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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 ΑΘΗΝΑΙ
‘Η τηλεγραφική διεύθυνσις παραμένει ή αυτή: ΣΙΝΟΡΙΑΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σ,ΙΝΕ ΟΙΙΑΝ—Οσος Βενιζέλου 3, Μέ^αρον Μτούρλα

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Η εταιρία ‘ΣΙΗΕ OPIRJM,, 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ έκτος τών γνωστών έφετεινών της έπιτυχιών καί μεγάλον 

άριθαόν ταινιών παλαιοτέρας παραγωγής τάς οποίας παραχωρεί 

ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
Διά τήν προσεχή περίοδον έπιφυλάσσει τόσον διά τάς ΑΘΗΝΑΣ 

όσον και διά τάς ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΡΑΓΛΙΑΤΙΚΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ !Π

Η εμπιστοσύνη ολοκλήρου τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου προς τήν ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ 
.-τρέπει νά παραμείνΐ] αναλλοίωτος καί ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ

ΑΙΑ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Έφωδιάσθησαν μέχρι σήμερον οί κά

τωθι 12 Κινηματογράφοι

Κινηματογράφος» «ΟΛΥΜΠΙΑ» — Πειραιώς
» «ΑΛΣΟΣ» — Θεσσαλονίκης
» «Μ©Ν ΜΠΕΓΚΑΙΝ» —Ν.Φαλήρου
» «ΑΚΡΟ Π ©Λ» — Αθηνών
». «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ» »
» «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» »
» «ΔΕΛΦΟΙ» »
» «ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ» »
» «ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ» — Σπάρτης
» «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» Καστόρια
» ΣΠΥΡΟΥ&ΚΑΡΤΕΛΙΑ’Αλιβερίου
» ΕΜ Κ ΑΛΟΜΟΙΡΗ Βαθέως Σάμου

Ό διατεθείς αριθμός των πείθει πάντας ότι ή

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Εΐνε ό ίδιωδέστερο; καί Απαραίτητος τύπος 

Μηχανής διά τον κινημιτογραφον σας 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 12 ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών

ΣΙΝΕΜΕΚ.ΑΝΙΚΑΕΡΝΕΜΑΝ-ΠΑΤΕ
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Τύπος ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ II
Ό καταλληλότερος τύπος δια τούς μεγάλους
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TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1928)29
Ή άπό πέρυσι άρχίσασα νά έκδηλοΰται σαφέ

στερου κινηματογραφική κρίσις καί εις τον τόπον, 
μας, έλαβε κατά τήν λήξασαν ήδη περίοδον πολύ 
μεγαλυτέρας διαστάσεις και κατά τρόπον όχι μόνον 
θλιβερόν, αλλά καί προκαλοΰντα πλείστας σκέψεις 
δσον αφορά τό μέλλον.

'II περίοδος 26—27 παρουσίασε ένα οργασμόν 
ούτως είπεΐν. Ή κινηματογραφική κίνησις ήτο εξαι
ρετική και από ποσοτικής και από ποιοτικής άπό- 
ψεως. Τούτου δέ ό κυριώτερος λόγος ήτο ό οξύς! 
τότε ανταγωνισμός τον όποιον ιδία πρόεκάλεσεν ή 
Fanamet. Αί συνέπειαι δμως τής πολιτικής αυτής 
ήσαν μεν φαινομενικώς πολύ καλαί, κατά βάθος1 
δμως χωρίς υπερβολήν καταστρεπτικοί. 'Η εξαν
τλητική αυτή πολιτική έπέφερε τά τόσο θλιβερά 
αποτελέσματα καί μάλιστα πολύ ταχύτερον από 
δσον θά άνεμένοντο. Καί εϊδομεν τήν περίοδον 27— 
28 κατά πολύ μέιονεκτοΰσαν τής προηγουμένης καί 
παριστάμεθα προ τής μόλις ληξάσης 28—29 αλη
θώς θλιβερός.

Καί τό λυπηρότερον είναι δτι δέν εΐνε εύκολον 
νά έλπίσωμεν εις προσεχές καλύτερον μέλλον. 'Η 
παντελής σχεδόν έλλειψις μεταξύ τών επιχειρημα
τιών μας συνεργατικού πνεύματος (άναφέρομαι γε
νικώς είς δλους, ούδένα δέ έπιθυμών νά θίξω) παρ’ 
δλην τήν ύπαρξιν οργανισμών ή σωματείων. 'Η μή 
πλήρης είσέτι κατανόησις έκ μέρους τών ιδίων τοΰ 
δτι ή διαπαιδαγώγησις τοΰ κοινού έδει νά είναι 
κανών καί δχι έξαίρεσις τοΰ προγράμματος των, 
δπερ θά προσέκοπτε μέν κατ’ άρχάς, αλλά τελικώς 
διά τής άποκτήσεως αληθούς κινηματογραφικής συ- 
νειδήσεως, τό κοινόν θά καθίστατο κατά πολύ θερ
μότερος οπαδός τής 7ης τέχνης. Καί τέλος, ή παρ’ 
δλας τάςέπαγγελίας,αμείωτος παραμένουσα βαρυτάτη 
φορολογία,μάςόδηγοΰν πρός απαισιόδοξους σκέψεις.
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Θά ηύχόμεθα ή κρίσις μας νά μή ήτο ή μία 
άπήχησις τής παγκοσμίου τοιαύτης καί τής τοπικής 
οικονομικής καχεξίας. ’Ίσως τότε ύπείκουσα είς οι
κονομικούς νόμρυς έλπίσωμεν δτι θά διέλθη τό θλι
βερόν στάδιον καί θά παρουσιασθή ίσως μέ νέας 
δυνάμεις, αλλά πρός τούτο θά έπρεπε τά ειδικά αί
τια κυρίως νά λείψουν. Καί αυτό πρέπει νά κατα- 
νοηθή ενωρίς καί όχι δταν θά είναι πλέον αργά, 
δταν θά πρέπη ν’ άρχίσωμεν πάλιν από τό Α.

.’Αλλά περί τοΰ ζητήματος τούτου θά έπανέλ- 
θφμεν ά'λλοτε, δοθέντος μάλιστα δτι αξίζει κατά 
πολύ λεπτομερεστέρας έξετάσεως καί ας περιορι- 
σθώμεν ήδη είς τον κύριον σκοπόν τής μελέτης μας 
από τον όποιον αρκετά παρεκκλίναμεν.

Ό αριθμός τών προβληθέντων φίλμ πρώτης βι
ζών κατά τήν παρελθοΰσαν σαιζόν προσήγγισε τά 
300. ’Εννοείται δτι είς τόν αριθμόν αυτόν περιλαμ
βάνονται καί τά είς συνοικιακά προβληθέντα πρώτης 
βιζιόν φίλμ ως καί τινα είς ά'λλα έπαρχιακά κέντρα. 
Έκ τούτων δέ περί τά 145 αφορούν τούς 5 κεντρι
κούς αθηναϊκούς κινηματογράφους έναντι τών 175 
περισυνής καί προπερισυνής περιόδου (26—27 
καί 27—28) ήτοι μείωσις κατά 30 φίλμ, δσα περί
που αντιπροσωπεύουν τό κλείσιμον ενός κινηματο
γράφου (εννοώ τό «Μοντιάλ» τό όποιον έλειτούργη- 
σεν έ'να μόνο μήνα περίπου.)

Γενικώς λοιπόν έκ 300 φιλμ δύναται νά θεω
ρηθή ή δύναμις τής αγοράς μας έξ ών πλέον τών 
2)3 αμερικανικά. ’Εν τούτοις είς τάς κατωτέρω στα
τιστικός μας θά λάβωμεν ύπ’δψει τά τών κεντρικών 
μόνον κινηματογράφων, άφ’ ενός πρός εύκολωτέραν 
μέ παρελθούσας περιόδους σύγκρισιν, άφ’έτέρου δέ 
διότι από πόσης σχεδόν άπόψεως μόνον τό τμήμα 
αυτό είναι ενδιαφέρον. Ιδού κατωτέρω εις διαφω- 
τίστικός πίναξ:

Π IN A □ A.
X Ω Ρ A I 1926—27 

λογία
άνα- 

ο)ο
1927—28 άνα

λογία ο)ο
1928-29 άνα
λογία τής ο)ο

Αΰξησις 
μεταξύ α’ καί β'

ή μείωρις 
β' καί γ' πε

ριόδου
’Αμερική 45 ο 0 42 ο)ο 42 θ)ρ — 3 ο)ο
Γερμανία 30 ο Ο 28 ο)ο 42 ο)ο — 2 ο)ο —J- 14 ο)ο
Γ αλλία 15 ο Ο 22 ο)ο 10 ο)ο ■ 4- 7 ο)ο — 12 ο)ο
Λοιπαί Χώραι 10 ο 0 8 ο)ο 6 ο)ο — 2 ο)ο — 2 ο)ο

Έκ τοΰ παραπλεύρως πίνακος 
αμερικανικά φίλμ μειωθέντα κατά 3ο)ο κατά τήν πε
ρίοδον 27—28 παρέμειναν εις τό αυτό επίπεδον 
κατά τό 28—29. Τουναντίον τά γερμανικά έπαρου- 
σίασαν λίαν αισθητήν αύξησιν (40 ο)ο) ένφ άντιθε- 1 
τως τά γαλλικά σημαντικωτάτην μείωσιν 12 ο)ο. Το 
συμπέρασμα τούτου επαληθεύει απολύτως δλας τάς 1 
σκέψεις μας πέρυσι (τεύχος «Κιν.’Αστέρος» 17)1928) 
σχετικώς μέ τήν παρατηρηθεϊσαν αύξησιν τής ει
σαγωγής γαλλικών φίλμ ύποστηρίξαντες τότε έπι- 1 
μόνως δτι αύτη καθό μή στηριζομένη έπί ισχυρών 
βάσεων έδει νά θεωρηθή παροδική άντιθέτως πρός 
τήν θετικήν έξέλ'ξιν τής εισαγωγής γερμανικού φίλμ 
έν 'Ελλάδι.

’Αξιοσημείωτος παρουσιάζεται από ποσοτικής ά
πόψεως ή ελληνική παραγωγή, έχουσα νά έπιδείξη 
5 φίλμ έναντι 1 πέρυσι. Τούτο δμως ουδόλως δέον 
νά θεωρηθή εΰχάριστον δπως καί ά'λλοτε έχομεν^ 
αναπτύξει καί θά τό πράξωμεν καί προσεχώς πά
λιν, άλλ’ δπερ διαφεύγει τό θέμα τής παρούσης με- 
λέτης μας.

’ Αν ποσοτικώς κατά τά ανωτέρω ή λήξασα σαι
ζόν παρουσιάζεται μειωμένη, ποιοτικώς δέν εύρί-J 
σκεται είς καλύτερον σημεΐον. ’Εξηγούμαι. 'Η πλη
θώρα καί πάλιν τών μέτριων φίλμ υπήρξε καταπλη
κτική, ώστε νά μή δύναται νά αντιστάθμιση ταύτην 
μία οπωσδήποτε ανεκτή αναλογία πολύ καλών ή 
απλώς καλών φίλμ. ’Ιδού έτερος πίναξ.

< έμφαίνεται δτι τά , θωμεν είς τήν πρόσφατον περίοδον τοΰ 28—29 θά
ίδωμεν δτι ή αναλογία τών αναξίων καν προσοχής 
είναι ακόμη μεγαλυτέρα. Καί δπως καί πέρυσι άνε- 
πτύξαμεν δέν άρκούν μερικά καλά φιλμ άλλ’ είναι 
ανάγκη καί αρκετών σχετικώς καλών φίλμ, ολίγων 
μέτριων καί σπανίως άποτυχών καί ό'χι ή παρατη- 
ρουμένη τελευταίως παρ’ ήμϊν έκνευριστική άναλο- 
γία σαβούρας.

Θά προσιθέσωμεν καί γ' πίνακα δεικνύοντα τήν 
άναλογίαν τών προβληθέντων κα/ών ή μή φίλμ έπί 
10 είς έκαστον κινηματοθέατρόν μας. Περιττόν νά 
παρατηρήσωμεν δτι αί κρίσεις μας άπό ποιοτικής ά
πόψεως αφορούν τελείως τό καλλιτεχνικόν μέρος, 
διότι περί τής έμπορικής έπιτυχίας παραπέμπομεν 
τόν αναγνώστην είς τάς έκάστοτε κριτικός..

ΠΙΝΑΞ Γ'
(άναλογία είς ΙΟ φίλα) (αριθμοί κατά προσέγγισιν)

ΠΙΝΑΞ Β' (Οί αριθμοί κατά προσέγγισιν)

Σαιζόν
’Αναλογία 

πολύ καλών 
φίλμ

’Αναλογία 
καλών φίλμ

Αναλογία μέ
τριων καί α

νεπιτυχών

1926—27 8 ο)ο 21 ο)ο 71 ο)ο
1927—28 10 ο)ο 11 ο)ο 79 ο)ο
1928—29 9 ο)ο 17 ο)ο 70 ο)ο

Κινηματογράφοι Πολύκαλά Καλά Σχετικώς!.. J
καλά «νεπιτυχή

’Αττικόν 1,25 1,75 5,— 2__
Ούφα Πάλας 1,50 2,50 3,50 2,50
Σπλέντιτ 0,50 0,50 2,5( > 6,50
Ίντεάλ 1,30 1,— 3,— 4,70

Κατά ταύτα τό «Ούφα Πάλας» διεκρίθη είς τήν 
έκλεκτικότητα φίλμ, άκολουθοΰντος τοΰ «’Αττικού» 
μέ έλαχίστην διαφοράν, τό όποιον μάλιστα έσημείω- 
σε τήν έλαχιστοτέραν προβολήν αποτυχιών. Τό 
«Σπλέντιτ» υστερεί πάντων κατά θλιβεροότατον τρό
πον. Θά έπρεπε νά τονισθή καί από τής στήλης αυ
τής δτι ή τακτική τής παραμελήσεως τού μετά τό 
«’Αττικόν» ώραιοτέρου κινηματογράφου μας ουδό
λως είναι τιμητική διά τήν εταιρίαν ή οποία τό έκ- 
μεταλλεύεται.

________________________ , ! Θά προτιμήσωμεν καί εφέτος τήν κατά χώρας 
Έκ τοΰ πίνακος έμφαίνεται δτι ή μεγαλυτέρα ά- κατάταξιν τήν άπλουστέραν καί πλέον διαφωτιστι- 

ναλογία πολύ καλών φίλμ παρουσιάσθη πέρυσι, ά- κήν καθ’ ημάς.
κολουθεϊ ή λήξασα καί μετ’αυτήν ή προπερυσινή. I
Είς τά απλώς καλά φιλμ προηγείται ή περίοδος ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ—Π---- ΑΓ—Γ_
26—27, έπεται ή 28—29 καί άκολουθεΐ ή 27·—28.' ΖΓολό καλά φΐΐμ — ’Ακολουθοΰμεν ό'χι σειράν 
Καί άντιθέτως τήν μικροτέραν άναλογίαν μέτριων άξίας, άλλά χρόνον προβολής, διότι το πρώτον θά 
καί άνεπιτυχών παρουσιάζει ή 26—τ27 μέ άκολου- μάς έφερεν εκαστοτε εις πολύ λεπτήν θεσιν.
θοΰσαν πάλιν τήν 28—29 καί ταύτην τήν 27—28. | «Τό λυκόφως τής δοξης» (Paramount — Αττι- 
Κατά ταύτα ή περί ής ό λόγος περίοδος 1928—29 κόν). «"Εβδομος ουρανός» (Fox—Σάλον Ίντεάλ). 
παρουσιάζεται είς άνοότερον κάπως επίπεδον τής «Αυγή» (Fox—Σάλον Ιντεάλ),«'Οταν ή σάρξ ύπο- 
περισυνής καί δμως οχι. Ιδού πώς. Είναι άναμφι-,κύπτει». (Paramount—Αττικόν).« Αννα Καρενίνα» 
σβήτητον δτι ή καλυτέρα ποιοτική περίοδος τών τε- (Metro Goldwyn—Αττικόν). «Κοζάκοι» (Metro 
λευταίων έτών ΰπήρξεν ή τοΰ 1926—27, ή πτώσις Goldwyn—Σπλέντιτ).
άνεφάνη ευθύς αμέσως μέ τήν σαιζόν 1927—28καί i ΚιίΛ φίλμ—«Νύκτες Σικάγου» (Paramount
έξηλίχθη είς θλιβεριότερονσημεϊον κατά τήν 1928—-,—Μοντιάλ), «'Ωραία 'Ελένη» (Fir>t National— 
29. Καί τούτο διότι έκ τών 71 μεταξύ τών 100 φίλμ Σπλέντιτ), «Γαμήλιος πέπλος» (First National— 
τοΰ 1926—27 μή καλών άρκετά ήσαν σχετικώς τοιξ,’Αττικόν), «Τάμεσβαρ» First National—Σάλον 
αΰτα μέτρια καί ίκανώς δλιγώτερα τά άπολύτως ά-,Ίντεάλ), «Εχθρός» (Metro Goldwyn - ’Αττικόν), 
νεπιτυχή (ϊδε τεύχος «Κιν. Άστέρός» 2 )1927). «’Ηλίθιος» (Metro Goldw n—Αττικόν), «Θεία 

Ενφ έκ τών 74 τοΰ 1927—28 έλάχιστα ήσαν ά- γυναίκα» (Metro Goldwyn— Αττικόν), «Ραμόνα» 
νεκτά καί τά πλεΐστα ανάξια προσοχής, "Αν δέ ελ- (United—Πανθεον) «Ρωσσικη θύελλα» (United —
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Κατόπιν τής ΰπό τοΰ νέου νόμου ΰποχρεώσεω; 
τών διευδυντών τών h ινηματογράφων, ©πω; προ
βάλλουν εΐ; τά; αϊβούσα; των μίαν γαλλικήν ται
νίαν έναντι τριών ξένων καί τή; προ; τούτο δια
μαρτυρία; τών ξένων πρεσβειών διά τό μέτρον τού
το τή; γαλλική; κυβερνήσεω;, ή κυβέρνησι; έδέχθη 
©πω; αύξηση τό ποσοστόν εί; ένα μέ τέσσαρα.

Αί άμερικανικαι έν τούτοι; εταιρίαι, δεωρήσασαι 
τό μέτρον τούτο ώ; λίαν' δεσμευτικόν' , δια τά; εν 
τή χώρα ταύτη επιχειρήσει; των άπεφάσισαν όπως 
κλείσουν άπαντα τά έν Γαλλία γραφεία των, έγκα- 
ταλείποντε; όριστικώς τό γαλλικόν έδαφο;.

___ .___ _______ . Προ; τούτο, ή Μετρ© Γκόλδουϊν, ήρχισε να εκ- 
(Μοντιάλ), «Κάομεν Σαν Πάο-' τελή τά; αποφάσεις τη;, απέλυσε δέ ^χρι σήμερον ? - - ’ Λ__________________ rtvjriSatr τλ rroisasjπικών rnc. χοατηοασα uov©V

Πάνδεον. Έκ τών σχετικός καλών δά ήξιζε νά 
άναφερδοΰν τά εξής '. «Γέλα παληάτσο» (Metro— 
’Αττικόν), «Θαλασσοκράτωρ» (Warner—’Αττικόν) 
καί «’Άγγελος τού σκότους» (First National—Σά
λον Ίντεάλ).
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πολύ καλά φιλμ.—Άκολουδοΰμεν και ένταΰδα 
την αυτήν τακτικήν. «Κατάσκοποι» Ufa—Οίίφα Πά
λας) «Λούπιγκ ντί Λού.τ» (Ufa—Ουφα Πάλα;) 
«Τελευταίος άνδρωπος»(υία—Ουφα Πάλας), «Τε- 
ρέζα Ρακέν» ( Defina—Σάλον Ίντεάλ), «Ουγγρική 
Ραψωδία» (Ufa—Ουφα Πάλας), «Ζωντανό πτώμα» 
(Deiussa Ρωσσογερμανικής παραγωγής ’Αττικόν).

Καλϊ φ λμ.— «Γιοσιβάρα» (Ufa—Οίίφα Πάλας) I 
«Κολασις Ερωτος» (lawna/w, «nuvucr -,—-.· ---» ·. - --- ,1 /ττγ ,Ά no \ μ Ά ’ λ άπαν σχεδόν το προσωπικόν της, κρατησασα μονονλι» (Ufa —Ουφα ΙΙαλας,) «Μανδραγορας» Ama - 4 - ύ^λλήλβυ5. ·Η Universal, ή United Artists καί 
Πάνδεον) «Φοιτητής τής Πράγας» (Σάλον Ιντεάλ), ή ροχ pnm δέν άπεφάσισαν μέχρι τή; παρελδοΰση; 
«Σεράϊ» (Ufa—Οίίφα Πάλας), τό όποιον αν δέν έβδομάδο; τίποτε άκόμη περί άπολύσεως ή μή του 
παρουσίαζε ώρισμένα σφάλματα ατινα άνεπτύξαμεν προσωπικού των. Η Paramount έπαυσε μέχρι οπμ®- 

, b . <!'’«' 'Π χ ρον πλέον των 65 υπάλληλων, ιπ© τη; hirst Natio-αλλοτε εν τη κριτική μας δα ηδυνατό καλλιστα να xsti τή; Warner έπαύθη έπίση; μέρο; τοΰ προ- 
άντιπαραταχδή μέ τά εκλεκτότερα των προβληδέν- αωπικοΰ των.
των ε€ρέτος. «Σαχεραζάτ» (Ufa— Ουφα ΙΙαλας—' 
Σάλον Ίντεάλ), «Νύκτα στο Λονδΐνον» Terra— 
Οίίφα Πάλας), «Επάνοδος» (Ufa-Ουφα Πάλας) 
«Βόλγα Βόλγα» (Αττικόν), «Μυστικός ταχυδρόμος» I 
(’Αττικόν), «Μελανόν σημεΐον» (Ufa—Οίίφα Πά
λας). Έκ τών σχετικώς καλών δά ήξιζαν νά άνα
φερδοΰν Ιδιαιτέρως τά κάτωδι: «Γαλάζιο; Δούναβι;» 
(’Αττικόν), «Γαλάζιο ποντίκι» (Ufa —Οίίφα Πάλας) 
και «Νοσταλγία» ( Ιντεάλ).

Αί λοιπαί χώραι δέν μας παρουσίασαν άξιοση- 1 
μείωτόν τι, περιορισδείσης τής κινήσεως εί; ένα κα-1 
δαρόν ανταγωνισμόν ’Αμερικής καί Γερμανίας.

Έκ τών άναφερδέντων φιλμ δά ήδύνατό τις νά 
έκλέξη τά πέντε καλύτερα,δηλ. φίλμπραγματικώςέκλε- ' 
κτά μεταξύ τών οποίων Ιδιαιτέρα διάκρισις δά ήτο 
ά'κρως επικίνδυνος. Ταϋτα εΐνε «Αυγή» δπερ καί δά 1 
έπετρέπετο νά διακριδή κάπως, «Λυκόφως τής δό- 
ξης»,«Ουγγρική Ραψωδία» «Τελευταίος άνδρωπος» 
καί «’Άννα Καρενίνα».

Πριν τερματίσωμεν τό άρδρον δά έπρεπε νά 
προσδέσωμεν ολίγα καί διά τήν ελληνικήν παραγω
γήν. Αΰτη παρουσίασε κατά ποσόν τήν άναμενομέ- 
νην, ένεκα τής πρώτης επιτυχίας, αύξησιν. Δηλ. από 
ένα κατά τήν περισυνήν περίοδον («’Έρως καί κύ
ματα») εϊδομεν εφέτος πέντε (!). «Τό λιμάνι τών δα
κρύων», τήν «Μαρίαν Πενταγιώτισσα», τήν «Ά- 
στέρω», τον «Όδ. Άνδροϋτσον» καί τό «Δάβαρον 
τοΰ 21», Περί τών δύο τελευταίων ουδέ λόγος δύ- 
ναται νά γείνηένταΰδα δοδέντος δτι μόνον τό όνομα 
τοΰ φιλμ έχουν. Πάντως έλπίζομεν δτι δέν δά παρα- 
στώμεν καί εις τό μέ'λον ενώπιον τοιούτων τερα
τουργημάτων. Διά δέ τά τρία πρώτα ωμιλήσαμεν 
άλλοτε αρκετά ώστε νά περιττεύη κάδε έπανάλη- 
ψις' πάντως δά προετιμάτο έκ τών τριών ή «Ά- 
στέρω». Είναι γεγονός δτι διεπιστώσαμεν, πλέον ευ
συνείδητοι' εργασίαν καί κάποιαν σχετικήν πρόοδον.
Ερωτάται δμως άρκοΰν τά στοιχεία αυτά διά νά ά-

ρωμεν πάσαν απαισιοδοξίαν, τής όποιας τούς λό- έδημιούργησαν.

ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜλ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΊΙ εταιρία Γουώρνερ συναγωνιζομένη τήν Φόξ 

προσπαδεΐ νά άποκτήση τό πλεΐστον τών μετοχών 
τής Παραμάουντ.Έάν ή Γουώρνερ κατορδώση τοΰτο 
ό Σάμ Κάτς δά άναλάβη τήν διεύδυνσιν τής νέας 
εταιρείας, ό Χάρρυ Γουώρνερ τήν προεδρίαν, έν τή 
περιπτώσει δέ ταύτη ό Ζοΰκορ καί δ Λάσκυ δά 
παραιτηδοΰν.

Έξ άλλου δ Ούΐλλιαμ Φόξ βοηδούμενος από 
τούς μετόχους τής Radio Electrique Industrie 
υπάρχει πιδανότης νά επιτυχή τήν αγοράν τών πλεί- 
στων τών μετοχών τής Παραμάουντ καί τής Γουώρ
νερ καί νά άποτελέση οΰτω ένα ισχυρόν οργανισμόν.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
γους έκτενώς άλλοτε έξεδέσαμεν; Καδ’ ημάς δχι. 
Νομίζομεν δτι πρέπει νά ε’ίμεδα διατακτικοί.

★

Έπεξετάδηοεν ίσιος εκτενέστεροι' τοΰ δέοντος, 
αλλά ήτο αδύνατον νά συμβή άλλως. 'Ωμιλήσαμεν 
τελείως καδαρά, προσπαδοΰντες νά καταστήσωμεν 
τον ετήσιον αυτόν απολογισμόν ειλικρινή καδρέπτην 
τής έν Έλλάδι κινηματογραφικής κινήσεως, ένγνώ- 
σει δτι τοΰτο πράττοντες ήδέλομεν λυπήσει τινάς, 
πράγμα άλλωστε αναπόφευκτοι' όταν λέγη τις τήν 
άλήδείαν.

Καί τελειώνοντε; δά προσδέσωμεν μίαν δερμήν 
παράκλησιν εις τούς κ. κ. επιχειρηματίας μας" νά 

1 μελετήσουν καλά τό άρδρον μας. Εϊμεδα βέβαιοι 
δτι δά εύρεδοΰν απολύτως σύμφωνοι μαζί μας καί 
τότε ας προσπαδήσουν πάσει δυνάμει νά μειώσουν 
κατά τό δυνατόν δλα τά παλαιά σφάλματα. Απ’ 
αυτούς έξαρτάται τώρα ποΰ είναι άκόμη καιρός νά 
συνεχίσουν καί νά αναπτύξουν δ,Ή ώραΐον αυτοί

♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
■ ■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■

Παραλλήλως μέ τήν έξέτασιν τής φωνής τών 
διαφόρων καλλιτεχνών τής βωβής τέχνης άν καί 
κατά πόσον ή φωνή των δά αποδίδεται εις μίαν 
ομιλούσαν ταινίαν, γίνεται έξέτασις τής φωνής καί 
τών τετραπόδων συναδέλφων των.

—ΊΙ αμερικανική εταιρία I iff any Stahl άπε- 
φάσισε όπως πραγματοποιήση μίαν ταινίαν προπα
γανδιστικήν κατά τής ποινής τοΰ δανάτου.

—Ό Χάρρυ Λίτκε, ό χαριτωμένος, γέρων πλέον, 
γορμανός ήδοποιός, έλαβε κατά τό έτος 1928, 
300000 ερωτικά; έπιστολάς. 'Ωρισμένώς είναι ρεκόρ.

—Μία από τάς μεγαλειτέρας απολαύσεις τοΰ 
Αιμίλιου Γιάννιγκς, είνε νά εΐνε πάντοτε φρεσκο
ξυρισμένος. ,

—'Η Κώνστενς Τάλμαιτζ έτέλεσεν έσχάτως τούς 
γάμους της μεδ’ ενός πλουσίου εμπόρου έκ Σικάγου, 
τοΰ κ.'Τάουσεντ Νέτσερ.

—'Η Έστέλ Τάϋλορ, σύζυγος τοΰ πρωτοπυγ- 
μάχου Ντέμσεϋ, έλάμβανε συνεχώς έπί έν έτος 1200 
δολλάρια έβδομαδιαίως χωρίς νά έμφανισδή εις ι 
ούδεμίαν ταινίαν καί τοΰτο διότι ήτο συμβεβλημένη 
μετά μιάς κινηματογραφικής εταιρίας.

—Εις τό προσεχές φύλλον δά δημοσιεύσωμεν 
άρτδρον τής Μπργιγίτης Χέλμ ΰπό τον τίτλον 
«Βροχή ρόδων» άναφερόμενον εις τήν τελευταίαν 
της ταινίαν «Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πέ- 
τροβνα» τής U.F.A.

—'Η Μπέμπε Ντάνιελς καί ό Μπέν Λυόν ανήγ
γειλαν τούς "αρραβώνας των.

—Ήρραβωνίσδησαν επίσης ή Τζόαν Κράουφορδ 
καί ό Ντούγκλας Φαίαρμπαγκς (υιός).

—Τό πραγματικόν όνομα τοΰ Ραμόν Ναβάρρο 
είναι, Ραμόν Σανμανιέγκος.

—Ή Λουΐζα Ντάτζλερ εΐνε ή ΰπό τό ψευδώνυ
μον Μαίρΐ] Μπριάν έμφανιζομένη σήμερον.

—Ή Λούπου Βελέζ, ή πρωταγωνίστρια τοΰ έρ 
γου «Οί λησταί τοΰ Όλυμπου», όνομάζετο Μαρί 
Βιλαμπάλλος.

3Ε.Α.Ι»Λ.ΕΪ·Υ· *
'Ο νέος γενικός διευθυντής τοΰ Πρακτορείου 

τής Φόξ-Φιλμ έν’Αθήναις.
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Ο VAM DYKE

Ro—Ma

ΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ» ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Συμφώνως προς τά συμπεράσματα τοΰ Διεδνοΰς 
Συνεδρίου τών διευδυντών τών κινηματογραφικών 
Εταιρειών, πολύ ταχέως δά είσαχδοΰν αί «όμιλοΰ- 
σαι ταινίαι» εις όλους τούς κινηματογράφους. Μέχρι 
τοΰδε ή τελειοτέρα μέδοδος εΐνε ή αμερικανική, 
αλλ’ οί ’Αμερικανοί διευδυνταί κινηματογράφων εΐνε 
λίαν ΰπερβολικοί εις τάς αξιώσεις των. Τό Συνέ- 
δριον άπεφάσισε νά ζητήση έλάττωσιν τής φορολο
γίας τοΰ Δημοσίου διά νά μεταρρυδμισδοΰν αί αϊ- 
δουσαι τών κινηματογράφων καί νά είσαχδοΰν τά 
ομιλοΰντα φίλμ, τά όποια έπίσης στοιχίζουν ακριβά. 
Η γερμανική Κυβέρνησις ήλάττωσεν ήδη τύν φόρον.

ΙΙΗΤΙΠΕΙ ΚΙ 1ΒΜΒΜΗ_ ΜΕΤΑ ΓΟΪ θΗΣ.Ϊ ΤΟΤ
Ό σκηνοδέτης τών «Λευκών Σκιών» Van Dyke 

μεταβάς εις τήν Κεντρώαν Αφρικήν διά νά «γυ- 
ρίση» μίαν εκπαιδευτικήν ταινίαν καί εΰρισκόμενος 
μετά τοΰ διάσου του παρά τούς καταρράκτας Μούρ- 
κισον κινδυνεύουν νά άπωλεσδοΰν. Έκ δυστυχήμα
τος συμβάντος έκ τής πτώσεως κεραυνού κινδυνεύ
ουν νά άπωλεσδοΰν 30 λευκοί καί 100 μαύροι. 'Η 
Κυβέρνησις ειδοποιηδεϊσα διά τοΰ ασυρμάτου άπέ- 
στειλε ένα λόχον στρατού προς ποροχήν βοηδειών.

ΝΕΟΙ ΣΥΝ ΛΡΟΜΗΤΑ I

Έρρ. Μπερεσή Σάιιος 1—6—929 Μέχρι
Κινηιι.'Αλσμπρα Ηράκλειοι' 1—6 —929 »
Κινημ. Πάνθεον
Χρ. Τσερτίνης Θεσ)νίκη 
'Αλεξάνδρα Δράκου Σύρος 
Σπ. Κοντούτσης » 
Κινημ. Διονύσια Σέρραι 
Δάριο Μόλχο Θεσ)νίκη

1-G-929 
1-6 -929 » 
1 -1 -929 
1—1—929 i
1—5-929 » 
1—6—929 .

30—11-1929
30-5-930

30 11—929
30 -5-930 

30—12—929 
30-12 -929 
30-10 -929
30-5-930



Κινηματογραφικός Άότηρ Κινηματογραφικός ’Λότήρ ~~

ΦΩΤΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΝΟΓΕΝΕΙΑ
Ό όμιλών κινηματογράφος ώμίλησεν ήδη πολύ 

δι’ εαυτόν, καθ’ ήν εποχήν άγνοοΰμεν ακόμη έν 
Έλλάδι τί είναι πράγματι, καί θά έξακολουθήση 
ώρισμένως νά όμιλή πολύ δι' εαυτόν έπί μήνας 
ολοκλήρους.

Δέν κολακεύομαι νά έχω διαβάση δτι καί έάν 
έγράφη σχετικώς μέ αυτό τό άντικείμενον, αλλά μοΰ 
φαίνεται δτι είς τό πολύπλοκου ζήτημα τοΰ όμιλοΰν- 
τος κινηματογράφου, υπάρχει εν σημεΐον διά τό 
όποιον δέν έλέχθη ουδέ μία λέξις" καί αυτό τό ση
μεΐον είναι τό ακόλουθον: όλοι οί ηθοποιοί οί ό
ποιοι προσκαλούνται καί θά εξακολουθήσουν νά 
προσκαλώ νται νά συνεργασθούν εις τήν πραγματο
ποίησή μιας όμιλούσης ταινίας δέν είναι πάντοτε 
καί φωνογενεϊς, δπως καί εκείνοι οί όποιοι διερμη 
νεύουν βωβάς ταινίας δέν είναι καί φωτογενεϊς.

Γνωρίζομεν πολύ καλά δτι συχνά, καί διά λόγους 
μέ τούς οποίους ή τέχνη ούδεμίαν σχέσιν έχει, νά ζη
τείται ή συνεργασία ηθοποιών άνεπαρκώς φωτογε- 
νών, τοιουτοτρόπως ώστε άπό τιόρα νά εϊμεθα βέ
βαιοι, δτι δι άναλόγους αιτίας, οί δημιουργοί τών 
όμιλουσών ταινιών νά ζητούν τήν συνεργασίαν ηθο
ποιών άνεπαρκώς φωνογενών.

'Αφ’ ετέρου πληροφορούμεθα, δτι οί Αμερικα
νοί παραγωγοί όμιλουσών ταινιών εΰρον τό μέσον 
τής έγγραφης εις τόσας γλώσσας δσας καί αν θελή- 
σουν, τό κείμενον τών σκηνών τάς όποιας θά παί

ζουν οί διάφοροι 
ηθοποιοί κατόπιν 
ενός άγγλικού κει- 
μένουενιόπιον τού 
φακού, τούτο δέ 
θά επιτυγχάνεται 
ώς έξήςίΚατά τήν 
ώραν τής λήψεως 
τών διαφόρων 
σκηνών μιας όμι
λο όσης ταινίας, 
έκτος τοΰ βωβού 
καλλι τέχνου ό ό
ποιος θά διερμη- 
νεύη τάς διαφό
ρους σκηνάς προ 
τοΰ κινηματογρα
φικού φακού θά 
υπάρχει καί έτε
ρος καλλιτέχνης, 
καλλιτέχνης τής 
φωνής όμως αυ
τήν τήν φοράν, 
άόρατος διά τόν 
κινηματογραφικόν 
φακόν καί δστις 
ταύτοχρόνως μέ 
τήν διερμήνευσιν

oo lores del mo don al varado m 
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τών δαιφόριον σκηνών υπό τοΰ βωβού συναδέλφου 
του ουτος θα τάς διερμηνεύη φωνητιχ&ς Γαλλιστί 
ή I ερμανιστί, Ελληνιστί κτλ. τοιουτοτρόπως ώστε 
προβαλλόμενης τής έν λόγοι ταινίας έπί τής οθόνης 
νά δίδεται η εντύπωσις είς τόν ταύτοχρόνως θεατήν 
καί ακροατήν της δτι πρόκειται περί ενός καί τοΰ 
αυτού προσώπου.

ό ποτέθειστω οτι το πρόβλημα τούτο όριστικώς 
έλύθη καί άς έρωτηθώμεν ποίαν ευχήν άναμένει. τάς 
«φωνογενεϊς διπλεγγραφάς».

Είναι δίκαιον το κοινόν νά τάς άγνοή, καί νά 
άγνοή τον καλλιτέχνην έκεϊνον τής φωνής, τοϋ 
οποίου η φωνή τόσον τον συνεκίνησεν, ή νά έξακο- 
λουθη να νομίζη οτι ανήκει είς τόν ηθοποιόν τοΰ 
οποίου τό σχήμα βλεποί έπί τής οθόνης; Καί τό 

I ομιλουμενον καί τραγουδούμενον μέρος τής ταινίας 
να άποδίδηται υφ ενός ηθοποιού έπιμελώς κεκρυμ- 
μενου εις την ανωνυμίαν, καθ’ ήν εποχήν τό όνομα 
τοΰ βωβού συναδέλφου του παρουσιαζομένου έπί 
τής οθόνης θά έχαιρεν της εύρυτέρας δημοτικότητας;

Ωρισμένως τούτο θά άπετέλη τήν μοναδικήν 
σωτηρίαν είς τούς πλείστους έκ τών σημερινών καλ
λιτεχνών τής βωβής, τέχνης, ταύτοχρόνως δμως καί 
αδικίαν δια τους νέους συναδέλφους των.

Ο χρόνος θα μάς δείξη ώρισμένως ποία λύσις 
θά δοθή είς τύ δημιουργηθέν ζήτημα" είναι άκόμη 
TOOOV TtQOCOQOV.... WS-Hlpas
AHS1S ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Γ"

Γην 30 ληγοντος μηνός Ιουνίου, λήγουν αί 
συνδρομαί των κ. κ. Κλ. Χατζηγεωργίου, Δημ, 
Καρρά, Κ. Φραγκετη, Π. Κορκοδείλου, Θ. Μπού- 
κουρη, Σαπφοΰς Χανδάνου καί Δ. Πίκουλα Άθή- 
ναι, I . Στογιαννίδη Καβάλλα, Δ. Τσουλουχοπούλου 
Πάτραι, Α. Αναγνώστου Δράμα, Ε. Μαρκοποΰλου, 
Ιεραπέτρα (Κρητης), Π. Κουβέλη ΙΊάτραι, I. 

1 σαρκατόγλου Θεσσαλονίκη, Ν. Άμουργιανοϋ Σά
μος καί Άναστ. Κριτή Ξάνθη.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί ανωτέρω κ. κ. Συν· 
δρομηταί δπως μάς ειδοποιήσουν εγκαίρως περί 
ανανεωσεως τής συνδρομής των διά νά μή διακοπή 
απο πριότης ερχομένου μηνός ή περαιτέρω άποστολή 
τοΰ φυλλου. (‘Η ΔιαχεΙριαις)

CINEMA
LA PI US ANCIENNE, LA PLUS REPANDUE 
REVUE CINEMATOGRAPHIQUE ROUMAINE

Notnbreusse illustrations
Correspondents dans tout les centres cinema- 

tograph'ques du monde.
La plus efficace publicity.

Directeur : NESTOR CASSVAN
Boulevard Elisabeta, i4, Bucarest, J. Rouman:e. 
iaw
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: μικρά αθηνα-γκα :

* Νέον έμπόριον κινηματογραφικών ταινιών διε- । 
νεργεΐται έν μέσαις Άθήναις. Μανιώδεις μικροί φί~ | 
λοι τοϋ κινηματογράφου άγοράζουν άπό άλλους, μι- j 
κρούς κατεργαράκηδες τεμάχια τοινιών μήκους ενός 
μόνον καρρό αντί 20 λεπτών τό ένα. Οί, μικρέμπο-1 
ροι αυτοί οί όποιοι έχουν έγκατασταθή έξωθι τών 
λαϊκών κινηματογράφων, έχουν τοποθετήση τά τε-' 
μαχιάκια τών,ταινιών έντός ενός,βιβλίου, δπως άκρι-' 
βώς τοποθετούνται τά γραμματόσημα, άπ’ δ που καί 
γίνεται ή εκλογή υπό τών μικρών πελατών καί τοι-' 
ουτοτρόπως πλουτίζεται η συλλογή τών συλλεκτών, 
άπό σκηνάς διάφορων έργων. Ιδίως ζητούνται πε
ρισσότερον εκείνα τά τεμάχιά που εμφανίζουν τούς 
Χούτ Γκίψων, Μπούκ Τζόουνς, ’Άρτ Άκόρτ κλπ.

‘Κάποιος έξυπνος επιχειρηματίας συνοικιακού κι- ( 
νηματογράφου τού οποίου αί έργασίαι δέν έπήγαι- 
ναν διόλου καλά, έσκέφθη νά διαφήμισή ώς εξής τό . 
νέον έργον τό όποιον θά προεβάλλετο καί είς τό ό· j 
ποιον πρωταγωνιστής ητο ο συμπαθής γαλλος καλ
λιτέχνης Ζάν ’Άντζελο. ’Ήλλαξε τήν υπηκοότητα τού , 
γάλλου καλλιτέχνου καί είς τάς διαφημίσεις του έ-। 
γράψε δτι «είς το νεον έργον το οποίον θα προβλη-| 
θή απόψε θά έμφανισθή ώς πρωταγωνιστής διά, 
πρώτην φοράν έν 'Ελλάδι ο Ελλην ηθόποιος τής 
οθόνης κ. ’Ιωάννης ’Αγγελίδης. Τί Ζάν ’Άντζελο, 
τί’Ιωάννης Άγγελίδης. Καί τό κόλπο επέτυχε. |

*Μία ώραία σκηνή έξω, ενός Αθηναϊκού κινημα
τογράφου καί συγκεκριμμενως εις το « Αθηναιον». 
Δύο κυρίαι σταματούν καί βλέπουν, τής φωτογρα
φίες τών διαφόρων έργων. Αίφνης η μία ερωτά τον 
ίστάμενον καί χαζεύοντα πρό τής εισόδου θυρωρόν.

—Τί παίζεται σήμερον; Δράμα ή κωμωδία;
'Ο μικρός μή άντιληφθείς καλώς άπηντησε.
—’Έργον, κυρία μου.
Άποτεινομένη δέ ή έρωτήσασα προς τήν φίλην 

της λέγει.
—’Έ, ’Ασπασία, άφοΰ είναι έργον, πάμε μέσα 

νά τό ίδούμε.
Καί ύστερα λέγουν πολλοί άφελεΐς πως δεν η μέ

θα καλλιτεχνικώς άνεπτυγμένοι.
*Τήν παρ. Παρασκευήν ό Γεν. Γραμματεύς τής 

Π.Ε.Κ. κ. Σταμέλος έκάλεσε τά μέλη τού Λ. Συμ
βουλίου διά νά τούς άνακοινώση επιστολήν τού προ
έδρου κ. Τριαντάφυλλου περί παραιτήσεως του. 
Κατά τήν σύσκεψιν άπεφασίσθη όπως μία επιτροπή 
έκ τριών συμβούλων, (άκουσον! άκουσον") ανέλθη 
είς τό σεράϊ τού μαχαραγιά κ. 1 ριανταφυλλου καί 
άφοΰ υποβάλει τά σέβη του, παρακαλέση την έκ- 
λαμπρότητά του δπως μή επιμείνη εις την αποφα- 
σιν περί παραιτήσεώς του καί στερηθή ουτω το 
Κογκρέσσο τοΰ κινηματογραφικού κοσμου τών πολι- 
τίμων υπηρεσιών του.

Μά τί πράγματα είνε αυτά έπί τέλους ! Δέν υ
πάρχει καί λίγη έντροπή; Πρέπει έπ άπειρον νά ε

ξευτελίζεται αυτό τό πολυπαθές σωματείου;
* Τό κινηματοθέατρου «’Αττικόν» έπισκευάζεται 

καί πάλιν τελείως. ’Ήδη γίνεται ή άλλαγή τών καθι, 
σμάτων, μεταφέρονται δέ καί τά γραφεία τής εται
ρίας είς νέον έπί τής όδοϋ Κολοκοτρώνη 29 οίκημα. 
Τό διαμέρισμα δπου ήσαν μέχρι σήμερον τά γρα
φεία τής «Σινέ Όριάν» διασκευαζόμενου θά χρησι- 
μεύση ώς καπνιστήριον διά τούς θεατάς.

* 'Ο «Κινηματογραφικός Άστήρ» έχει τήν τι
μήν νά κυκλοφορεί μέχρι τούδε έκτος τής Ελλάδος 
καί είς τάς εξής Χώρας. Τουρκίαν, Ρουμανίαν, Τσε
χοσλοβακίαν, Ρωσσίαν, Παλαιστίνην, Γερμανίαν, 
Πολωνίαν, Αίγυπτον, Κύπρον, Γαλλίαν, ’Ιταλίαν, 
Αγγλίαν, ’Αμερικήν, Άβυσσινίαν, Ελβετίαν, Ισπα
νίαν καί Νότιον ’Αφρικήν. Επομένως οί φίλοι μας 
καί συνδρομηταί τοΰ άγαπητοΰ μας περιοδικού δύ- 
νανται νά είναι υπερήφανοι διότι ό «Κινηματογρα
φικός Άστήρ» όχι μόνον ζή άλλά καί τιμά τόσον έ- 
παξίως τό ελληνικόν όνομα.

[ ΣΤΗΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ]
Β ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

[ΕΙς την παρούσαν στήλην, ή όποια ανοίγεται 
διά πάντας τούς άναγνώστας μας, άπαντωμεν εις 
πάσαν νποβαλλομένην ήμΐν ερώτησιν ·.]

— Τακτικήν άναγνΜστριαν (Χαλκίδα). Ή διεύθυνσις 
τής Dolores del Rio είνε : c)o Edwin Carewe Producti
ons, Tec-Art Studios, Hollywood, CaliforniaU. S. A.

— Μ. Μ. (Βόλον). Ή διεύθυνσις τοΰ Ivan Mosjoukin 
είναι: c)o U. F. A. Studios, Neubabelsberg, Berlin, 
Deutschland.

— Σ. Κοντούτσην (Σϋιον). Αί ζητηθεϊσαι διευθύνσεις 
είναι: /) Greta Carbo, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Cul
ver City, California, U. S. Α. και 'λ) Lya de Putti c)ft 
British International Pictures L. T. D. 1)9—151 Regent 
Street. London SVI. England. Τήν έν λόγφ διεύθυνσιν σάς 
τήν δίδω μετ’ έπιφυλάςεως, διότι ή Lya de Putti είνε μία 
πολύ τυχοδιώκτις ηθοποιός, ή όποια ιραίνεται ότι έγκατέ- 
λειψε τόν κινηματογράφον πρό τετράμηνου. Πάντως δμως 
επιχειρήσατε νά τής γράψετε. Wampas

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΑΣΤΕΡΟΣ

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται τά εξής· 
Τόμοι »Κινημ. Άστέροί» 1927 προς δρχ. 75. 
Τόμοι «Κινημ. ’Αστέρας» 1928 » » 75.
Τεύχη τών ετών 1927—1929 » » 2.

Μέ τάς αύτάς τιμά; καί άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομικώς 

καί είς τ »ς ’Επαρχίας,
Γίνονται άποστολ ί καί εις τό ’Εξωτερικόν μέ 

έπιβάρυνσιν 20ο)ο έπί τών άνωτέρω τιμών
Στεύσατε πριν εξαντληθούν

pj---- ------------------------------------- ---------------------- JIJ
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ΤΩΝ ΕΝ' ΑΘΗΝΑΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ

ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΊ” ΑΛΦΑΒΗΤΟΝΣΕΙΡΑ 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
ΑΡΗΣ 
ΑΛΚΑΖΑΡ 
ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ 
ΛΙΓΚΛΟΝ 
ΑΣΤΗΡ 
Α.Ο.Δ.Ο. 
ΒΕΡΝΤΕΝ 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 
ΒΥΡΩΝ 
ΒΑΡΙΕΤΕ 
ΔΕΛΦΟΙ 
ΛΙΑΝΑ 
ΕΣΠΕΡΟΣ 
ΖΕΦΥΡΟΣ 
ΗΑΥΣΣΙΑ 
ΚΥΨΕΛΗ 
ΚΟΛΟΜΠΙΑ 
ΚΡΥΣΤΑΛ 
ΚΑΠΡΙΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 
ΚΥΒΕΛΕΙΑ 
ΚΟΣΜΙΚΟΝ 
ΛΟΥΞ 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
ΛΟΥΞΟΡ 
ΜΑΓΕΙΑ 
ΜΟΓΚΑΝΤΟΡ 
ΜΑΤΑΛΑ 
ΜΟΝ ΜΠΕΓΚΑΙΝ 
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ 
ΝΈΑΠΟΛΙΣ 
ΟΡΦΕΥΣ 
ΠΕΡΡΟΚΕ 
ΠΕΤΣΑΛΗ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΠΑΛΛΑΣ 
ΠΑΡΙΖΙΕΝ 
ΡΕΓΚΑΑ 
ΦΑΡΟΣ

οδός Πατησίων 
οδός Θεμιστοκλέους 
οδός Άχαρνών 
οδός Θ. Δεληγιάννη 
Λεωφ, Δ. Αρεοπαγίτου 
Λεωφ. Συγγροΰ 
συνοικ. Ν. ’Ιωνίας 
συνοικ. ’Αμπελοκήπων 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 
'Ιερά 'Οδός 
συνοικ. Βύρωνος 
οδός Πεσματζόγλου 
οδός Αχαρνών
Παλ. Φάληρον 

οδός Πατησίων 
Πλατεία Θησείου 
Καλλιθέα 
οδός Ζακύνθου 
οδός Πατησίων 
Χαροκόπου 
Συνοικ. Ν. Ιωνίας 
οδός Μαυρομιχάλη

Τέρμα Πατησίων 
Τέρμα όδοΰ Σεπολίων

Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 
Λεωφ. Συγγροΰ 
οδός Πατησίων 
οδός Αχαρνών 
οδός Πανεπιστημίου 
οδός Πατησίων 
Νέον Φάληρον
Κηφισσία 

οδός Ασκληπιού
Χαλάνδρι ον 

οδός Όδυσσέως 
Πλατεία Θησείου 
Συνοικ. Περιστεριού 
Συνοικ. Παγκρατίου 
Πλατεία Ελευθερίας 
ίιδός Θ. Δεληγιάννη 
οδός Άχαρνών

ΠΙΝΑΕΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΟΝ οδός Σταδίου αργεί
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ οδός Καρόλου αργεί
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ οδός Κλεισμένους λειτουργεί 
ΕΛΛΑΣ οδός Αθήνας λειτουργεί
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ Πλατεία Συντάγματος αργεί 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ οδός Γ' Σεπτεμβρίου λειτουργεί 
ΠΑΝΘΕΟΝ οδός Πανεπιστημίου αργεί 
ΡΟΖΙΚΑΑΙΡ οδός Πατησίων λειτουργεί 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ οδός Σταδίου αργεί
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΑ οδός Πανεπιστημίου αργεί 
ΣΑΛΟΝ ΟΡΙΑΝ Λεωφ. Συγγροΰ αργεί

Η ΚΙΝΗΜ4Τ0ΓΡ, ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ.— Κινημ. Μαμχϊ Παλάτι. ΐίροε- 

βλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ γονδολιέρος», «’Αξιω
ματικός Αυτοκρ. Φρουράς», «Τό θύμα» τό όποιον 
δέν ήρεσε, «'Η χορεύτρια μέ τή χρυσή μάσκα», «Τό 
ϊπποδρόμιον Βόλφσον» μέ επιτυχίαν, «'Η ζωή μιας 
κοκόττας» άνεπιτυχώς», «Ματωμένο τριαντάφυλλο» 
μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, «Τρελλή Δούκισσα», «Νύ
χτες Σικάγου», «Βαρώνος άτσίγγανος», «Υιός τοΰ 
Ταρζάν», «Χουντίνι ό σιδηροσπάστης» καί «Δέκα 
μοντέρνες εντολές.»

Κινημ. Μργικϊς Κήπο:. Μεγαλοπρεπής υπήρξε 
ή έναρξις τοΰ θερινού μέ τήν προβολήν τοΰ έργου 
«Τσάρος καί Ρασποΰτιν». Προσεχώς «'Η αδελφή 
της άπό τό Παρίσι».

Κινημ. Παπαδο τούλου — Προεβλήθησαν μέ 
μεγάλην επιτυχίαν «Τό τελευταίου βάλς», «Λουϊ- 
ζιάνα», «Ρουλέττα», «Νεοσύλλεκτοι» καί «Μαίρη 
Λοΰ».

Κινημ Παράδεισος. (Παπαδοπούλου). ’Έκαμε 
έναρξιν τοΰ θερινού μέ τό έργον «Χάννιμπαλ».

ΛΑΡΝΑΚΑ.—Κτημ Σα/δν Ρ„ζ. Προεβλή
θησαν τά έργα «'ϊπποδρόμιον Βόλφσον», «Ή χο
ρεύτρια μέ τή χρυσή μάσκα», «Βαρώνος άτσίγγα
νος» καί «Ματωμένο τριαντάφυλλο».

Κΐ'ημ. Μακρίδη. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μαρκίττα», «Λουϊζιάνα», «Ό άετός τής’Ισπανίας», 
«Ταρζάν», «Ρουλέττα» καί «Μαίρη Λού».

Κι ημ. Μιγικδς Κήπος. Προεβλήθησαν «'Η 
έξομολόγησις» καί ζουρνάλ τής Ποδοσφαιρικής Έλ- 
ληνο—’Ιταλικής συναντήσεως. Ανταποκριτής

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η· Έλιάου (Καστοριάν). Δυστυχώς δέν εύρίσκονται 

είς τά γραφεία μας κάρτ ποστάλ φωτογραφίαν ηθοποιών. 
> Μ. Χανιωτάκην (Ηράκλειον). "Ημεθα ενθουσιασμένοι 
από τας ένεργείας σας καί ελπίζομε νά ένδιαφέρεσθε πάν
τοτε όπως καί τώρα. Τάς άλλας πέντε σννδρομάς είσπρά- 
τετε όπως νομιζετεκαλλιτερον,εχετε όμως ύπ’ οψιν σας τούς 
ορούς μας. Επιταγή δρ. 160 έλήφθη καί σας εΰχαριστοϋμεν.

Δίδα Μιχάλου (Καλάμας). Γράψατέ μας ποια φύλλα 
δέν έλαβον αί δίδες Δάσκα καί Μπούκα διά νά τά άποστεί- 
λωμεν καί πάλιν.

Γιαλέσσαν ( Αμφισσαν). Σας εΰχαριστοϋμεν πολύ διά 
τό ενδιαφέρον σας καί σάς παρακαλοϋμεν νά έξακολουθή- 
σετε ν’ αποστέλλετε ανταποκρίσεις. Άπό σήμερον θά σάς 
στέλλετε τό περιοδικόν δωρεάν.

Εσπιελίδην (’Έδεσσα). ’Επιταγή δρχ. 80 έλήφθη καί 
σάς εΰχαριστοϋμεν.

Τσίρχαν ,(Καβαλλαν). Σάς εΰχαριστοϋμεν διά τό ένδια- 
ψέρον σας, αλλά σάς παρακαλοϋμεν νά περιορισθήτε μόνον 
είς τήν εγγραφήν συνδρομητών.

Καζαντζή ν (Ξάνϋ·ην). Οΰδεμία έξαίρεσις έγεινε. Έφ’ 
δσον έδόθη ή άδεια, έδόθη δι’ ολόκληρον τήν Μακεδονίαν 
καί Θράκην.

Τσιριμπασην (Λευκάδα). Πολύ ευχαρίστως σάς άναθέ- 
τομεν καί σάς παρακαλοϋμεν νά μάς αποστέλλετε καθ’ έκά 
στην εβδομάδα άνταπόκρισιν.

"Ο Κινηματογραφικός Άστήρ» εύρέθη δυστυχώς εις

στας του, ελπίζει δε δτι είς τό μέλλον δέν θά παρουσια- 
σθή περίπτωσις ώς ή ανωτέρω και θά εξακολούθηση 
έκδιδόμενος κατά δεκαπενθήμερον μέχρι τέλους ερχο
μένου μηνάς διά νά έπαναλάβη και πάλιν άπό 1ης 
Αύγούστου τήν τακτικήν του έβδομαδιαίαν έκδοσιν.

*

LE CINEMA SUISSE
Έ βετιζόν Κινηματογραφικόν Πβρ·οδικόν 

Rue du Theatre-Mcntreuz (Suisse)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :

την ανάγκην, διά λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεώς ( 
του, νά βραδύνη έπι μίαν εβδομάδα τήν έκδοσίν του, 
μολονότι εϊχεν ύποσχεθεΐ δ ι θά έκδίδεται άνελλειπώς 
κατά δεκαπενθήμερον. Διά τούτο θεωρεί ύποχρέωσίν 
του νά ζητήση συγγνώμην άπό τους αγαπητούς άναγνώ-

‘Η θερινή κινηματογραφική κίνησις τών Αθηνών 
δυστυχώς δέν ευρίσκεται είς άνθηράν κατάστασήν. Τό 
πλεΐστοντώνκινηματογράφοιν φυτοζωεί δέν θά παρέλθη ' 
δέ πολυςκαιρός που θά άναγκάση ή κα άστασις, μέρος 
αυτώννά κλείσουν τάς πύλας των διά νά προλάβουν ί
σως καιμεγαλειτέρας ζημίας. 'Ητοάλλωστεέπόμενον νάμή 
ή μπορούν νά συντηρηθούν τόσοι κινηματογράφοι έν 
Άθήναις—λειτουργούν ήδη 42 μόνον εις τάς 'Αθήνας 
— και μάλιστα οί πλείστοι εξ αυτών διευθυνόμενοι άπό 
άνθρώπους οί όποιοι δέν έχουν ιδέαν τής εργασίας αύ- 
τής. Οί μόνοι οί όποιοι εργάζονται και ήμπορεΐ νά 
εϊπή κάνεις δτι ικανοποιούνται εΐνε τό Λσύξ* έπι τής 
Αεωφόρου Αλεξάνδρας υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Σ. 
Σταμέλου, τό παραπλεύρως αυτού «Βερντέν» τού κ. 
Ψαρρά, τό έπι τής οδού Θ. Δεληγιάννη « Άλκαζάρ» τού 
κ. Φίνου, ό κινηματογράφος «Νεάπολις» τού κ. Χαλκιο- ι 
πούλου, «'Έσπερος* έπι τής οδού 1Γατησίο>ν, «Άτλαν- | 
τις» έπι τής όδου Θεμιστοκλέους καί 2-3 άλλοι. ‘Όλοι 
οί άλλοι έχομεν τήν γνώμην δτι θά κλείσουν δυστυχώς, 
μέ άρκετά σοβσρόν παθητικόν.* * »'Εν τώ μεταξύ οί διευθυνται τών χειμερινών κινη
ματογράφων και τών γραφείων κινημ. ταινιών καταγί
νονται δραστηοίως διά τήν έκλογήν ταινιών νέας παρα
γωγής. Ώς δέ πληροφορούμεθα ή -Σινέ Όριάν» διά τού 
διευθυντού της κ. Βάγγου Βακογιάννη έξησφάλισε μέχρι 
σήμερον πλέον τών τεσσαράκοντα ταινιών μεταξύ τών 
οποίων καί δέκα περίπου καθαρώς ρωσικής παραγω
γής τών εταιριών Σοβκίνο και Μεζραμπόμ. Δυστυχώς 
σήμερον δέν εϊμεθα εις θέσιν νά άναγγείλωμεν εις τούς 
άναγνώστας μας ποια φιλμ έχουν έξασφαλισθή υπό 
τών διαφόρων γραφείων διά τήν "Ελλάδα πάντως δμως 
έλπίζομεν δτι εις τό προσεχές τεύχος τού «Κινημ. 
Άστέρος)» θά δημοσιευθούν άρκετά και θά εϊμεθα ούτω 
είς θέσιν νά κρίνωμεν και ημείς και οί άναγνώσται μας 
τήν προσεχή κινηματογραφικήν κίνησιν τού τόπου μας.

* " #Καθώς πληροφορούμεθα ή ‘Εταιρία «Γ. Συνοδινός 
και Γ. Παπαστόφας» άνέλαβε τήν άποκλειστικήν άντι- 
προσωπείαν τής Brit ‘di International P ctu e -London 
ήτίς εΐνε μία τών μεγαλειτέρων εταιριών παραγωγής

Αάρς Χάνσεν, Βέρνερ Φύτερερ, Τζών Στούαρτ, κλπ.
Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι ή παραγωγή τής άνω 

εταιρίας θά συντελέση κατά πολύ εις τήν πρόοδον τού 
κινηματογράφου έν 'Ελλάδι λόγω τής άπολύτου έκλε- 
κτικότητός της άφ' ενός και άφ' ετέρου διότι περιλαμ
βάνει πολλούς άληθινούς κολοσσούς ώς εϊμεθα είς θέ
σιν νά γνωρίζωμεν και περί ών άλλως τε μάς πείθουν 
άπολύτως τόσον οί σκηνοθέται δσον και οί πρωτα- 
γωνισταί.

Ή νεοϊδρυθεΐσα εταιρία Γ. Συνοδινός και Γ. Παπα- 
στόφας ήτις είχε τήν πρωτοβουλίαν τής άναλήφεως 
μιάς τοιαύτης σοβαράς άντιπροσωπείας διά τήν "Ελλάδα 
άποδεικνύει δτι συναισθάνεται τελείως τον προορισμόν 
της, εϊμεθα δέ βέβαιοι δτι και τό κοινόν και είδικώς 
οί έπιχειρηματίαι κινηματογράφων οϊτινες θέλουν νά 
έζασφαλίσουν τήν πλήρη έπιτυχίαν τών έπιχειρήσεών 
των, θά σπεύσονν νά περιβάλλουν ταύτην διά τής ύπο- 
στησίξεώς των ήν τής εύχόμεθα όλοψύχως καί είς τούς 
δύο κλάδους της μηχανών και ταινιών.

Τά ένταύθα γραφεία τής Φόξ Φιλμ αναδιοργανούνται 
τελείως. CO νέος διενθυντής τής Φόξ κ. Χάρλεϋ (Αμε
ρικανός όμιλών καί τήν ελληνικήν) άνθρωπος συνετός 
δραστήριος έγγυάται πλήρως διά τό μέλλον τής Φόξ έν 
'Ελλάδι. Ή Φόξ, ώς πληροφορούμεθα, κατά τήν έφε- 
τεινήν περίοδον θά διαθέση διά τήν "Ελλάδα τριάκοντα 
δύο περίπου φιλμ έκ τών οποίων τά 18 περίπου άνω- 
τέρας αξίας. ‘Η Φόξ Φίλμ, τής οποίας τά γραφεία, άπό 
1ης Αύγούστου, μεταφέρονται εις τό νέον έπι τών οδών 
Γλάδστωνος και Κάνιγγος οίκημα, άπεφάσισε όριστικώς 
τήν ϊδρυσιν πρακτορείων έν Κωνσταντινουπόλτι και 
Βουκουρεστίω μέ κέντρον τάς 'Αθήνα,. Ό κ. Χάρλευ, 
παραμένων ώς και άλλοτε έγράψαμεν, γενικός διευθυν
τής τών γραφείων τής Φόξ είς τά Βαλκάνια θά διορίση 
ώς έχει δικαίωμα ειδικούς διευθυντάς προσλαμβάνων 
ποός τούτο τούς καταλληλοτέρους.

"Ημεϊ , διά τήν διεύθυνσιν τού έν Άθήναις γρα*· 
φείου τής Φόξ συνιστώμεν φιλικώς είς τον κ. Χάρλεϋ 
νά καταβάλη ιδιαιτέραν προσοχήν είς τήν έκλογήν τού 
καταλλήλου προσώπου και νά μή παρασυρθή άπό δια
φόρους έπιτηδείους οί όποιοι καραδοκούν νά καταλά
βουν μίαν θέσιν υποσχόμενοι λαγούς μέ πετραχήλια. 
Είς ήν κατάστασιν περιήλθε τό γραφεΐον τής Φόξ κατά 
τό παρελθόν εΐνε ένδειξίς, δτι έπιβάλλεται μεγάλη 
πλέον προσοχή, μεγαλειτέρα ϊσως τής δεούσης, διά τον 
διορισμόν προϊσταμένου ενός γραφείου ώς τό τής Φόξ. 
Έλπίζομεν δτι ή διορατικότης τού κ. Χάρλεϋ δέν θ' 
άφίση τούς έπιτηδείους κόλακας νά καταλάβουν μίαν 
θέσιν μόνον και μόνον διά νά ξεκοκαλίζουν τον παχύ- 
τατον μισθόν της.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
OEZXftAONIKH

Κινημ. Διονύσια.. Διέκοψε τάς χειμερινός του παραστά
σεις.

Κινημ. Πάλλα;. 'Ομοίως.
Κινημ. Πάτε. Έλειτούργησε μόνον τήν Κυριακήν 9 

λήγοντος μηνός ύ.τέρ τών συνδέσμων Τραπεζιτικών, Ιδιω
τικών ύταλλήλων μέ τό «Στοιχειωμένο καράβι».

Κινημ. ’ΑΟ'ήνα.ον. Θερινή διακοπή.
Κινημ. Βισιλ. Γεωσγΐον. ”Ηρχισε νά λειτουργή ώς θε

ρινός προεβλήθησαν δέ « Η κυρία τοΰ βαγκόν-λί» καί «Τό 
στοιχειωμένο σπήτι».

Κινημ. Μοίίίν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα 
τή; περιουσία;», «Τό ποτάμι τοΰ θανάτου» καί «Ή τρα
γική έκδίκησις».

Κινημ. ’Αττικόν (Ταοίτσα). Προεβλήθησαν «'Ο νέος

ταινιών.
Μεταξύ τών σκηνοθετώ της καταλέγει αϋτη τούς 

Ριχάρδ Άϊχμπεργ (τον γνωστόν σκηνοθέτην τής Αγνής 
Σουζάννας, Τρελλής ΑόΧας, Πριγκηπίσσης Ρεπανάκη, 
Μπαμπάς μέ τό στανιό κλπ. δστις επαυσε πλέον εργα
ζόμενος διά τήν Ούφα). Αρθούρον Ρόμπισον (Μανόν 
Αεσκώ, Αούπιγκ δή Αούπ), τον Ε. Ντυπόν (τον δημι
ουργόν τόσων άριστουργημάτων ουτινος τό Ονομα μόνον 
εΐνε έγγύησις διά τήν έπιτυχίαν), Μόντυ Μπάθης, Νόρ
μαν Γουώλκερ. Χάνς Μπερέντ, κλπ. 'Επίσης μεταξύ 
τών πρωταγωνιστών της συγκαταλέγει τούς γνωττούς 
άστέρας Αύα ντέ Πούτι, Μπέττυ Μπάλφσυρ, Ντίνα 
Γκράλα, ’Άννα Μαίη Γουών, τΐιλιαν Χάλλ Ντάβις^ 
Βίβιαν Τζίμσον, ”Αννυ 'Όντρα, Βάρβινκ Βάρντ, Ζχν 
ντέ Κουχάρσκυ, ’Αλεξάντρ Ντ' Άρσύ, Ζάν Μπραντέν,
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αστυνόμος», «Χαμένοι στό μέτωπο», «Κόκκινοι διάβολοι» 
καί «Ό άπαχης».

Κινημ. ’’Αλσος. “Ηρχισε τήν λειτουργίαν του άπό τής 
9 λήγ. μηνός, ώς θερινός, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Χρι
στόφορου Τσερτίνη καί προέβαλε τό εργον «Ή ευνοού
μενη τοΰ Μαχαραγιά».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Νικητής 
ιπποδρομιών»,«'Ο άνοικτόκαρδος», «Φάντασμα περιουσία;» 
καί «Βρυκολακιασμένος ,καβαλλάρης».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Δημοκρατία γυναι
κών» καί διάφορα άλλα έπεισοδιακά.

Κινημ. Καραβάν Σγράί. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζα- 
χράτ», «'Ιερό βουνό», «Πριγκήπισσα Τσάρδας», καί «Λέων 
τής Μογγολίας».

Κινημ. Κήπος Χαριλάου. Προεβλήθησαν «'Π μεγάλη 
παρέλασις». «Μυστηριώδης έξαφάνισις» καί «'Υπό τήν 
σκιάν τών τάφων. Καραγιάννης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάποιος 
νέος», «Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν -Βάδεν», Ή κυρία μέ 
τή μάσκα » καί διέκοψε τάς παραστάσεις του ληξάσης τής 
χειμερινής περιόδου.

Κινημ. Έξοοραϊστικής. Προεβλήθησαν τά έργα 'Ο 
μοντέρνος Καζανόβας», Πώς παντρεύθηκε ό Γιάννης», 
«Ή φλόγα τοΰ έρωτος , «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου» καί 
«Μανικιουρίστα άλά γκαρσόν». Προσεχώς Άστέρω».

Κινημ. Άργυλλα. Διέκοψε τάς εργασίας του κινηματο
γράφου.

Κινημ. Συνοικισμού. Συνέχειαι διαφόρων επεισοδια
κών. " Παπαβασιλείου
ΑΜΦΙΣΣΑ

Εις τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς μας προεβλήθη
σαν τά έργα «Τσέκα» μέ τήν Σούζυ Βερνόν μέ επιτυχίαν, 
«"Εγκλημα καί άπολΰτρωσις » καί «Έρως ληστοΰ αριστοκρά
του» μέ άποτυχίαν καί μέ έπιτυχίαν άπαντα τά έξης : Ή 
κυρία μέ τή μάσκα»,*«Πανάμ», «Ό μυστηριώδης καθρέ; 
πτης», «Τό καρναβάλι τής Νίτσας», «“Αννα φόν 
Μπέλλιγκ», «Τό κορίτσι τής Ρεβΰ», «Κάριιεν τοΰ Σάν 
Παολι», «Χριστόφορος Κολόμβος», «Γουλιέλμος Τέλος», 
«Παριζιάνες» καί >'Ο τελευταίος τών άνθρώπων».

Γιαλέσσας
ΡΕΘΥΜΝΟ Ν (Κρήτη;)
(/ Κινημ. Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λύκοι τοΰ 
αερος» καί «“Εγκλημα καί άπολΰτρωσις».

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγι
κόν ναυάγιον», «Μιά μοδέρνα οικογένεια», «Ή ναυμαχία 
to; Ελιγολάνδης», «Τό μυστικόν τοΰ Ιπποδρομίου» καί 
* Η δεσποινίς σύζυγός μου».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «'Ο σιωπηλός κατή
γορος». Ή καπετάνισσα τοΰ διαβόλου», «'Η κόρη τοΰ λύ
κου Ί «Τό φάντασμα πού φωνάζει» καί «Τό τραγικό 
κυνήγι». Προσεχώς «“Ερως κοζάκου».
ΣΥΡΟΣ

Κινηματ. Πάν&εονν. Προεβλήθησαν τά έργα «Θεία 
Γυναίκα», «Συρματοπλέγματα» μέ τήν Νέγκρι, «’Εχθροί 
τών Γυναικών» μέ τόν Λύονελ Μπάρυμορ, «Τραγωδία» δί
πρακτου δράμα, «Χριστόφορος Κολόμβος» μέ τόν Μπήστερ 
Κήτον, «Τό πουκάμισο τής ζωντοχήρας, «Δύο κατάδικοι», 
• 0 Χρυσοθήρας», «Θά μέ παντρεφτής», «Ρασπουτίν», «Τό 
παρελθόν ενός άνθροόπου», «Σάλτο μορτάλε», «Δόκτωρ 
Χαΐφερ», «Έροίτικόν σκάνδαλον» μέ τήν Ζακομπίνι, «'Ο 
κύριος μέ τό φράκο» καί «Εις τόν βωμόν τής ηδονής».
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. ‘Ιδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
κοκοττόδρομος», «’Ερωτικό κυνήγι» καί «Μία νέα Ντυμ- 
παρύ»,

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή ναυμα
χία τής ’Ελιγολάνδης», «Τραγωδία» μέ τήν Πόρτεν, «Τό 
άντρον τών ληστών», «Πρίγκηψ καί άπάχισσα», «Άγάπη

κοζάκου», «Έμπόριον λευκής σαρκός» καί «Μπέν Άλή».
Κινημ. Σπλέντιτ. "Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μ. Πα- 

τακοΰ προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα «Μάτα—Χάρι», 
«Πληγωμένος αετός»,«Τό μυστικόν τοΰ Φρουρίου», «Συνα
γερμός», < Ό Ρίφ καί Ράφ πυροσβέται» καί «Ό φίλος μου 
ό Φρίτς».

Κινημ. Δημοτ. Κήπου (Σπανδάγου). “Εκαμε έναρξιν 
τών θερινών του παραστάσεων μέ τό έργον τοΰ Σούντερ- 
μαν «Τιμή». ’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «Μία νέα 
Ντυμπαρύ» καί «Παγκόσμιος πόλεμος».
ΛΕΒΑΛΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λιμάνι 
τών δακρύων», «Πάτερ Σαρλώ» καί «Ό θυελλώδης καβα
λάρης». Κατά τήν προβολήν τοΰ πρώτου Ελληνικού έργου 
κατά τήν οποίαν παρέστη ολόκληρος ή κοινωνία τής πό
λεώς μας, μεταξύ τών άλλων διεκρίναμεν τάς κυρίας καί 
δίδας Σταΐκου, Βελοπούλου, Καραμερτζάνη, Δρόσου, Βάμ- 
βα, Πανουργιά, Χαροκόπου, Κρίκου, Βλάχου, τούς κ. κ. 
Πανουργιών Ιατρόν, Βάμβαν ιατρόν, Χαροκόπον, Σαρά- 
βαν, Ε. Πανουργιών, Τριάντην, Κρίκον κ.λπ.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζήλεια» 
«'Η κόλασις τής Σαγγάης», «'Ο πύργος τοΰ ψεύδους» 
«Μυστηριώδης καθρέπτ.ης», «Μετ αμόσχετσις Βοςονώφ 
καί <Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Πομπηίας» Πανουργίας
ΣΑΜΟΣ

Κινημ. Καλλι&έα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκή 
πίσσα τής Τσάρδας», «Ό έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ», «Τό 
στερνό φιλί», «’Επίθεσις τραίνου 8», «Τό σκάνδαλον» πα
ραγωγής F. Β. Ο. καί «Φάουστ» μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν, μέ μεγάλην έπιτυ
χίαν «Μπέν Χούρ», «Γιά νά σώση τόν πατέρα του», «Μα- 
νιώδης παίκτης», «'Η τρύπα τοΰ διαβόλου» καί «Ό κάτοι
κος τών βουνών».

Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «θηρία στόν 
παράδεισο», «Τό δπλον τοΰ θανάτου», «Δόν Ζουάν» καί μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν τό Ελληνικόν έργον «Τό λιμάνι τών 
δακρύων». ’Επίσης ε’ις τόν θερινόν του ήδη προεβλήθη
σαν τά έργα «Πέτσινη μάσκα», «Κυρία μέ τήν Έρμίνα» 
καί «Θΰμα τοΰ καθήκοντος».

Τό Βαθύ μας δύναται νά ύπερηφανεύετατ, διότι έχει 
τήν μεγαλειτέραν κινηματογραφικήν κίνησίν άπό άλλα; 
έπαρχιακάς πόλεις περισσοτέρου πληθυσμοΰ. Άλλ’ όχι μό* 
νον ή πόλις μας, αλλά καί ολόκληρος ή Σάμος άν λάβει 
κανείς ύπ’ δψιν του δτι έκτος άπό τό Βαθύ δπου λειτουρ- 
γοΰν τρεις κινηματογράφοι, λειτουργούν έπίσης δύο εις τό 
Καρλόβασι, δύο εϊς Μυτιληνιούς, ένας εις · Βουρλιιότάις, 
ένας έν Τηγανίφ καί ένας εις Μαραθόκάμπον.

Καρακώστας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η αρχόν
τισσα τών άδαμάντων» καί «Τά πάθη τοΰ Χριστού».

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

Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπατηλαί 
φλόγες», «Ό βασιλεύς τοΰ αίθέρος», «Ταπεινή θυσίας 
«Ζητούνται καβαλλιεροι», Τό στοίχημα» καί «Ό άρχιδούξ 
τοΰ μπαλέττου».

Κινημ. Βόσπορο;. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκράου- 
σταρκ», «Ντορίνα», «'Ο θαλασσοκράτωρ», «Κορώνα ή γράμ» 
ματα καί «Τό φρούριον τοΰ θανάτου».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «'Ο άνθρωπος μέ 
τήν Ισπανό», «'Η ναυμαχία τής Φάλκλαντ» καί «Ή καρ
διά μου άργά».

Κινημ. Άλκαζάρ, Προεβλήθησαν τά έργα «Πόσο κό
στισε ή νίκη» «Ματωμένο γράμμα» καί «Ή Κόλασις» 
τοΰ Ντάντε. Χανιωτάκης
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κινημ. Εύστρατιάδου. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί γί
γαντες τής θαλάσσης», «Ή σκλάβα» μέ τόν Μίλτον Σίλς,

Κινηματογραφικός £ Άστήρ —— “ :

«Ή σειρήν τής Βενετίας καί ή κωμωδία Μίκη ή αλανιά
ρα» άπαντα μέ έπιτυχίαν.
ΛΑ Μ Ά

Κινημ. Αυγή. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άγορά τής 
άγάπης» καί «Αί άπογοητεύσεις ένός δόν Ζουάν».

’Ελαφρός
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα ΊΙ άλωσις 
τής Κωνσταντινουπόλεως», «Ή νήσος τοΰ έρωτος» καί Ό 
έκατομμυριοΰχος». Μπαρχαμούζας
Α'ΓΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν Ο άνθρωπος χω
ρίς χέρια», «Οί ξενήχτηδες», «Έρασιαί», «Κορώνα ή γράμ
ματα», «Μπώ Ζέστ», «’Άννα Καρενίνα», «Αί δύο άδελφαί » 
καί «'Ο μαΰρος άετός». Μπιρμπίλης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Α&ηναϊκός. “Ηνοιξε τάς πύλας του ώς θερι
νός κινηματογράφος υπό τήν δραστηρίαν διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Χανδρινοΰ καί προέβαλε «Τόν μαΰρον πειρατήν», 
«Σόνια Όρλτόφ», «“Ονειρον ώμορφιάς», «Τελευταΐον 
βάλς» καί «Νόθος».

Κινημ. ’Αμερικανικός. ’Αργεί διότι δίδει παραστάσεις 
ό θιάσος Ξύδη. Μιχάλου
Ε4ΕΣΣΑ

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά 
θηρία καί ή θηριοδαμασταί καί «“Υπό τήν βασιλικήν 
χλαμίδα» δέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Βέρμιον. Πρεβλήθησαν τά έργα «Αγνή καί 
ατιμασμένη» καί «'Η Ξόβεργα». Έσπιελίδης
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρος καί 
Ρασπούτιν» καί «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» εις δύο έποχάς.

Κινημ. ‘Ωραίας Θέας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσά
ρος καί Ρασπούτιν» καί «'Ο βαρκάρης τοΰ Βόγλα» εις δύο 
έποχάς, τό όποιον παρηκολούθησε ολόκληρος ή Ξάνθη. 
’Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «Βασιλική τίγρις» ή «Ό 
Κοζάκος». Προσεχώς Καζανόβας». «Έμπόριον λευκής , 
σαρκός», Πριγκήπισσα Τρούλαλα». «Στά νύχια τών τί
γρεων» κ. α. Καζαντζής
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκή 
σκλάβα , «Ποιος ό δολοφόνος , Πριγκήπισσα τής σοκο-* 1 
λάτας», Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», Όδέττη , Πριγκήπισ 
σα Μάσσα καί «Κακομοίρες γυναίκες».

'© κ. Κ. Φραγκέτη; άντιπρόοωπο; τή; αμερικανι
κής εταιρεία; Τίφφανυ αναχωρεί αϋριον εις Παρι- 

| σίους διά τήν εκλογήν ταινιών τής ανωτέρω έται- 
! ρείας παραγωγής 1929—30. 'Φ κ. Φραγκέτης 8ά έπι- 
σ·ρέψη μετά εϊκοσαήμερον.

। —Χθες Σάββατον άνεχώρηοε δι’ ολιγοήμερον τα- 
1 ξεϊδιον εϊς Κωνσταντινοΰπολιν ό κ. Χάρλεϋ διευ
θυντής τοΰ ένταΰθα πρακτορείου τή; αμερικανικής 
εταιρίας Φόξ-Φίλμ.

I —Τήν προσεχή Παρασκευήν επιστρέφει έκ τοΰ 
' άνά τήν Αίγυπτον καί Τουρκίαν ταξειδίου του ο 
I κ. Κβρνφελδ διευθυντής τοΰ ένταΰθα πρακτορείου 
τής εταιρίας Μέτρο Γκόλδουϊν.

I —Μέχρι τής 20 πρ. μηνός ’Ιουλίου θά έπιστρέψη 
έκ τοΰ άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου ό κ. Βάγγος Βα- 
κογιάννη; γεν. διευθυντής τής Σινέ ’©ριάν»-

1 —Έπέστρεψε τήν παρ. Παρασκευήν έκ τοΰ ταξει- 
δίου του ό ήμέτερο; διευθυντής κ. 'Ηρ. ©ίκονομου.

Κινημ. Πάν&εον. Διέκοψε λόγιο τοΰ θέρους.
Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά.
Κινημ. Χρήστου. ’Από τής Δευτέρας 3 ’Ιουνίου έκαμε 

έναρξιν τών προβολών του μέ τό έργον «Σάρξ και διάβο
λος». Χαλκίδης
ΑΓΡΙ ΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις. Προεβ ήθησαν τά φίλμ «Τό καρναβά
λι τής Βενετίας», Ζουρνάλ Αγρίνιου, κωμωδία Ζιγκοτώ 
καί «'Ο τρόμος τοΰ Τεξάς» μέ τόν Χούτ Ζίμπσον.

Λίαν προσεχώς θά διόση σειράν παραστάσεων ό θίασος 
Άλ. Γονίδη.

Θεάτρον Κρϊππα. Δίδει παραστάσεις ή Όπερέττα Δ. 
Ζαφειριού. Ντΐνος Π.
ΚΑΒΑΛΛΑ

’Υπό τήν Διεύθυ σιν τών κ. κ. αδελφών Καρασμάνη καί 
Σαμαρά, έκαμε έναρξιν ό θερινός Κινημ. Δημοτικού Κά
που μέ τήν ταινίαν «Τό τέλος τοΰ Μόντε-Κάρλο μέ τον 
Ζάν Άντζελο καί Φραντσέσκα Μπερτίνι. Οί φίλοι τοΰ Κι
νηματογράφου οί όποιοι γνωρίζουν νά εκτιμούν πρόσωπα 
καί άτομα, έσπευσαν αμέσως νά υποστηρίξουν τήν ώς άνω 
έπιχείρησιν, άφ’ ένός μέν διότι ύπόσχετε νά παρουσιάση εις
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τό κοινόν τής Καβάλλας γά καλλύτερα τών έργων τά 
οποία μόνον άκούγαμαι καί δέν βλέπαμαι, καί άφ’ έτέρου 
διά τήν θαυμασίαν ορχήστραν ή όποια άπο ενωρίς συγκεν- 
τ^ώνη τόν ^αλλύτερο κόσμο τής Καβάλλας. Τά συγχαρη
τήριά μας εις τούς Κους Διευθυντάς καί πρό παντός στό 
Κον Σαμαρά, ό όποιος είναι γνώστης τής έπιχειρήσεως τοΰ 
Κινηματογράφου καί τόν όποιον διακρίνη ή δραστηριώτης 
χάριν τοΰ όποιου ή Καβάλλα θά μπορέση νά Ιδή άριστουρ- 
γήματα. Προσεχώς «Ουγγρική Ραψωδία καί τό “Αγαλμα».

Κινημ. Μετέωρα. Τό έπισοδειακόν «Σιωπηλόν Μυστή
ριον» καί «Έλμο ό Ατρόμητος».

Κινημ. ’Ολύμπια. «Οί έξερευνηταί τοΰ Βορείου Πόλου» 
«Μπαλαόο».

Κινημ. Αίγλη. Ή στοιχιωμένη αμαξά», ’/πανώφ
ΜΥΤΙΛΗΝ -I

Κινημ. Σαπφ ό. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φοιτητής 
τοΰ ντάνσιγκ >, “Αννα Καρενίνα», «'Ο σκακιστής), «Η 
κόρη τής κολάσεως», Ό τρόμος τής Σαγγάης , «Καλόνη- 
ρος καί κοκόττα», « \ούξ τοΰ Πάτεγχάίμ», Γαμήλιος πέ
πλο; καί «Ούγγρική Ραψωδία .

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 'Ο έχθρός» 
μέ τήν Λίλιαν Γκίς, «Βαγαπόντη; ποιητής». «Θά με 
παντρεφτής . «’Ηλίθιος , «Ό κήπο; τοΰ Αλλάχ» μέ τόν 
Πέτροβιτς καί «Τό κύ ,νειον άσμα» μέ τήν Έβελυν 
Χόλτ.

Λήξαντος τοΰ ένοικιαστηρίου συμβολαίου, τήν 1 ’Ιου
νίου, τοΰ ανωτέρω κινηματοθεάτρου, άπεχιό'ρησε ό κ. Ραδ. 
Άναστασιάδη; παραδιόσας τούτον εις τούς.Ιδιόκτητα; αύ- 
τοΰ κ. κ. Ν. Τσολάκην καί Υιού; οϊτινες έν συνδυασμφ μέ 
τήν έπιχείρησιν τοΰ κινηματογράφου Σαπγώ θά εξακο
λουθήσουν τήν λειτουργίαν αυτού. Σωφρ.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λιμάνι 
ίών δακρύων», «Διαβολογυναίκες», «Μαριέττα», «'Ο άγνω
στος καβαλλάρης-, «Οί έρωτες τής ώραίας Ελένης» καί 
«'Η έξερεύνησις τοΰ Β. Πόλου» καί διέκοψε τάς χειμερινά; 
του παραστάσεις.

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου· 
«“Αννα φόν Μπέλλιγκ» διέκοψε τάς παραστάσεις του.

Κινημ. Άκταΐον (θερινός). ’Έκαμε έναρξιν τής θερι
νή: περιόδου τήν 25 Μαΐου φιέ τό έργον «Λούπιγκ δη 
λούπ». Ακολούθως προεβλήθησαν τά έργ·· «Ή ναυμαχία 
τή; Φάλκλαντ» καί «Βαρβάρα’ή κόρη τή; έρήμο.υ».

Κινημ. Ποικιλιών (υπαίθριος). Έναρξις ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τών κ. κ. Α. Τεμπονέρα καί Δ. Λέκκα.

Διαδίδεται ότι θά λειτουργήση καί τρίτος θερινός κινη
ματογράφο; εις τό θέατρον «Φοϊνιξ·. Μπιζέλης.

I ΑΦΙΞΕΙΣ—ΑΝΑΧΟΡΗΣεΙΣ
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ Κ1ΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
"Ω ! όχι, όχι, άπήντησεν εκείνη, άπομακρυνομέ- · ■ ,. ,· - ;

νη άπό τόν Τζέρολντ, δέν ήμπορεΐτε νά μέ άγα- ρίζω ότι έπρεπε νά τοΰ στείλω και δευτέραν επι- 
πήσετε. " [στολήν διά νά τοΰ καταστήσω γνωστήν τήν δυσάρε-

—Συγχωρήσατε, με, έξηκολούθησεν ό Γκαίρι- nroy περιπέτειαν μου. 1 ο θάρρος μου όμως μ εγ- 
Α X *>/ντ·θ1 ΟΙ ί1««» ΐνΓοτΆ cftRnii/vXri/' X I “'J (i I Γ» 7 Λ x/rvl 11 I C X»V|

μου, έπήγα 
τό Χέρτφορδ. 

γνωρίζετε, τοΰ 
προσέφερα τό κουτί τών πουρών. Τήν μεθ’ έπομένην 

t____ , ήμέραν δ δυστυχής θείος μου εύρέθη νεκρός ! Όλί
νά κερδίσο/ τήν[Υα5 θθ^ρας μετά ταΰτα, δ συμβολαιογράφος μου κ.

I Τραουμπρίτς, μοΰ έστειλεν αντίγραφου τής διαθή
κης τοΰ Χάρντυ, Ό θείος μου είς τήν διαθήκην του 

[ άνέφερε ρητώς δτι διά νά περιέλθη δλόκληρος ή 
| περιουσία του είς εμένα, έπρεπε δ σύζυγός μου νά

»Τήν ιδίαν ημέραν είχα γράψει στον θεϊόν μου 
Χάρντυ διά νά τοΰ αναγγείλω τόν γάμον μου. Γνω- 
rtf!'/., nr, Γ —Λ.·—. VCI CITI —

σων, άλλάζων άμέσως στάσιν. Δέν είχα καθόλου τήν κατέλειψε. Μετά τρεις εβδομάδάς,, δικαιολογούμενη 
πρόθεσιν νά σας κάμω τήν έκδήλωσιν τοΰ αίσθημα-, *’τι; ετελείωσε τό ταξείδιόν τοΰ γάμου μου, ε^ηγ" 
τός μου. Δέν είχα πρόθεσιν νά καταχρασθώ τής;καί επεσκεφθην τόν θεϊόν μου εΐ' 
θέσεώς μου καί νά σάς δμιλήσω κατ’ αυτόν τόν τρό- [ Ί»)ν ημέραν αυτήν όπως καί σεϊι 
πον. Λησμονήσατε δσα σάς είπα καί άφήσατέ με νά ποοσεωεοα το κουτί των η 
σάς υπηρετώ, δπως τό έκαμα μέχρι σήμερον, χωρίς 
καμμίαν άλλην σκέψιν παρά πώς ι 
άμοιβήν πού συνεφωνήσαμεν.

Οί δύο νέοι έμειναν δλίγας στιγμάς σιωπηλοί, 
άπερροφημένοι είς τάς σκέψεις των.

Κατόπιν ή Δωροθέα είπε δειλά :
—Σρς έκαμα πολύ δύσκολου τήν αποστολήν, τό εΐνε εντελώς υγιής άνθρωπος. Διαφορετικά, θά ελαμ- 

γνωρίζω. Έφάνηκα άπέναντί σας άνειλικρινής. Άλ- βανα μόνον είκοσι πέντε χιλιάδας φράγκα. Ό ,,σύζυ- 
λά δέν είχα τό θάρρος νά σάς έκμυστηρευθώ τήν γός μου ήτο τρελλός ! 'Η στενοχώρια μου υπήρςε 
πραγματικήν μου κατάστασιν. Τούτο ήτο άνώτερον μεγάλη. Έάν έπρόκειτο μόνον γιά μένα, πιστεύ- 

J σατε δτι δέν θά ήσθανόμην μεγάλην λύπην γιά τήν 
κληρονομιάς. ’Αλλά έγνώριζα δτι ή 

ί ’Αλίκη Δάρζιν υπέφερε πολύ οίκονομικώς καί τής 
είχα ύποσχεθή νά τήν βοηθήσω. Διά τούτο ήτο απα
ραίτητον νά εΰρω μέ κάθε τρόπον κάποιον δ δποϊος 

[ θά έπαιζε τόν ρόλον τού συζύγου μου. Τότε ήλθα 
σάς συνήντησα.....Τήν συνέχειαν τήν γνωρί

ζετε καλά.
—Ό συμβολαιογράφος σας κύριος Τραουμπρίτς 

έφύλαττε τήν διαθήκην τοΰ θείου σας Χάρτυ; ήρά>- 
τησεν'δ Γκαίρισων, δταν ή Δωροθέα έτελείωσε τήν 
θλιβερόν άφήγησίν της.

—"Οχι. 'Υποθέτω, χωρίς νά μπορώ νά τό- βε
βαιώσω, δτι δ συμβολαιογράφος μου είδοποιήθη άπό 

I τόν συνάδελφόν του κ. Σπίκμαν, δ όποιος ήτο συμ- 
I βολαιογράφος τοΰ θείου μου.

—Τότε εΐνε άνάγκη νά συναντήσω άμέσως τόν 
... —πίκμαν. Διότι (μέχρι σήμερον δέν σάς άνέφερα 

,.Ι τίποτε) τό ζήτημα τής διαθήκης μέ άνησυχεϊ πολύ.
Καί δ Γκαίρισων άνεκοίνωσεν είς τήν Δωροθέαν 

δλα δσα τοΰ εΐχεν εϊπή δ Παύλος Δάρζιν σχε.ικώς 
βώς | θέ τάς διαφόρους διαθήκας τοΰ Χάρντυ. Τής άνέ- 

। ωεοεν επίσης τά αποτελέσματα τής έρεύνης του διά 
ς άνθρωπος έβα- 

ρύνετο σοβαρώς άπό πολλάς κατηγορίας, ένφ άντι- 
θέτως οΰδέν νεώτερον γεγονός δέν προσετέθη διά 
νά έπιδεινώση τήν θέσιν τοΰ Φόστερ Δάρζιν. 'Η 
πληροφορία δτι τίποτε δέν έπεβεβαίωνε τήν ένοχήν 
τοΰ άδελφοΰ της ύπήρξεν ώς μία άκτίς ήλιου ή δ
ποία έφιοτισε τήν άπογοητευμένην καί άγωνιώσαν 
ψυχήν τής Δωροθέας. Έν τούτοις ή χαρά αυτή υ
πήρξε στιγμιαία καί ΰπεχόιρησε ένιόπιον τοΰ σοβα
ρού προβλήματος τών διαθηκών.

(’Ακολουθεί)

τών δυνάμεων μου.
—"Ας άφήσωμεν αυτά, εΐπεν δ Γ'αίρισων. απώλειαν τής 

Εκείνο ποΰ σάς ζητώ εΐνε νά μοΰ δώσετε τάς । ”
πληροφορίας πού χρειάζομαι. Ποΰ καί πότε ύπαν- 
δρευθήκατε τόν Φαίαρφαξ ;

—Είς τό Μπάρνμουθ. Τόν έγνώριζα πρό πολλοΰ. [ 
ΤΗτο καλής οικογένειας καί είχε αρκετήν μόρφωσιν [ καί 
καί ευγένειαν συμπεριφοράς. 'Η συνομιλία του ήτο ' 
πολύ ευχάριστος καί τό παρουσιαστικόν του έλκυ- ] 
στικόν. Έν συντομία, δ νέος μοΰ ήρεσε καί ένόμιζα 1 
ότι τόν είνα αγαπήσει. \ιά τούτο, όταν ήλθε καί [ 
μέ έζήτησεν είς γάμον, έδέχθηκα αμέσως τήν πρό-! 
τασίν του. Πρέπει νά προσθέσω ότι τίποτε δέν έφα- 
νέρωνεν ότι δ Φαίαρφαξ έπασχεν άπό διανοητικήν 
διατάραξιν. Πρό έξ περίπου εβδομάδων ήρραβωνί- [ 
σθημεν. Μετά δέκα πέντε ήμέρας έτελεΐτο δ γάμος [ 
μας είς τό Μ πάρνμουθ. Τήν ιδίαν ήμέραν εϊ-. 
χαμε ν άποφασίσει νά φύγωμεν διά τό γαμήλιου | 
ταξείδιόν μας. Τήν στιγμήν άκριβώς τής άναχωρή- 
σεώς μας μοΰ άπεκαλύφθη ή άνισορροπία τοΰ συ-. 
ζύγου μου. Έπεριμέναμεν εις τόν σταθμόν. "Οταν [ 
έφθασε τό τραίνου δ Φαίαρφαξ μ’ έβοήθησε ν’ άνέ- , 
βω είς ένα βαγόνι. ’Έξαφνα, τήν ιδίαν άκριβ * 
στιγμήν, έξεδηλώθη ή τρέλλα του. Ί 
του ήλλαξεν άποτόμως καί τό βλέμμα του _ „ 
άποκτήσει έκφρασιν άπροσδοκήτου κακίας. Μ έπιασε 
μέ νευρικότητα, προφέρουν άσυναρτήτους λόγους καί 
μ’ έσπρωξεν έξω άπό τό βαγόνι. Ήναγκάσθηκα, 
χωρίς νά θέλω, νά κατέβω ώθουμένη άπό αυτόν. 
Τό τραϊνον έξεκινοΰσε. Τότε εκείνος έπήδησεν είς 
τό βαγόνι καί μέ άφησε μόνην, είς τόν σταθμόν τοΰ 
Μπάρνμουθ. Από τότε δέν τόν ξαναεΐδα παρά 
μόνον σήμερον είς τό γραφεϊόν σας. Κατόπιν, έπλη- 
ροφορήθην δτι δ Φαίαρφαξ είχε κλεισθή έπί πολ
λούς μήνας είς ένα φρενοκομείου τοΰ Ααγκασάϊρ.

Η φυσιογνωμία φερεν επίσης τά αποτελέσματα τής έρεύνης 
ιιμα του' είχεν τόν Χούγκ Κλήβ. Ό άθλιος αυτός άνθρωτ
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