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’ Εργον άφαντάστ >υ πλοκής καί 
ενδιαφέροντος μέ υπόθεσιν συναρ
παστικήν έκτυλισσομένην είς τους 
αιθέρας. Ό αγών δια τήν κατα- 
κτησιν τοΰ ωκεανού δι αεροπλά
νων καί ή εξαιρετική του πλοκή 
εΐνε δυο σημεία ποΰ μαζί' με,τους 
πρωταγωνιστείς Ραμόν Νοβάρρο 
καί Άννίτα Πέίτζ έγγυώνται μίαν 
άπό τάς εξαιρετικός επιτυχίας τής 
Ιφετεινής σαιζόν. 'Η ταινία αυτή 
θά προβληθή εις τό«'ΑΤΤΙΚΟΝ» 

ώς ηχητική
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Drean of Love

Το γνωστόν Γαλλικόν έργον τό όποιον κατά 
τό παρελθόν έσημείωσε άνά τόν κόσμον τήν 
μεγαλειτέραν θεατρικήν επιτυχίαν, διασκευα- 
σθέν υπό τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου Φρέντ Νγ 
μπλο. Εΐνε ένα έργον τοΰ οποίου’τήν εμπορι
κήν αξίαν έγγυώνται πλήρως [καί οι δύ0 
πρωταγωιιστοΰντες «άστέρες», Νΐλς ’Άστερ 

καί Τζόαν Κράουφορδ
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Διά μίαν φτράν 
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ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ

’Επέρασεν άπό τάς ’Αθήνας ή θελκτική Μαίρη 
Πίκφορδ, συνοδευομένη άπό τόν σύζυγόν της Ντοίγ- 
κλας Φαιρμπάνκς (οίίτω προφέρεται τό όνομά του 
Άμερικανιστί), καί άπό τόν αδελφόν της Τζάκ Πίκ
φορδ.

Τί σκέπτονται διά τήν Ελλάδα, ή μάλλον, τό τί 
ήθέλησαν νά έκφράσουν άπό τάς σχετικός εντυπώ
σεις των έκ τής γνωριμίας τής χώρας μας', έμαθεν 
ήδη τό κοινόν μας άπό τόν τύπον μας, δστις ομολο- 
γουμένως, σπανίως συνεκινήθη τόσον άπό τήν εντεύ
θεν διέλευσιν καλλιτεχνικών προσοιπικοτήτων, όσον 
τοΰ συνέβη μέ τους συμπαθεστάτους χθεσινούς μας 
φιλοξενουμένους Αμερικανούς άστέρας.

'Ο τίτλος τοΰ παρόντος άρθρου μου, προδίδει 
δτι δέν θά έπακολουθήση κατωτέρω, συνέντευξις μέ 
τήν Μαίρην καί τόν Ντούγκ. "Αλλος συνεργάτης 
μας, τυχηρότερος άπό εμέ ποΰ ασθενούσα, καί δέν 
έκατώρθωσα νά τούς εΐπώ τό «ώς ευ παρέστησαν» 
έκ μέρους τών αναγνωστών τοΰ «Κ. Α.», είχε τήν 
τύχην νά εκπλήρωσή τήν εξαιρετικά ευχάριστου αυ
τήν ύποχρέωσιν άπέναντί των.

Εΐδον επίσης τήν Μαίρην Πίκφορδ καί τό Ντώγ- 
κλας Φαιρμπάνκς. Τούς εΐδον κατά τύχην, έξερχο- 
μένους τής Αμερικανικής Πρεσβείας, όταν έπέβαι- 
νον τοΰ αυτοκινήτου των. Τό στιγμιαίου άτέυισμά 
των, ποΰ μοΰ έχάρισε τήυ καλλιτέραν ιλλουζιόυ, τήν 
μουαδικήν ίσως ή οποία δέυ διατρέχει του κίνδυνον 
υά χάση τήυ γοητείαυ της, μοΰ παρέχει τήυ ΐδέαυ 
νά σκιαγραφήσω τούς συμπαθεστάτους προχθεσι
νούς μας φιλοξενουμένους. Θά διόσω λοιπόν ένα 
πρόχειρο άτελές περιγραφικό σκίτσο των καί τίποτε 
περισσότερον. Θά κάμω δηλαδή κάτι ποΰ δέν έκα
μαν οί άλλοι οσάκις εύρέθησαν εις τήν θέσιν μου 
κατά τό παρελθόν. Από τής άπόψεως αυτής τουλά
χιστον, άς άναγνωρίσουν οί φίλοι άναγνώσται τήν 
«όριζιναλιτέ» τής άσημάντου κατά βάθος σημερινής 
μου χειρονομίας....

Ή Μαίρη Πίκφορδ εΐνε κοντή, εΐπον καί έγρα
ψαν μερικοί άπό τούς συναδέλφους ποΰ τήν έγνώρι- 
σαν. 'Η λεπτομέρεια αύτη, ήτο ανέκαθεν γνωστή. 
Οί συνάδελφοι όμως ποΰ έγνώρισαν προσωπικώς τήν 
Μαίρην καί διεπίστωσαν τήν μετριότητα τοΰ άνα-

στήματός της, κάμνοντες ασφαλώς τήν συγκριτικήν 
παρατήρησιν τής ξανθής αυτής φριβολιτέ, μέ τόν 
μελαψόν άθλητικώτατον γίγαντα σύντροφόν της, θά 
μετέβαλον τό βλέμμα των είς μέτρου, καί θά ύπελό- 
γισαν τό άκριβές ανάστημα τής Μαίρης. καθώς καί 
ποιον αέρα θά τής προσέδιδαν οί πόντοι ποΰ τοΰ 
λείπουν.

Τάς συναδελφικάς αύτάς ντεζιλλουζιόν δέν έδο- 
κίμασα εγώ. Αυτή είναι ή μοναδική ϊσως άποψις 
ποΰ μέ παρηγορεΐ, επειδή δέν έθλιψα εγκάρδια τό 
χέρι τής Μαίρης.

Τό θελκτικό κεφαλάκι της, μέ τό γλυκύτατο χα
μόγελό του ποΰ φωτίζει ολόκληρο τό πρόσωπό της, 
ωσάν άντανάκλασις τοΰ φωτός τοΰ πλουσίου εσωτε
ρικού της κόσμου, είναι ή κυριωτέρα πηγή τής γοη
τείας της. Τό λευκό προσωπάκι τής Μαίρης, τόσο 
στον οθόνη, όσο καί στήν πραγματικότητα, δέν έχει 
τίποτε άλλο άπό τή γοητεία τοΰ χαμογέλου της. Τά 
χρυσά μαλλιά της, «ποΰ μυρίζουν άνοιξι», δπως λέ
γει ή "Ελινορ Γκλύν, στενή φίλη τής καλλιτέχνιδος, 
έστέρησαν κατά τά τελευταία χρόνια τήν μορφήν 
της άπό τήν αΐγλην τής λάμψεως τοΰ πλαισιώματος 
των. 'Η Μαίρη, δέν εΐνε πιά ή Μόλλυ, ή Πολυάν- 
να, ή ό Μικρός λόρδος μέ. τις χρυσές του μποΰκλες. 
Είναι ή πενθερά τής Ζουάν Κράουφορδ. Μάλιστα'. 
Ή πενθερά τής κυρίας Ντούγκλας ζούνιορ. Καί ώς 
τοιαύτη, ήναγκάσθη νά θυσιάση τό ανεκτίμητο χρυ
σάφι τών μαλλιών της ποΰ εφώτιζε ωσάν ηλιακή 
άκτίς τά όνειρα τών παιδιών ποΰ τήν έλάτρευσαν 
ώς Πολυάννα. 'Η Μαίρη έθυσίασε τις μποΰκλες της, 
όχι πλέον εις τόν βωμόν τής μόδας (διότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει θά τό είχε κάμει πολύ ένωρίτερα), άλλά 
στό βωμό τών σκληρών απαιτήσεων τής ζωής .. (α
δυσώπητο φθινόπωρο ποΰ λυγίζει τήν γυναικεία κο
κεταρία...).

'Ο Ντώγκλας, ώρισμένως Αντιπροσωπεύει τόν 
τελειότεροι’ τύπον τοΰ Αμερικανού σπόρτσμαν, άπό 
άπόψεως διαπλάσεως. Θά ήτο δμως κάπως δύσκο
λου νά μαντεύση κανείς τήν εθνικότητά του άπό τήν 
φυσιογνωμίαν του. Τά μάτια του γυαλίζουν, δπω; 
τών Μεξικανών. Τά λευκιότατα δόντια του ποΰ άφί- 
νει νά φαίνωνται τό αέναον μειδίαμα τής καλής καί
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εύθυμης καρδιάς του, ποΰ διαστέλλει τα χείλη του, 
έρχονται σέ χτυπητήν άντίθεσιν μέ τήν φυσικήν του 
μελανότητα. Ή φυσιογνωμία του είναι μια αξιο
θαύμαστη είκών ψυχικής ρώμης,σφριγγους και ζωτι- . 
κότητος, ποΰ ή καρδιά τοΰ Ντώγκλας Φαιρμπανκς, 
μάς υπόσχεται δτι δέν θά τοΰ λείψουν, οσα χρονιά 
και αν περάσουν άκόμη. , , ,

'Ο Ντώγκλας προσθέτους, φημίζεται δια το σπιν- 
θηοοβόλον του πνεΰμα μέ τό οποίον σαγηνεύει τους 
φίλους του κατά τάς συναδελφικάς των συναναστρο- 
(Ράς. Διηγούνται μάλιστα, τό εξής χαριτωμένοι· με
ταξύ τών αναρίθμητων ανεκδότων του. Ολίγον προ 
τής άναχωρήσεώς τ.-.υ έκ Καλιφορνίας δια το τελευ
ταίοι'αύτό ταξείδιον του, επήγαινε με το Γσαρλυ 
Τσάπλιν, επιστήθιοι· φίλον, του, εις το Πικφαιηρ 
(οΰτω ονομάζεται ή κατοικία του ζεύγους Ηικφορδ- 
Φαίομπανκς, στό Χόλλυγουντ), δτε ένα εντομον (εί
δος κατσαρίδας) εύρέθηκε στήν άκρη του πεζοδρο
μίου, δπου εβάδιζαν. Ό Τσάπλιν ήτοιμαζετο να την 
πατήση, έλεεινολογών διά τήν ρυπαρότητα του πε- 
ζοδοομίου μιας τόσον κεντρικής λεωφόρου της Α
μερικανικής κινηματογραφουπόλεως, όταν ο Φαιρ- 
μπάνκς τόν συνεκράτησε : . , ,

__ Μή πρός Θεού, τοΰ είπε. Μπορεί να εινε ο 
λόν Σάνεϋ είς τήν τελευταίαν του μεταμφιεσιν . 
Σκέψου μέ ποιά τύψι θά έφόρτωνες τη συνειδησι 
σου άν συνέβαινε αύτό καί τήν εσκΟτωνες...

Και ή κατσαρίδα έπέζησε, χάρις εις τον Φαιρ- 
μπάνκς και τό πνεΰμα του. Παρόμοια ανέκδοτα πλεο
νάζουν εις τήν ζωήν τοΰ Αμερικανού αστερος. Δεν 
εΐνε δέ διόλου άπίθανον, νά έπλουτίσθη κατα τι η 
ή συλλογή των και μέ...'Αθηναϊκά τοιαϋτα, ασφαλώς 
αρκετά πικάντικα λόγφ τοΰ αττικού άλατος που φυ
σικά δέν θά τούς έλειψεν... ,’Ίρις Σκαραβαίου

Μ! Κ ΡΑ Ν Ε Α
Ό Ταχυδρόμος άπό τήν "Αγκυραν- είνε ένα μεγάλο 

®ίλμ τής τουρκικής παραγωγής, το οποίον προβληθεν προ 
ήμερων στήν Κων)πολιν έσημειωσε μεγάλην επιτυχίαν. Η 
ΰπόάεσις τοΰ φίλμ ίστορικορωμαντικη διαδραματίζεται ο- 
λίνον χρόνον μετά τήν συνθήκην των Σεβρών.

_  'Q Ραμόν Νοβάορο, δ όποιος ενεκα της θαυμασιας
του φωνής εύνοεϊται έξαιρετικώς άπό τήν ομιλούσαν ται-| 
νίαν ύμΛεΐ ήδη 5γλώσσες. Τήν ισπανικήν, διότι εινε η, 
μητρική του, τήν άγγλικήν, φυσικά, αφού εργάζεται τόσα 
χρόναΛτήν’Αμερική. Τήν γερμανικήν και την ιταλικήν την 
δποίανέμαθε χάριν τών άνωτερων του σπουδών εις την φω 
νστικήν μουσικήν. Διά νά συνειθίση δε και την γαλλικήν 
δσον το δυνατόν καλύτερα,έπηρε ένα θαλαμηπόλο I άλλο μη 
γνωρίζοντα ρϋτε λέξιν άγγλικήν. Εις ενα νεο του μαλιστα 
φωνοφίλμ θά τραγουδήση διάφορά τραγούδια έκτο, εις τ ] 
άγγλικήν καί είς τήν ισπανικήν.

Ύ'— Καθώς πληροφορούμεθα απεφασισθη και εν Γαλ- 
>ία ή μείωσις τοϋ φόρου τών δημοσίων θεαμάτων.λ1· 2 & τελευταίαν στατιστικήν £ις το ^λυγουντ 
εργάζονται 23 Γερμανοί ηθοποιοί. 16 Ρωσσοι. 12 Γάλλοι 
11 Σουηδοί, 10 Αυστριακοί, 7 Ιταλοί 6 Ούγγροι, 4 Ιαπο 
νε- 8 ιιεξικάνοί, 3 Δανοί καί άπο είς ’Αργεντινός, Βραζι

α^-ό- Κινέζος Τσεχοσλοβάκος, ’Ινδός, Πολωνός, , Ρου
μάνος,’ Σέρβος καί Τούρκος (Έλληνας δεν αναφέρει η στα
τιστική) Έπίσης 60 "Αγγλοι. ,- Τό νέο φίλμ τής Ζανέτ Γκαίηνορ με σύντροφον πα- | 
η-ν τόν Σάρλ Φαρέλλ εΐνε ή Βουδαπέστη». Εκδοσις Φο,

ΑΜΕΡΙΚΗ ....................
ΊΙ ’Έβελιν Μποέντ καί ό Νέϊλ Χαμι.λτον αμα 

τήέπιστροφή των είς Χόλλυγουντ. θά «γυρίσουν» και 
πάλιν μαζύ ένα φίλμ διά την Παραμαουντ.

Οί Αμερικανοί ασχολούνται εις την τελειοποιη- 
σιν καί εφαρμογήν μιας νέας ταινίας μεγάλων δια
στάσεων. Ή διάμετρος δια μεν την Φοξ θα ειιαι 
(I.μ.70, διά δέ τήν Παραμαουντ θ· θ; · κ

' Τό ποοσεχές φίλμ της Δειλά Χαιαμ, ι - 
«Μασκαράντ» θά έχη ώς συντρόφους τον Κλαιντ 
Κούκ καί τόν Φαρέλλ Μακ Ντοναλντ.

Ή Γκλόοια Σβάνσον άφ' ου επερασε πολύ ευ
χάριστους ημέρας είς Νέαν Ύόρκην και ενφ «πε- 
-ίαιοέτα τούς φίλους της έπί τοΰ υπερωκεανίου « Ο
λύμπια» έλαβεν ένα πολυτελως συσκευασμένου κοιτ 
περιέχον ένα μπουκέτο άπό δάφνην· και μέσα εις τού
το αιά φιάλην μέ περίεργες σφραγιδε,^ και με την 
ίτΧέτα «κρασί 20 ετών». Άνοίξασα όμως την φια 
£ΤΧε αύτήν κενήν. Οί παοιστάμενοι εγελασαν 
καί ή Γκλόρια θυμωμένη επεταςε την φιάλην a,

Διαδίδεται δτι ή Ρενέ 'Αντορε έπισκεφθείσα 
τήν άδελφήν της είς το Πεξικόν, ησθανθη τηνκαρ- 
δίαν τη: πάλλουσαν εςαιρετικω, πολι, δι 
πλωματικόν ύπάλληλσν του Μεξικού

Ό Τζών Γκίλμπερτ επιστρεφων απο το αν .τ ) 
Ευρώπην ταξείδιον του θά γυρίση ενα φ.λμ «Ο 
ιιΰΑοί δύο πολέμων». · ,& , >

Ή Κόλιν Μούο θά «γυρίση» ενα φιλμ δια τη 
Φέοστ Νάσιοναλ «Τά φωτεινά ποδιά και η τρελλη»

'Ή Τζάνετ Γκέυνορ ύπανδρευθη εσχατω, ενα νε 
ον δικηγόρον τοΰ Σάν Φραντσισκο, ονοματι Λαιν 
τελ Πέκ.
ΙΤΑΛΙΑ , ., υ

—Ό Λίβιο Παβανέλλι άνεχώρησεν εκ Βερολίνο 
X,ΡΛ,,γιν Έκεϊθον ό ίταλός καλλιτέχνης θα με_ 
ταβή είς Μιλάνον δπου θά παραμείνη δια τας δοκι 
iii'f- τού Foncf Im Robimarca.• ^ΕΡτό Μιλάνον ίδρυση νέα εταιρία παραγ co- 
γης ταινιών υπό τήν επωνυμίαν Alba Italiea Films 
S A. Τό πρώτο φίλμ τό οποίον θα «γυριση» 
έχει τόν τίτλον «JI Fauno.» .. , ~

' —.’Εγνώσθη δτι ή γερμανις καλλιτέχνις Μπρι , 
ώτε Χέλμ, ή όποια είχεν ένάγη την Ουφα η οποία 

όχι ιιόνον δέν τήν διεφήμιζε ως επρεπε, αλλα κ 
τής άνέθετε πάντοτε ρόλους μοιραίας
aJ τήν δίκην, σκοπεύει δέ να εγκατασταθη εν Ιτα
λία διά νά «γυρίση» φίλμ διά λογαριασμόν μια, 
ιταλικής εταιρίας. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΥΡΟΣΠΑΣΤΟ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΚΟΝΤΣΑ πΕΡΕΖ.-.ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ 
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Μέσα στή χιονισμένη νύκτα τό τραίνο κατρακυ- 
κυλοΰσε βαρειά, διευθυνόμενον πρός τήν Σεβίλλη. 
Ήταν ένας ελεεινός καιρός καί ό οδηγός ήναγκά- 
σθη νά σταματήση ξαφνικά. Σ’ ένα διαμέρισμα τής 
πρώτης θέσεως ό’ Δον Ματέο, πλούσιος Σεβιλλιά- 
νος, έξεδήλωνε τήν δυσαρέσκει ί τοα.

— Δέν διορθώνονται ποτέ*., αύτή ή εταιρεία δέν 
προβλέπει τίποτε, θά μείνουμε έτσι, έπίπολύ καί θά 
πεθάνουμε άπ’ τό κρύο.

Δέν μπορούσε νά μείνη στή θέσι του καί περιπα
τούσε στούς διαδρόμους, κτυπώντις τά πόδια νευ
ρικά καί, επειδή έστονοχωρεΐτο πολύ' στό βα 
γόνι του τής πρώτης θέσεως, πέρασε σ’ ένα 
τής τρίτης. Ξαφνικά ακούει φωνές γυναικείες καί 
τρέχει εκεί δπου καί άλλοι θεαταί είχαν συνα- 
θροισθή απ' αυτόν τόν γυναικοκαυγά. Ή μία γυ
ναίκα ήταν έξόχως ωραία. Ήταν μιά μικρούλα με- 
λαχροινή μέ παιδικό πρόσωπο. Αύτό τό στοματάκι 
ήταν γεμάτο ζωή καί ό Δον Ματέο άρχισε νά πα- 
οατηρή μέ περιέργεια τήν μικρή ταξειδιτότ σσα. Ή 
δύο γυναίκες δμως δέν έφαίνοντο νά προσέχουν διό
λου σ’ αυτόν καί ό καυγάς εξακολουθούσε. 'Υπήρχε 
κίνδυνος νά καταξεσχίσουν τά πρόσωπά των καί ό 
\όν Ματέο έπεμβάς τής έχιόρισε. Ήμοίφθη άπό 
ένα χαμόγελο τής μικρούλας ποΰ έλεγε περισσότερα 
καί άπό πολλά λόγια.

'Ο Δον Ματέο έξηκολούθησε τό δρόμο του χω
ρίς πειά νά σκέπτεται τήν συνάντησί του στό τραίνο 
μέ τήν μικρή μελαχροινοΰλα και έπανέλαβε στήν 
Σεβίλλη τήν παληά του ζωή. Κατά τήν άφιξί του 
οργάνωσε μιά υπέροχη γιορτή στον κήπο του δπου 
έδέχετο μόνος τούς προσκεκλημένους του. Συνώδευε 
ένα ζευγάρι φιλικό του δταν ένα τριαντάφυλλο πί
πτει στά πόδια του. Ό Δόν Ματέο ανακαλύπτει μέσα 
στό πλήθος δτι εΐνε ή μικρούλα τοϋ τραίνου. Δέν 
τήν ήρώτησε τίποτε άλλ’ αύτή δμως τοΰ λέγει μέ 
κακία «ονομάζομαι Κόντσα Περέζ καί κατοικώ μέ 
τήν μητέρα μου στή ν οδόν Μοντέρος», ελάτε νά μέ 
ίδήτε.

Ό Δον Ματέο μάζεψε τό άνθος καί δέν είχε 
Ιπειά παρά μιά ιδέα' νά ξαναειδή αύτήν τήν Κόντσα 

ποΰ τόν έκανε άνω κάτω. Πήγε στήν όδ > Μοντέρο 
καί νόμιζε πώς θά βρή μιά φτωχή καλύβα. Αλλά 
δέν ήργησε νά εννοήση δτι γιά νά δή τήν μικρούλα 
έπρεπε νά κουρασθή. ’Έτσι ή πρώτη του έπίσκεψις 
πήγε χαμένη.

"Υστερα άπό μερικές μέρες επανήλθε. Τήν 
βρήκε νά κοιμάται καί έπωφελήθη τοΰ υπνου της 

Ι γιά νά περιέλθη τό δωμάτιο δπου άνεκάλυψε μιά 
φωτογραφία ενός ωραίου νέου καί αμέσως το αί
σθημα τής ανησυχίας τόν κατέλαβε... Ή ζήλεια τον
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κάμνει νά εννοήση δτι άγαπά. Δέν σκέπτεται πειά 
παρά πώς νά τραβήξη τήν νέα αύτή γυναίκα 
άπό τόν οίμορφο νέο κα δέν βρίσκει καλλίτερον 
τρόπον παρά νά ζητήση τήν χΠρα της άπό τήν 
γραία μητέρα της.

— Δέν μπορώ εγώ νά σάς δώσω απάντηση σε- 
νιόρ καβαλλιέρο' ή κόρη μου μόνη μπορεί νά σάς 
άπαντήση. ’Έχετε ύπ’ δτβιν σας δτι είναι τιμία καί 
δέν θά πανδρευθή παρά τόν άνδρα ποΰ θά άγα- 
πήση πραγματικώς. 'Ο Δόν Ματέο στήν άπάντησι 
αύτή τής γραίας θά γελούσε, άλλά συνεκρατήθη καί 
τής έδωσε ένα παΧέτο χαρτονομίσματα. Φεύγον
τας αγόρασε πολύτιμα μπιζού καί ωραία άνθη καί 
ετοιμαζόντανε νά τά στείλη στήν μέλλουσα σύζυγόν 
του άλλά εκείνην τήν όίραλαμβάνει ένα επισκεπτήριο 
μέ τά εξής λόγια :

Θά έδεχόμην...Θέλετε δμως νά μ’ αγοράσετε;.. Δέν 
θά μέ ξαΫαδήτε...Χαίρετε. Κόντσα.

'Ο Δόν Ματέο πληγωμένος άπό τήν άρνησι αύτή, 
τρέχει σέ διασκεδάσει, γιά νά τήν ξεχάση άλλά εις 
μάτην ή άνάμνησις τής Κόντσα. τόν βασανίζει.

'Ένα βράδυ σέ κάποιο μικρό δρόμο άκούει μιά 
φωνή πού τόν καλοΰσε. Ήταν ή Κόντσα μέ τήν ο
ποίαν μίλησε δλη τήν νύκτα.

Μετά συζητήσεις μακράς ή Κόντσα δέχεται έπί 
τέλους νά γίνη ή γυναίκα τοΰ Δόν Ματέο. Χωρι- 
ζόμενος δμως καί φεύγων δ Δόν Ματέο ήκουσε σύ- 
ριγμα καί γυρνώντας βλέπει κάποιο νέο νά τής δίδει 
ένα φάκελλον. Ήταν δ νέος τού δποίου τήν φιοτο- 
γραφία είχε ΐδη στό δωμάτιο τής Κόντσα.

Ό Δόν Ματέο δέν έγνώριζε τό περιεχόμενον τοΰ 
σημειώμάτος και έξω φρένων' τής ζητεί νά τοΰ τό 
δείξη, άλλ' αύτή άρνεΐται:

—Τότε καλά...δέν θά μέ ξαναδής.,.Δέν θά έλθω 
ποτέ πειά νά σ’ άνησυχήσω. 'Ο Δόν Ματέο βάσταξε 
έτσι δύο μέρες άλλά τήν τρίτη πήγε στήν Κόντσα 
ή δποία αύτή τήν φοράν έπανέλαβε τά ίδια περίπου 
λόγια του.

—Δέν μ άγαπάτε φεύγιο καί δέν θά μέ ξανα- 
δήτε ποτέ πειά.

Έξηφανίσθη έτσι καί δ Δόν Ματέ οτρέχει είς 
άναζήτησίν της.'Ένα βράδυ στό «Kadix» σ’ένα καμ- 
μαρέ γεμάτο ναυτικούς πού φώναζαν πώς θέλουν νά 
ίδοΰν τήν Κοντσίτα. Τρέμων βλέπει μιά γυναίκα. 
Τήν άναγνωρίζει, τήν πλησιάζει καί τήν παρακαλεί 
νά πάγη μαζί του. Αύτή δέχεται. Τήν στιγμήν αύ
τήν δ ιδιοκτήτης τής ψυθιρίζει κάτι στ’ αύτί καί 
αύτή φεύγει μέ τήν ύπόσχεσι νά γυρίση σέ λίγα λε
πτά. 'Ο Ματέο δμως άκούει τούς ναυτικούς, νά συ
ζητούν καί νά λέγουν δτι ή Κοντσίτα χορεύει ίδια < 
τέρως στό επάνω πάτωμα. Σάν τρελλός άνεβαίνιεί
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τής σκάλες καί βλέπει τήν Κόντσα νά χοοεύη γυ- , 
μνή εμπρός σέ μερικούς εκδρομείς. Μπαίνει άπό τό 
παράθυρο καί οί άνθρωποι φεύγουν τρομαγμέ-1
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νοι. Θέλει, νά σκοτώση τήν Κόντσα άλλ’ ή αγάπη 1 
δέν τήν άφίνει καί ή σ.υμιριλίιοσις επέρχεται.

Θελιό νά γίνοι γυναίκα σας, λέγει ή Κόντσα, άλ
λα πρώτα πρέπει νά γίνω πλούσια, γιατί δέν ίίέλω 
νά λέγουν ότι. σάς υπανδρεύομαι γιά τά χρήματά σας.

'Ο Δόν Ματέο τήν πέρνει στήν Σεβίλλη σ' ενα 
παλατάκι όπου τήν φορτώνει μέ μπιζού καί πλοΰ- 
τη. Μιά μέρα πήγε νά τήν δή καί αυτή τοΰ έτεινε 
τό χέρι, άπό τά κάγκελλα γιά νά τό φιλήση. Τόν 
έκανε καί έδύμωσε καί ύστερα τοΰ λέγει:

Δέν σάς άγαπώ...εκείνος ποΰ άγαπώ νότος...καί 
δείχνει ένα μικρό...τόν Μπρεντίνο καί τόν άγκαλιάζει 
μπροστά του. Προσπάθησε νά σπάση τά κάγκελλα 
άλλά μόνον πληγές έκαμε στά χέρια του καί φεύγει 
άπελπισμένοτ. Τήν επαύριον ή Κόντσα πηγαίνει νά 
τόν δη σαν νά μή είχε συμβή τίποτε. Στό δωμάτιό 
του τήν αρπάζει καί τήν ραπίζει. Θέλησε ν' άντιστα- 
θή σαν τίγρις άλλά αυτός ήταν δυνατιότερος. Τότε 
σέρνεται καί τοΰ τείνει τιί χείλη της γιά πρώτο ερω
τικό φιλί. "Ενα χρόνο άργότερα ή Κάλτσα χόρευε 
σ’ ένα νυκτερινό κέντρο τώλ’ Παρισίων τον χορό τής 
μόδας τής Σεβίλλης. '(J Δόν Ματέο έτρωγε εκείνη 
τήν στιγμή μέ κάποιοι' φίλον του καί έλεγε γιά 
τήν Κόντσα.

'Η ευτυχία μου δέν βάσταξε παρά 15 μέρες 
μονάχα. Τελείωσε δέν τήν άγαπώ πειά Αλλά όταν 
βρέθηκε μπροστά της προσποιούμενος τόν τρύχραι- 
μο, δέν μπόρεσε νά βαστάξη περισσότερο καί 
τής στέλλει ένα σημείωμα. «Σοΰ φιλώ τά πόδια 
Κόντσα, έλα σ' άγαπώ». 'II Κόντσα τσαλάκωσε τό 
σημείωμα καί εξακολουθεί νά χορεύη ξεσπώσα στά 
γέλοια καί έκφράζουσα τόν έρωτά της σέ κάποιον 
άλλον. Καί ό \όν Ματέο μένει μόνος μέ τήν λύπη.
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Ειδοποιούνται πάντες ©i άλληλογραφούντες μεθ’ 
ημών δτι ©ύδεμία επιστολή άποστελλομένη ταχυ
δρομικές εις τά γραφεία μας θά γίνεται δέκτη, έάν 
δέν φέρει τά κεκανονισμένα ταχυδρομικά τέλη.

Παραχαλοϋνται συνεπώς πάντες δπως φροντίζουν 
νά έπικολλώσι είς τάς έπιστολάς των τά ακριβή 
γραμματόσημα καθ’ δσον αύται μή γενόμεναι δε- 
κταΐ παρ’ ημών θά καταστρέφονται δπό τής ταχυ
δρομικής ύπηρεσίας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ!
ϊ£ΐς τά γρα,φΦϊχ μ.ας «ωλοϋνταε φωτο· 

γραφίαε μ.εγέ6ους 1Η—σκηναι καί 
τιρόσωπχ άπο διάφορα νεώτα.τα κινημα
τογραφικά έ^,γα,ώραιόταταικαί πολύ κα
τάλληλοι διά κάδρα πολυτελείας, μόνον 
15 δραχμάς έκαστη.

Ο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ 
‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ,

’Ή σχίσε ή ετοιμασία τοΰ πρωτοχρονιάτικου τεύ
χους τοΰ «Κινηματογραφικού Δστέρος», τό οποίοι' 
νά παρουσ ασθή ύπό εντελώς διαφορετικήν άπό άλ
λοτε δψιν.

• ’Έκδοσις πολυτελής μέ χρωματιστός εικόνας καί 
έπί εκλεκτού χάρτου.

Οί εκλεκτοί μας συνεργάται δεσποινίς ’Ίρις Σκα
ραβαίου οί κ. κ. Ro Mr, Βίων Παπαμιχάλης, Λεώ, 
Wa<npai κ. ά. ποοσεφέρθ ησαν εύγενώς νά συ
νεργαστούν διά τήν άρτιωτέραν έμφάνισιν τής εκτά
κτου έκδόσεως τοΰ «Κινηματογραφικού Αστέρος».

Επίσης πλήν τής άλλης ύλης θά περιέχη :
I Ειδικόν δασμολόγιον κινηματογραφικών ειδών,
| Φορολογία εισιτηρίων κινηματογράφου,

Στατιστικός είσαχθεισών ταινιών έν 'Ελλάδι,
Πλήρη πίνακα λειτουργούντων κινηματογράφων, 

έν 'Ελλάδι, Τουρκίφ, Αίγύπτω καί Κύπρφ.
Πίνακα λειτουργούντων κινηματογραφικών γρα

φείων καί εργαστηρίων μέ τας διευθύνσεις αυ
τών κλπ. κλπ.

Τό άνωτέρωε κ τ α κ τ ο ν τεύχος δέν θάπεριλαμ 
βάνεται είς τήν συνδρομήν καί κατά συνέπειαν καί 
οί συνδρομηταί ύποχρεοΰνται νά τό αγοράσουν ιδιαι
τέρως.

Μολονότι όμως λόγο.) τής πολυτελούς έκδόσεως 
θά ύποβληθώμεν είς έξαιρετικώς βαρείας δαπάνα,· 
έν τούτοις ή τιμή του ώρίσθη εις δραχμάς 2·~> διά νά 
δυνηθοΰν νά τό άποκτήσουν όλοι οί φίλοι άναγνώ- 
σται μας.

\ιά τήν ίξασφάλισιν χώρου είς τό έκτακτον τοΰτο 
τεύχος πρός καταχώρισιν διαφημίσεων γίνονται άπό 
τοΰδε δεκταί σχετικοί έντο αί,

Τιμαί διαφημίσεων.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΛΑΙΔΗ

Εξώφυλλον άπαραιτήτως δίχρωμον δρχ. 11ΗΜΙ
Ολόκληρος σελίς εσωτερική » “><Μ ·

'Ολόκληρος » » δίχρωμος » 750
ΊΊΊμισυ σελίδος » 300
[Τέταρτον » » 150

'Π άξία τών κλισέ τών διαφημιζόμενων ειδών 
θά έπιβαρύνη τούς πελότας.

Είς τούς κ. κ. Διεί’θυντάς συστηματικών κινημα
τογράφων τών Επαρχιών τής 'Ελλάδος, Κύπρου, 
’Αλεξάνδρειάς καί Κωνσταντινουπόλεως, συνι- 
στώμεν ιδιαιτέρως δπως διαφημίσουν τάς εργα
σίας των εις τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα». 
Διότι έκτος τοΰ ότι ωφελούνται έκ τής διαφημίσεως, 
ενισχύουν ούτω καί τόν άγώνα τοΰ μοναδικού των 
δημοσιογραφικού οργάνου τό όποιον παλαίει άπό 
έξ ολοκλήρων ετών διά τά συμφέροντα αποκλειστικοί; 
τών έπιχειρήσειόν των.

Π41.\Ε1ΤΑΙ πλήρης κινηματογρα
φική μηχανή προβολής συστήματος ΓΚΩ- 
ΜΟΝ είς πολύ καλήν κατάστασιν καί βΐς 
συμφέρουσαν τιμήν. Γράψατετ Κωνσταν
τίνον Ά,ρτέμην, ζυθοπώλην Χΰρον, ή 
«Κινηματογραφικόν Αστέρα» 

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ·ΣΠΛΕΝΤΙΤ«

Ή πρώτη έμφάνισις κατά τήν έφετεινήν σαιζόν τής υ
πέροχου Γκρέτα Γκάρμπο. Τό παίξιμό της ώς πάντοτε ε
ξαιρετικά καλό. Ό Κόνραντ Νάγκελ ώς αξιωματικός τοϋ 
αυστριακού στρατού, προσπαθεί νά δημιουργήση κάτι,λόγφ 
τής φύσεως τού χαρακτήρας του δμως δέν τό κατορθώ
νει. Έπίσης ό Γκουστάβ φόν Ζένφερτιτς είς τόν ρόλον 
τού Ριόσσου στρατηγού αρκετά καλός. Ή ΰπόθεσις σέ πολ
λά σημεία απίθανος. “Ενα φίλμ πού έσημείωσεν έπιτυ
χίαν. Wampas

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣΠΟΥ-ΓΕΛΑ

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,.

Σενάριο γραμμένο έπί τή βάσει τού γνωστού μυθιστο
ρήματος τού Βίκτωρος Οΰγκώ. Ό Κόνραιτ Φαίντ ώς 
Γκουϊπλεΐν είναι πράγματι υπέροχος, άναμφιβόλως δέ είνε 
μία άπό τάς καλλιτέρας του δημιουργίας έν ’Αμερική. 
Ή Μαίρη Φίλμπιν. έπίσης είς τόν ρόλον της ώς Ντέα πολύ 
καλή. Άξιοσημείωτον τό παίξιμο τής “Ολγκα Μπαγκλά- 
νοβα, ώς δουκίσσης /οξιάν. Τόσον δέ θαυμάσια κατορθώ
νει νά ύποκριθή τόν ρόλον τής έκφυλου καί έκκεντρικής 
αύτής γυναικός, ώστε άνεκηρύχθη αμέσως άστήρ.

Ό Τσεζάρε Γκραβίνα εις τόν ρόλον τού θύρσους αν 
καί πολλάκις ύπερβάλλων, κατορθώνει νά άναπτύξη τό 
πατρικόν αίσθημα είς έξαιρετικόν βαθμόν.

Τέλος παντού αναφαίνεται ή ψυχή τοΰ μακαρίτου σκη
νοθέτου Πωλ Λενί, ό όποιος πράγματι ήργάσθη εύσυνει- 
δήτως διά τήν έπί τό άρτιιότερον έμφάνισιν τού φίλμ, τό
σον άπό καλλιτεχνικής δσον καί διακοσμητικής άπόψεως. 
Ή φωτογραφία τοΰ Ζιλμπέρ Βάρειτον, μετρία. Ένταΰθα 
έσημείωσε μάλλον έπιτυχίαν. Wampas

“ΦΙΛΩ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ΜΑΝΤΑΜ,,

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

Τό σενάριο τοΰ Γκόστα Λάφελς, πολύ διασκεδαστικό, 
μπορεί κανείς δέ νά πή καί άρκετά πρωτότυπο.

‘Ένα έργον ποΰ κρατεί άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τοΰ 
θεατοΰ χωρίς καθόλου νά τόν κουράζει, ιδίως μέ τάς ά
πειρους κωμικάς σκηνάς καί παρεξηγήσεις.

Ή Μαριλέν Ντίτριχ, διά πρώτην φοράν έμφανιζομένη 
είς τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, σημειώνει έξαιρετικήν έπιτυχίαν 
έν τή ύποκρίσει τοΰ ρόλου της, ύποσχομένη πολλά διά τό 
μέλλον.

Έπίσης, ό γέρων πλέον, Χάρρυ Αίτκε, σέ πολλάς σκη
νάς πολύ καλός. Ή μουσική τοΰ έργου πολύ γλυκειά, ήρε
σεν έξαιρετικά.

Δύναμαι άκραδάντως νά ε’ίπω, δτι είναι τό έμπορικώ- 
τερον φιλμ πού προεβλήθη έφέτος.

Ενταύθα έσημείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν.
_____________________Wampas

ΤΗ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΦΕΥΔΗ ΤΗΣ ΠΙΙΊΗΣ ΠΕΤΡΟΒΠΗΣ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

Άπό τήν πρώτη στιγμή σχηματίζει καθείς τήν έντύπω- 
οιν δτι πρόκειται περί φίλμ μέ άπαιτήσεις. Κάτι λεπτομέ
ρειες τής σκηνοθεσίας, ωραίος φωτισμός καί φωτογραφία 
καθώς καί ηθοποιία συντελούν τά μέγιστα είς τήν διαμόρ- 
φωσιν ευνοϊκής διαθέσεως, είς τό όποιον, άς μή λησμο
νούμε, συντελούν καί τά ονόματα τών συντελεστών του. 
Άς έλθωμεν ήδη είς τά καθέκαστα.

Τό σενάριο (Χάνς Σεκέλη) ένθυμίζει όχι μόνον είς τάς

γενικάς γραμμάς, άλλά καί είς πολλάς λεπτομέρειας τήν 
Κυρίαν μέ τάς καμελίας» τοΰ Δουμά υίοΰ, αυτό άφ’ ένός 

τό δτι δέ άφ’ ετέρου περιέργως τό ένδιαφέρον τής άρχής 
διαδέχεται κάποια μονοτονία καί αρκετές πιθανότητες, έρ
χονται νά παρουσιάσουν τό σενάριο μειονεκτοΰν. Ή άρχή 
άσφαλώς υπόσχεται περισσότερα άπ’ δσα ή κατόπιν έξέλι- 
ξις τής ύποθέσεως μάς παρουσιάζει, έξ άλλου πάλιν τό 
τέλος μάλλον ώς ικανοποιητικόν δέον νά κριθή. Έν τού- 
τοις άσφαλώς παρακολουθεϊται εύχάριστα.

Ό δημιουργός τής «Ούγγρικής Ραψωδίας» μάς έδειξε 
καί πάλιν τήν λεπτότητα τής τέχνης του. ‘Π σκηνοθεσία 
δηλ. (Χάνς Σβάρτς) είνε θαυμαστή. 'Ο πλούτος, ό ρυθμός, 
αί λεπτομέρειαι. τό χρώμα ικανοποιούν καί ευχαριστούν 
τόν θεατήν. Κάποιο δυσάρεστο τρενάρισμα ποΰ παρατη- 
ρεΐται κάποτε, είνε ολίσθημα όφειλόμενον εις τό σενάριο. 
Έπίσης κατά τό μάλλον ή ήττον ικανοποιούν οί ρόλοι μέ 
έπί κεφαλής τήν έπιβληθεΐσαν πλέον όριστικώς Μπριγ- 
κίττε Χέλμ. Άν έξαιρέση τις λίγες στιγμές ποΰ φαίνεται 
κάπως έξω άπό τό ρόλο της, έμφανίζεται κατά τά άλλα 
θαυμασία. Κατορθώνει δέ είς τήν προκειμένην περίστασιν 
νά άποδίδει άριστα όχι μόνον τήν συνήθη της σατανικό
τητα καί προκλητικότητά της, άλλά καί εικόνας πλήρεις 
λυρισμού. Ό Φράντς Λέντερερ άφελής καί φυσικός ώς έπί 
τό πολύ. Άλλά καί ό παλαιός μας γνώριμος Βάρβικ Βάρντ 
(συνταγματάρχης) δεν υστερεί.
"Τό ώραϊον σύνολον συμπληροϊ άριστοτεχνική φωτο

γραφία (Χόφμαν) καί καλοβαλμένοι φωτισμοί. Καί τό συμ
πέρασμα’ ένα άπό τά έκλεκτότερα φίλμ τής παραγωγής 
Πόμμερ τής Ufa τοΰ όποιου καί ή έμπορική άξία συνα
γωνίζεται τήν καλλιτεχνικήν. Αυτό διαβεβαιοΐ άλλωστε τό 
πολυπληθές κοινόν τής «πρώτης».

Ro—Μα

.......ςΤηλη.......
| ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ—ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |.

- ’Αλεξάνδραν Κ. (Ένταΰθα). 'Ο William Boyd έγεννήθη 
είς Cambridge, Ohio τήν 5ην ’Ιουνίου 1898. Είνε ξανθός 
καί έχει γαλάζια μάτια. Είναι ύπανδρευμένος μετά τής 
έπίσης ηθοποιού τοΰ κινηματογράφου Eleanor Fair. Ή 
διεύθυνσις του: c]o Cecil de Mille Studio. Culver Gily. 
California.U. S. Α. Ό John Barrymore έγεννήθη τήν 15 
Σεπτεμβρίου 1882. Είναι ύπανδρευμένος μετά τής ηθο
ποιού τοΰ κινηματογράφου Dolores Cotello. Ή διεύθυν- 
σίς του: c]o Warner Bros Studios. 5842 Sunset Boule
vard- Hollywood-California· U. S. A.

Σινεφ'ιλ (Ένταΰθα). Συμφωνώ άπολύτως μέ τήν γνώμην 
σας. ‘Όσον άφορά τήγ γνώμην σας διά τόν όμιλοΰντα καί 
ηχητικόν κινηματογράφον συμφωνώ μέ ώρισμένας έπιφυ- 
λάξεις, ιδίως δσον άφορά τόν ηχητικόν ό όποιος φαντά
ζομαι δτι έχει πολύ μεγάλο μέλλον έμπρός του. Σχετίκώς 
διά τά μηχανήματα προβολής όμιλουσών καί ηχητικών 
ταινιών υπάρχουν διάφορα, μερικά τών οποίων σάς άνέ- 
φερα είς προηγουμένην μου πρός υμάς άπάντησιν, χωρίς 
δμως ν’ άπαιτεϊται καί άντίστοιχον μηχάνημα έγγραφής. 
'Ως έκ τούτου τά διάφορα συστήματα προβολής δέν προ
βάλλουν μόνον ώρισμένου συστήματος ταινίας. Άναφορι- 
κώς μέ τόν Ντούγκλας ή γνώμη μου είναι δτι είναι ένας 
πολύ συμπαθητικός άνθρωπος καθώς καί ή Μαίρη, τήν 
μεγάλην του δέ φήμην καί δημοτικότητα δέν τήν οφείλει 
μόνον είς τά επικίνδυνα καί πρωτότυπα παιγνίδια του, 
άλλά καί είς τήν προσωπικότητά του, τοΰ είδους της. Ή 
Γκρέτα Γκάρμπο έπαιζεν είς τά «Δράματα τών οίκων α
νοχής». Wampas
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0 ΝΤΟΥΓΚΑΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ ΚΑΙ Η ΜΑΙΡΗ ΠΙΚΦΟΡΑ
ΕΠΙΧΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τρεις ώρες μαζύ μέ τούς καλλιτέχνας έπι τής Άκροπόλεως.—Ό σκοπος τοΰ ταξειδίου των. - Πώς 
πέρασαν τάς δυο ημέρας τής παραμονής των είς τήν πόλιν μας κλπ. κλπ.

Ό Σταθμός τής Λαρίσης, από τοΰ όποιο-,· κα 
θιερώθη φαίνεται πλέον, νά φθάνουν εις τάς Αθή
νας οί διάσημοι καί επίσημοι ξένοι των—πρεσβευ- 
ταί, υπουργοί, στρατηγοί, Μητροπολΐται, Ρετζαΐοι 
κ.λ.π.—είδε κατά.τήν παρελθοΰσαν πάλιν εβδομάδα 
μίαν από τάς λαμπράς ημέρας τής δόξης του.

Τό βρωμερόν κτίριον, όπου καταλήγει ή ένιόνου- 

κέντριόσει τήν αφρόκρεμαν 
των ’Αθηνών άγωνιώσαν νά 
ύποδεχθή δύο καλλιτέχνας 
τοΰ Χόλλυγουντ. τον Ντούγ- 
κλας Φαίρμπανκς καίτήνΜαί- 
ρη Πίκφορδ.

ματινής πολυτελείς λυμουζί- 

λαϊκά λεωφορεία άπέθετον 
εις τό πεζοδρόμιου τοΰ σταθ
μού τό έμψυχον φορτίου των, 
σπεΰδον νά θαμβωθή από 
τήν λάμψιν τών δύο αστέρων.

και ή Μαίρη ή μάλλον ή α
μαξοστοιχία πού τούς φέρει 

τάς τελευταίας κακοκαιρίας 
βαδίζει αργά καί έξαφνικά 
αναγγέλλεται ότι δεν θά 
φθάρη παρά μετά τέσσαρας 
ιόρας βραδύτεροι·.

Όλοι υποδέχονται τήν εϊ- 
δησιν μέ αδιαφορίαν αποφα
σισμένοι νά περιμένουν όχι 

σαρας ακόμη ώρας, αρκεί 
ν , Ο < ■■■ > - επι της Λκροπο/,εως οιδυο ενδοςους μορφας, που (Φωτ
κάποτεέπί τέλους θά φθάσουν.

Έν τούτοις δσον ή ώρα προχωρεί υποχωρεί τό 
ενδιαφέρον κατ’ αντίστροφον αναλογίαν καί τό κοι
νόν αρχίζει ν’ απομακρύνεται, πράγμα πού δεν θά
έκαμνε.κέάν είχε πληρώσει είσιτήριον.

Τό ωρολογίου τοΰ σταθμού θά έσήμαινε τήν 
δωδεκάτην—εάν έλειτοΰργει κανονικώς— όταν οί 
μηκυθμοί τής καταφθανούσης ατμομηχανής έκαμαν 
όλους τούς καρτερικώς άναμείναντας, αρκετούς εϊ- 
σέτι, νά ριγήσουν έξ άγαλλιάσεως.

Μετά πέντε λεπτά ή αμαξοστοιχία άφικνείται 
επί τέλους καί σταθμεύει, ένώ εκατοντάδες ζεύγη ο
φθαλμών αναζητούν τό όχημα είς τό όποιον έπιβαί-

πει εις τάς βαθμίδας τοΰ βαγκόν-λί, όπου εύρίσκε-

χωρώ διά νά τούς ευχηθώ ως αντιπρόσωπος του 
Ελληνικού κινηματογραφικού τύπου τό «ώς εύ πα

ρέστησαν» καί νά ζητήσω τήν

νωστισμός, ώστε μόλις προ
λαμβάνω νά ακούσιο μερικάς 
τυπι-'άς ευχαριστίας καί νά 
δεχθώ τήν ύπόσχεσιν ενός 
ραντεβού δι αύριον.

Εις τάς ένδεκα ακριβώς 
τής επομένης εισέρχομαι εις 
τό «ΙΙτί Παλαί», όπου κα
τέλυσαν. Είνε πολύ ένωρίςκαΐ

μη. Ά- διάφορον, έχω συνει- 
θίση από χθες νά περιμένω.

νε εις θέσιν νά μέ δεχθούν 
πληροφορούμαι ότι εάν θέλω 

στατα, κατά την ιοραν εκείνην 
απούσιαζαν άναχωρήσαντεςά-

’Όχι κατά τήν 1 μ.μ. αλλά 
εις τάς τρεις καί όχι εις τό 
«ΙΙτί ΙΙαλαί», αλλά είς τό θέ
ατρου Ήρώδου τοΰ Αττικού

σωκαίόχιμόνους.Όλόκληρος συνοδείατούς ακολουθεί, 
λαμβάνω δε τήν τιμήν νά γνωρίσω εκείνους πού τήν 

στον καί ή μις Έλισσάβετ Λούϊς ιδιαίτερος γραμ- 
ματεύς τοΰ Φαίρμπανκς καί τής Πίκφορδ, ό σκηνο
θέτης κ. ’Έρμπερ Πάρκερ, ό νεαρός Τζάκ Πίκφορδ 
καί ό "Ελλην ξεναγός των κ. Ποέέμης, έπεξηγών 
καί έπιδεικνύων τάς διαφόρους αρχαιότητας.

Προσκολλώμαι καί εγώ είς τήν ακολουθίαν καί 
προχωρώ μαζύ των εις τήν έπίσκ.εψιν τών ιερών ε
ρειπίων διά τά άποϊα ποτέ άλλοτε δεν είχα φανεί

τόσον ενδιαφερόμενος, όσον τό απόγευμα αυτό. | τας» ξεφεύγουν από τό καπελλάκι της καί άνεμίζον- 
Έπιχειρώ, πλευρίζων μέλεπτότητα καί ευγένειαν < ται από τήν απογευματινή αύρα. Τά γαλάζια μάτια 

τον καλλιτέχνην νά ύφαρπάσω συνέντευξιν αλλά τοΰ της προσηλόινονται έκπληκτα έπάνω μου όταν τήν 
Ντούγκλας αί φράσεις κινούνται από τό ένα θέμα πλησιάζω καί τήν έρωτώ διά τάς έντυπιόσεις από 
εις τό άλλο μέ όσην ταχύτητα καί ελαστικότητα ό τήν πόλιν τής Παλλάδας.
ίδιος είς τά έργα του.

Ξύπνησε τό πρωί είς τις G καί ;>0'. Έπρογευμά- 
τισε καί έζήτησε ένα άλογον έπιθ υμών νά ξεκουράση 
μέ τήν ιππασίαν τό σώμα του από τό μούδιασμα 
τοΰ πολυημέρου σιδηροδρομικού ταξειδίου. Αλλά 
δυστυχώς τέτοιο πράγμα δέν εύρέθη. \έν υπάρχουν 
άλογα είς τάς ’Αθήνας !

’Έφυγαν πρωΐ-πρωΐ μέ τήν Μαίρη καί έκαμαν 
μόνοι ένα μεγάλο περίπατο. 
Τί ώραϊαι πού είνε αί Άθή- 
ναι μόλις έξημεριόση !

Στις έννέαξαναγύρισαν στό 
ξενοδοχείου καί έφυγαν πά
λιν αμέσως μέ τά αυτοκίνητα 
πού τούς έστειλε τό γραφείου 
ταξειδίων διά νά τούς όδηγήση 
είς τά διάφορα αξιοθέατα μέρη 
τής πόλεως καί τάς Αρχαιότη
τας.

Αφηγεϊται χαριτωμένα μέ 
τον ιδιόρρυθμον ίδικόν του 
τρόπον καί μέ όλίγας λέξεις 
δίδει πλήρη εικόνα τών έ.ντυ- 
πιόσεών του.

«Πήγαμε καί είςτόν δήμον 
τής Αλωπεκής γιά νά δούμε 
τήν γήν σέ κάποιον σημεΐον 
τήςόποίας έγεννήθη · Σωκρά
της...................................

Από τήν Πνϊκα μόνον κα- 
το'ιρθωσα νά προσανατολισθώ 
μέ τάς αρχαίας Αθήνας.

Ένιΐ) ανεβαίνομε πρ ς τήν 
Ακρόπολιν, μοΰ διατυπιόνει 

παράπονα εναντίον τοΰ διευ- 
θ υ ντο ΰ το ΰ Α ρχαι ολογικο ΰ 
Μουσείου κ. Ζιλιερόν.

«Έφθάσαμε είς τό Μου
σείου κατά τάς ένδεκα’ μόλις 
όμως προφθάσαμε ,νά ϊδοΰμε. 
ελάχιστα πράγματα.

»Πέρασε μιά ιορα χωρίς (νά τό καταλάβομε καί 
έξαφνικά χτύπησε τό κουδούνι καί μάς εϊδοποίησεν 
ότι έπρεπε νά φύγωμε γιατί ήταν δώδεκα παρά 
πέντε ή ιορα πού οί έπισκέπται πρέπει νά φύγουν. 
Παρ' δλας τάς παρακλήσεις μας έστάθη αδύνατον 
νά πεισθή ό διευθυντής τοΰ Μουσείου νά μάς ά- 
φήση ακόμη ολίγα λεπτά».

«Μοΰ άρεσε πολύ ή Κηφισσιά». Μόλις φύγαμε 
από τό Μουσείου έπήγαμε εκεί, έφαγαμε καί έπι- 
στρέψαμε εις τάς Άθάνας μόλις προ ολίγου.

Ή Μαίρη, έν τώ μεταξύ, παρακολουθεί, θαυ
μάζει καί έρωτά γιά κάθε τι πάνω στον ιερό βράχο. 
Μικροί άτακτοι, χρυσόξανθοι βόστρυχοι τής. «Ροζί-

'II Μαίρη Πίκφορδ εις τόν 'Ιερόν βρά
χον τής Άκροπόλεως

( Φωτογραφία Κινημ. Άσττρος

Φαντάζομαι ότι έκείνην τήν στιγμήν απορούσε 
πώς εύρέθη "Ελλην τόσον ασεβής προς τά ιερά τών 
προγόνων του ώστε νά διακόπτει τό προσκύνημά της 
επάνω εις αυτά. Φαιδρύνεται όμως πάλι σύντομα ή 
φυσιογνωμία της καί μοΰ άπαντά :

«Είμαι καταμαγευμένη σάς διαβεβαιώ, από τήν 
έλαχίστην εδώ διαμονήν μου. ’Ανέκαθεν όνειρευό- 
μεθα μέ τον Ντούγκ νά έπισκεφθώμεν τήν Ελλάδα 

τήν όποιαν μόνον από τά βι
βλία έγνωρίζαμεν. Λυπούμαι 
πού θά μείνωμεν μόνον δύο 
ημέρες καί δέν θά προφθά- 
σωμε νά ϊδοΰμε παρά ελά
χιστα πράγματα. Ελπίζω ό
μως ότι θά μπορέσωμε από 
τήν ’Αλεξάνδρεια πού πηγαί
νουμε νά βρούμε αεροπλάνο 
καί νά ξαναγυρίσωμε πάλιγιά 
λίγες μέρες στάς Αθήνας.

Τήν ερωτώ διά τάς έντυ- 
πιόσεις της από όλου γενικώς 
τό ταξείδιόν των

«Μα δέν έπισκεφθήκαμε 
καί πολλά μέρη, μοΰ άπαντά 
μέ ένα χαριτωμένο χαμόγελο. 
Πήγαμε πρώτα στήν Ελβε
τία όπου άφ ήσαμε κάποιαν ά- 
νεψιάν μου εσωτερικήν εις 
ένα σχολείου. Απ' εκεί σιο 
Παρίσι πού είνε ξέρετε ή α
γαπημένη πόλις τοΰ Ντούγκ. 
Εμείναμε λίγες μέρες καί έ

κανα αρκετά ψιόνια—- ιδίως 
τουαλέττες —έπεξηγεΐ γελών- 

εΰθυμα. Από τό Παρίσι 
πήραμε τό τραίνο καί ήλθα
με κατ' ευθείαν έδώ.

Θέλω νά τήν έρωτήσω κά
τι ακόμη ή μάλλον θέλω νά 
τήν έρωτήσω πολλά διά τήν

καρριέραν της|τόέργον της καί τόσα άλλα πράγματα. 
Καταστριόνω τό πρόχειρον έρωτηματολόγιον που 
θά τής υποβάλλω καί πριν ακόμη συμπληρώσω 
τ·ς σκέψεις μου άιαγκάζομαι νά παραμερίσω διά 
νά άφήσω τον θέσιν μου είς ένα όρμητικώς έπελά- 
σαντα τρίτον τον όποιον προς στιγμήν παραγνω
ρίζω ώς άποτελοΰντα μέλος τής συνοδείας τών καλ
λιτεχνών.

Επί ολίγα λεπτά βλέπω μόνον τιί νώτά του καί 
ή πλάνη μου έξακολουθεΐ, σκέπτομαι δέ συγχρόνως 
νά τοΰ ζητήσω συνέντευξιν.

Τί ταχεία άπογοήτευσις! Πταν ό κ. Μαδρά!
Ό κ. Μαδρά! Μάλιστα! Ό όποιος αύτοπαρου- 

σιάζεται είς τον Ντούγκλας καί τοΰ τείνει τό χέρι.



— ’Αχιλλεϋς Μαδρας σκηνοθέτης καί καλλιτέ
χνης τής οθόνης, διευθυντής τής «’Άζαξ Φίλμ»...

'0 Ντούγκλας τόν κυττάζεί ερευνητικά καί τοΰ 
ανταποδίδει τό χαιρετισμό μέ τήν τυπική ψυχρότητα 
μέ τήν δποία φέρεται κανείς είς τούς 'Ξένους.

Ατάραχος δ Μαδρα συνεχίζει.
— Προ δλίγοιν μηνών ήμουν στό Χόλλυγουντ, 

ένθυμεϊσθε;

— "Ωλ ράϊτ!...
Στρέφεται άποτόμως πρός τήν Μαίρην καί ε

παναλαμβάνεται καί μέ αυτήν ή ιδία σκηνή.·
—..... Είς τό Χόλλυγουντ... Ένθυμεΐσθε βέβαια

— ”Ωλ ράϊτ'......
Χωρίς καθόλου νά ταραχάή άπό τήν ψυχρολου

σίαν χαιρετά μέ τήν ίδια οικειότητα καί απομακρύ
νεται.

Τί ήθελε δ άνθρωπος;.,..
Προχωροΰμεν πρός τό Μουσεΐον τής Άκροπό- 

λεως, ένφ δ κ. Πάρκερ μοΰ άπαντά εύγενέστατα είς 
κάθε έρώτησιν ποΰ τοΰ απευθύνω σχετικήν μέ τούς 
καλλιτέχνας μέ τούς όποιους συνταξειδεΰει.

'Η έπίσκεψις είς τό Μουσεΐον διαρκει επ' άρκε- 
τόν. Ό Ντούγκλας καί ή Μαίρη φαίνονται παραδι- 
δομένοι ολοκληρωτικών είς τάς εξηγήσεις ποΰ δίδει 
δ ξεναγός διά τάς άρχαιότητας ποΰφυλάσσονται εκεί.

Εΰρισκόμεθα είς τήν είσοδον τοΰ μουσείου, 
όταν δ ήλιος κλίνει πλέον πρός τήν δύσιν του. Τό 
θέαμα τών χρυσών άκτίνων ποΰ φωτίζουν τό βάθος 
τών μαρμάρινων ερειπίων είνε αλήθεια ύπέροχον. 
Μαγευμένος δ Ντούγκλας μοΰ ψιθυρίζει.

Μά θά ήταν ποτέ δυνατόν οί πρόγονοί σας βλέ- 
ποντες μιά τέτοια δύση νά μή δημιουργήσουν δσα 
έδημιούργησαν;

Σκέπτομαι πρός στιγμήν νά τοΰ άπαντήσω δτι 
καί οί άπόγονοι τών προγόνων μας τάς ιδίας δύσεις 
βλέπουν καί δμως... Αλλά δ καιρός δέν εινε κατάλ
ληλος διά τοιούτου είδους παρατηρήσεις.

Εΰρισκόμεθα τώρα σχεδόν μόνοι. Οί άλλοι συνο
μιλούν λίγο μακρύτερα. Διακινδυνεύω μίαν παρά- 
κλησιν.

— Θά μοΰ επιτρέπατε μίστερ νά σάς έρωτήρω 
κάτι γιά τή ζωή σας;

Στρέφεται καί μέ κυττάζεί ενώ τό γνωστό χαμό
γελο άνθίζει στά χείλη του. Αντελήφθη δτι ή κρίσι
μος στιγμή έ'φθασε. Σύρει άπό τήν τσέπη του μίαν 
θαυμασίαν σιγαροθήκην καί μοΰ προσφέρει ένα σι- 
γαρέττον, άτάπτων συγχρόνως καί δ ίδιος ένα. Κα
πνίζει σιωπηλός έπίέν ή δύο λεπτά καί κατόπιν μοΰ 
άπαντά.

Τί μοΰ’άπήντησε... έ; Ολίγην υπομονήν μέχρι 
τοΰ επομένου φύλλου. Wambas

IDER FIlaM
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- Κατά τήν ένταΰθα παραμονήν τοΰ καλλιτεχνικού ζεύ
γους Φαίρμπαγκς—-Πίκφορδ, μία πρόσφυγξ έκ Μικρασίας 
εύρεθεϊσα έξωθι τοΰ ξενοδοχείου «Πτί Παλαί» δπου διέμε
ναν οί καλλιτέχναι καί ϊδοΰσα τό συγκεντρωμένον πλήθος 
τών θαυμαστών άναμένον νά τούς απόλαυσή καί ζωντα
νούς, ήρώτησε κάποιον, νά μάθη τί συμβαίνει. Γνωστός 
συμπολίτης φαρσέρ έπεμβαίνων, έπληροφόρησε τήν αγαθήν 
γυναίκα δτι οί συγκεντρωθέντες αναμένουν νά ϊδουν τόν 
πρωθυπουργόν κ. Βενιζελον. Μόλις ένεφανίσθησαν οί καλ- 
λιτέχναι έξερχόμενοι εις περίπατον καί τούς περιεκύκλω- 
σαν οι θαυμαστοί των διά νά τούς χαιρετίσουν, ή πρό- 
σφυξ νομίσασα δτι δ κόσμος έσπευδε διά τόν Βενιζελον 
επλησίασε καί εκείνη διά νά διαμαρτυρηθή είς τόν Ντούγ
κλας δτι τής καθυστεροΰσεν ή άρμοδία υπηρεσία τάς δμο- 
λογίας τής άποζημιώσεώς της.

—-Τό «Πάνθεον» τό όποιον προβάλλει συνήθως ταινίας 
τών Ηνωμένων Καλλιτεχνών έπωφελήθη τής ευκαιρίας 
νά δώση μίαν έκτακτον παράστασιν μέ τό έργον «Γκωσό» 
είς τήν όποιαν, ώς έλεγε, θά παρίστατο καί ό Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς. Ή έκτακτος δμως αυτή παράστασις δέν έδό- 
θη διότι ό Φαίρμπαγκς καί ή Πίκφορδ δέν έδέχθησαν τήν 
πρόσκλησιν πρός μεγίστην λύπην τής διευθύνσεως τοΰ 
«Πανθέου»,, η όποια ήλπιζε νά κάνει γενναίας εισπράξεις 
χάρις είς τήν περιέργειαν τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού.

, — "Αλλος έξυπνος επιχειρηματίας, ό ήθοποιός κ. Οικο
νόμου, έδημοοίευσε είς τάς έφημερίδας τήν έπ μένην τής 
άφίξεως τού ζεύγους Φαίρμπαγκς—Πίκφορδ, δτι τήν πα
ρ αστασιν τής «Σουλαμιτιδος» θα ετιμουσαν διά τής παρου
σίας των καί οί ’Αμερικανοί καλλιτέχναι. ’Εννοείται δτι 
τό κόλπο δέν έπιασε διότι οί καλλιτέχναι δέν έδέχθησαν 
καμμίαν πρόσκλησιν.

— Κατά τήν όλιγόλεπτον παραμονήν τής Μαίρης Πίκ
φορδ καί.τοΰ Ντούγκλας Φαίρμπαγκς είς τά γραφεία τοϋ 
«Κινημ. Άστέρος» τά όποια έπεσκέφθησαν, άπειρον πλή
θος συνεκεντρώθη έξωθι αύτών δπως έπευφημήση τούς 
εκλεκτούς καλλιτέχνας. Κατα την έξοδόν των μία μικρά, ή 
δεσποινίς Κ αίτη Βλαντοπούλου προσέφερεν είς τήν Μαίρη 
Πίκφορδ άνθοδέσμητ συνοδεύσασα αυτήν μέ ένα «καλώς 
όρίσατε».

Εις τόν σταθμόν τής Λαρίσης ό Ντούγκλας Φαίρ
μπαγκς εύρε καί ένα γνωστόν του. Μόλις έφθασεν ή αμα
ξοστοιχία. πρώτος μετά τόν συν εργάτην μας κ. Wampas 
ανήλθεν ο κ. Μαυροδημάκης τοΰ οποίου Φαίρμπαγκς έ- 
έσφιξε τό χέρι άποκαλέσας αύτόν «μίστερ Μαύρος·. Ώς 
γνωστόν ό κ. Μαυροδημάκης διατηρών γραφεΐόν ταινιών 
έν Παρισίοις είνε καί ό άγοραστής τών ταινιών τοΰ Φαίο- 
μπαγκς διά τήν Ελλάδα.

— Κατα το διάστημά τοΰ ταξειδίου τών άμερικανών 
καλλιτεχνών άνά τόν γΰρον τοΰ κόσμου συνωδεύει αυτούς 
εις ντεντεκτιβ εκ μέρους τής ασφαλιστικής εταιρίας εις 
τήν όποιαν έχουν άσφαλίση τήν ζωήν των.

—'° πάντοτε ζωηρός νέος Τζάκ Πίκφορδ, αδελφός τής 
Μαίρης Πίκφορδ, έθεάθη τήν έπομένην τής άφίξεως των 
είς τό Καμπαρέ τής δδοΰ Έμμ. Μπενάκη Κίτ-Κάτ», 
γλεντών.

— Είς 80 μπαοΰλα ήριθμοΰντο αί άποσκευαί τών καλ
λιτεχνών καί τής συνοδείας των. Είς τόν Πειραιά έχρειά- 
σθη νά ναυλωθή μία ολόκληρος μαούνα διά νά τάς ιιετα- 
φέρη έπί ίοΰ άτμοπλοίου.
, Το δε απο Παρισιων εις Αθηναςταξείδιον έστοίχισε 

εις τους ’Αμερικανούς καλλιτέχνας τό εύτελές ποσόν τών 
240 περίπου χιλιάδων δραχμών. "Οσο ακριβώς στοιχίζουν 
και τα τα|είδια*τών έλλήνων...συναδέλφων των!
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ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ—ΠΙΚΦΟΡΔ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Όπως κάθε χρόνο στήν αρχή τής χειμερινής περιόδου 
ή ’Αστυνομία έφαρμόζει διά τούς κινηματογράφους τό 
γνωστόν «ράβε ξύλωνε», οΰτω καί εφέτος δέν υστέρησε τής 
τακτικής της. Τήν παρ. εβδομάδα διέταξε τό κλείσιμον 
τοΰ κινηματογράφου «Σιναμπάρ» τοΰ κ. Κυπριώτη έπί τώ 
λόγιο ότι τά καθίσματα δέν ήσαν καρφωμένα έπί τοΰ δα
πέδου καί ότι αντί τών τριών διαδρόμων πού είχε ή σάλα 
έπρεπε νά τούς περιορίση είς...δύο.

Ύψιστε Θεέ ! Πώς κρατάς τά κεραμίδια ξεκάρφωτα ;
’Επίσης έζήτησε άπό τήν διεύθυνσιν τοΰ «Πανοράμα

τος» νά καταργήση τήν γαλαρίαν ώς έπικίνδυνον. Γιατί ; 
"Αγνωστον.

Τό Ύπουργεϊον είς τάς διαμαρτυρίας τής Π. Ε. Κ. 
ήναγκάσθη νά διορίση διαιτητήν, ό όποιος καί θά άπο- 
φανθή περί όλων αύτών τών διαφορών.

Τήν παρ. Δευτέραν π.μ. έγένετο είς τήν αίθουσαν τού 
Κινηματοθεάτρου Ροζικλαίρ» γενική συνέλευσις τής Π. 
Ε. Κ. είς ήν παρέστησαν 35 περίπου έκ τών μελών αύτής.

Κατ’ αύτήν έγένετο ή εκλογή νέου ταμία, κατόπιν τοΰ 
θανάτου τού άειμνήστου Δ. Καρρά, καθ’ήν έξελέγη τοι- 
οΰτος ό κ. Φίνος, διευθυντής τοΰ Κινηματογράφου «Άλ- 
καζάρ«.

’Επίσης κατόπιν προτάστως τού Δ. Συμβουλίου τής 
Π. Ε. Κ. διωρίσθη νομικός σύμβουλος ό δικηγόρος κ. Δ. 
Λόντος.

Ύπό τοΰ άντιπροέδρου τής Π. Ε. Κ. κ. Γ. Σαμαρτζή 
έπροτάθη είς τήν γεν. συνέλευσιν, δπως έπιβληθή εις τούς 
επιχειρηματίας τών έπαρχιών νά καταβάλουν ένα μικρόν 
ποσόν διά τήν ένίσχυσιν τής Π. Ε. Κ., τό ότοϊον νά είσ- 
πράττηται διά τών γραφείων ένοικιάσεως ταινιών προστι
θεμένου είς έκαστον τιμολόγιον. Ή Συνέλευσις έδέχθη τήν 
πρότασιν αύτήν τοΰ κ. Σαμαρτζή καί εξέλεξε μίαν τριμελή 
έπιτροπήν έκ τών κ.κ. Θ. Δαμασκηνοΰ, διευθυντοΰ τής 
«Συμβατικής», Βάγγου Βακογιάννη διευθυντοΰ τής «Σινέ 
Όριάν» καί Γ. Σαμαρτζή, ήτις συνερχομένη θά μελετήση 
τόν τρόπον τής άναγκαστικής αύτής οικονομικής ένισχύ- 
σεως τοΰ Ταιιείου τής Π. Ε. Κ.

Έπροτάθη έπίσης δπως τό Σωματεΐον τών κινηματο
γραφιστών προσχωρήση είς τήν γενικήν συνομοσπονδίαν 
τών Έπαγγελματιών τής Ελλάδος, άλλά ή πρότασις αύτη 
έμεινε διά νά συζητηθή είς προσεχή συνέλευσιν συνερχο- 
μένην πιθανόν κατά τήν προσεχή εβδομάδα.

Έν τέλει υπεβλήθη πρότασις δπως όνομασθοΰν έπίτι- 
μοι πρόεδροι ό βουλευτής Λέσβου κ. Γ. Παπανδρέου καί 
πάντες οί διατελέσαντες μέχρι σήμερον πρόεδροι τού σω
ματείου τής Π. Ε. Κ.

Κατόπιν άντιρρήσεων τινών έγένετο μυστική ψηφοφο
ρία καί όνομάσθησαν ώς τοιοΰτοι οί κ.κ. Γ. Παπανδρέου. 
Ν. Λαζάνης, Γ. Βακογιάννης καί Α. Τριανταφύλλου.

Σχετικώς μέ τόν θόρυβον τόν όποιον έδημιούργησε τό 
Ύπουργεϊον τών Οικονομικών περί μειώσεως τής φορολο
γίας τών εισιτηρίων τοΰ Κινηματογράφου, πληροφορού- 
μεθα άσφαλώς δτι ή μείωσις *ύτη δέν πρόκειται νά φθάση 
κάτω τών 5 τοϊς εκατόν. Δηλαδή, δώρον άδωρον. Έπίσης 
πληροφορούμεθα καί τό άναγράφομεν ύπό πάσαν έπιφύ- 
λαξιν, δτι τό Ύπουργεϊον άπεφάσισεν δπως ή πρώτη προ
βολή ελληνικών ταινιών φορολογείται μόνον μέ 10 ο)ο, 
διά νά ένισχυθή οϋτω ή ελληνική παραγωγή. Έάν τοΰτο 
εΐνε άληθές, εΐνε πολύ τιμητικόν διά τόν κ. υπουργόν τών 
Οικονομικών. ’Αλλά, έρωτώμεν’ διατί μόνον κατά τήν 
πρώτην προβολήν ; Μήπως δλαι αί άλλαι, μετά τήν πρώ- 
την, προβολαί μεταβάλλουν τήν έθνικότητα τοΰ φίλμ καί 
γίνεται άλλοδαπόν ; Έάν δχι, τότε ποιος ό λόγος νά πε
ριέρχεται τό φιλμ είς τήν τάξιν τών ξένων ;

Ζωηρά ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους τών Αθη
νών κατά τήν παρ. εβδομάδα. Προεβλήθησαν δέ τά έξης

έργα εις τούς κεντρικούς κινηματογράφους. Εις το «2Τ«ν- 
&εον τό έργον «eO τελευταίος μορφασμός», εις το «.Σπλεν- 
τιτ» τό ρωσικής παραγιογής εργον «Τό χωριό τής αμαρ
τίας», είς τό Ουφα Πάλας ένα άπό τά ωραιότερα έργα 
τής γεομανικής παραγωγής U. F· Α. «Γά περίφημα ψεύ
δη τής Νίνας Πετρόβνας > μέ τήν θεσπεσίαν Μπριγγίτε 
Χέλμ καί τόν Ίβάν Μοσζούκιν, είς τόν «’Απόλλωνα* ένα 
χαριτωμένο έργο μέ πρωταγωνίστριαν τήν Σουζύ Βερνόν 
ύπό τόν τίτλον «Ό τελευταίος χ·ρός> ή «Παρι Γκέρλς» 
καί είς τό «’^ττ*κόν» ή πρώτη ηχητική ταινία, παραγωγής 
Μέτρο Γκόλδουϊν «Λευκές σκιές» μέ τόν Ροντ Λά Ρόκ. 
Τό «Σάλον Ίντεάλ^ πατά πάσαν πιθανότητα θα κάμη έ- 
ναρξιν σήμερον Κυριακήν μέ τήν ηχητικήν καί ομιλούσαν 
ταινίαν «Τζάζ Ζίγγερ» παραγωγής Heimer με τον A?l 
Ζόλσον. *

* , , , ,Καί νέον ελληνικόν φίλμ θά κάνη την εμφανισιν του 
κατά τήν τρέχουσαν χειμερινήν περίοδον. Πρόκειται περί 
τοΰ νέου έργου τών άδελφών Γαζιάδη ύπό τον τίτλον 
«Μπόρα , τό όποϊ·ν λέγεται δτι θά προβληθή άπό τής ο
θόνης τοΰ κινηματογράφου «Απόλλων».^ Δεν εΐνε γνιο- 
στόν μόνον άκόμη ποιοι ήθοποιοι λαμβάνουν μέρος και 
ποια ή ύπόθεσίς του. Διότι, ώς φαίνεται, ή πραγματοποίη- 
σις τής ταινίας αύτής γίνεται έν πάση μυστικότητι, άγνω
στον διά ποιον λόγον. Έν πάση περιπτιόσει άς κάνουν ό- 
λίγην υπομονήν οί άναγνώσται μας καί τούς διαβεβαιοΰμεν 
δτι δταν έλθη ό καιρός θά τούς δώσωμεν μίαν ακριβή πε
ριγραφήν τής ύποθέσεως, τής υποκρίσεως και τής έν γενει 
καλλιτεχνικής καί εμπορικής άξίας τοΰ νέου ελληνικού 
έργου- * *

Έντός τής προσεχούς έβδομαδος, κατά πάσαν πιθανό
τητα, αναχωρεί δι’ Αίγυπτον καί Παλαιστίνην ο γενικός 
διευθυντής τής Μετρό Γκέλδουϊν διά τήν Εγγύς ’Ανατο
λήν κ. ’Αλβέρτος Κόρνφιλδ.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΚιΛημ. «Σπλέντιτ». Έν κοσμοσυρροή προεβλήθη τό 
έργον «Νύκτες πριγκήπων» μέ τόν Ζάκ Κατλαίν.
ΙΪ/ΙΚινημ. «■ Ολύμπιαν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Ό άν
θρωπος ποΰ γελρ» μέ τόν Κόνρατ Φάίν. Τά νούμερα καί 
διάφορα βαριετέ έξακολουθοΰν.

Κινημ. ^Χάϊ-Λάϊφ?. ’Αργεί, προκειμένου λίαν προσε
χώς νά κάμη έναρξιν τοΰ όμιλοϋντος κινηματογράφου.

Κίνημά έφ<»;». Προεβλήθησαν «Ό τάφος τοΰ ’Ινδού» 
καί «Ή γυναίκα τού Φαραώ».

Κινημ. «’Βλύσσια«. Προεβλήθησαν τά έργα : «Οί έκ
τος νόμου», «Ό άσσος τών ιππέων», «Ό ατρόμητος αστυ
νόμος». «Τραγιοδία Ώκεανοΰ» καί «Έξόντωσις τών λη
στών». ' Βρυέννιος
ΚΑΛΛΙΘΕΜ’Αθηνών)

Κινημ. Ήλναια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άρχιδούξ 
τοΰ Μπαλέττου» καί «Φωλεά τοΰ γυπός», ούδεμίαν δμως 
εξαιρετικήν σημειώσαντα έπιτυχίαν.

Κινημ. Έτουαλ. Προεβλήθησαν έπιτυχώς, τά έργα 
«Βαγαπόντης ποιητής» καί «Ραμόνα» συνοδεία άσματος.

Στρονμπος
ΠΑΤΡΑ!

Ζωηροτάτη ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους τής 
πόλεώς μας. Πολύ δίκαια άλλως τε γιατί τα έργα τα ό
ποια προβάλλονται, άξίζουν τοιαύτης ύποδοχής άπό τούς 
Πατρινούς. Άπό μηνός καί πλέον δ κινηματ. «Πανθεον» 
(ταράτσα) λειτουργεί ώς Σινέ-Βαριετέ μέ διάφορα νούμερα 
χορευτικά κ.λ.π. καθ’ εβδομάδά. Τοΰτο αποτελεί μιαν ει- 
σέτι πρόοδον τής πόλεώς μας, δημιουργός τής όποιας εΐνε
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ό διευθυντής τοϋ ώς άνω κινηματογράφου κ. Π. Κουβέ- 
λης, ό.όποιος πάντοτε δέν παραλείπει νά καινοτομή εις τήν 
πόλιν μας. Κατά πληροφορίας είς τόν ώς άνω κινηματο
γράφον πολύ προσεχώς πρόκειται νά γίνη έγκατάστασις η
χητικού κινηματογράφου. ”Αν τοΰτο αληθεύει πρέπει νά 
μός ένθουσιάζη καί νά μάς κολακεύη. γιατί ή πόλις μας 
πρώτη έκ τών έπαρχιακών θά απόλαυση τήν νέαν αυτήν 
έφεύρεσιν. 'Ας ελπίσουμε...

Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προεβλήθησαν τά κάτωθι 
φίλμ :

Κινημ.. ιΠάν&εον* (Ταράτσα). (Σινέ-Βαριετέ). «Μαν- 
δραγόρας μέ τήν Μπριγγίτη Χίλμ, «Ή φωνή τοϋ λαού», 
ή κωμοιδία «Αγαπώ τά χείλη σου» καί μέ έπιτυχίαν Ή 
φλόγα τού έρωτος».

/Γίνγκ. < Πάν&εον* (Αϊ&ουσα). «'Ο κύκλων τοΰ Τε- 
ξάς», δράμα τού υπαίθρου, κωμωδία Ζιγκοτώ καί «Ή 
φλόγα τοΰ έρωτος». 3

Κινημ. Ίντεάλ-·. Οί έρωτες τοΰ Ρασπουτίν» καί μέ 
εξαιρετικήν έπιτυχίαν «Ουγγρική Ραψωδία μέ ορχήστραν 
έκ 12 οργάνων καί μέ ίδικόν τσιγκάνικο βιολί. Προσεχώς 
«Οί Λησταί τοΰ Όλύμπου».

Άνδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Αχίλλειοι .— Προεβλήθησαν κατά τήν πα- 
ρελθοΰσαν εβδομάδα Ή κατά φαντασίαν πριγκήπισσα 
καί τό τελευταΐον έργον τής Dag-film Άστέρω μέ πραγ
ματικήν κοσμοσυρροήν. Προσεχώς : «Ό εχθρός». «Ή έπά- 
νοδος», «Ό θαλασσοκράτωρ » κλπ.

Κινημ. «Αττικόν». Ό κ. Φραγκουδάκης δέν έφείσθη 
δαπανών γιά νά μεταβάλη τό πρώην «Παγασαϊον» σέ μιά 
πολύ κομψή αίθουσα κινηματογράφου 200 περίπου θέσεων. 
"Ολα νοικοκυρευμένα καί βαλμένα στή θέσι τους μέ μεγά
λη τάξη. Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έκανε έναρξιν τών 
παραστάσεων του, μέ τό πολύκροτον έργον τοΰ Μωρίς Ντε- 
κομπρά «*Η Σειρήν τών Τροπικών» μέ τήν Ζοζεφίν Μπαϊ- 
κερ·2'Η£έπιτυχία του ϋπήρξεν άνωτέρα πάσης προβλέψεως. 
Συνεκέντρωσε τόν εκλεκτότεροι· κόσμο τής κοινωνίας μας. 
Προσεχώς υπόσχεται: Σκακιστής», «Τό τέλος τοΰ Μόντε 
Κάρλο» κλπ. έργα δηλαδή πριότης τάξεως.

Κινημ. ’Αργυλλα. Προεβλήθησαν «Κομφετί» καί «Δύ- 
ναμις τοΰ έρωτος» ή «‘Όρνεα τής θαλάσσης» μέ τόν Ρι
χάρδον Κορτέζ καί μέ αρκετά καλήν έπιτυχίαν.

Παπαβασιλείου
ςερραι

Κινημ. Όρφεύς. Τελείως άνακαινισθείς, έκαμε έναρ- 
ξιν τό παρ. Σάββατον μέ τό έργον Τό μελανόν της ση
μεϊον». Ό διευθυντής του κ. Άθανασιάδης μάς κατέ
στησε γνωστόν ότι έφέτος θά έργασθή ώς έπί τό πλεϊ
στον μέ έργα τής Οϋφα. ’Εντός ολίγου «Μανωλέσκου» μέ 
τόν Μοσζοΰκιν.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Σάφια ή χο
ρεύτρια» καί αμέσως κατόπιν τό «Μπαλαρίνα τής Μό
σχας» συγχρόνως μέ τά Αιοννσια. Χαλκίδης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον “Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
τελευταίος τώς ανθρώπων καί «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν 
Πάολι».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα Τό θάρρος 
τοΰ Λεοντοκάρδου» καί «Τό τελευταΐον σύνορον».

Κινημ. ^πλύντιτ, Δίδει παραστάσεις ό καραγκιοζο- 
παίκτης Κουτσούρης.
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρονικολοπούλον. Προεβλήθη τό έργον 
«Ή δεσποινίς δακτυλογράφος» μέ τήν Νόρμα Σήρερ.

Γιαλύσσας
ΛΕΥΚΗΣ

Κινημ. Απόλλων. Μέ αρκετήν έπιτυχίαν προεβλήθη
σαν τά έργα «Ό προικοθήρας . «Νικητής μέ τό στανιό . 
«Ό περιπλανώμενος Ιουδαίος μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί |

είς τέσσαρας έποχάς.
Ό διευθυντής τοΰ κινηματογράφου κ. Σκληρός μάς υ

πόσχεται διά τήν χειμερινήν περίοδον, τήν προβολήν τών 
εκλεκτότερων έργων πού προβάλλουν οί αθηναϊκοί κινη
ματογράφοι. Τσιρίμπαση;
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν τά έργα Τό λιμάνι τών 
δακρύων» καί «Ό άνθρωπος μέ τά διαμάντια».

Εκτός τοΰ Λούξ έφέτος είς τήν πόλιν μας οΰδείς άλ
λος κινηματογράφος λειτουργεί. Άκρο&αλασσίτης 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Βόλγα- 
Βόλγα» «'Η Λευκή Αδελφή καί «Ή χορεύτρια τοΰ 
Τσάρου». Προσεχώς « Όταν ή σάρξ υποκύπτει» μέ τόν 
Γιάννιγκς.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ή μεγάλη παρέλα- 
σις», 4Τραγική στιγμή», 'Ιπτάμενος άνθρωπος», «Δόκτωρ 
σατανάς», Ό υιός τοΰ Ζορρό», «Ό άνθρωπος μέ τήν 
’Ισπανό» Τρέλλες καρναβαλιού» καί «Γιά μιά θεατρίνα».

Πανουργίας
MITYAHNH

I Κινημ. ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν «Τό καρναβάλι τής 
Νίτσας», «Οί κατάσκοποι», Σάν αστραπή», Ό έβδομος 
ούρανός» καί τά επεισοδιακά «Ή κατηραμένη νήσος» καί 
Γιά ένα εκατομμύριο . Προσεχώς «Άστέρω».

Κινημ. ’Ανατολή. Προσωρινώς αργεί. Σωφρ.
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Κατά τήν περασμένη εβδομάδα προ
εβλήθησαν τά έργα «Μαίρη Λοΰ» μέ τήν Λύα Μάρα καί 
τό θαυμάσιο άπό πάσης άπόψεως έργο Τό λυκόφως τής 
Δόξης» μέ τόν Έμίλ Γιάνιγκς.

Κινημ. Αίγλη, Προεβλήθησαν «Τά επτά θανάσιμα μα
χαίρια καί «Ό δόκτωρ σατανάς». Στογιαννίδης
ΑΡΑΜΑ

Κινημ. Μύγας. Προεβλήθησαν τά έργα "Ερως καί 
τύχη» άνεπιτυχώς, «Αγάπη κοζάκου» έπίσης καί Ό μαύ
ρος θάνατος . Προσεχώς «Ουγγρική ραψωδία».

ΠΡΩΣΟΤΣΑΝΗ
Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν Ό ισχυρότερος όρ

κος» καί συνέχεια τοΰ επεισοδιακού Σιωπηλόν μυστήριον». 
ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν Τό φρικτόν όνειρον· 
καί συνέχεια τοΰ επεισοδιακού «Δεσποινίς άπεντάρου». 
Προσεχώς «Ό τρόμος τών ’Ινδών ■
Δ0ΞΑΤ0Π

Κινημ. ‘Ομόνοια. ’Αργεί.
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ

Κινημ. Πατύ. ’Αργεί.
Προσεχώς θά λειτουργήσουν καί είς τά πέριξ τής Δρά

μας χωρία Ροδολίβος, Σαρμουσακλή καί Ζηλιάχωβα κινη
ματογράφοι μέ ταινίες τοΰ κ. Άλκ. Γούναρη.

Κινημ. Μύγας. Προεβλήθησαν ή δευτέρα εποχή τοΰ 
έργου «Ή ώραία τοΰ Βοσπόρου», «Ιστορία μιάς εταίρας» 
Τσάρλεστον», Οί τέσσαρες ίππόται τής άποκαλύψεως 

ταινία παλαιοτάτη ή όποια δέν ήρεσε διόλου.
Καζαντζής

ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γαλάζιος Δού- 
ναβις» μέ έπιτυχίαν καί Ό κουρσάρος μέ τήν μάσκα .

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έδωσε δύο έξαιρε- 
τικάς συναυλίας ή περίφημος ρωσσική χορωδία μέ τής 
μπαλαλάικες τών Κοζάκων Μπαγιάν. Ή έξ 25 οργάνων 
χορωδία αυτή άφησε τάς κάλλιτέρας έντυπώσεις. Θερμά 
συγχαρητήρια οφείλονται είς τούς κ.κ Δημόπουλον καί Νι-
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Τά έργα πού προβάλλονται.—Αί μουσικαί των.—Ό όμιλών κινηματογράφος κλπ. κλπ.

μέτρα προληπτικά διά τήν ασφάλειαν τής ζωής τοΰ 
συχνάζοντας είς τούς κινηματογράφους κοινού. Είνε 
συνέπεια καί αποτέλεσμα τής κρατησάσης αρχής ότι 
ό κινηματογράφος αποτελεί έν είδος επιλήψιμοι* έ
πιχειρήσεως καί πρέπει νά λειτουργέ) ύπό δλως ιδι
αιτέραν έπίβλεψιν καί ειδικούς περιορισμούς. Εις 
κάθε περίστασιν προβάλλεται ό κινηματογρ ίφος ώς 
αφορμή τοΰ δείνα καί δείνα κακού, πότε ό διδάσκα
λος καί καθοδηγητής τών νεαρών έγκληματιών, πότε 
ώς ό διαφθορεΰς τών ηθών, πότε ώς ό υποβοηθών 
τήν κοινωνικήν παράλυσιν. Ποτέ δμως δέν άναγνω- 
ρίσθη δτι υπήρξε, μολονότι έλάχιστον είνε τό χρο
νικόν διάστημα πού διεδόθη εις τήν Έλλίδαείς άπο 
το ύςσοβαροτέρους έκπολι τι στικο ΰςπαράγοντας τήςχώ- 
ραςμας καί δτι θά ήδύνατο νά γίνη καί μορφωτικός 
καί διδακτικός τοιούτος, δπως εϊνε παντού, ήρκει 
μόνον τό κράτος νά άνέστελλε τόν έναντίον του πό
λεμον καί νά τόν έπιβοήθει έστω καί διά τοΰ τρόπου 
αυτού μόνον είς τό έργον τοΰτο.

'Ο σκοπός τής παρούσης]έρεύνης εϊνε, τό έπα- 
ναλαμβάνομεν καί σήμερον, τό νά άποδειχθή πόσον 
έσφαλμέναι εϊνε αί αντιλήψεις αί όποϊαι οδη
γούν τό κράτος είς τόν καθορισμόν τής στάσεώς του 
έναντι τής ελληνικής κινηματογραφίας. Θέλομεν 
—καί έλπίζομεν νά τό κατορθιόσωμεν—νά διόσωμεν 
είς τάς αρμόδιας άρχάς, τάς αρμοδίους ΰπηρεσία- 
νά έννοήσουν πόσον πλανιόνται νομίζουσαι ότι διά 
τής κατά τοΰ κινηματογράφου διώξεως προσφέρουν 
υπηρεσίαν εις τό κράτος.

Καί συνεχίζοντες τήν έρευνάν μας αυτήν έπισκε- 
πτόμεθα τό έπί τής οδού Σταδίου, κινηματοθέατρου 
«’Απόλλων», τοΰ οποίου ή λειτουργία ήρχισε πρό 
δεκαπε νθημέρου περίπου.

Τό κινηματοθέατρου τοΰτο έλειτούργει καί άλ
λοτε. Μετετράπη δμως είς θέατρον καί έλειτούργει 
έπί σειράν ετών ώς τοιούτον οπότε άνέλαβε κατά 
τήν τρέχουσαν περίοδον τήν έκμετάλλευσίν του ή 
«ΙΚΑ ΦΙΛΜ» καί τό διεσκεύασεν καί πάλιν είς κι
νηματογράφον.

'Η έκ νέου μετατροπή είς κινηματογράφου τοΰ 
«’Απόλλωνος» συνωδεύθη μέ ριζικάς ανακαινίσεις 
αύτοΰ είς τρόπον ώστε νά καταστή τό θέατρον τοΰτο 
ένα άπό τά πολυτελέστερα τών ’Αθηνών.

'Η έσωτερική διάταξις τοΰ θεάτρου εϊνε άρίστη 
είς τρόπον ώστε ή έντός αύτοΰ κυκλοφορία νά διε
ξάγεται άνέτως καί κατά τάς ώρας ακόμη τοΰ μεγά
λου συνωστισμού.

Ό ολίγος μόλις χρόνος ό όποιος παρήλθε άπό 
τής ένάρξεως τών έργασιών τοΰ «’Απόλλωνος» δέν 
έπιτρέπει τόν γενικόν καθορισμόν τής ποιότητος 
τών προβαλλόμενων είς αυτόν ταινιών. ’Άν ληφθοΰν

Ώς διά νά επιβεβαιωθούν τά δσα έγράφησαν 
εις τήν στήλην αυτήν τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 
περί τής απηνούς διώξεως τήν οποίαν τό κράτος 
έξασκεϊ κατά τών 'Ελληνικών κινηματογραφικών επι
χειρήσεων ή αρμόδια υπηρεσία — δλαι αί κρατικαΐ 
ύπηρεσίαι είνε άρμόδιαι προκειμένου νά βλάψουν τά 
συμφέροντα τών πολιτών καί δλαι είνε άρμόδιαι ό
ταν πρόκειται είς κάτι νά ωφελήσουν — διέταξε τό 
κλείσιμον τοΰ λαϊκού κινηματοθεάτρου «Σιναμπάρ» 
μέ τήν πρόφασιν δτι ή τοποθέτησις τών καθισμάτων 
είς τήν πλατείαν του δέν ήτο κανονική. Τά καθί
σματα ήσαν τοποθετημένα εις τρεις σειράς διαχωρι- 
ζομένας άπό τρεις διαδρόμους. 'Η διαρρύθμισις 
αυτή δέν ήρεσεν είς τήν έν λόγφ υπηρεσίαν, Αστυ
νομικήν υποθέτομεν καί προέβη εις τό κλείσιμον 
τοΰ κινηματοθεάτρου διατάξασα όπως αί τρεις σει- 
ραί συγχωνευθοΰν είς δύο καί οί τρεις διάδρομοι 
είς δύο έπίσης. Διά τούς γνωρίζοντας τό πνεύμα τό 
διαπνέον μέχρι σήμερον τάς αστυνομικός διατάξεις 
τάς σχετικός μέ τήν διαρρύθμισιν τών κινηματογρα
φικών αιθουσών, μεγαλειτέρα αμετροέπεια δέν θά 
ήδυνατο νά γίνη. Ένψ έως τώρα έζήτουν διαδρό
μους διά νά διευκολύνεται ή κυκλοφορία τοΰ κοινού, 
ήδη διά τής ώς ά'νω διαταγής επιδιώκουν. . . Τί ; . . 
Είνε είς θέσιν νά απαντήσουν ; . . .

Αυτή καθ' έαυτήν ή πραξις τής διακοπής τής 
λειτουργίας μιάς έπιχειρήσεως, μολονότι κακή, δέν 
έχει τόσην σημασίαν όσην τό δτι δι αυτής άποδει- 
κνύεται δτι τό επίσημον κράτος δέν λησμονεί ουδέ 
πρός στιγμήν τόν εξοντωτικόν αγώνα, είς τόν ό
ποιον άπό ετών κατήλθε, κατά τών κινηματογραφι
κών επιχειρήσεων. Καί άποδεικνύεται έξ ’ίσου ότι 
έννοεΐ συστηματικώς νά παραγνωρίζη τήν σπουδαιό- 
τητα τών υπηρεσιών τάς οποίας τοΰ προσφέρει μία 
κατηγορία έπιχειρήσεων, υπηρεσιών άνεκτιμήτου ά
ψας άναγνωριζομένας είς δλα τά άλλα έκτος τής 
'Ελλάδος μέρη τού κόσμου.

Εκτός τοΰ «Σιναμπάρ» έπϊδιώκετιι νά κλεισθή 
καί έτερον λαϊκόν κινηματοθέατρον τό «Πανόραμα» 
μέ τήν πρόφασιν ότι ό εξώστης του δέν εϊνε αρκετά 
στερεά έκτισμένος, ώστε τά μή υπάρχει κίνδυνος κα- 
ταρρεύσεως αυτού.

Τά δύο αυτά κρούσματα τής καταδιωκτικής μα
νίας κατά τοΰ ελληνικού κινηματογράφου, εις καμ- 
μίαν περίπτωσιν δέν ήμποροΰν νά έξηγηθοΰν ώς 

κολαΐδην οί^όποΐοι ουδέποτε ύπελόγιοαν δαπάνας προκει
μένου νά παρουσιάσουν είς τό κοινόν τής Χίου κάτι τό 
ώραϊον καί εύχάριστον.

Προεβλήθησαν έπίσης Τό τελευταΐον βάλς», Κοζά
κοι καί «Οί κίτρινοι πειραταί». Προσεχώς «Βαρκάρης 
τοΰ Βόλγα», «Άστέρω» κλπ. Βουδούρης
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δμως ώς σχετικαί ενδείξεις άφ’ ενός τό μέχρι σήμε
ρον ρεπορτόριόν του καί άφ’ ετέρου ή πείρα τοΰ 
διευθυντοΰ τής ΙΚΑ ΦΙΑΜ κ. Τ. Κουρουνιώτη, 
καλλιτεχνικού διευθυντοΰ άλλοτε τής Σινέ Όριάν 
ήμπορεΐ τότε νά βεβαιωθή μετά πεποιθήσεως. δτι 
τό πρόγραμμα τοΰ νέου κινηματογράφου δέν θά 
υστέρηση ποτέ του τών παλαιών άπό άπόψεως 
έκλεκτότητος.

★

Τό «Σπλέντιτ» τρίτον είς τήν σειράν τών επι
σκέψεων είς τάς οποίας μάς οδηγεί ή ερευνά μας 
ένεφανίσθη καί αυτό κατά τήν έφετεινήν κινηματο
γραφικήν περ οδον ούσιωδώς ανακαινισμένων.

'II απλή καί απέριττος είσοδός του έγένετο πο- 
λυτελώς επιβλητική, καί ή εσωτερική διακόσμισις 
έπλουτίσθη καί έτροποποιήθη μέ κάποιο λεπτότερου 
γοΰστο.

Είς τό δεύτερον τοΰτο κινηματοθέατρον της— 
δεύτερον είς τήν σειράν όχι είς κατηγορίαν—ή Σινέ 
Όριάν δέν έγκατέστησε δμιλοΰντα κινηματογράφον 
έκανόνισε δμως κατά τοιοΰτον τρόπον τά τοΰ προ
γράμματος του, ώστε νά καταστή έξ ίσου πλούσιον 
μέ τό τοΰ ά'λλου κινηματοθεάτρου της.

Τό Σπλέντιτ είνε ώς γνωστόν ένα άπό τά πα- 
λαιώτερα κινηματοθέα ρα τών ’Αθηνών. ’Επί τής 
οθόνης του προεβλήθησαν κατά καιρούς αί καλλί
τεροι ταινίαι τής διεθνούς παραγωγής καί επ' αυ
τής έπίσης προεβλήθη ή πρώτη ά'ξιόλογος ελληνική 
ταινία «Τής μοίρας τ’ άποπαίδι» ή γυρισθεΐσα ύπό 
τοΰ κ. Δ. Βρατσάνου.

Τό «Σπλέντιτ» έχει τάς περισσοτέρας άπό κάθε 
άλλο κινηματοθέατρον εξόδους άνερχομένας έν δλω 
είς έξ. Ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας συνεπώς καί είς 
τήν έμφάνισιν άκόμη τοΰ σοβαρωτέρου κινδύνου θά 
ήτο αδύνατο νά συμβή άπευκταϊόν τι δεδομένου δτι 
ή έκκένωσις τοΰ θεάτρου θά γίνη έντός ελάχιστων 
λεπτών.

0 ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ 
ΚΑΙ Η ΜΑΙΡΗ ΠΙΚΦΟΡΔ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Την παρβλ'&οΰσαν Παρασκευήν περί τήν 11 
πρωινήν ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς μετά τής 
Μαίρη ς Πίκφορδ έπεοκέφϋησαν τά γραφεία τοΰ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος», κατόπιν προσ- 
κλήσεως, ή όποία τοϊς εϊχεν άτοσταλή άπό τής 
προηγουμένης ή μέρας.

Η έπίσκεψις τώ* δύο καλλιτεχνών ύπήρξεν 
όλιγόλεπτος χα&όσον ούτοι έπείγοντο νά μετα- 
βοΰν είς τόν "Αγιον Ανδρέαν, έντό; δέ τών πρώ
των άπογευματινών ωρών &ά άνεχώρουν δι’ Α 
λεξάνδρειαν.

Κατά τήν σύντομον συνομιλίαν δτις διεξήχδη 
μεταξύ τών καλλιτεχνών καί του διευθυντοΰ τοϋ 
περιοδικού κατά τήν ώς άνω έπίσκεψιν, έζήτη- 
σαν ούτοι διαφόρους πληροφορίας έν σχίσει μέ 
τόν ελληνικόν κινηματογραφικόν τύπον, καΦώς 
καί τήν έν γένει συμβολήν αύτοΰ είς τήν άνά- 
πιυξιν τής κινηματογραφίας έν Ελλάδι

Ή έπίσκεψις, δπως γράφομεν άνωτέρω, δι- 
ήρκεσεν έλάχιστα μόλις λεπτά, παρ' δλον τοΰτο 
δμως τό πρα/μα έγνώσ&η άστραπιαίως καί προ 
τοϋ οί καλλιτέχναι άναχωρήοουν, πλή&ος σχε
δόν κόσμου είχε συναχ&ή προ τών γραφείων τοϋ 
περιοδικού διά νά τούς Ιδη.
ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Τήν 30 λήγ. μηνός Νοεμβρίου λήγουν αί σύνδρομα! 
τών κ.κ. Γ. Σέκερη ’Αθήναι, Συμβατικής Θεσσαλονίκη. Ν. 
Κοκκίνου Λεβάδεια, Κινημ. Πάνθεον Άμαλιάς, ’Ιωάν. 
Μαρούς 'Ηράκλειον καί Ε. Κουκουβετάκη 'Ηράκλειον.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κ.κ. συνδρομηταί 
όπως μας ειδοποιήσουν εγκαίρως περί τής άνανεώσεως τής 
συνδρομής των διά τήν τάξιν.

Τό «Πάνθεον» είνε τό πρώτον ελληνικόν κινη
ματοθέατρου είς τοΰ οποίου τήν λειτουργίαν κα- 
θιερώθη κάποια συστηματικότης.

'Η διευθύνουσα τό «Πάνθεον» « Αμέρικαν φίλμ» 
άρχίσασα τάς εργασίας της καθ’ δν χρόνον ή ελλη
νική κινηματογραφία διετέλει εις νηπιιόδη άκόμη 
κατάστασιν έδωσε διά τοΰ κινηματοθεάτρου της αυ
τού τήν πρωτην πρός τήν διάδοσιν τού κινηματο
γράφου έν 'Ελλάδι ι’όθησιν καταβαλλοΰσα πάσαν 
προσπάθειαν καί θυσίαν πρός τοΰτο.

Διά διαφημίσεων, διά προσεκτικής εκλογής τών 
προβαλλομένων έργων καί διά παντός έν γένει τρό
που κατόρθωσε νά έπιβάλη τόν κινηματογράφον εις 
τήν χώραν Για; καί νά πρωτοστάτησε] εις τήν ορι
στικήν έγκατάστασίν του.

Τό «Πάνθεον» ώς κινηματοθέατρον έμφανίζεται 
άρτίως διασκευασμένου διά τόν σκοπόν τούτον. 
’Έχει αίθουσαν εΰρυχωροτάτην καί είνε έφωδιασμέ- 
νον μέ διπλάς εξόδους άρκετά εύρείας.

Καί είς τά τρία άνωτέρω κινηματοθέατρα αί η
λεκτρικά) εγκαταστάσεις είνε πράγματι άρισται. Καί

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Άλεξ. Καναβαριιότου 
Μιχ. Χήτας 
Κινημ. Διονύσια 
Κινημ. ’Ολύμπια 
Ίάκ. Φωκαεύς 
Εΰστρ. Κουκούλης 
Β. Λεμπέσης 
Μιχ. Γεωργίου

Άθήναι 1-11-929 μέχρι 30-4-930 
Καστόρια 1-11-929 » 30-10-930 
Σέρραι 1-11-929 » 30-10-930 
Πειοαιεύς 1-11-929 » 30-10-9:30 
Μυτιλήνη 1-10-929 30-9-930

» 1-11-929 » 30-4-930
Χαλκίς 1-11-929 » 30-10-330
Καστόρια 1-11-927 » 30-4-93(5

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). ’Ελήφθησαν 115 δρχ. καί 

σάς εϋχαριστοϋμεν. Τά φύλλα άπεστάλησαν είς τούς φίλους 
πού μάς υποδείξατε.

Πετρακάκην (Ρέθυμνον). Αρχίσατε άποστολήν καθ’ 
εβδομάδα σημειώματος προβαλλομένων έργων, χωρίς νά 
παραλείπετε ούδένα. ’Εν τώ μεταξύ θά σάς γράψωμεν 
ιδιαιτέρως.

Μαρκίδην (Δράμαν). ’Αναμένω έναγωνίως άποτέλεσμα. 
Μπαρχαμοϋξαν (Καστοριάν) καί Ίσιρικάκην (Χαλκίδα). 
’Επιταγαί έλήφθησαν, εϋχαριστοϋμεν.

τά τρία δέ έπίσης είνε έφωδιασμένα μέ διπλάς μη- 
χανάς προβολής νεωτάτου συστήματος είς τρόπον 
ώστε ή τεχνική λειτουργία αυτών νά διεξάγεται [ά- 
προσκόπτως, ΗΛ. ΛΕΩ.

ΚΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ
ΠΕΡΙ ΟΔΟΣ 1929 — 1930

* Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

’ Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

a ϊ
g> «& Μ Ή 
S S’

Αράμα η 
κωμωδία Παραγωγή

Προεβλή&η I/ 
εις τό

'ραφεΤον εκμεταλλεν 
σεως εν ‘Ελλάδι

Γολγοθάς μιας γυναικός 
’Εγώ τόν σκότωσα 
Κήπος τοΰ ’Αλλάχ 
'Ιππότης πειρατής 
Άγνωστ. προσωπιδοφόρος 
Ό ληστής 
’Αστυνόμος ασυρμάτου !
Διπλή άπαγωγή 1
’Αντίο Μασκώτ 
Λύκος θαλασσών 
Πειρατής ποταμού 
Τρόμος τοΰ μπάρ X 
'Υπό καταδίωξιν 1
Τρωικός ταχυδρόμος

·. Χρυσό θ ήρα 
β'. Γκώσο

Αγωνία 
Μανωλέσκου 
Γιολάνδα 
Γαμήλιον Έμβατήριον 
Φόξ Φόλιξ ,
Άστραπηβόλος καβαλλαρ 

ί Δαιμονιώδης καλπασμός 
Κατακτητής ούμπαντος

L. Θύμα καθήκοντος 
Τροπικές νύκτες 
Μυστηριώδης κυρία 
Νύχτες πριγκήπων 

pj "Εγκλημα ήλιου 
Γ Στρατιά ληστών 
Ε Πειρατής ποταμού 

Σπηληά τρόμου 
| 5 μοιραίες γυναίκες
f Μυστηριώδης κυρία 
Κ Φιλώ τό χέρι σας κυρία 
Ε1 Παρί Γκέρλς 
Κ Χωριό άμαρτίας

Ψεύδη Πέτροβνας 
Γ Διαβολεμένη κούρσα 
!■ Ό προδότης

Calvair femme 
Third Degree 
Garden of Allah 
Road Romance 
Beyond Sierras 
Bushranger 
tadio detective 
3reed oftheSunsel 
dodMontparnasse 
31ue Eagle 
liver Pirate 
Terror of Bar X 
Outlawed 
Son Golden West 
The Golden Trail 
Saucho 
Angst 
Manolescou 
Yolanda 
Mars Nuptiale 
’ox Follies 
Cavalier fulguran 
Galopade furieus 
2ouqu6rant Elem. 
Victime du devoir 
Tropican Nights 
Mysterius Ladu 
Neits des princes 
Desired Woman 
G0orius Trail 
River Pirate 
Hills of Peril 
A girlin everyport 
Musterious Lady 
TchKusseihrehand 
Paris Girls 
Riazanskya Babi 
Die liige Petrovna 
Painted Pennies 
Straight Shooting

Βωβή 2

> 2
> 2
» 1
» 1
» t
>

»
»
»
»

»

»

ομιλούσα 
Βωβή

»
>
»

»

200 7
100 6
514 9 
075 7
880 7
700 7 
000 2C
900 6
600 6
150 7

>250 7
700 5 

>500 8 
1500 8
1750 5 
>620 8
>733 8 
3200 8 
2600 8
2650 7
2800 1
1700 6 
1900 7
1500 5
1950 7
2000 6
2555 J
2740 8
2100 7
1900 6
2197 7
1537
1773 ι
2560 
2750
2700
1964 
3010
1950
1600

Δράμα 1 

» 

» 

Comedie 
Δράμα

> 1
» '

» 
,

1 Έπιθεώρ. 
Δράμα

» 
» 
»

»

1 ’

7ellner et Samlo 
Warner
Metro Goldwyn

Universal 
F.B.O. 
U.F.A.
Fox Film 
F. B. O* 
Radio Pictures

Arrow
Jnited Artists
4. M. A. Films 
J. F. A. Films 
Warner Bros 
lugon Film 
"ox Film 
Jniversal

Tiffany Stahl 
Metro Goldwyin 
Sequana Film 
First National

Fox Film

Metro Goldwyn 
A.A.F.A 
Cimeromans 
Sowkino
U.F.A 
Universal

Τάνθεον ’ι

Σπλέντιτ 
Αθηναϊκόν

Ελλάς 
Ροζικλαίρ 
ΟύφαΠάλας 
'Ελλάς

Ροζικλαίρ

- » 
» 

Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
3ΰφα Πάλας 
Πάνθεον 
Σπλέντιτ 
’Αττικόν 
Αθηναϊκόν

»

Πανόραμα 
Σπλέντιτ 
’Απόλλων 
'Ελλάς 

»

Σπλέντιτ 
Ούφα Πάλας

Απόλλων.
Σπλέντιτ 
Ούφα Πάλατ 
'Ελλάς
’Αθηναϊκόν

Υμέρικαν Φίλμ
» »

Μετρό Φίλμ
» >
π »
» »

I. Μαργουλή 
Κληρονόμοι Καρρά. 
Συμβατική
Φόξ Φίλμ

» »
Κληρονόμοι Καρρά 

» >
» >
» »

’Αμέρικαν Φίλμ 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
’Αμέρικαν Φίλμ 
Α. Άναστασιάδη 
Φόξ Φίλμ 
I. Μαργουλή

Κ. Φραγγέτη 
Μέτρο φίλμς 
Ίκαφΐλμ 
Άολ. Βουλγαρίδη

Φόξ Φίλμ

Μέτρο Φίλμ 
Συμβατική 
Ίκαφΐλ ” 
Σινέ Όριάν 
Συμβατική 
I. Μαργουλή



0 ΤΥΧΕΡΟΣ ΝΕΟΣ j
" . (LUCKY BOY)

' "Ενα ύπέροχσν νεωτεριστικόν: 
I εργον|άπό εκείναπου άρε-: 
! σουν ύπερβολικάεις τοέλληνι-ϊ 
■ κόν κοινόν, με πρωταγωνι-: 
1 στάς την Μαργαρίτα Κουΐ-i 
| μπυ και τον Τζώρτζ Τζέσελ.! 
. Θά προβληίΐή προσεχώς εις!

τό «Σαλόν Ιντεάλ» ώς ήχη-Ξ 
τική καί ομιλούσα, διαίίέτο-Ξ 
μεν δμως καί σιωπηλήν διά ϊ 

τούς έπιίΐυμοΰντας = e
d 
P 
d

ΦΑΟΥΣΤ
(MIDSTREAM)

Ή Κλαίρη Ουΐνδσωρ 
καί’ό ωραίος Ριχάρδος 
Κορτέζ, σέ μιά υπέροχη 
δημιουργία. Είνε ένα 
εργον τόσον λεπτόνπού 
μόνον μέ μιά αγάπησαν 
τού Φάουστ καί τής 
Μαργαρίτας δύναται νά 
παραβλητή. Το έργον 
αυτό ίίά προβληίΐή ώς 
ομιλούσα καί ηχητική 
ταινία λίαν προσεχώς 
εις τό «Σαλόν Ιντεάλ» 
υπάρχει δέ. καί σιωπηλή 
κόπια διατειιΤεμένη διά 

τάς επαρχίας

o d

oa

TIFFANY STAHL
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