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‘Η νέα χειμερινή περίοδος 1929—1930 ϋ'ά πλουτιο&ή μέ τήν ύπέροχον 
παραγωγήν τής ΤΙΦΦΑΝΥ ΣΤΑΑ έκ τής όποιας έξελέγησαν κατόπιν δοκιμήζ 
ΔΕΚΑ Σούπερ—Φιλμ καί ΔΕΚΑ άλλα ϋ'αυμασίας πλοκής και ενδιαφέροντος.

Ίά ανωτέρω έργα κατεσκευάβΰ'ησαν και ώς όμιλοΰσαι ταινίαι.

Παραθέτομεν κατωτέρω μερικά; έξ αυτών αί δποϊαι έγγυώνται 

απολύτως τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις.
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Μέ τόν Ντούγκ. Φαίρμπαγζς 
μέ τον Ρ. Τάλμαιτζ 

ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΤΟΞΟΝ μέ τήν Ντόρ. Σεβάστιαν 
ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ μέ τήν Πάτσυ ΡούθΜίλλερ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ μέ τήν Μπέλ Μπένετ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜ. ΚΑΡΠΟΣ μέ τήν Ντ. Σεβάστιαν 

ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΥΡΩΝ (υπό κατασκευήν)
ΑΠΩΛΕΣΘΕΝ ΖΕΠΠΕΛΙΝ (υπό κατασκευήν)

ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΛΑΝΗ Μέ τήν ’Άλμα Μπένετ 
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ μέ τήν Πάτσυ Ρου&Μίλλερ 
ΤΟ ΠΑΡ.ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ μέ τήν Μπένετ 
ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΣΠΙΤΙ μέ τήν Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ 
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΨΙΘΥΡΟΣ μέ τόν Ριχ. Κορτέζ 
ΤΥΧΕΡΟΣ ΤΕΝΟΡΟΣ μέ τόν Ζώρζ Τζέσελ 
ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΛΓΑ1ΙΙΙ μέ τόν Ριχ. Κορτέζ 
Ο ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ μέ τόν Ριχ, Κορτέζ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑΣ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
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’Εκτός τών άνωτέρω, τό γραφεΐον μας έχει τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών 
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ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΙΊ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Π II
Ain ΜΗΧΑΝΩΝ

Σ1ΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
‘Εφωδιάσϋ'ησαν μέχρι σήμερον οί κά- 

τωΰι 17 Κινηματογράφοι

Κινηματογράφο;» «©ΛΥΜΠΙΑ» — ΙΙειραιώς 
«ΑΛΣΟΣ» — Θεσσαλονίκη;

» «ΜΟΝ ΜΠΕΓΚΑ1Ν» — Ν.Φαλήρου
» «ΑΚΡΟΠΟΛ» — Αθηνών
» ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ» »
» «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» »
» «ΔΕΛΦΟΙ» ' »
» «ΛΟΥΝΑΠΑΡΚ» »

«ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ» — Σπάρτη;
* «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» Καστόρια
» ΣΠΥΡΟΥ&ΚΑΡΤΕΛΙΑ Αλιβερίου
» ΕΜ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Βαθέω; Σάμου

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Θεσσσαλονίκη;
» «ΜΑΖΕΣΤΙΚ» Κορυτσά;
» «ΣΚΙΡΤΟΝΙΟΝ» Χαλάνδρι
» «ΠΑΝ©£ΟΝ»ΙΙΙρέβεζα
» «ΠΑΝΟΕΟΝ» Σύρου

‘Ο διατεϋ'είς άρι&μός των πεί&ει πάντας δτι ή

ΣI Ν Ε Μ Ε Κ A Ν I Κ Α
Εϊνε ό ίδιωδέστερος καί άπτραιτητο; τύπος 

Μηχανής διά τον κινηματογράφον σας

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ 12 ΜΗΝΙΑΗΣ ΔΟΣΕΙΣ
Διαρκής παρακαταθήκη ανταλλακτικών

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΗ-ΕΡΝΕΜΑΝ-ΠΑΤΕ

Μηχανή

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ

Έτησία Δρ, 75.—
‘Εξάμηνο; » 40.-
Έξωτερτκον Γενικώς
Ετησία Δολλάρια

ΆρερικΛς

Έτησία Δολλάρια 3.—

Τύπος ΣΟ ΥΠΕΡ ΒΙΚ ΤΩΡΙΑ

Κατάλληλοςδιά τού; μεγάλου;
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙ’ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ και Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ —ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΡΑΚΗΝ
JV ΤΣΣΑΤΣΣΑΠΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 - ΘΕΣΣΑΛΟΝ I ΚΗ

V ΕΤΟΣ ΣΤ'. ΑΡ. 23 (208)

ΑΕ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ MAE

Εβδομαδιαία Κινηματογραφιιή 
Έπιθβώρησις

’Ιδιοκτήτης—Γονικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γοιιφεϊα : Κολωνβϋ 68 ("Λνω πάτωμα)
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 1-56

Διά μίαν φτράν 
ό στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων ό στ. » 
Άνω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος » 
Ή σβλΐς ... »
ΕΙς τό έξώφυλλον » 600.·

5.—

4.—
500—

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥΟ

ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ

Καθεί; φυσικά άπό τού; άναγνώστας τοΰ «Κι
νηματογραφικού Άστέρο;» θά έχη άκούση ή θά 
έχη διαβάσει περιγραφάς διά τούς γιγαντιαίου; α
μερικανικούς κινηματογράφους τούς δικαίως έπω- 
νομαζομένους «’Ανάκτορα τών μαζών». Έν τούτοι; 
ακούει κανείς τόσα διά τήν άφθαστον πολυτέλειαν 
των ώστε νά δυσκολεύηται ενίοτε νά τά πιστέ όση. 
Θά έπρεπε νά είναι καθείς αΰτόπτη; μάρτυς, δπερ 
εννοείται δύσκολου’ ας άρκεσθώμεν λοιπόν είς περι
γραφήν ενός πραγματικού αύτόπτου γνωστού Γερ
μανού δημοσιογράφου γύρω κυρίιος άπό τό «λ’oxy» 
τό μεγαλύτερου καί πολυτελέστερου κινηματοθέα
τρου τού κόσμου.

’Ά; άρχίσωμεν άπό τό φουαγιέ, τό όποιου είναι 
μία μεγαλοπρεπής αίθουσα θολοτή. ”Αν κυττάξη 
κανείς επάνω ψηλά, τό μάτι του θά καταπλαγή στό 
θαυμάσιο συνδυασμόν τοΰ γαλάζιου καί τοΰ χρυσού 
καί τόν φαντακτερόν αύτό’ν θόλον υποβαστάζουν 
γΐ ’άντιε; κολώνες άπό μαυριδερό μάρμαρο.

Τούς τοίχους στολίζουν τών καλυτέρων ζωγρά
φων τής Αμερική; τοιχογραφίαι καί τά πατώματα 
πολυτιμώτατοι τάπητες. ’’Ασπρες μαρμάρινες σκά
λες οδηγούν στό εσωτερικό τοΰ κινηματογράφου, 
στην κυρίως αίθουσα, ή οποία φωτίζεται άπό 20000 
λαμπιόνια καί τής όποιας ή 5000 άναπαυτικέ; πο
λυθρόνες σκεπασμένες μ’ άνοκΜΟ γκρίζο ββλούδο 
άναμένουν τούς θεατά; διά νά τούς διασκεδάσουν 
μέ τό πλούσιον δίωρου πρόγραμμα κινηματογράφου 
καί βαριετέ.

To Roxy εργάζεται άπό τό μεσημέρι έως τά 
μεσάνυχτα καθημερινώς άπό διετία; καί έστοίχισε 
10 εκατομμύρια δολλάρια καί έσημείωσε μέχρι τής 
στιγμής κατά 1 έκατ. μεγαλυτέρας εισπράξεις, ήτοι 
11 εκατομμύρια δολλάρια, τά όποια έπλήριυσαν τά 
13 εκατομμύρια οί θεαταί τής διετία; αυτής. Τό 
ρεκόρ εισπράξεων έσημείωσε τό φιλμ «4 υιοί» τό 
όποιον είδαν εντός μιά; έβδομάδος 1855.31» έπισκέ- 
πται μέ καθαρά; εισπράξεις 154.000 δολλαρίων

Αλλά καί τό μυθώδες αυτό ρεκόρ κατερρίφθη 
άπό τήν προβολήν τού πριότου δμιλούντος φιλμ «In 
aid Arigona» τό όποιον είδαν κατά τά; δύο πρω

ί τας ημέρας 54.000 έπισκέπται καί είσεπράχθησαν 
54.000 δολλάρια.

Οί αριθμοί αυτοί προκαλούν κατάπληξιν καί έν 
τούτοι; δέν είναι ασυνήθεις εις τήν χώραν τών παγ
κοσμίων ρεκόρ. ’Ιδού καί μερικοί άλλοι περίεργοι 
άριθμοί. Κατ’ έτος υπολογίζεται δτι παραδίδονται 
στά ειδικά γραφεία περί τάς 50.000 λησμονηθέντα 
άντικείμενα. Καί κατά μήνα 2000 τουλάχιστον άτο- 
μα έρχονται νά τά αναζητήσουν. Τό νοσοκομείου 
τού κινηματογράφου (διότι καί τοιούτον άκόμη πε
ριλαμβάνει τό θαυμάσιον κτίριον) άντιμετωπίζει 
κατ’ έτος περί τά; 10000 περιπτιόσεις άπό σοβαρά 
άτυχήματα μέχρι τών συνήθων περαστικών ατυχη
μάτων.

Όταν τό Roxy είναι πλήρες χωρεΐ 8400 ά'τομα 
δηλ. θεατά; καί προσωπικόν παντοειδές. 1000 κολ- 
λάρ« καί 800 ποδιές πλύνει τό πλυντήριον τού θεά
τρου ήμερησίως. Ή συνήθης ορχήστρα άποτελεΐται 
άπό 130 πρόσωπα. Αί δέ ταξιθέτιδες άνέρχονται 
εί; 150. Κάθε 3 εβδομάδες χρειάζονται γενικό κα
θάρισμα στόρ 7 χιλιάδων μέτρων (καί σποιτονοικο- 
κυρές θά κάνουν τό σταυρό τους !) καί κάθε 3 μή
νες τά βαρειά βελουδένια παραπετάσματα. Τό προ
σωπικόν τής σκηνής άποτελούν 400 πρόσωπα καί τό 
μπαλέττο τοΰ Roxy έχει καταστεί περίφημων δσο ν 
καί ή ορχήστρα του.

Αυτό είναι τό ωραιότερο καί πολυτελέστερο θέ
ατρο τής Νέας Ύόρκης, που όπως λέγει ό διευ 
θυντής του κάνει όποιονδήποτε θεατή νά νομίζη 
πώς τις δυο ώρες πού θ’ άκριβοπληρώση, είναι πο- 
λυεκατομμυριούχος. Ό άμύθητος πλούτος πού προ
βάλλει άπό παντού κάνουν τόν άσ.υνείθιοτο θεατήν 
νά νομίζη πώς ονειρεύεται.

”Α; μή νομίση τώρα ό άναγνιόστής or μόνον 
ή Νέα Ύόρκη κοσμείται μέ παρόμοια πολυτελή ά- 
νάκτορα τής 7η; τέχνης’ κάθε άλλο.Ή Fox κυρίως 
καί ή Paramount συναγωνίζονται νά γεμίσουν καί 
τά έπαρχιακά κέντρα μέ τέτοιους κινηματογράφους. 
Εσχάτως άπέκτησεν καί ό "Αγ. Αουδοβίκος ένα 

άντάξιο τοΰ Roxy έν πολλοί; μάλιστα καί ανώτε
ρου, ΠΟΡΟ περίπου θέσεων.' Εχρειάσθησαν 6000



Κινηματογραφικός Άθτήρ
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IIKIHHN. ΚΙΒΗΪΙΗΙΪIHNΑΙΓΪΠΤΟΙΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Ιούλιος.—Ή έφετεινή κινη-1 

ματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας είναι αναμφι
σβήτητους καλύτερα τής περισυνής. Οί λειτουργοΰν- 
τες κινηματογράφοι εργάζονται αρκετά καλά, άλλα 
δυστυχώς δέν έπαρουσίασαν ούδέν έργον άξιον ιδι
αιτέρας προσοχής.

"Ολοι σχεδόν οί χειμερινοί Κινηματογράφοι λει
τουργούν πλήν τοΰ Κινημ. Mohamed Aly.

To Ambassadeurs τής Μετρό κατόρθωσε εφέ
τος καί τούτο χάρις είς τήν καλήν παραγωγήν της, 
νά εξακολούθηση νά λειτουργή καί μάλιστα πολύ 
καλλίτερα άπό μερικούς άλλους αν καί είναι πολύ 
μικρός καί θερμός.

To Cosmograph επίσης εργάζεται θαυμάσια. 
Μετά τήν προβολήν τής ελληνικής ταινίας ή < Α- 
στέρω» ή οποία έσημείωσε καταπληκτικήν έπιτυ
χίαν, δίδει τήν έβδομάδααύτήν τήν «Άρλεζιάνα»καί 
τήν κηδείαν τοΰ μεγάλου εθνικού ευεργέτου Έμμ. 
Μπενάκη τής Dag Film.

To Royal δυστυχώς δέν εργάζεται τόσον, όσον 
καί οί άλλοι καί τούτο διότι εΐνε εντελώς άκατάλ- 
ληλονδιάτό θέρος.Δέν προέβαλε έπίσηςκαί έ'ργακαλά.

To Majestic εργάζεται καλά δπως πάντοτε, αί 
δέ παραστάσεις δίδονται μέσα είς τόν κήπον του. 
Τήν παρ. εβδομάδα μάς παρουσίασε ένα πολύ καλόν 
έργον καί τό όποιον ήρεσε, τήν «Μωρά παρθένο» 
τοΰ Μπατάϊγ.

Τό Josy Palace ήρχισε νά αναλαμβάνει καί μά
λιστα νά συγκεντριόνει διπλάσιους άπό πριν θεατάς 
χάρις είς τόν είδικιότατον καί δραστήριοι1 διευθυν
τήν του κ. Αλμπέρ ’Όλμι.

Οί δευτέρας βιζιόν κινηματογράφοι εργάζονται 
επίσης καλά., ιδίως τό «Κουρσάλ», «Μπέλ-βύ» καί 
«Κονκόρντια» (νέος Κινηματογράφος υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού κ. A. Buccianti).

Εφέτος τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών παραγω
γής Φέρστ Νάσιοναλ-Γουώρν<·ρ θά έ'χη ό Οίκος 
Vita Coen et Fils τής δέ Erka Prod)Pathe δ Οί
κος Μ. Ades.

"Ο κ. Schlatermund λέγεται ότι θά άναλάβη δι’ 
έφέτοςτήν έκμετάλλευσιντούΚινηματογράφου Royal, 

βαρέλια τσιμέντο, 5000 σάκκοι πέτρες καί 400 τό 
νοι χάλυβος. Αί παγοποιητικαί μηχαναί τών ψυ
γείων του (λειτουργεί τό θέρος) παράγουν 500 τόν- 
νους πάγου ήμερησίως όση δηλ. καί ή άνάγκη τής 
πόλεώς. Δέκα πολυτελή αναπαυτήρια, ιδιαίτερα κα
πνιστήρια καί αϊθουσαι τουαλέττας είναι είς τήν 
διάθεσιν τών -θεατών.

Καί όταν διαβάζει κανείς αυτές τις λεπτομέρειες 
βλέπει καθαρά πόσον πίσω εϊμεθα όχι μόνο εμείς, 
αλλά καί τά μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα. Καί 
αυτό ακόμη τό «Ούφα Πάλαστ άμ Ζόο» ένα έκ τών 
πολυτελέστερων κινηματοθεάτρων ασφαλώς τής Ευ
ρώπης, δυσκόλως θά ήδύνατο νά άτενίση τά άνά- 
κτορα αυτά τής χλιδής καί τοΰ όγκου, τούς κινημα
τογράφους δηλ. τοΰ Νέοι' Κόσμου. R,

Κινηματογραφικός Αστήρ
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—Ό συμπαθέστατος τοΰ ωραίου φύλου καί δι
καίως,Τζών Τζίλμπερ έτέλεσεν πρό τίνος τούς γά- 
μους του μετά τής έπίσης θελκτικής ’Ίνας Κλαίο. Τά 
ξένα περιοδικά δημοσιεύουν φωτογραφίας τοΰ εύ- 
τυχο'ς ζεύγους.

—Στά στούντιο τής U.F.A. είχαν πρό (ημερών 
έορτάς. 'Υπεδέχθησαν τόν Χιμανσόν Ράϊ μέ τήν σύ
ζυγόν του γνωστούς άπό τό καί ενταύθα προβλη- 
θέν φίλμ «Σεράϊ». ‘Η Λίλιαν Χάρβεϋ, ή Μπέττη 
"Αμάν καί δ σκηνοθέτης Γκοΰτερ ήσαν οί ξενα
γοί των.

— Ή Μαίρη Φίλμπιν τό φθινόπωρου εγκατα
λείπει τήν Universal.'Ως γνωστόν τελειώνει τότε 
ιό συμβόλαιόν της. Τό αυτό διαδίδεται καί διά τόν 
Ρέζιναλντ Ντέννυ.

— 'Η ώρα α άραπίνα Νίνα Μαίη, ήτις ποωτα- 
γωνιστεΐ στο Metro φίλμ τοΰ Κίνγκ Βίντορ «Χαλα- 
λούγια» ύπέγραψεν μακρόν συμβόλαιόν μέ τήν ώς 
άνω εταιρείαν. Πριν τήν έμφανίσει είς τό φίλμ ό 
Βίντορ, πρωταγωνιστούσε σέ μιά έπιθεώρηοι τΰς 
Νέας Υόρκης.

— Στο Βουκουρέστι ήνοιξε κατ’ αύτάς κινημα
τογραφική σχολή. Νά είναι άραγε σϊν τάς έκάστοτε 
τών Αθηνών ;

— Ή Universal απέκτησε τό δικαίωμα τής κι- 
νηματογραφήσεως τοΰ πασίγνωστου έργου «Άπό τό 
μέτωπο τίποτε το νεώτερο» (Im Nesteus nicht 
Neu s).

—Ή Καμίλλη Χόρν άναπαύεται στήν πατρίδα 
της τήν Φραγκφούρτη διά νά άρχίση έντός ολίγοι1 
τό «γύρισμα» δύο νέων της γερμανικών φίλμ.

—'Η Ufa άνήγγειλεν 20 φίλμ, ή Sudfilm 16, ή 
Werner. Derussa καί Strauss άνά 11, ή Aafa καί 
D L.S. άνά 10 καί άλλαι έταιρεΐαι άπό δλιγώτερα.

— Μιά πολωνική φίρμα «γυρίζει» τό φίλμ «Ό 
ισχυρός άνδρας» κατά τό όμιόνυμον έργον τοΰ Τζι- 
μπισέβσκυ.

—Κατά τηλεγράφημα έκ Νέας 'Υόρκης πληρο- 
φορούμεθαδτι ή δημοφιλεστάτη Αμερικανίς ηθο
ποιός Κλάρα Μπόου ένυμφεύθη τόν Χάρρυ Ρίχμαν 
καλλιτέχνην δπερέττας, θεωρούμενοι1 καί τιτλοφο
ρούμενοι1 ώς δ ώραιότερος άνδρας τής Νέας 'Υόρ
κης. Σημειώσατε, ότι δ νεαρός κύριος άμοίβεται ε
βδομαδιαίους άντ1 5000 δολλαρίων.

—Τό πρώτο έφετεινό φιλμ ποΰ άνήγγειλεν ή 
Derussa είναι «'Ο παίκτης» τοΰ Ντοστογιέφσκυ.
ΑΦ ΞΕΙΣ- ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ

Τήν παρ. εβδομάδα έπέστρεψεν έκ τοϋ άνά τήν Ευρώ
πην ταξειδίου ό κ. Βάγγος Βακογιάννης, γενικός διευθυν
τής τής «Σινέ Όριάν».

— Τήν παρ. Πέμπτην έπέστρεψεν έξ Ευρώπης, μεταβάς 
δ'ιςέφέτος, ό κ. ’Ιωάννης Κουρουνιώτης.

— Έπέστρεψεν έκ Παρισίων ό κ. Κων. Φραγκέτης, αν
τιπρόσωπος τής Tiffany Stah’.

— Άνεχώρησε τή“ παρ. εβδομάδα διό Κωνσταντινοό- 
πολινό κ. Κόρνφελδ, διευθυντής τής Μετρό Γκόλδουϊν 
διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν.

ΤΟ ΟΓΔΟΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΘΑΥΜΑ

0 ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΑΙΝΟ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨίΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ

Τήν 22 Μαΐου 1929 έφθασε είς Κάϊρον (Αίγυ-. θερμού καί ψυχρού ύδατος. Όμοίως έχει επ' αύτοΰ 
πτου), τό τελευταίου άριστουργηματικόν μεταφορι- έγκατάστασιν λήψεως καί αποστολής ραδιογραφη-

• ’■ ' μάτων. Έκτος τούτου είνε έφωδιασμένον μέ βοηθη-
,μ τικόν κινητήρα 60 ίππων, δι’ ού τό τραΐνον δύναται

I νά συνεχίζη τόν δρόμον του καί είς τάς περιφερείας 
έκείνας ά·'όμη, είς άς αί δυσχερείς δδοί καθιστούν 
αναγκαίαν τήν άποσύνθεσιν τοΰ τραίνου.

Έτέρα άξιοσημείωτος καινοτομία, είς τό πεδίον 
τής αΰτοκινητικής μεταφοράς, εΐνε τό πλατεφόρμ, 
παρατηρήσεως, έφωδιασμένον μέ σαίζ-λόγκ καί έπι- 

! τρέπον τήν λήψιν κινηματογραφικών ταινιών άνευ 
ούδενός έμποδίου.

। Ή θριαμβευτική περιοδεία τοΰ παραδόξου τραί
νου τούτου, ήρχισε πρό 4 έτών είς τό Μπρόντγουεϊ. 
(Τόν Μέγαν Λευκόν Δρόμον) τής Νέας 'Υόρκης. 
Χιλιάδες ατόμων, κατεχομένων υπό ενθουσιασμού 
καί συνοδευομένων υπό εκατοντάδων αστυνομικών, 
συνώδευσαν αυτό άνά τάς κοσμοβριθείς οδούς. Τό 
ενθουσιασμένοι1 πλήθος ηύχετο είς αυτό καλό τα- 
ξεΐδι.

I Τό τραΐνον διήλθε

κόν μέσον.
Πρόκειται περί τραίνου χωρίς τροχιάν, τό οποί-, 

ον διασχίζει καί τάς πλέον άπροσπελάστους οδούς, 
διέρχεται τούς ποταμούς κ.λ.π., έν ένί λόγο) δηλαδή 
κατορθώνει νά κάνη συλλογικώς εκείνο το οποίον 
δέν ήτο δυνατόν νά έκτελεσθή άτομικώς.

Τό τραΐνον αυτό, έφευρεύσεως τής Μετρό Γκολ- 
δουϊν Μάγιερ Φίλμ τής Νέας 'Υόρκης κάνει τον । 
γΰρον τοΰ κόσμου, μέ αποστολήν νά λαμβάνη κινη
ματογραφικός ταινίας, διήνυσεν δε μέχρι σήμερον, 
σχεδόν ολόκληρον τήν γηΐνην σ φαΐραν. I

Τό τραΐνον, αναχώρησαν διά τήν περιοδείαν 
του τήν 30 Μαρτίου 1924, μέ αφετηρίαν τήν Νέαν 
Ύόρκην, έπεσκέφθη τήν Μεγάλην Βρεττανιαν, την 
Ευρωπαϊκήν ’Ήπειρον,τήν Αφρικήν, τήν Αίγυπτον, 
τήν Νότιον Αμερικήν καί Αυστραλίαν. ’Ηδη διη- 
νυσε 187.000 μίλλια διάτής ξηράς καί 30.000 μίλλια 
δκι τη, θαλάσση,. | Τό τραΐνον διήλθε τήν ’Ήπειρον τής Βορείου

Ιο τραίνο διευθύνεται υπο κ. Ει ουαρ ναρ , Αμερικής, διά νά μεταβή είς 'Άγιον Φραγκίσκον, 
ριερ, άμερικανικ.αυθεντίας, γνιοστοτατης ει, τον κι {,περεπήδησε πολυαρίθμους δυσχερείας κατά τό τα- 
νηματογραφικον κοσμον, οστις διευι υνει οάοκ ηροι ξε[§ιον ε{- Μεξικόν καί έπέστρεψεν ακολούθως διά 
τήν εργασίαν τής ληψεως^κινηματογραφικό)) ταινιών _-JV 'Ηνωμένων Πολιτειών, διά νά είσδύση είς τούς 
καί το πλήρωμα αυτούτών Πεντε. 'παγωμένους φράκτας τοΰ Καναδά. Ακολούθως έπέ-

Τό τραΐνον τούτο δπερ ο κ. Κάρριερ περιέγρα- στ·ρεψεν είς Νέαν 'Υόρκην, όπόθεν έπεβιβάσθη δι’ 
ψεν ώς τό «όγδοον θαύμα τοΰ κοσμου» εινε αναμ- ’Αγγλίαν. Αφού διέσχισε τήν Αγγλίαν καί Σκωτί- 
φισβήτως μιάς έπινοήσεως νέας καί υπέροχου κατα- aVi xarf't μήκος καί πλάτος, τό τραΐνον έπεβιβάσθη 
σκευής, αποτελεί δέ φάσιν εντελώς νέαν, ί-~ " .... '
μεταφοράς.

Τό τραΐνον άποτελεΐται άπό μίαν άτμάμαςαν 
καλώς έφωδιασμένην, άπό ένα βαγόνι Πούλμαν | 
κατασκευασμένο)1 μέ τήν τελευταία)1 λέξιν τής πολυ
τελείας καί τού συγχρόνου κομφόρ, έντός τοΰ οποίου, 
5 άτομα δύνανται νά τρώγουν καί νά κοιμώνται μέ 
ολην τήν άπαιτουμένην άνεσιν.

Ή άτμάμαξα είνε έφωδιασμένη μέ 2 κινητή
ρας, 90 ίππων έκαστος, δυναμένη νά άναπτύξη τα
χύτητα 40 μιλλίων τήν ώραν. 'Ομοίως είνε εφωδια- 
σμένον μέ υδραυλικά φρένα, μέ κώδωνας καί σειρή
νας ώς καί μέ δλας τάς εγκαταστάσεις έκείνας, αϊτι
νες έξασφαλίζουν ένα άναπαυτικό καί ασφαλές τα- 
ξείδιον.

'Η άτμάμαξα είνε μανταρισμένη έπί λάστιχων 
«Royal Cord.

Ή άμαξα Πούλμαν έκπροσωπεΐ τήν τελευταίαν 
λέξιν τής πολυτελείας καί τής άναπαυτικότητος. 
’Έχει μικρόν μαγειρεΐον, ένα κυλικεΐον καί ένα 
ντούς.

Φωτίζεται, θερμαίνεται καί αερίζεται διά τού .
ήλικτρισιιοΰ καί έχει διαρκή προμήθειαν ρεοντος τού Βίλγιου,

’> υπ0 έποψιν §ιι Εΰρ-'πην, δπου έπεσκέφθη δλας τάς σημαντικός 
χώρας. Τήν Γερμανίαν, τάς Κάτω Χώρας, τό Βέλ- 

. γιον, Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Δανημαρκίαν, Αυστρίαν, 
Ιταλίαν, Τσεχοσλοβακίαν, Ουγγαρίαν, 'Ισπανίαν καί 

τήν Γαλλίαν ώς καί τά πριγκηπάτα Λουξεμβούργου 
καί Μονακό.

Άπό τήν Γαλ/ίαν τό τραίνο έπεβιβάσθη καί 
διήλθε τήν Μεσόγειον διά νά διανύση τό Άλγέριον 
καί έπισκεφθή τάς κυριωτέρας πόλεις τής Βορείου 
Αφρικής.

Τό τραΐνον έπεσκέφθη ομοίως τήν Αυστραλίαν, 
τάς ’Ινδίας καί εύρίσκεται έν Καΐρω’ οπού προσελ
κύει τό ενδιαφέρον καί τόν θαυμασμόν πάντων.

Κατά τήν ηπειρωτικήν έπίσκεψίν του, δ κ.
δουαρδ Κάρριερ, έσχε τήν ευκαιρίαν, δπως παρου- 
σιασθή είς πολλούς ’Εστεμμένους τής Ευρώπης. Με
ταξύ τών πολυαρίθμων προσωπικοτήτων, αϊτινες 
έπεθεώρησαν τό τραΐνον καί έκαμαν βραχύ ταξεί- 
διον δι’ αύτοΰ, υπέγραψαν δέ τό βιβλίον τών επι
σκεπτών, συγκαταριθμοΰνται δ Πρόεδρος Κοΰλιτς, δ 
Δήμαρχος Νέας 'Υόρκης, δ άείμνηστος Λόρδος 
Χαίγκ, δ κ. Πουανκαρέ, ή Βασίλισσα καί δ Διάδοχος 

’τού Βελγίου, ή Βασίλισσα τής 'Ολλανδίας, δ κ. Μου-

Έ·
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ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
Defina και National—Warner 

'Ως γνωστοί' ή Defina εκδίδει ταινίας τής γερ
μανικής καί αμερικανικής First National καθώς καί 
τής Warner, ή ενταύθα γνωστή γενικιότερον ώς 
First Na'ional. Άναφέρομεν ήδη μερικά άπό τά 
καλύτερα φίλμ τής νέας παραγωγής :

«'Ο κόσμος στις φλόγες» μέ τόν Ρίσαρ Μπάρ- 
θελμες (First National), «Ή αιχμάλωτός τον» μέ 
τόν Μίλτον Σίλς καί τήν Ντόροθη Μακ.άϊγ (First 
National, «Πλανήτες» (ΙΙεριοδεύων λαός) μέ τόν 
Μίλτον Σίλς (First National), «Ή βασίλισσα τοΰ 
βαλς» μέ τήν Κλαιρη Ρόμμερ, «Ζητούν έμπειρη γυ
ναίκα» καί «'Η αγνή αμαρτωλή» δυο φίλμ τής Κό- 
λιν Μούρ (F. Nat.), «Γυναίκα ή ερωμένη» καί «'Η 
κλέπτρια» δυο φίλμ τής Κορίννης Κρίφφιθ, «Κορί
τσι. τοΰ μαύρου δάσους» .καί άλλο ένα φίλμ επίσης 
μέ τήν Αιάνε Χάϊτ (γερμανικά), «Τ) πειρατής τών 
νοτίων θαλασσών» μέ τόν Μπάρθελμες, «’Άραγμα 
στό παράδεισο» μέ τή\’ ώραιοτάτη Μπίλλυ Ντόβ,«Ή

σολίνι, ώς καί οί Πρόεδροι ·> Νοτιομερικανικών \η- 
μοκρατιών.

Σχεδόν όλαι αί πόλεις άς έπεσκέφθη το τραίνον 
άνευ τροχιάς, έκαμον εις αυτό ένθουσιόιδεις υπο- 
δοχάς.

Είς τών κυριωτέρων σκοπών τοΰ ταξειδίοι· τοΰ 
γύρου τοΰ κόσμου, ΰπο τοΰ τραίνου άνευ τροχιάς 
τής Μέτρο-—Γκόλντουϊν—Μάγιερ, εΐνε ή λήψις κι 
νηματογραφικών ταινιών, τών ώραιωτέρων τοποθε
σιών καί μάλλον ένδιαφερουσών έκάστης χώρας.

Αφού αί ταινίαι ληφθοΰν, τά. αρνητικά πρωτό
τυπα άποστέλλονται πάραυτα, έν Νέα Ύόρκη, όπου 
διανέμονται εις δλας τάς άνά τήν ΰη ήλιον όθόνας.

Τά ταξείδια ταύτα τοΰ Τραίνου χωρίς τροχιάν 
έδημιούργησαν ώς έκ τούτου ένα δεσμόν φιλίας μέ 
έκάστην χώραν ήν έπεσκέφθη χωρίς νά ΰπολογισθή 
ότι τά ταξείδια ταύτα αποτελούν θαυμάσιον μέσον 
προπαγάνδας.

Ιδού τό λεπτομερές πρόγραμμα τών επισκέψεων 
άς τό Τραΐνσν χωρίς τροχιάν έκαμε άνά τάς διαφό
ρους πόλεις τήζ Αίγύπτου.

Τήν 22αν Μαΐου ώραν 11ην μ. μ. έφθασεν είς 
Κάϊρον όπου παρέμενε μέχρι τής 2.’>ης ίδιου.

Τήν έπομένην 26ην Μαΐου άνεχώρησε διά. Σουέζ, 
όπου έφθασε το απόγευμα.

Εις Βέγχαν μετέβη τήν 29ην Μαΐου περί τήν με- 
σήμβρίαν, τήν δέ 12.30 μ. μ. Ης Μίτ Γκάμιρ.

Είς ΜαΛ’σούραν τήν 31 ην Μαΐου ώραν 11 30. π.μ.
Είς Ζίφταν τήν Ιην Ιουνίου, ιοραν 10 π.μ. κατά 

τήν αυτήν δέ ημέραν περί τήν μεσημβρίαν έφθασε 
είς Τάνταν.

Έκείθεν μετέβη τήν 2αν Ιουνίου, όίραν 9ην μ. 
μ. είς Κάφρ ’Έλ Ζαγιάτ, τό δέ απόγευμα τής ιδίας 
ημέρας είς Δαμαγχούρ.

Τέλος είς Αλεξάνδρειαν έφθασε τήν 3ην’Ιου- 
νίου ώραν 3ην μ.μ. Maalesh 

κιβωτός τοΰ Νώε» τό μνημειώδες φίλμ τών Warner, 
«Οί τρεις γύρω άπό τήν ’Έδιθ» καί «'Η Μαντόνα 
τοΰ καθαρτηρίου πυρός» δύο φίλμ τής Καμίλλης 
Χόρν, «'Η αδελφή μου καί έγιό» μέ τήν Μαίντη Κρί 
στιανς, «'II ένδεκαπλή χήρα» καί «Γύναιον πολυτε
λείας» δύο φίλμ τής Ντολορές Κοστέλλο, «'II γυ
ναίκα μέ τήν γούνα» μέ τήν Ελένη Κοστέλλο, δύο 
φίλμ τοΰ Ρίν-Τίν-Τίν, «Ό θρίαμβος τής τέχνης» 
ένα μεγάλο κουλτουριστικό φίλμ καί πολλά άλλα τά 
όποια θά ανακοινωθούν προσεχώς. Σχετικώς μέ τό 
φιλμ «Κιβωτός τοΰ Νώε» ή εταιρεία άνεκοίνωσεν 
ότι έχρειάσθησαν 2 1)2 όλα έτη γιά τό «γύρισμά» 
του καί έστοίχισεν περί τά !) εκατομμύρια χρυσά 
μάρκα.
Sudfihn 

Ενταύθα θά άναφέρωμεν καί μερικά φίλμ τής 
British International Pictures, ένεκα τοΰ συνδέ
σμου τών εταιρειών αυτών.

«Άτλαντίκ» μνημειώδες φίλμ τοΰ Ντυπόν, δπερ 
υπολογίζεται νά. τελεί ώση εντός τοΰ προσεχούς Σε-
πτεμβρίου.

«Νύξ μετά τήν προδοσίαν» τοΰ Αρθούρου Ρό- 
μπινσον, τό τελευταίο φίλμ τής τόσον δημοφιλούς 
άλλοτε Αύας ντε Πούττι μέ συντρόφονς τόν Αάρς 
Χάνσον καί Βάρβικ Βάρντ. Τό φίλμ είναι ήδη έτοι
μον. «Συμφωνία τοΰ έρωτος» τοΰ ’Άϊνμπεργκ μέ 
τήν ίαπωνίδα καλ/ιτέχνιδα ’ Αννα Μάη Γιούγκ, «Το 
γένος τών παληανθρώπων»έπίσης τοΰ Ρίχαρντ’Άϊχ- 
μπεργκ καί «'Ο δρόμος τής ντροπής» μέ τήν Μάη 
Γιούγκ καί σκηνοθέτην τόν ’Άϊχμπεργκ.

«'II φωνή τοΰ Βορρά» ή «Ό ήλιος τοΰ μεσονυ
κτίου» μέ τόν Αουΐς Τρένκερ. Πρόκειται περί ενός 
φιλμ τών πάγων, «Στρασβούργον, Στρασβούργον 
θαυμασία πόλις !», «’Ήθη στή Μεσάνη» ηθικο
πλαστικό η ίλμ τοΰ Πάμπστ, «Αί μικροδουλειές τής 
Καϊζερίνας» (Αικατερίνης I) τού Στρικέβσκη μέ τήν 
Αί/. Ντάγκοβερ, «'Ο σκΰλλος τών Μπάσκερβιλλ» τό 
περίφημον αστυνομικόν μυθιστόρημα τού Κόναν 
Ντόϋλ, «Ό άνδρας ποΰ δέν αγαπά» κατά τό πασί 
γνωστόν δράμα «'0 ηθοποιός Κήν», «Ραγιά» ινδι
κής ύποθέσεως φίλμ, «Γύρισε πίσω, δλα έσυγχωρή- 
θησαν !» μέ τήν Ντίνα Γκράλλα, σκηνοθεσία τού 
Σενφέλντερ, καί πολλά άλλα πολλά υποσχόμενα 
φίλμ.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΪΑΙ ΤΗΣ «Π.ΕΚ »
Χθές Σάββατον π. μ,, έγένετο εκλογή νέου Δι

οικητικού Συμβουλίου καθ’ ήν έξελέγησαν οί εξής :
Πρόεδρος Π. Γκρέτσης
Αντιπρόεδρος Γ. Σαμαρτζής

Ταμίας Δ. Καρράς
. Γεν. Γραμματεΰς Τ. Παπαχριστοφίλου

Κοσμήτωρ Β. Βακογιάννης
Μέλη : Δ. Βουλγαρίδης, Ν. Παπακώστας, Γ.

Παπαστόφας, Φίνος, Ψαρράς, Αλ. Γιαμαλίδης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

······ Β Ρ Ο X Η Ρ Ο Δ Ω Ν ······
Ύπό BRIGITTE HELM

Ιίοιά είναι εκείνη ή γυναίκα τής όποιας δεν τριαντάφυλλων τά όποια εξακολουθούν νά πέφτουν 
έδόθη ή ευκαιρία νά άκούση : « Αγαπημένη μου πη- έπάνω μου.
γαίνω νά σοΰ φέρω τήν σελήνη», ή «πηγαίνω^ νά I’.’ . \ 
σού κόψω ένα κομμάτι γαλάζιο ούρανο γιά να σε

Νά τιόρα δμως ποΰ φθάνει καί ό Βάρβικ Βάρντ, 
ίε ξεμακιγιαρισμένος ήδη καί ό όποιος έρχεται νά μάς 

σκεπάσω», ή τουλάχιστον «θά σέ κουβαλήσω με τα άποχαιρετίση πριν φύγει. Χαμογελώντας παρακολου- 
χέρια μου τά ίδια» ! j θεϊ ένα μικρόν χρονικόν διάστημα τάς άσκήσεις βο-

’Αλλά καί ποια είναι εκείνη ή γυναίκα ή δποία λής.... τών ρόδων καί αίφνης έρωτά είρωνικώς :
αγνοεί δτι ούτε τήν σελήνη θά λάβη, ούτε καί ένα λιία —.λ- α ----π ------
κομμάτι ουρανό γιά νά σκεπασθή ;

Νά τήν κουβαλλήσουν στά χέρια ; αυτό συμβαί
νει πολύ σπανίως καί άν συμβή είναι δυσαρεστον 
καί γιά τούς δύο.

Είς τήν ταινίαν δμως διαφέρει. Είς τόν Κινημα
τογράφον οί άνθρωποι τηρούν τόν λόγον τους. Είς 
τόν Κινηματογράφον υπάρχουν άκόμη όλες αυτές η 
τρέλλες τις όποιες έξηφάνισεν ή υλιστική μας επο
χή... Είς μίαν ταινίαν, δ έρως είναι άκόμη δημιούρ
γημα τοΰ Steudheal, δ έρως παραμένει ρωμαντικός 
καί γεμάτος άπό χάριν, έν μια λεξει, τέτοιος όπως 
τόν έπιθυμοΰν δλες ή γυναίκες καί με τα μονοκλ 
καί μέ τά μαλιά ά λά γκαρσόν.

Τό νά ξυπνύση μιά γυναίκα άπό μίαν βροχήν 
ρόδων, νά ένα πράγμα τό όποιον φαίνεται άπίθα- 
νον στήν πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει δυστυ
χώς μόνον εις τόν κινηματογράφον.

Είς τό νέον φίλμ παραγωγής Erich Pommer 
τής Ufa «Τά θαυμάσια ψεύδη τής Νίνας Πέτροβνα» 
τοΰ όποιου πρωταγωνιστώ, υπάρχει μία σκηνή ή 
όποια λαμβάνει είς τό σπήτι ενός άξιωματικοΰ τών 
Ούσσάρων τής Ρωσσικής φρουράς, Εύρίσκομαι ξα
πλωμένη σέ ένα ντιβάνι καί δέχομαι μίαν βροχήν ρό
δων.

Φανταζόμουνα αυτό τό πράγμα όις έξαίσιον, 
είχα λάβει δμως τήν πρόνοιαν νά άφαιρέσω δλα τά 
αγκάθια τών ρόδων.

Ιδού λοιπόν τόν εαυτόν μου -απλωμένον. οί 
λάμπες τής προβολής βομβοΰν σιγαλά, δ πιανίστας 
παίζει ένα ταγκό μιάς εξαιρετικής χιυνοτικότητος. 
"Ενας βοηθός τοΰ σκηνοθέτου δ Χάνς Σβάρτς, δ 
όποιος είναι ένας θαυμάσιος τεγίστας,έχει λάβει τήν 
εντολήν νά μοΰ ρίχνη άπό ψηλά τά τριαντάφυλλα 
τοιουτοτρόπως όίστε νά σχηματίζεται μία ώραία 
είκών.

Καί τώρα άρχίζει. 'Ο δπερατέρ Κάρλ Χόφμαν 
στέκεται σέ μικράν άπόστασιν άπό μένα, φαίνεται 
υπερβολικά δυσαρεστημένος καί μουρμουρίζει

«Μά δέν ρίχνουν ένα τριαντάφυλλο δπως μία 
πατάτα ! Δέν μπορεί νά έξακολουθήση έτσι. "Ένας 
άλλος συνεχίζει. Δέν είναι έπίσης είς θέσιν νά συνέ
χιση τήν λεπτήν αυτήν έργασίαν. Τέλος δλοι περνούν 
διαδοχικώς χωρίς κανείς νά κατορθώση νά ίκάνο- 
ποιήση, τόν Σβάρτς καί Λόν Χόφμαν.

Καί μένω άκόμη εκεί, άντικείμενον καί θύμα τών

Αλλά ποιος είναι εκείνος ό όποιος πετά τά τριαν
τάφυλλα εις τήν ταινίαν ; «Ό συνταγματάρχης ντέ 
Ζεζέρσκυ» άπαντά δ Χάνς Σβάρτς.... Δηλαδή 
«’Εγώ» άπαντά χαμόγελών ό Βάρντ. Τότε θά τό 
κάμω καί είς τήν πραγματικότητα......... »

Μέ αύτάς τάς λέξεις, πέρνει τά τριαντάφυλλα, 
καί έξαφνα αισθάνομαι σάν κάτι σταλλαγματιές νά 
πέφτουν μαλακά επάνω μου, νά μέ χαϊδεύουν σάν 
βελούδο καί νά μέ γιομίζουν άρωμα. Κάθε τριαν
τάφυλλο μού κάνει τήν έντύπωσιν καί ενός χαδιού 
τό όποιον γλυστρά επάνω μου, μένω άκίνητη, ξεχνώ 
ό,τι μέ περιβάλλει, καί δλην τήν πραγματικότητα.

Ό.γλυκός καί μονότονος κρότος πού κάνει ή μη
χανή μοΰ έρχεται άπό μακρυά, σημεϊον δτι σκηνο
θέτης καί δπερατέρ είναι ευχαριστημένοι.

Τό ταγκό άρχίζει νά γίνεται άκόμη πειό παθη
τικό, πειό μαγευτικό καί σέ μίαν ώρισμένην στιγμήν 
άκούω τόν κρότον τοΰ διακόπτου.

Μπροστά άπό τά κλειστά μου μάτια κάνει σκο
τάδι τώρα. Σηκώνομαι σιγά, σάν ν’ άρχομαι άπό τό 
πειό βαθύ όνειρο....καί τά ωραία τριαντάφυλλα
γλυστροΰν μαλλακά στά πόδια μου.

"Ολοι ευχαρίστησαν θερμώς καί συνεχάρησαν τόν 
Βάρβικ Βάρντ. Αλήθεια, μέ τί πραγματικήν κομ
ψότητα καί δεξιοτεχνίαν τά·κατάφερε καί έκτος τού
του άφιέρωσεν καί δλο τό άπόγευμά του.

Καί τώρα ό Βάρβικ Βάρντ χαμογελά : «’Άφησα 
άπλούστατα τόν εαυτόν μου νά όδηγηθή άπό τήν 
φαντασίαν μου» μοΰ λέγει. Μέ αυτήν μετεφέρθην 
στό καρναβάλι τής Νίτσας. Τί ώραιον πού ήτο.

Τοιουτοτρόπως, δλοι κάναμε ένα όνειρο. Ό κα
θένας ένα ξεχωριστόδνειρο. Ό καθένας ένα όνειρο 
γοητευτικό.’Αλλά αυτό δέν συμβαίνει, παρά μόνον είς 
τόν κινηματογράφον. IVampas
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1« Κινηματογραφικός Άθτίιρ

ΑΙ ΠΕΡ1ΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥθ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ό Τάτλυ έπήρε μέ μεγάλην εύχαρίστησιν τά 

χρήματα και τά έβαλε στην τσέπην. Κατόπιν, άφοΰ 
έμαθε τά χαρακτηριστικά τοΰ Φαίαρφαξ, άνεχώρη- 
σεν.

Ό Γκαίρισων, δταν έμεινε μόνος, ήρχησε νά 
κάμνη διαφόρους σκέψεις επί τοΰ τηλεγραφήματος 
τοΰ Πίκ. Δέν ύπήρχεν αμφιβολία δτι ή πρόσκλησις 
ήτο επείγουσα. 'Ως έκ τούτου άπεφάσισε νά ύπάγη 
τδ ίδιο βράδυ εϊς τό Χέρτσφορδ. Έδείπνησεν ενω
ρίς καί ανέβηκε σ’ ένα αμάξι τδ όποιον τόν μετέ- 
φερεν ε’ις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν. Είς τά εννέα 
έφθανεν εις τήν μικράν πόλιν;

—Άνεκάλυψα μίαν πολύ ένδιαφέρουσαν λεπτο
μέρειαν τής ύποθέσεως Χάρντυ, τοΰ εϊπεν ό Πίκ 
μόλις ό Τζέρολντ εϊσήλθ'ν εϊς τό άνακριτικόν 
γραφεϊον. Πρόκειται περί τής μαρτυρίας ένός νέου* 
δ όποιος είνε μανιώδης φίλος τοΰ ψαρευματος καί 
ό όποιος κάθε βράδυ σχεδόν πηγαίνει καί μαζεύει 
σκουλίκια, τά όποια χρησιμοποιεί ώς δόλωμα. Λοι
πόν, ό νέος αυτός, τό βράδυ πού προηγήθη τοΰ 
θανάτου τοΰ Χάρντυ, εϊδεν ένα άνθρωπον νά εισέρ
χεται κρυφά εϊς τό δωμάτιον τοΰ θύματος. Τόν έ 
κάλεσα νά έλθη απόψε εϊς τάς εννέα. Έάν δέν έ- 
προλαμβάνατε νά έλθετε, θά τόν υπέβαλα μόνος μου 
εϊς τακτικήν άνάκρισιν διά νά καθορίση τά λεγόμε- 
νά του.

Πράγματι, τήν ιδίαν στιγμήν ό νέος έκτυποΰσε 
τήνπόρταν τοΰ γραφείου.

—Εμπρός, Μπίλλ, έφώναξεν δ κ. Πίκ. Προχώ
ρησε γρήγορα. 'Ο κύριος πού ήλθεν άπό τό Λονδΐνον 
σέ περιμένει. Κύριε Γκαίρισων, σάς συνιστώ ένα ερα
σιτέχνην τοΰ ψαρεύματος τόν νεαρόν Μπίλλ Μπόρν’ 
Μπίλλ, εϊπέ είς τόν κύριον Γκαίρισσων δσα γνωρίζεις 
διά τήν ύπόθεσιν.

'Π κατάθεσις τοΰ νεαρού Μπίλλ ήτο εντελώς κα
τηγορηματική. "Ενας κοντός άνθρωπος εϊσήλθε κρυ
φά εις τό δωμάτιον τοΰ Χάρντυ. Είχε πηδήσει άπό 
τό παράθυρου, τό όποιον ήτο άνοικτόν. 'Ο άγνω
στος μόνον όλίγας στιγμάς είχε μείνει είς τό δωμά
τιον, άλλ' ό Μπίλλ Μπόρν ό όποιος έξεπλάγη άπό 
τήν παράξενην καί ακατάλληλον ώραν έπίσκεψιν, αυ
τήν, άνέβηκεν εϊς κάποιον τοίχον γιά νά άντιληφθή 
καλλίτερου τί έπρόκειτο νά γίνη, καί είδε πολύ κα
θαρά τόν μυστηριώδη άνθρωπον νά ψάχνη τό κουτ> 
τών πούρων καί έπειτα νά φεύγη άπό τό παράθυ 
ρον έσπευσμένως.

—Έάν έβλεπα καί πάλιν τόν άνθρωπον αυτόν, 
προσέθεσεν δ Μπίλλ Μπόρν, ώρισμένως θά τόν 
άνεγνώριζα.

—Πιθανώς, εϊπεν ό Γκαίρισσων, νά σάς καλέσω 
εϊς τό Λονδΐνον γιά μίαν τοιαύτην άντιπαράστασιν. 
Τώρα ας έλθωμεν εϊς άλλο ζήτημα. Γνωρίζετε τόν 
εφευρέτην Κάρολον Σκώτ ;

—Καί ποιος δέν τόν γνωρίζει εϊς τό Χέρτφορδ;

Απόψε μάλιστα τόν συνήντησα τήν ιόραν πού έπή- 
γαινε στό σπίτι του. Γνωρίζιο δτι είχε δή τόν κ. 
Χάρντυ τό βράδυ πού προηγήθη τοΰ εγκλήματος.

-—'Ο άνθρωπος πού έβαλε τό δηλητηριώδες ποΰ- 
ρον δέν είνε δυνατόν νά είνε ό Κάρολος Σκώτ, είπε 
μόνος του ό Γκαίρισσων δταν έφυγεν άπό τ ό γρα
φείου τοΰ άνακριτοΰ. 'Η μαρτυρία τοΰ νεαρού 
Μπίλλ Μπόρν είνε επί τοΰ σημείου τούτου σαφε- 
στάτη. Ποιος δμως νά είνε εκείνος ποίι ήλθε καί 
έθιξε τό κουτί πού προσέφερεν ή Δωροθέα ; 'Ο μυ
στηριώδης Χούγκ Κλήβ ή ό Φόστερ Δάρζιν ;

’Όχι δλιγιότερον άπό τό μυστήριον τοΰ εγκλήμα
τος, ή ύπόθεσις τής διαθήκης άπησχόλει τόν Τζέ
ρολντ. Διά τοΰτο άπεφάσισε νά ύπάγη κατ’ ευθείαν 
εϊς τό Μάτσεστερ διά νά συνάντηση τόν κ. Σπίκμαν, 
τόν συμβολαιογράφον τοΰ μακαρίτου Χάρντυ.

Πράγματι δέ, έπήρε τό πρώτον τραϊνον πού 
έφευγεν άπό τό Χέρτφορδ καί έφθασεν άργά τήν 
νύκτα εις τό Μάντσεστερ καί έμεινεν εϊς ένα ξενο
δοχείου. Τήν έπομένην, πολύ πρωί, έμαθε τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ συμβολαιογράφου καί χωρίς νά χάση και
ρόν έπήγε νά τόν έπισκεφθή. Κατά δυστυχίαν, ό κ. 
Σπίκμαν ήτο άρρωστος καί κλινήρης. 'Ένας υπάλ
ληλος τοΰ γραφείου ύπεδέχθη τόν Τζέρολντ. Ό 
υπάλληλος αυτός ήτο πολύ αυστηρός δι’ δτ,ι άφειόρα 
τό επαγγελματικόν μυστικόν καί διά τοΰτο ήρνήθη 
έπιμόνως, ν’ άπαντήση είς τάς ερωτήσεις τοΰ Γκαί
ρισσων. Τέλος, συγκατετέθη νά παραδεχθή δτι μίαν 
εβδομάδα προ τοΰ θανάτου του ό κ. Χάρνυ εϊχεν 
υπαγορεύσει εϊς τόν κ. Σπίκμαν μίαν νέαν διαθήκην 
παρουσία τών δύο ύπαλλήλων τοΰ γραφείου αυτού 
καί τοΰ συναδέλφου του, οί όποιοι έξετέλουν χρέη 
μαρτύρων. Ό Τζέρολντ δέν κατώρθωσε, παρ’ δλας 
τάς προσπάθειας του, ν’ άποσπάση έστω μίαν λέξιν 
περί τοΰ περιεχομένου τής νέας διαθήκης.

—Ή διαθήκη έτοποθετήθη εϊς τό χρηματοκι- 
βώτιον τοΰ κ. Σπίκμαν ; ήρώτησεν έκ νέου ό Γκαί
ρισων.

—’Όχι, κύριε, άπήντησεν ό υπάλληλος. Ό κ. 
Χάρντυ τήν έπήρε μαζί του.

'Η περίφημος αυτή διαθήκη ήτο ώρισμένως εν
τελώς δυσεύρετος.

Ό Γκαίρισων τήν ιδίαν ημέραν έπήρε τό τραϊνον 
καί έπέστρεφεν εϊς τό Λονδΐνον Πριν δμως ύπάγη 
εϊς τό σπίτι του ήθέλησε νά έρωτήση τόν έμπορον 
πού είχε πωλήσει τά πούρα.

Κατηυθύνθη λοιπόν εϊς τήν οδόν 'Οξφόρδης καί 
δέν έδυσκολεύθη νά εύρη τό κατάστημα τοΰ ’Ισαάκ 
Μπαούμ.

Διά νά μή κινήση τήν υποψίαν μέ τάς ερωτήσεις 
του, δ Τζέρολντ προσεποιήθη δτι έπήγε ν’ άγοράση 
ένα κουτί πούρα άπό εκείνα τά όποια έπρομηθεύθη 
ή Δωροθέα. 'Η τιμή των ήτο άκριβή.

—Δέν θά κάμετε μεγάλην έξόδευσιν άπό αυτά, 
εϊπεν δ Γκαίρισων εϊς τόν έμπορον.

— Εξάρτάται άπήντησεν δ τελευταίος, Πρό όλί-

ταχυδρομικός διανομεύς πού θά έφερε έκείνην τήν 
φωτογραφίαν τού Χούγκ Κλήβ, τήν οποίαν εϊχεν 
ύποσχεθή δ κ. ’Ισραήλ Σνόου, τοΰ Μπέρσιγκτον.

Ένώ δμως ήτο άπερροφημένος εϊς τάς σκέψεις 
του,έξαφνα ήκουσε νά κτυποΰν τήν πόρταν.

— Εμπρός, έφιόναξεν άπό τήν θέσιν του.
Ή πόρτα τοΰ γραφείου ήνοιξε καί έπαρουσιάσθη 

ό κ. Ούΐξ.
—Αΐ. καλημέρα, κύριε Ούΐξ, είπε ό Γκαίρισων’ 

πώς εϊσθε ;
'Ο κ. Ούΐξ, τοΰ οποίου τό σαρκαστικόν μειδίαμα 

έκαμε τήν μορφήν του άπαισιωτέραν, έκύτταξε τόν 
Τζέρολντ μέ αύστηρότητα καί μέ νευρικότητα έπήρεν 
ένα κάθισμα.

— Έλησμονήσατε τάς οδηγίας μου, κύριε Γκαί
ρισων, δέν είνε έτσι ; άπήντησε μέ άπότομον ύφος. 
Τί άπέγινε ή ύπόθεσις Χάρντυ ;

(Ακολουθεί)

γων ήμερών έπώλησα ταύτοχνόνως δύο κουτιά.
—”Α ! εΐπεν ό Γκαίρισωσ. Δέν ήτο μία νεαρά 

γυναίκα πού ήλθε ν’ άγοράϊη ; Ήτο ή σύζυγός μου 
εις τήν όποιαν εϊχα άναθέσ ι τήν φροντίδα αυτήν.

—Ενθυμούμαι πράγματι τήν κυρίαν αυτήν, διότι 
τήν ιδίαν στιγμήν ήλθεν εϊς τό κατάστημά μου ένας 
άλλος πελάτης καί μοΰ έζήτησε ένα κουτί δμοιον. Τί 
παράξενος άνθρωπος πού ήτο. Κοντός, μέ τό κα- 
πέλλο του κατεβασμένο ώς τά μάτια, έκρατοΰσε τό 
μαντήλι του εϊς τό στόμα, σαν νά έπονοΰσαν τά δόν
τια του. 'Έτσι δέν ήμπόρεσα νά δώ τά χαρακτηρι
στικά του.

—Θά ήτο κανένας ιδιότροπος, είπε μέ αδιαφο
ρίαν ό Γκαίρισων, καί έφυγεν άφοΰ ήγόρασεν ένα 
κουτί.

'Η πληροφορία τοϋ έμπορου ήτο εντελώς σύμ
φωνος μέ τήν μαρτυρίαν τοϋ Μπίλλ Μπόρν. Ό άν
θρωπος μέ τά πούρα ήτο κοντός καί ώμοίαζε μέ τόν 
Χούγκ Κλήβ.

Ευχαριστημένος άπό τό αποτέλεσμα τής έρεύνης 
του, ό Γκαίρισων έγευμάτισε καί κατόπιν έπήγεν εϊς 
τό γραφεϊον του. Έκεΐ εύρήκε δύο έπιστολάς. Ή 
πρώτη προήρχετο άπό τόν Θεόδωρον Ρόμπινσον καί 
έλεγε τάέξής :

Εν Φούλχαμ οδός Μάρτ 
Αγαπητέ κύριε :

«Θά σάς ήτο δυνατόν νά μοΰ όρίσητε μίαν συ- 
νάντησιν ; Είμαι βέβαιος δτι εκείνα πού έχω νά σάς 
άνακοινόίσω σάς ενδιαφέρουν πάρα πολύ.

Μετά πολλής ύπο/ήψεως
Θεόδωρος Γόμπ.νσον»

'Θ Γκαίρισων ήνοιξε τό δεύτερον γράμμα καί 
έδιάβασε τά άκόλουθα.

»’Αγαπητέ κύριε Γκαίρισων.
«Έπέρασα ήδη άπό τό γραφεϊον σας, άλλ’ ά- 

πουσιάζατε. Θά έπανέλθω σήμερον εϊς τάς πέντε 
παρά δέκα.

»Έλπίζων νά σάς συναντήσω τήν φοράν αυτήν, 
διατελώ ύμέτερος.

Φόστερ Δάρζιν.»
Ό Τζέρολντ έσηκώθη άμέσως καί κατέβηκε 

γρήγορα εϊς τόν δρόμον. ’Έσπευσεν εϊς τό πλησιέ- 
στερον τηλεγραφείου καί συνέταξε τό εξής τηλεγρά
φημα :

Κύριον Πίκ, Χέρτφορδ.
Στείλατε τόν Μπίλλ Μπόρν.μέ τό πρώτον τραί

νο. Τόν περιμένω εϊς τό γραφεϊον μου. Γκαίρισων
'Όταν έστειλε τό τηλεγράφημα, ό Γκαίρισων έ

πέστρεψε καί πάλιν είς τό γραφεϊον του. Ήτο δμως 
πολύ ανυπόμονος. Ήρχισε νά κάμνη μερικούς βη
ματισμούς εϊς τό δωμάτιον. Ό Φόστερ Δάρζιν γιατί 
άρά γε εϊχεν έλθει εϊς τό Λονδΐνον ; Θά ήτο συνε
πής εϊς τήν συνάντησίν του ; Ό Μπίλλ Μπόρν θά 
έπρολάμβανε νά έλθη ; Έσκέπτετο νά φέρη είς άν- 
τίπαράστασιν τόν Φόστερ μέ τόν νέον καί νά τελει- 
ώνη γιά πάντα μέ τάς υποψίας πού εϊχε σχηματίσει 
γιά τόν πρόγονον τής Δωροθέας. Είκοσι τουλάχι
στον φοράς ήνοιξε τήν πόρταν καί έκύτταξεν εϊς 
τήν διάδρομον. Κανείς δμως δέν έφαίνετο. Ούτε ό

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μ. 'Αναγνώστου (Μυτιλήνην). Είνε άληθές, δυστυ 

χώς, δτι παρατηρεΐται μεγάλη ανωμαλία είς τήν ανταπό
κριση’ τής πόλεώς σας. Θά φροντίσωμεν διά τήν διόρθω- 
σιν τοΰ κακοΰ. Σας παρακαλοΰμεν νά μάς γράψετε σχετι- 
κώς καί τήν προσεχή εβδομάδα. Περί τοΰ Φά’ίντ θά 
σάς γράψη ό ειδικός συνεργάτης μας κ. Wampas εις τήν 
«Στήλην Πληροφοριών».

— Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Καί άλλοτε σάς είπαμε, 
δτι αυξησιν αποστολής φύλλων πρέπει νά ζητεί τό έν τή 
πόλει σας υποπρακτορείου άπό τό Κεντρικόν τών ’Αθη
νών. Έν πάση περιπτώσει θά φροντίσωμεν καί ημείς νά 
άποστέλλωνται περισσότερα. Περί τοΰ ρωσσικοΰ έργου πού 
μάς γράφετε πρέπει νά γίνη άναθειόρησις τής άδείας.Πάν- 
τως εντός τοϋ Αύγουστου θά έπιτραπή ή προβολή του.

— Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). Παρακαλοΰμεν δμως 
μάς αποστέλλετε κατά δεκαπενθήμερον πλήρη άνταπόκρίς 
σιν. "Αν δέν σάς είνε δυνατόν είδοποιήσατέ μας,

— Χρ. Δασκαλάκην (Θεσ)νίκην). Σάς έστείλαμεν καί 
τό 21ον τεύχος διά δευτέραν φοράν.

Δημητριάδην (Δράμαν). Θά μάς υποχρεώνατε άν μάς 
στέλνατε μέχρις δτου κανονισθή τό ζήτημα αυτό.

Κρητικόπουλον (Μυτιλήνην). Σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ 
διά τήν προθυμίαν σας, άλλά δέν έζητήσσμεν τοιοΰτον διά 
τήν πόλιν σας.

— Τσηρΐμπασην (Λευκάδα). Ζητήσατε σείς απ’ ευ
θείας άπό τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον νά σάς στέλλουν πε
ρισσότερα φύλλα. Άνταπόκρισιν παρακαλοΰμεν νά στέλ- 
λετε καθ’ εβδομάδα.

— Μ. Κοεν (Γιαννιτσά). Εξακολουθήσατε τήν άποστο- 
λήν άνταποκρίσεων καθ’ εβδομάδα. Δεϊ.τίον θά σάς σταλή 
έν καιρφ.
(ϊΐι —L--------------------------------------------------------- ψ
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Η Κινηματογραφικός Άότιιο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Η μέχρι προ ολίγων ακόμη ημερών κράτονσα και- , έν τή 'Εγγύς ’Ανατολή καί &ά κατέλ&η συνοδευόμενος 

ρική κατάστασίς έξαιρετικώς ευνοϊκή διά τά θερινά κι- νπ’ αυτού είς τήν ‘Ελλάδα, 
νηματο&έατρα, μετεβλή&η άποτόμως από τον τέλους ' *
τής παρελ&ούσης έβδομάδος.

‘Ο Αίολος εχων προηγούμενα φαίνεται κατ' αυτών ή 
έξοργισ&είς, άγνωστον διά ποιον λόγον εναντίον των 
ήνοιξεν τους ασκούς τών ανέμων του καί έξαττέλυσεν τό 
τρομερόν περιεχόμενόν των είς ολόκληρον τήν χώραν. 
Καί τό αποτέλεσμα σχεδόν καταστροφή.Αί έργασίαι έχα- 
λαρώ&ησαν τελείως καί αί πλατεΐαι το>ν αί πλήρεις εως 
χ&ές κόσμου, παρουσίασαν τό &έαμα αγρών άπό τού; 
όποιους διήλ&ον σμήνη ακριδών.

Αί διατάξεις του παλαιού αμαρτωλού διατάγματος 
περί λειτουργίας κινηματογράφων, τό όποιον τόσην είχε 
προκαλέση άναστάτωσιν είς τάς τάξεις τού κινηματο
γραφικού κόσμου, επανέρχονται καί πάλιν προσεχώς έν 
ισχύει υπό μορφήν νόμου φηφισ&έντος ήδη κατ' αρχήν 
υπό τής Βουλής καί άναμένοντος τήν εγκρισιν τής αρ
μόδιας κοινοβουλευτικής έπιτροπής καί τής Γερουσίας 
διά νά τε&ή είς εφαρμογήν.

‘Η δυσάρεστος αυτή πραγματικότης ερχεται τώρα νά 
' δικαίωση διά μίαν άκόμη φοράν τούς αγώνας τού «Κι- 
, νηματογραφικού Άστέρος* διά τό σύστημα τής διοική- 
σεως τής «ΤΙ.Ε,Κ. αγώνας οϊτινες έπανειλημμένως πα- 
ρεξηγή·&ησαν καί έσυκοφαντή&ησαν.

Άν τά μέχρι σήμερον διοικητικά συμβούλια καί 
προεδρεία αυτής, αντί νά άσχολούνται είς τό νά χρησι
μοποιήσουν τήν όργάνωσιν αυτήν προς οφελος τών ιδι
αιτέρων έπιχειρήσεών των ε&εττον τό κύρος τηςείς τήν 
έξυπηρέτησιν τών γενικών συμφερόντων τής κινηματο
γραφικής τάξεως νομο&έτημα τοιαύτης φύσεως ουδέ
ποτε &ά εβλεπε τό φώς τής δημοσιότητος.

‘Οπωσδήποτε ό καιρός, ελάχιστος δυστυχώς, υπάρ
χει άκόμη καί ελπίδες πολύ όλίγαι πλέον, διορ&ώσεως 
τού κ ακού ήμπορούν νά υπάρξουν, αν τό νέον προε- 
δρεΐον τής «.Π.Ε.Κ.* &ελήση νά ένδιαφερ&ή πραγματι
κούς διά τά ζωτικά συμφέροντα τών κινηματογραφικών 
έπιχειρήσεωνκαί νά έργασ&ή μέ ζέσιν καί ειλικρινές εν
διαφέρον δι' αυτά.

ΕΪΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Παρ* δλον δτι ευρισκόμενα άκόμη είς τό μέσον τής 
&ερινής περιόδου τά διάφορα γραφεία εισαγωγής ταινιών 
ήρχισαν νά άναγγέλονν τάς αφίξεις νέων ταινιών διά 
τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον.

'Εννοείται δτι αί σχετικαί άναγγελίαι γίνονται δπως 
συνή&ως μέ μεγάλην φειδώ καί όχι χωρίς κάποιαν δει
λίαν, όφειλομένην είς τήν ύπάρχουσαν μεταξύ τών εν
διαφερομένων προκατάληψιν δπως κρατήσουν έφ' δσον 
τό δυνατόν περισσότερον χρόνον μυστικόν τόν άρι&μόν 
καί τους τί~λονς τών είσανομένων παρ’αυτών ταινιών.

Με αρκετήν εύχαρίστησιν έπληροφορή&ημεν τήν άνά- 
ληψιν παρά τον κ. Σταμ,έλου τής ύποδι,ευ&ύνσεως τών 
έν Ά&ήναις γραφείων τής Φόξ φίλμ. Παλαιός κινημα- 
γραφικός επιχειρηματίας ό κ. Σταμέλος έκ τών είδικω- 
τέρων ‘Ελλήνων είς τά του κινηματογράφον δέν υπάρ
χει καμμία αμφιβολία δτι &ά προσφέρη σοβαρο)τάτας 
υπηρεσίας τόσον είς τήν εταιρείαν τής όποιας άνέλαβε 
τήν υποδιευ&υνσιν δσον και είς τήν ελληνικήν γενικώς 
κινηματογραφίαν.

ΠΧΤΡΑΙ
Άπό τής προσεχούς κινηματογραφικής περιόδου 

1929 — 1930 ή Φόξ φίλμ εγκαινιάζει έν ‘Ελλάδι μίαν 
καινοτομίαν προ πολλοϋ έφαρμοσθεϊσαν παρ’ αυτής 
μετά πολλής όπως λέγεται, επιτυχίας είς αλλας γώρας.

‘H έν λόγω καινοτομία συνίσταιαι είς τό ότι επί μίαν 
δκόκληρον εβδομάδα άρχομένην άπό τήν 9ην Σεπτεμ
βρίου καί λήγουσαν τήν 15ην τοΰ ίδιου μηνός θά προ
βληθούν έργα τής Φόξ είς τά κινηματοθέατρα τά όποια 
συνήθως προβάλλουν ταινίας παραγωγής τής ώς ανω 
εταιρείας.

‘Η έβδομός αυτή θά όνομασθή «‘Εβδομός τήςΦόξ* 
προβλέπεται δέ παρά τής αντιπροσωπείας τοΰ Οίκου 
ότι θά σημείωση καλήν έπιτυχίαν όπως καί είς τάς αλ- ' 
λας χώρας όπου έφηρμώσθη.

Βεβαίως δέν είναι εΰκολον νά συμφωνήσωμεν μέ τάς 
αισιόδοξους ταύτας προβλέψεις δεδομένου ότι δέν έχει 
οημειωθή άκόμη έν Ελλάδι παρόμοιον προηγούμενοι·. 
Εΐνε όμωζ άναμφισβήτητον ότι καί αν τό έκ τής έπι- 
χειρήσεως αυτής υλικόν κέρδος τής εταιρείας δέν είναι 
όσον τό αναμενόμενον, ηθικώς όμως έχει νά ώφεληθή 
πολλά αυτή.

*" «■

Είς τό προηγούμενου ψύλλον μας εϊχομεν αναγγείλει 
ώς προσεχεστάτην τήν άφιξιν είς ’Αθήνας τοΰ Γενικού 
διευθυντοΰ τής Μέτρο Γκόλντουϊτ έν Ευρώπη κ. Λώ- 
ρενς. “Οπως πληροφορούμεθα τώρα ή είς ’Αθήνας κά
θοδος αϋτοΰ άνεβλήθη δι’ όλίγας ημέρας καθ' όσον 
πρόκειται προ τής έν ‘Ελλάδι άφίξεώς του νά έπισκε- 
φθή ουτος τήν Βιέννην, Βουδαπέστην καί αλλας πόλεις 
τής Κεντρικής καί ’Ανατολικής Ευρώπης.

Κατά πάσαν πιθανότητα ό κ. Αώρενς θά διέλθη 
καί έκ Κωνσταντινουπόλεως όπου θά συναντηθή μετά 
τοΰ κ. Κόρνφελδ διευθυντοΰ τής Μέτρο Γκόλντουϊν

Ή ζέστη ή υπερβολική αναγκάζει τό κόσμο κάθε 
βράδυ νά ξεχύνεται στα διάφορα κέντρα τής πόλεώς μας 
καί στις εξοχές γιά λίγη δροσιά. Οί περισσότεροι άπ’ αυ
τούς προτιμούν τή βραδιά τους νά τήν περάσουν σ’ ένα 
θέαμα. Γι’ αυτό άλλωστε δικαιολογείται ή πληθώρα αυτή 
τών θεαμάτων πού εφέτος λειτουργούν είς τήν πόλη μας. 
ΙΙιέννες κάθε βράδυ σημειοΐ ό κινημ. · Πάρκο ν Άγ. Άν- 
δρέου» δπου ή καλή του θέσις έν συνδυασμό» μέ τις ωραίες 
του ταινίες συγκεντρώνει κάθε βράδυ κόσμο, κοσμάκη... 
Δέν υστερούν βέβαια καί οί άλλοι μας κινηματογράφοι. 
Πρέπει νά σημειωθή οτι ή έφετ εινή χρονιά ή πόλις μας 
έσημείωσε σταθμόν στά κινηματογραφικά της χρονικά. 
Καίτοι έποχή όχι κινηματογραφικέ] έν τούτοις είδαμε πολλά 
καλά καί νέα έργα.

Οίίτω κατά τό λήξαν Ιδθήμερον προεβλήθησαν τά κά
τωθι φίλμ :

+Κινημ. Άλάμπρα. ■ Ή ε ϋνοουμένη τής A. Υ.· μέ τήν 
Βίβιαν Ζίμψων καί τόν Πώλ Ρίχτερ, «Ή Λευκή Σκλάβα· 
μέ τόν Βάνελ καί Γκαϊντάρωφ, «Ή Ναυμαχία τής Φαλ- 
κλάντ φίλμ παρμένο άπό τόν πανευρωπαϊκό πόλεμο, καί 
• Τό λιμάνι τών Δακρύων· τό ελληνικόν φίλμ τών αδελ
φών Γαζιάδη, μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Τό Μαγεμμένο πα
λάτι» μέ τήν Νόρμα Τάλματζ.

Κιτημ. Ζενίθ. «Τό Σκάνδαλον τοΰ Βάδεν-Βάδεν», «Ή 
ψευτοχήρα» μέ τήν Λισσέγκο καί τον Κολίν, Μπαλαόο» 
καί ·Ή Γυναίκα τής χθές καί τής αϋριον» μέ τόν Λίβιο 
Παβανέλλι καί τήν Άρλέτ Μαρσάλ.

Κινημ. ‘Ελλάς. Συνεχήν προβολή τοΰ επεισοδιακού 
«Ό Μυστηριιόδης Μάγος μέ διαγωγισμόν μεταξύ τών θεα
τών του.

Κινημ. Πάρκου Αγ. Άνδρέου. «Νοσταλγία» παρμένο 
άπό τήν Ρωσσικήν Έπανάστασιν, «Πόσο έκόστισεν ή 
νίκη» μέ τήν Ντολορές Ντέλ Ρίο. "Οταν ή γυναίκα θέ-
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είς τρεις έποχάς. «Δράματα οίκων άνοχής», «Βασιλική τί- 
γριξ» καί «Οί λησταί τών τραίνων·.

Κινημ. Παναρέτου Έκαμε έναρξιν υπό τήν διεύθυνσιν 
τού κ. Σαμαρά. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό θύμα τής τύ
χης . «Ό κλέπτης τής Βαγδάτης». «Ό μαύρος χορευτής» 
καί «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό·.

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βαρκά
ρης τοΰ Βόλγα , «Τό μυθιστόρημα ενός απόρου νέου». 
«Ή ωραιότερες γαμπίτσες τού Βερολίνου», «Μαρτύριον γυ- 
ναικός», «Δύο άδελφοί» καί διάφορα επεισοδιακά.

Κινημ. 'Εθν. Κήπου. "Επαυσε νά λειτουργή διότι δί
δει παραστάσεις θεατρικός θίασος.

Κινημ. Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά έργα Θάρρος λεον- 
τοκάρδου καί ή ελληνική κωμωδία ή οποία έκινηματο- 
γραφήθη τό παρ. έτος ένταΰθα «Μάρκ ό πολυτεχνίτης- 
πρωταγωνιστούντος τοΰ έρασιτέχνου κ. Μ. Σχοινά.

Κινημ. Απόλλων. Ύπό τόν τίτλον αυτόν καί υπό τήν 
διεύθυνσιν τού κ. Σκληρού έκαμε έναρξιν τών παραστά- 
σεών του καί προεβλήθησαν τά έργα «Τά βαριετέ» μέ τόν 
Γιάννιγκς, «Ό τυχερός καί τό « Ιππικόν τών άφοβων·.

Ή προσπάθεια τοΰ κ. Σκληρού όπως μάς παρουσιάση 
έργα άνωτέρας τέχνης εΐνε αξιέπαινος καί δέν μένει γιά να 
έπιτύχη πλήρως είιιή ή ύποστήριξις τοΰ κοινού τής πο- 
λεώς μας.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ;

Κινημ. Ευστρατιάδου. Προεβλήθησαν τά έργα - Τό 
χαμίνι τών Παρισίων» καί «Ό άφωνος μάρτυς» με επιτυ
χίαν.
ΛΑΜ'Α

Κινημ. Αυγή. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί κυρίαι τής 
λέσχης», Τό μυστηριώδες μαργαριτάρι . Τό φάσμα», 
«Δύναιιις τοΰ έρωτος», «Νεκρά ζώσα» καί Ό ένεδρεύων 
κίνδυνος». Προσεχώς «Τρελλή μητέρα». Αστέρω καί Τό 
λιμάνι τών δακρύων».
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα Ο 
Κοζάκοι», «Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι». «Ή γυναίκα καί τό 
μαστίγιον», «Κομφετί καί «Κάποιος νέος . Είς τής πρε
μιέρες τών ανωτέρω έργων διεκρίναμεν μεταξύ τών άλλων 
τάς κυρίας καί δεσποινίδας Μάρθα καί Πιπίτσα Κ. Παρ
θενίου. Στρούμπου. ταγματάρχην Δ. Φράγκου, Δ. Παρθέ
νων, Ν. Άντωνακόπουλον, Στροΰμπον κλπ.

Κινημ. Αθηναϊκός. Προεβλήθησαν «Τό ναυτόπουλο». 
«Ντάγκφιν , «Ό δαιμόνιος καβαλλάρης». «Π τιμωρία» 
καί Μαθητευόμενος στρατηγός».

Εις τής πρεμιέρες διεκρίναμεν μεταξύ τών θεατών καί 
τάς κυρίας καί δίδας Παγκάρα. Δαμηλάτη, Πατρίδου, Μή- 
τσα, Καναβατσόγλου, Λίντα καί Έλ. Δημητριάδου, Νίτσα 
Λίγκρα, Ρεμπουτσάκου, Ν. Μιχάλου. Α. Δαμηλάτην, Πα- 
τρίδην. Δημητριάδην. Στασινόπουλον, Ρεμπουτσάκον κ. α.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πού ήτανε 
ό Γιάννης·. «Ή κυρία μέ τή μάσκα». «Πειό δυνατός κΓ 
άπό τόν Λίντμπεργκ··, Ή χορεύτρια τού Τσάρου», «‘Ο 
μακαρίτης εξοχώτατος», «Τό ρύδον τού μεσονυκτίου . 
Κορίτσια προφυλαχθήτε» καί Σόφια ή χορεύτρια . Προ

σεχώς Ουγγρική ραψωδία καί ’Επίγειος παράδεισος».
Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα ’Ορεινός 

καβαλλάρης», ’Αετός τής ’Ισπανίας . «"Αννα Λώρη -, < ϋί 
γίγαντες τής θαλάσσης*. Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα», 
«Λυσσασμένος σύζυγος , «Γέλα Παληάτσο καί «Αί δύο 
άδελφαί». Προσεχώς ‘Ο κήπος τού ’Αλλάχ» καί Έπανά- 
στασις στήν Κίνα .
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρονικολοπούλου. Κατά τήν παρ. εβδο
μάδα προεβλήθησαν τά έργα «Ή ’Αγχόνη» καί επεισόδια 
άπό τήν «Κληρονόμον τών ’Ινδιών».
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ Βόσπορος. Προεβλήθι,σαν «Τό ζωντανόν πτώ*

λει» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί «Καλόγηρος καί Κοκκότα» 
μέ τήν χαριτωμένη Λύα Ντέ Πούττι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κΐγκ Ζώρζ. Ιίροεβλήθησαν τά έργα «Τό ρόδαν τής 
Ν. ‘Υόρκης» καί Τό ίπποδρόμιον μέ τούς Πάτ καί Πα- 
τασόν.

Κινημ. Μοδέρν. Ιίροεβλήθησαν «Τό τραίνο τού θανά
του-, ‘Ο Ζιγκοτώ μάγος . Οί νικηταί τής φωτιάς «Τί 
έπαθε ό Γιάννης , Τό χαρέμι τού Όσμάν , Διά νά 
σώση τόν πατέρα του , «Αί περιπέτειαι τοΰ Τζάκ. Ντέμ- 
σεϋ* καί Τό μαργαριτάρι τής Άτατολής .

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν Ή νεανική μέθη 
καί Δύο κατάδικοι».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον Είς τόν κλω
βόν τών λεόντων .

Κινημ. Καραβάν Σαράι. Προεβλήθησαν τά έργα 
Πρίγκηψ καί κοκόττα , Μανόν Λεσκώ , Τσάρος καί Ρα- 

σπουντίν καί Ή Θύελλα .
Κινημ. Χαρίλαος. Προεβλήθησαν «Αί περιπέτειαι τού 

Σαρλώ*. «"Ασωτος υιός· καί ‘Ο άνθρωπος μέ τό φράκο».
Κινημ. ’Άλσος. Προεβλήθησην αί ταινίαι -Τσετσακώ , 

«Πρίγκηψ καί κοκόττα», «Μαύρος πειρατής καί «Τό ίπ
ποδρόμιον τού Σαρλώ.

Κινημ. Καπρίς. Προεβλήηθσαν «Ό ναός τής ’Αφρο
δίτης», Τό παιδί τής Φλάνδρας , «‘Η πριγκήπισσα τής 
Τσάρδας» καί -Τσετσακώ·.

Παρατηρεϊται εξαιρετικέ) κίνησις είς τούς θερινούς κι
νηματογράφους «Αττικόν», «Καραβάν Σαράι καί Χαρί
λαος», τοΰτο δέ οφείλεται είς τήν δραστηριότητα τών δι
ευθυντών οϊτινες έξασφσ,λίζουσι πάντοτε εξαιρετικά προ
γράμματα ώς επί τό πλεΐστον παρά τού έν Θεσσαλονίκη υ
ποκαταστήματος τής Σινέ Όριάν διαθέτοντας ττάντοτε 
έκλεκτάς ταινίας.
ΑΣΒΕΣΤηΧΘΡΙΟΝ (Θεσ)νίκης)

Κινημ. Διόνυσος. ’Από τής παρ. έβδομάδος ήρχισε ή 
λειτουργία τοΰ θερινού κινηματογράφου ό όποιος συγκεν
τρώνει οχεδόν όλους τούς παραθερίζοντας είς τήν κφμόπο- 
λιν. "Ηδη έχουν προβληθή τά έργα Δόν Κάρολος» καί 
Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου».

ΒΟΛΟΣ

Κινημ. ’Εξωραϊστικής. Προεβλήθησαν ’Ερωτικά Γυ
μνάσια·. Βαρβάρα ή κόρύ τής ’Ερήμου», «Ό Φτωχός 
Σπουδαστής», «‘Ο Μαθητευόμενος Στρατηγός» καί «Ή 
’Ερωμένη τής Α.Υ.».

Κινημ. Κύματα. Προεβλήθησαν « Π περιπέτειαι τοΰ 
Γύψων». «Ή Κατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια» εις οκτώ 
έποχάς καί «Οί βασιλικοί έρωτες».

Κινημ. Συνοικισμού. Έπαναρχίσας τάς έργασίας του 
προέβαλε τήν «Κατάσκοπο μέ τά μαύρα μάτια» καί τούς 
«Βασιλικούς ’Έρωτας».
ΛΑΡιΙΣΑ

Κινημ. Φρουρίου. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Βασιλικοί 
έρωτες , «Θυελλώδης σερίφης . Ή κατάσκοπος μέ τά 
μαύρα μάτια» καί «Ή Κατ ιγίς*. Προσεχώς Οί έρασταί· 
μέ τόν Νοβάρρο.

Κινημ. Χαλήμαγχ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι >Ό γίγας 
τοΰ άέρος «Ό τάφος τοΰ ’Ινδού», «Ή καρδιά μου άργά» 
καί «Πώς παντρέφτηκε ό Γιάννης».
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρ κόν. Προεβλήθη τό έργον «’Αγνή Σου- 
ζάννα» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί διέκοψε τάς παραστά
σεις του.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Ροζίτα», 
«Τόσκα-, «Νιτσέβο»,«Ή κόρη τής Μονμάρτρης . «Ό κου
ραμπιές», «‘Ο υίός τοΰ Ζορρό καί διάφορα επεισοδιακά. 
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα Ταρζάν ό Βος»
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μα» «Ή βουλευτίνα» μέ κενά καθίσματα, Βέρα Μίρ- 
τσεβα» καί Κλεισμένα χείλη».

Κινημ. Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ερωτι
κό κυνήγι», «Τό τραγικό καράβι», «Τό ϊπποδρόμιον Βόλ
φσον», «Τό τελευταίο βαλς» καί ’Ερωτικά γυμνάσια».

Κινημ. Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα Αντίο νε- 
ότης», «Τό σινιάλο τής αγάπης■■■, ,0 άπάχης» καί «Οικο
γενειακός φίλος».

Κινημ. Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πύργος 
τοΰ βραδέως θανάτου», «Τραγικό ναυάγιο», «Μπαγιαν
τέρα», «Μαύρη χορεύτρια», «Μπέν Άλή», «‘Η άγνωστος 
χορεύτρια» καί «Μωρά παρθένος».
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Άπό τής 8 παρ. μηνύς έκαμε έναρξιν τών παραστά- 
σεών του ό υπαίθριος κινηματογράφος Άστήρ» υπό τήν 
διεύθυνσιν τών κ. κ. Χατζηδημητρίου καί Τσολάκη μέ τό 
έργον «Οι έρωτες τοΰ Ρασπουτίν». Έπηκολούθησε ή προ
βολή τών έργων «Διαμαντένιες χειροπέδες», «Σόνια», «'Ο 
μακαρίτης εξοχότατος», Κομφετί», «Τό βέλος τοΰ θανά
του», «Τό κορίτσι τής ρεβύ >, «Τό σημαδεμένο καπέλλο», 
«Ή μανία τοΰ χρυσού», Ή μωρά παρθένος», «Γκράου- 
σταρκ», «Πρίγκηψ γονδολιέρος», Ανάθεμα ό πόλεμος , 
«01 αρπαγές τής δόξης καί «Μοδέρνα γυναίκα».

Είς τούς χειμερινούς κινηματογράφους «Σαπφώ» καί ! 
«Πάνθεον» προβάλλονται τά αυτά έργα μέ διάφορα επει
σόδια καί κωμωδίας.

Στάς 2 ’Ιουλίου καί περί ώραν 8 π. μ. άλως αίφνη- 
δίως έξερράγη πυρκαϊά μεγάλης έντάσεως καί εντός 20 λε-ι 
πτών περίπου άπετεφρώθη καθ’ ολοκληρίαν τό κτίρισν 
τοΰ κινηματογράφου «Σαπφώ».

'Ο κινηματογράφος ούτος, ιδιοκτησία τών κ. κ. Νικο- 
λαίδη, Οίκονομοπούλου καί Πετρουνάκου. ήτο ένοικιασμέ- 
νος υπό τοΰ κ. I. Χατζηδημητρίου άπό δεκαετίας. Παρ’ 
δλας τάς ζηλευτάς προσπάθειας, δυστυχώς δέν έσώθη τί
ποτε έκ τής πυρκαίάς καταστραφέντων τελείως καί όλων 
τών μηχανών τοΰ κινηματογράφου, παραγωγής ρεύματος, 
προσβολής κλπ.

Κατά τήν πυρκαϊάν άπετεφριόθησαν αί ταινίαι «Ό 
καταρράκτης τοΰ θανάτου», δύο επεισόδια «Βρυκολακια- 
σμένους καβαλλάρης», δύο κωμωδίαι τοΰ κ. Μαργουλή, 
«Γκράουσταρκ«, «Αΰτοκρατορικόν ξενοδοχεϊον«, Ρόζ 
Μαρί» καί Ή κατάσκοπος τοΰ Σεΐχη».

Τό κτίριον καί άπαντα τά μηχανήματα δέν ήσαν ήσφα- 
λισμένα.

Ε ς τόν Κινημ. «Άστήρ» προεβλήθη επίσης Ή πριγ- 
κήπισσα Τρούλαλα».

ΧΑΝΙΑ
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Ό ατρό

μητος τυχοδιώκτης», «Τόμ ό ριψοκίνδι νος», «‘Ο βαρκάρης 
τοΰ Βόλγα», ‘Ο έβδομος ουρανός , «Ή ζωή ενός σκύ
λου», Σιωπηλός σωτήρ», «Λίμοβόρος σουλτάνος καί ’Ιν
διάνα».

Κινημ. Δημοτ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά έργα Πώς 
έγεινε εκατομμυριούχος , Προσέχετε τά κορίτσια», Ό έ
νοχος», «Γιοσιβάρα , «Λου’ίζιάνα». «Οί κατάσκοποι καί 
«Ή παριζιάνες».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ό κεραυνοβόλος 
καβαλλάρης», «Τό ταξεΐδι τοΰ έρωτος», Ό πληγωμένος 
αετός», «'Ο αθώος», »Στά νύχια τοΰ μαύρου άετοΰ», «Λι- 
κηγορίνα» καί «Οί άρπαγες τής δύσεως».
ΣΥΡΟΣ

Χινημ. Πάν&εον (Διεύθ. 'Η. Οικονόμου). Έπανέλαβε 
τάς έργασίας του άπό τής 17 τρ. μ. καί προεβλήθησαν τά 
έργα «Ό Νόθος» μέ τήν Ζακομπίνι», «"Οταν τά νειάτα 
διψούν» μέ τήν Μπιργγίτε Χέλμ, «Λούπιγκ δή λούπ-, 
«'Ένα φιλί στό ταξί» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, «Ό μυ
στηριώδης καθρέπτης» μέ τόν Φρίτς Ράσπ, «Τά απόκρυφα 
τοΰ χαρεμιού», «Λέντζερυ», «Ό άνθπωπος μέ τά χίλια ο
νόματα» μέ τόν Ραϋμόν Γκρίφφιθ καί «Τό θΰμα» μέ τήν 
"Εβελυν Χόλτ. Προσεχώς Ό εχθρός», «'Ο Βαρκάρης

Κινηιιατογρικόικός ΆότΚρ

τοΰ Βόλγα», Τό λυκόφως τής δόξης», «Ουγγρική Ραψω
δία», Τό διαμάντι τοΰ Τσάρου», «Ή ναυμαχία τής Έλι- 
γολανδης , "Οταν ή σάρξ υποκύπτει», «Κοζάκοι», «"Αννα 
Καρένινα», «Αυγή», «Ή κουρτιζάνα τής Σεβίλλης μέ τήν 
Ντολόρες ντέλ Ρίο κ.λ π.
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο Μασί- 
στας στήν Κόλασι», «Ό Σαρλώ ζητιάνος». «'Ο πάτερ 
Σαρλιο» καί Τό σεπαρέ τοΰ Καφέ-Σαντάν .

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «'Ο δαίμων τής θα
λάσσης», «Ό Ζιγκοτώ φασαρίας», Σωματέμποροι Ν. Ύ- 
ορκης», «Ό πρίγκηψ τών Ινδιών», «Νεοσύλεκτοι καί Ό 
ριψοκίνδυνος Χάρρυ».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΐ
Ή διεύθυνσις τοΰ «Κινηματογραφικού ’Αστέρος 

επιθυμούσα όπως πυκνώσει, τό δίκτυον τών αντα
ποκριτών της καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα, παρακα- 
λεΐ θερμώς πάντα φίλον άναγνώστην τού περιοδι
κού όπως συμβάλη καί ουτος κατά τό δυνατόν εις 
τήν έπιτυχίαν τού προγράμματος τής έκδόσεω; τοΰ 
«Κινημ. 'Αστέρος» καί άναλάβη νά μάς αποστέλ
λει έβδομαδιαίως τήν κινηματογραφικήν κίνησιν 
τής πόλεώς του, έάν έννοεϊται λειτουργεί Κινημα
τογράφος έστω καί άπαξ τής έβδομάδος, όπως γίνε
ται είς μερικά χωρία τών Επαρχιών.

Συγκεκριμμένως έπιθυμούμεν όπως άναλάβουν 
τήν άνταπόκρισιν τού Κινημ. ’Αστέρος» είς τάς πό
λεις : Δράμαν, Πρέβεζαν, "Αρταν, Άλεξανδροΰ- 
πολι»', Κομοτινήν, Καρδίτσαν, Τρίκκαλα, Τρί- 
πολιν καί εις κάδε χωρίον όπου λειτουργεί 
έστω καί κατά περιόδους κινηματογράφος τών νή
σων Μυτιλήνης, Χίου καί Σάμου, Μακεδονίας καί 
©ράκης, ’Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδος καί Πελοπόν
νησου.

Ci φίλοι τού Κινηματογράφου, άναλαμβάνοντες 
τήν αποστολήν είς τά γραφεία μας καθ’ έβδομάδα 
ενός σημειώματος τών προβαλλομένων είς τόν κι
νηματογράφον τής πόλεώς των έργων, παρ' όλην 
τήν φαινομενικήν άσημαντότητα τοΰ πράγματος, 
προσφέρουν πραγματικήν ύπηρεσίαν είς τόν «Κι- 
νημ. ’Αστέρα» καί συντελούν οΰτω γενικώς είς τήν 
άνάπτυςιν τού Κινηματογράφου έν 'Ελλάδι.

Οί διορισθησόμενοι οΰτω άνταποκριταΐ θά λαμ
βάνουν δωρεάν τό περιοδικό»'.

Διά λόγους σκοπιμότητος άπεφασίσθη άπό σήμε
ρον όπως μή τίθεται κάτωθι τών ανταποκρίσεων τό 
όνομα τού άνταποκριτού μας.

Οί έπιθυμούντες άς απευθυνθούν δι’ έπιστολής 
των είς τά γραφεία μας άποστέλλοντες συγχρόνως 
καί σχετικήν άνταπόκρισιν κατά τό σύστημα τών 
ήδη δημοσιευομένων εις τό περιοδικόν μας.

Επίσης παρακαλούνται πάντες οί είς τάς μεγά- 
λας πόλεις φίλοι άνταποκριταΐ μας όπως μάς ένι- 
σχύσουν διά τήν έξεύρεσιν καταλλήλων προσώπων 
είς τά πλησιέστερα τών πόλεών των κέντρα καί 
συντείνουν καί ουτοι κατά τό δυνατόν είς τήν πύ- 
κνωσιν τοΰ δικτύου τών άνταποκριτών μας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
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IDER
Μεγάλη Κινηματογραφική Γερμανική Έπιθεώρησις 

Εκδότη; : MAX MATTISSON
Berlin, SW. 68—Ritterstrasse 71
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ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΒΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜ. I. KAPPA
12 ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΘΗΝΑΙ—ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 52-14

Τηλεγραφική διεύ&υνσις: POZIKAAJP

ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
40 ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ!!

Μέ τονς εξής ΠΡΩΤΑΙΩΝΙΣΤΑΣ

ΤΖΙΑ ΡΟΥΣΚΑΓΙΑ—ΕΑΕΝΑ ΛΟΥΝΤΑ—ΜΠΕΣΥ ΛΩΒ—ΑΝΝΑ ΝΙΛΣΩΝ—ΑΝ
ΝΑ MAPI—ΛΙΛΙΑΝ ΛΥΛ—ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΒΑΛΥ—ΜΑΡΣΕΑΙΝ ΝΤΕΗ—ΑΕ-

ΑΤΡΙΣ ΤΖΟ Υ —ΕΣΤΕΛΛΑ ΤΕΗΛΟΡ—ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΕΝΤΦΟΡ 
ΜΠΑΡΓΟΛΟΜΕΟ ΠΑΓΚΑΝΟ (ΜΑΣΙΣΤΑΣ)—ANTONIO 
ΜΟΡΕΝΟ-ΜΠΕΝ ΛΥΟΝ-ΦΡΑΝΚΙ ΝΤΑΡΡΟ-ΝΤΟΥΓ- 
ΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ—ΝΟΑΧ ΜΠΥΡΡΗ—ΤΣΕΣΤΕΡ 
ΚΟΝΚΛΙΝ—ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΟΥΣΜΑΝ—ΦΡΕΔ ΤΟΜΣΟΝ

TOM MIS—TOM ΤΑΗΛΕΡ—ΜΠΟΜΠ ΣΤΗΛ

^ιταιιπίΗίπιιιπιιιπιπππππιππιιιιπιιιπιΐΓπιιπιπιππτππιιπιιιιπιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιοιίίπιιΐίΐιιιυιιι^

ι II oaos o KHmTomiiKOs kosnos
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ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ

I ΙΩΑΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ = =a
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 36

ΑΘΗΝΑΙ
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I ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΑΓΓΓ1ΑΣ KAI ΣΚΩΤΙΑΣ |

TQN ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ j

I ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΙΑI ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ-ΕΤΣΓΝΕ1ΔΗΣΙΑ |
I I

TIMAI ΛΟΓΙΚΑΙ
| I
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ΤΟΜΟΙ KAI ΤΕΥΧΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΑΣΤΕΡΟΣ

ΕΙς τά γραφεία μας πωλοϋνται τά εξής.
Τόμοι <Κινημ. ’Αστέρος» 1927 πρός δρχ. 75. 
Τόμοι «Κινημ. ’Αστέρος» 1928 » » 75.
Τεύχη τών ετών 1927 —1929 » » 2.

Μέ τάς αύτάς τιμάς και άνευ ταχυδρομικών τε
λών άποστέλλονται ταχυδρομικώς 

καί εις τάς Επαρχίας,
Γίνονται άποστολ·>ί καί είς τό ‘Εξωτερικόν μέ 

έπιβάρυνσιν 20ο)ο επί τών άνωτέρω τιμών
Σ.τεύσατε πριν εξαντληθούν

LE C'NEMA SUISSE
Ελβετικόν Κινηματογραφικόν Πβρ'οδικόν 
Rue du Theatre-Montreux (Suisse)

e I Ν Ε Μ
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard RHsabeta 14. Bucarest (Roumanie)
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MIA ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

I
I

ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΜΕΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ
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| 3, ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 3 |
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ΝΑ ΟΕΩΡΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΔΙΚΟΝ ΣΑΣ 
ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΘΕ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
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ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΞ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ
ΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΓΑΑΑ ΚΕΡΔΗ

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΘΑΜΒΩΤΙΚΗΣ

1929—1930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡθΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΕΙΣ ΥΜΑΣ

S

Η ΦΟΞ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΩΤΗ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
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