
ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΗ

Ί1 ιιόνη έλληνίς καλλιτέχνες τον κινηρατογράόον ή όποια είχε τίιν εντνχίαν νά 
ποοόληόΟίι νκό τϋς άρεοικανικης εταιρίας Universal. Ή δίς 'Ελένη Άρίότη κα τα
γό ρέν η έξ "Αθηνών εΰρίΰκεται ηδη είς Χόλλνγονντ όπου προόελήόθη διά όνηβο- 

λαίου ΰπό της «Οί-νί^ερόαλ» καί παίζει ίίδη ιίς τό εργον Show Boat
ραζί' ρέ τίιν ναριτωρένην Λάονρα Λαπλάντ.
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Γραμματοθυρίς 165

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΆ ΟΙΚΟΣ
ΊΆΙΝΙΑΙΒΡΑ1ΉΝΟΪ,,

ΑΘΗΝΑΙ-'Οδός Παραοίου 30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
‘ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΑΟΥ.
Έλληνι.ήν ταινίαν μή<ου; 2500 μέ ρων ιιέ ύ- 

ποθεσιν Αθηναϊκήν κατά σενάριο τοΰ γ,ωστοΰ λο
γογράφου κ. Δήμου Βματόάνου, μέ έλληνσς έ- 
κτε?8στάς καί τοπεΐα ΆΟη αϊ<ά.

, Ρ* ε,ν Ε^αρχίαις Κινηματογράφο, δι'ναντοι 
να ζητήσουν τήν ταινίαν αύτήν άπό τόν ώς άνω 
Οίκον.

Π
Έ ησία Δρ. 150.
Έξάμηνος » 80.

Ε ησία Δρ. 250.—
Έξάμηνος » 150.

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ 2 <187)

Έτησία Δολλάρια

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝΣΤΝΔΡΟΜΑ1

TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ·

500.
600.

'Εβδομαδιαία ΚιΛ'ηαατογραηι-ή καί Φιλ - 
λογική Έπιθεώρησις 

Ί'ιοκτήτης—Γενικός Διευθυντή,: : 
ΗΡΑΚΛΗΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ιόεΐα · Σοηοκλεους 9 (Στοά Παππού)
Τηλέφω ον 60 - 12

ό σιϊχτς. · · Δρ. 
Μέχρι τριών δή
μο ιεΰσεων δ στ. » 
'Ανω τών τριών 
δημοσ. δ < τϊχος ’ 
Ή σελίς ... »
Εις τό έξώφυλλον »

Εταιρία Εισαγωγής Ταινιών ?<cl Κίνημα 
τογραφικών Μηχανών.

Εκμετάλλευ ·>ις παντδς είδους τα νιών ΰπδ 
τούς καλλίτερους ορούς, έν Μακε

δονία καί Θράκη. Συσιά 
αε'ς Τραπεζών πρώτης 

τάζεωςέπί ζητήοει.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΝΟΒΑΚ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

'Οδός Πλαπούτα 44—ΑΟΗΝΑΙ

Μεταφερ&έντων τών γνωστών κινήματα 
γραφικών εργαστηρίων έκ τη-, όδοϋ Θεμι 
στοκλέους 25 και άναδιοργανω&έντων τε 
λείως διά νέων μηχα ικών καί χημικών ει
δών άναλαμβά-, ουν τήν έκτέλεσιν πάσης 
φύσεως κινημ. έργασίας ύπό τούς πλέον 

επωφελείς δρονς
Έογαύία εύόννεΐδπτος καί ταχεία

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ ΣΤΗΝ ‘‘ΑΝΝΑ ΚΑΡΡΕΝΙΝ,.

-------------------------------------0

Κ ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
( Αγγλο-*Ελληνική Έτατοία)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αντιπρόσωπος διά τήν ‘Ελλάδα ιών 

ταινιών παραγωγής

TIFF7KMY
'Οδός Χολκοζονδύλη 39α — Άθήναι

Τό γραφεΐον μας εχει ως αρχήν ιήν έξυπηρίτησιν 
τών πελατών του καί διά τοΰτο έφρόντισε νά εξα
σφάλιση ολόκληρον τήν παραγωγήν τής μεγάλης 

αμερικανικής εταιρίας

TIFFANY STAHL
τής οποίας τά έργα όπου καί αν προββλήθ ήταν 

έοημείωσαν επιτυχίας άφαντάστ.υς
Πριν κλείσετε συμβόλαια ρωτήσετε δσους πχο- 

έβαλαν τάς ταινία; μας καί Θά σάς πιστο
ποιήσουν τ’ ανωτέρω

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ & ΤΙΜΑΣ
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INTERNATIONALE FiLM CHAU
Τσεχοδλοβακιιόν Κινηματογρ. Περιοδικόν 

Paluis Lucerna—Stepantka 57 
Prague, II.—Tsechoslova?aie

"Υστεοαάπό μια τόσο αίσθηση έκλειψι από τήν 
’Αδηναϊκή οθόνη, θά έτανίδωμε πολύ γρήγορα τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο σέ δύο άρισ ες δημιουργίες τη,, 
άσραλώς προωρισμένε; νά άρήσσυν εποχήν, όπως τό 
αλησμόνητο έκεΐ'Ό φίλμ «Σαρξ και Διάβολος».

ΙΙρόκειται γ ά τή «Θεία Γυναίκα» στήν δππα 
πρωταγωνιστεί μέ τόν Αάρ; Χίνσιν, καί περί τής 
ι’Αννιις Κ. ,ρρενίν» τοΰ Λέοντος 
Τολστόί.

Τό φιλμ αυτό ποβληθέν έν Γαλ- 
λ'φ καί Γερμανίςι επί μακράν σει
ράν εβδομάδων, έκρίθη ώς καλλι
τεχνικόν θανμα.

*0 χαρακτηρισμός αυτός μή προ
ερχόμενος από τούς έκ μετάλλευμά; 
τοΰ φιλμ τούτου, αλλά άπό την 
σοβαρόν, άμ-ρίληπτον καί ψύχραν 
εις ένθοισιασιούς ξένην κριτικήν, 
δέον ν’ άποδοθή είς τήν πραγμα
τικήν καλλιτεχνικήν άξ αν τής 
«Άννα; Καρρενίν» τή; οποία; ή 
σκηνοθεσία είνε ασύγκριτο; είς 
πλούτον, καί γνησίω; ρωσσικ >0 τίνου, 
λεμικής φυσικά εποχής. _ ,

Τό έργον αύτό τοΰ Γολστοί δ τως καί κχθεαίλθ| 
παρε,ιφερέ:, δέν ήμπορεί πιρά νά εύρη έν τω πρ ι 
σώτφ τής Γκρέτα Γκάρμτι τη/ ιδεοδη το·1 έρμη 
νεύτριαν. Είνε καθ' εαυτό δ τύπσς τής «βαμπ» ο 
γεννημένος διάνάέμπνύρ τοΰ; μοιραίους έρωτας, 
χρ ριμεύουσα ή ιδία ώς έξ'.λαστήριον θύμα τών ι 
σχυρΰν παθών ποΰ μόνη της γέννα. Το ίδιο συμβαί 
νει καί μέ τήν «Άννα Καρρενίν», μέ μόνην την 
διαφιρά'1, δτι ή απιστία τής ήρωΐδος, έδω έμφανί,ε- 
ται «έξιδανικενμένη», χάρις είς τάς έλα ρρυντικάς 
περιπτώσεις ποΰ έχει νά πρόταξη ή τελευταία.

Μία ωραία νέα γυναίκα μέ γέρο σύζυγο, ύφίστα- 
ται τήν έπίδρασιν τής γοητεία; ένος νεαροΰ αξιωμα
τικού. Στήν αρχή έτάλαισεν απεγνωσμένα, αλλά αρ- 
γότερον νικημένη άπό τόν π°ιοασμό, φεύγει μέ τόν 
νεαρό άξιω ιατικό στήν ‘Ιταλία, έγκαταλείπνυσ ι το, 
παιδί της, γ·άι ν’ άκολουθήση τό σκοτεινό πεπρωμέ
νο της έν τφ προσώπω αύτοΰ το'1 άξιωματικοΰ,

Είς αύτό τό σημεΐον τοΰ φίλο, ή Γκρέτα,εμφα
νίζεται πλέον ώς έρωμένη ποΰ απολαμβάνει ασυνεί
δητα τήν σύντιμη άιαρτωλή ευτυχία τη;. _ _

Μαζΰ μέ τόν Γζίον Γκίλμπερτ, αποτελούν ιδεώ
δες ζεύγος εραστών, γιατί συμπίσχονν δταν παί
ζουν. Καί αυτό είνε τό άταντον διι του; καλλιτε- 
χ νας. 'Θ ένας πρέτει νά δίδη τήν άπάντησι στη' 

πρόκλησι τοΰ άλλου. (
Συχνά βλέπουμε δυο αστέρες πρώ

του μεγέθους νά παίζουν σκηνάς με- 
γά'ης σπουδαιότητος, χωρίς νά , είνε 
ανάλογοι είς άπόδοσιν, δ ένας αισθά
νεται καί πάσχει, ένω δ άλλο; πού 
παραγνωρίζει τήν ψυχολογία του ρό
λου του, προσποιείται ανυπόφορα μι 
λώντας τήν ένιύπωσι τή; σκηνή · Ως 
παράδειγμα θα μεταχειρισθώ τον Γερ
μανό τραγωδό Κόνραδ Φαϊντ. θΕ®ν 
παίζει, παθαίνει καί ά /ωνιά τόσο, ώ
στε δέν ζεϊ παρά στό περιβάλλον τή; 
δράσεώς του στό φιλμ, ένω αί παρ- 
τναίρ του (έξαιρέσει μιας ντε Π ούττι 

ή μιά; Ν τάγκοβερ) υπήρξαν πάντοτε ανυπόφορα έ- 
ξ-ιζητημέναι, αέ μάσκα δίχως έκφρασι, με νωθροτη- 
τα σάς κινήσεις τ >υς, καταστρέφονταςτις δηιιουρ- 
γίες τού Γερμανού γίγαντα; τή; έκφρασεως.

‘Η Γκοέτι Γκάρμπο δμως καί δ Τζών Γκίλ
μπερτ, ποΰ έκτος άπό τά δοκιμασμένα τους ταλέντα 
καί τήν έμφυτον θερμότητα των, (πιρ ολο δτι η 
Γκοέτα είνε τέκνον τής ομιχλώδους καί χιονισμένης 
Σουηδία;), αίσθάνοντιι περισσότερον ο ένας τον άλ
λον καί ζοΰν έμπρός είς τό δμπζεκτίφ τήν παθητική 
ιστορία γιά τήν δ το αν έξ ιδιοσυγκρασίας ε’τε^ πλα
σμένοι, παραμένοντες στήν Ιδιωτική τους ζωή δύο 
τρυφεροί σύντροφοι.

Είνε λοιπόν απολύτως δικαιολογημένη ή αγωνία 
μέ τήν δποίαν αναμένεται ή «’ Αννα Καρρενίν» ε ς 

| τούς κύκλους, δχι μόνον τών ειδικών αλλά καί τ »ν 
απείρων θαυμαστών τής θείας αυτή; γυναίκας.

"ίρις Σκαραβαίου

Γκρέτα Γκάρμπο 
τής π>>π> |



Κινηματογραφικός Άότηρ Κινηματογραφικός *Αότϊιρ

0 ΰΠΜΗΟΜ ΖΙΗ ΠίΡΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ (τ’ ανταποκριτή μας). Οί κίνημα 

τογράφοι δλης τής Κύπρου σημειώνουν τώρα τελευ
ταία, παρ' όλο πού οί ταινίες πού προβάλνουντσι 
είνε ασήμαντες, άγριες πιέννες. Δέ ξέρω ποΰ νά τ’ 
αποδώσω, πάντως νομίζω πώς χρωστιέται σττ μεγα 
λείτερη έχτίμησι κΓ αγάπη τοΰ Κυπριώτη στον κινη 
μαιογράφ"». Είνε βέβαια αυτό πολύ ένθαρρυντ.κό 
ση ιεϊο, και πιστεύω οί επιχειρηματίες μας, αφού έ 
χουν, δπως πολλές φορές άπ 'δείχτηκε, συναίστησι 
τών ύποχρεώσεών τους προς τό κοινό, νά προβάλ· 
νουνε πολύ καλύτερα φίλμ, άπ’ αυτά ποΰ τοόρα παί 
ζουνται, στό μέλλο.

Σινέ Όριάν: Πρόβαλε άπ’ τις 20-29 τοΰ Δεκέμ 
βοη τά φίλμ αυτά: «Μεγάλη κυρία» μέ τή Γκλόρια 
Σβάνσων, το άσιέρι ποΰ έδυσε πιά. Ή ταινία ση
μείωσε κοσμοσυρροή, δέν άρε'ε όμως. «Τραγωδία 
κοκότας» μέ τήν αφόρητη “Αστα Νιέλσεν, τήν Χ'λ- 
ντα Τζένυγκς, καί τόν νεαρό Βέρνερ Μιτσχάου. Κο
σμοσυρροή με,'άλη. Δέν άρεσε δμως καθόλου, γέννη
σε δέ, καί πολύ δίκητ, τή δυσανασ/έτησι τοΰ κ ινοϋ. 
«Γιάννης δ γελαστός» κωμωδία, πού καί χίλιες φορές 
μέτρια νά τηνε πής, δέν ικανοποιείσαι, «Βουλευτί
να» μέ τήν “Ελλεν Πρίγκς καί τόν Τομάς Μεϊγκάν. 
'Η υπόθεσι τοΰ έργου στρέφεται γύρω ά.τ' τό ση- 
•μερνό φεμινισμό, χωρίς νά ευχάριστή όμως καθό 
λου. Οί πρωταγωνιστές του μέτριοι, προπαντός ο 
Τ μάς Μείγκάν, ό πάντοιες άφόρητ >ς. Μά τό αστέ 
ρι τοΰ παιδιάστικου αύτοΰ θεατρίνου δέ μπ ιρεΐ νά 
δύση, γιά τό καλό τής κινηματογραφίας; «Πληγωμέ
νη πεταλοΰδα» μέ τή Αάουρα Λά ΙΓ.άντ. Ή κοσμο
συρροή του τερασιία. Μέτριο όμως, δέν άρεπε φυσι
κά. «Ποιος τόνε σκότωσε» μέ τον Χάους Πήττερς, 
δέκα φορές μέτριο καλλιτέχνη. ’Απ’ τά φίλμ π’ αγ
γίζουν τή λαϊκή ψυχή, δηλ. πάλες, ηρωισμοί, έπικίν 
τυνα κατορθώματα, κλ. ’Αφόρητο. «Ό Ράυμον πη
γαίνει στό μέτωπο» μέ τόν Ράϋμον Γρίφφιθ καί τή 
Μάριον Νίξβν. Δέν άρεσε.

Σύντομα αρκετά φίλμ τής Παραμά υντ παραγω
γή? 27—28.

'Ο κ. Παπαδόπουλος πρόβαλε στα κινηματοθέα 
τρά του τά φίλμ αυτά: «’Εκβιασμός» μέ τόν Ζάν 
Άνιζελο καί τήν Ούγκέτ Ντυφλώ. Συνηθισμένο 
φίλμ τής ανόητη; καί σοβινιστικής γαλλικής παρα- ( 
γωγής, πού δίκη ι παλαίει τώρα άπεγνωτμένα γιά 
τή» ΰπαρξί της. «Παλληκάρι» τής Μέτρο Γκόλντου 
ϊν Μσγιερ. γιομάτο αμερικανικούς, πράμα άταραί- 
τητο γιά κάθε αμερικάνικη ταινία. Δέν ά'ρεσε, σημεί
ωσε δμως κοσμοσυρροή. «"Ε1 ας εναντίον υλών-, η
ρωισμοί, πάλε.-, >λπ. δηλαδή λαϊκή ταινία. «’Αήττη
τος» μέ τόν Τόμ Μις καί τό... άλογό του. Περιττό 
κάθε σχόλιο. «Κο’λάδα τών γιγάντων» επίσης λαϊκή 
ταινία.

Προσεχώς νέες λαϊκές ταινίες, κ’ ή ασύγκριτη ελ
ληνική παραγωγή 28 —29, πράμα π’ αναμφίβολα 
θα εΰχαρισιήση τούς Κυπριώτε; φίλους τοΰ φίλμ.

κ. κι.

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΉΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

ΒΟΔ ΚΟΥΡΕΣ'ΠΟΝ, ’Ιανουάριος (τοΰ ανταπο
κριτών ιιας).— Μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν προεβλη- 
θη— είκυσιή πέαπτη κατά σειράν ποοβολή—ή ρου
μανική ταινία Simfonia Dragostei (Ή συμφωνία 
τής αγάπη:) καί ή οποία κατά τήν πρεμιέραν της έν 
Βερολίνο.) έσηιιείωσεν επίσης καταπληκτικήν επιτυ
χίαν. ‘Ο γερμανικός καί αυστριακός τύπος κρίνει έν- 
θουσιωδώ. τήν ανωτέρω ρουμανικόν παραγωγήν. 
Διά τήν επιτυχίαν τής ταινίας αυτής πρέτει νά ύ·τε 
ρηφανεύονται έν μέρει καί οί ελληνες, διότι ένα άπό 
τά κύρια πρόσωπα υποδύεται θαυμασίως δ έλλην Ά- 
λέξ. Κρητικός. Ό κ. Α. Κρητικός έχει ώς πιρτνέρ- 
της είς ιήν ανωτέρω ταινίαν τήν θελκτικήν Βίβι ιν 
Γίψον.

— Περί τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνός φθάνει 
εί; τήν πόλιν μας|ή γνωστή καλλιτέχνις τής οθόνης 
Ούγκέτ Ν τυφλός ή όποια θά δώση ϋς θεατρικός πα
ρα ττ ίσεις.

'Η αμερικανική εταιρία Φόξ ίδρυσε εί Βουκου· 
ρέτιιον ίδιο ’ γραφεΐον.

—Οί εδώ κινηματογράφοι προέβαλον τελευταί
ως τά κάτωθι έργα. «Ό άνθρωπος πού γελά» μέ 
τόν Κόνραδ Φάΐντ, «Μα'ρο καί Κόκκινο» μέ τόν 
Ίβάν Μοσζοΰκιν, «Ό ερτοος δέν γελά» μέτόνΑίτκε, 
«Βίλγα·Βόλγα», «Ό ύπαστιστή; τοΰ Τσάρου1» μέ 
τόν Μοσζοΰκιν καί «Ό Νόμπιλε στον Β. Πόλο».

—Ό συντάκτης τοΰ έν Βραΐλα κινηματογραφι
κού περιοδικού Oglinda κ. Έλ. Κόκκινος ά'εχώ- 
ρησεν διά Βόλον.

Ι’ενέ θεοόοόιάδης

ΑζΟΛίίΣΙΣ

Καθίσταται γνωστόν, διί ή Γενική έν Εύβοια 
Αντ προσωπεία τοΰ <Κινημαπογραφι οϋ ’Αστέρας» 
έχε: άνατεθή είς τόν έκλεκτόν δημοσιογράφον κ. 
“Αγγελον Άκροθαλασσίτην (όδΐς Δούκα Αριθ. 3.— 
Χαλκ'δκ), δσ:ις καί είνε δ μόνος έντεταλμένος νά 
είσπράττη χρήματα διά συνδρομάς καί δ αφημίσείς 
τοΰ περιοδικού μας καί γενικώς νά μάς Αντ.πρ'σω- 
πεύη καθ’ δλην τήλ νήσον Εύβοιαν

Παρακαλ.οϋνται δθεν οί φίλοι τοΰ «Κ νηματο- 
γραφικοΰ Άστέρος» δπως άτευθύ.ωντα πρός τόν έν 
λόγω κ. Άκροθαλασσίτην δ.ά πάσαν ύπόθεσιν, σχε 
τιζομέ ην μέ τό περιοδικόν μας.

( Η Δ εύϋ'σνσις)

IDER EJlnM
Μεγάλη Κινηματογραφική ΓερμαΜ'.ή Έ.ιιύεώρησις 

Έ,.δότη. : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 6 s —Ritterstrasse 71

(ι*-----------------------------------------------------------------PJ

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΙΞΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
ωον ^ύα^τ'ε Ποια * ?βωιαγ?’!σ’Ρια τοϋ «τιηματογρά-f στην. ’Έμεινα εί: τδ Βερολΐνον καί ήναγκά- φου Λυα δ/τβ Ιίουτι, η λατρευτή ι/δοποιος τού ευρωπαί- η . , c r , , , ώζκου κοινού, ίγρατμε τό άκόλουθον άνρθρο,, « όποιον 1 σΒγ'ν va Χηρεύω γιά να βγάλω τό ψωμί μου. Ιότε 
ρουαιάζει πολύ ενδιαφέρον, διότι άποδεικνύει ότι υπάρχουν ό σκηνοθέτης Τζόε Μάϋ μοΰ είπε πώς έχω τά 
ακόμη «ί τον κοομον ρωμαντικαί ψυχαΐ], ' προτερήματα ποΰ άποιτεί ή Οθόνη καί μέ προσέλαβε

αρα.ηροΰσα ενα .ρα,υ μιά μι ρή φωτογραφία, στό θέατρό του γιά τήν ταινία «Ό τάφοςτοΰ ΊνδοΟ».
Τό έπόμενον έτος έξελέγην διά νά παίξω τό 

μ'ρος τής πρωταγωνίστριας είς τό έργον «Βαριετέ», 
μέ τόν μεγάλον Γερμανόν ηθοποιόν Γιάνιγκς. Μέ 
τήν ταινίαν αύτήν κατώρθωσα νά έπιβληθώ. Τήν 
έποχή έκείνη άπ θανε ό άνδρας μου. ’Εγώ, γιά νά 
ξεχάσω αυτό τό φοβερό δυστύχημα, άφιερώθην ψυ
χή καί σ.όματ: σιήν τέχνη. ’Έμαθα γερμανικά, έγινα 
οδηγός αυτοκινήτου καί είργάσθην έπί τέσσερα συ
νεχή χρόνια γιά ένα γερμανικό οίκο. Ό μεγάλος 
μου θρίαμβος ύπήρξεν ή «Μανών Λεσκώ».

— Δέν είμαι γυναίκα έπικίνδυνη
Πρέπει νά δμολογήσω δτι δ Γιά ιγκς μοΰ έ

δωσε νέα πνοή. Είνε ένας άφθαστος ήθοποιός καί 
συγχρόνως άγαθώτατος άνθρωπος. "Οταν προσ-λή- 
φθην στό θέατρο τοΰ Ράϊχαρτ είχα μόνο 200 μόρκα 
στήν τσέπη μου. Τήν έποχή έκείνη δ Γιάνιγκς ήτο 
ήδη δ περιφημότεοος ήθοποιός τής Γερμανίας καί 
ζοΰσε πριγκηπιγκέν βίον. Είχε τέσσερα αύτοκίνηΤα 
καί τρεις μεγαλοπρεπείς έπαύλεις. Υπήρξε γιά τήν 
πτωχή Αία πατέρας, άδελφός καί άσίγκριτος διδά-

ποΰ μέ παριστά είς ήλικίαν 13 έτών, άγκαλιασμϊνη 
μέ μιά φιλενάδα μον. Φ'ροΟμε καί οί δυ> ναυτικό 
κοΰκκο, γκέτες καί άσπρα φορεματάκια. Ή έκφρα- 
οίς μας είνε τόσο άθώα, απλή καί αφελής, ώστε συγ- 
κινεΐ τήν καρδιά.

ΙΊίστι πράγματα συνέβη τα/ άπό τήν εποχή αύτή; 
τής φωτογραφίας έως σήμερα! Καί μοΰ θυμίζει πρώ
τα πώς παντρεύθηκα δυό φορές. Ό πρώτος άνδρας 
μου ύπήρξε δ βαρώνος ντέ Πούττι, έ ας κομψότατος 
Ούγγρ ς άξιωματιχ.ός, πού άνήκε στήν άνωτέρα Αρι
στοκρατία. Ό γάμο; μας έτελέσθη πριν κλείσω τά 
δεκάξη χρόνια, ή ένωσ'ς μα; δμω; δέν διήρκεσε πο
λύ. Είμουν γεμάτη ζωή, σφρίγος καί φιλοδοξίες καί 
είχα ένα όνειρο' νά γίνω χορεύτρια! Αύτός ό πόθος 
ύπήρξεν ή Αφορμή τοΰ χωρισμού μα;.

"Οταν έπήρχ τδ διαζΰγιον έφυγα γιά το Βερολΐ
νον, δπου διάφοροι διευθυνταί θεάτρων έπροθυμοποι- 
ήθηταν νά μέ προσλ^βουν είς τούς θιάσους των. Τό
τε συνέβη ένα απρόοπτον, πού έδωσε στήν ζωήν μ·.υ 
άλλην κατεύθυν ιν. Έρωτε θηκα ένα άκόλθυ·)ον τής
νορβηγ ι κ ή ς 
πρεσβείας καί 
έγινα γυ αϊκα 
του Εϊμουν μό
λις 18 ίτών καί 
ένόμ ζα πώς 
είχα Αποκτή- 
σειτελιίαν πεί
ραν ζωής. Ή- 
πατήθην.
— Πΰς έ'γι 

να πρώτα- 
γω,ίοτ ιι

Ό σύζυ
γός μου άνε- 
κλήθη είς τήν 
Νορβηγίαν. ’Ε- 
ζήτησα νά τόν 
Ακολουθ ή σ ω, 
Αλλά δέν είχα 
τά πιστοποιη
τικά τών Αρ
χών τοϋ τό
που μου. Δυ
στυχώς έξερρά- 
γη έκείνη τήν 
έποχή είς τήν 
Οόγγαρίαν ή 
έπανάστασ ι ς . 
Δένμπόρεσα νά 
έπιστρίψω είς 
τήν Βουδαπέ-

ΑΠΟ ΤΟ

Μία λήψις απηνής με τήν Μίρβα Ιΰο/.άν η, έκ τοϋ έργου «·Τυ λιμάνι ι των 
δακρύων» πού παίζεται τήν εβδομάδα αύιήν cis τό α'Αττικόνη καί 

κΣπλέντιτο. Είς τό βάθος <5 ρεζια'ερ κ. 1. Γαζιάδης καί 
όπερατίρ ό κ· δΐ, Γαζιάδης.

σκαλος. Σ’ αύ- 
τόν δφείλωτήν 
τέχνη ποΰ τό
σον θαυμάζει 
τό κοινόν. Είρ- 
γάσθην κατό
πιν είςτό Αβγκ 
’Αιλαντ, δπου 
δ σκηνοθέτης 
Τουκόρ μοΰ εί
χε προσφέρει 
λίαν έπίκερδή 
θέσιν. ’Αλλά 
δέν ε'ίμουν εύ· 
τυχήςέκεΐ, για
τί δ έ μέ έ ’ 
ν ο ι ω θ α ν. 
Μέ περνούσαν 
γιά μιά έπικίν- 
δυνη καί μοι
ραία γυναίκα, 
γιά μιά Αλη
θινή σειρήνα, 
ποΰ σαγηνεύει, 
ξελογιάζει καί 
έπειτα έγκα- 
ταλείπε: τους 
άνδρας είς τήν

Τουκόρ δέν έν-

πρωταγ ω ν ι -
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στρια τού «Βαριετέ» ήτα* ένα πτωχό θύμα τών 
περιστάσεων, καί δτΐ δέν είχε τάς ιδιότητας ποΰ της 
άπέδιδαν μέτόση Απερισκεψία.
— Στο Χόλλυγουντ

Στό Χόλλυγουντ τά πράγματα έτέθησαν στή 
(έ:ι των. Μέ παίρνουν για δ,τι είμαι πραγ- 
ματικώς: μία απλή καί άπροσποίητη γυναίκα, 
πού άφωσιώθη, τούλάχιστον πρός τό παρόν, στήν 
' έχνη της. Ή άλήθεια είνε δτι στό Χόλλυγουντ δέν 
χωρούν ϊναστεναγμο', μελαγχολίες και λυπηραί ά 
ναμνήσεΐς. 'Η πόλις αύτή, μέ τόν ήλ'ό της, μέ τίς 
τζάζ-μπάντ, τόν άέναο θόρυβό της, μέ δλους τούς ά- 
θλητ κούς άνδρες καί τίς γυναίκες πού μοιάζουν μέ 
ήλιοκαμμίνες θεές, μέ τά ωραία παλάτια της καί 
τούς μαγευτικούς κήπους της, μοιάζει μέ δραμα πα
ραμυθιού, μέ έπίγειο παράδεισο.
—Μ' άρέσουν οί μερικανοί

Πρώτα άπό κάθε άλλον έγνώρισα τόν Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς, πού για τή γνώμη μοο είνε δ μεγαλύ- 
τειο,’Αμερικανός ήθοποιός, καί τήν Μαίη Μόρεϋ, 
τή'αίθερία ξανθή πρωταγωνίστρια. Μέ ώϊήγησαν 
στό < Καιρέ Μονμάρτ», δπου ουχνάζουν δλοι οί πε
ρίβλεπτοι άστέρες. Έκεϊ συνήντησχ τήν Νόρμα Τάλ- 
ματζ, τήν χαριτωμένη Κλαίρη Ούιντουρ, τόν Άγ 
γλο Ρονάλντ Κόλμαν, τόν Ρόντ λά Ρόκ μέ τή θεσπε- 
σία Βίλμα Μπάνκυ καί τή Σάλυ Ράντ, πού είνε 
κοντού) α καί λεπτή σάν έμενα. Μ’ άρέσουν οί Αμε
ρικανοί. Τρώγαμε δλ'ΐ μαζύ σ’ ένα τραπέζι στολι 
σμένο μέ καμέλιες, ενώ μιά θαυμσσία δρχήσιρα I 
παίζε τούς νέους χορούς. Κάποιε ένας άπό τούς άν- 
δρας μάς προσκακεΐ γιά ένα χορό. Οί ’Αμερικανοί 
χο; εύ.υν σάν άγγελοι !

ΙΙροσπαθώ νά γίνω κι’ έγόσ Άμερικάνα. Π*ιρα 
κολουάώ τή θεραπεία, πού εινε Υποχρεωτική στό Χό 
λυγου τ, γιά νά μή παχύνω καί νά διατηρήσω τίς 
γραμμές μου. 'Ομολογώ δτι ύφίσιαμαι σ ληράς θυ
σίας Μ’ άρέσουν τά γλυκά, μά τά σ·ερ:ΰμαι γιατί 
παχαίνουν’ μ’ άρέσει δ ύπνος, μά οί άστέρες τού Χό- 
λυγουντ δέν πρέπει νά χοιμώνται περισσότερο άπό 5 
ώ, ες! ΙΙαρηγοροΰμαι μέ τό χορό, τήν κα' ή συντρο
φιά καί τήν έλπίδα πώς θά έρωτευθώ μιά μέρα.
— Ιέν &έΙω νά παίξω μέ τον έρωτα.

θά ξαναπαντρευθώ. Δέν ξέρω. «"Οταν βρίσκεσαι 
στό Χόλλυγουντ δένξέρεις ποτέ τί μπορεί νά σοΰ συμ- 
βή. . μοΰ έλεγε ή Βίλμα Μπάνκυ. 'Η ζωή είνε γε 
ματη κίνησι, άπρόοπτα έπεισόδια. Νομίζω δμως δτι 
ή «ληθί'ή άγάπη δέν παρουσιάζεται πολλές φορές 
οτή ζωή μας. Πρός τό παρόν δέν άγαπώ κανένα. Μά 
άν ή τύχη μού χαρίση άλλη μιά φορά αόιό τό θειο 
δώρον, θά τής είμαι εύγνώμων. Δέν είμαι φιλόδοξη, 
γ.ωρίζω τή ζωή καί τίς δυσκολίες τη; καί θά είμουν 
πρόθυμη νά παντρευθώ μέ έναν άνθρωπο άγνωστο 
καί άπένταρο, άρκεί νά τόν ά/απήσω.

Πρό παντός δέ θέλω νά άκολουθήσω τό παράδει
γμα ώρ σμένων γυναικών, δέ θέλω νά παίξω μέ τόν 
έρωτα. Μισώ τά φλέρτ και τίς άσκοπες φιλαρέσχει- 
ες. Είμαι εϊκοσιέξη έτών, άλλά δυστυχώς άνήκω στή 
ρωμα τική έποχή. Ελπίζω καί π.ριμένω.

Λία Νιί Ποϋττί

Κινηματογραφικός * Αάτ »:o

ΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ! ΕΙΚΟΝΕΣ
Ή ποικιλία τοΰ προγράμματος δύο κεντρικών 

μας κινηματογράφων μέ τάς «κοινουμέ'ας εικόνας» 
δεν δυ'άμεθα νά άναγνωρίσωμεν δτι αποτελεί ευτυ
χή έμπνεισιν.

Καθ’ ήν εποχήν τόσαι συζητήσεις διεξάγονται α
τά τό παγκόσμιον περί τοΰ αν ό Κινηματογράφος 
αξίζει νά καταλάβη θέσιν μεταξύ τών χορογραφικών 
τεχνών, είνε αυτόχρημα είς βάρος τοΰ τελευταίου ως 
τέχνης, τό νά παράγη τοιαΰτα ανούσια κατασκευά
σματα έλκοντα τό γένος— ώς επόμενον—έξ ’Αμερι
κής, καί συγγενεύοντα αρκετά μέ τούς ΰρωα; τοΰ με- 
τριόφρονος θιασάρχου τών άψυχων τοΰ Σταδίου.

Μετά τήν έκνευριστικήν καί άτελεύτητον προβο
λήν τών ανιαρών στερεοτύπων διαφημίσεων, ή προ
βολή τών «κινουμένων εικόνων» άποτελουσών θέα
μα διά πολύ μικρά παιδία, συμπληροΐ τήν άτυχή έν- 
τύπωσιν ποΰ αποκομίζει ό θεατής έκ τοΰ προγράμ
ματος, εάν καί αυτή ή ταινία συμβαίνει νά είναι μέ
τρια.

Θή ηύχόμεθα οί έπιχειρημ"τίαι μας οί πλουτί- 
σαντες τά προγράμματά των μέ τήν διόλου ζηλευτήν 
καινοτομίαν τών «κινουμένων εικόνων» νά συμφω- 
νήσωσι μέ τήν άποψίν μας άπαλλάττοντές μας τής έκ 
νέου άπασχολήσεώς μας μέ τό ζήτημα τοΰτο.

’Άλλως τε τό Κοινόν δέν άξιοι ή προβολή τής 
ταινίας νά διαρκεϊ ακριβώς επί δίωρον.

Τό τελετταΐον αδιαφορεί διά τό μήκος τής παί
ζόμενης ταινίας αποβλέπουν μάλλον είς τήν εφεκτι
κότητα αυτής καί είς τήν κανονικήν προβολήν της.

Δέν συντρέχει λοιπόν κανείς λόγος νά προλόγιζε· 
ται τρόπον τινά ή έκάστοε προβαλλόμενη ταινία ά
πό «καραγκιοζιλίκια» καί μάλιστα βωβά.

Μέ τήν άποψίν μας αυτήν άλλως τε, συμφωνούν 
καί οί πλεΐστοι άναγνώσται μας οΐτινες δι’ επιστολών 
των μάς εκφράζουν τήν άπογοήτευσίν των άπό τήν 
έμπνευσιν αυτήν τής προβολής τών «κινουμένων ει
κόνων» ύποβιβάσασαν τήν οθόνην τών κινηματογρά
φων μας μέχρις εκείνης τών συνοιαακών αψύχων θι
άσων. Ίριί Σκαραβαίου

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Βουτοιταν (Άριοσ τόλιον) Παρακαλοΰμεν νά ζητήσετε 

ελευθέριος καταλόγους άπό τά διάφορα γραφεία τών 
’Αθηνών.

— Χρ. Ζαχαριάδην (Θεσσαλονίκην). Ή διεύθυνσις τής 
Bil’y Dove είνε, First National Studios, Burbank, 
California, U. S· A.

_  Tf. Κίτκαρνίκ (’Ενταύθα,). Ή διεύθυνσις τοϋ Φρέδ 
Τόμσον είνε, F. Β. Ο. Corp 1560, Broadwy, New- 
York, U.S.A.

_  Καρακώσταν (Σάμον) Ή αποστολή τοϋ φύλλου είς 
τό «’Αττικόν» δέν διεκότη καί άνομένομεν άντίτιαον. 
Σά; εύχαριοτοΰμεν πολύ γιά τά καλά σας λόνια, άλλά 
υπάρχει λόγος νά προτμιη ή ή Κρήτη διά τήν περιοδείαν 
τοΰ διευθυντοϋ μας καί κατόπιν αϊ άλλαι έπαρχίαι.

FILM-KURIER
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφηιερίς 

Γραφιϊα Berlin, W. 9
Kothenerstrasse 37 Allcmagne

ΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

Κινηματογραφικός Άότηρ

ο iimTWim mH?-, 
ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Καί άλλοτε εδρέθημεν εις τήν ευχάριστων θέ 
σιν νά πληροφορήσωμεν τό Αναγνωστικόν μας κοινόν 
ποιας ιδιαιτέρας έκτιμήσεως τυγχάνει τό περιοδι
κόν μας είς τούς ξένους κινηματογραφικούς κύκλους.

’Ιδία έν Γερμανία θεωρείται ώς τό πλέον αυ
θεντικόν κινηματογραφικόν δργανον τών Βαλκανίων 
καί τά διάφορα περιοδικά μέ τά όποια δ «Κινημα
τογραφικός Άστήτ» εύρίσκεται έν στενή συναφεία 
δέν άφήνουν εύιαιρίαν χωρίς νά άναφέρουν τάς στα- 
τιστ.κάς του, ή τές γνώμας του ή τάς πληροφο 
ρίας του.

Τελευταίως τό άρχαιότερον κα' έκ τών σοβα- 
ρωτέρων κινηματογραφικών περιοδικών τής Γέρμα- 
ία; Kinematograph (τεύχος Χριστουγέννων 1928) 
άφιερώνει έκτενέ; άρθρον περί τής έν Έλλάδι κινη
ματογραφικής κίνήσεω; μέ βάσιν τάς έκαστο-ε πλη
ροφορίας τού «Κινημ. Άστέρος.»

‘Ομιλε- κα;’ άρχάς διά τή - ύπάρχουσαν σοβα
ρήν κρίσιν καί τήν παρ’ δλον τοΰ ο άναγγελλομέ- 
νην σειράν τών καλυτέιων φιλμ τής παγκοσμίου 
παραγωγής ώ; καί τής άντιπροσωπεύσεως νέων εται
ρειών. Τής Μπρίτις Γκωμόν, τής Τιφάννυ, τής 
F. Β. Ο., χαθώ; καί τό γεγο.δς δτι τό πλεΐστον 
τής παραγωγής τών εταιρειών Aafa, Phoebus. Hisa, 
Mestro, Emelka κ.λ.π έχει πωληθή.

“Ερχεται ήδη ή σειρά τών προβληθέντων φιλμ 
καί άναφέρει τά καλύτερα «Αύγή», «Κόλασις ’Έ
ρωτος», «Γαλάζιος Δούναβις», -Κατάσκοποι», «Κάρ
μεν Σάν Πάολι» καί «Λυκόφως τής δόξης». Άνα- 
φεοόμενος δέ είς τήν έπιιυχίαν τού τελευταίου ά'α 
γράφει αυτολεξεί περικοπήν έκ τής κριτικής τοΰ ει
δικού συνεργάτου μας.

’Ιδιαιτέρως άναφέρεται ή παρατηρουμένη το
πική κινηματογραφική κίνησις μέ τά τέαέλληνικά 
φίλμ. Καί καταλήγει δ άρθρογράφος μέ τήν έλπίδα 
ένός καλυτέρου μέλλοντος τής κινηματογραφίας έν 
τώ τόπω μας.

Ή τελευταία έξέλιξις τυΰ κινηματογράφου εϊ ε 
αί δμιλοΰσαι ταινίαι. Ή προσπάθεια αύ τη έχει προ- 
καλέση ά' αστάτωσιν είς τόν κόσμον τής οθόνης.

Κατεσχευάσθησαν ήδη πολλαί τοιαΰται ταινίαι, 
αί δποϊαι δμιος—πρέπει νά όμολο)ηθή—δέν ικανο
ποίησαν τάς προσδοκίας ούτε τών παραγωγών των, 
ούτε τοΰ κοινοΰ. Μέχρι τής στιγμής δέν κατορίΚόΘη 
νά συγχρονισθή ή φωνή μέ τάς κινήσεις τών προ
σώπων.

Τοΰτο δμος δέν σημαίνει οτι αί δμιλοΰσαι ται- 
νίαι δέν θά τελειοποιηθούν καί μάλιστα εντός ελά
χιστου χρόνου, όίστε νά ήμπορή κανείς νά βλέπη 
—καί νά άκοΰη—ατό τής οθόνης ολόκληρα τά δρα
ματικά έργα, δπως τά παίζόμενα είς τά θέατρα.

Αί δμιλοΰσαι δμως ταινίαι, έκτος τοΰ δτι εύρί

σκονται ακόμη είς τήν αρχήν των, έχουν καί ένα με
γάλο ελάττωμα, τό όποιον ’ίσως νά παρεμποδίση 
τήν πλήρη άνάπτυξίν των. Δέν ή μπορούν να παι- 
χθοΰν οπουδήποτε, αλλά μόνον είς ειδικά Θέατρα, ε- 
χοντα ειδικά; εγκαταστάσεις, αί όποΐαι εννοείται ε’- 
νε δαπανηρότατοι Διά τόν λόγον αυτόν Θά^ έχη σο
βαρόν άνταγωνιστήν τό σύνηθε; θέατρον, τό όποιον 
διά πολύν χρόνον θά είνε πολύ τελειότερου άπό τόν 
κινηματογράφον είς τά δραματικά έργα.

ΓΙΑΤΙ Emm! ΙΤΟ!
'Ο κινηματογράφος εινε πλούσια πηγή άναμφιβό- 

λως, καλλονών. Όποιαδήποτε τοπική κινηματογρά
φο καί εάν τίπο’ε άτολύτως δέν έχει νά επίδειξη, 
θά έχη πάντοος μιά ώμορφιά. ΚΓ άπ όλες τίς άπει
ρες ωραίες, λίγες διακρίνονται εξαιρετικά καί έχουν 
έπιβληθή παντού.

Ή Γκρέττ Γκάρμπο είνε τό πλέον κλασσικόν 
παράδιιγμα. ’Ιόνθουσιάζει έξ ίσου τούς ψυχρούς άγ- 
γλοσάξωνας δσον καί τούς θερμόαιμους ελληνολατί- 
νους. Τά βελούδινά της μάτια, δ ρόλος της, ή μυ- 
στηρειώδης γοητε’α της, είνε ή κυριωτέρα αίτια. Στό 
πλάη της ελκύει μέ τήν σττανικόεητα της ή κλασσι
κή σλάνκες γκεστάλτ τών γερμανών, ή Μπριγίττη 
Χέλμ. Ή "Εννυ Πόρτεν έχει αριστοκρατικόν έπιβάλ- 
λον. 'Η Καμίλλη Χόρν στηρίζει τήν έλκυστικότητά 
της στήν ήρεμη αθωότητα της. Η Αίμπενσουτς, η 
Άλμπάνη, ή Τάυλορ, ή Μπάνκυ καί ένα σωρό άλλες 
πού συνεχώς κάνουν έντύπωσι, έχει κάθε μια τόν λό
γον τή; έλκυσ ικότητός της.

Μά ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει ή Μπίλυ Ντόβ. 
’Ώμορφη άπό πάσης άπόψεως, ωραία έν, τή κύριος 
λεξία τής λέξεως δέν στηρίζει τήν έντύπωσιν ποΰ 
προκαλεϊ, οΰ.ε στά μεγάλα της αύτα προτερήματα, 
ούτε στήν τοστ ελκυστική σατανικότητα άλλων, άλλά 
στή γλυκειά γαλήνη τής φυσιογνωμίας της., Είνε*έ
νας ιδεώδης τύπος γεμάτος χάριν καί γλυκύτητα. Έ
να μίγμα ρωμαντισμ ΰ, καί πάθους πού αιχμαλω
τίζει.

Οί άπειροι θαυμαστοί της ας είνε ικανοποιημέ
νοι. Θά τήν δούμε εφέτος αρκετές ακόμη φορές.

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
KIN ΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται τά έξης.
Τόμοι «Κινημ. Άστέρος» 1927 πρός δρχ. 120. 
Τόμοι «Κινημ. Άστέρος» 1928 » » 150. 
Τεύχη τών έτών 1926 —1929 » » 5.
Μέ τάς αύτάς τιμάς καί άνευ ταχυδρομικών τε

λών άποστέλλονται ταχυδρομικές 
καί είς τάς ’Επαρχίας,

Γίνονται αποστολή καί είς τό ’Εξωτερικόν μέ 
έπιβάρυνσιν 20ο)ο επί τών άνωτέρω τιμών 

Σπεύσατε πριν εξαντληθούν
1----------------------------- —----- ----------- -------------- a



BILLIE DOVE
'II ώραιοτέρα ήθοποιός τ.ΰ 'Αμερικανικού 

ιινηματογράφου, ή κα-1 λιτέχνις διά τ-,ν όποι
αν όμιλεί σήυερον ολόκληρος ή Ελλάς... άν 
καί κάπως άργά διότι έπρεπε τούτο νά είχε 
συμβη καί κατά τήν βασ λείαν τής ΦΑΝΑΜΕΤ 
έν Ελλαδι, ητΐ; διένεμε καί τάς ταινίας 
φΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΑ είς τάς ύποίας έπρωτα- 
γωνίστει καί πρω-αγωνστει ή άνωτέρω ηθο
ποιός. Τόν έθαυμάταμε χάρις εις τού- κ. κ. 
ΑΜΟΑΟΧΙΤΗΝ — ΒΟϊΛΓαΡΙ ΔΗΝ εί: δύο 
τοοίας της προβληθείαας είς τό ΑΤΤΙΚΟΝ καί 
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ ή-ο: εις τήν ΑΠΑΓΩΓΗΝ 
(ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΠΕΠΛΟΣ) καί ΚΙΤΡΙΝΌΝ ΚΡΙ
ΝΟΝ (ΤΑΜΕΣΒΑΡ). Λίαν προσέχω: θά τήν 
θαυμάσωμεν καί εις άλλας ταινία; παραγω
γής 1928-1929.

ΤΤΩΛΟΥΝΤΑΙ μία μηχανή προβο
λής τύπτ»υ ΕΡΝΕΜΑΊ «λήοης ζαί έν 
αρίατη κατ.στίβεο καί μία Ρκωμόν πλή
ρης, επίσης έν άρίβτη καταστάσεο. ||λη- 
ροφορίαο Λ. Κα.οράς ΚΙατησίων Ιΐϊ. 
Κινηματογράφος «Ροζοκλατρ».

Κοινωνικά

Άφίχθη χαί πορεμεινεν έπ’ όλίγας ήμτρσς είς τήν 
πολιν μας, ό εκλεκτός φίλος κοί Γενικός ίν Εΰβωα Άν- 
τιπρό ωπος τού «Κινηματογραφικού Άσιέρος» κ. Άγγε
λος Άχροθ«λασ·ίτης.

Κινιιηατογοαόικός Άιίτίιο

— Elc τά «Περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνας» 
τό νέο φιλμ τού Χονς Σβσρ ς τής παραγωγής Πόμμερ, 
τή. U.FA. προσελήφθη δΓ ένα ρόλον, όδιάσημοο ιτέρση; 
καλλιτέχνης Άρουθ Βάριαν. Ώς γνωστόν ή Βριγίττη 
λέλμ κ ί ό Β. Βάρντ κρατούν τούς κυρίους ρόλους.

— Τό νέο φιλμ τής Όλγας Τσέχοβα, φέρει τόν τί
τλον «Ντιάνα, ή ίσ οςία μιας Παριζιάνσς. Σκη'οθεσία 
"Ερικ Βάσνεκ.

— Μία Γαλλο-βουλγαρική κινηματογραφική εταιρεία, 
«γυρίζει» κατ' αΰτάς έν Σ φια τό φΡμ «Εΰόυμη 
Βουλγαρα».

— «Ή τρελλή ου τροφιά» είνε ό τί λος τού νέου 
φιλμ τής Κλάρας Μπόου Οιά τήν Παραμάουντ.

— Ό Ραμον Νοβάορο θά πρωταγωνιαιήτη είς τό 
φιλμ τής Metro « Ο ειδωλολάτρης».

—Σύντροφος τή; Βίλμα Μ.τάνκυ είς τό νέον της φίλμ 
είναι^ό Τζαίημς Χώλ. ό γνωστός άπο τό «Αϋτοκρατορι- 
κόν Ξενοδοχεΐον».

— Τό νέο φιλμ τής Μαρίας Κόρντα διά τήν First 
National «Ή κωμωδίι τής ζωή » σκηνεθε 8Ϊ ό Αλέ
ξανδρος Κόρνια, όσιις ώς γνωστόν άπ'-’κλιιστικώς σχε
δόν «γυρίζει» φί'μ τής Μπί λυΝιόβ. Είς τόν ανδρικόν 
ρόλο / ό Μ λτον Σίλο.

— Διαδίίε αι δτι ή Μπίμπε Ντάνιελς εγκαταλείπει 
τήν Paramount καί ΰ.τογρόφ ι σΐ'μβόιαιον μέ τήν Fox.

— Τό πρ ισεχές Φ )μ τής Λίλιαν Χάοβεϋ διά λογα
ριασμό* τής U.F Ά. θά είναι «Το μοντέλο τού Μον- 
ηαρνός» τοΰ οποίου τά έξω ερι ά θά «γορ σθοϋι» είς τό 
καρτιέ Μοντπαρνοσ των Παρισ ων.

— ‘Η γμλ'ική έιαιρία «Φρα»κό — Φιλμ» αναγγέλλει 
ώς προοεχή έργα δ ά τό 1929 τά εξής: «‘Η Καιοχή», 
«Φιγχσρό» τοο ΓΛασιόν Ραβέλ,’Ή παθη ική» ιού Λεόν 
Μ ιτώ, «Τορακάνοβο», «‘Ο προφή>η,», «‘Η ονειρευτή 
γυιαϊκα», «Τό σ,τή ι τού ήλιου» κ. ά.

— Ό Ζάν ντέ Μερλύ άρΑίζει τό «γύρισμα» τής ται
νίας «Οϊ σιουριφόροι», μέ πρωταγωνιστήν τόν Κιρσά- 
νο φ.

— Ή Μετρά Γκόλδουΐτ ετοιμάζει τάς ταινίας «Τά 
ι/.νη τοΰ ύπ' άριθ, 98 καταδίκου», «Έαιτορειομένη γυ
ναίκα», «Θειτριι-ός κόσμος» καί τήν «Άδ.,ιανή Λεχου- 
βρέρ» μέ τήν Μάριον Ντάβις.

— Ό Λιυΐ Ν 'Λ.τάς άια,γέλει τό «γύρισμα» νέος ται
νίας τοΰ «Μόιτε Χρήστο» έ< τοΰ περιφήμου έργου τοΰ 
Δουμά. Θά πρ υταγ ονιστοϋν ή Λΐλ Ν τάγκοβερ καί ό Ζάν 
Άνιζελο.

~ Η Παραμτουντ άναγγέλ ι επίσης τό «γύρισμα» 
δύο νέων ταινιών υπό τόν τίτλον «Γαμήλιο* Έμβατή- 
ριον» καί «Τό ποτάμι».

NECi ΣΥΝΛΡΟΜΗΤΑΙ
Ζαχαρ. Κρανιδιοιτου 
Κινημ. Σπλεν τιτ 
Νίισα Νικοπούλου 
Γεώρ. Στροΰμπος 
Ίωάν. Ρήγα

Καλάμαι 1-1 929 λΐέχ ι 30 3-929 
Πειραιά 1-1 929 » 30-12 929

Καλάμαι 1 1 929· » 30 3-929
Καλλιθέα 1 1-929 » 30 3-929
Καλάμαι 1-1 929 » 30 3-929

e I Ν Ε Μ
Ροιμανικόν Κινηματογραφικόν ΙΙεριοδικόν 

Bulevard Ε issbita 14. Bucarest (Roumanie)

LE C NEMA SU SSE
Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 
Rue du Theatie-Montreux (Suisse)

ktvnyaτογοαόνκός Αιϊτιιο —

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ

···· ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ····
ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

» Σ’ ένα έλληνικό νησί, σ’ ένα λιμάνι, πού κα- 
τοικειταΐ άπό έργατικούς σπογγαλιεις καί λαθ.ιεμ 
πόρους, ζή ένα; γέρας φαροφύλαξ πού έχει δύο παι
διά, τήν ώραία >αΐ άθώα Μαρία, τήν κόρη του καί 
τό γυιό του ’Ανδρέα. Ή κόρη του Μχρία αγαπά μέ 
φλογερό και άγ.ό έρωτα ένα ζωγράφ-, πού ζωγρα 
φίζει διάφορα σχέδια σέ άγγεία ενός έργοσ-ασίου 
άγγειοπλαστικής, όπου έργάζεται.

Μιά γυναίκα μυστηριώδης, πού μένει στό νησί 
>αΐ πού τή' ξέρουν δλοι ώς «άρχόντισσα», γυναίκα 
φιλήδονη καί 
βιαία, έρωτεύε- 
ται τό νεαρό 
ζωγράφο καί 
κατορθώνει νά 
τόν άποσπάση 
ά.τό τήν άγάπη 
τής Μαρίας. 
’Οταν ή Μαρία 
μαθαίνει τήν 
ίγκατάλ'.ιψί της 
άπό τόν άν
θρωπο πού ά 
γαπα, σωριά 
ζεται λιπόθυμη 
στή μέση τ,ϋ 
δρόμου, άπ’ δ 
που ένας καπε
τάνιος, ό Βα 
λέντης τήνπαίρ- 
νει μαζύ του 
σ;ό καράβι του 
’ Αργό’ερα τήν 
παντρεύεται > αΐ 
ζή μαζύ της σέ 
ένα άλλο νησί.

*0 γυιός τού 
φαροφύλακα, δ 
’Αντρέας, βαρε 
θείς τήν ταλαι
πωρημένη κι έ-

ΑΠΟ TO NEON ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ DAG-FILM

πικίνδυνη ζωή των σφουγγαράδων, φεύγει στ ξένα 
μ’ ένα παιδικό του φίλο, πού πεθαίνει κατά τήν δι
άρκεια τού ταξειδίου κοί τόν πετάνε στή\θάλασσα 
‘Η Μαρία, πού ή κακή μοΐρχ σ ύόεΐ έπάνω της καί 
τή βαραίνει, έμπνέει ένα παράφορο έρωτα σ’ ένα ά
πό τούς συνεργάτας τού συζύγου της, ζό όποιος, ά 
πωθούμενος δπ’ αύτής, κα'αγγέλλει τόν άντρα της 
ώς λαθρέμποραν οτήν άσιυνομία. Κατόπιν πολύωρου 
συμπλοκής, ό άνδρας της συλλαμβάνεται καί προφυ 
λακίζεται. Ή Μαρία, μόνη και έρημος, παίρνει τό 
παιδί της καί γυρίζει σιά χωριό της. ΤΙ μητέρα

της έχει πεθάνε; κι’ 6 πατέρας της τή διώχνει μέ 
τις βρισιές. ”Ερημη κι’ άπροστά’ευτη σέρνε ο; ατούς 
δρ μους κοί στήν αμαρτία καί καταντά, ύστερ άπό 
χρόνια, νά δουλεύη σέ μιά ταβέρνα τού Ιίειραιώς.

Ό άδελφός της έν τώ μεταξύ, πλούσιος καραβο
κύρης, φθάνει μιά μέρα άπό τά ξέ^α μέ’τό καράβι 
τιυ σιόν Πείρα ά.

Έχει περάσει άπό τό χωριό τοι, δπιυ τόν έφε- 
ρεν ή νοαι αλγία, άλλά ϊέν εύρήκε κανένα από τούς 
δικούς του παρά μόνο δυβ σταυρούς στό νεκροταφείο,

έδειχναν

μη

τέρας τοο. Γιά 
τήν άδελφήτου 
τίποτε δεν κα
τόρθωσε νά μά- 
θη. Κανείς δεν 
ήξερε νά τοϋ

Μέ τή θλϊψι 
στήν καρδιά, 
μπαίνει σΐ μιά 
ταβέρνα τού

τήση τή λήθη 
σ’ ένα ποτήρι 
κρασί καί πρός 
μεγάλη του έκ- 
πληξι βρ'σκεται 
μπροστά στή 
χαμένη του ά- 
δελφούλα. Τά 
δυό άδέρφία ά 
να,γνωρίζον τ α ι 
καί άγναλιά-

[.ώ, «’«χρύωι» ε1Λ XV .b.o.ar φαί- /
ο.

----------------- ---------------------- άποφυλακισ θ ή 
εκείνη τή ημέρα καί άπό μιά μοιραία σύμπ-ωσι βρί
σκεται κα'ά τήν ώρα έκείνη στήν ΐδιτ ταβέρνα, πα
ρακολουθώ τή σκηνή τοΰ έναγκαλισμοΰ. Παράφρων 
άπό ζηλοτυπία, όρμα ένκντίον τού 'Ανδρέα, τόν ο
ποίον δέν γνωρίζει κκί τοΰ δποίου τόν έναγκαλι- 
σμόν παρεξηγεΐ, τόν πετά στό πάτωμα καί έτοιμα- 
ζεται νά τοΰ διαπεράσ^ τήν καρδιά μέ τό μαχαίρι 
του, δταν ή Μαρία έπεμβαίνει, τόν συγκρατεϊ καί ή 
παρεξήγησις διαλύεται, γιά νά ζήσουν δλοι τους κα
λά είς τό μέλλον.
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ

ΤΑΜΕΣΒΑΡ
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΡΙΝΟΣ 

(Μήκος 2600 Μέτρα—Πράξεις 8)
Προε^λήΟιι είς τά «Σιιλόν Ίντεάλ»

I μασία καί αί κατασκευαι τώ ν Χέρλθ καί Ρέριγκ αξιέ
παινοι.

’Απολύτως ενδιαφέρουσα ή διανομή τών ρόλων. Έπ 
κεφαλής ό Β ρνερ Κράυυς, στό ρόλο τοΰ Μ.τόττο, τοΰ 
πα/.ηάτοου ποΰ είναι καθ’ όλα εΰτυχύς πλήν στις σχέ
σεις του μέ τις γυναϊ-ε , έξιίρετος. Λείπουν εύτυχώς αί 
ύπερβυλαί κ,ί αί εκφράσεις του είναι ζωντανά καί φυ- 
σιχαι. Μία άπό τάς έλαχίστας και άξιοθαυμάστου; αλη
θώς καλλιτεχν κάς του δημιουργίας- Ή πρόοδος τής 
Τζέννυ Γιουγκσ άφ’ ετέρου θειι ή. Ή χαπριτιιόζα, 

πικάντικη φυσιογνωμία τής Λευκή:, τό παρ’ ολίγον ά- 
θώον θύμα, ειιιήκε πραγματικόν έμψυχ οτήν τήν τόσο 
θελκτικήν Γιοΰγκο. Διευθυνομένη χαλά άπό τον Ρόμ- 
πιζον, έχει εκφράσεις ά’λές, στρωτές ούτως είπεϊν, κα
θαρέ . Θά έπρεπε νά άφήτωμεν ολίγους επαίνους καί 
διά τόν πρνγματι ανθρώπινον καλλιτέχνην Β ίρβικ 
Βάρντ, τόν είς τήν προκε μένην ιιερίστασιν ντ ν Ζουάν 
τών πορασκη ίων.

01 ρόλοι άδικοϊν τήν Ζίνα Μανές «αί τόν Σίγκφριντ 
Άρνο, οί όποιοι έν τούττις προσεπάδησαν καί κατόρ
θωσαν νά δείξουν δ.ι τό αν αδικούνται δέν σημαίνει ότι 
παύουν νά είναι καλλιιέχναι. Ή Ποτεχίνσ, ό Σερέγκι, 
ό Πάουλινκ κλείουν όν κύκλον τών ρόλων.

Καί τώρα τό συμπέρασμα. Πρόκει αι άναιτιρρή-ως 
περί ένό: έκ τών καλυ έρων φίκμ ποΰ ιίδαμε» εφέτος, 
ασφαλώς δέ πρός τό παρόν, ανώτερου παιτός άλ’ου έφε- 
τεινοΰ τοΰ συμπαθοΰς θεάτρου. Συνιστάται απολύτως..

Ro—Ma

Γύρω άπό ένα συνειθισμένο μοτίβο, [ένας άρχιδ ύξ ε
ρωτεύεται μίαν κόρην τοΰ λαού κοι πρός χάριν τη; προ
τιμά καί τόν τίτλον του νά εγκατάλειψη δια ιά τήν π<*ν- 
τρευτή] πού τό έχομε δει δχΐ λίγε, φορές καί στό θιατρο 
καί στό φίλμ, περ στρεςεται τό έργον. Είναι έν τούτοι, 
αληθές δτι τό είδος αΰιό έ/.ει ικανόν αριθμόν θαυμα
στών, ό ραμαντ σμός του έννόνει ενίοτε, εις τήν προκτι- 
μένην δέ περίσταοιν παρουσιάζει καί τό προτέρημα δτι 
στό είδος αυτό δ Κόρνια διακρίιεται.

Ή σκηνοθεσία δηλ. τοΰ Άλεξ Κόρντα πλουσίσ, εν
διαφέρουσα ακί μέ αρκετά προτερήματα, παρουσιάζεται 
ώ; έπι τό πλεϊστον καλοβαλμένη. Σφάλματα άτυχώς υ
πάρχουν είς τά όποια ΰπέπεσεν κυρίως ό Κορνια κατε- 
χόμενος ΰπο τής ιδέας να προκαλέση τήν περιέργειαν 
τοΰ κοινού. Λεγων δέ προτερήματα εννοώ λίγες είκονε, 
τών δύο πρωταγωνιστών ποΰ δε χνουν καί γούστο καί 
τέμπ ·.

ΕΙς τούς ρόλους βλέπομεν τόν Κλάϊβ '’προύκ (ιόν 
παρά τήν ψυχράν φυσιογνωμίαν του, εκφραστικήν κ·ί 
ανθρώπινον) xui τήν θελκτι. ω'άτην Μπιλη Ντι β (τής 
οποίος ή ώραιότης καί χάρις αλλά καί τό λεπτό παίξιμο 
της ευχαριστούν ιδιαιτέρως).

Τό συμπέρασμα είτε δτι πρόκειται περί ενός έκιός 
τών ορίων τού ιίΟους του καλού φιλμ, τό όποιον εδώ ή 
ρεσεν καί έσημ.ίωσεν άξιοσημείωιον επιτυχίαν. Συιι- 
στάται ίδιαιιέρως. Ro —Ma

ΛΟΥΠΙΝΑΚ ΝΤΙ ΛΟΥΠ
(Μήκος: τιέτοα 3100— Πράξεις 8)

ΠροεβλήΟη είς τό «Ονόα Πάλας»
Τό πικρό γέλοιο τοΰ παληάισ υ, ποΰ πρ πβι τού; άλ- ί 

ληυς ·. ά κάνη νά γελούν, έστω καί άν ένδομύχως κλαίει 
είναι ή κυρία ιδέα τού σε α·ίου καί τά παρασκήνια ό| 
τόπος τής δράοεώς ιου. Περισσότερο,θέατρο παρα φιλμ, 
(έπειοόδιο Τοίρκους, δταν ή Λευκή έν ά/νοίφ τοΰ προ- j 
σιάτου της εύρίσκεται στό θεωρείο τό προχειρόιερο πα
ράδειγμα) φιλοσοφικοί εξάρσεις (ή παριζιάνια καί δ 
Μποτιο), τελο ήρεμον, άνιίθετον πρός την κεντρικήν 
ίνέαν ιής τραγωδίας, είναι άτυχώ άσθενή σημεία τού 
σεναρίου. Ό Ρόμπ.ζον καί ό Λιμπμπαν οί σεναριογρά
φοι μέ κάπως περισσότερόν προσοχήν θά ήδύνατο νά 
γράψουν καλύτερο σενάριο. Καί είναι κρίμα νά παρου
σιάζεται ή ανορθογραφία αϋιή είς ένα σύνολον κατά τά 
άλλα τέλειον. Πάντως θά έπρεπε νά τ νισθή ότι τό εΐ 
δος τοΰ σεναρίου ιδιαιτέρως αρέσει είς τό κοινόν. ’Εμ
πορικά σφιλματα δέν παρουσιάζει

’Εάν δ Ρ. μπιζον, ώς σεναριογράφος δέν μα; ικανο
ποίησε καί τόσον, ώ; σκηνοθέτη; κι ριολεκτιχώς μάς έ- 
νεθουσιασε. Άπηλλαγμένος όλων ιών άσταθειών πού έ- 
νεφάνιζε ενίοτε, έκδη'.ώνει ιίς ιό «Λοΰπινγκ ντί Λούπ» 
ύλην του τήν καλλιτεχνικήν ίόΐιφυΐσν.

Είναι σπάνια τά φίλμ, είς τας μιχροτέρας λεπτομέ
ρειας τών οποίων, τό γούστο καί ή τέχνη τοΰ σκηνοθέ 
του ιίναι καταφανή. Ένα ώμορφο τέμπο κυρι.ρ/εΐ 
(π ήν τοΰ έπεισοδίου τοΰ Μπόττο μέ τήν Παριζ,άνα ποΰ 
επαναλαμβάνω δέν μοΰ έφάνηκε καλοβαλμένο), όλα κι- 
νοΰν τό ένδ,αφέρ ιν. Λείποιν κουραστικαί επαναλήψεις 
καί ιό σύνολον είναι συγχρονισμένο. Τό φ;λμ αυτό έξυ- 
ψώιει τόν Ρομπιζον. Ή φωτογραφία τοΰ Χόφμαν θαυ-

ΟΤΑΝ Η ΣΑΡΧ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ 
(Μήκος: Μέτρα 2780—Πράξεις 7)

ΠμοεβΣήΟιι είς τό «Αττικόν»

Δύο κυρίως χαυακ ηοιστικά παροι σ ίζει ιό φίλμ αυ
τό’ δ ή/ηιιν άορ'|'.τως συνδ δεμέι η 1 μέ τό πεπρωμένον 
καί τόν Γιάννικς. Τό πρώτον έχει τά ασθενή του σημ ϊα 
ό δεύτερο; οϋδέν. Άλλ’ α; έλθωμεν είς λεπτομέρειας.

Τά προτερήιατα φυσικά τοΰ σειαρου ιίναι αναμ
φισβήτητα, οκηναί έντυπωιικαί όσον καί δρσματιχαί, 
αρκετό χιούμορ δέν λείπει καί ποό πάντων ρόλος γραμ- 
μέιο; γιά τόν Γιάννικς. ’Απ’ αυτής τή, άπόψεως ό Λά· 
γιος Μπίρο (σεναριογράφος) έπέτυχεν τοΰ σκοπού του. 
Άτυχώς όμω, ή Ιστορία αυτή τοΰ πεπρωμένου ά λάζει 
ίσως τρόπον έχφράσεω:, κατά β ίθος ό.ω; είναι πάντοτε 
ή αΰτή κι’ ακόμη σέ μερικές στιγμές τά πράγματα φαί
νονται κάπως υπερβολικά, όχι καί τόσον στρωτά Ίσως 
θά έτρεπε ακόμη λίγες σκηνές νά λείπουν. Άλλ' άδιά- 
φορον πρόκειται π«ρι ενός άληθώ; πολύ καλού φίλμ, 
θά ή >κει δέ διά ιόν χαρα τηρισμόν αύ όν μέ τό παρα
πάνω, ιό όνομα τοϋ Γιάννικς.

Όταν αύτος μάς παρουσιάζει τόν υποδειγματικόν 
οικογενειάρχη", όστις όλα τά έχει κανονισμένα μέ εξαι
ρετικήν τάξιν (καί θά μπορούσε κανείς νά άναφέρη στό 
τμήμα αυτό τοϋ φ;λμ αναρίθμητες θαυμάσιες εικόνες,καί 
ό όποιος την π >ραμικράν παρ βασιν άπό τήν τακτικήν 
του θά τήν έθεώρει άσυγχώρητον σφάλμα, ό θεατής 
παρακολουθεί τό.ε μέ μίαν δευτέραν ίκανοποίησιν.

Αΐφ.ης ή γαλήνη διακόπτεται- εμφανίζεται ή γυναί
κα αυτός αδυνατεί νά άποφύγη τόν πειρασμόν καί πε
ριπλέκεται στά δίκτυα τής κοκόιτας. Τί ώραϊα δείχνει 
τότε τά αλλεπάλληλα συναισθήματα πού τόν κατέχουν, 
Γιέκφρασις άπορίας, έκτλήξεως καί πόνου είναι εκείνη δ
ταν β/ιέπη τό πρόσωπον του χωρίς τήν αγαπημένη του 
γενειάδα! Κι’ όταν άνιιλαμβάνειαι δτι τόν έκλεψαν μέ 
τί δύναμι δείχνει όλη του τήν αγωνία καί τόν τρόμο πρό

‘Η παρελθ-οΰσα έβδουάς ΰπήτξε αρκετά καλή διά του: 
κινηματογράφους μας, Αφ’ ένό; τό τσουχτερό κρύο, το ό
ποιον έξακολουθει δρι ύτατον, άφ’ ετέρου ή προβολή έκλε- 
κτών έργων, συνέτειναν είς τήν καταπληκτι ήν συγκέντρω- 
□ιν θεατών εις τούς κινηματογράφους και ιδίως εις τ· Αι· 
τΐχόν και τό Ί~τβάλ όπου προεβάλλοντο εις μέ< τό πρώτον 
τό μεγαλούργημα τοϋ Γιάννιγκς «"Οταν ή σαρξ υποκύπτει·, 
είς δε τό δεύτερον τό «Τάμεαόαρ» ή «Ό κίτρινος κρίνος» 
μέ τήν Μπίλλυ Ντόό.

*** - . .Τήν προσεχή έόδομάδα δύο εξαιρετικά, γιά τάς Αθή
νας, γεγονότα θά άναστατώσουν τού; συμπολίτας μας. Τό 
εν είναι, ή προβολή τής δευτέρκς ταινία; τοϋ κ. Γαζιάδη 
• Τό λιμάνι τών δακρύων» εις τούς δύο συγχρόνους κινημα
τογράφους ’Aitmov καί ΣηλέντίΓ και τό άλλο ή άφιξις εις 
την πόλιν μας γαλλικού θιάσου, τής Ούγκέτ Ντυφλός, τής 
συμπαθοΰς πρωταγωνίστριας τόσων ωραίων έργων. Ή γαλ- 
λίς πρωταγωνίστρια τή; οθόνης, ή οποία εινε ώς γνωστόν 
μέλος καί τής «Γαλλικής Κωμωδίας» θά δώση σειράν θ —7 
παραστάσεων εις τό θέατρον Κενιριχόν. ’Εννοείται ότι όλα 
τά εισιτήρια έχουν προπωληθή άπό ήμερων. 8ά δοθή έπί.ης 
πρός τιμήν της καί μία άπογευματινή κινηματογραφική πα 
ράστασις είς τό αΰιό θέατρο», ατά τήν οποίαν ιιά προβλη- 
θή ένα έκ τών τελευταίων έργων είς τό όποιον πρωταγω
νιστεί ή συμπαθής καλλιιέχνιτ.* 

* *Μία άόριστος φήμη διαδίδεται ότι κατά τά μέσχ Φε
βρουάριου φθάνει είς τή» πόλιν μας ώ; περιηγητή:, μεταξύ 
πολλών άλλων, καί ό συμπαθής κωμ κός τοϋ κινηματο
γράφου, ό διάσημος Τσάρλυ Τσάπλιν (2χρ'ώ).

’Εάν ή εΐδητις άληθϊίε, ποιοι θά ιΐνε έ εΐνοι οΐ όποιοι 
θά βροϋν τήν ευκαιρίαν νά σφίξουν τό χέρι τοϋ άνθρώπου 
πού κά'ει εκατομμύρια ολόκληρα ανθρώπων νά γελοϋ»;

* ύύ ,
4Ο κ· Α. Άνχσης γεν. διευθυντής τής «Σινε Ό- 

ρ άν» παρητή3·η τής του Ήδη ό κ 'Αναστχαιάδης
διχτηρών τό, έν ή δδψ Κολοκοτρώνη 9 γραφεΐον τοα, θ-ά 
έργασθή δι' ατομικόν του λογαριασμόν κομίζων τας καλλι- 
τέρας, ώς πάντοτε, ταινίας.

* * ύύ
Τήν παρελθ. Τρίτην άνεχώρησεν διά τήν Β.έννην ό κ.

μιις φ.ΐιτής πρ ιγματικό;.μυς! Και σέ λίγυ χωρίρ νά τό 
άνττληφθή, δολοφονος! Σκηναί τέλειαι.

Τά χρόνια περνούν κατήν η σε πειά ένα & ιλοΰν άν 
τικείμενον μιά; πόλεως. Ή δύιαμις τοΰ πεπρωμένου.τόν 
φέρνει άπέιαντι τοΰ υ'οΰ του,διασήμου πλέον βιολιστοΰ. 
Καί άκολουθοΰν πολύ δ^ναταί σκηναί είς τάς οποίας ιό 
παίξιμο τοΰ Γιάννικς μέ τάς τόσον ποικίλα; φά εις του 
καθίσταται πλέον ύπεράνθρωπον. Καί δταν σέ λίγο χά
νεται μέσ’ τό πυκνό χιόνι, δέν ξέρει κα>εί; τί νά πρω- 
τοθαυμάση άπό τόν θαυμάσιον αυτόν Γερμανόν.

Ή σκηνοθεσία όφε λετοι στό Β. Φλέμμινγκ καί πε
ριορίζεται νά πτρουσι ζη έπιτιιχώ; τά άνωτέρω Φωτο
γράφοι δέ καί άρχιτέκτονετ, καλοί συνερ,άτα·, τόν έβο- 
ήθη αν είς τό νά μά; παρουσιάση άρκειάς άξιεπαίνους 
εικόνας. ‘Ο χώρο; δέν ιά; επιτρέπει νά έπιμείνωμεν, 
αναγκαζόμενοι οΰ :ω νά άποσιωπήσωμεν καί μερικά, ευ
τυχώς ολίγα, τά όποια θά έπρεπε νά λείπουν, π χ τό 
πένθος τής οίκογ νε ας (δ τρόπος τής έκδηλώσεώ; τευ 
δηλαδή).

Είνε γεγονό; πάντως ότι όλη ή άξ’α τοΰ φιλμ στη
ρίζεται κυρίως ε'ς τό δαιμόνιον τοΰ Γιάννικς. Κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον παρέρχονται καί οί λοιποί ηθοποιοί α
παρατήρητοι πλήν κάπως τής Φ λις Χσβερ (κοκόττας).

Κατά τήν πριμιέρα του τό «’Αττικόν» ήτο άσφυκτι- 
κδς πλήρες καί Οικαίος, προκειμένου περί ενός ά ηθώς 
τόσον καλοΰ φίλμ. Ro—Ma 

Α Μαδράς, διά τήν επεξεργασίαν τής ταινίας του «Μαρία 
Πενταγιώτισσα». ‘Ο κ Μαδράς, ώ; έδήλωσε, έπροτίμησε 
τά στούντιο τής Βιέννης διά τήν έκτύπωσιν τής ταινίας, διά 
τήν τελειοτέραν έμφάν.σιν αυτής Υπολογίζεται ότι μετά 
ε’.κοσαήμερον θά ελη έπ'.στρέψη έκ Βιέννης διότι ώς γνω
στόν, άνηγγέλθη ή προβολή της δ ά τήν 18ην προσεχούς 
μηνός εις τούς κινηματογράφους ΆιτΙΜον καί ΣυτΛέιτίτ.

■c ■ - · -***Εντός τή; τρεχούσης έβδομάδος χάμνει εναρξιν τής πε
ριοδείας του άνά τήν ‘Ελλάδα ό ήμέτερος διευθυντής κ. Οι
κονόμου. Θά έπισκεφθή έν τρώτοις τήν Κρήτην όπου θά 
π-υραμείνη επ' όλίγας ημέρας είς Χανιά, ‘Ηράκλειον καί 
Ρέθυμνον πιθανώς δέ καί εις Σητείαν. Έπιστρέφων έκ Κρή
της θά παραμείνη έπ' όλίγας ήμερας εις Αθήνας, θά ά-α- 
χωρήση δε και πάλιν συνεχίζω । τήν περιοδείαν του άνά τάς 
νήσους τοΰ Αιγαίου καί ’Ιουνίου.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΙΊΕ Ρ A I Ε ΥΣ

Κίνημ. Σπλέντκ, Προ.βλήθη «Ό Γαμήλιο; Πέπλος» 
όπερ ήρισε χάρις βϊςιήνέξαιρετικήν κτλλοιήν ’ή; πρωτα
γωνίστριας Μπίλλυ Ντόβ. Τήν Δευτέραν άναγγελλεται ή 
μεγάλη ταινία τοϋ Γιάνιιγκ; «Όταν ή σ ρξ υποκύπτει».

Κινημ 'Ολύμπια- Προεψλήθη τό «Ματωμένο γράμ
μα» μέ τήν Λίλιαν Γκύς. Αί παραστάσεις τοΰ θιάσου 
Φερούισιο εξακολουθούν μέ μεγάλην έπΐ'υχίαν.

Κιινμ. Χάί Λάϊφ. Πρ ιβρήθησαν «Ο1 άπάχτ,δις τών 
Πυρισιων» έργον μέτριοι-. Λίαν προσεχώς «Τάμεσβαρ» 
καί «Μανδραγόρας».

Κινημ. Φώς. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό «Λι
μάνι του Διάβολοι», επίσης ή πάλη Λόντου —Ζιμπίοκα. 
Άπό τής Πέμπτης τό έργον «’Επί τής ναυαρχίδος» μέ 
έ ιιτυχίαν.

Κινημ. Ήλύαια. Προεβλήθησαν τά εξής έργα: «Μπα
γιαντέρα», «Σειρήν τή; Σεβίλλης» καί «"Οταν ή καρδιά 
ζη ά». Ε. Βρυέννιος
Ν. ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινημ. Έκλαίρ. Πρτεβλήθησαγ «Τά έπτά θαύματα 
τοΰ Μ·ιχι ραγιά», «Ό μάγος», «Οί έρωτες τής ‘Ελένης 
τής Τρ ίας», καί « Ο Ρασπουτίν».

Κινημ. Ήλιος. Προτβλήθησαν τά έργα «Κόλυσις τοΰ 
έρωτο,», «Νύχτες Σικάγου» καί «Τό λυκόφως τής δόξης».

Κινημ. Κρυαιάλ. Προιβλήθησαν «Οΐ δρόμοι τής Σαγ- 
χάη,», «‘Ο τυφεκισμός τοΰ Τσάρου» χαί «Ό φοιτητής 
τοΰ ντάνσινκ».

Κινημ. Άλάμπρα. Προεβίήθησχν «‘Ο γορίλλα;» καί 
«Ό Τζάκ Ν έμπιτεϋ·.

Κινηιι. Νέα Σμύριη. Προεβλήθη τό επεισοδιακόν «‘Ο 
πδερενι ς άρχσργάτης» μέ τόν Σιιαμ ιάο. I Βιζνηιός 
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθη μέ έπιτυ/.ίαν τό έργον 
«Μόνα Βάννα». Έπίτη; προεβλήθη είς δύο έποχάς τό 
έργον «Κόκ ινη νύχτα» μέ τόν Μσξουν ιάν. Στίφικαρ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝIKH

Κι νημ. Διονύαια. Προεβλήθη ό «Δόν Ζουάν» μέ τόν 
Μπάρρυαορ.

Κινημ. Παττέ. Πρσιβλήθη,τό έργον «Παρισινές γάμ
πες» μέ τήν Ζοζεφίν Μπαϊκερ.

Κινημ Άιΐήναιον. Προεβλήθη ή ταινία «Ή ναυμα
χία τής Έλιγολάνδης». Κατά τά διαλε μματα νούμερα 
βυριετέ.

Κινημ. Παλλάς Προεβλήθη μέ επιτυχίαν «‘Η τιμή» 
τοΰ Σού ίερμαν

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη «Τό θύμα» μέ τήν
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Έβελυν Χόλτ.
Κινημ. ‘Ατιιχόν. Ό κινηματογράφος αΰιός εξακολου

θεί τήν προβολήν Αριστουργημάτων. Είς τό πρόγραμμά 
του έθεσε διαδοχικώς «Κοέν, Κέλλυ καί Σία» ώ; καί τήν 
«Μητρόπολιν» είς δύο έποχάς. Είναι δ μόνος λαϊκός κι
νηματογράφος πού δια’ηρεϊ ορχήστραν.

Κινημ. Κενιριχόν. Προιβλήθησαν «Έλμο ό ατρόμη
τος», «Ό δρόμος τοΰ Τεξάς» μέ τόν Χούτ Ζίψον καί 
κωμωδία Φαττυ.

Κινημ. 'Ολύμπια, Διάφορα ατραξιόν καί «Ζήτω τό 
σπόρ».

Κιιημ. Μοδέρν. Συνέχειαι τών επεισοδιακών «Μυ
στηριώδη; αδάμα;» καί «Συμμορία τών έπτα».

Κινημ. Φοϊ>-ιξ,(Συνοικία Τούμπας). Προεβλήθη «‘Η 
λευκή Άδ=λφή». Ό κινηματογράφος αΰ ός εργάζεται 
μόνην τήν Κυρ,ακήν.
ΑΣ ΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΝ

Μα’θάνομεν ευχαρίστως τήν έιαρξιν είς Άσβεστοχώ- 
ριον (χωριον άπέχον 7 χιλιόμετρα άπό τήν Θ»σσαλονί- 
πη«) μιας έπιμεμε/ημένης αιθούσης > ινηματογράφνυ ΰ.τό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ άοκνου καί συμπαθητικού κ. Γεωργ. 
Μαλλιαρά. ‘Ο κινηματογράφος αΰιός έκαμε έναρίιν τά 
Χριστούγεννα μέ πρόγρυμμ ι «Για όνομα τοΰ Θεοί» ι έ 
τόν Χάρολδ Λόΰδ Επιτυχία. Συγχαρητήρια. Γ. Φ.
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κι >ημ. Θίαπίς. Ήρχισεν μέ έξοιρειικήν έπιτυχίαν καί 
μεγάλην συρροήν κόομου είς τό Θέατρον «Θ σπις» αί 
παραστάσεις τοΰ θιάσου Γ. Ξύδη. Ντΐν. Πάγγειο;
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργ..: «Ναυμα
χία τής Έλιγολάνδης μέ άφινιαστον έπιτυχίαν, «Φω 
λεά τοΰ αετοί» μέ τόν Σιλς, «‘Ο πύργος τού βραδέως 
θανά'ου» έπιτυχώς, «Σαράτι δ τροιερ ς», «Τά άπρόο- 
π α τοΰ Μετρό», -Διπλή κατηγορία» μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν, «Ρασπουτίν» μέ επιτυχίαν κ-ιί διά δευτέραν φοράν 
λόγφ τών έοραδν τά έργα «Φωλεά τοΰ άετοΰ», «Δύο 
φορές κατάδικος», «Σαράτι δ τρομερός» καί «Τά απρόο
πτα τοΰ Μέτρο». ’Επίσης προεβλήθη τό έργον « Η άγ· 
χονη·. Μπιξέλης
/,αριςςα

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Έκδίκησις 
•ζινέζο.» και «‘Ο καταρράκτης τοΰ θανάτου».

Παπανικολάου
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κι>ημ. Πάν&εον. Μέ άφάνιαστον επι-υχίαν προεβλή- 
Οησαν τά έργα «Αυτός είναι δ έρως» ,«Γιατί ή γυναίκες 
άγαποΰν», «Ή κυοία μέ τάς καμελίας» μέ την Νόρμα 
Τάλιιαί’ζ, «Χομε>οι στό μέτωπο» καί «Ή κλοπή» Προ- 
σ χώς «Μ ιέν Χούρ».
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προ βλήθησαν «Τό ματωμένο τριαν
τάφυλλο», «Πρίγχηψ και κοκότ ι», ώς ευεργετική υπέρ 
τ ΰ γυμναστικού συλλόγου «Δόξα·, «Ή άγνωστο.» καί 
«Φανφάν λά Τυλίπ» είς τέσσαρας έποχάς. Μαρχίδης
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΎ

Κινημ. Αί έλουσα Δημ. Καφενείου. Κατά τό τελευταϊ- 
ον δεκαπενθήμερον πρ εβλήθηπαν «Τά χρονικά τού 
Γκρήσχονζ», «Μπαμπάς μέ τό στανιό» καί «Έρως καί 
τέχνη». Προσιχώς «Νεανική μέθη». Μετ’ δλίγας ημέ
ρας φθάνει είς τήν πόλιν μας όπως δώση μερικός παρα
στάσεις δ θίασος Ριτ’ΐάρδη-Καν ιώτη.

Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθη άνεπιτυ,,ώς κατά τήν η
μέραν τών Χριστ υγενιων τό έργον «‘Αμαρτίι ι γονέων» 
καί έκλεισε τας πύλος του. X. Βοντσινα;
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάιΰεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκή- 
πισσα Ρεπανάκι» καί «'Άλωσις τή; Κωνσταντινουπόλε-

ως» μέ καλήν έπιτυχίαν.
Κινημ. Άιτιχόν. Έκαμε έναριξν μέ τό έργον «Τό 

μαωμένο τρία τάφυλλο». Πανουργία;
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λ ΰξ. Μέ Αφάνταστο ν κοσμοσυρροήν προε
βλήθη τό έργον «Ή Δόξα» καί «‘Η κόμησσα τών Παρι- 
σίων».

Οί Χαλκιδιΐς βρίσκοιν μονάκριβον άπόλαυσιν στόν 
κινηματτγράηον τ.ΰ ον γνωστού δντοο ότι ό κινηματο
γράφος «Πάιθεον» πρό πολλοΰ έχει κλείσει έομητικώς 
ιός πύλας του λόγφ άνσχο ρήσεως τών διευθυντών του.

Οί κ. κ. Λεμτέσης, Σιμιτζής καί Βαϊιάς ακούραστοι 
πάντοτε προσπαθοΰ» νά π ρουσιάσουν στους Χαλκιδεΐς 
πάν τό εκλεκτόν τής τελευ α ας κιιημα ογραφικής πα
ραγωγής. Παρακολ υθοΰμε διά νά κριντυ ·ε.

Άχροΰαλασαίτηζ
ΣΑΜΟΣ

Κι,ημ. Άιτίχόν. Ο θίασ. ς τής καλλί’εχ ικής εται
ρίας περατώσας τάς παραστάσεις του καί άναχωρήτας, δ 
κινηματογράφο; έπ νήρχ·σε τάς παραστάσεις του μέ τό 
έργον -Γυμνή Λαίδη» τό δπτίον με τινα ΰπερτίμησιν τοΰ 
εισιτηρίου έπαίχθη ώς ευεργετική υπέρ τοΰ «άναξιοπα- 
θοΰιτος π.ίδιοι». Τήν προβολήν τοΰ ο'ιραίου αύτοΰ έρ
γου συνώδευΟ: ετιιυχώ; ή χορωδία τοΰ «Φιλοτεχνικοΰ 
δμίλου Νεωτ» τής πόλ ώ μας μέ ιρία ώροϊι τραγ ύδια, 
εΰγενώ.- προσφερθεΐσα. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου 
τοιτου ήτις βιήρκεσε δυο ημέρας, προεβλήθη J τό έργον 
«Αυτός πού δέχεται ραπίσματα» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ. 
Ήδη προβάλλε αι τό έργον τοΰ Κονραδ Βάϊτ «Τά χέρια 
Όΰ Όρλακ». Προσεχώς τό έργον πού θά ξ'.τρελλάιη 
τούς μικρούς καί θί ένθουσιάση τούς μεγάλου; «‘Ο χρυ- 
σοθήριις» μέ τόν Τσάρλι Τσάπλ-ν.

Ή διεύθυνσις τοΰ κ,νηματογράφου τούτου εϊ·ε άξία 
θερμών συγχαρητηρίων δ'ότι μή φεισθεϊσα δαπανών 
προέβμλε καί έξ,κολουθιϊ πρ βά«λ<ινσα δυια«ά έργα καί 
ώ; έκ τούτου πρέπει νά τύχη τή ύτοστηρίξεώς μας πρός 
κάλυψιν τών μεγάλων δ-πανών της.

Κιιημ ’Ηραϊον. ΙΙροεθλήθησαν «Ή Χορεύτρια τή; 
Γρενναδη;»,«Έρασ αί μεσονυκτίου», «Παπάς καί <ί φ·ω· 
χοί» καί «Μασίσιας καί Γιαβανέζα».
Π Α Τ Ρ A I

Κιιημ. Πάν&εον (αϊθουυο) Προεβλήθησαν τά έργα 
«‘Υπό τήν σκιάν τοΰ χαρ μιοΰ», «Ό άνθρωπος μέ ιά 
χίλια όνόμα α», άμφόιερα μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προ- 
σε,ώ. «Τό μαγικό νησί».

Κιιημ. Πάι&εοί’ (ταροτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Γιο νά οώση τόν θατέρα ίου», « Ο άνθρωπος μέ τά 
χίλια δνόματ.» κμί «Στη σκιά τοϋ χαρεμιού». Πρρσεχώς 
«‘Ο φοιτη ής τής Π,άγας» καί «Όταν ή σορξ υποκύ
πτει»

Κινημ. Ίνιιάλ, Προεθλήθησπν οί ταινίαι «Ή άμαξα 
τών φαντασμάτων» καί εί: δύο έποχάς «Οί κατάσκοποι». 
Προσεχώς «Ό μακαρίτης εξοχότατος». Άνδριόπουλο- 
ΒΟΛΟΣ

Κιννμ. ’Αχίλλειοι1. Έξηκολούθησε τήν προβολήν τοΰ 
έργου «‘Ιπποδρόμιον» καί κατά τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μάδ ι μέ μοναδικήν επιτυχίαν. ’Επίσης προ.βνήθη «‘Ο 
Άβδούλ Χαμίτ δ Β’» μέ καλήν έπιτυχίαν Προσεχώς : 
«"Οταν ή σάρξ υποκύπτει».

Κινημ Άργυλλα Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η Αύγή» 
τοΰ Σούνιερμαν, καί «‘Η ιυφ/.ή» τοΰ Όσκαρ Οΰάϊλδ 
μέ καλήν έπιτυχίαν. ’Ήδη προβάλλεται «’Αγάπη Κοζά
κου» τοΰ Τολστόΐ. ίΤαπαβαοιλείου
ΚΑΛΑΜΑ I

‘Ο μοναδικός 'Αμερικάνικοι κινηματογράφο; τής πό- 
λεώς μας άργεϊ, διότι δίδε, θεατρικός παραστάσεις δ 
θίασος Μουσούρη—Θεοδωριδου. Μιχάλου

ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

πειτα έσηκώθη, < _
— Έλα άγαπηιή μου, είπεν είι τήν γυ αϊκα του. Οί 

διωγμοί άρ/ίζουν.
Κ-ιί ακολουθούμενος άπό τήν κυρίαν Ρόμπινσων, έγ- 

κατέ ειψε το σαλόνι.
Ό Γκαίρισων διεσκέλισε μέ ταχύτητα τό δωμάτιον 

καί έκλεισε προσεκτικά ιήν πόρταν.
—Ύποθέ-ω ότι έπιστοποιήιατε καί σεΐ; τήν άνάγ- 

κην νά μάθω μερικά πράγματ ·, είτε μέ ήρεμίαν είς τήν 
Δωρ,θέαν. ή δποία είχε γίνει χλωμή.

—Δέν είπατε τίπ τε πού τά μήν ήτο ακριβές, άτήν- 
τησεν ή Δωροθέα μέ χαμηλήν φωνήν Δέν έπερίμενα νά 
συναντήσω τού; Ρόμπινσων. Όιαν τούς είδα νά έρχων- 
ται, δέ ήξευρ ι τί νά κάμω. Όταν έβεβ ιίωσ ιν^ότι ή
μουν άνύπανδρη, ή αγκάσθην νά σάς καλέσω νά έλθ τε.

Έμάντευσα κιλά ό ι κά ι τέιοιι συνέβιι«εν. ’Αλλά 
τί νομίζουν ότι έχω κάμει, ώσιε νά κρίνουν καί οί δύο 
τους άπαρα τητον νά μέ υβρίζουν

‘Η Δωροθέα έφαίνειο ώ. νά έφοβεΐτο μήπως <1 τοί
χοι ήμποροΰσιν ν’ακούσουν καί νά προδώσουν τό μυστι
κόν της.

— ’Αρκεί νά σκεφθο'ν όιι tίσθε σύζυγός μου, έξη
κολούθησε μέ πολύ χαμηλήν φωνήν Ήμπορεΐτε νά μαν- 
ιεύσ τε δτι θεωροΰν τούς έαυιούς των ότι έληστεύθησα»·. 
Πιστεύουν ότι διά τοϋ τρόπου τούιου τού; γυμνώ^ομεν 
καί τού; πέρνομε καί τό σ τί<ι καί ιά άλλα πολύτιμα 
πράγματι, τά οποία άφ νει ή διαθήκη ενός συγγενούς.

— ‘Ο γάμο; σα; εί>ε αφορμή νά τά χάνουν όλ’αύτά; 
Εκείνη έκανε βεβαιωτικήν κίνησιν.

____________ .. ____ _ —Δέν τολμώ νά σά; δώσ ο πλήρεις κοί άκρ βείς 
Δέν θά επιτρέψω ποτέ νά περιέλθη ή περιουσία τοΰ ά· 1 πληροφορίας εφόσον δ θ«ΐος μου εύρίσκεται είς, τήν ct-

(3) (Συ έχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Είνε γνωστά άλλ στε, τά συνοικέσια αυτά πού 

γίνονται έκ συμπάθειας, έψιθύρισεν δ θείος. Γιατί νομί
ζετε λειπόν ότι ή Δωροθέα έπήρε τό σπίτι ;

Τό σπίτι! Ή λέξις αύιή έκαμε τόν Γκαίρισων νά 
προσέξη πολύ Ήιο άναμφ σβήιη ον ότι ή κυριότης τοΰ 
κτιρίου είς τό όποιον εΰρίσ οντο άπετέλει αφορμήν σο
βαρά; διαφωνίας. Ή παραιήρησις τοΰ κ. Ρ.ιμπινσων τοΰ 
«πέτρεψί νά υπόθεση όιι δ σύζυγος τής Δωροθέας ή αυ
τή ή Ιδία ή Δωροθέα έίικαιοϋντο νά γί ουν κύριο-, τοΰ 
σπιιιοΰ αϋιοΰ καί ότι κάποιο γεγονός ιίχε β ρύνει μέ
χρι σήμ’ρον τήν Γραγματοποίησιν τοΰ δικαίωμα ο; τού
του.

— Δέν έχω έλθει ποτέ άλλοτε είς τό σπίτι αύτό, ά 
πήντησεν δ Γκαίρισων. ’Απόψε εΙ«ε ή πρώτη φορά πού 
έρ-ομαι καί άγνοώ ποία δικ ιώματτ έχει ή Δωροθεσ.

—'Α! *Α! έφώναξεν ό κ. Ρόμπινσων, κ Τ ή διαθήκη; 
Θά μά; πής ότι δέν γνωρίζεις τίποτε καί γιά τήν δια 
θήκην ;

Ό Γκαίρισων ήρχισε νά Αντιλαμβάνεται τήν άλή 
θειον. Ποϊαι ήσαν αΐ προθέσεις καί τά σχέδια τής Διβ- 
ροθέας; ΑΙ ιγμα. Έγνώριζε μόνον ότι τό ώριϊόν τη 
πρλσωπον έξιφραζεν απόψε αγωνίαν καί ταραχήν καί ό
τι ήτο έτοιμος νά κάμη τό πάν γιά νά β.ηθήση τήν νε 
αράν γυναίκα

— Αυτή ιίνε η αλήθεια, διέκοψεν ή Δωροθέα. Δέν 
τοΰ ώμίλησα ποτέ γιά τήν διαθήκην.

—Δέν τό πιστεύω, άιήνεησεν δ θείος. Γιά τελευ- 
ταίαν φοράν θέλω νά δηλώσω τά εξής; Ότι θά έργα- 
σθώ νυχθημερόν γιά νά άκυρώσω τήν διαθήκην αυτήν.

δελφοΰ μου σιά 
χέρια ένό, ξένου 
ραδιούργου.

Όση κοί αν 
ή to ή ευφυΐα 
του, δ Γ«αίρι- 
σων ήσθινθη 
τήν ανάγκην νά 
μάθη μερικάς 
πληροφορί α ς . 
Δέν ήτο δυνα
τόν νά άξίωθή 
λογικώς όπως 
παλαίη μέσα είς 
τό σκότος.Έκύ- 
τταξεν έπιδει- 
κιικά τό ρολόγι

.

—Όταν ήλ
θα έδώ, δέν ε- 
περί μένα πάμσΰ 
γίνη όμοια ΰπβ- 
δοχή, είπεν. Ό
πως καί αν έχη 
ή ύπόθεσις, ε
πιθυμώ νά συ
νομιλήσω ίδια - 
τέρως μέ 
Δπιροθέαν. 
είχατε τήν κα- 
λωούνην νά μάς 
άφήσετε ολίγα 
/.επτά μόνους;

Ό Ρόμπιν- 
σων τοΰ έρριξεν 
ένα βλέμμα πλή ■ 
Οβς μίσους καί 
πονηριάς. Έ

τήν
Θά

κίαν αΰιήν, εί- 
πεν ή Δωροθέα. 
’Αλλά, σάς πα
ρακαλώ) νά μή 
πιστεύσειε ότιέ- 
νήργησα κατά 
καί μή μ’ έγκα- 
ταλείψετε τώρα.

— Άλλ’ ή δι
αθήκη; Πότε θά 
κανονισθή; Πότε 
θά κηρυχθή έγ
κυρο; ;

— Δέν γνω
ρίζω.

— Πότε θά 
έπιστρέψη κοί 
πόλιν δ πραγ
ματικός σας σύ
ζυγος ; ή ρώτη
σε καί πάλιν δ 
Γκαίρισων.

Ή Δοροθέα 
δέν ιίχε κατη 
γορηαατικώ, βε
βαιώσει ότι ή το 
πανδριυμέπη Ή 
έρώτησις τοΰ 
νέ υ τήν έκαμε 
νά γίνη κατα- 
> όκκινη καί προ · 
σπαθοϋσα νά ά- 
ποφύγητό βλέμ
μα του, είπε :

—Σά; ιίπα 
ότι υπάρχει ένα 
τέτοιον πρόσω-
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πον;
—Όχι,' δέν μοΰ τό εΐπατ , Πιθανώς να είνε ένα 

άπό τά πολυάριθμα πράγματα ποΰ δέν είμαι υποχρεω
μένες νά γνωρίζω,

—Πιθανώς...
'Επειτα άφοΰ έδίστασεν ολίγον προσέθεσεν:
— Έάν έ.προτιμούσατε νά μήν έξακολουθήσωμεν ;
Τήν ιδίαν στιγμήν ήκούσθη ό ή <ος τοΰ κώδωνος. Ή 

Δωροθέα έκύιταξε τόν Τζέρολντ μέ έκφρασιν τρόμου εις 
τά μεγάλα της μάτια.

—Έκτύπησαν στήν πόρταν, είπε. Ποιος ήιπορεϊ νά 
ελΟη εδώ απόψε ;

Έγλύστρηαβ μέχρι τής θύρας, τήν ήνοιξεν ολίγον 
καί ήρχισε ν’ άκούη μέ προσοχήν. Ό Γκαίρισων έστέ- 
κβιο και αυτός προσεκτικός. Ή πόρια τοΰ δρόμου ή- 
νοιξε καί έπειτα έκλεισθη. Ή υπηρέτρια άφήκε νά εί- 
σέλθη ό επισκέπτης.

— Ωραία ύπόθεσις ! είπε μία ανδρική φωνή. Είμαι 
περίεργο, νά τόν ίδώ. Ποϋ είιε ; Έπά ·ω ;

Ή Δωροθέα έστράφη πρός τόν Γκαίρ.σων. Τό πρό- 
σωπόν της αίφνιδίως είχε γίνει λευκόν

— Τί ατυχία ! Είθε νά είχατε φύγει.
Εΐ; τήν σκάλαν ήκούσθη κρότος βημάιων κα", με ■ ’ 

ολίγα λεπτά, ένας υψηλός νέος, ώραίου παρου ιαστικοϋ, 
έσπρωχνε τήν πόρταν, τήν δπ ίαν είχεν άφησει ήμιανοι 
κτήν ή Δωροθέα. Ό νέο; αυτός έφοροΰσε, παρά τήν 
έποχήν, ένα πολύ μικρό έπανωφρι, κουμβωμενο μέχρι 
τοΰ λοί’Όΰ ·. αί τοΰ ότοίου έσκέπαζ ν όλο τό σώμα

— ΧΗρε, Δώρα, είπε μέ μεγάλην οικειότητα, ενώ 
έπροχωροΰσ ν εις τό σαλόνι. Δέν θά θελήσης νά φύγης 
κρυφά μέ τόν Τζέρολντ σου. Τό έλπίζ ο τουλάχιστον !

—'Οχι βτβαια, έψιθύρισεν εκείνη, Θεόδωρε δέν έ- 
τυχε νά ίδής ποτέ τόν κ. Φαίαρφαξ; Τζέρολντ, σοΰ 
συνιστώ τον έξάδελφόν μου κ. Θεόδωρον Ρόμπινσων.

— Πώς εισθε ; είπεν ό Γκαίρισων μέ ψυχρότητα, 
διότι κανέν μέλος τής οίκογενε ας Ρόμτινσων δεν τοΰ 
ήτο συμπαθές.

— Καί σείς ; άπήντησ ν δ έξίδελφ^ς τής Δωροθέας 
μέ τό ίδιον ύφος. 'Επιιτα έσιραφη πρός τήν έξαδέλφην 
του καί μέ την αφέλειαν πού έπιτρέπτι ή οίκειότης 
προσέθεσε: Καί σύ, πώς είσαι, έξαδελφ ιϋλα μου; Τί, 
δέν φιλεϊ; πλέον τόν έξάδελφόν σου ;

Ή Δωροθέα, τή; όποιας ή στάσις έφανέρωνε φ'βον 
καί μίσος, έφαίιετο ότι δέν ήμποροΰσε νά κάμη ούτε ένα 
βήμα. Ό έξαδελφός της έπροχώρησε, τήν αγκάλιασε καί 
τήν έφίλησε δύο φορές.

‘Ο Γκαίρισων, ό όποιος μέ πολύν κότον συνεκράτει 
τόν εαυτόν του, είδεν ότι εκείνη έπροσταθοΰσε ν’ άπο- 
φύγη τήν επαφήν αύτήν.

—Γιατί φοβάσαι, είπεν ό νεαρός Ρόμπινσων, πρτχω- 
ρών γιά νά τήν άγκαλιάση και πάλιν καί γελών μέ ά- 
ναίδειαν. Δέν είνε ή συνήθης στάσις του.

‘Ο Γκαίρισων τοΰ απέκλεισε τοχέως τόν δρόμον. 
Είχε μίαν άόριστον ιδέαν ότι είχεν ακούσει κάπου τό 
γέλιο αύτό και εί τε.

— Πιθανώς δ καιρός αυτός νά έχη πειάση.
— Ζηλιάρη! Άπό τώρα, έξηκολούθησε μέ θυμόν ό νε

αρός Ρόμπινσων. Έάν νομίζετε ότι θά παριιτηθώ άπό 
τά έξαλφικά μου καθήκοντα, άπατάσθε.

‘Ο Γκαίρισων έπν.ξε κάποιαν διάθεσίν μου νά ραπί- 
ση τόν νέον.

—Ποια εϊνε<τά έξιδελφικά σας καθήκοντα; Μοΰ ε
πιτρέπετε, νομίζω, νά έρωτήτω.

— Περιμένετε καί θα δήτε, άπήντησεν δ Ρόμπινσων. 
Ί'πΰρξεν εποχή κατά τήν δποίαν ή Δώρα ήτο τρελλή γιά 
μένα. Δέν είιε αλήθεια, Δώρα ;

—Αύτά άνήκουν είς τό παρελθόν. Σήμερον όλα έχουν 
αλλάξει.

— Πράγματι ; έρώτησεν ό Θεόδωρος. Έντιλαμβάνε- 
σθε ίσως δτι τό μικρό αύτό παιχνίδι δέν έχει τελειώσει 
εντελώς.

— Είνε άνάγκη ν’ άρχσωμεν άπό τώρα τάς π.κράς 
φράσεις; είπεν ή Δωροθέα Γιατί νά μή προσπαθήσωμε 
νά μείνωμε καλοί φίλη;

Κτνιιιια τογραφικός Άάτιιρ

—‘Εστω! είπεν ό έξάδελφός της, άλλάζων στάτιν. 
'Ο Γκαίρισων δέν ήπατήθη άπό τήν άλλαγήν αύτην καί 
έπιασε μέ παγερόν ψυχρότητα τό χέρι ποΰ τοΰ έτεινεν 
δ αντίπαλός του.

‘Ο Θεόδωρος ήρχισε νά γελφ θοριβωδώς καί έκαμε 
κίνησιν ν’ άπισυρθή.Τήν στιγμήν αύτήν τό μακρύ επα
νωφόρι ήνοιξε καί δ Γκαίριοων διέκρινε μίαν κοκκινην 
άποκριάτικην άμφίεσιν. Αμέσως εις τήν σκέψ.ν του επα
νήλθε μία πρόσφατος άνάμνη ις- Έγνώριζε πλέον ποΰ 
είχεν ακούσει το γέλιο αύτό Ό άνθρωπος ποΰ ευρίσκε
τε εμπρός του δέν ήτο άλλος άπό ιόν ΜεΓΐστυφελήν ποΰ 
είχε διακρίνει είς την γειτονικήν οικίαν, είς τήν δποίαν 
υπήρχε χορός μετηαφιεσμένων.

Ή άνακάλυψις αυτή έπροξίνησε είς τόν Γκαίρισων 
μεγάλην κατάπληξ ν, ή όπο α μετ’ ολίγον ηϋξησεν ακό
μη περισσότερόν. ‘Η κυρία Ρόμπινσων έπαρουσιάσθη 
συνοδευομένη άπο τόν σ .ζυγόν της καί ήοώτησε τον 
Γιον τη; γιά ποιον λόγον εφοροΰσεν επανωφόρι κατά τήν 
έποχήν αύτήν.

—Διό τι έτσι μ’άρέσει, άπήνιησε εκείνος.
Ό Γκαίρισων ήρχισε νά διερωτάται είς ποιαν περι

πέτειαν είχε περιπλεχθή. Γιά ποιόν λόγον ό Θεόδωρος 
Ρόμπινσων άπέκρυπτεν άπό τούς γονείς του δ ι παρευρί- 
σκέτο, μετημφιεσμένος είς Μεφιστοφελήν, είς τόν χορόν 
πού έδιδε to εί; τήν γειτονικήν οικίαν; Ό καιρός όμως 
παρήρχ το. Ήτο όκιόι καί μισή καί μολονότι ήσθάνετο 
ότι ή Δωροθέα, τής όποιας ή γοητεία τόν συνεκίνει τώ
ρα, είχεν άνάγκην τής προστασίας του, αυτός έπρεπε ν’ 
άναχωρήση, Δέν ήτο υποχρεωμένος νά φύγη τό ίδιο βρά
δυ, νά πάρη τό τραϊΌν δι ■ τό Χέρτφολο καί ν’ άρχίση 
ιήν άνάχριοίν του διά τήν ϋπόθ σιν Χάρδυ;

Πληροφορημέιος ότι ό Τζέρολιν ήτοιμάζετο νά εγ
κατάλειψη τό σπίτι, δ Θεόδωρος Ρόμπινσων έφάνη ολί
γον συγκεκινηαένος.

— Θά κατέβω νά τηλεγρα,ήσω νά μοΰ στε λουν τήν 
αποσκευήν μου είπε καί έχάθη άποτόμως.

Άφίνυντας τούς Ρόμπινσων, θειον κιί θείαν, είς τάς 
κακίας των, ή Δωρ >θέα καί δ Γκαίρισων έπλάσίασαν είς 
τό πιάνο. Μολονότι δέ ή νεαρά γυναίκα δέν είχε καθό
λου διάθεσίν νά παίξη μουσικήν, έν τούτοι; ήρχισε νά 
κτυ.-.ά τά πλήκτρα καί νά προσταγή ν’ άπ.δώση κάποιο 
ουγγρικό τραγούδι

—‘Υπάρχει τίποτε άλλο πού ήμπορώ νά κάμω πριν 
φύγω; ήρώτη .εν δ Γκαίρισων μέ χαμηλήν φωνήν. ‘Υπο
θέτετε ότι θά μέ χρειυσθήτε πονΰ γρήγορα;

— Δέν ξεόρω. ’Ελπίζω πώς όχι, άπήντησεν έκείνη 
«ατά τρόπον πού μόνον ό συνομιλητής της τήν ήκουσεν. 
Έχετε πράγματι ανάγκην ν’ άπουσιάσετε άπό τό Δον- 
δϊνον ;

— Ναί. Άνέλαβα μίαν νέαν (ύπόθεσιν, δέκα "λεπτά 
μετά τήν άναχωρησίν σας. Τήν έδέχθηκα.

Έκ.ίνη ήρχισε νά παίζη δυναιώτερτ. Έπειτα ή:ώ- 
τησε :

— Ποϋ πηγαίνετε ;
—Είς Μπένζ καί είς Χέρτφιοδ.
Ή Δωροθέα έσιώπησεν άποτόμως, τόν έκύτταξε μέ 

προσοχήν έπ' όλ γον καί κατόπιν έτατέλαβε τό παίξιμό 
τη; μέ μεγάλην νευρικότητα.

—Τουλάχιστον δέν πρόκειται περί "ύποθέσεως σχετι- 
ζο,.ιένην μέ τήν ιδιότητά σας ώς ένκλημ ιτολόγου

—Πρόκειται περί ιιιάς ύποθέσεως άσααλε ών.
‘Η άτάντησι; αύτή έφάνη ότι τήν καθησύχασεν.
‘Ο Γκαίρισων έβγαλε τό ρολόγι του καί είπεν άρκε- 

τά δυνατά ώστε ν’ άκουσθή άπό τούς Ρόμπινσων.
—Είνε ώρα νά φύγω.
— Μίαν στιγμήν, αγαπητέ μου Τζέρολντ, σέ παρα

καλώ.
Καί ή Δωροθέα ώς νά συ.έλαβε μίαν αίφνιδίαν ιδέ

αν, έξήλθεν άπι τό σαλόνι, τρέχουσα σαν παιδί.
Μετ' ολίγον έπέίτρεψε.
— Σέ συνοδεύω έως ιήν πόρταν, !είπεν.
‘Ο Γκαίρισων ηΰχήθη καληνύχταν είς τού; δύο γέ

ροντας, οί ύποϊοι τοΰ άπήντησαν ξηρά :
(’Ακολουθεί)
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Άιιολοχ.- Βνυλγορ δη
I. Μαογουλή 
Σινέ Όριάν 
I. Μαργουλή
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ΙΕΡΕ! WIONAA
'Αποκλειστικοί Διανομείς 
ΑΜ0Λ0ΧΙΤΗ1-

Β3ΤΛΓΑΡ1ΔΗΣ
Εϋ.τόλιδτς 14

TIFFANY STAHL
Άποκλειστ. 'Αγοραστής 

δ ά τήν ‘Ελλάδα

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκόζ.ονδ ίλη 39 ι

ΑΘΗΝΑΙ

iBly ]}

Άντιπρ. δ ά τήν 'Ελλάδα 
Ι.Μ. Κ0ΤΡ0ΤΝΙ2ΤΗΣ

Πλατ. ‘Αγ. Γβυργίου 6α 
’Αθή ναι

fΑΚΟΥΕ ΠΛΑΓΙΕ? AAEK!
Άντιπρ. διά τήν 'Ελλάδα

SINE ΟΡΙΑΝ
Έδουάρδου Λώ 7

F. Β 0.
’Δποκλειστ. ’Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Παιτ.σίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

idS^i
(Metro GoldwynMayer) 

I Pictures I
ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥΙΝ- ΜΑΠΕΡ

!o Όδός ΘεμιύτοκΛόους l ίΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corpoiation

Άποιλειστ. Αγοραστής 

διά τήν Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
Κάνιγγ.ς 6—ΑΘΗΝΑΙ

Χάρος πρός διάβεσιν

GAUMONT
Άντιποόσωπος 

διά τήν Ελλάδα 

Τ. 2ΠΥΡΙΔΗΣ
Ί υλια οϋ 27α 

ΑΘΗΝΑΙ

Χοίρος π^ό, δ.άθεσιν

ΗΣΤΕΡΝ ΦΙΛΜ
Κινηματογραφία αί

Επιχειρήσεις .
ΔιευΟυντής^ΙΡϋΚΪΡ

Πανεπιστημίου 36
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΓΛΟ-ΤΛΛΝΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

Κγ ημαιογραφιχαΐ 
Έπιχε ρήσεις

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια 

Χαλκοχονδύλη 39α
ΑΘΗΝΑΙ

Χώρος πρός διάθεσιν Κινηματογραφικό ϊ

Ταινίαι

Όδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

imm
ΝΟΒΗ

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

Πλαπούτα 44
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΚΗΜΑΤΟΓΡΑΊΟϊ 
ΑΧΙΛΔΕΙΟΝ

Τό άριστοχρατικότερον 
συι οικιακόν 

Κι-νημαιοθέατρον 
Όδός Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

Κ. ΜΕ

Κινηματογραφικά!

Ταινίαι

ΙΙανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΡΙΣΦΪΛΜ
wimp

Κινηματογραφικά!
Τ> ινίαι

Βησσαρίωνος 6 
ΑΘΗΝΑΙ

ΗΑΜΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Κ ινηματογραφικαί 

Ταινίαι

Χαρ. Τρικούπη δ 
Γραμματοθυρϊς 56 

ΑΘΗΝΑΙ


