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η ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
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ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Η ΣΙΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

πάντοτε συνετέλεσεν είς τήν πρόοδον τών έπαρχιακών κινηματογρά
φων, οί όποιοι άπό έτών πολλών καί άνευ διακοπής τήν τιμούν 

διά τής συνεργασίας των
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ; ΣΓΝΟΡΙΑΝ
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Ή φορολογία τών εισιτηρίων. — Το περίφημου σχέδιον νόμου περί λειτουργίας Κινηματογράφων. —'Η 
ασφάλεια τών' Κινηματοθεάτρων.—Αί μηχανικαί των' εγκαταστάσεις.— Ή καθαριότης τών αιθουσών.

Τά έργα πού προβάλλονται.—Αί μουσικαί των.—Ό όμιλών κινηματογράφος κλπ. κλπ.

Τά λαϊκά ’Αθηναϊκά κινηματοθέατρα, έχουν 
ποστή άφ’ δτου ήρχισαν νά λαμβάνωνται μέτρα 
ναντίον τών κινηματογράφων, τάς πλέονάπηνεϊς 
ώξεις.

Έξ αιτίας ενός τραγικού δυστυχήματος, τό 
ποιον έστοίχισε τήν ζωήν είς μερικού; 
αί άστυνομικαί καί άλλαι άριιόδ>αι άρχαί πιστεύουν 
έκτοτε δτι τά λαϊκά κινηματοθέατρα είνε είδος πα
γίδων, αί όποϊαι κρατούν είς διαρκή κίνδυνον] τήν 
ζωήν τοΰ κόσμου, δστις συχνάζει είς αύτά. ; ...... —------- t—= ---- ,Γ----------- -—

Έξ αφορμής επίσης μερικών κρουσμάτων προ- । ρουσιάζει τοιαύτην εικόνα ;

ό Τό «Ροζικλαίρ», επί τής όδοΰ Πατησίων, τό 
μεγαλείτερον έξ δλων τών λαϊκών κινηματοθεάτρων
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ύ- μεταξύ εκείνων καί τών ιδικών μας. Θά βεβαιω- 
έ- θούν δέ τότε δτι δλαι αί περίφημοι, «Salle;», δ- 

δι-' πως πομπωδώς διαφημίζονται, είνε ή υπόγεια χα-
1 μένα εις τά έ'γκατα κάποιου κτιρίου ή, ■"· 

ό- καλλίτερα, ευρύχωρα δωμάτια είς ι 
ανθρώπους

τα κάπως 
τό δεύτερον ή 

.τρίτον πάτωμα μιας οικίας. 'Η καθαριότης των 
κάθε άλλο είνε παρά ίδειόδης, επικοινωνούν μέ τήν 
έξοδον διά μιας, στενωτάτης πολλάκις, κλίμακος, τό 
δέ κάπνισμα εντός αυτών είνε απολύτως ελεύθερον. 

Ποιον άπό τά λαϊκά μας κινηματοθέατρα πα-

ώρου εγκληματικότητας καθιερώθη ως δόγμα πε
ρίπου, δτι τό σχολεΐον τού νεαρού κακοποιού είνε τό 
λαϊκόν κινηματοθέατρου καί διδάσκαλός του ή κι
νηματογραφική ταινία, ή οποία προβάλλεται εις μόνον διότι έχει χαμηλάς τιμάς εισιτηρίων δικαιολο- 
αύτόν. γεϊ τόν χαρακτηρισμόν του ώς λαϊκού.

Περί τοΰ πόσον είνε ακριβή καί ορθά ταΰτα, τό ] 'Η είσοδός του πολυτελής καί κομψή θά εύρί- 
τελευταϊον ιδίως, μάς έδόθη πολλάκις ή αφορμή νά ' σκέτο θαυμάσια είς ένα αριστοκρατικόν κινηματο- 
έξετάσωμεν καί επανειλημμένος άπεδείξαμεν τό ά- θέατρον. CH αϊθουσ ί του είνε εύρυτάτη μέ διαδρό- 
βάσιμον αύτών. Διότι ό κακοποιός γεννάται. Δέν μ0υς μεταξύ τών καθισμάτων εύρυχιόρους, διά τών 
γίνεται. Εξαιρέσει τού έκ περιστάσεως έγκληματίου,1 όποιων ή κυκλοφορία ποτέ δέν είνε δύσκολος, 
εκείνου τόν όποιον ή τύχη έφερεν είς τήν ανάγκην " ’ ' ~------ ’----------- ’------ βλ- ■
νά έγκληματίση, δλοι οί λοιποί γεννώνται, είνε έπι- 
στημονικώς άποδεδειγμένον, τοιοΰτοι. Αύτοί δμως 
δέν έχουν άνάγκηνδιδασκάλων διά νά ακολουθήσουν 
τόνδρόμον, τόν όποιον ή φύσις τούς έχει προορίσει 
καί κατά συνέπειαν ό κινηματογράφος κανένα ρόλον 
δέν ήμπορεϊ νά παίξη είς τήν έκδήλωσιν καί τήν 
άνάπτυξιν τής κακής ιδιότητάς των.

"Οσον άφορμ τήν καλήν ή κακήν κατασκευήν 
τών λαϊκών κινηματοθεάτρων, τήν στερεότητα τών 
οικοδομών, αί όποϊαι τούς στεγάζουν, τήν διαρρύθ- 
μιοιν ιών αιθουσών των, τήν ασφάλειαν διά τήν 
ζωήν τοΰ κοινού, τήν οποίαν παρέχουν, θά ήθέλα- 
μεν νά παραπέμψωμεν τάς διαρκώς ανήσυχούσας 
δι’ δλα αύτά άρχάς, όπως ίδούν τά λαϊκά κινημα
τοθέατρα τών προηγμένων χωρών, τών μεγάλων 
πόλεων τοΰ εξωτερικού, τών ΙΙαρισιων επί παρα- 
δείγματι καί νά κάμουν κατόπιν μίαν σύγκρισιν

Περί τών μηχανικών του εγκαταστάσεων δέν χω- 
ρεΐ καμμία συζήτησις. Είνε ζήτημα αν θά ήμπο- 
ροϋσαν νά συγκριθούν μέ αύτάς πολλών όνομαστών 
κινηματοθεάτρων αί εγκαταστάσεις.

* ;·

Τό «Πανόραμα» είχε καταστή άλλοτε ό στόχος 
τής έπιθέσεως τών κατά καιρούς αστυνομικών δια
τάξεων, τών σχετικών μέ τούς κινηματογράφους.

Λόγφ τοΰ γνωστού δυστυχήματος, τό όποιον έ- 
λαβεν εντός αύτού χώραν ύπέστη άτελευτήτους διώ
ξεις, αϊτινες κάπως λανθάνουσαι συνεχίζονται εί- 
σέτι καί σήμερον ακόμη οπότε διερρυθμίσθη τε
λείως, απέκτησεν εξόδους κινδύνου καί άνεκαίνισε 
τάς μηχανικάς του εγκαταστάσεις.

"Οπως είνε σήμερον ήμπορεϊ κανείς νά υποστή
ριξή σοβαρώς ότι δύσκολα θά ε'οεθή άλλο παρό
μοιον λαϊκόν κινηματοθέατρον. Κατέχει μίαν οικο
δομήν ανεξάρτητον, χωρίς άλλους ορόφους, στερεάν,
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'Ο όμιλών κινηματογράφος ή τελευταία αυτή 
λέ'Ξις τής κινηματογραφικής τέχνης ένεφανίσθη ςα- 
φνικά είς τά; ’Αθήνας σχεδόν πριν άκόμη πληρο- 
φορηθώμεν τό γεγονός της έφευρεσεως του.

Ένφ περίπου δέν έγνωριζαν οί Αθηναίοι civ 
εΐνε άληθές δτι κατέστη δυνατή ή κατασκευή ομι- 
λούσης ταινίας, όμιλούσης πραγματικούς μέ απόλυτον 
φυσικόν συγχρονισμόν κινήσεως καί φωνής, προσε- 
κλήθησαν αιφνηδίως ένα βράδι' να παρακολουθή
σουν τήν προβολήν αυτών είς Αθηναϊκά κινηματο
θέατρα.

Τό γεγονός τής έγκαταστάσεως της νέας εφευ
ρέσεων ήτο εντελώς απρόοπτον καί δέν είχε προη- 
γηθή αύτοΰ κάποια αναμονή ή οποία θά εδημιουρ- 
γει τήν περιέργειαν καί τό ένδιαφέρον διά το άγνω
στον. 'Ω; έκ τ .ύτου αί έντυπώσεις τοΰ κόσμου υπήρ
ξαν συγκεχυμένα! καί άσαφεΐς, είς τρόπ-.ν ώστε να 
μή εΐνε δυνατόν νά συναγή έξ αυτών τό συμπέρα
σμα περί των συμπαθειών ή αντιπαθειών τάς ο
ποίας απέκτησε είς τάς ’Αθήνας μέχρι της ιόρας ο 
όμιλών κινηματογράφος.

Τό γεγονός τούτο ένδιαφέρει ιδιαιτέρως διότι έξ 
αύτοΰ εΐνε δυνατόν νά προβλεφθή ποιον πρόκειται 
νά εΐνε τό μέλλον τοΰ νέου συστήματος είς τήν Ελ
λάδα. Έξ άλλοι’ δμως πλήθος ανθρώπων διαμενόν- 
των είς τάς επαρχίας, φίλων τού κινηματογράφου, 
μ ή δυναμένων νά σχηματίσουν προσωπικήν άντίλη- 
ψιν διά τήν άρτι έμφανισθεϊσαν έφεύρεσιν έπιθυμεΐ 
νά λάβη κάποιαν ιδέαν αύτής καί καταφεύγει είς 
κάθε τι τό όποιον θά τοΰ έδιδε σχετικάς πληρο
φορίας.

Χιά τούς λόγους αυτούς ό «Κινηματογραφικός 
’Αστήρ» απευθύνει πρός τούς έν Άθήναις άναγνιό- 
στας του διότι αύτοί μόνον εΐνε μέχρι σήμερον είς 
θέσιν νά γνωρίζουν τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον, 
τό έροιτημα ί

Σας ήρεαε ό όμιλών κινηματογράφος ;
ΤΙ έριότησις έχει τήν θέσιν διαγωνισμού είς τόν 

όποιον οί θέλοντες νά μετάσχουν πρέπει νά απαν
τήσουν συγκεκριμμένως δι ενός «Ναι» ή «Όχι». 
Δύνανται δμως έάν θέλουν νά παραθέσουν τούς λό
γους διά τούς οποίους έσχημάτισαν τήν οίανδήποτε 
γνοήιην των. Είς τήν τελευταίαν αύτήν περίπτωσιν 
πρέπει ούτοι νά διατυπωθούν έν συντομία διότι έφ 

δσον στηρίζονται είς λογικά επιχειρήματα, θά 
δημοσιεύονται είς τό περιοδικόν μας.

Ό διαγωνισμός αυτός άρχίζει άπό τοΰ προσε
χούς φύλλου καί θ ι παραταθή μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου οπότε θά κλείση καί θά δημοσιευθοΰν τά απο
τελέσματα τής υπέρ ή κατά τοΰ δμιλοΰντος κινηματο
γράφου ψηφοφορίας.

Άναμένωμεν λοιπόν άπό σήμερον απαντήσεις 
είς τό έριότημα

ΣΑΣ ΗΡΕΣΕ
Ο ΟΜΙΑΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τακτικόν αναγνώστην, (’Ενταύθα). Δυστυχώς έχετε δί

καιον. Αύτό δμως δέν έμείωσε τήν αξίαν τοΰ έργου διότι 
απλώς έσυντομεύθησαν μερικαί μεγάλαι σκηναί, έφ’ δσον 
ή διεύθυνσίς τοΰ θεάτρου ήτο υποχρεωμένη νά περιλάβη 
είς πρόγραμμα διάρκειας δύο ωρών έπί πλέον ζουρνάλ καί 
τήν ορχήστραν Μπιάνκο.

Κοφιναν (’Ιωάννινα.) Διατί διεκόψατε τήν αποστολήν 
ανταποκρίσεων ; ’Εάν δέν σάς εΐνε δυνατόν, παρακαλοΰ- 
μεν νά μάς συστήσετε κανένα γνωστόν σας καί θά μάς 
υποχρεώσετε. ’Επίσης μάς έπεστράφησαν Κιν. Αστέρες» 
μέ τήν παρατήρησιν δτι άνεχωρήσατε άπό τήν γνωστήν 
διεύθυνσιν.

— Κακάνην (Χίον). ’Ελάβαμεν επιταγήν δραχμών 75 
χωρίς νά μάς γράψετε διά ποιον σκοπόν τάς έστείλατε. 
Άναμένομεν οδηγίας σας.

— Κλεοβούλου (’Ενταύθα). Σάς εύχαριστοΰμεν πολύ 
γιά τά συγχαρητήρια πρός τόν ήμέτερην διευθυντήν. Δυ
στυχώς εκείνο δέν θά δημοσιευθή, διότι δέν παρουσιάζει 
ένδιαφέρον. Γιά τήν - Μπάρα · μπορείτε νά γράψετε καί 
κριτικήν, δικαίαν δμως, άλλά καί αυστηρόν.

— Ναζλόγλου (Κων)πολιν). Εύχαρίστως, άλλά πρέπει 
νά μάς στείλετε έ'να άντίτυπον ·Φακοΰ» διά νά σάς στεί- 
λωμεν άνάλογα άρθρα.

— Χανιωτάκην (’Ηράκλειον). Παρακαλοϋμεν νά μάς 
στέλνετε σημείωμα καί τών προβαλλομένων έργων είς τά 
περίχωρα τοΰ Ηρακλείου, Άρχάνες κ.λ.π. Διά τήν συν
δρομήν κ. Μαοούς έγεινε λάθος.

— Μπιζέλην (Κέρκυραν). Έλήφθησαν πάντα ΰπ’ ό- 
ψιν μας.

Χανιωτάκην (’Ηράκλειον). ’Επιταγή δρχ. 110 έλήφθη, 
εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξις έλήφθη.

Βογιατζήν (Σέρρας). Γνωρίσατέ μας τακτικήν σας δι- 
εύθυνσιν. Έλπίζομεν νά έξυπηρετήσετε τόν Κ. Αστέρα 
καί θά σάς εϊμεθα εύγνώμονες.

Έλιάου (Καστοριάν). Έστάλησαν τήν παρ. εβδομάδα 
τρεις φωτογραφίαι μεγάλαι.

Βακακίδην (Βόλον). Έάν πρόκειται περί τοΰ Βόλου 
καί δπως μάς γράφετε, δτι παρακολουθείτε τό περιοδικό 
μας θά βλέπετε πως άπό δύο σχεδόν ετών υπάρχει τοιοΰ- 
τος άπό τόν όποιον εϊμεθα απολύτως εύχαριστημένοι- 
Πάντως σάς εύχαριστοΰμεν διά τήν προθυμίαν σας καί έλ. 
πίζομεν καί εις τό μέλλον νά ένδιαφέρεσθε.

Fratelli Falcone (Coo). Συνδρομή έλήφθη καί σάς 
εύχαριστοΰμεν.
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κομψήν. Έκτος δ' αύτού, παρακολου θών τήν πρόο
δον έγκατέστησε μηχανήματα δμιλοΰντος κινηματο
γράφου αύτό, λαϊκόν κινηματοθέατρου τής Ελλά
δος, τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν τό νέον τοΰτο 
σύστημα εΐνε σχεδόν άγνωστον ακόμη.** *

'Η «Ελλάς» εΐνε άπό τά νειότερα λαϊκά κινη
ματοθέατρα τών Αθηνών εγκατεστημένου είς τήν 
ευρύχωρου αίθουσαν τοΰ έπί τής δδοϋ Αθήνας με
γάρου διεσκευασμένην καταλλήλως, παρουσιάζεται 
κομψότατου καιεύπρόσωπον.

Τόσον αύτό δσον καί τά δύο άλλα ακόμη λαϊκά 
κινηματοθέατρα τών Αθηνών «Σιναμπάρ» καί « Α
θηναϊκόν» έχουν μηχανικός εγκαταστάσεις καλάς, το
ποθετημένος ασφαλώς, ώστε νά μή ΰπάρχη φόβος 
δυστυχημάτων έξ αυτών. ’Έχουν καί τά τρία επίσης 
άρκετάς εξόδους κινδύνου, ούτω δέ καί είς τήν πε- 
ρίπτωσιν άκόμη κατά τήν οποίαν αί άνωτέρω προ
φυλάξεις δέν θά προελάμβαναν κάποιο τυχαιον συμ
βάν, θά δύνανται νά εκκενωθούν τάχιστα.
Εις τέ> επόμενον: «’Αχίλλειου , "Αρης», «Κεραμει- 

κορ καί - Α. Φ. Δ·

ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΤΙΦΦΑΝΥ».- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗ

Ό Κινηματογράφος εΐνε ένα άληθινά αχόρταγο 
παιδί. Αφού κατιόρθωσε νά απόκτηση φωνήν,προσ
παθεί νά έκδιώξη τόν μεγαλείτερον άδελφό του, τό 
θέατρον καί άπό τις τελευταίες του άκόμη θέσεις.

ΤΙ τελευταία του κατάκτησις υπήρξε τό Καπουσίν 
(τών Παρισίων) τοΰ οποίου ή κομψή αίθουσα ή- 
νοιξε πρό ολίγων ημερών έ'να βράδυ, τις πόρτες της 
σέ μιά υπερπαραγωγή τής Τίφφανυ τήν ομιλούσαν 
ταινίαν «Ψεύτικος κόσμος» ή οποία έπί μήνας έπρο- 
βάλλετο'είς τό Μπροντγουαίη.
,_ , Μιά μακρά γραμμή άπό λιμουζίνες άπέθετε δι
αρκώς πρό τοΰ θεάτρου προσωπικότητες καλλιτε
χνικές, διπλωματικές καί κοσμικές.

ΤΙ είσοδος τοΰ χώλλ καί ή αίθουσα είχαν δια- 
κοσμηθή έξαιρετικά πολυτελώς, τά δέ προγράμματα 
πού έμοιράζοντο είς τούς θεατάς ήταν αρωματι
σμένα.

Ή παράστασις ήρχισε μέ τήν προβολήν μιας έγ- 
χρώμου ταινίαςμικροΰ μή- , 
κους, μιας άλλης ολίγων 
έπίσης μέτρων καί κατόπιν 
αυτών ένεφανίσθη ή ται
νία «Ό ψεύτικος κόσμος».

'Όσοι έχουν γνωρίσει 
τό φίλμ αύτό ώς βωβόν 
δέν ήμποροΰν νά μή ομο
λογήσουν δτι κερδίζει ύ- 
περμέτρως ώς ομιλούν καί 
ηχητικόν.

ΓΗ ύπόθεσις τοΰ «Ψεύ
τικου κόσμου» πλησιάζει 
κάπως τό θέμα τοΰ «Τυ
χοδιώκτου» πού έγράφη 
μέ τόση μαεστρία άπό τήν 
Κολέτ. Εΐνε παρμένη άπό 
τήν ζωήντών καλλιτεχνών, 
πού πολλές φορές δέν τούς 
λείπει το μεγάλο τάλαντον 
τή ζωή τήν άλητική 
καί περιπετειώδη ποΰ κυ
λά ξεχωριστή δίπλα 
στή συνηθισμένη ζωή τοΰ 
λοιπού κόσμου.

Επί πολλά χρόνια δ 
Τζίμ καί ή Μόλλυ, σύζυ
γοι, καλ ιτέχναι τοΰ μουζίκ 
γωλ γυρίζουν στις έπαρ- 
χίες. Οί κόποι τών ταξει- 
διών περισσότερο άπό τά 
χρόνια έχουν έξαντλήσει 
τις ασθενικές δυνάμεις τής 
Μόλλυ. Ή κούρασις τής 
ζωής πολλές φορές τούς- . 
κάνει νά μισούν δ ένας τόν ' 

ΠΑΤΣΥ ΡΟΥΘ ΜΥΛΛΕΡ

Ή χαριτωμένη πρωταγωνίστρια, ή γνωστή μας άπό 
τήν ώραίαν δημιουργίαν ώς ’Εσμεράλδα είς τό πολύ
κροτου έργον τοϋ Β. Ουγκιό «Παναγία τών Παρι
σίων» ή οποία πρωταγωνιστεί ήδη είς τό έργον τής 
Τίφφανυ «Δοκιμαστικός γάμος», τό όποιον θά προ- 
βληθή λίαν προσεχώς είς τό Σαλόν Ίντεάλ» ώς η
χητική ταινία. Τήν έκμετάλλευσιν τής ταινίας αυ

τής (βωβής καί ήχητικής) έχει τό γραφεϊον
Κ. καί Α. Φραγκέτη.

άλλον. Κατά τήν διάρκειαν μιας περιοδείας, δ διευ
θυντής κάποιου Μουζίκ χό)λ τοΰ Μπροντγουαίη, 
προτείνει είς τόν Τζίμ ένα άγκαζάρισμα μέ άρκετά 
καλούς δρους. Ή πραγματοποίησις τής ϊτροτάσεως 
αύτής θά ήμποροΰσε νά φέρη τήν ευτυχίαν ε’ις τό 
ζεύγος τών καλλιτεχνών άν δ διευθυντήςδέν έπέμενε 
είς τήν πρόσληψιν μόνον τοΰ Τζίμ αποκλείουν έντε- 
λώς τήν£Μόλλυ. Πληγωμένη ή τελευταία άπό τήν 
προσβολήν, δέν δοκιμάζει έν τούτοις νά φέρη καμ- 
μίαν άντίδρασιν καί υποτάσσεται καρτερικώς είς τήν 
έξέλοξιν τών γεγονότων.

Αγαπά άρκετά τόν άνδρα της’ώστε έπ' ούδενί 
λόγω θά ήθελε νά γίνη αύτή έμπόδιον στή σταδιο
δρομία του καί προτιμά νά ύποφέρη παρακολουθού
σα τούς άλλεπαλλήλους θριάμβουςτου μέ τή νέα σύν
τροφο πού τοΰ έχουν δώση. Καί γιά νά τόν άφήση 
έντελώς έλεύθεροι δέχεται μά πρόταση πού τής γί
νεται γιά νά έπαναλάβη τήν παληά νομαδική ζωή 

. μέ τούς περιοδεύοντας θι
άσους.

Ό Τζίμ έν [τώ μεταξύ 
αντιλαμβάνεται δτι ή νέα 
καί ώμορφη σύντρο
φός του Πέτζυ δέν τοΰ εί
ναι άδιάφο,ος. (θαμβωμέ
νος άπό τούς θριάμβους 
λησμονεί πώς δέν εΐνε 
παρά ένας γελωτοποιόςτού 
οποίου οί μορφασμοί εϊν® 
ή μοναδική άφορμή τής 
δόξης του.

Νομίζων δτι ή Πέτζυ 
άνταποκρίνεται στά αίσθή- 
ματά του καί έχων χάσει 
κάθε λογ,κήν, στέλλει ένα 
γράμμα στή Μόλλυ καί 
τής δηλοΐ δτι διακόπτει 
κάθε σχέσι μαζύ της τήν 
ίδια στιγμή πού ή νέα 
σύντροφός του τού άπο- 
καλύπτει δτι πρόκειται νά 
άρραβωνιασθή μέ τόν δι
ευθυντήν της.

Απελπισμένος καί έν- 
νοών ολίγον άργά τάς συ
νέπειας τής πράξεώς του 
φεύγει πρός άναζήτησιν 
τής γυναίκας του μέ τήν 
έλπίδα δτι έκείνη θά τόν 
συγχωρήση.

Αυτή εΐνε ή πλοκή τού 
«Ψεύτικου κόσμου». Τό 
ώραιώτερον σημεΐον, έκεϊ 
δπου δ καλλιτέχνης φθά-
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νει ει; τό άπό',ΊΊον, τό κατίίζορνφον τη; τέχνη* j 
του εΐνε τό σημείον όπου ό Τζ'ιμ άντιλαμάνετσ.ι ότι( 
είναι πολύ αργά διά νά σταματήση τό γράμμα τοΰ 
χωρισμού,χωρισμού ποΰ έστειλε στήν γυναίκα του. 
'Υπάρχουν στήν σκηνήν αυτήν μερικές στιγμές αλη
θινής αγωνίας.

Πολύ ωραίαι έπίσης εΐνε αί πλήρεις αισθηματι
κότητας σκηναΐ τοΰ τέλους καθώς και τό νούμερο 
τοϋ μούζικ χώλ, τό όποιον αποδίδεται πολύ καλλί
τερα—εΐνε ανάγκη νά λεχθή;—εις τήν ηχητικήν 
ταινίαν παρά εις τήν βωβήν.

Γενικώς τό φιλμ στηρίζεται είς τήν Μπέλλο Μπέ- 
νετ καί τόν Ζοέ Μπρόουν. Διά τήν πρώτην ό ρό
λος τής Μόλλυ εΐνε ένας άπό τούς καλλίτερους πού 
έδημιούργησε. Πρέπει νά τήν έχει ίδή κανείς καί 
ως πονεμένην μητέρα εις τήν «Δυνάμιν της σιω
πής»*-—άλλην παραγωγήν τής Τίφφανυ —διά νά άν- 
τιληφθή τήν δϋναμιν τοΰ ταλάντου της.

'Ο Ζυν Μπρόουν εμφανίζεται ώς κλόουν τοΰ τσίρ
κου μάλλον παρά τοΰ μούζικ χώλλ. 'Η μορφή τοΰ 
ταλαιπωρημένου επάνω στήν οποίαν έξωτερικεύον- 
ται τά πλέον διαφορετικά συναισθήματα εΐνε υπέ
ροχος καί άποδεικνύει ότι ό δημιουργός της εΐνε 
μεγάλος αρτίστας.

'Η Άλμπέρτα Βόγκιν πολύκαλή ώς μικρή γκέρλς ( 
τοΰ μουζίκ χώλ μέ τό έξυπνο βλέμμα καί τήν ευαί
σθητη καρδιά.

’Αξίζει έπίσης νά ύπογραμμισθή ή συμβολή τοΰ 
συνθέτου τοϋοποίουένα λάφιτ μοτίβέξαιρετικής γλυ- 
κύτητος στή χώρα τής φαντασίας έχει ήδη έκλαϊ- 
κευθή. Καί επειδή έγένετο λόγος περί τοΰ κομμα
τιού αύτοΰ δέν θά ήτο χωρίς ένδιαφέρον νά γραφή 
ότι οί στίχοι του έχουν γραφή άπό τόν κ. Ζ. Σχίρ- 
μαν τόν όποιον αί άσχολίαι του ώς διαχειριστοΰ τής 
Βίλτον—Μπρόκλι:—Τίφφανυ δέν έμποδίζουν νά 
καταγίνεται καί μέ τήν ποίησιν.
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0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
META ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

Τί θά εΐνε ό κινηματογράφος μετά πέντε χρό
νια ; Ιδού ένα ζήτημα νέο ποΰ εμφανίζεται τώρα. 
’Αξίζει νά τό σκεφθοΰμε γιατί ό κινηματογράφος 
στό μέλλον δέν θά έχη τίποτε τό κοινόν μέ όσα ξέ
ρομε έως τώρα.

’Ήδη τό «Ta k’>« » δέν εΐνε πλέον κινηματογρά
φος. Εΐνε ή ομιλούσα φωτογραφία ή οποία μέ τήν 
άνάγλυφον έμφάνισιν τών αντικειμένων καί τό φυ
σικόν χρώμα μας δίδει τήν ομιλούσαν γλυπτικήν καί 
τήν ομιλούσαν ζωγραφικήν. Τό πράγμα εΐνε άκατα- 
νόητον καί όμως έτσι έχει Τό ράδιον παίζει καί 
εδώ τόν σπουδαιότατου ρόλον δπως είς τήν άλλην 
εκείνην έφεύρεσιν πού έπραγματοποιήθη τόν τελευ- 
ταϊον αιώνα" τόν τηλέγραφον.

Τό νέον σύστημα, τό I. S. F , θά άπορροφήση 
όριστικώς τάς φωνοταινίας (moving—picture.'). Ευρι
σκόμενον άκόμη είς πρωτόγονον κατάστασιν καί 
δνομαζόμενον ακόμη κινηματογράφος (ό Θεός ξέρει 
πώς θά δνομασθή έντός πέντε ετών) πρόκειται νά 
καταστή ό πλέον άσφαλής καί γρήγορος έρμηνευτής 
τών ιδεών. Θά διευκολύνει τήν επικοινωνίαν όλων 
τών ανθρωπίνων σκέψεων καί θά εξασφάλιση τήν 
σύνδεσιν όλων τών λαών τής αύριον.

Δέν θά εΐνε πλέον μία τέχνη. Θά εΐνε μία
ύπερ-τέχνη.

Αυτό άπό άπόψεως καλλιτεχνικής.Άπό βιομηχα
νικής άπόψεως έχω τ .ν έντύπωσιν ότι έντός πέντε 
έτών δέν θά ύφίσταται ιδιωτική κινηματογραφική 
βιομηχανία.

Αί νέαι άνάγκαι θά δημιουργήσουν μίαν παγκό
σμιον παραγωγήν μέ παραρτήματα είς όλα τά μέρη 
τής γης. Διότι κανένα έθνος δέν θά ήμπορέση νά 
έπιτύχη μίαν έπάρκειαν παραγωγής δι’ εαυτό. Καί 
θά γίνη μία διεθνής παραγωγή ή οποία δέν θά εΐνε 
ιδιοκτησία τούτου ή έκείνου τοΰ έθνους άλλά ένός 
λαού αδιαιρέτου, τοΰ λαοΰ τών ’Ανθρώπων.

Πιστεύω είς τήν ϊδρυσιν μιας γιγαντιαίας εται
ρείας τής Σινεντιφφιζιόν—του νέου κινηματογράφου 
μέ τά ’Ερτζιανά κύματα—-είς τήν οποίαν θά συνερ- 
γασθοΰν όλα τά έθνη τοΰ κόσμου.

'Η μελλοντική έξέλιξις τοΰ κινηματογράφου θά 
εΐνε διαβολική καί δέν θά ήμπορεϊ νά έξυπηρετηθή 
ούτος μέ τά σημερινά μέσα καί ή θά κατακτήση 
δλον τόν κόσμον ή θά παύση νά ύπάρχη.

Jacques Faurc
'Ο νέος μας συνεργάτης δ όποιος υπογράφει τό άνω

τέρω σημείωμα προσετέθη άπό σήμερον είς τό έπιτελεϊον 
τής συντάξεως τοϋ «Κιν. Άστέρος».Είνε εις τών ειδικότε
ρων τοΰ κόσμου είς τά κινηματογραφικά ζητήματα καί 
θά προσφέρη άπό τοΰδε καί έφ’ εξής τακτικότατα τήν 
πολύτιμον συνεργασίαν του.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Δοξ. Παπαζήσης Κοζάνη
Νικ. Καλούμενος ·
Νικ. Τζίκας »
’Ιωάν. Βέρρος
Α. Μπιζέλης Κέρκυρα
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΦΩΤΕΊΤ ΜΟΥ

ΣΩΣΙΑΙ....
"Ocav άπέθανεν δ μακαρίτης Βαλεντίνο, πριν άκόμη 

τελεσθή τό πρώτο του μνημόσυνον καί σταματήση δ απει
λητικός ροΰς τών γυναικείων δακρύων, έξεφύτρωσαν άνά 
τόν κόσμον, δίκην μανιταρίων, οί διάφοροι σωσίαι τοΰ 
’Ιταλού γόητος. Μεξικανοί, ’Εσπανιόλοι, ’Ιταλοί, Γάλλοι, 
Γερμανοί, άκόμη καί ένας ομογενής άπό τήν Αίγυπτον, 

■ έβάλθηκαν δλοι νά διαδεχθοΰν τόν τυχηρόν μακαρίτην είς 
τό κινηματογραφικόν στερέωμα τοΰ Χόλλυγουντ.

Άπό τής εποχής εκείνης κυρίως, έπεκράτησεν καί είς 

ματικήν «ψυχωσιν» μέχρι τών ήμερών μας τής βασιλείας

Τό θεωρείτε υπερβολήν, άγαπητοί μου άναγνώ σται; 
Πηγαίνετε λοιπόν είς τήν «Οίίφα» ή τόν «Απόλλωνα», 

χ.'.„ μα_ κινηματογράφους, ποΰ
έχουν τήν ζηλευτήν τύχην νά προτιμώνται άπό τόν ώραιό- 
κοσμον, καίθά πεισθήτε περί τοΰ οργασμού τών «σωσιών» 

’ — βύνοντες ταυτοχρόνως τόν ήχον κομβολογίου άνοη- 
σιών ποΰ άκούονται κατά τό δίωρον πρόγραμμα τοΰ κι
νηματογράφου.

Θά ίδήτε ώρισμένως κάποιο ομοίωμα τής Φροσάρ, 
, κτενισμένον ά λά Γκρέτα Γκάρμπο, ν’ άποπειράται ν’ άν- 
| τιγράψη καί αύτό τό μειδίαμα τής δημοφιλοΰς ντίβας τής 
। όποιας υιοθέτησε τό κτένισμα, (κακομοίρη μαντόνα τών 
। Σουηδών πειρατών τί σοΰ έγραφεν ή μοίρα σου...)

Λίγο μακρύτερα θά ίδήτε τό προπετέστατον άνήλικον 
! θήλυ, μέ τήν κατατομήν τοΰ έλαφιοΰ, νά μιμείται τήν

"Οπω; άνηγγείλκμεν χκί διά τοΰ 31ου τεύχους 
τοΰ ήμετέρου περιοδικού, ετοιμάζεται μέ πάσαν 
επιμέλειαν η πολυτελής έκδοσις κατά τήν Πρωτο
χρονιά τσΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος». μέ ποι- 
κίλην καί πολύ ένδιαφέρουσαν ύλην καί πλούτον 
ωραίων εικόνων.

Ή διεύθυνσις τού «Κινημ. Άστέρος» έν τή επι
θυμία της όπως παρουσίαση μίαν εκτάκτως ωφέλι- ι 
μον άπό πάσης άπόψεως έκδοσιν, έ έτυχε τήν πο-I · ΑΉ Α” —-■■γ» ■-γ--»> — -s
λύτιμον συνεργασίαν πλείστων κορυφαίων έπιστη · I V1L. ειςΛραγ·
μονικών προσωπικοτήτων μεταξύ τών όποιων συγ- ’-ν " "" " ' · - ■· ·
καταλέγονται καί οί κ.κ Josiah C. holsom τού συν-; ~· - ς - " - ~ - ·
δέσμου τών ’Οργανώσεων τού ’Ερυθρού Σταυρού,! 
Dr IF. Schiveisheinier, Andre de Madau καθηνητού s, » · ' · ■- ri - i ·, > { 1 .. τους δυο αυτους κεντρικούςτσυ Πανεπιστήμιου του Neuehalel ( Ελβετίας) κ.α » - - « · λ

Οί εκλεκτοί μα; έπίσης συνεργάται Λ'ις "ΙρΗ νη„„ην 
Σκαραβαίου, κ.κ, l-io-lHu, Β. Παπαμιχάλης, Pampas Λπ0?αιι’β( 
καί ό έν Παρισίοις έκτακτες συνεργάτης μα; κ. J. - ’ -
Faure προσεφέρθησαν εύγενώς νά συμβάλουν εις τήν 
άρτιωτέραν έμφάνισιν της εκτάκτου αυτής έκδό
σεως τού «Κινηματογραφικ.υ Άστέρος».

’Επίσης πλήν τής άλλης ώφελίμσυ κινηματο
γραφικής ύλης θά περιέχιι :

Ειδικόν δασμολόγιον Κινηματογραφικών ειδών.
Φορολογία εισιτηρίων Κινηματογράφου.
Κινηματογραφικάς Στατιστικάς.
Πίνακα τών λειτουργούντων συστηματικών Κι- ; ψ κ«τατομην του εΛαφιου, να μιμείται την

νηματοθεάτρων καθ" όλην τήν Ελλάδα, Κωνσταν- 1 °"Γτ.ϋς
τινούπολιν, Κύπρον καί Αίγυπτον.

Πίνακα πλήρη τών Κινηματογραφικών Γρα
φείων, ’Εργαστηρίων μέ τάς διευθύνσεις αυτών.

Διηγήματα, χρονογραφήματα κτλ. κτλ.
Τό Πρωτοχρονιάτικο τούτο τεύχος, τό όποιον 

λόγω τών έξαιρετικών δαπανών θά τιμάται πρός 
ΔΡΑΧΜΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άρ. 25) ΕΚΑΣΤΟΝ 
δέν θά περιλαμβάνεται είς τήν συνδρομήν καί 
κατά συνέπειαν καί οί κ.κ. συνδρομηταΐ παρακα
λούνται νά το αγοράσουν ιδιαιτέρως.

Γίνονται ά'.ό τούδε δεκταΐ παραγγελίαι διά τήν 
έξασφάλισιν τού πρωτοχρονιάτικου τεύχους έπί 
προκαταβολή τού αντιτίμου. ι - ,..,·, . , ·_

Οί κ.κ. Έπιχειρηματίαι Κινηματογραφικών | της σωσιου της Μπριγκιιιε. Η τελευταία κατεδεχθη να της 
πιχειρήσεων παρακαλούνται ο.τως εξασφαλίσουν i ενα ^aV‘>vtzov, βλε^“"
άπό τούδε χώρον διά τήν δημοσίευσιώ άγγελιών,1 Υθ“ τη?,/η? ε?ριψα επίσης ενα βλέμμα άρκετα ερευνητι- 
τών οποίων αί τιμαί έκανονίσθησαν ώς κατωτέρω. |'ίον’, πο" επληροφορησεν οτι η κυρία θα ητο κάποτε 
Έξώφυλλον άπαραιτήτως δίχρωμον Δρχ. 1000 “9αια· , Χσωξ ^ολυ ωραία. Αλλα τι να εσκεπτετο η ανη-
Όλόκληρος σελίς δίχρωμ ςς » 750 υ^,ε50π?κΤα_: ®α?θω
'Ολόκληρος σέλίς »
"Ημισυ σελίδ.-ς »
Τέταρτον σελίδος , »
'Υποσέλιδα μέχρις 5 στίχων δίστηλα »

Ή δαπάνη τών κλισέ τών διαφημιζομέρων 
θά έπιβαρύνη τούς κ.κ. πελάτας.

Σ η μ- «Κ· Ά α τ έ ρ ο ς». Είς τούς κ.κ. _ 
θυντάς συστηματικών Κινηματογράφων καί ειδικών 
έπιχειρήσέων, συνιστώμεν ipis ιτέρως τήν δ·~γή"· 
σιν τών εργασιών των είς Ζτόν «Κινηματογραφικόν 
Αστέρα», διότι εκτός ποΰ ώφελτΰνται μεγάλως έκ 
τής διαφημίσεω;, ένισχύουν ούτω καί τον άγώνα 
τού μοναδικού δημοσιογραφικού των οργάνου, τό 
οποίον παλαίει άπό έξ ολοκλήρων έτών διά τά συμ
φέροντα άποκλειστικώς τών έπιχειρήσεών των καί 
μόνον, άνευ ©ΰδεμιάς άλλης βοήθειας.

μή καμαρώνη λοιπόν τό κορίτσι ; Είναι λίγο πράγμα σάς 
παρακαλώ νά μοιάζη στήν πρώτη βάμπ δλοκλήρου τοΰ 
ευρωπαϊκού κινηματογράφου ; ’Απαντήστε μου λοιπόν ; 
Τά φρίδια της είναι σάν τόξα άστοχήσαντα είς τήν κατεύ- 
θυνσίν των, τά μάτια της είναι φύσει υγρά, (πρό ολίγου 
άκριβώς, ώρκίσθηκε είς τόν σύνοδόν της, δτι δέν μεταχει
ρίζεται βαζελίνην διά νά τά ύγραίνη). Τά χείλη της έχουν 
τό εύγλωττότερον «αισθησιακόν» γνώρισμα. Τάλε κουάλε 
δηλαδή, μέ τής Μπριγκίττε. (Προφανώς διότι ή γιαγιά 

ι τής μικρής σωσίου τής Χέλμ ήτο γόνος τής οικογένειας 
• τής... Πομπαντούρ, δπως έπληροφόρει τόν σύνοδόν της μέ 
στιγμιαίον ύφος χιλίων Μεσσαλινών.

Μία ηλικιωμένη κυρία κατέλαβε τό πλαϊνό κάθισμα

ιμα. Άκολουθοΰσα τό παράδει-

y-Q Λίκη ytitwv ουαν την εκυτταςε τοσον υπεροπτικά ; οαρρω 
-QQ πώς τό έμάντευσα ! Ποιας βεντέτ ή σωσίας νά ήτο άρά γε 
3QQ I ή νεοαφιχθεϊσα; Ή θέλησα πρός στιγμήν νά τήν έρωτήσω 
j-. ι διά λογαριασμόν τής μικρής ένδιαφερομένης, άλλά τά 

φώτα έσβυσαν.
"Ισως νά παρίστανε κάποτε τήν σωσίαν τής Φραντζέ- 

σκα Μπερτίνι έσκέφθην, τήν έιαχήν δηλαδή ποΰ ή πλη
γή αυτή τής έβδύμης τέχνης έμεσουράνει είς τήν ’Ιταλίαν, 
η μάλλον είς ολόκληρον τόν κόσμον. Τώρα δμως, τί πα- ΤΤ ~ ' ’ * ' . A 1 Ί Λ "___ ΛΑ Λ.

| πρεπε νά είναι σήμερον, εφόσον θά είναι συνομίληκοι... 
Άλλ’ ή Μπερτίνι δέν τώχει σκοπό νά παραδώση τό δπλο 
τής γυναικείας κοκετταρίας είς τό μέγαρον τών άπομάχων 
γοησσών, άδιάφορον, έάν έσκούριασεν είς τά χέρια της 
άπό τήν μακροχρόνιον χρήσιν» του έκ μέρους της. *Ισως 
τόν προσεχή αιώνα τό άποφασίση...

’Αλλ’ αύιό θά τό ίδοΰν οί άπόγονοι τών άπογόνων 
μας-

Άλλά θά τό ίδοΰν άρά γε ;
“Ιρις Σκαραβαίο.)

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ανοικτά καθ’ έκάστην 
U—11 καί 3—G πλήν τής ΠΕΜΠΤΗΣ

100 
ειδών

Διευ-
l ■ ■ TT - _ , >r· , » .""V” ■ , „διαφήιιι- > (ΐβοφανως παλιν τήν Μπερτίνι, αλλα όπως να ε-
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ΣΩΣΑΤΕ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΜΑΣ
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ
TZINA ΜΑΝΕΣ....PITA ΚΟΡΤΕΣ 
ΛΙΑΝΕ ΧΑΊΝΤ....ΓΚΡΑΤΖΙΑ 
ΧΑΡΡΥ Ν ΕΣΤΟΡ.... ΜΩΧ ΑΜΕΤ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΡΜΙΝΕ ΓΚΑΛΛΟΝΕ

ΑΛΦΟΝΣ ΦΡΥΛΑΝΤ.. ΜΑΡΙΟ MONTI 
ΑΝΤΡΕ ΝΟΞ .... ΓΚΙΟΥΖ ΕΠΕ ΒΑΝΙ 
PA Υ'ΜΟΝ BAN PI ΕΛ... ΦΛ Α ΒΙΟ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ: Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Κίνβμάτβγρόαρικος ΑάΤηρ $

Ό ταγματάρχης τοΰ ιταλικού στρατού Μάριο 
Μόντι, είχε παντρευθή, στή Ρώμη, τήν ωραία ηθο
ποιό Γκράτζια κάί εΐχε έπιβιβασθή στό βαπόρι μέ 
την νεαρά του γυναίκα γιά νά μεταβή εις την θέτι 
του στην ’Αφρική.

Στό βαπόρι, πού μετέφερε τό ανδρόγυνο στήν 
Τρίπολι, βρισκότανε ακριβώς ή περίφημη χορεύ
τρια Ρίτα Κυρτές, γιά τήν δποίαν ό Μάριο Μόντι 
ιϊχε αίσθανθή άλλοτε φλογερόν έρωτα. Καί ένα 
βράδυ, στής αίθουσες τοϋ άτμοπλοίου, ή Ρίτα δέ
χτηκε νά χορέψη ένα άπό τούς περίφημους χορούς 
πού είχε δημιουργήσει, τόν χορό τοϋ σάλιού.

Ή Ρίτα δέν εϊχε ξεχάσει τόν παληό της ερα
στή. Έννοιωσε μιά τσαχπίνηκη εύχαρίστησι νά τόν 
κορώση πάλι καί τοϋ έδωσε συνένττυξι στήν καμπί
να της. Ή Γκράτζια ήταν ανήσυχη. ’Ήξερε πολύ 
καλά ότι δ άνδρας της ητανε, άλλοτε τρελλά ερω
τευμένος μέ τήν χορεύτρια, καί φοβότανε τό μέλλον. 
’Όχι χωρίς αιτία, άλλως τε, γιατί ό Μάριο Μόντι, δ 
όποιος εΐχε άνταμάισει τήν Ρίτα στήν καμπίνα της 
γιά νά τής πή ότι δλα είχαν τελειώσει μεταξύ των, 
δέν άργησε νά ύποκύψη στό παράξενο θέλγητρο αυ
τής τής γυναίκας, άπό τήν οποία ήθελε ν' άπο- 
μακρυνθή.

Μέσα στό ’ίδιο βαπόρι, τό όποιον μετέφερε τώ
ρα τούς παλμούς έραστάς συμφιλιωμένους εύρίσκον- 
ται ό περίφημος κλόουν Γκιουζέππε Βάννι καί ή 
κόρη του Άρλέττα. Πήγαιναν καί οί δυό, κατόπιν 
υπογραφής συμβολαίου, εις ένα τσίρκο τής Τριπό
λεως. Ενφ ή Γκράτζια, μόνη μέσα στήν καμπίνα 
της, παραδίδονταν στήν πιο μαύρη απελπισία, τό 
πλοίο προσέκρουσε σέ μιά ύφαλο, καί τά νερά έμ
παιναν ακράτητα μέσα στ’ άμπάρια. Τί νά κάνουν; 
Ό πλοίαρχος έδωσε διαταγήν νά σφυρίζουν, νά ζη
τήσουν βοήθεια καί νά ετοιμάσουν τής βάρκες πρός 
διάσωσιν τών ναυαγών. Ένφ ό ασύρματος έξέπεμπε 
τό τραγικό σώμα τοϋ κινδύνου, «Σώσατε τάς ψυ- 
χάς μας!» οί έπιβάται ώρμησαν τρελλοί άπό τόν 
φόβο τους «τήν γέφυρα. Ό πλοίαρχος έδινε δια
ταγές.

—Μπαρκάρετε πρώτα, τής γυναίκες καί τά παι
διά! Μ ή χάνετε τήν ψυχραιμία σας καί θά σωθήτε!

Στήν πρώτη θέσι, ή Γκράτζια είχε βγή άπό τήν 
καμπίνα της καί φιόναζε τόν Μάριο. ’Έξαφνα, άπό 
ένα παράθυρο, είδε ένα ζεύγος αγκαλιασμένο, τό 
οποίον δέν είχε κάν ακούσει τής φωνές τοϋ κινδύ
νου: ήσαν ή Ρίτα καί · Μάριο.

Δέν μπόρεσε νά ίδή περισσότερο; ή συγκίνησις,

ή άγανάκτησις, ή αηδία τής ζωής, τήν έκαναν νά 
I χάση τήν αυτοκυριαρχίαν της καί δταν ένα κύμα 
I πιο μεγάλο άπό τ (i'j.a, έσπασε επάνω στό βαπόρι, 

ή Γκράτζια έπεσε στί| θάλασσα.
Έν τώ μεταξύ, οί τελευταίοι έπιβάται φορούσαν 

τά σωσσίβιά τους. Ακούραστα ο ασυρματιστής τοϋ 
πλοίου έστελνε στον κόσμο τό σήμα τοϋ κινδύνου. 
«Σώσατε τάς ψυχάς μας!»

Ό Μάριο Μόντι. πού έπί τέλους ξεμέθυσε ζη
τούσε τήν γυναίκα του, καί άφησε τό βαπόρι τελευ
ταίος, χωρίς νά ξέρη τί είχε γίνει.

"Οταν οί ναυαγοί τοϋ τραγικού αύτοϋ ναυαγίου 
έφθασαν στήν Τρίπολι, ό Φλάβιο, παιδικός φίλος 
τοϋ Μόντι, μέ μεγάλη χαρά έμαθε δτι μεταξύ τών 
διασωθέντων ητανε καί ό αξιωματικός.

—Καί ή Γκράτζια; ήριότησε τόν φίλο του, άμα 
τόν είδε.

Ό Μάριο Μόνα χαμήλωσε τό κεφάλι χωρίς 
ν’ άπαντήση.

Έν τούτοις επάνω σέ μιά μεγάλη σανίδα πού 
τιήν παρέσυραν τά κύματα, ό κλόουν Γκιουζέππε 
Βάννι καί μιά λιγοθυμισμένη γυναίκα περισυνελέ- 
γησαν άπό τό πλήρωμα ενός ιστιοφόρου.

Αύτιή ή γυναίκα, ητανε ή Γκράτζια, ή δποία δέν· 
έσκέπτετο πια παρά τιήν χαμένη ευτυχία της ένφ ό 
κλόουν έκλαιε τό μόνο πλάσμα στον κόσμο, τό όποιον 
τοϋ ητανε αγαπητό, τιήν κόρη του Αρλέττα.

"Οταν έφθασε στήν Τρίπολι, ό Γκι.ουζέππεΒάννι 
έμαθε άπό τής εφημερίδες, βλέποντας τήν φωτο
γραφία τής Γκράτζια, τό όνομα τής γυναίκα; πού 
εΐχε σώσει. II εφημερίδες άνέφεραν τό όνομά τη; 
μεταξύ τών έξαφανισθέντων.

—-Ναί, είπε, είμαι νεκρή γιά δλους.... \έν έχω 
κανένα λόγο νά ζήσω....Θέλετε νά δοκιμάσω ν' αντι
καταστήσω τιήν κόρη σας ;

Κι έτσι, έπειτα άπό λίγες μέρες, ό κλόουν Γκιου
ζέππε Βάννι, στό τσίρκο τής Τριπόλεως, έκανε τό 
νούμερό του μέ τιήν Γκράτζια.

Ό Μάριο Μιίντι είχε ξαναπάρει τήν θέσι του 
στον στρατό, δέν μπορούσε δμως νά λησμονήση τά 
τραγικά συμβάντα πού είχαν αναστατώσει τήν 
ζωή του.

Ματαίως είχε κάνει στό βάθος τής ερήμου μά
κρυνες εκστρατείες, ματαίως εΐχε έκτελέσει επικιν
δύνους άποστολάς: ή άνάμνησις τής Γκράτζια τόν 
κατεδίωκε.

Μιά βραδυά, έδίδετο στό τσίρκο μιά μεγάλη πα- 
ράστασις πρός τιμήν τών άξιωματικών. Κρυμμένη

πίσω άπό ένα ριντώ, ή Γκράτζια εΐχε ίδή τόν άντρα 
της καί άπό τόν βαθύ πόνο πού εΐχε νειώσει στήν 
καρδιά, εΐχε καταλάβει δτι τόν άγαποϋσε πάντα.

Αλλά σ’ ένα θεωρείο, απέναντι σ' εκείνο πού 
είνε ό Μάριος αύτιή πού βλέπει στό πλάι ενός ’Ά- 
οαβος δέν εΐνε ή Ρίτα Κορτές; Μάλιστα, δέν υπάρ
χει αμφιβολία αύτήεϊνε καί, στό διάλειμμα ό Μάριος 
πλησιάζει στήν Ρίτα.

Ό ιταλικός στρατός θ' άνελάμβανε έπίθεσιν 
κατά τών φυλών, ή όποιες είχαν έξεγερθή. Ό Μω- 
χαμέτ, ό ’Άραβας ό όποιος συνιόδευε τήν Ρίτα, δέν 
ητανε παρά ένας κατάσκοπος, ό όποιος ώφείλε μέ 
τιήν βοήθεια τής ερωμένης του, νά κλέψη τό σχέδιο 
τής έπιθέσεω;, τό όποιον είχε ό Μάριο Μόντι.

Συνεννοημένος λοιπόν μέ τήν Ρίτα, παρέσυρε 
τόν άξιωματικό στήν βίλλα πού εΐχε ή χορεύτρια στά 
περίχωρα τής Τριπόλεως.

Μόλις ό Μάριος άνύποπτος όλος διόλου, έμπήκε 
στήν βίλλα, μερικοί άποφασιστι ιοί ’’Αραβες παρου
σιάστηκαν έξαφνα μπροστά του γιά νά τοϋ κλέψουν 
τά έγγραφα. Ή Γκράτζια έν τούτοις, ηθελησε νά 
ξαναϊδή τόν Μάριο, πριν φύγη γιά τιήν επικίνδυνη 
εκστρατεία. ’Έφθασε σπίτι του ταύτοχρόνως μ' ένα 
άξιωματικό, ό οποίος ανησύχησε πολύ μή βλέποντας 
τόν φίλο του στή θέσι του τήν ωρα που θα έφευγε

ον συνέλαβον καί τοϋ πήραν τά πολύτιμα έγγραφα 
τοΰ επιτελείου.

Τώρα θά άρχιζε ή μάχη μέ τούς στασιαστά; ’Ά
ραβας Ό ταγματάρχης Μόντι ητανε έπί κεφαλή; 
τοϋ τάγματός του καί έπολέμησε ώς ήρως.

Σέ δλη τή διάρκεια τής μάχης, έτρεχε άπό στρα- 
ιωτη σέ στρατιώτη, ένθαρρύνοντας τούς άνδρας του, 
μ ένα καλό λόγο, μέ μιά παρήγορη εύχή.

Γύρω του ή σφαίρες έπεφταν σάν βροχή, χωρίς 
νά σταματήσουν τήν ορμητική προέλασή του.

Ή μάχη υπήρξε πεισματιόδης κι' άπ' τά δύο 
μέρη. Ό θρησκευτικός φανατισμός τών Αράβων 
συνήντησε σοβαρότατο εμπόδιο στήν ακάθεκτη ορ
μή καί άποφασιστικότητα τών Ευρωπαίων.

Οί ’Άραβες έπαθαν πανωλεθρίαν καί έτράπη- 
σαν είς άτακτον φυγήν. 'Ο Μάριος δμως έπληγώθη 
σοβαρά καί ή Γκράτζια ήρθε νά τόν ίδή. "Αμα τήν 
είδε νά μπαίνη στό νοσοκομείο, δπου τόν είχαν με
ταφέρει, τό πρόσωπό του έφωτίσθη. Τί σημασίαν 
είχαν τώρα τά τραύματά του, οί πόνοι του; Μήπως 
ή Γκράτζια δέν ητανε κοντά του, μήπως δέν τόν 
κύτταζε γλυκά καί δέν άκούμπησε χαϊδευτικά τό 
χέρι της στό μέτωπό του, ενώ εκείνος τής ζητούσε 
συγγνώμην;

το σύνταγμα.
Ό αξιωματικός καί ή Γκράτζια ηΰραν μέσα στό 

δωμάτιο ένα τσαλακωμένο γράμμα, δπου ή Ρίτα τσϋ 
έδινε συνέντευξι.

Ό αξιωματικός καί ή σύζυγος τοϋ Μάριου διαι- 
σθάνθηκαν δτι κάποιο 
λοιπόν νά μάθουν τί σ 
τούς (οδήγησε ολοταχώς ..... ,..... - ,. ,
Ή Γκράτζια μπήκε μέσα τολμηρά καί’ζήτησε τόν]

ΧΑΛΑΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ!!

δράμα επαΐςετο. Επρεπ<·
υνέβαινε. "Ενα αύτοκίνητο I ομιλούσαν 
rrrnv rnr */nnpυτηίί/’ ί

ανδρα της από τήν αντίπαλό της. 
ΉΡίτα έκανε μιά κίνησιγιά νά όρ- 
μήση κατά τής Γκράτζια, άλλά πιο 
γρήγορη αύτή, είχε βγάλειήδη ένα 
πιστόλι καί πάτησε τή σκανδάλη : 
άκούσθηκε ένας ξηρός κρότος καί 
ή χορεύτρια, πληγωμένη, σωριά
σθηκε χάμω. Εν τφ μετάξι’ ήρθε 
ό άξιωματικός, έγινε ερεύνα στην 
βίλλα καί ηύραν τόν Μάριο αναί
σθητο.

’Έσπευσαν νά παράσχουν τή 
βοήθεια τους στον Μάριο, ό οποίος 
σέ λίγο ξελιγαθύμησε. II Γκράτζια 
φεύγοντας εΐπε στον φίλο τοϋ άν- 
δρός της.

—Μήν άποκαλύψετε τήν εδώ 
παρουσία μου.

"Οταν όΜάριοςσυνήλθε καί ήν- 
νόησε τήν ένέδρατής οποίας έπεσε 
θύμα, άπεφάσισε νά φύγη άμέσως 
πρός καταδίωξιν τοϋ ’Άραβος.

Δύο αποφασιστικοί άνδρες τον 
συνώδευσαν καί έπειτα άπόέναφρε-
νήρη καλπασμό κατώρθιοσαν νά 
φθάσουν τόν Μωχαμέτ τόν δποϊ-

Ή καθημερινή κινηματογραφική έφημερίς τοϋ 
Βερολίνου L’ch'b Id—Biihn" γράφει δτι, ή Metro 
Goldwyn Mayer σκέπτεται νά πραγματοποιήση μίαν 

ταινίαν είς τιήν διεθνή (;) γλώσσαν 
Ε «peranto.

— Μ ή χειρότερα ! !

Ή Τξίνα Μανές καί ό Άλφόνς Φρήλαντ είς τήν τραγικήν 
σκηνήν τοϋ ναυαγίου
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ΝΕΟΙ ΙΚΑΡΟΙ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΣΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

• "Ενα άπό τά ωραιότερα αεροπορικά φίλμ τά όποια 
εϊδομεν έως τώρα... Τό διδακτικόν αύτό φιλμ μάς δεικνύει 
πώς έκπαιδεύονται οί αεροπόροι είς τήν ’Αμερικήν, τήν 
πειθαρχίαν ή οποία ύφίσταται είς τάς σχολάς των, τούς 
κινδύνους τούς οποίους διατρέχουν καί τήν στενήν φιλίαν 
καί αλληλεγγύην ή οποία αναπτύσσεται μεταξύ των.

’Εάν έξαιρέσωμεν τό σκάνδαλον τό όποιον πε
ριπλέκεται εις τά παρασκήνια, ούτως είπεΐν, τοΰ έργου, ύ- 
φίστανται σκηναί ύψίστης δραματικής ώραιότητος. 1

Αί όμαδικαί πτήσεις, τά ακροβατικά γυμνάσια καί 
ιδιαιτέρως ή καταδίωξις μεταξύ δύο αεροπλάνων, μάς 
παρουσιάζουν ένα θέαμα ύπέροχον καί μοναδικόν είς τό 
είδος του.

Ή ύπόκρισις τοΰ Ραμόν Νοβάρρο, ώς αεροπόρου, έξαι- 
ρετικώς καλή, τής δέ Άνίτα Πέϊτζ μέτρια, αν καί ό ρόλος 
της εΐνε σχεδόν ασήμαντος, πάντως όμως μέ τήν ώμορφιά 
της καί τήν φρεσκάδα της τά διορθοίνει δλα.

Οί «Νέοι "Ικαροι» προεβλήθησαν έν συναγερμώ μου
σικής καί ήχων (σύστημα Vitaphone) μέ μεγάλην επιτυχίαν.

"Ενα φίλμ έμπορικώτμτον. Warn pas

ΤΟ~ΧΡΗΜΑ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ-

Τό ήνομα τοΰ Αιμίλιου Ζολά είναι μία πρώτης τάξε- 
ως έγγύησις διά τήν μεγάλην εμπορικήν καρριέραν τής 
ταινίας ποϋ έχει ληφθεϊ άπό ένα έργον ίδικόν του, 
άδιάφορον έάν τό σενάριό της δέν έχει στενήν συγγένειαν 
μέ τό πρωτότυπον έργον του μεγάλου ρεαλιστοΰ άλλά κα· 
φιλοσόφου Γάλλου συγγραφέως.

Οΰτω καί «Τό Χρήμα», έν άντιθέσει πρός τήν «Τε- 
ρέζαν Ρακέν» ή οποία είναι τό μοναδικόν έργον τοΰ Ζολά 
ποΰ έστάθη τυχερόν είς τήν διασκευήν του, χωρίς νά ύπο- 
στή μείωσιν τής φιλολογικής του αξίας καί τής βαθυτέρας 
φιλοσοφικής του έννοιας, μάς παρουσιάσθη άπό τόν Μαρ- 
σέλ Λερμπιέ, ώς ένα ύπερσυγχρονισμένον κοινωνικόν δρά
μα, μέ τάς άδυσωπήτους συνέπειας του, άπείρως τραγι- 
κωτέρας άπό δσον θά ήσαν τήν έποχήν καθ’ ήν έγράφη 
«Τό Χρήμα» άπό τόν Ζολά.

'Ο Μαρσέλ Λερμτιέ, άναμφισβητήτως, έκατώρθωσε 
μέ τήν λαμπράν ρεζί του. νά πληρώση κάπως τά κενά 
ποΰ άφινε ή μάλλον μετρία διερμήνευσις τών γυναικείων 
ρόλων, όλίγαι άπιθσνότητες ώς καί μερικαί ύπερβολαί.

Τήν σκηνοθεσίαν τοΰ «Χρήματος», δέν διακρίνει μό
νον χλιδή, μοντερνισμός, καί τό φίνο γούστο τοΰ Λερ
μπιέ. Ή μεγάλη ιδιορρυθμία πού χαρακτηρίζει τόν λαμ
πρόν αυτόν Γάλλον σκηνοθέτην, καί ή άνεξάντλητος έπι- 
νοητικότης του είς καλλιτεχνικός καινοτομίας, προσδίδουν 
ένα ιδιαίτερον τόνον είς τήν ρεζί τών έκάστοτε πραγματο
ποιούμενων ταινιών του, ένα τόνον ποΰ δέν ικανοποιεί 
μόνον τό μάτι άπό αισθητικής άπόψεως, άλλά καί κινεί 
είς μέγιστον βαθμόν τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού, δστις έ- 
βαρύνθη νά βλ/πη έως τώρα τάς συχνάς άλληλο-άντιγρα- 
φάς τών πλείστων ρεζισέρ.

Τά ντεκόρ τοΰ «Χρήματος», ήσαν έπίσης λαμπρά. Μία 
μακέττα μάλιστα, άπό τό σπίτι τών Σαμελέν, τήν οποίαν, 
σημειωτέον δτι έφιλοτέχνησεν ό έκλεκτός ζέν πρεμιέ κ. 
Ζάν Κατλαίν, ήτο περίφημος.

Ή φωτογραφία κατά τό πλεΐστον έπιτυχής, ιδιαιτέρως 
άξιοσημείωτοι δέ μερικαί εικόνες δπου έφιγουράριζε ή 
Μπριγκίττε Χέλμ σέ διάφορες χαρακτηριστικώτατες πόζες.

"Οσον άφορά δμως τήν ύπόκρισιν, έχομεν άτυχώς αρ
κετός επιφυλάξεις. Ή Μπριγκίττε Χέλμ π. χ. μάς ικανο
ποίησε έλάχιστα. Είς τήν άρχήν δ ρόλος της τήν κατεδί- 
κασε είς εμφανίσεις έστερημένας δράσεως, γενομένας δί-,

κην μανεκέν. ’Αργότερα, δταν δ ρόλος της ήοχισε ν’ απο
κτά ένα σχετικόν ένδιαφέρον, ή Γερμανίς καλλιτέχνις, ά
τυχώς καί άνεξηγήτως, δέν έκατώρθωσε νά μάς σώση άπό 
κάποιαν κουραστικήν μονοτονίαν, εί μή είς έλαχίστας 
σκηνάς, ώσάν τήν παθητικήν τοΰ ντιβανιοΰ, ποΰ είνε πράγ
ματι αξιοσημείωτος, καί μίαν ή δύο άλλας.

Ή νεαρά πρωταγωνίστρια ΜαίρηΓκλόρυ, δέν μάς ίκα- 
νοποίησεν πολύ είς τόν ρόλον της, τοΰ όποιου παρηρμή- 
νευσε τό μεγαλείτερον μέρος. Έξαίρεσιν έκαμε είς τάς αι
σθηματικός σκηνάς καί είς μερικός, σχεδόν ένζενύ. Οΰτω, 
αντί νά έμπιστευθή είς τήν έκφραστικότητα τής φυσιογνω
μίας της τήν έκφανσιν τών ψυχολογικών τη; μεταπτώσεων 
κατά τάς δραματικός σκηνάς τοΰ έργου, παρεσΰρθη είς 
υστερικάς άσκοπους κινήσεις ποΰ δέν προσέθεταν απολύ
τως τίποτε είς τήν άπόδοσιν τοΰ ρόλου της.

Άντιθέτως, οί άνδρες πρωταγωνισταί έστάθησαν έξαί- 
ρετοι. 'Ο Άλκοβερ π. χ. είς τόν ρόλον τοΰ άρριβίστα τρα
πεζίτου ήτο άψογος, χρεωκοπήσας μόνον εις μίαν αισθη
ματικήν σκηνήν, έκείνην, καθ’ ήν κλαίει στά πόδια τής ή- 
ρωΐδος όμολογών δτι τήν άγαπά, κωμικοποιήσας τά πράγ
ματα πρός γενικήν θυμηδίαν τοΰ κοινοΰ, (ποΰ έξ ιδιοσυγ
κρασίας άλλως τε τείνει είς τήν παρερμήνευσιν τών πάν
των).

*0 Άνρΰ Βικτόιο έπίσης καλός είς τόν ρόλον του, πολύ 
καλός δέ είς τό φινάλε, δτε χάνει προσκαίρως τήν δρασίν 
του. Είς τήν σκηνήν αύτήν τόν βοηθεϊ πολύ καί τό έντυ- 
πωτικόν του μακιγιάζ. 'Ο Άλφρέντ Άμπέλ, μέτριος, δίδει 
συχνά τήν έντύπωσιν μάλλον «συνταξιούχου φαντεζίστα 
χορευτού» μέ τάς έξεζητημένας κινήσεις του, παρά σοβα- 
ροΰ τραπεζίτου.

Τό συμπέρασμα είναι, δτι «τό Χρήμα» άπό άπόψεως 
σκηνοθεσίας καί τεχνικής τοιαύτης εμφανίζεται άμεμπτον. 
(Οί φωτισμοί του έπίσης είναι άξιοσημείωτοι, πλήν τοΰ 
Δικαστηρίου ποΰ είναι έλλειπέσιατος). Τό σενάριό του δ
μως, είναι μάλλον άδύνατον, ούχί δέ σπανίως ή πλοκή του 
δημιουργεί χάσματα αισθητά διά τόν θεατήν. Έν τέλει. ή 
ύπόκρισις είναι κατά τό πλεΐστον έπιτυχής, δοθέντος δτι 
οί ανδρικοί ρόλοι—οί δύο καλώς έρμηνευθέντες—είναι καί 
οί πλέον ενδιαφέροντες άπό άπόψεως δράσεως.

«Τό Χρήμα» έσημείωσε τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν 
τοΰ «Πανθέου», τό όποιον δμως δέν συγχαίρομεν διά τήν 
έμπνευσιν ήν είχε νά συγχρονίση τόν ήχον τής έλικος τοΰ 
άεροπλάνου μέ τήν κίνησιν της, τοσούτφ μάλλον, καθόσον 
ή ύπό κρίσιν ταινία ήτ > βωβή. "Ιρις Σκχρχβχίοσ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

"Ενα πολύ ώραϊο φίλμ ποΰ μάς θυμίζει κάπως τόν 
«"Εβδομον ουρανό» πραγματοποιημένο μέ αρκετήν επιμέ
λειαν άπό τόν γνωστόν Αμερικανόν σκηνοθέτην Φράνκ 
Μπορζάκ. Τό παίξιμο τής Τζάνετ Γκέϋνορ αν καί ύστε- 
ρεϊ κάπως τών προηγουμένων της δημιουργιών πολύ 
καλό. Ή ύπόκρισις τοΰ Σάρλ Φαρέλ έπίσης σημαντικώς 
κατώτερα τών προηγουμένων του δημιουργιών. 'Η ύπόθε- 
σις έξελισσομένη σέ παρωχημένην έποχήν, κατά τόν με- 
σαίωνα, παρουσιάζει αρκετόν ένδιαφέρον. Ή φωτογραφία 
κατά τό πλεΐστον φλου άρτιστΐκ, τοΰ "Ερνεστ Πάλμερ,πολύ 
περιποιημένη. Ενταύθα δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν, λόγφ 
τών πτωχών διακόσμων. JFompas

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ _
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,·

Τό πρώτο φίλμ είς τό όποιον τόσον ή συμπαθής Βίλμα 
Μπάνκυ δσον ό Ούώλτερ Μπαΐρον παρουσιάζονται ώς «ά- 
στέρες». "Ενα φίλμ προωρισμένον νά έχη μεγάλην έπιτυ-
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
1 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ |

ΑΜΕΡΙΚΗ

> Αΐ ’Αμερικάνικα! εφημερίδες αναγγέλλουν δτι οί 
ειδικοί μηχανικοί τής Γιουνιβέρσαλ νά συγχρονίζουν 
εις δύο γλώσσας τά φίλμ τά όποια κατασκευάζουν, 
Μία έπιτυχής δοκιμή έγένετο μέ το «Μπρότγουέϊ». 
τοΰ οποίου δ συγχρονισμός μέ τήν Γερμανικήν 
γλώσσαν, κατά τήν γνώμην τών ειδικών, ύπήρξεν 
καί)’ δλα αντάξιος μέ τόν αρχικόν συγχρονισμόν είς 
’Αγγλικήν γλώσσαν.

— Είς έκ τών όπερατέρ τής Μέτρο-Γκόλντουϊν- 
Μάγιερ, έφεΰρεν ένα νέον είδος μηχανήματος λή- 
ψεως σκηνών, διά τοϋ οποίου θά κατορθοΰται ή 
σύγχρονος προβολή μέ τήν λήψιν τών διαφόρων 
σκηνών, έπί μιας μικράς οθόνης. Τοιουτοτρόπως οί 
σκηνοθέται θά δύνανται νά παρακολουθούν τάς δο- 
κιμάς τών ηθοποιών των καί νά αποφεύγουν τάς 
επαναλήψεις.

— 'Η Ούέστερν Έλεκτρικ άναγγέλει έπισήμως, 
δτι έκπίπτει τήν τιμήν τών μηχανημάτων της κατά 
50ο)ο καί μέ ευκολίας πληρωμής. Τοιουτοτρόπως, 
τώρα, μία έγκατάστασις Ούέστερν θά στοιχίζη μό
νον περί τάς 900.000 δρχ.

— ’Αγγέλλεται δ θάνατος τής κ Μάε Κοστέλ- 
λο, μητρός τής Ντολορές καί Χέλλεν Κοστέλλο. Ό 
θάνατός της έπροξένησεν μεγίστην λύπην μεταξύ 
τοΰ ’Αμερικανικού κοινοΰ, καθότι ύπήρξεν τό εϊδω- 
λόν του πρό δεκαπενταετίας.

— Διαδίδεται δτι ή συμπαθής καλλιτέχνις τής 
Γιουνιβέρσαλ, Μαίρη Φίλμπιν, πρόκειται νά εγκα
τάλειψη τήν έν λόγω εταιρείαν ώς λήγοντος τοΰ 
συμβολαίου της.
ΓΑΛΛΙΑ

— Ό Ζάν Έπστάϊν περατώνει τήν πραγμα- 
τοποίησιν τοΰ τελευταίου του φίλμ «'Η κεφαλή 
του».

— Μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν προεβλήθη εις τήν 
«Σάλ Μαριβώ» τών Παρισίων, ή πρώτη έξ ολοκλή
ρου δμιλοΰσα Γαλλική ταινία «Αί τρεις μάσκαι» 
παραγωγής τών Film’ Η >qon.

— Τό έν λόγω φίλμ «έγυρίσθη» είς τά στούντιο 
τής «Μπρίτις Τντερνάσιοναλ Πϊκτσερς» έν συνερ
γασία μετά τής δμωνύμου εταιρείας.

— 'Η έγγραφή τών ομιλιών καί ήχων έγένετο 
έπί συστήματος R. C. A. Photophone.

— ’Αγγέλλονται οί αρραβώνες τοΰ γνωστού καλ-
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χίαν μεταξύ τοΰ κοινοΰ, μέ τήν εΰχάριστον καί συναρπα
στικήν ύποθεσίν του. Τό παίξιμο τής Βίλμα Μπάνκυ καί 
τοΰ Γουώλτερ Μπαΐρον έξαιρετικώς καλό. Έπίσης ή ύπό- 
κρισις τοΰ Λουΐ Ούώλχάϊμ ιδιαιτέρως άξιοσημείωτος. Ή 
έν λόγω ταινία προεβλήθη ώς «ήχητικη» εν tj> πράγματι 
ή co μόνον μουσικώς προσηρμοσμένη, η, απόδοσις δέ τής 
μουσικής ύπήρξε άτυχεστάτη καί θά ή co άπείρως προτιμώ- 
τερον νά προεβάλετό ώς «σιωπηλή» μέ πραγματικήν ορ
χήστραν, , ,

’Ενταύθα έσημείωσεν σημαντικήν επιτυχίαν. IVrtmpfis 

λιτέχνου τοϋ κινηματογράφου ΙΙιέρ Μπάτσεφ μετά 
τής Ντενίζ Πιάτσα πρώην βοηθοΰ τοΰ Μαρσέλ Λερ
μπιέ.

— ΤΙ Κατερίν Χέσλιγκ ύπέγραψεν συμβόλαιόν 
μετά μιας Γερμανικής εταιρείας διά τήν παραγωγήν 
ενός φίλμ τοΰ δποίου δ τίτλος ακόμη δέν καθω- 
ρίσθη.

— ΤΙρχισαν ήδη αί παραστάσεις τοΰ Παρισινού 
Μιοΰζικ Χώλλ «Μουλέν Ρουζ» καταλλήλως διασκευ- 
ασθέντος είς δμιλοΰντα κινηματογράφον. Κατά τό 
πλεΐστον θά παρουσιάση φίλμ τής Φόξ, μεταξύ 
τών δποίων «Κρισίννα» μέ τ^ν Ζζάνετ Γκέϋνορ καί 
Τσάρλς Μόρτον, .«Ό βασιλεύς τοΰ αίθέρος» μέ τήν 
Λουΐζ Ντρέσσερ, Ντάβιντ Ρόλινς καί Σοΰ Καρόλλ, 
«Φόξ φόλις» καί τήν «Μεγάλη Βεντέτα».
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— «Πατέρας καί γυιός» προβάλλεται μέ μεγά
λην έπιτυχίαν είς τό Βερολϊνον. Πριυταγωνιστοΰν δ 
Χάρρυ Λΐτκε, Μαίρη Γκλόρυ καί Ύβέτ Νταρνίς.

— Έπίσης μεγάλην έπιτυχίαν σημειώνει τό «Μα
μάν Κολιμπρί». Αί Γερμανικοί έταιρεϊαι Μέστρο- 
Φίλμ καί ”Ομπλιντ·Φίλμ, ηϋξησαν τό μετοχικόν των 
Χεφάλαιον, ή μεν πρώτη άπό 20.000 είς 300.000 
μάρκα, ή δέ δευτέρα άπό 20.000 είς 100.000 μάρ
κα χρυσά.

ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

— Τάκην Πολυξάχην (Λάρισσαν). Ή διεύθυνσις τής 
Γκρέια Γκάρμπο εΐνε c]o Melro-Goldwya-Mayer-Stndioi. 
Culver City California U.S.A. Μήπως δύνασθε νά μάς 
συστήσητε κανένα νέον, διατεθειμένοι’ ν’ άναλάβη τιήν άν- 
ταπόκρισιν είς τήν πόλιν σας;

—Βεωργόπ^νΛ,ον (Μεσολόγγιον). Μοΰ είναι άδύνατον 
δυστυχώς νά γνωρίζω ποιοι έκ τών ’Αμερικανών ήθοποιών 
τοΰ Κινηματογράφου γνωρίζουν τήν Ελληνικήν. Φαντάζο
μαι δμως ότι κανείς.

Ή όμιλοΰσα ταινία «Fox Folies» παραγωγής τής 
tFox Films Corporation» έστοίχισεν περί τό 1.000.000 
δολλάρια.

—Ντΐνον Πάγγειον (Άγρίνιον). «Ντεκόρ. είναι μία 
Γαλλική λέξις ή όποια σημαίνει ελληνιστί · διάκοσμος. 
«Εσωτερικά» ενός έργου, λέγονται αί σκηναί αί όποϊαι 
«γυρίζονται» μέσα είς τό στούντιο, έν άντιθέσει πρός τά 
«έξωτερικά» τά όποια «γυρίζονται» έκτος αύτοΰ.

Είς τό έργον «Μπαλαόο» τόν ρόλον τοΰ πιθηκανθρώ
που ύπεδύετο δΓοοσταΰος φόν Σένφερτιτς.

— "Αρην Πέερ^ν (Έντανϋ·α). Ή διεύθυνσις τής 
Francesca Bertini εΐνε *82, Rue Charles-Laffitte, 
Xeuilly-surSeine (Seine) France.

Σινεφίλ, (Ενταύθα). Δέν συμφωνώ) μέ τήν γνώμην σας. 
Ή άνάθεσις μικρού ρόλου είς μεγάλον καλλιτέχνην, δέν 
σημαίνει καί ύποβίβασίν του, ιδίως διά τήν προκειμένην 
περίπιωσιν. Είς τάς «Νύκτας πριγκήπων» έπαιζαν οί Ζίνα 
Μανέ, Άλίς Τισό, Ν. Λισένκο, Ζάκ Κατελαίν καί Νέστωρ 
Άριάνι.

Είς τά έργα «Ραμόνα» καί «Νεότης θριαμβεύει» πρω- 
τηγωνίστει ό Ντόν Άλβαράντο. Ό σκηνοθέτης τής «Ρα
μόνα» ύπήρξεν ό Έντουϊν Κάριον. 'Η Ρενέ Άντορέ εύρί
σκεται άπό' πολλών έτών είς τήν Μέτρο—Γκόλντουϊν— 
Μάγιερ. Ό Τζάκ Πίκφορδ, άδελφός τής Μαίρης Πίκφορδ 
εΐνε έπίσης ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου.

"Οσον άφορά τό ελληνικό φίλμ πού μοΰ άναφέρετε δέν 
I αξίζει πλέον νά γίνεται λόγος. Wampas
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Ή έφετεινή κινηματογραφική περίοδος, όπως προ

χωρεί δέν προοιωνίζεται καθόλου ευχάριστος διά τά 
χειμερινά κινηματοθέατρα. Μολονότι εΰρισκόμεθα είς 
τά τέλη πλέον τοΰ Νοεμβρίου η κίνησις είς τά κινημα
τοθέατρα εϊνε άτονος καί χαλαρά, άσθενεστέρα ϊσως 
απ' ο,τι ήτο κατά τήν έναρξιν τής περιόδου.

Τό φαινόμενον αυτό είνε πρα>εοφανές καί ανε
ξήγηταν. Διότι ούτε αί τιμαί τών εισιτηρίων, εξαι
ρέσει βέβαια τών τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου, 
ηύξήθησαν, ούτε τά προβαλλόμενα έργα εϊνε κατωτέρας 
ή άλλοτε ποιότητας. * Αντιθέιως περισσότερον άπό κάθε 
άλλην φοράν σημειοΰται έφέτος ζωηρόζ ανταγωνισμός 
μεταξύ τών κινηματοθεάτρων διά τήν παρουσίασιν τοΰ 
καλλιτέρου προγράιιμαιος.

Τό πιθανότερον εϊνε ότι ή σηΐιειουμένη κρίσις οφεί
λεται είς τήν σχετικήν καλοκαιρίαν, ή οποία συνεχίζε
ται παρ* όλον όιι είσήλθομεν καιά τεκμήριον είς τόν 
χειμώνα. Καί ας εύχηθώμεν νά είνε τοΰτο ή μοναδική 
αφορμή διότι άν ή κατάστασις αΰτη παραταθή καθ' ό- 
λην τήν διάρκειαν τής περιόδου είνε ζήτημα άν τά κι
νηματοθέατρά μας θά δυνηθοΰν νά άντεπεξέλθουν και* 
αυτής.

* *
Τήν παρελ&οϋσαν εβδομάδα προεβλή&ησαν τά εξής 

έργα. Είς τόν « Απόλλωνα» τό Μουλέζ Ρουζ μέ τήν 
Τσέχοβα. Είς τό «ΆτΤΙΧΟν» «Αί σύγχρονοι παρ&ένοι 
ηχητική ταινία τής Μετρό Γκόλνεουΐν - Μάγερ. Είς τό 
«Ίντεάλ έσυνεχίσ&η ή προβολή τοϋ ηχητικού φιλμ 
*Ό τραγουδιστής τής Τζάζ* πριεβλή&ησαν δέ και διά
φορα νέα ηχητικά «άτράξιον·. Είς τό «Φϊίφα Παλάς» τό 

’Άσφαλτ». Είς τό «Πάνθεον» «Τό Χρήμα* τοϋ Αίμ.
Ζολα. Καί εις τό «Σπλέντιτ» «Τό Χοϋλα ·.

Τήν ίρχομένηγ εβδομάδα &ά προβλη&ή είς τόν «‘Α
πόλλωνα η νέα ταινία των ’Αδελφών Γαζιάδη «Ή 
μπάρα ».

*
Τήν έρχομένην έπίσης εβδομάδα θά προβληθή είς 

τό <ΈπλένΤΙΤ . ένα απ') τά καλλίτερα φιλμ τής Πα
ραμάουντ» Αί πτέρυγες». Τής ιδίας ταινίας υπάρχει 
καί ηχητικόν άντίτυπον.

Είς τό Ίντεάλ» έξ άλλου θά προβληθή τό ”Οα- 
στς έρωτος» τής Τίφφανυ.τήν οποίαν ώς γνωστόν αντι
προσωπεύει έν 'Ελλάδι ό οίκος * Αδελφών Φραγκέιη.

Είς τό Πάνθεον τήν προσεχή εβδομάδα θά προ- 
βληθήμία παλαιά ταινία προβληθεΐσα είς τόν αυτόν κι
νηματογράφον eH ’Ανάστασις τοΰ Λ. Τολστόϊ.* **

*Από τής παρελθούσης έβδομάδος εΰρίσκεται είς τήν 
πόλιν μας διά τήν προμήθειαν ταινιών ό έκ Κύπρου 
επιχειρηματίας κινηματογράφων κ. Ζήνων Παπαδο
πούλας.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π E IP Α ΙΕΥΣ

Εινημ,.Σπλέντι*. Μέ επιτυχίαν προεβλήθη τό έρ
γον. «ΊΙ ώραία εξόριστος μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί τον 
Άντόνιο Μαρένο.

Κινημ. Ολύμπια. Προεβλήθη «Ή νεότης θριαμβεύει 
μέ τήν Μαίρην Φίλμπιν, τό έργον ήρεσεν. ’Επίσης και βα
ριετέ μέ εκλεκτά νούμερα.

Κινημ. Χάϊ Αάϊφ. ’Αργεί.
Κινημ. Φως. ’Από τής Δευτέρα, προέβαλεν έν μεγά

λη κοσμοσυρροή τήν υπερπαραγωγήν «Μεγάλη παρέλασις · 
μέ τόν Τζών Τζιλμπέρ καί τήν Ρενέ Άντορέ. Άπό δέ τής 
Πέμπτης προεβλήθη ό ήλίθιος μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.

Κινημ. Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα. Πανταχοΰ

Παρών μέ τόν Τόμ Μίξ, Γρήγορος σάν αστραπή», κα1 
«τό Μπάρ X». Ε. Βρυέννι ος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινημ. Διονύσια. Προβάλλεται ή ταινία Νέοι ’Ίκα

ροι μέ τόν Ραμόν Νοβάρο καί Άννίτα Πέητζ. 'Η ταινία 
αυτί] ύπερήρεσεν εις τήν πόλιν μας. Τήν έρχομένην εβδο
μάδα «Νύκτες Πριγκήπων» μέ τόν Ζάκ Κατελαίν καί Τζί- 
να Μανές. Προσεχώς ή Μπριγκίττε Χέλμ στήν Νίνα Πε- 
τρόβνα», ώς έπίσης καί ό «Τσάρεβιτς» μέ τόν Ίβάν 
Μουζούκιν.

Κινημ. Πάλλας. Προβάλλεται μέ έπιτυχίαν ή ταινία 
«Μανωλέσκου» μέ τήν Μπιργκίττα Χέλμ καί Ίβάν Μου- 
ζούκιν. Άπό τής Δευτέρας Παρί Γκέρλς» μέ τήν Σού- 
ζυ Βερνόν.

Κινημ. Απόλλων. Προβάλλεται «Ό αετός τοΰ πολέ
μου» πολεμική ταινία τών έναερίων αγώνων κατά τήν 
παγκόσμιον σύρραξιν, μέ τόν Ρεϋμόνδ Κήν καί τήν Βαρ
βάραν Κέντ.

Κινημ. Παιέ. Προβάλλεται ή ταινία Τέσσαρες Υιοί». 
Άπό τής Δευτέρας «Τιτανικός μέ τόν Ζόρζ Όμπριέν.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη τήν έβδομάδα ταύτην 
«Ή μυστηριώδης νήσος χρυσού . Άπό τής Πέμπτης ήρ- 
χισεν ή προβολή τοϋ «Μπέν Χούρ· μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη Ό σιωπηλός Καβαλ- 
λάρης» είς 6 πράξεις καί τά έπεισόδια τοΰ έργου «Βέλος 
τοΰ διαβόλου». Άπό τής Πέμπτης προβάλλεται ή ταινία 
«Ρωσσική Θύελλα» μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ καί τήν Κα- 
μίλλην Χόρν.

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν τά έπεισόδια τοΰ 
«Βέλους τοΰ Διαβόλου», έπίσης τά ’Ερωτικά γυμνάσια» 
μέ τήν Λαούρα Λαπλάντ.

Κινημ. Ρουαγιάλ. «Τραγωδία νεότητας· καί «Ό βα
σιλεύς τής ταχύτητος» έπεισοδιακόν. Τσατσαπα;
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«ΊΙ νεότης θριαμβεύει», «Σώμα καί ψυχή», «Ή Βενενόζα 
κατά τάς παραστάσεις τής οποίας διενεμήθησαν υπό τής 
διευθύνσεως τοΰ κινηματογράφου διάφορα κοτιγιόν, «Ρόζ 
Μαρί» καί «Βαρβάρα ή κόρη τής έρημου».

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Παληκάρι μιά φορά», «Ή νεότης θριαμβεύει». «'Ο Τόμ 
Μίξ υπό καταδίωξιν», «Βενενόζα», Πέντε φοβερές γρο
θιές» και Βαρβάρα ή κόρη τής ερήμου».

Κινημ. ’Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Φιλώ τό χέρι 
σας μαντάμ,<01 λησταί τοΰ Όλύμπου», «Αντίο Μασκώτ», 
«Ή σέλλα τοΰ διαβόλου καί «Βαλέντσια».

Άνδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή- 
θησαντά έργα Ή έπάνοδος καί «Ό θαλασσοκράτωρ» 
άμφότερν μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς «Νύχτες πριγκήπων».

Κινημ. Αττικόν. Καθ' δλην τήν παρ. έβδομάδα προε- 
βάλλετο μέ έπιτυχίαν τό έργον «’Επί τής ναυαρχίδος»·

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν Τό θΰμα τοΰ καθή
κοντος» καί Νικητής στήν πάλη καί στόν έρωτα».

Παπαβασιλείον
ΡΕθΥΜΝΟΝ (Κρήιη;)

Κιν. Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο τε
λευταίος τών ανθρώπων», «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», 
«Ό έμπορος τών ονείρων», «Μανία χρυσοΰ» καί «Άννα 
φόν Μπέλιγκ». Προσεχώς «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι.»

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τό. έργα «ΊΤ κόμησ- 
σα τών Παρισίων», «Ή ώραία άγνωστος» καί «"Αννα 
Κρίστι». Προσεχώς «Τσάρος καί Ρασπουτίν». 

νεοσύλλεκτοι» καί «Ό μάγος». Προσεχώς «Ό γίγας τοΰ 
άέρος», «Δικηγορίνα», καί «Μαρία ή Πενταγιώτισσα».

Κινημ. Δημοτ, Θεάτρου. Προεβλήθησαν «Ή έξομολό- 
γησις» μέ μεγίστην έπιτυχίαν, «Βόλγα—Βόλγα . «Στά Καμ
παρέ», «Ό κύριος τοΰ θανάτου» καί «Οί έρωτες τοΰ Ρασ
πουντίν». Μπιζέλης
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ΆΟλύμπια . Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα 
«Μαΰρος αετός» καί «Ό μυστικός ταχυδρόμος».

Κινημ. * Αίγλη . Προεβλήθησαν τά φιλμ Ό ριψοκίν
δυνος Χάρου» καί τά τελευταία έπεισόδια τοΰ έργου «Ό 
κόκκινος καβαλλάρης*. Στογιαννίδης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθη μέ (μεγάλην επιτυ
χίαν «Ό χρυσυθήρας» μέ τόν Σαρλώ. Μιχάλου
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα · Ουγγρική 
Ραψωδία» έπιτυχώς, «ΊΙ κόρη τοΰ ήλιου» άνεπιτυχώς, 
ταινία παλαιοτάτη καί Ί{ καπετάνισσα τοϋ διαβόλου», 
αυτοτελές. Μαρκϊδης
ΗΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν αί ταινίαι Σεράϊ», 
Μιά γροθιά καί κάτω». «Πρός τόν θάνατον» καί «Οί εί

λωτες». Προσεχώς «Πανάμ». Πικρός
ΣΥΡΟΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φοιτη
τής τοΰ ντάνσιγκ» καί «Οί κατάσκοποι».

ΝΕΑ1 ΤΑΙΝΙΑΓ
Ό κ. y. Zederbaum γράφων τάς έντυπώσεις του είς 

τήν Cinenwtographie I'rancaise έκ τής έπισκέψεώς του 
είς Αγγλίαν, όπου μετά τών άλλων Γάλλων διευθυντών 
κιν]φων έπεσκέφθη τά studio τής British Intenialional 
Pictures τοΰ Λονδίνου, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ό 
τρόπος τής συγγραφής τοΰ σενάριο καθώς καί ή τέχνη 
τοΰ άνεβάσματος έχει ύποστεΐ πλέον πολλάς τροποποιή
σεις, αί δέ έξ ολοκλήρου μετά διαλόγου ταινίαι ας βλέπει ( 
τις ακόμη τόν παρόντα καιρόν, αρχίζουν νά έγκαταλεί- 
πουν τήν θέσιν των εις ταινίας νέας τεχνικής, οπού ό*διά- 
λογος, ή ομιλία, δ ήχος υποτάσσονται είς τόν αυτόν ρυθ
μόν είς δν καί ή είκών. Ήδυνήθην νά διαπιστώσω τό 
γεγονός τοΰτο είς τήν άξιόλογον ταινίαν τού Χάρρυ Λάκ- 
μαν Under the Greenwood Tree 'Υπό τό φύλλωμα ένός 
Πλατάνου ταινία πλήρη γοητείας καί ποιήσεως, ήτις 
παρά τόν Αγγλικόν χαρακτήρα της. ύπερήρεσε είς τούς 
διευθυνι;άς μας. Ήδυνήθην ομοίως νά διαπιστώσω τό γε
γονός τοΰτο καί έκ μιας άλλης Αγγλικής ταινίας The 
Blackmail «’Εκβιασμός», ήτις έσχεν παταγώδη έπιτυχίαν 
έν Αγγλία καί Αμερική.

Δύναταί τις νά παρατηρήση τήν ύπό τής τεχνικής τής 
όμιΧούσης ταινίας πραγματοποιηθεϊσαν πρόοδον καί έξ 
ένός άλλου ένδιαφέροντος γεγονότος.

Είς τήν ταινίαν The Blackmail ιόν κύριον ρόλον υπο
δύεται ή Άννυ "Οντρα τής οποίας μία άλλη Άγγλίς ήθο- 
ποιός έχει αναπληρώσει τήν φωνήν.

Έν τούτοις αί λέξεις τάς οποίας προφέρει, σύμφωνο ύν 
είς τέτοιο σημεϊον μέ τάς κινήσεις τοΰ στόματος έπί τής 
οθόνης, ώστε δέν θά μπορούσε ποτέ κανείς νά όποπτευθή 
ότι δέν είνε ή ιδία ηθοποιός ήτις όμιλεϊ είς τήν πραγματι
κότητα.

Ακόμη πλέον έκπληκτική είνε ή απόλυτος συμφωνία 
τών κινήσεων τών χειλέων. Είς ένα άλλο φιλμ ■ Ό προδό
της» έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Ιρλανδού συγγραφέως 
Liam Ο’ Flaherty, δπερ μόλις πρό ολίγου προ εβλήθη καί 
όπου μία νεαρά διπλωματούχος τοΰ Κονσερβατουάρ τού 
Λονδίνου, όμίλησεν διά τήν Λύα ντέ Πούττι καθώς καί 
είς ηθοποιός ’Άγγλος άνεπλήρωσε τήν φωνήν τοΰ Αάρς 
Χάνσον. Είς τήν έν προκειμένφ περίπτωσιν έχει τις τήν 
έντύπωσιν οτι οί ’Άγγλοι έπραγματοποίησαν πολύ μεγα- 
λειτέραν πρόοδον ή οί Αμερικανοί,

ΚΟΖΑΝΗ
Κινημ. Ωρίων. Προεβλήθησαν τά έργα «Φάτσες τοΰ 

πόκερ» καί Αντίο νεότης μέ τήν Κάρμεν Μπόνι. Σάμ. 
ΣΕΡΡΗΙ

Κιν. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν αγ
χόνην· καί «Ό ευνοούμενος τής βασιλίσσης».

Κινημ. Διονύσια.· Προεβλήθησα τά έργα «Πρίγκηψ 
γονδολιέρος» καί «Ίβανγκορόδ» μέ τήν Ζακομπίνι.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη Ή Ραμόνα».
Κινημ. Ρέμβη. Προβάλλονται διάφορα επεισοδιακά.

Βογιατζής 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ, ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσαστής 
φλόγες» καί Κορίτσια φυλαχθήτε».

Κινημ. Πάν&εον. Αργεί διότι δίδει παραστάσεις θεα
τρικός θίασος. Πανουργίας
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν «Ή πληγωμένη πεταλούδα» 
καί «Τό στερνό φιλί» μέ τήν Έλλεν Ρίχτερ. Παρατηρεϊται 
έξαιρετική κίνησις είς τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς 
μας «Κεντρικόν» όφειλομένη κυρίως είς τήν έκλεκτικότητα 
τών έργων πού προβάλλει ή διεύθυνσίς του. Είς τήν πό
λιν μας άφίχθη θίασος όπερέττας ό όποιος θά δώση σει
ράν 10 παραστάσεων. 1W ιαρχαμούζας
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα « Αστέρω» 
μετά μεγάλης έπιτυχίας, < Τό θάρρος τοΰ λεοντοκάρδου , 
«Ή κοιλάς τοΰ θανάτου», «Ό άρχιδοϋξ τοΰ μπαλέττου». 
«Συζυγικαί παύσεις» καί «Ό λύκος τών θαλασσών» ώς τι
μητική τοΰ μηχανικού τοΰ κινηματογράφου κ. Άγκόπ Άμ- 
πραγιάν. Προσεχώς «Ό άγγελος τοϋ σκότους» καί «Γιο- 
σιβάρα».
ΛΕΥΚΗΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Συγκεντρώνει κάθε βράδυ τήν 
αφρόκρεμα τής κοινωνίας μας. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ
χίαν τά έργα Εχθροί τών γυναικών >, «Φλορίνια , «Ζων
τοχήρα» καί κατ’ άπαίτησιν πολλών Λευκαδίων διά πέμ- 
πτην φοράν «Ή κόρη τοΰ σεΐχη». Τσΐρς
ΧΑΛΚΙΣ '

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
«Ή κόλασις τοΰ έρωτος·, «"Αντρον ληστών», «Μεταξωτές 
κάλτσες» καί Μπελφεγκόρ . Άκρο&αλασσίτης
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Άπόλλ-.ον. Προεβλήθησαν τά έργα Νύχτες 
Σικάγου» καί «"Ονειρον ώμορφιάς».

Κινημ. ‘Αγλαΐα. Προεβλήθη είς 15 έπεισόδια τό έργον 
«Ή κυρία μέ τά γκρίζα». Χανιωτάκης
X Α» ι Α

Κινημ. Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα ’Ε
πίγειος παράδεισος». «Τσάρος καί Ρασπουντίν», «Ή Βιέν
νη πού χορεύει», «'Εμπρός στό ικρίωμα καί Αί δέκα 
μοντέρναι έντολαί».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ή πριγκιμπισσα 
Τρούλαλα , «Τά ίχνη τοΰ ίέρακος» καί «Βασιλική τίγρις .

Κινημ Σπλέντιτ. Άναχωρήσαντος τοΰ καραγκιοζο
παίχτου Κουτσούρη προεβλήθησαν τά έργα Δαμαστής έξ 
έρωτος». «’Άσπρος αετός» καί τό έπεισοδιακόν «Τό μυστι
κόν τών τεσσάρων .
ΑΛΕΞΑΝΔΡ0ΥΠ0Λ Σ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κόκ
κινο κρίνο» μέ τόν Ραμόν Νοβάρρο καί Ή κόλασις τής 
Σαγγάης» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ. Προσεχώς «"Οταν ή σάρξ 
υποκύπτει» καί«Άννα Καρενίνα». Θράκης Θρύλος 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή θεία 
γυναίκα», «Ή διεφθαρμένη», «Πείσματα άγάπης», «Οί
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
'Ο Γκαίρισων ήτο ανυπόμονος νά μάθη τό πε- 

ριεχόμενον. Τρέχων σχεδόν, έφθασεν είς τόν σταθ
μό καί έπήρε τό τραίνο διά τό Λονδΐνον. Καθ’ δ- 
λον τό διάστημα τοΰ τα'ξειδίου δέν ήμποροΰσε νά ή- 
συχάση εις τό διαμέρισμά του. Ένόμιζεν δτι ή αμα
ξοστοιχία έμενε διαρκώς εις τήν ιδίαν θέσιν. Τέλος 
δταν έφθασεν ^ίς τό Λονδΐνον, έφώναξε αμέσως ένα 
αμάξι καί διέταξε νά τόν μεταφέρη ταχέως εις τό 
σπίτι τής Δώρο θέας.

’Εκεί δμως τόν έπερίμενε μία δυσάρεστος έκπλη- 
ξις. 'Η νεαρά γυναίκα εΐχεν έξέλθει χωρίς νά ειδο
ποίηση τήν ίδιοκτήτριαν διά τήν ώραν ποΰ θά έπέ- 
στρεφεν. ’Ανήσυχος καί ολίγον απογοητευμένος, ό 
Γκαίρισων έπέστρεψεν είς τό γραφεϊον του. Είς τόν 
δρόμον, έσκέφθη δτι τά τραγικά γεγονότα τής προ- 
ηγουμένης ήμέρας τόν έκαμαν νά λησμονήση δτι έ
πρεπε ν’απάντηση είς τόγράμμα Θεοδώρου Ρόμπιν- 
σον.Τίήμποροΰσε νάτοϋάνακοινώση ό ελεεινός αυτός 
ά'νθρωπος;Ό καλλίτερος τρόπος γιά νά τό μάθη ήτο 
νά τόν καλέση είς τό γραφεϊον του. Έστάθη λοιπόν 
είς τό τηλεγραφεϊον καί έστειλεν είς τόν Θεόδωρον 
ένα τηλεγράφημα διά τοΰ οποίου τοΰ ιοριζε συνάντη- 
σιν τό απόγευμα άπό τήν μίαν έως τάς τέσσαρας.

Κατόπιν έπήγεν είς ένα μπάρ, καί άφοϋ έπήρε 
ένα σάντουιτς καί μίαν μπυραν έπέστρεψε γρήγορα 
είς τό γραφεϊον του

Δέν είχε είσέλθει άκόμη καλά είς τήν αυλήν τής 
οικίας, δταν είδε νά πλησιάζη ή Δώρο θέα,

— Τί συμβαίνει ; έφώναξε, προχωρών πρός τό 
μέρος της. Γιατί ήλθατε έδώ, άφοΰ γνωρίζετε δτι 
κινδυνεύετε τά σάς καταδίωξη ό Φαίαρφαξ ;

— ’Άχ '. άπήντησεν έκείνη συγκεκινημένη, δέν 
γνωρίξω πώς κατώνθωσεν ό Θεόδωρος Ρόμπινσον 
ν’ άνακαλύψη τήν νέαν μου διεύθυνσιν. Πρό μιάς 
μόλις ώρας, έλαβα ένα γράμμα του αινιγματώδες, 
εις τό όποιον ισχυρίζεται δτι άνεκάλυψε . κάτι τι 
τό όποιον θά μοϋ προξενήση τρομεράν έκπλη- 
ξιν. Ποιον άρά γε νέον σατανικόν σχέδιον νά έτοι- 
μάζη ;

— Μην άνησυχεϊτε διόλου, άπήντησεν ό Τζέ- 
ρολντ, δταν καί οί δύο τους είσήλθαν είς τό γρα
φεϊον. Έπαυσε πλέον νά είνε επικίνδυνος. Καθή- 
σετε, ξεκουρασθήτε καί έτοιμασθήτε νά μάθετεμίαν 
μεγάλην εϊδησιν. Άνεκάλυψατήν τελευταίαν διαθή- 
κηντοΰ θείου σας, μέσα είς τήν θερμάστραν τοΰ δω
ματίου τοΰ Μπέντς.

Ό Τζέρολντ έδωσε τόν φάκελλον είς τήν Δωρο
θέαν. ή οποία τόν έπήρε μέ χέρι τρέμον.

Τέλος, ή διαθήκη ήνοίχθη καί ή νεαρά γυναίκα 
έμαθε τάς τελευταίας θελήσεις τοΰ μακαρίτου.

— ’Αγαπητέ μου θείε Τζών, έψιθύρισε μέ σβυ- 
σμένην φωνήν. Μέ καθιστά γενικήν κληρονόμον του, 
έκτος άπό ένα ποσόν ποΰ άφήνει είς τόν Φόστερ.

Καί, καταβεβλημένη άπό τήν συγκίνησιν, ά'ρχισε 
νά κλαίη.

I Τήν ιδίαν στιγμήν, ήνοιξεν ή πόρτα καί έπαρου- 
σιάσθη ό Θεόδωρος

Έπερίμενε νά εύρη τόν Γκαίρισων μόνον του, 
άλλ’ ή παρουσία τής Δωροθέας δέν έφάνη νά τόν έ- 
στενοχώρησεν. Άπ’ έναντίας, μόλιςεΐδε τήν έξαδέλ- 
φην του, έπήρε έκφρασιν νεανικής άμεριμνησίας.

Χωρίς νά βγάλη τό καπέλλο του, ύπεκλίθη ελα
φρώς καί μέ αδιαφορίαν.

— Κύριε Γκαίρισων, είπε μέ ύφος προσποιημέ- 
νης εύγενείας, έσπευσα νά έλθω είς τήν πρόσκλησίν 
σας. ’Έχομε νά όμιλήσωμε γιά πολύ ένδιαφέροντα 
ζητήματα.

Ό Γκαίρισων δέν έδειξε κανένα ένδιαφέρον διά 
τους λόγους τοΰ Ρόμπινσον.

— Καθήσατε καί βγάλετε τό καπέλλο σας, είπε 
μέ ψυχρότητα. ’Έπειτα προσέθεσε μέ εϊρωνίαν : 
Σάς ευχαριστώ πού ήλθατε. ’Έτσι μ’ άπαλλάξατε 
άπό τόν κόπον νά σάς ζητήσω γιά νά σάς άνακοι- 
νώσω τήν «παΰσίν» σας.

— Δέν ήλθα έδώ γιά νά δεχθώ τήν παΰσίν μου. 
άπήντησε μέ θυμόν ό Ρόμπισον. ’Απεναντίας, ήλθα 
γιά νά σάς παύσω έγώ. Επιστρέφω άπό τό Μπάρ- 
μουθ, δπου συνέλεξα πολύ περιέργους πληροφορίας 
περί τοΰ δήθεν γάμου σας μέ τήν Δωροθέαν.

Ήτο φανεροί' δτι ό Θεόδωρος δέν έγνώριζε 
τίποτε περί τής ύπάρξεως ενός πραγματικοΰ Τζέ
ρολντ Φαίαρφαξ.

— ’Αλήθεια ! Καί ποιές είνε αυτές ή πολύ πε
ρίεργες πληροφορίες :

— Άφήσετε τήν εϊρωνίαν. Μέ τά λόγια δέν θά 
κατορθιύσετε νά γίνετε κύριος τής κληρονομιάς τοΰ 
θείου μου. Καί έν πρώτοις έμαθα δτι έπήρατε τό 
ψεύτικον όνομα Τζέρολντ Φαίαρφαξ, πράγμα πού 
μόνον του ήτο άρκετόν νά καταστήση τό γάμον ά- 
κυρον. Τέλος, γιά νά ύπανδρευθήτε τήν έξαδέλφην 
του, έπήγατε καί έκάματε παρανόμως τόν γάμον, 
διότι ό πάστωρ πού έδιαλέξατε δέν είχε πλέον δι
καίωμα νά ένιόνη τούς άνθρωποί';. Ή Δωροθέα, πι
θανώς νά μή έγνώριζε τό μυστικόν τής κωμωδίας. 
Αυτό δμως δέν σημαίνει δτι ό γάμος σας δέν είνε 
παρά μία άστειότης. Θά άναγκασθήτε νά ομολογή
σετε δτι δέν έχει καμμίαν νομικήν αξίαν. ’Εχω μαζί 
μου τά πειστήρια—καί έδειξε τήν τσέπην του—μέ τά 
όποια θά αποδείξω τήν πραγματικότητα τών λόγων 
μου. ’Έπειτα έστράφη πρός τήν Δωροθέαν καί προ- 
σέθεσεν :

— "Οσα ήκουσες δέν σ’ ευχαριστούν βέβαια.Δέν 
ή μπορούσες νά φαντασθής δτι ό άγαπητός σου Τζέ
ρολντ ήτο ικανός νά διαπράξη μίαν τέτοιαν παληαν- 
θρωπιάν.

Ό Ρόμπινσον έσταμάτησε διά νά δή ποιαν έντύ- 
πιοσιν έκαμαν τά λόγια του. 'Η Δωροθέα είχε γί
νει χλωμή, καί τά χείλη της έτρεμαν άπό τήν άγα- 
νάκτησιν. Ί) Γκαίρισων δμως δέν έταράχθη διόλου. 
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σεως έν ‘Ελλάδι

Γολγοθάς μιάς γυναικός 
Έγώ τόν σκότωσα 
Κήπος τοΰ ’Αλλάχ 
'Ιππότης πειρατής 
Άγνωστ. προσωπιδοφόρος 
Ό ληστής 
’Αστυνόμος ασυρμάτου 
Διπλή απαγωγή 
’Αντίο Μασκώτ 
Λΰκος θαλασσών 
Πειρατής ποταμού 
Τρόμος τοϋ μπάρ X 
Ύπο καταδίωξιν* 
'Ηρωικός ταχυδρόμος 
Χρυσοθήραι 
Γκώσο 
’Αγωνία 
Μανωλέσκου 
Γ ιολάνδα
Γαμήλιον Έμβατήριον 
Φόξ Φόλις
’Αστραπηβόλος καβαλλάρ' 
Δαιμονιώδης καλπασμός 
Κατακτητής σύμπαντος 
Θύμα καθήκοντος 
Τροπικές νύκτες 
Μυστηριώδης κυρία 
Νύχτες πριγκήπων 
’Έγκλημα ήλιου 
Στρατιά ληστών 
Πειρατής ποταμού 
Σπηληά τρόμου 
5 μοιραίες γυναίκες 
Φιλώ τό χέρι σας κυρία 
Παρϊ Γκέρλς 
Χωριό αμαρτίας 
Ψεύδη Πέτροβνας 
Διαβολεμένη κούρσα 
Ό προδότης 
Ό άνθςω ο; πού γελά 
Τελευταίος μορφασμός 
Ό Σαλπιγκτής 
Λευκα’ι σκιαί 
Νέοι “Ικαροι 
Τελευταία επιδρομή 
Πανταχού παρών 
"Αγγελος δρόμου 
Φλόγα θανάτου 
Τραγουδιστής Τζαζ 
Ξύπνημα
Ωραία έξόριστος 
Βαλέντσια 
Τέμπο — Τέμπο 
Αιχμάλωτος Σεΐχη 
Τζΐμ ό κατακτητής 
Χοΰλα 
Πυροσβέσται 
Εξπρές μεσονυκτίου 
Κύριος μετά τό Θεό 
Μέγα ς τυχοδιώκτης 
*Ασφαλτ 
Μουλέν Ρουζ 
Σύγχρονες παρθένες 
Τό Χρήμα
Μεταξύ ζωής θανάτου 
Βασίλισσα ιπποδρομίου
Ασσος τών Ιππέων 
Εκδικητής 

Καμπαλέρο 
‘Απτόητος αεροπόρος

Calvair femme 
Third Degree 
Garden of Allah 
Road-Romance 
Beyond Sierras 
Bushranger

Radio detective 
Breed oftheSunset 
ModMontparnasse 
Blue Eagle 
River Pirate 
Terror of Bar X 
Outlawed
Son Golden West 
The Golden Trail 
Gaucho 
Angst 
Manolescou 
T’olanda
Mars Nuptiale 
Fox Follies 
Cavalier fulguran 
Galopade furieus 
Couqu6rant Elem. 
Victime du devoir 
Tropican Nights 
Mysterious Lady 
Nuits des princes 
Desired Woman 
Georius Trail 
River Pirate 
Hills of Peril 
A girlin evervport 
TchKiisseihrehand 
Paris Girls 
Riazanskya Babi 
Die li'ige Petrovna 
Painted Ponnies 
Straight Shooting 
L’homme qui rit 
Derniere grimace 
Bugle Call 
Ahite Shadows 
Flying Fleet 
East Raid 
Broncho Twister 
Steel Angel 
Toilers
Tzaz singer 
Awakening 
Adoration · 
Schmuggierbraut 
tempo -Tempo 
King Cowbay 
Tzini congueror 
Hula 
Firemen 
Nacht Expres 
Maiire apres Dieu 
Croste Gauner 
Asfalt 
Moulin rouge 
Dansing Daughter 
L’ Argent 
Desert Dust 
spangles 
Riding for fame 
Quick triggers 
I he Cavalier 
Captain Carless

ομιλούσα 
Βωβή

ήχτική

βωβή 
*
»

ηχητική

βωβή 

ήχητική 
βωβή

ήχητική 
βωβή

Βωβή 22(Χ
2101

7
6

Δράμα Fellner et Samlc 
Warner

Πάνθεον ’Αμέρικαν Φίλμ
251 9 » Metro Goldwyn Σπλέντιτ Μετρό Φίλμ207c
188C

7
7

» » ’ Αθηναϊ κόν
170C 7 » »
6000 
1900 
261X1 
2150
2250

2(
6
6

» Universal ’Ελλάς » I. Μαργουλή
Comedic

F.B.O.
U.F.A.

Ροζικλαίρ
Ού'φαΠάλας

Κληρονόμοι Καρρά 
Συμβατική

7
Δράμα Fox Film Ελλάς Φόξ Φίλμ

1700
2500

5
8

F. B. 0.
Radio Pictures

Ροζικλαίρ Κληρονόμοι Καρρά
2500 8 » > *
1750 5 » Arrow »2620 8 United Artists Πάνθεον ’Αμέρικαν Φίλμ 

Σινέ Όριάν2733 8 » A. M. A. Films Σπλέντιτ3200 8 » U. F. A. Films Ούφα Πάλα; Συμβατική2600 8 » Warner Bros Πάνθεον ’Αμέρικαν Φίλμ-26. >0
2800

7
14 Έπιθεώρ.

Hugon Film 
Fox Film

Σπλέντιτ 
’Αττικόν

Λ. Άναστασιάδη 
Φόξ Φίλμ1700

1900
6 Δράμα

» Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
1500 5 »
1950 7 »
2000 6 » Tiffany Slahl Πανόραιια Κ. Φοαγγέτη9 » Metro Goldwyin Σπλέντιτ Μέτρο φίλμς
2100
1900

7
6

Sequana Flm 
Warner
First National

’Απόλλων 
Ελλάς

»

Ίκαφίλμ
Άμολ. Βουλγαρίδη

2197
1537

7
» Fox Film » Φόξ Φίλμ

1773 6 » »
2750 7 » A. A F.A Ούφα Πάλαε Συμβατική

6
·> t.imeromans Απόλλων Ίκαφίλ1961 Sowkino Σπλέντιτ Σινέ Όριάν3010 8 U.F.A Ούφα Πάλας Συμβατική1950

1600
7 Universal Ελλάς 

’Αθηναϊκόν
I. Μαργουλή

3712
3412 6 Universal

Nordisko
Πάθεον ’Αμέρικαν Φίλμ

2000
2560

ί
9 » Metro Goldwyn ’Αθηναϊκόν 

’Αττικόν
Μετρό Φίλμ

3010 11 »
1800 » ’Αθηναϊκόν a
1810
2928

6
9

)) Fox Film Ελλάς
Σπλέντιτ

Φόξ φιλμ
3θι »0 
2800

9
9

»
» Tiffany

Warner Bros
Πάνθεον 
Ιντεάλ

Κ. Φραγγέττης
’ Λ μολ. ■ ΒουγαρίδηUnited Arlits Ιίάνθεον ’Αμέρικαν φίλιι2100 

2600
2350 
2800 
2100 
18-15
1767

6
» First National 

U.F.A
’Απόλλων
Οίίφα Πάλαο

Άμολ.-Βουλγαρίδη 
ΣυμβατικήA. A.F.A. Πανόραμα Α. Ανασιασιάδη

7 Radio
P. D. C.
Paramount

Ροζικλαίρ Κληρονόμοι Καρρά
6
6

Comedia 
κωμωδία

Ελλάς
Σπλέντιτ

Λμολ.-Βουλγαρίδη
Σινέ Όριάν

3311
1790

8
6

Δράμα Harry Piel Film 
Paramount

Πανόραμα »
2501 ί » A. A. F. A.
2700
2800

8
7
9

» U F.A.
Brilisch Intern.

θύ'φα Πάλας 
’Απόλλων

Συμβατική 
Ικαφίλμ2672 » Metro Goldwyn Αττικόν Μετρό Φίλμς31 >0Ο 

1500 
2ΙΟΟ 
1900

7 Pathe Consortium ΙάνΟεον Αμέρικαν Φίλμ
7
7

» niversal 
>
))

Αθηναϊκόν 
Ελλάς

[ Μαργουλή

1500
2560
1900

8 Tiffany Αθηναϊκόν 
Ιανόραμα ί. Φραγκέτη 

Κληρονόμοι Καρρά> ladio Ροζικλαίρ
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' HTOAOPES m PIO i Wf i0PKHES
ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΠΡΟΣ TON ΧΡΥΣΟΝ

"Ενα άπό τά μεγαλείτερα έργα τής έφετεινής 
περίοδοί' του Οποίου τήν επιτυχίαν έγγυώνται 
πλην τής Μέτρο 1 κόλδουϊν καί οί δυο περί

φημοι πρωταγιονισταί του

ΤΑΙΝΙΑΙ

ΜΕΤΡΟ 
nwmrni

Μ1ΓΕΡ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑΙ

ΤίΑΕΓΕΜΙΗ USimS: ΜΕΤΡ0ΦΙΛΜΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 60 21

Η ΓΗ ΤΠΖ ΗΑ0ΪΗ2
Ενα έργο βγαλμενο άπο το 

γνοτστύ μυθιστόρημα τής με
γάλης συγγραηέως ’Έλυνορ 
Γκλήν μέ πριοταγωηστάς τούς 
συμπαίλ&στάτους καλλιτέχνας: 
Γκρέτα Κάρμπο, Νίλς ’Άστερ 

καί Λουΐς Στον

Vec
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