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ΛΟΤΊΖΑ ΐνίΠΡΟΊΓΞ

'Η'γυναΐκα ποΰ μόνη’μεταξΰ όλων των πρωταγωνιστριών τοΰ κινηματογράφου τής Ευρώ
πης καί τής ’Αμερικής",έκρίθη άπ© τον μέγαν Γερμανόν σκηνοθέτην Πάμποτ κατάλληλη 
νά ύποδνθή καί νά ενσάρκωση τον δΰσκβλον ρόλον τής Λουλήν εις το ομώνυμον δράμα 
τοΰ μεγάλου γερμανοΰ συγγραφέως Βέντεκεντ τό οποίον ο τος τελευταίως έκινηματογράφησε.

Τήν ταινίαν αυτήν έξησφάλι^ε διά τήν 'Ελλάδα ό κ. I. Κουρουνιώτης.

ΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ TiMATAI ΔΡΑΧΜΑΣ ΔΥΟ
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ΕίΝΑΙ © ΙΔΕΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΣΑΣ
Δ. I ΟΙ- I

1) Συνδυάζει άπόλυτον άντοχήν, στερεότητα, σταθερότητα προβολής και 
άθόρυβον λειτουργίαν.

2) Σάς έξασφαλίζει κατά τής πυρκαϊάς άπολύτως.
3) Είναι κατάλληλος διά ρεύμα έναλλασσόμενον και συνεχές των 220 καϊ 

110 βόλτ.

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Έιησία Δρ, 
‘Εξάμηνος »
Έξωτερτκοίί Γενικώς TjJ

Έησία Δολλάρια 2.— * *
ΆιιερικΛς

Έιησία Δολλάρια 3.—

ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΑΡ 20 1205)

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΣΙ.ΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ..
(Είναι ή μηχανή ή κατάλληλος διά κινηματογράφους μεγάλους,συνοι

κιακούς, θερινούς, σχολικούς, αιθουσών κλπ.) 
Πωλείται κατά δλως πρωτότυπον τρόπον ήτοι :

me 12 mHNiRinx ΑΟΣΕίΣ
UlinSUl «W.-ΙίΙ 450ί·—XBKUtOS AH4AW ΤίϊΤ'ίΜΪ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ και Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

= ξ Διαρκής παρακαταθήκη άνταλλακτικών
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝ1ΚΛ ΕΡΝΕΜΛΝ-ΠΑΤΕ

. Λάμπαι οικονομίας — Φακοί Μπός—Κάρβουνα προβολής.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝII Π. ΊΣΑΤΣΑΠΑΣ
ΒΑΣΙ/ΥΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕ10Υ θ ~ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I

Ξ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  ί |! 111111111111111111111111111111111111 i 111111111 11111 i 11111111111111111111111111111111111111111111111111  ■ 11 <Ξ

ΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Στάς 15 Μαΐου, στον Lelirter Bahnhof τοΰ 
Βερολίνου παρετηρεΐτο δλως εξαιρετική κίνησις. Μέ 
τό τραίνο τής μιας άνεμένετο ό Αιμίλιος Γιάννιγκς 
έπιστρέφων μετά τρία σχεδόν χρόνια στή χιόρα ποΰ 
τον άνεκάλυψε, τον έδημιούργησε καί τον άνέδειξε, I 
Τό Βερολΐνον δεν ήθελε νά υστέρηση τοΰ ’Αμβούρ
γου. Την προτεραίαν δηλ. στο μεγαλύτερο λιμάνι 
τής Γερμανίας, συνέβαιναν τά ίδια.

Αντιπρόσωποι άπό παντού καί ιδίως δημοσιο
γράφοι καί φωτογράφοι έ'σπευσαν στο Κονζχάφεν 
(λίγη ώρα εξω από τό Άμβοϋργον) στο πρώτο δη
λαδή σταθμό σέ γερμανικό έδαφος τοΰ ύπερωκεα- 
νείου μέ τό όποιον έταξείδευεν ό Γιάννιγκς. "Ολοι 
έσπευδαν νά τόν χαιρετίσουν πρώτοι καί μια εται
ρεία ραντιό ή θέλησε ν’ άποθανατίση τά πρώτα το υ 
λόγια. Τό βράδυ στο ξενοδοχείο «Άτλαντίκ» τοΰ 
’Αμβούργου παρετέθη επίσημον γεύμα πρός τιμήν 
του υπό τοΰ τύπου εις δ παρεκάθησαν τά επίλεκτα 
μέλη τής κοινωνίας τής πόλεως. Εις τά πρόσωπα 
δλων καί ιδίως τοΰΓιάννιγκς ήταν ζωγραφισμένη ή 
χαρά.

"Οταν επί τέλους τό τραίνο έφθασεν ή συγκίνη- 
σις δλων ήτο καταφανής, διότι δέον νά σημειωθή 
δτι ό Έμιλ άγαπάται πολύ στή Γερμανία, είναι τό
σον δημοφιλής γιατί είναι καί τό καύχημά των 
Χωρίς υπερβολή τό μέρος μετεβλήθη σ' ένα τμήμα 
παραδεισίσου κήπου.Τόσα ήσαντά άνθη καί ή αστυ
νομία μετά μεγίστης δυσκολίας κατώρθωνε νά κρα- 
τήση την τάξιν. Κι’ δλα αυτά χωρίς νά πρόκειται νά 
γίνη ούδεμία επίσημος υποδοχή, δπως λίγες μέρες 
πριν γιά κάποιον μποξέρ.

Ό Γιάννιγκς, ήΓκούζη Χόλλ, ή γυναίκα του και 
ό Πόμμερ πού έσπευσε νά τούς προΰπαντήση από 
τό Χερβοϋργο κα εβαίνουν γινόμενοι αντικείμενα 
των θερμοτέρων εκδηλώσεων. "Ολοι σπεύδουν νά 
σφίξουν τό χέρι τού μεγάλου -"τλλ'τέννοι και σ’ ό
λους έχει 5 ο ώμορφα λόγια νά πή. Οί φωτογρά
φοι δέν τόν αφήνουν ούτε μιά στιγμή ησυχία καί οί 
δημοσιογράφοι σπεύδουν ποιος νά εξασφάλιση πρώ
τος συνέντευξιν.

Ό Γιάννιγκς κατέλησε 0T0«Esplanade» από τά

’Εβδομαδιαία Κινηματογραφική 
’Επιθβώρησις

’Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γοαόεϊα : Κολωνβΰ 68 ("Ανω πάτωμα)
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

F Διά μίαν φτράν
I ό στίχος. . . Δρ. 7.— 
[ Μέχρι τριών δη-
F μοιιβύσβωνδ στ. * 5.—
• Άνω τών τριών
I δημοσ. ό στίχος » 4.—
f Ή σβλίς ... » 500.—
| ΕΙς τό έξώφυλλον » 600.—

J ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥΟ

::

καλύτερα ξενοδοχεία τοΰ Βερολίνου, άλλ’ ούτε στιγ
μή τού έμεινε νά ξεκουρασθή από τό επίπονο ο
πωσδήποτε ταξεΐδι του.

Τό βράδυ στο Ούφα Πάλαστ άμ Ζόο πανηγυρι
κή πρός τιμήν του παράστασις μέ τήν άλησμόνητον 
επιτυχίαν του τό«Βαριετέ».Ήσυγκέντρωσις ήτο από 
τάς σπανίας καί ό θρίαμβος τοΰ ’Έμιλ έμοιαζε σάν 
προ τόσων χρόνων στή πρεμιέρα τού ίδιου φιλμ. 
Φαινόταν σάν νά μή είχε αλλάξει τίποτε.

Εις γερμανούς συναδέλφους ό Γιάννιγκςέξέφρασε 
τόν θαυμασμόν του διά την δλως θαυιιασίαν οργά
νωση’ τοΰ Χόλλυγουντ τοΰ οποίου αί τεχνικαί έγκα 
ταστάσεις κυριολεκτικώς καταπλήσσουν. Διά νά φαν 
τασθήτε λέγει σέ μιά στιγμή, πόση ταχύτης επιτυγ
χάνεται χάρις εις τόν τέλειον αυτόν οργανισμόν θά 
σάς άρκέση τό εξής παράδειγμα: τό «Βαριετέ» χρει- 
άσθηκε στή Γερμανία 6 μήνες γιά νά «γυρισθή», 
λοιπόν ό «Πατριώτη;» μόνον 6 εβδομάδες!» 'Ομί
λησε κατόπιν διά μακρών διά τάς όμιλούσας ται
νίας. αϊτινες αν ήδη κατέχουν τά 60 ο)ο τοΰ αμερι
κανικού φιλμ δέν θά αργήσουν νά αντιπροσωπεύουν 
τά 100 ο)ο. Έτόνισεν δτι ή νέα έφεύρεσις έπέφερε 
ισχυρούς κλονισμόύςκαίφυσικάπροβλέπεται δτιτά 2)3 
τών ηθοποιών τοΰ φιλμ θά έξαφανισθοΰν εντός ο
λίγου. Διά τήν Γερμανίαν έχει καλάς ελπίδας δοθέν- 
τος μάλιστα δτι δέν στερείται εκλεκτών στοιχείων 
τοΰ μουσικού θεάτρου, τά όποια ευκόλως θά π ρο- 
σέφερον τάς υπηρεσίας των. Έξεδήλωσε καθαρά τή 
λύπη του δτι τόσο καιρό δέν είδε στο Χόλλυγουντ 
κανένα γερμανικό φιλμ. Δέν απέκλεισε νά έμφανι- 
σθή καί σέ θέατρο, δοθέντος δτι προτιμά μέν ιδι
αιτέρως τό φιλμ, αλλά καί τό θέατρο δέν τόν δυσα- 
ρεστεΐ. Περί τών μελλοντικών του σχεδίων δέν ή- 
θέλησε νά εϊπη θετικόν τι. Έν τούτοις είναι σχε
τικός γνωστά τά κάτωθι. Ό Γιάννγικς άφοΰ παρα- 
μείνη ολίγον είσέτι στο Βερολίνο θά μεταβή στο 
Μπαντγκαστάϊν διά θεραπείανκαίκατόπιν θά περιο- 
δεύση καί εις άλλα μέρη τής Ευρώπης. 'Η U F.A. 
άνήγγειλεν έπισήμως δτι ό Γιάννιγκς θά συνεργασθή 
μ’ αυτήν καί δή εις ένα του φιλμ τής παραγωγής 
Πόμμερ. Τό φθινόπωρο θά«γυρίση» καί διάτήνΠα-
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Κινηματογραφικός Άότηο

ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΓ ΛΕΧΑΡ
Είς τούς κινηματογράφους τής Βιέννης θά προ- 

βληθή προσεχώς μία ταινία ή οποία θά έχη μεγά- 
λην επιτυχίαν και ενδιαφέρον δι’ δλους τούς θαυμα
στός τοΰ Φράντς Λέχαρ.

Τό θέαμα θ’ άναπαριστρ πράγματι τήν ζωήν 
καί τάς επιτυχίας τοΰ διάσημου συνθέτου, έπιδεικνΰον 
πρώτον τήν δράσιν αυτού ώς διευθυντοΰ στρατιωτι
κής μουσικής καί κατόπιν τάς θριαμβευτικός ημέρας 
τής «Εύθυμου Χήρας» καί τών ακολούθων επιτυ
χιών, φθόνον μέχρι τών σκηνών τοΰ μέλλοντος, μέ
χρι δηλ. τών εορτών αί δποΐαι θά γίνουν επί τή ευ
καιρία τής εκατονταετηρίδας του. Άλλ’ ή μεγαλη- 
τέρα επιτυχία τής ταινίας έγκειται εις τό γεγονός, 
δτι δ ίδιος δ Λέχαρ συνέβαλεν εις αυτήν μέ τον γνω
στόν λιμπρεττίσταν του Βίκτωρα Λεόν. Θά φιγου- 
τάρη καί ή Μις Αυστρία, ή δποία έλαβε μέρος εις 
ρόν έν Παρισίοις πρόσφατον διαγωνισμόν διά τήν 
εκλογήν τής ώραιοτέρας γυναικός τής Εύριόπης,
ΑΦΙΞΕΙΣ—ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ ~

—Άνεχώρησε τήν παρ. Δευτέραν διά Παρισίους, Βιέν
νην, Βερολΐνον καί Λονδϊνον ό κ. Λ. Άναστασιάδης διά 
τήν προμήθειαν ταινιών νέας παραγωγής.

— ’Αφίχθη εις τήν πόλιν μας, ώς διευθυντής τοΰ έν 
’Αθήναις γραφείου τής Φόξ, ό κ. Χάρλεϋ.

— Τήν προσεχή εβδομάδα αναχωρεί εις Παρισίους ό 
κ. Κ. Φραγκέτης διευθυντής τοΰ ομωνύμου γραφείου κινη
ματογραφικών ταινιών διά τήν προμήθειαν ταινιών νέας 
παραγωγής Tfiany Stah’.

ΟΙ ΓΑΜΟ1 ΤΗΧ ΝΤΑΜ τα
ΜΕΤΛ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

Διαψεύδεται έπισήμως ή εϊδησις δτι ή γνωστή 
καλλιτέχνις τής οθόνης Λιλή Νταμιτά ήρραβωνίσθη 
μέ τον δεύτερον υιόν τοΰ πρώην διαδόχου τής Γερ
μανίας, πρίγκηπα Λουδοβίκον Φερδινάνδον τής 
Πρωσσίας.

Ή διάψευσις προέρχεται από τον βασιλικόν οΐ. 
κοντής Πρωσσίας κατά τον πλέον κατηγορηματικόν 
τρόπον. 'Ο λόγος διά τον δποϊον έκυκλοφόρησεν ή 
φήμη αύτη εΐνε δ εξής :

Παρετηρήθη τελευταίως ένα εξαιρετικόν ενδια
φέρον τοΰ νεαρού πρίγκηπος προς τήν καλλιτέ- 
χνιδα. Οί ’Αμερικανοί δημοσιογράφοι δέν έχασαν 
τήν ευκαιρίαν διά κοτσομπολιό. "Ενας μάλιστα συ- 
νήντησε τον ίδιον τόν πρίγκηπα έν Ν. Ύόρκη δπου 
διαμένει ήδη, διά νά τόν έρωτήση κατά πόσον αλη
θεύει ή φήμη. 'Ο πρίγκηψ άπήντησε δτι εΐνε 
πραγματικόν τό ενδιαφέρον του διά τήν Νταμιτά καί 
δέν αποκλείεται ή σκέψις νά τήν νυμφευθή. Εΐνε 
δμως αποφασισμένος ούτως ή ά'λλως νά άκολουθήση 
πιστώς τά έθιμα τής οικογένειας του. Δηλαδή, νά 
ζητήση προηγουμένως τήν ά'δειαν τοΰ εκπτώτου 
Κάϊζερ.
ραμάουντ ένα ά'λλοέπίσης δμιλοϋνφίλμ.Τόπιθανώτε- 
οον, δπερ καί επιθυμεί δ ίδιος είναι νά εργάζεται 
τοΰλοιποΰ πότε μέν έν Γερμανία διά τήν U.F.A.- 
ά'λλοτε δέ στήν ’Αμερική διά τήν Paramount. ι

Λυτά τά ολίγα γύρω από τό σημαντικό αυτό γε
γονός τής έπιστροφής τοΰ Γιάννιγκς στήν Γερμανία.

ΞΕΝΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Τό αξιόλογου γερμανικόν περιοδικόν DER-FILM 

γράφει περί τοΰ έργου Καρτιέ Αατέν» τά εξής :
κ α.έ’τιε: λ.α_τέ:γ\γ

Σκηνοθέτης: Αύ'γουστος Ζενίνα.
Ηθοποιοί: Κάρμεν Μπόκι, Ίβάν Πέτροβιτς, 

Χέλγκα Τόμας, Γκαστόν Ζακέ. Μωρίς Μπραντέλ.
Παραγωγή καί παγκόσμιος διανομή: ’Όρπλιντ- 

Φίλμ.
Μήκος μέτρα 2821.
Πράξεις 6.
Εις τό χειρόγραφον τοΰ έν λόγφ φίλμ, είδικώς 

έπεξεργασμένου πρόςχάρμα τών οφθαλμών, έχει τις 
νά παρατηρήση δτι οί δύο δημιουργοί, δ Μωρίς 
Ντεκομπρά καί δ Αύ'γουστος Ζενίνα, δέν ήθέλησαν 
νά περιφρονήσουν τήν έρωτικήν ιστορίαν τής Μιμής 
τοΰ παρελθόντος. Καί διά τήν νεωτεριστικήν έμφά- 
νισιν ενός Ροδόλφου είσήγαγον ένα πρόσωπον άπί- 
θανον, ένα υιόν βαθυπλούτου τραπεζίτου δστις, υπό 
τήν άμφίεσιν ενός ζωγράφου, περιπλέκεται εις μίαν 
περιπέτειαν έκ τής δποίας έξηρτήθί] τό μέλλον του.

'Η σκηνοθεσία εΐνε αξιοσημείωτος. Μία διαδο
χή εικόνων, μιας θαυμαστής ωραιότητος. ’Ηθοποιία 
εξαίρετος. 'Η Κάρμεν Μπόνι καί δ Ίβάν Πέτροβιτς 
αρέσουν εξαιρετικά.

Τό τεχνικόν μέρος, τόσον από άπόψεως αρχι
τεκτονικής δσον καί φωτογραφίας, μάς άποδεικνύει 
μίαν μεγάλην έπιμέλειαν καί πλήρη έπίγνωσιν τοΰ 
υλικού. Ό άπερατέρ καί δ άρχιτέκτων εύρίσκοντο 
τοποθετημένοι ένώπιον εργασιών μάλλον ευχάριστων 
διά τήν από αρχιτεκτονικής καί οπτικής άπόψεως έ- 
κτυπώσεως τοΰ φίλμ.

Προβλέπεται μετά βεβαιότητας δτι τό «Καρτιέ 
Λατέν» θά άποφέρη τερατώδη έπιτυχίαν.

Σημ. «Κινημ. Άστέρο; >. Τό ανωτέρω φίλμ Θά 
προβληθή καί ένταΰθα κατά τήν προσεχή χειμερι
νήν περίοδον, έξασφαλισθέν διά τήν 'Ελλάδα ΰπό 
τοΰ κ. Α. Άναστασιάδμ.

Ο ΠΑΝΝΙΓΑΣ ITHN ΟΥΦΑ
Κατόπιν μιας παραστάσεως τοΰ «Βαριετέ» δοθεί- 

σης εις τό «Οΰφα Πάλας άμ Τζόο» προς τιμήν τοΰ 
μεγάλου Γερμανοΰ καλλιτέχνου Αιμίλιου Γιάν- 
νιγκς επί τή εΰκαιρίι? τής επιστροφής του έξ ’Αμε
ρικής, ό διευθυντής Κορέλ άνεκοίνωσεν εις δημοσι
ογράφους ότι ό διάσημος καλλιτέχνης θά γίνη πά
λιν συνεργάτης τής U.v.\. κατά τό προσεχές φθι- 
νόπορον. 13 ά πρωταγωνιστήσω εις μίαν όμιλοΰσαν 
ταινίαν τοΰ "Εριχ Πομμερ.

Κατά τήν ανωτέρω προς τιμήν του δοθείσαν πα- 
ράστασιν, τοΰ έγένετο θερμή έκ μέρους τοΰ κοινοΰ 
ΰπ«δοχή, παρουσιασθείς κατ' έπανάληψιν άπό τής 
σκηνής, καταχειροκροτηθείς ένθουσιωδως.
S------------------------------------------------------------------------ ι'Ι

IDER FlBJVl
Μεγάλη Κινηματογραφική Γερμανική ’Εηιθεάρησις 

Έκδοτη : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68 —Ritterstrasse 71
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IftRI ΠΗΡΗΓΩΤΙ
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" Ή ’Αμερικανική εταιρία Tiffany Stahl έδωσε 
μίαν ιδιαιτέραν παράστασιν τής νέας της ταινίας 
«Γάμος μέ συμβόλαιον» ή δποία έχει ώς θέμα τόν 
νεωτεριστικόν δοκιμαστικόν γάμον. 'Η ταινία αυτή έ- 
κράτησε αδιάπτωτου τό ένδιαφέρον καί τήν προσο
χήν τών θεατών. Τό έργον άναπαριστά ένα λεπτόν 
θέμα μέ τόν δεξιώτερον τρόπον, ως τό πρόβλημα
τοϋ γάμου, τό δποϊον άπασχολεΐ σήμερον δλας τάς 
οικογένειας. Πρωταγωνιστεί ή χαριτωμένη καλλιτέ
χνες Πάτσυ Ρούθ Μίλλερ.

—Ή κατάστασις τοΰ Χάρρυ Λίτκε, δ δποϊος ύ- 
πέστη έγχείρισιν σκολικοειδίτιδος, εύρίσκεται εις ευ
χάριστου σημείου. Έλπίζεται δτι θά δυνηθή νά έ- 
πανάλάβη τάς έργασίας του μετά δύο-τρεϊς εβδομά
δας. ’Εν τφ μεταξύ τό έργον τής A.A.F.A. «Ψυθι- 
ρίζουν τήν νύκτα» κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Β. Γιάλ- 
σον, πρωταγωνιστούσης τής Λίλ Ντάγκοβερ, τόν 
Χάρρυ Λίτκε άντικατέστησε δ Χάνς Στίβε.

—Τά δύο νέα έργα τής "Ελλεν Ρίχτερ, ονομά
ζονται, «Ή γυναίκα χωρίς κόκκαλα» καί «'Η άστυ- _ 
νομική κατάσκοπος ύπ’ άριθ. 77».

■TMrr —Τό γνωστόν θεατρικόν έργον Olympia τοΰ 
Μόλναρ, πού .παίζει ήδη καί ή κ. Κυβέλη 
πρόκειται νά κινηματογραφηθή νπό τής Με
τρό Γκόλδουϊν,μέ πρωταγωνιστήντόνΤζώνΤζίλμπερ.
£ —Τό νέον φίλμ τής Γκλόρια Σβάνσον ονομάζε
ται «Χρόνος έρωτος», σκηνοθέτης τοΰ όποιου θά 
είναι δ Ε. Γκόλντουϊν, δ γνωστός σκηνοθέτης τής । 
ταινίας «"Αννα Καρένινα».
| —Ή «Μετρό Γκόλντουϊν» ετοιμάζει ένα νέον 
φίλμ υπό τόν τίτλον «Ή κλεισμένη πόρτα» κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ Φριτσμώρις. Εις τό άνωτέρω έρ
γον,τόν κύριον ρόλον θά κρατή δ καλλιτέχνης ’Έρικ I 
φόν Στρογχάϊμ δ δποϊος λέγεται δτι άπηρνήθη τήν ( 
σκηνοθεσίαν καί θά άσχολεΐται τοΰ λοιπού μέ τήν 
ηθοποιίαν.
| .—Τό σούπερ φίλμ παραγωγής Τίφφανυ Στάλ 
«Έργάται» προβληθέν έν ειδική παραστάσει ένώ-

I πιον πολλών προσωπικοτήτων, έκράτησε άμείωτον 
| τό ένδιαφέρον τών θεατών οιτινες έξέφρασαν τήν 
Β μεγάλην των ίκανοποίησιν. ’Επίσης καί δ ’Αμερι

κανικός κινηματογραφικός Τύπος γράφει ένθουσιω-] I 
δώς περί τής άνωτέρω ταινίας.
I —Ή νέα αιγυπτιακή φίρμα «Μέμνον—Φίλμ» 

/■ε «τελείωσε τό πρώτον της έργον μίαν κωμωδίαν, μέ 
πρωταγωνιστάς, τόν Μίνο Σκιάλον καί ’Εμίλιο Κω- 

Κ στάντι. Σκηνοθέτης δ ’Αντώνιος Μάμος.
Ί —Ή Μαίντυ Κρίστιανς θά «γυρίση» διά τήν

, , Νάσιοναλ—Βάρνερ τήν δμιλούσαν ταινίαν (άγγλικά
I καί γερμανικά), τήν γνωστήν κωμωδίαν «Ή άδελφή 

μου καί έγώ».
—Εις τήν Βιέννην ήρχισαν αί έργασίαι τού νέου 

Χέγκεβαλντ φίλμ υπό τήν διεύθυνσιν τού Μάξ 
Νόϋφελντ «Νυκτερινά κέντρα» μέ πρωταγωνίστριαν

L τήν "Εβελυν Χόλτ.
—Τό πρό τίνος προβληθέν έν Άθήναις έργον 5^-

5

I τοΰ Μπουντόβκιν «Τό ζωντανόν πτώμα» (μυθιστό- 
ι ρήμα Τολστόϊ), τοΰ δποίου ή έξαιρετική αξία άνε- 
I λύθη τότε, πρόκειται νά κινηματογραφηθή καί έν 

’Αμερική υπό τοΰ Φρέντ Νίμπλο μέ πρωταγωνιστήν 
τόν Τζών Τζίλμπερ.

—Ή Φέρστ Νάσιοναλ θά «γυρίση» τήν γνω
στήν αμερικανικήν δπερέτταν «Νό, νό Νανέτ» μέ 
τήν Άλίς Ουάϊτ. Τό περί ου πρόκειται φίλμ θά εί
ναι ένα άπό τά σημαντικώτερα δμιλοΰντα.

—Τό προσεχές φίλμ τής Γκρέττα Κάρμπο διά 
τήν Μετρό είναι τό The Single Standar 1 μέ σκη
νοθέτην τόν Τζών Ρόμπερτσον, γνωστόν άπό τό 
φίλμ «Άννη Λάουρη». ’Αργότερα θά «γυρισθή» 
μέ τήν ιδίαν τό φίλμ Anna Christie.

—Τό νέον φίλμ τής Μπίλλυ Ντόβ ονομάζεται 
The lady who Dared δπερ θά περιέχη διαλόγους. 
Σκηνοθεσία ’Αλεξάνδρου Κόρντα, παραγωγής Φέρστ 
Νάσιοναλ.

Ό ’Έρνεστ Λοΰμπιτς θά «γυρίση» μίαν δμιλοΰ 
■ σαν φιλμοπερέτταν μέ τόν Μωρίς Σεβαλιέ.
' —Καί ή Etnelk ι άναγγέλλει δτι άρχίζει καί αύ

τή τό «γύρισμα» δμιλουσών ταινιών.
^11".1............ ..................= ...«Hk

IMKTNTJI ΚΙΜΜΓΡΑΦΜ
Μ4ΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

'Η πρώτη σας φροντίς πρέπει νά είναι πί>ς 
νά στερεώσητε τήν έπιχείρησίν σας.

ΜΗ ΚΤΙΖΕΤΕ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ
'Η θεμελιώδης καί ισχυρά βάσις είναι ή προ
μήθεια τελείας Κινηματογραφικής μηχανής 
Μόνη συγκεντρώνουσα δλα τά τεχνικά πλεονε

κτήματα είναι ή

ΙΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ (μιαηιοϊ)
ήτις έκτος τοΰ δτι είναι δ ιδεώδης τύπος τών 

μηχανών, έχει τό πλεονέκτημα νά παρέ
χεται μέ πληρωμήν είς 12 ΜΗΝΙ

ΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ εις τρόπον 
ώστε μέ έλάχιστα νά έχε
τε μίαν άσυναγώνιστον

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Διαρκής Παρακαταθήκη

παρά τφ άντιπροσώπφ τής Εταιρείας Γ. ΣΥ- 
ΝΟΔΙΝΟΣ καί Γ. ΗΑΠΑΣΤΟΦΑΣ»διά τήν 

Μακεδονίαν καί Θράκην

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑ 1
'Οδός Βασιλέω; ’Ηρακλείου 6 

©ΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ
Άμεσος άπάντησις είς πάσαν ζητουμένην 

πληροφορίαν.
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MUM KAI ΜΙί! ΜΙ Π ΚΜΙΦΟΙΝΙΙ
ΟΙ ΜΠΑΘΙΓΚ ΓΚΕΡΛΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΡΟΝΤΟΠΑΛΛΗΚΑΡΑ 

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑ Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
—Ήτο γνωστόν έως τώρα δτι ή Καλιφορνία πα

ράγει κατ’ εξοχήν φροΰτα. Τό γνωρίζετε αυτό καλά 
είς τήν Ελλάδα δπου δεν θά έτρώγατε μήλα, άν δεν 
υπήρχαν τά καλιφορνέζικα. ’Από τότε δμως που ί- 
δρύθησαν τά κινηματογραφικά «στούντιο» είς τύ 
Χόλλυγουντ, τά πράγματα μετεβλήθησαν. "Ενα και
νούργιο είδος προσετέθη είς τά τόσα άλλα πού εξά
γονται καί ήμπορεΐ νά πή κανείς δτι αυτό κατέχει 
σήμερα τήν πρώτην θέσιν εις τήν εξαγωγήν. Περισ
σότερον από τά μήλα καί από τά διάφορα άλλα 
φροΰτα, ή Καλιφορνία εξάγει σήμερα.,, γάμπες. 
Εΐνε προνομιούχος χώρα καί από αυτής τής άπό- 
ψεως, δπως καί από πολλών άλλων. Τά φιλμ πού 
«γυρίζονται» είς τό Χόλλυγουντ, ιδίως δσα από αυτά 
παριστάνουν κωμφδίες, εΐνε στολισμένα μέ εμφανί
σεις ωραίων κοριτσιών πού διακρίνονται διά τά ώ- 
ραιότατά των πόδια. Εΐνε αί χορεύτριαι τών μπα- 
λέττων τών διαφόρων φιλμ.καί κάμν,ουν τις πιο δύ
σκολες καί πιο ρυθμικές κινήσεις, μέ τάς οποίας μα
γεύουν τούς θεατός τών δύο ημισφαιρίων. Ποιος 
υέν έχει γοητευθή από τά θελκτικά αυτά πλάσματα 
πού φαίνονται ολοζώντανα, ενώ εμφανίζονται επά
νω είς τήν οθόνην ως σκιαί; Τά μπαλέττα εΐνε γνω
στόν δτι έχουν διακοσμητικόν μόνον ρόλον είς τάς 
κινηματογραφικός ταινίας. Καί δταν λέμε «μπαλέττα» 
έννοοΰμεν ένα δμιλον από νέα κορίτσια πού δεν εΐνε 
άπαραίτητον νά έπιδίδωνται είς χορούς. Εμφανί
ζονται έξαφνικά είς τό άκρον μιας λεωφόρου, πηδούν 
πίσω από ένα βράχον,πέφτουν από τά δένδρα, άπο- 
κλειστικώς καί μόνον διά νά προσθέσουν είς τό φιλμ 
μια ζωηρή «εικόνα» για νά δώσουν μια νότα ζωής 
καί κινήσεως. Παρουσιάζουν λ. χ. μια έκρηξι ζωής 
μέ λουτρικά κοστούμια, ηλεκτρίζουν μέ τό χαμόγελό 
των, αποτελούν τό πλέον γοητευτικόν στοιχεϊον τοΰ 
αμερικανικού φιλμ. Τά κορίτσια, τάς «γκέρλς» τοΰ 
κινηματογράφου, είσήγαγε διά πρώτην φοράν ό Μάκ 
Σένετ, ένας από τούς σκαπανείς τής τέχνης τής οθό
νης εις τό Χόλλυγουντ. Ό άνθρωπος αυτός, υιός 
ενός Καναδού ξυλοκόπου, άπεβιβάσθη μια μέρα στή 
Νέα Ύόρκη μέ άδειο τό πορτοφόλι από χρήματα 
καί μέ γεμάτο τό κεφάλι από ιδέες. Ήταν τότε ή 
χρυσή εποχή τοΰ κινηματογράφου. Ούτε λογοκρισία 
ύπήρχεν, ούτε ομιλούσα ταινία. 'Ο καθένας ήμπο- 
ροϋσε νά έργασθή δπως ήθελε, χωρίς νά φοβάται 
τάς άρχάς ή τούς άνταγωνιστάς του, διότι ύπήρχεν 
ακόμη θέσις δι’ δλους τούς κινηματογραφικούς α
στερισμούς υπό τον ήλιον τοΰ Χόλλυγουντ.

Ό Μάκ Σένετ έκαμε τήν απαρχήν τοΰ σταδίου 
τοή ως ηθοποιός καί έπειτα άνέλαβε ρόλον σκηνοθέ
του κωμικών φιλμ. Τότε τοΰ ήλθεν ή ιδέα νά δια
λέξει τάς δέκα περισσότερον ωραίας «φιγκυράντ»,

νά τάς ένδύση μέ «κεραυνοβόλα», δηλαδή μέ ύπερ
βολικά κοντά, κοστούμια λουτρού καί νά τάς έξαπο- 
λύσηειςμίαν λουτρόπολινδπου «έγύριζε» κάποιο φίλμ. 
"Ετσι έδημιουργήθησαν αί «μπάθιγκ γκέρλς», τά. 
κορίτσια τρόπον τινά τοΰ μπάνιου, πού σήμερα έ
χουν καταντήση απαραίτητον διακοσμητικόν συμπλή
ρωμα κάθε ταινίας πού σέβεται τον εαυτόν της. ’Αλ
λά δεν άπετέλεσαν μόνον χάρμα οφθαλμών διά τούς 
θεατάςτά κορίτσια τοΰ λουτρού. Ωφέλησαν καί ά- 
μεσώτερα τον κινηματογράφον, διότι από τάς τάξεις 
των έβγήκαν αστέρες, δπως ή Γκλόρια Σβάνσον, ή 
Μαρία Πρεβό, ή Φυλλίς Χάβερ, ή Καρόλ Αομ- 
πάρ καί άλλαι.

Τό παράδειγμα τοΰ Μάκ Σένετ έμιμήθησαν, δ
πως ήτο επόμενον, άλλοι σκηνοθέται καί έβγήκαν 
και από αυτούς γκέρλς πού διαπρέπουν σήμερα ως 
πρωταγωνίστριαι. "Ετσι εξηγείται πώς οί «αστέρες» 
τοΰ Χόλλυγουντ, ακόμη καί δταν παίζουν είς τά πλέ
ον δραματικά έργα, βρίσκουν πάντα ευκαιρία νά δεί
χνουν γυμνόν τό σώμα καί ιδιαιτέρως τις γάμπες 
των, «χάριν τοΰ καλού τής ανθρωπότητας», δπως 
άκουσα νά λέγη κάποτε ένα έν άμαρτίαις ζήσαν 
γ ε ρ ον το παλλ ή κα ρ ο.

Τιάρα δμως, μέ τάς τελευταίας προόδους πού έ- 
σημείωσεν ό κινηματογράφος, γεννάται ένα σοβαρόν 
πρόβλημα ’. Θά παραστή, τάχα, ανάγκη ν’ αρχίσουν 
αί γκέρλς μέ τά κοντά κοστούμια νά ομιλούν καί νά 
τραγουδούν ; "Εως τώρα έθεωρείτο απαραίτητον νά 
έχουν ωραία πόδια καί τό προσόν αυτό άρκοΰσε διά 
τήν έξασφάλισιντής μελλοντικής σταδιοδρομίας των. 
Θά παραστή, τιόρα ανάγκη νά αρχίσουν καί νά φω
νάζουν τήν ώρα πού κινούν έπάνω-κάτω τά πόδια 
των ; Τάς κυριεύει, δπως εΐνε επόμενον, φόβος έίς 
τήν ιδέαν δτι θά υποχρεωθούν, κοντά στά άλλα των 
βάσανα, νά μάθουν καί φωνητικήν μουσικήν. Αλλά 
ταιριάζει, άρά γε, τό τραγούδι είς τούς χορούς τών 
μπάθιγκ γκέρλς ; Ή επιτυχία των δέν έγκειται είς 
τήν αταξίαν των καί κατά μέγα μέρος είς τήν αρρυθ
μίαν των ; Τραγούδι δμως σημαίνει πρωτίστως τά- 
ξις καί ρυθμός. Θά εΐνε κάτι ενοχλητικόν καί διά. 
τούς θεατάς. Διά νά είναι σωστές οί νότες τοΰ τρα
γουδιού πρέπει νά εΐνε μετρημένοι αί κινήσεις καί 
τά πηδήματα. Αλλ’ δταν είς αυτά προστεθούν τό 
μέτρο καί όρυθμύς θά χάσουν τήν σημερινήν χάριν 
καί γοητείαν των. Τό λαρύγγι θά καταστρέψη τις 
γάμπες. Οί θαυμαστοί τών «κοριτσιών τοΰ μπάνιου» 
δέν φαντάζονται δτι ή ομιλούσα ταινία θά φέρη τήν 
καταστροφήν αυτήν. 'Οπωσδήποτε— παρατηρεί ό 
Έδ. Γκρεβίλ είς ένα σχετικόν άρθρον του — έάν ό 
σμιλών κινηματογράφος καταστρέψη τήν γοητείαν 
πού έχουν σήμερα αί μπάθιγκ γκέρλς, θά μείνη είς

ίύνηιιατογραύιν.ός Αότιιρ

τούς θαυμαστάς των ή παρηγοριά τοΰ νά κυττάζουν 
τις φωτογραφίες των... Θά γίνωμεν δλοι «βουαγιέρ» 
χωρίς νά τό καταλάβωμεν !...

"Οσας προόδους καί άν κάμη ό κινηματογράφος, 
είτε όμιλή φλύαρα, είτε μείνη βωβός, ή Αμερικανίς 
θά διατηρήση πάντοτε τό γούστο τοΰ γδυσίματος. 
Καί έφ’ δσον αί περισσότεραι μπάθιγκ γκέρλς εΐνε 
Αμερικανίδες, οί θαυμαστοί των δικαιούνται νά μή 

άπελπίζωνται.
Έν τφ μεταξύ έξακολουθοΰν νά εργάζωνται δ

πως πάντα είς τό Χόλλυγουντ. ’Εργάζονται γυμνές 
ή σχεδόν γυμνές, καί ξεκουράζονται επίσης γυμνές. 
Θά ένόμιζε κανείς δτι κουρασμένες από τον χορόν 
πέφτουν, μόλις τελειώση, σέ μιά «σαΐζ-λόγκ» καί μέ
νουν ξαπλωμένες καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ δια
λείμματος. Έν τούτοις δέν συμβαίνει διόλου τέτοιο 
πράγμα. Μόλις ό χορός τελειώση αί γκέρλς άρχίζρυν 
τό κυνηγητό μεταξύ των, πηδούν ή μιά τήν άλλην 
παίζουν σάν μικρά παιδιά, πάντοτε μέ τά κοντά τω 
κουστούμια, πάντοτε γυμνές ή σχεδόν γυμνές. Καί 
μαζί μέ τό πλήθος τών αγνώστων, τών ανωνύμων 
γκέρλς, βλέπει κανείς ανακατεμένους καί αστέρας, 
πρώτου μεγέθους, δπως ή Αλίς Οΰάϊτ καί άλλες. 
Ή Μπέσσι Λόβ είς ένα έργον δπου παίζει ρόλον, 
χωρικής καί άλμέγει αγελάδες, τά καταφέρνει νά έμ- 
φανισθή μέ φορέματα εξ ίσου κοντά δπως ή μπά-J 
θιγκ γκέρλς. 'Π "Εδνα Μάϋ παίζει εις ένα άλλο 
έργον ρόλον χαμινιού καί εμφανίζεται μέ κου
ρέλια. Τά κουρέλια της δμιος εΐνε από τό । 
καλλίτερο μεταξωτό πού υπάρχει καί τής δίνουν 
τήν ευκαιρία νά παρουσιασθή περισσότερο γυ-| 
μνή από δσον παρουσιάζονται συνήθως οί γκέρλς 
τοΰ μπαλέττου.

Ό προμνησθείς Μάκ Σένετ ετοιμάζει τώρα μιά 
ταινία δπου εμφανίζεται ή "Αρτεμις μέ τάς ακολού
θους της σέ μιά μυθολογική μάχη. Εΐνε πολύ δύ- 
σκολον νά διακρίνη κανείς τήν μις Αρτέμιδα, τήν 
μις Ήραν, τήν μις Άφροδίτην μέσα στά τόσα ω
ραία κορίτσια. "Ολες (π’ ανάθεμά της) μοιάζουν μέ 
Αρτέμιδες, Άφροδίτες καί Ήρες. "Ολες εμβάλλουν 

σέ πειρασμό.
"Οσον αφορά τήν Χωροθέα Μακάϊλ, αυτή έχει 

λανσάρη τώρα τελευταία στόν κινηματογράφο τό 
«Μπανάνα στέπ» καί χορεύει ένα. διαβολεμένο χορό 
φέρουσα ώς μόνον κάλυμμα τής γυμνότητός της μιά 
ζώνη από μπανάνες.

Εν τφ μεταξύ, στό Χόλλυγουντ ό κάθε καλλι 
τέχνης πού σέβεται τον εαυτόν του παίρνει τό 
«μπαίν-μίξτ» του στό σπίτι του μέ τούς φίλους του. 
Ειδικές δεξαμενές νερού, στέρνες ή κολυμβήθρες, 
κατά τό σύστημα τών ρωμαϊκών λουτρών, συγκεν
τρώνουν τούς αστέρας τών δύο φύλων. Μία πολυτε- 
λεστάτη υπάρχει είς τήν έπαυλιν τοΰ Τζι'ον Τζιλ- 
μπέρ δπου συγκεντρώνεται ή Μάριον Ντέβις, δ Ού- 
ΐλλλιαμ Χαίνς, δ Τζών "Αρθουρ καί διάφοροι άλλοι.

"Ετσι περνά ή ζωή στό Χόλλυγουντ καί δσοι καί 
δσες ζοΰν έτσι ευχάριστα δέν έχουν λόγους, φυσικά 
νά μήν εΐνε ενθουσιασμένοι.

01 ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡ 
— —

Ό τόσον συμπαθής είς τό Αθηναϊκόν κοινόν 
καλλιτέχνης τοΰ Κινηματογράφου Τζών Τζίλμπερ, 
έτέλεσεν εσχάτως τούς γάμους του μετά τής επίσης 
^αλλιτέχνιδος τού κινηματογράφου "Ινας Κλαίρ.

Σημειωτέου δτι είναι ή δευτέρα φορά καθ’ ήν 
δ πρωταγωνιστής τοΰ έργου «Σάρξ καί διάβολος» 
καί «"Αννα Καρένινα», συνέρχεται είς γάμον, τής 
πρώτης του συζύγου οΰσης τής Λέατρις Τζόϊς, τήν 
δποίαν διεζεύχθη κατόπιν τής γνωριμίας του μετά 
τής Γκρέτα Γκάρμπο μετά τής δποίας συνέζη μέ
χρι ς εσχάτων.

Διετέλεσε κατά, σειράν λοιπόν, σύζυγος ερωμένος 
καί πάλιν σύζυγος.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

—Ή Μαρτέν Μπέργκερ, δ διάσημος γερμανός 
σκηνοθέτης εξακολουθεί ένταντικώς, τό «γύρισμα» 
τής μεγάλης ταινίας «Παναγία ή Παρθένα» από 
τό μυθιστόρημα τοΰ Ζώρζ Όνέ, «χρέος μΐσσος» τήν 
δποίαν «γυρίζει» διά. Α)σμόν τοΰέν Βερολίνω Οίκου 

[Σ. Κόρνφελντ. Πρωταγωνισταί τής ταινίας ώς γνω
στόν εΐνε ή Μ. Κόρντα καί δ Σλέτωβ τοΰ «Βόλγα- 
Βόλγα».

ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΙ |

ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΕΠΙΕΚΕΥΘΗΓΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ MAE

Προσφέρομεν τάς ώραιοτέρας καί τάς πλέον 
δυνατός ταινίας τής μεγάλης ’Αμερι

κανικής Εταιρίας

TIFFANY STAHL
Τελευταίας παραγωγής

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκοκονδύλη 39α

ΑΘΗΝΑΙ

Αντιπρόσωποι διά τήν Μακεδονίαν καί 
Θράκην

Ι’Κ.ΙΟΡΙ.Ιι ΦΙΛΜ
Γραμματοβυρίς 165—Θεσσαλονίκη
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—Ό Ζέσσε Λάσκυ, πρόεδρος τής Παραμάουντ 
παραμένει κατ’ αύτάς είς Παρισίδυς. Εις δημοσιο
γράφους έδήλωσε δτι τό πρόγραμμα τ ής «Παρα- 
μάουντ» προβλέπει δλο ηχητικός ταινίας αϊτινες κα- 
τέκτησαν συντόμως τόσον έδαφος' άλλα κάθε τοι- 
αύτη θά συνοδεύεται καί μέ βωβήν, διότι επ’ ού- 
δενΐ λόγφ θά έγκατέλειπε τάς αγοράς της έν Εΰ 
ρώπη.

—'Η εταιρεία A.A.F.A. άπεφάσισε και αυτή 
κατά τό σύστημα άλλων εταιριών να διανέμη αύτό- 
γραφα των «αστέρων» της. Τοιοΰτοι μέχρι τής στιγ
μής είναι οί Χάρρυ Λίετκε, Μαρία Πάουντλερ, 
Λουτσιάνο Άλμπερτίνι, Χίλντα Ρός καί Φρίτ- 
Κάμπερς.

— Ή ταινία τής Τίφφανυ «Γάμος μέ συμβό- 
λαιον», εις τό όποιον πρωταγωνιστεί ή συμπαθής 
Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ, έσημείωσε καταπληκτικήν ε
πιτυχίαν εις τό Μπρόντγουαίϋ. ’Ήδη άγκαζαρίσθη 
υπό τής εταιρίας Publix διά τάς πρώτας προβολάς 
είς τό Kansas City καί Sant Antonio, εντός ολί
γου δέ θά προβληθή καί είς ολόκληρον τό δίκτυον 
τής Publix.

—Τό φιλμ «’Άσφαλτος» παραγωγής U.F.A. 
σημειώνει εξαιρετικήν επιτυχίαν είς τήν Κοπεγ
χάγην.

—Ή Μπριγγίτε Χέλμ θριαμβεύει στήν Βιέννη 
στο νέον φιλμ «Τό χρήμα», δχι τύσον διά τήν α
ξίαν τοΰ φιλμ δσον διότι είναι πάντοτε συμπαθής 
καί δίδει νέαν αφορμήν ν’ αυξηθούν από τον ρό
λον της αί συμπάθειαί της.

— Τό διαζύγιον τής Πόλα Νέγκρι καί τού 
πρίγκηπος Σέργιου Μντιβάνι δέον νάθεωρήται γε
γονός.

— Διαδίδεται καί πάλιν δτι ό Άδόλφος Μεν- 
ζοΰ, τοΰ οποίου τό συμβόλαιον μέ τήν «Παραμά
ουντ» λήγει κατ’ αύτάς, θά έργασθή προσεχώς έν 
Άγγλίφ.

—Ή Τίφφανυ, ή γνωστή αμερικανική έταιρία, 
ή οποία άντιπροσιοπεύεται καί έν Έλλάδι υπό τού 
κ. Κ. Φραγκέτη, γνωστοποιεί δτι δλαι της αί ται
νίας αί ήχητικαί, θά δύνανται νά προβάλλονται είς 
δλα τά κινηματοθέατρα. Αί ταινίαι της κατασκευά
ζονται καχά τό σύστημα R.C.A. Photophone.

—Ή παραμονή τού Γιάννιγκς είς τήν Ευρώπην 
δεν εΐνε εΐσέτι καθορισμένη. Πάντως, θά είναι του
λάχιστον δίμηνος, δοθέντος δτι ό διαπρεπής καλλι
τέχνης θά έπισκ’εφθή διαφόρους ευρωπαϊκός πρω- 
τευούσας θά παραμείνη δέ επ’ ολίγον καί είς τά 
λουτρά τοΰ Μπαντγκαστάϊν.

—Διά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1929,τό κέρδος 
τής «Παραμάουντ» άνήλθεν είς 2.565.000 δολλάρια, 
ήτοι άνώτερον τοΰ περισυνοΰ τό όποιον μάλιστα έ- 
θεωρεΐτο ώς ρεκόρ.

—Όγνωστός από πολλές χαριτωμένες τουκωμω- 
δίες Ρέτζιναλ Ντέννυ εγκαταλείπει τον Ιούνιον τήν 
Ούνιβέρσαλ μετά τής οποίας συνειργάζετο. Περί

Π3ΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΟΥΛΟΥ;
Ή Λουλού εΐνε τό πειό ενδιαφέρον γυναικείου 

πρόσωπον, ή σημαντικωτέρα σιλουέττα τών έργων 
^Πνεύμα τής Γης» καί «Πύθος τής Πανδώρας», 
τού διασήυου Γερμανού συγγραφέως Φράνκ Βέν- 
τεκεντ.

Ή Λουλού εΐνε ή προσιοποποίησις τοΰ γυναι
κείου ενστίκτου, εΐνε ήφυσική δύναμις ποΰ καταστρέ
φει. Εΐνε τό «ωραιότερου θηρίον», τοΰ οποίου «ζωή 
εΐνε ό έρως», ό έρως ποΰ κανένας ά'υδρας δεν μπο
ρεί νά φθάση, εΐνε ή φλόγα ποΰ γύρω τους πετοΰν 
ή πεταλουδίτσες—ά'υδρες, γιά νά καούν στο τέλος.

Αχόρταγη ή Λουλού, έξεγείρουσα δλων τάπάθη 
καί τούς πόθους, αφού έσκόρπισε γύρω της τήν κα- 
ταοτροφΐ] έγυιόρισε στο τέλος κι' εκείνη τήν τραγι
κότητα τής ζωής.

Δέν ήταν εύκολο νά βρεθή ή κατάλληλη ηθο
ποιός γιά τον ρόλο τής Λουλοΰς, είς τήν κινηματο- 
γρήφησιν τής ομωνύμου ταινίας καί ό Γερμανός σκη
νοθέτης ΙΙάμπστ έχρειάστηκε νά ψάξη καιρό πολύ, 
ώς πού νά βρή στο πρόσωπο τής ’Αμερικανίδας 
Λουΐζας Μπρούξ τήν γυναίκα ποΰ τοΰ έχρειάζετο. 
Δέν θα μετενόησεν άσφαλίϋς γιά τήν εκλογή του.

τών μελλοντικών του σχεδίων δέν εΐνε είσέτι γνω
στόν θετικόν τι.

—Και ό Βίκτωρ Βαρκόνι αναμένεται κατ’ αύτάς 
έν Βερολίυφ δπου πρόκειται νά περάση τούς μή
νας τής άδειας του.

—Ό ’Άϊχμπεργκ προσέλαβε τήν Ντίνα Γκρά- 
λα, τήν Τίλα Γκάρντεν, τον Χάρρυ Χάλμ καί τον 
όπερατέρ Γκέρθνερ καί άνεχώρησαν διά τό Σαού- 
θαμπτον δπου πρόκειται νά «γυρίσουν» ένα νέον 
μεγάλο φίλμ.

—Ό συμπαθής πρωταγωνιστής τοΰ«Μπέν-Χούρ 
Ραμόν Νοβάρρο, εύρίσκεται ήδη εις τό Βερρλϊνον, 
διά νά παρακολούθηση ιδιαίτερα μαθήματα φωνη
τικής μουσικής, σκοπεύων νά έπισκεφθή τούς Παρι- 
σίους καί τήν Βιέννην διά τον αυτόν λόγον.

—Τόνέον δμιλοΰνφίλμ τήςΜαίρη Πίτκφορδ «Κο- 
κέττα» σημειώνει είς τό θέατρον «Ρίβολι» τής Νέας 
Ύόρκης έξαιρετικήνέπιτυχίαν.Αί εισπράξεις άνήλθον 
κατά τήν πρώτην εβδομάδα είς 49113 δολλάρια. Ή 
εξαιρετική του επιτυχία οφείλεται είς ένα διάλογον 
δ όποιος διαρκεΐ επτά λεπτά.

—Τά άμερικανϊκά κινηματογραφικά φύλλα γρά
φουν δτι, τό νέον συμβόλαιον τού Τζών Τζίλμπερ 
μέ τήν Μέτρο Γκόλδουϊν, εΐνε διάρκειας τριών ε
τών καί μέ άμοιβήν 150000 δολλάρια δι’ έκαστον 
φίλμ.

—Κατόπιν τής εξαιρετικής επιτυχίας, τήν δποίαν 
έ'σχεν τό δμιλοΰν φίλμ τής Μαίρη Πίκφορδ «Κοκέτ» 
έν Αμερική ή τελευταία έδήλωσεν, δτι δέν θά τής 
είναι πλέον δυνατόν νά γυρίση είς σιωπηλά φίλμ.

Ό Κόνραντ Νάγκελ καί ή Ρακέλ Τόρρες, άνε- 
νέωσαν τά συμβόλαιά των μετά τής Μέτρο-Γκόλ- 
ντουϊν-Μάγερ.

Κινηματογραφικός Άστήρ — = · --------------------------- ~-----------------------===== φ

Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ή δμιλούσα ταινία όλονέν κατακτά έδαφος είς 

τον Νέον Κόσμον. Ή Γκρέτα Γκάρμπο, ή Γκλόρια 
Σβάνσον, δ Ραμόν Νοβάρρο καί πλείστοι άλλοι έκ 
τών γνωστών μας καλλιτεχνών συμμετέσχον είς δμι- 
λούσας ταινίας τελευταίως. Εντούτοις, λόγφ τής 
υψηλής των τιμής (ή κατασκευή των είναι εξαιρετικά 
δύσκολος καί πολύ δαπανηρά) δέν φαίνεται πιθανόν 
νά άπολαύσωμεν καί ημείς πολύ γρήγορα τούς εύ- 
νοουμένους μας καλλιτέχνας είς δμιλούσας ταινίας.

Πάντως, άν κρίνωμεν άπό τά σχόλια τοΰ ξένου 
τύπου τά όποια είναι κατά . τό πλεϊστον ευνοϊκά, ά- 
σφαλώς πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι ή δμιλούσα ται
νία άντιπροσωπεύει τό μή περαιτέρω τής τελειότη
τας τήν δποίαν θά ήδύυατο ποτέ νά όνειρευθή δ κι
νηματογράφος.

Προκειμένου λοιπόν νά πάρασυρθώμεν καί ημείς 
άπό τον ροΰν τοΰ χειμάρρου τοΰ ενθουσιασμού τών 
Ευρωπαίων συναδέλφων, θεωροΰμεν καλλίτερον, ν 
άποφύγωμεν έπιμελώς τήν έκφρασιν οίασδήποτε γνιό- 
μης (έκτος τής αύστηρώς άντικειμενικής έξετάσεως 
τοΰ ζητήματος τής όμιλούσης ταινίας έν έπιλόγφ τοΰ 
παρόντος άρθρου), κρίνοντες προτιμώτερον νά δώ- 
σωμεν τον λόγον είς τούς ηθοποιούς τοΰ κινηματο
γράφου, οί όποιοι είναι είδικώτεροι ν' άποφανθοΰν 
έν προκειμένη), άναλύοντες τήν καλλιτεχνικήν άποψιν 
τής όμιλούσης ταινίας.

Αύτοί, θά εϊπουν εντός ολίγου άπό τών στηλών 
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος», άν καί διατί ή 
δμιλούσα ταινία θά έπιβληθή, θά ώφελήση ή θά ζη- 
μιώση τήν κινηματογραφικήν τέχνην τόσον άπό καλ
λιτεχνικής, δσον καί άπό βιομηχανικής άπόψεως.

Μέχρις δτου μάς εκθέσουν τάς σχετικάς γνώμας 
των, θ’ άρκεσθώμεν νά εΐπωμεν—έκτόςτοΰ,καλλιτε
χνικού πλαισίου—τάς προβλέψεις μας διά τον άντί- 
κτυπον τών μεταρρυθμιστικών τάσεων τής κινηματο
γραφικής τέχνης, δηλαδή τής όμιλούσης ταινίας, είς 
τήν τύχην τής κινημ. Βιομηχανίας.

Έν πρώτοις, διαβλέπομεν δτι δ δμιλών κινημα
τογράφος θά έχη ώς έπακόλουθον άμα τη επικρατή
σει του, τήν άγρίαν έκκαθάρισιν μεταξύ τών καλλι
τεχνικών στελεχών. Τό πράγμα άλλως τε διαφαίνεται 
καθαρά καί άπό τό πόσον θορυβούνται οί διάφοροι 
ζέν πρεμιέ τοΰ Αμερικανικού Κινηματογράφου, άν- 
τιλαμβανόμενοι τήν καλλιτεχνικήν των άδυναμίαν. 
’Αντίο πλέον εύκολοι θρίαμβοι! Τώρα δέν αρκεί τό 
αθλητικόν παράστημα καί ή έπίδοσις είς δλα τά 
σπόρ, τό βλέμμα πού θυμίζει ’Άδωνιν ή Βαλεντίνο, 
διά τήν εξασφάλισιν μιάς περιβλέπτου θέσεως είς τον 
κινηματογραφικόν Γαλαξίαν τοΰ Νέου Κόσμου.

Τώρα, άπαιτεΐται φωνή καί διάλογος, Οί δυο α
δυσώπητοι καθρέπται τών ψυχικών μεταπτώσεων 
τοΰ καλλιτέχνου. Έκεΐ θά άποφανή εάν δ ηθοποιός 
αισθάνεται πράγματι τά συναισθήματα πού δοκιμά
ζει δ ήρως τον όποιον υποδύεται.

Μετά τούς ζέν πρεμιέ, έρχεται ή σειρά τών κω
μικών. Αί πράξεις τών τελευταίων πρέπει νά συνο

δεύονται άπό πνευματώδη διάλογον. Καί αυτός δ 
Τσάρλι Τσάπλιν, εκφράζεται μέ πολλήν έπιφυλακτι- 
κότητα περί τής όμιλούσης ταινίας. «Ό κινηματο
γράφος πρέπει νά μείνη βωβή τέχνη», έδήλωσε προ- 
σφάτως δ βασιλεύςτοΰ γέλωτος. «Ή πρόοδος πρέπει 
νά σεβασθή τήν διαφοράν του άπό τό Θέατρον. Οί 
δρόμοι των είναι ριζικώς διάφοροι, άσχέτως έάν εί
ναι παράλληλοι. Δέν πρέπει ποτέ νά συναντηθώσιν 
αί πορεΐαι τών δύο αυτών τεχνών»,

Αί δηλώσεις αύται τοΰ Τσάπλιν δύνανται νά έρ- 
μηνευθώσι ποικιλοτρόπως. Ημείς διερωτώμεθα ! 
Μήπως τό σπινθηροβόλον πνεύμα πού θ’ άπαιτήση 
ό διάλογος τών δμιλουσών κωμικών ταινιών, τρομά
ζει τήν επινοητικότητα τοΰ βασιλέως τοΰ γέλωτος ;

Άλλ’ επί πλέον τών άνωτέρω άπόψεων, γεννά- 
ται έν πρόσθετον ερώτημα μεγίστης σοβαρότητας : 
Ποιαν εμπορικήν καρριέραν δύνανται νά έχουν αϊ 
όμιλοΰσαι Άμερικανικαί καί Γερμανικαί ταινίαι είς 
δλόκληρον τήν Εύριόπην δπου δ κόσμος δέν γνωρί
ζει τάς γλιοσσας των ; Δι’ αυτό, φρονοΰμεν δτι μό
νον αί γαλλικοί όμιλοΰσαι ταινίαι θά σταδιοδ ρομή- 
σουν λόγοι τοΰ δτι ή γλώσσα τής Ζάν ντ’ ’Άρκ είναι 
ή πλέον διεθνώς δμιλουμένη γλώσσα τών ημερών 
μας. ’Άλλ’ άς άφήσωμεν τά γεγονότα νά δμιλήσουν.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Η ΣΙΙΙΜΪΜΗΤΣΟίΜΙΙ
Κινη t. Λ/οό'ρν Προεβλήθησαν αί ταινίαι Chi- 

Ipons μέ τήν Μπίλλυ^Ντόβ καί μία νόστημη κωμω
δία τών Πάτ καί Πατασόν.

Κινημ. Μαζίκ Προέβλήθησαντάέργα Mission 
Secrete καί «’Άσφαλτος» τής U. F. Α.

Κινημ. ΜεΙέχ Προεβλήθησαν τά έργα «Δύο 
κόκκινα τριαντάφυλλα» καί «Ή υιραία Ελένη».

Κινημ. Άλάμηρα. ΙΙροεβλήθη τό έργον «Ρωσ- 
σικός έρως».

Κιιημ. Όπερά. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο 
κλέπτης τών καρδιών», «Κατάδικοι είς τάς τριήρεις» 
καί «Ό βακαπόντης ποιητής». Να^λόγλου

ΑΝΤΑΠΟίςρίΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ

Παρακαλούνται δερμώς οσοι έκ τών φίλων μας 
θέλουν νά άναλάβουν τήν άνταπόκρισιν τοΰ «Κι
νηματογραφικού ’Αστέρος» είς Λ,άριοσαν, Τρίκκαλα, 
Καρδίτσαν, Άλιβέριον καί ’Άρταν, όπως αρχίσουν 
τήν αποστολήν καδ’ εβδομάδα σημειώματος τών 
προβαλλόμενων είς τούς κινηματογράφους τής πό- 
λεώς των έργων. ’Επίσης άς μάς άποστείλουν δύο 
μικράς φυτογραφίας των διά νά τούς ένοδιάσωμεν 
μέ δελτία ταυτοτητος καί τήν διεύδυνσίν των διά 
νά λαμβάνουν τό περιοδικόν δωρεάν.
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“ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟ,,
'Υπό την ανωτέρω επωνυμίαν ίδρύθη έν Παρι- 

σίοις Διεθνής Σύνδεσμος Ύπερασπίσεως τοΰ Κινη- 
ματογράφου-Τέχνης, ό πρώτος χρονολογούμενος, υ- 
στις συγκεντρώνων ένεργείας και τάλαντα δλων εκεί
νων οϊτινες, έως τώρα—διεσκορ.τισμένοι άνά τόν κό
σμον—ειργάζοντο προς τήν αυτήν διεύθυνσιν άλλα 
διά κεχωρισμένων οδών δια την ελευσιν ενός Κινη
ματογράφου καλλίτερου, και οί όποιοι εις τό μέλλον 
στενώς ενωμένοι, δφείλουσι νά παρατάξωσιν έναν 
όγκον συμπαγή καί ισχυρόν:

Τόν όγκον τοϋ Κινη’ίατογράφου Τέχνης, άν 
tivgii είς τόν όγκον τον Κινηματογράφου—Μπα- 
κάλτκο.

'Ο Σύνδεσμος «Μαύρο καί ’Άσπρο» συγκεν
τρώνει όλους τούς κλάδους τής Κινηματογραφίας 
καί ένδιαφέρεται εις πάσαν εργασίαν παραγωγής, 
έκδόσεως καί έν γένει έκμεταλλεύσεως, επιδεκτικής 
νά τίμηση τόν Κινηματογράφον.

’Εκδίδει μίαν «Διεθνή Έπιθεώρησιν» διαχεομέ- 
νην άνά τήν υφήλιον καί ήτις άντιιπροσωπεύει τόν 
Σύνδεσμον μεταξύ τών διαφόρων οργανισμών 
«Προστασίας καίΎπερασπίσεως» τοϋ Κινηματογρά
φου :

Ενώσεις παραγωγής πραγματικών ταινιών.
Λέσχας τοΰ Κινηματογράφου.
Συνδέσμους Κινηματογραφόφιλων.
Είδικευθ εί σας αί θούσας 
καί ευφυείς επιχειρήσεις.
Διευθυνόμενος παρ' ειδικών, όΣύνδεσμος «Μαύ

ρο καί ’Άσπρο», τείνει νά «συγκέντρωση» ότι εκλε
κτόν έχει νά επίδειξη ή Διεθνής Κινηματογραφία 
είς συγγραφείς., σκηνοθέτας, ηθοποιούς, παραγω
γούς, έκδότας, διευθυντάς Κινηματογράφων, δημο
σιογράφους τού Κινηματογράφου ώς καί τάς θελή
σεις συνδεδεμένας όλων εκείνων οϊτινες—ειδικοί ή 
οχι—έν μέτρφ τών σχετικών μέσων των, είναι στα- 
θερώς άποφασισμένοι νά βοηθήσουν είς τήν δια- 
μόρφωσιν μιάς Κινηματογραφικής Τέχνης έλευθέρας 
πλέον, άπηλλαγμένης πάσης προλήψεως, δλων τών 
εμποδίων τά όποια προσωρινώς τήν παραλύουν, 
διακινδυνεύουν τό μέλλον της, άπειλοϋν αυτήν ταυ 
την τήν ζωήν της.

Ό ανωτέρω Σύνδεσμος είναι είς θέσιν:
Νά συντάξη πλήρη προγράμματα τών εκλεκτών 

εκείνων ταινιφν αί δποιαι τιμώσι τόν κινηματογρά
φον.

Νά θέση είς τήν διάθεσίν σας: Άπάσας τάς ται
νίας τοΰ δραματολογίου αΐτινες άφησαν ημερομηνίαν 
είς τήν ιστορίαν τοΰ Κινηματογράφου, καί άνήκου- 
σαι εις έκδότας ξένους προς τόν Σύνδεσμον.

Άπάσας τάς ανεκδότους δοκιμάς Γαλλικάς καί 
Ξένας, άποκαλουμένας τής εμπροσθοφυλακής καί 
τοΰ εργαστηρίου, τών οποίων ή εταιρεία τών ταινιών 
Μωρίς Σολλέν (είδικευθεΐσα εις τήν άποκλειστικήν 
παραγωγήν καί έκδοσιν ταινιών άνταξίων προς τό

I 
i 
I 
I

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ηγγέλθη τηλεγραφικά); έκ Βερολίνου ό εκεί 

έπισυμβάς έκ σκωληκοειδίτιδα; αίφνήδιος θάνατος 
τοΰ διευθυντού τής εταιρίας « Αμολοχίτης—Βουλ- 
γαρίδης» Χρήστου Στρατηγού. 'Ο θάνατος τοΰ άλη- 
σμονήτου νέου έπελθών τήν παρελθοΰσαν Παρα
σκευήν εις μίαν κλινικήν τοΰ Βερολίνου άφήνει κε
νόν δυσαναπλήρωτοι’ είς τήν άνωτέρω εταιρίαν τής 
όποιας, άπό τής ίδρύσειός της ό μεταστάς, ύπήρξεν 
ό κύριος μοχλός.

'Ο «Κινηματογραφικός Αστήρ» ό όποιος έκτι- 
μούσε ιδιαιτέρως τάς άρετάς τού τόσον προοόρως 
μεταστάντος, δυστυχώς έν τή ξένει, εκλεκτού του 
φίλου, βαθέως συγκεκινημένος συλλυπήται θερμώς 
τήν οΐκογένειάν του ώς καί τούς προϊσταμένους του 
κ. κ. Άμολοχίτην καί Βουλγαρίδην.

όνομα τούτο) εξασφαλίζει όσονούπω τήν άποπερά- 
τωσι ν.

Μίαν εκλεκτήν συλλογήν Ξένων ταινιών άντι- 
προσωπευουσών άπάσας τάς Σχολάς, καί έκλεγεισών 
μεταξύ τών πλέον χαρακτηριστικών.

'Η Διεύθυνσις τοΰ έν λόγιο Διεθνούς Συνδέ- 
σιιου είναι :

BLANC ΕΤ NO1R
17, Rue Bonapart?, 17 Paris (6e)

France
ΒΑΜΠΑΣ 
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ΤΟΜΟΙ KAI ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται τά εξής.
Τόμοι «Έινημ. Άστέρος» 1927 προς δρχ. 75.
Τόμοι «Κινηιι. ’Αστέρας» 1928 » » 75.
Τεύχη τών ετών 1927 —1929 » » 2.

Μέ τάς αύτάς τιτάς καί άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομιχώς 

καί εις τ'-ς ’Επαρχίας,
Γίνονται άποστολί χαί είς τό ’Εξωτερικόν μέ 

έπ·βάρυνσιν 20ο)ο επί τών άνωτέρω τιμών 
Σπεύσατε πριν εξαντληθούν

LE C'NEMA SUISSE
Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 
Rue du Theati e-Montreux (Suisse)

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας ■
Λίολονότί είσ ήλθομεν είς τόν 'Ιούνιον,ή ακαταστα

σία τού καιρού έζημείωσε μεγάλως τούς θερινούς κινη
ματογράφους, πλεΐστοι τών όποίο^ν κινδυνεύουν νά 
κλεισουν.

Αί δαπάναι είςάς όλοι ύπεβλ ηθησαν διά τάς άρχικάς 
των έγκαταοτάσεις καί αί τρομεραί ζημίαι των λόγω 
της άκατασταοίας τού καιρού, είναι ζήτημα άν πολοι 
έξ αυτών δυνηθούν νά έξακολουθήσουν τάς εργα
σίας των. "Ηρχισαν μάλιστα άλλαι μεν νά κλείνουν διά 
νά προλάβουν μεγαλειτέρας ζημίας —όπως ό κινηματο
γράφος τής οδού Άχιλλέως «Ρα,μόνα»— άλλοι δέ νά 
προσλαμβάνουν συνεταίρους διά νά δυνηθούν νά συγ 
κρατήσουν κάπως τάς επιχειρήσει, των.

'Εκ παραλλήλου καί οί θερινοί κινηματογράφοι τών 
’Επαρχιών δέν εύρίσκονται εις καλλιτέραν μοίραν τών 
’Αθηναϊκών. ΛΓάς γράφουν άπό τάς διαφόρους επαρ
χίας ότι καί ή εκεί κατάστασίς τού καιρού δέν επέτρε
φε τήν ομαλήν λειτουργίαν τών θερινών κινηματογρά
φων καί έπέφερε ούτω μεγάλας ζημίας είς τάς επιχει
ρήσεις.

Άς ελπίσωμεν όμως ότι θά διορθωθή ό καιρός καί 
θά δυνηθούν ούτω νά βγάλουν μερικάς ζημίας διά νά 
(“7 θρηνήσωμεν καί οικονομικά ναυάγια.

3Εκ τών αθηναϊκών θερινών κινηματογράφων οί ο
πωσδήποτε εργαζόμενοι καλώς, δηλαδή, οί καλύπτον- 
τες κατά προσέγγισιν τά ημερήσια έξοδά των, εϊνε τά 
«Άλκαζάρ , «Περροκέ» τό όποιον μετά τόν κινηματο 
γράφον μετατρέπεται είς «Ντάνσιγκ-Βαριετέ», «Λούξ», 
«Βερντέν», «Μογκαντόρ καί «."Εσπερος». Ολοι οί άλ
λοι είναι τή αλήθεια άξιολύ πητοι.

Εκ τών κεντρικών χειμερινών λειτουργεί μόνον τό 
<Πάνθεον , έκ δέ τών λαϊκών τό «Ροζικλαίρ , «Πανό
ραμα», Αθηναϊκόν?, καί «‘Ελλάς». Τό < Άχίλλειον», ε- 
κλεισε άπό τής παρ. Δευτέρας.

*
Διά τήν 24 λήξαντος μηνός ώρα 11 π.μ. καί κατόπιν 

προσκλήσεως διά τών εφημερίδων τού παραιτηθέν- 
τος διοικητικού συμβουλίου τής Π.Ε.Κ. συνήλθον είς 
γενικήν συνέλευσιν τά μέλη, όπως λογοδστήση ενώπιον 
των τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί γίνη κατόπι > ή 
εκλογή τού νέου συμβουλίου. Δυστυχώς κατά τήν όρι- 
σθεΐσαν ημέραν παρετηρήθη τό εξής κωμικόν θέαμα 
Ένώ προσήλθον τά μέλη κατόπιν τής πομπ ώδους 
προσκλήσεως, δέν προσήλθεν — ποιος νομίζετε;—ό πρό
εδρος! Κατόπιν αυτού, ώς ή το φυσικόν, άνεβλήθη ή 
πρόσκλησις τής γενικής αυνελεύσεοις διά τήν Παρα
σκευήν 31 παρ. μήνός.

Γενωμένων τήν Παρασκευήν άρχαιρεσιών τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής «Π. Ε. Κ.» έξελέγησαν, πρόε
δρο; ό κ. Α. Τριανταφύλλου, μειο'φηφίσαντος τού κ. Ν. 
Φωκά κατά μίαν φήφον, άντιπρόεδρος ό κ. Π. Τκρέτσης, 
Γεν. Γραμματεύς ό κ. Σ. Σταμέλος, Ταμίας ό κ. Δ.Καρ- 
ράς, Κοσμήτωρ ό κ. Βάγγος Βακογιάννης καί μέλη οί y. 
κ. Ν. Φωκάς, Γ. Παπαστόφας, Φίνος,Πρίντζης,Γλητσός 
καί Σαμαρτζής.

*" *
Έν συνεχεία τών όσων έγράφαμεν σχετικώς μέ τήν 

αντικατάστασιν τού κ. Στεφανίδη έκ τής διευθύνσεως 
τού έν Άθήναις πρακτορείου τής Φόξ Φίλμ, πληροφο- 
ρούμεθα θετικώς τά εξής:

‘Η άντικατάστασι5 ού κ. Στεφανίδη θεωρείται 
πλέον ή βεβαία. Προς τούτο μάλιστα άφίχθη είς Αθή
νας ο κ, Κάρλεϋ, άμερικανός, γνωρίζων όμως καί τήν 
έλληνικήν, ώς παραμείνας κατά τό παρελθόν έπί τριε
τίαν έν Πειραιεϊ καί διετίαν έν Κωνσταντινουπόλει, ό 
όποιος άνέλαβε τήν θ σιν τού κ. Στεφανίδη. Εί- 
νε έπίσης βέβαιον ότι τήν διεύθυνσιν τού έν ’Αθήνάις 

γραφείου τής Φόξ άναλαμβάνει προσωρινώς ό κ. Χάρ- 
λεϋ, διοριζομένου είς τήν θέσιν αυτήν άλλου τίνος, πι- 
θανώτατα ελληνος. Κατά τάς αύτάς έπίσης πληροφο
ρίας θά μεταφερθούν καί τά γραφεία τής Φόξ έκ τής 
οδού Βουλής, άγνωστον άκόμη πού. Μετά τήν έγκατά- 
στασιν τού νέου διευθυντού καί είς τά νέα γραφεία, ό 
κ. Χάρλεϋ. παραμένων πάντοτε ό γενικός διευθυντής 
τών γραφείων τής Φόξ-Φίλμ είς τά Βαλκάνια, θά άνα- 
χιορήση διά Τουρκίαν καί Βουλγαρίαν προς ϊδρυσιν καί 
εί, τάς άνωτέρω χώρας ίδίαιν πρακτορείων.

Ποιος θά είναι ό νέος έν 3Αθήναις διευθυντής τής 
Φόξ δέν εϊνε άκόμη γνωστόν.

Τό μόνον βέβαιον εϊνε ότι άπαλλάγημεν οριστι
κούς πλέον ενός μανιώδους φευδολόγου ό όποιος κα- 
τήντησε πλέον πληγή διά τό έν Έλλάδι έμπόριον τών 
κινηματογραφικών ταινιών. Τοιουτοτρόπως θά καταστή 
δυνατύν νά έργασθή καί ή Φόξ έν ‘Ελλάδι είς τό μέλ
λον άφού ή προκάτοχος διεύθυνσις κατόρθωσε νά τήν 
ρίξη είς τήν άφάνειαν έπί δύο ολόκληρα ετη. Εϊνε ευ
τύχημα πού τό έν Παρισίοις κέντρον τής Φόξ καί ιδίως 
ό κ. Bavetla, ελαβε ύπ' όψιν τάς συστάσεις μας καί 
έξαπέστειλε άπό έκεϊ πού ήλθε έκεΐνον, ό όποιος ού- 
δέν άίλο έποίει, είμή μόνον νά λαμβάνει μισθόν 110 
δολλαρίων έβδομαδιαίως, νά καταθέτει έστω καί τάς ό- 
λίγας έκείνας εισπράξεις τού γραφείου τής Φόξ είς τά 
θυλάκια τού συμπατριώτου του Μανταφούνη τής με- 
γαλοσχήμου 3Αγγλοαμερικανικής Τραπέζης καί νά φευ- 
δολογή διαρκώς είς βάρος τής άξιοπρεπείας μιάς τών 
σοβαρωτέρων κινηματογραφικών εταιρειών τού κόσμου.

‘Ο «Κινημ. 'Αστήρ» ό όποιος άπέβλεφε πάντοτε 
είς ηθικά ώφέλη, θά είναι ευτυχής νά μάθη τόν διο
ρισμόν ώς οριστικού διευθυντού τού γραφείου τής Φόξ, 
ενός ηθικού, δραστήριου καί γνώστου τής ελληνικής ά- 
γοράς κυρίου, προς τό συμφέρον τής εταιρίας καί αυ
τής ταύτης τής προόδου τών ν.ινηματονραφικών έργα* 
σιών έν Έλλάδι, Άπό τόν κ. Χάρλεϋ, άνθρωπον θετι
κόν καί δραστήριον άναμένομεν μίαν καλλιτέραν αύριον 
διά τό γόητρον τής Φόξ.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ'Ρ ft I Ε ΥΣ

Κινημ. Σπλέντιε. Τήν προπαρελΟοϋσαν Δευτέραν έδό- 
θη έκτακτος καί τελευταία παράστασις υπέρ τβϋ προσω
πικού μέ τό έργον «Ή χορεύτρια τοΰ Τσάρου». ’Ήδη έχει 
κλείσει τάς πάλας του.

Κινημ. Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθη τό έργον «τοΊπποδρό- 
μιον μέ τόν Σαρλώ», άπό δέ τής παρελθούσης έβδομάδος 
έσταμάτησε τάς εργασίας του λόγω τοϋ θέρους.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «ό Μασίστας 
στην κόλασι» καί έντός ολίγου πρόκειται νά κλείση.

Κινημ. Φως. Άπό τής προπαρελθούσης Δευτέρας μέ
νει κλειστός καθ’ δλην τήν έβδομάδα. άνοίγων καί λει
τουργών μόνον τό Σάββατον καί τήν Κυριακήν. Οϋτω προ- 
έβαλλε τά έργα «Μπροστά στό ’Ικρίωμα» καί Ή διπλή 
κατηγορία» μέ τόν Μ. Σίλς.

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα : «ΓΟ Βασι 
λεύς τοΰ φοΰτ-μπιόλι, «Διαρρήκται μητροπόλε ως», «Ό ά
παχης καί «Οί λησταί τοϋ χρυσού». Β. Μάνας
Ν, KOKKINIft

Κινημ. Ηλιος. Προεβλήθησαν Αί τελευταίοι ήμέραι 
τής Πομπηίας» «Καζάν» καί ό «'Ιπτάμενος άνθρωπος .

Κινημ. Κριστάλ. Προεβλήθησαν «ή Μονομαχία» καί 
μέ πολλήν έπιτυχίαν ό «Συρκοΰφ» είς δύο έποχάς.

Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν «Καρδιά χορεύτριας» 
μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ ή «Κυρία μέ τό Μαστίγιον» καί ό 
Ζόφον στό στρατό» I. A. Β.
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ΠΑΤΡΑ1
Ή έφετεινή θερινή κινηματογραφική σαιζόν προμηνύε- 

ται έξαιρετική ε’ις κίνησιν. ’Αρκεί μόνον νά σημειωθή δτι 
έφέτος θά λειτουργήσουν διαπλάσιοι κινηματογράφοι, μέ 
πρόγραμμα προβολής τών καλλίτερων έργων. ’Εντός τής 
έβδομάδος κάμνουν εναρξιν οί -κινηματογράφοι «Ζενίθ», 
«Άλάμπρα» καί «”Οασις». Τήν Πέμπτην ό νέος κινημα
τογράφος «Ελλάς» υπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ κ. Δαμβέργη, 
καί τήν Παρασκευήν μέ πλούσιον πρόγραμμα επίσης ό νέος 
κινηματογράφος—Βαριετέ παρά τό πάρκον Άγ. Άνδρέου, 
υπό τήν Διεύθυνσιν τών κ. κ. ’Αδελφών Σαμαρτζή. Εκτός 
τούτων λέγεται δτι θά λειτουργήση καί έτερος εις τόν α'. 
Προσφυγικόν Συνοικισμόν. Ή παρελθοΰσα έβδομάς μάς 
παρουσίασε τά κάτωθι φίλμ.

Κινημ. Πάν&εον. (Ταράτσα). «Δέκα Μοντέρνες Έντο- 
λαί», «Ή θεία Γυναίκα» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί« Τό 
Ρομάντζο» 'Ισπανικής ύποθέσεως φίλμ μέ τόν Ραμόν Νο- 
βάρρο μέ τραγούδι ποΰ συνόδευε ό βαρύτονος κ. Δακόπου- 
λος, άπαντα μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Βόλγα-Βόλγα» τό 
αριστούργημα τοΰ σκηνοθέτου Τουρζάνσκυ.

Κινημ. Πάν&εον. (Αίθουσα). «Ή Φωνή τοΰ αίματος» 
μέ τόν Μπούκ Τζώνς, «Αί Δέκα Μοντέρνες Έντολαί» καί 
«Ή Δεκστη τρίτη "Ωρα». Προσεχώς «Μορφινομανεΐς καί 
κοκαϊνομανείς».

Κινημ. Ίντεάλ. «Ή Πριγκήπισσα Τρουλαλά» μέ τούς 
Χάρρυ Χάλμ, Χάνς Γκιούνκερμαν, Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
Ντίνα Γκράλλα καί «Κομφετί» μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προ
σεχώς Ή Μπαλαρίνα τής Μόσχας».

Κινημ. Πάρκο ‘Αγ. ’Ανδρέου. Κάμνει τήν έναρξιν του 
τήν Παρασκευήν 24 Μαΐου μέ τό φιλμ «'Η κατά Φαντα
σίαν Πριγκήπισσα».

Κινημ. ‘Ελλάς. Κάμνει τήν έναρξιν του τήν Πέμπτην 
30 Μαΐου μέ τό φίλμ «Άπάχηδες Παρισίων».

Κινημ. Άλάμπρα. Κάμνει τήν εναρξιν του έντός τής 
έβδομάδος.

Κινημ. Ζενίϋ·. 'Ομοίως.
Κινημ. "Οασις. 'Ομοίως. Άνδριόπουλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σκάν- 

δαλον τοϋ Βάδεν—Βάδεν» καί «Σενορίτα» μέ τήν Ντά- 
νιελς. , , „

Κινημ. Λ. Πύργου. Προεβληθη το εργον «Δημοκρα
τία γυναικών» καί διέκοψε τας προβολας του λόγιο τής θε
ρινής περιόδου. , ,

Κινημ. Παλλάς. Προβάλλεται συνεχώς ε»ί δεκαπεν
θήμερον μέ έπιτυχίαν ή ελληνική ναινία «Άστέρω».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον «Τρεις νύχτες ένός 
δόν Ζουάν» καί διέκοψε τάς προβολάς του λόγφ τοϋ θέ
ρους.

Κινημ. Ά&ήναιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη 
τής κοκόττα;» καί«Ό υιός τοΰ Πειρατοΰ» μέ τήν Μιλοβά- 
νωφ καί τόν Μπισκώ.

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Τό φάσμα τής περι
ουσίας», «'Ο γιγαντομαχος τοΰ αιθερος» και « Ο νικητης 
τών άρματοδρομιών».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τό «Θάρρος τοΰ λε- 
οντοκάρδου», «Μεγάλη παρέλασις» καί «Εις τήν χώραν 
τών άνθρωποφάγων».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν ή έλληνική ταινία 
«Μαρία Πενταγιώτισσα» μέ έπιτυχίαν, «Ό γιγαντομάχος 
τοΰ αΐθέρος» καί τό έπεισοδιακόν «Ό μυστηριώδης κα- 
βαλλάρης».

Κινημ. 'Ολύμπια. Διάφορα έπεισοδιακά.
Κινημ. Καραβάν Σαράι. Προεβλήθησαν «'Ο άνθρω

πος μέ τήν ’Ισπανό», «Ό έκφυλος» καί «*Ο έπίγειος πα
ράδεισος».

Κήπος Χαριλάου. ’Από τοΰ παρελθόντος Σαββάτου 
ήρχι ε νά λειτουργή υπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν τοΰ κινημα
τογράφου «’Αττικόν» ό ανωτέρω κινηματογράφος, προε
βλήθησαν δέ τάέργα «Ή βασιλική τίγρις» καί «Τό ταγκό 
τοΰ θανάτου». I. Καραγιάννης

ΧΙΟΣ
Κινημ. Άστήρ. Παρ’ δλον πού βρισκόμαστε σ’ εποχή 

καλοκαιρινή ό κινηματογράφος μας προβάλλει έργα εΐςτήν 
χειμερινήν αίθουσαν μέ τήν αύτήν έπιτυχίαν. ‘Ο κ. Δημό- 
πουλος ό όποιος προσπαθεί νά παρουσίαση εις τό Χιακόν 
κοινόν κάτι τό ώραϊον, τό εύχάριστον, ίδρυσε καί υπαί
θριον κινηματογράφον υπό τόν τίτλον «Λοΰξ» καί αρχίζει 
λίαν προσεχώς τάς προβολάς του. Εις τόν Κινημ. ‘Αστήρ 
προεβλήθησαν μέχρι σήμερον «"Αννα Καρένινα» μέ μεγά- 
λην έπιτυχίαν, «Δύο φορές κατάδικος», έπεισόδια τοΰ έρ
γου «Νικηταί τής φωτιάς», «Τερέζα Ρακέν», «Ό τρόμος 
τοΰ Τεξάς» καί μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν «'Η κόλασις 
τοΰ έρωτος». ’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «Ίβανγκο- 
ρόδ» μέ έπιτυχίαν καί «Παριζιάνες». Τήν προσεχή εβδο
μάδα τό «Έμδεν». Προσεχώς «Καζανόβας», «Βαρκάρης 
τοΰ Βόλγα», «Βόλγα—Βόλγα» κλπ. Βονδούρης
Ε4ΕΪΣΑ

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Τσετσακώ», «Ή νήσος τοΰ έρωτος» καί «Σαλαμπώ».

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο έπίγειος 
παράδεισος» καί «Τό τρομερόν δίλημα» μέ τήν Σβάνσον 
μέ έπιτυχίαν. Έσπ ελίδης
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αθώα α
μαρτωλή» καί «Τό ιερό βουνό». ’Επίσης μέ τό τελευταϊον 
έργον έδόϊη παράστασις υπέρ τής Ποδοσφαιρικής όμάδος 
«Λάμπρος Κατσώνης». Ό κ. Κουτσογιάννης είνε άξιος 
συγχαρητηρίων διά τήν ύποοτήριξιν τοΰ ανωτέρω συλλόγου.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν έργα Κάου Μπόϋ.
Πανουργίας

ΚΕΡΚΥΡΑ
Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Διαβολο

γυναίκες», «Μαριέττα» καί διά Δευτέραν φοράν «Τό λιμάνι 
τών δακρύων», «’Εγώ είμαι ό δολοφόνος» καί «’Αφηνια
σμένοι ταύροι». Προσεχώς «Ελένη τοΰ Μενελάου».

Κινημ. Δ. Θεάτρου. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου 
«"Αννα φόν Μπέλλιγκ διέκοψε τάς παραστάσεις του.

Κινημ. Άκταΐον. Προσεχώς έναρξις θερινοΰ.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά τρία 
ωρολόγια» καί μέ οΐκτράν αποτυχίαν «'Ο κτηνάνθρωπος». 
Προσεχώς «Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως».

’Εν τή αιθούση τοΰ ανωτέρω κινηματογράφου έδόθη 
θεατρική παράστασις υπό τών μαθητών τοΰ Γυμνασίου 
Καστορίας μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Είναι αξιοσημείωτος ή οικονομική κρίσις ήν διατρέχει 
δ κινηματογράφος τής πόλεώς μας. "Εργα παιχθέντα είς 
άλλας πόλεις μέ έπιτυχίαν, έδώ προεβλήθησαν ενώπιον ο
λίγων θεατών. Μένει μόνον μία Κυριακή αλλά καί αυτή 
δέν άρκεΐ διά νά βγοΰν τά έξοδα. Μπαρχαμούζας 
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν 
τά έργα «Μοργκάν ή σειρήν», «’Ερυθροί επιδρομείς» καί 
«Τζίμ δ κατακτητής». Μιχάλου
ΛΑΜΆ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γίγαντες 
θαλάσσης», «Μανία χρυσοΰ», «'Ο παληκαράς» καί μέ κο
σμοσυρροήν «Μπροστά στό ικρίωμα». ’Ελαφρός
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πάτερ Σαρ- 
λώ», «Μοντέρνα γυναϊ«α», «Τά όρνεα τής θαλάσσης», 
«"Ηρως τών έπτά θαλασσών», «Κωμωδία καρδιάς», «'Η 
βασίλισσα τοΰ Μουλέν—Ρούζ», «Συρματοπλέγματα», «Ο'ι 
έχθροί τών γυναικών», «Δύοκατάδικοι» καί «Χριστόφορος 
Κολόμβος».

Προσεχώς ή μεγαλητέρα καί ώραιοτέρα κωμωδία τοΰ 
Σαρλιο «‘Ο χρυσοθήοας». ’Επίσης «Μονομαχία», «Τό που- 
καμισάκι τής ζωντοχήρας», «’Αγάπη κοζάκου», «Διαμάν- 

έβδομάδος ήρχισε τάς προβολάς του ό ώς άνω θερινός κι
νηματογράφος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Κουρέλι» μέ 
τήν Κάρμεν Μπόνι καί τόν Σύλβιο Πάβανέλι. «Σάφια ή 
χορεύτρια», μέ έλαχίστην έπιτυχίαν λόγφ» τοΰ εΰμεταβλή- 
του τοΰ καιρού.

Κινημ Συνοικισμού. Προβάλλει τήν συνέχειαν τοΰ 
Επεισοδιακού *’. μοιβή 1.000.000 δολλαρίων».

■Παπαβασιλείου
HPAKAEON

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τά έργα. «'Ο βασιλεύς 
τών κάμπων», «Ή αρχόντισσα τών άδαμάντων» καί «Τά 
πάθη τοΰ Χριστοΰ».

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ή κλέπτρια», «'Η 
δεσποινίς σύζυγός μου» καί «Ή λέσχη τών αγάμων».

Κινημ. ’Αλάμπρα. Τήν παρ. Κυριακήν ήρχισε τάς πα
ραστάσεις του ό υπαίθριος κινηματογράφος υπό τόν ανω 
τέρω τίτλον καί μέ τό έργον «Άπατηλαί φλόγες» τό όποιον 
συνεκέντρωσε υπεραρκετόν κόσμον.

Κινημ. Βόσπορος. "Εκαμε εναρξιν μέ τό έργον «'Ο 
θαλασσοκράτωρ».

Κινημ. Πάνϋ-εον. Αρχίζει μέ τό έργον «Ό άνθρωπος 
μέ τήν ’Ισπανό».

Κινημ. Άλκαζάρ. Κάνει έναρξιν μέ τό έργον «Πόσο 
κόστισε ή νίκη». Μήνας Χανιωτάκης

τι τοΰ Τσάρου», «Βαρκάρης τοϋ Βόλγα», «"Οταν ή σάρξ 
υποκύπτει» «Μπέν Χούρ», «"Αννα Καρένινα» κλπ.
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθη εις έποχάς τό έργον Ή ά
γρια κόρη». 'Ο ανωτέρω κινηματογράφος μέ τήν εναρξιν 
τής θερινής περιόδου καί μέ τήν μεταφοράν του εις τόν 
Άβερώφειον Κήπον τοΰ κ. Κ. Τρέμπελη μάς υπόσχεται τά 
εκλεκτότερα έφετεινά έργα. "Αγγ. Άκρο&.
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάσμα» 
μέ τήν Μπερτίνι, «Συζυγικά! παύσεις» καί «Τό καρναβάλι 
τής Βενετίας». Τήν 21 Μαΐου έδόθη υπό τοΰ τυφλοΰ καλ
λιτέχνου κ. Πλουμιστού συναυλία. Λίαν προσεχώς έναρξις 
τοΰ θερινοΰ κινηματογράφου.

Θέατρον Κρίππα. Λίαν προσεχώς έναρξις θεάτρου.
Πάγγειος

ΡΕΘΥΜΝΟ Ν (Κρή·ητ)

Κινημ. Ίδχΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό καιόμε- 
νον δάσος», «’Αμοιβή 50 χιλ. δολλαρίων», «Μπαγιαντέρα», 
«Μοΰζικ-χώλλ», «Σιβηρία», «Τολμηρός τυχοδιώκτης» καί 
«Λίζα Φλερόν»μέ τήν Μπερτίνι.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστη
ριώδη καμπαρέ», «Τό τραγικόν μποξ·, «Βαριετέ», «Μέσα 
στής φλόγες», «Αυτό τό γουροΰνι δ Μορέν» καί «’Επικίν
δυνος άθωότης».

Κινημ. Διονύσια. Άπό 1ης ’Ιουνίου άρχεται τών πα- 
ραστάσεών του νέος θερινός κινηιιατογράφος υπό τόν ανω
τέρω τίτλον καί υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δραστήριου κ. Γ. 
Βασσάλου Μανουρας
ΧΑΉΑ

Κινημ. Ίδαϊον ’Άντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
κοιλάς τών γιγάντων», «Μυστηριιόδης καθρέπτης», «Κοκοτ- 
τόδρομος» μέ εξαιρετικήν κοσμοσυρροήν καί «’Ερωτικό 
κυνήγι».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ένοχος», 
Μιά μοντέρνα οικογένεια», «'Έγκλημα καί άπολύτρωσις» 

καί «Δύο λοχίαι». "Ηδη έκαμε εναρξιν τών θερινών του 
παραστάσεων μέ τό έργον «'Η ναυμαχία τής Έλιγολάνδης»

Κινημ. Κεντρικόν. Αργεί.
'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ φίλου κ. Μ. Παττακοΰ,ήρχισε 

τάς παραστάσεις του μέ τό έργον «Μάτα-Χάρι» νέος θε
ρινός κινηματογράφος εις θέσιν Μπόλαρη.

Έντός ολίγων ημερών έναρξις δύο θερινών κινημα
τογράφων.
Ξ»ΝθΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν *'Η τρελλή Αόλα» καί 
«'Η νεανική μέθη».

Έπί τέλους επετράπη ύπό τών αρχών καί θά προβληθή 
λίαν προσεχώς Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» τό όποιον ήμεθα 
βέβαιοι δτι θά σημείωση αρκετήν έπιτυχίαν.

Κινημ. ‘Ωραίας Θέας. Λόγω τής κακοκαιρίας μόλις 
χθές, 26 Μαΐου, κατόρθωσε νά κάμη έναρξιν μέ τό έργον 
«Ή νεανική μέθη·. Λίαν προσεχώς «Τσάρος καί Ρα- 
σποΰτιν» Καζαντζής
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάε ή 
κλέπτρια», «'Ως λέων», «"Ερως αεροπόρου», «Τίγρις τών 
θαλασσών, «Τό παλάτι τών οργίων» καί δίπρακτος κω
μωδία.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν «'Ο Δόκτωρ Σαϊφερ» μέ τόν Ίβάν Πέτρο- 
βιτς καί «'Ο άνδρας ή Γυναίκα καί τό Αμάρτημα μέ τόν 
Τζών Τζίλμπερτ, άμφότερα μέ καλήν έπιτυχίαν. Κατά τά 
διαλείμματα δ θίασος Φερούτσιο έξακολουθεΐ νά έκτελή 
διάφορα ωραία νούμερα.

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθη τό τέλος τοΰ «Φανφάν 
Λά Τουλίπ» καί «Πιστός είς τό καθήκον».

Κινημ. .’Εξωραϊστικής». Άπό τής προπαρελθούσης

ΑΛΛΗ ν ,ΓΡΑΦΙΑ
— Δασκαλάκην (Θεσ)νίκην). Έλήφθησαν τριάκοντα δύο 

δραχμαί καί έστάλησαν τά τρία τεύχη. Παρακαλοΰμεν άλ
λοτε νά μή ανανεώσετε συνδρομήν δΓ έν τρίμηνον, διότι 
μόνον έτήσιαι καί έξάμηνοι γίνονται δεκταί.

Άλ. Κόντον (Κυπαρισσίαν). Ευχαρίστως σάς άναθέτο- 
μεν καί σάς παρακαλοΰμεν νά μάς αποστέλλετε τακτικά 
καθ’έβδσμάδα σημείωμα πρσβαλλομένων έργον.

— διαμαντόπουλον("Αμφισσα). Διατί δέν στέλλετε αν
ταποκρίσεις; Γνωρίσατε το, διά νά εϋρωμεν αντικαταστάτην.

Φλιάσιον (Νεμέαν).Διατί μάς λησμονήσατε ; ο
—I. Τσίρκαν (Καβάλλαν). Γράψατέ μας π ’ρακαλοΰμεν 

άν θά σάς ήτο δυνατόν νά άν ιλάβετε τήν άνταπόκρισιν 
τοΰ περιοδικού μας. Έάν ναί, άτοστείλατε αμέσως άντα- 
πόκρισιν καί συνεχίσατε τακτικώς καθ’ εβδομάδα.

—Δ. Καναβαράκην ('Ηράκλειον). Έάν δέν προηγείτο 
άλλος, δ κ. Χανιωτάκης, πολύ ευχαρίστως. Σάς εύχαριστοΰ- 
μεν πολύ διά τήν προθυμίαν σας καί σάς παρακαλοΰμεν 
νά ένδιαφέρεσθε ώς πάντοτε διά τό περιοδικόν μας.

— I. Κοφιναν (’Ιωάννινα). Παρακαλοΰμεν θερμώς νά 
εΐσθε τακτικότερος.

— Άλικιώτην κτ'ι Βαρούχαν ('Ηράκλειον). Δυστυχώς 
μάς είνε αδύνατον διότι προηγήθη ημών, άλλος.

—Δίδα Μιχάλου (Καλάμας). Αί δίδες Μπούκκα καί Λά
σκα δικαιούνται καί έπεστάλησαν έγκαίρως. Άποροΰμεν 
πώς μάς γράφεται τώρα δτι δέν έλαβον. Τί συμβαίνει ;

— Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Νά ταχυδρομείτε άνταπό- 
κρισιν έκάστην τετάρτην άνελλειπώς. -

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Θ. Παπαβασιλείου 
Πινχάς Έλιάου 
Έμμ. Καλομοίρης 
Άντ. Γαβαλλάς 
Χρ. Δάσκαλάκης 
Γ. Βασσάλος

( Carasso Bross
; I. Μαροΰς
Ι Γ. Κοτρώνης
Ε. ’Αλεξάνδρου

I Μ. Λυμπέρης 
Μ. Μπόρζ

Βόλος 
Καστόρια 
Σάμος 
Θεσ)νίκη

Ρέθυμνον 
Palestine 
‘Ηράκλειον

»

1-5-929 
1-5-929 
1-5-929
1-1-929
1-6-929
1-6-929
1-6-929
1-6-929- 
1-6-929
1-6-929
1-6-929
1-1-929

Μέχοι 30-4-930
» 30-4-930
» 30-4-930
> 30-12-929
» 30-8-929

30-5-930
» 30-5-930

30-5-930
» 30-5-930
» 30-5-930
> 30-5-930
» 30-12-929
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ρον τρόπον, μίαν ώραν υστέρα από τον γάμον μας. 
' Δεν θέλω πλέον νά σέ ίδώ !
| —Καλά ! Αφού δεν θέλεις νά έλθης, θά σοΰ

. .. μυ- δείξω αργότερα ποιος είμαι, άπήντησεν ό Φαίαρ- 
στήριον πού έκάλυπτε τον θάνατον τοΰ Τζών Χάβ-'φαξ. "Οσον γιά σένα, κύριε Γκαίρισων, πού τολμμς 
ντυ καί δτι ή Δωροθέα έκληρονομοΰσε τον θεΐόν νά παίρνης τό όνομά μου καί...
της κατόπιν δέ άνεφέρετο ό ρόλος τοΰ ψευδο-συζύ I Ταυτοχρόνως έβαλε τό χέρι του στην τσέπην γιά 
γου τον όποιον έπαιζεν ό Γκαίρισων. νά βγάλη, χωρίς αμφιβολίαν, τό δπλον του. Εΰτυ-

9— (Συνέχεια έζ τοΰ προηγουμένου 
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΜΙΑΣ ΧΙΑΘΗΚΗΣ

Εις τήν ε’ίδησιν ταύτην έγίνετο λόγος διά τό

Ή Ιστορία τής απαγωγής ήτο επίσης γραμ
μένη μέ δλας τάς λεπτομέρειας καί τά ονόματα τής 
Δωροθέας καί τοΰ Τζέρολντ άνεφέροντο καθαρά. 
"Ενας μόνον άνθρωπος εις τον κόσμον ήμποροϋσε 
νά γνωρίζη τόσον καλά τά γεγονότα εις τά. όποια, 
κατά τάς τελευταίας αύτάς ημέρας είχον άνακατευθή 
ό έμπειρογνιόμων έγκληματολόγος καί ή πελάτις του. 
Μόνον ένας άνθρωπος, κινούμενος από ελατήρια 
ταπεινής έκδικήσεως, ήμποροϋσε νά έμπνεύση τό 
άρθρον αυτό. Καί ό άνθρωπος αυτός δεν ήτο δυ
νατόν νά είνε άλλος από τον Θεόδωρον Ρόμπινσον. 
Χωρίς αμφιβολίαν, ό άθλιος αυτός έφήρμοσε κά
ποιο νέον καταχθόνιοι· σχέδιον.

"Οταν έτελείωσε τήν ανάγνωση· τής είδήσεως ό 
Τζέρολντ δεν ήξευρε πλέον τί έπρεπε νά κά.μη. Έν 
τούτοις μέ πολλήν ψυχραιμίαν έπέστρεψε τήν εφη
μερίδα εις τον Φαίρφαξ.

—Έάν είσαι σύ ό Γκαίρισων, έδήλωσεν ό νέος 
μέ θυμόν, θά σοΰ πώ δτι είσαι ένας...

—’Ά ! αρκετά σέ ήκουσα, διέκοψεν ό Τζέρολντ. 
Ή κυρία εδώ ήλθε καί μέ εύρε μόνη της γιά τάς 
υποθέσεις της καί έδέχθηκα νά προσφέρω τάς υπη
ρεσίας ποΰ μοΰ έζήτησεν. Έν πάση περιπτώσει, 
πρέπει νά έννοήσης δτι δεν έχεις κανένα δικαίωμα 
νά είσέρχεσε διά τής βίας εις τήν κατοικίαν μου καί 
νά μοΰ όμιλής κατ’ αυτόν τόν τρόπον.

—"Ολα αυτά δέν μ' ενδιαφέρουν, άπήντησεν ό 
Φαίαρφαξ. Ξαναβρήκα τήν γυναΐκά μου καί απαιτώ 
νά έλθη μαζί μου.

Ταυτοχρόνως δέ έπροχιυρησε προς τό μέρος πόΰ 
εύρίσκετο ή νεαρά γυναίκα. 'Η Δωροθέα έσηκώθη 
αμέσως καί έκρύφθη πίσω από τόν Γκαίρισων. Ό 
Τζέρολντ, βλέπων τήν απειλητικήν στάσιν τοΰ Φαί
αρφαξ, έθεώρησε καλόν νά έπέμβη.

—Δέν επιτρέπω, είπε μέ θυμόν, σέ κανένα νά 
δίδη διαταγάς μέσα στό γραφεϊον αυτό, ούτε σέ μένα

χώς ό Γκαίρισων άντελήφθη τήν κίνησίν του καί έ- 
πρόλαβεν. ’Έβγαλε τό περίστροφόν του, τό όποιον 
από τήν ημέραν τής έπιθέσεως τοΰ Χάϋδ Πάρκ είχε 
πάντοτε μαζί του, καί τό έστρεψεν εναντίον τοΰ 
Φαίαρφαξ.

—Σήκωσε τά χέρια, τόν διέταξεν.
Ό Φαίαρφαξ κατέβασε τά χέρια, ωσάν ό φόβος 

νά τόν είχε παραλύσει. Ή μορφή του έγινε κίτρινη 
ένφ τά μάτια του έλαμπαν παράξενα. ’Εσκυψε καί 
μέ βλέμμα ταραγμένου έκύτταξε τό τραπέζι τοΰ Τζέ
ρολντ. ’Έξαφνα, από τό στόμα του διέφυγαν λέξεις 
άνισορρόπου ανθρώπου.

—-Τό μυαλό της έχει σκορπισθή παντού, είπε. 
Τό βλέπω... τό βλέπω... παντού... παντού !...

Μέ νευρικήν κίνησιν έσκέπασε μέ τά χέρια του 
τά μάτια του, ως νά ήθελε νά δή κάποιο φρικτόν θέ
αμα. Έκλονίσθη ολόκληρος καί έπρόφερε διάφορες 
ασυνάρτητες φράσεις. Τέλος, έστράφη άποτόμως, έ- 
πήγεν εις τήν πόρταν, τήν ήνοιξε καί έφυγε τρέχων.

'Η Δωροθέα είχε παρακολουθήσω δλην αυτήν 
τήν σκηνήν μέ μίαν έκφραση· πόνου καί απελπισίας.

—"Ωστε, τήν ήριότησεν ό Γκαίρισων δταν ό Φαί
αρφαξ άπεμακρύνθη, ό άνθρωπος αυτός είνε δ σύ
ζυγός σας !

—Ναι, άπήντησεν εκείνη μέ τρέμουσαν φωνήν, 
αυτός είνε ό σύζυγός μου. Τόν είδατε καί σείς σέ 
τί κατάσταση· εΰρίσκεται. Είνε ένας άθλιος καί 
τρελλός...

—Γιατί δέν μοΰ είπατε δλα αυτά ένωρίτερον ;
—Έφοβήθηκα. ωμολόγησεν εκείνη, δτι δέν θά 

έδέχεσθο νά εΐσθε... νά είσθε... εκείνος πού επί τό- 
σας ημέρας υπήρξατε...

—Καί βέβαια, δέν θά έδεχόμην. Σέ ποιου εί
δους παγίδα μ’ έχετε παρασύρει ;

—Σάς ικετεύω, μή μέ κατακρίνετε... καί έάν α
κόμη αποφασίσετε νά μ έγκαταλείψετε. Θά φύγω 
αμέσως, προσέθεσε, προσπαθούσα νά νικήση τήν ά-

ούτε στούς πελάτας μου. Καί άν ακόμη μεταχειρι- 
σθής βίαν, δέν θά άναγκάσης τήν κυρίαν αυτήν νά 
σέ άκολουθήση. Μόνον μέ τήν θέλησίν της θά έλθη 
μαζί σου. Τέλος, σέ διατάσσω νά φύγης αμέσως.

—Τολμάς νά μέ διώχνης! έφώναξεν ό Φαίαρφαξ. 
Αί άπειλαί σου δέν μέ τρομάζουν. Ήλθα εδώ νά 
πάρω τήν γυναΐκά μου καί θά μέ άκολουθήση είτε 
μέ τό καλό, είτε μέ τήν βίαν. Δωροθέα, σέ διατάζω 
νά έλθης μαζί μου.

—’Εγώ νά σέ άκολουθήσω ; έφιόναξεν εκείνη μέ 
θυμόν. Ποτέ ' Μέ έγκατέλειψες κατά τόν άθλιέστε-

δυναμίαν της καί νά σηκωθή από τό κάθισμά της. 
Σάς παρακαλώ νά πιστεύσετε δτι είμαι παρά πολύ 
εϊλικρινά λυπημέτη διότι έγινα αιτία...

—Δωροθέα! κάθησε, διέκοψεν ό Γκαίρισων, 
συγκινηθείς άπό τάς φράσεις τής νέας. Παρεσύρθην 
καί μετανοώ. ’Όχι, δέν θά σέ έγκαταλείψω εις τήν 
δύσκολοι· θέσιν πού τοόρα εύρίσκεσαι. Θά κάμω τό 
πάν γιά νά σέ βοηθήσω...Δωροθέα, σέ άγαπώ !

—’Ώ ! φχι, δχι, άπήντησεν εκείνη, άπομακρυνο- 
μένη άπό τόν Τζέρολντ, δέν ήμπορεΐτε νή μέ άγα- 
πήσετε. (’Ακολουθεί)

Α.ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
Βασιλέως ’Ηρακλείου 6 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παντός είδους 
Κινηματογραφικοί

Επιχειρήσεις 
Ταινίαι Μηχανήματα 
ΚάρβουναΥλικάκλπ. 
Ζητήσατε λεπτομερείας

ΦΕΡΖΤ NASIONAA
Αποκλειστικοί Διανομείς

ΑΜΟΔΟΧΙΤΗΣ
ΒίΤΔΓΑΡΙΔΞΣ

Εύ.ιόλιδος 14

Άντιπρ 
Ι·Μ·
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. διά τήν'Ελλάδα 
Κ0ΤΡ0ΤΝΙ2ΤΗΣ 
Αγ. Γεωργίου 6α 
ΆΦή.ιαι

TIFFANY STAHL
Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Άγγλο·ελληνική ‘Εταιρία

Χαλκοκονδύλη 39α 

ΑΘΗΝΑΙ

Ε Β· 0.
Άποκλειστ. ’Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

ΔΗΜ. ΚΑΡΡΑΣ
Πατησίων 12

ΑΘΗΝΑΙ

κ. ram
ΚινηματογραφικαΙ 

Ταινίαι

Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

A.AIASnSIAiHZ
ΚινηματογραφικαΙ

Ταινίαι 

'Οδός Κολοκοτρώνη 9 

ΑΘΗΝΑΙ

Ν. ΦΩΚΑΣ
Στοά Φέξη 14δ 

Τέως Διευθυντής τής 
εταιρίας ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Αναλαμβάνει παντός 
είδους

Κινηματογραφικός 
'Υποθέσεις καί

Επιχειρήσεις

Γ. ΟΑΠΑΠΟΦΑΣ
Κινη ματογραφιχαί 

ταινίαι
'Οδός Γ' Σ)βρίου 28β

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
’Ανώνυμος ’Ανατολική 
Εταιρεία Κινηματο- 
τογραφικών ^Επιχειρή

σεων
όδος ’Εδουάρδβυ Λώ 7

Ύπ)στημα &εσ)νίκης 
Βενιζέλου 3 

(Μέχαρον Μπουρλα)

w Γ. ΠΑΪΑΖΤΟΦΑΖ
Αντιπρόσωποι

Δ ά τήν Ελλάδα

A-E-WMEmiKl
Μιλάνου

Κιν)καί μηχαναί παντός 
είδους

Οδός Γ' Σ)βρίου28β

Χώρος πρός διάθεσιν

ΑΠΛΟ-ΙΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚινηματογραφικαΙ
’Επιχε ρήσεις 

Κινηματογραφικά
Έ ργαστήρια 

Χαλκοκονδύλη 39α 
ΑΘΗΝΑΙ

UNIVERSAL
Pictures Corporation 

Άποκλειστ. Αγοραστής 

διά τήν ‘Ελλάδα

I. ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ
Κάνιγγος 6 —ΑΘΗΝΑΙ

Χωρίς πρός διάθβσιν

ΜΑΥΡΙΚΙ02
ΝΟΒΑΚ 

Κινηματογραφικά 
’Εργαστήρια

ΙΙλαπούτα 44 
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΚΗΚΑΤΟΓΡΑΙΟΣ 
ΑΧΙΔΑΕΙΟΝ

Τα άριστοκρατικότερον 
συνοικιχκόν 

ΚινηματοΘέατρον 
Όδδς Καρόλου 

ΑΘΗΝΑΙ

0 7

GHeTRO GOLDWYN^Ηαυε ρ)
1 Pictures ΐ

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΑΝΤΟΥΙΝ- ΜΑΓΙΕΡ
!Β Όδός ©εμιθτοκλέονς 1.» 

ΑΘΗΝΑΙ

ΪΤΑΝΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΚινηματογραφικαΙ

Ταινίαι
Χαρ. Τρικούπη 5 
ΓραμματοθυρΙς 56 

ΑΘΗΝΑΙ



ΑΤΑ ΤΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Κινηματογραφικοί. μηχαναϊτελευταίου συστήματος

ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ
ΜΕ ΛΑΜΠΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αί εύΑ ηνώτεοοι, στερεώτεραι και εύκολώτεραι είς χειρισμόν.

ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ

Διαρκής παρακατα&ήκη παρά τώ άποκλειστικώ άντιπροσώπω έν ΈλΙάδι
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