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ΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑ! ΚΑΙ 0 ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τό τελευταίο μου φίλμ «Καλώς ώρισες κίνδυνε», 
ποΰ παίζεται τώρα στήν Νέα Ύόρνη καί ποΰ θά 
δήτε, πιστεύω, προσεχώς είς τήν Ευρώπην εΐνε ενα 
ομιλούν καί ηχητικόν φίλμ.

Είς αυτό τό έργον, παίζω τόν ρόλον ενός νέου 
βοτανολόγου τοΰ οποίου ό πατήρ, αρχηγός τής α
στυνομίας, άπέθανε αίφνηδίως καί τοΰ ένεπιστεύθη 
τήν αποστολήν νά παρακολουθήση, άντ’ αύτοΰ, ένα 
επικίνδυνον συμμορίτην.

Έξώφλησα άπό αύτήν τήν δύσκολον άποστμλήν, 
άφοΰ προηγουμένως έπέρασα πολλάς άσυνήθεις καί 

, εξωφρενικός περιπετείας, καί δέν επέτυχα είς τήν 
πραγματικότητα παρά δλως τυχαίως.

Διατηρώ καί εις αύτήν τήν ιστορίαν τόν κλασσι
κόν τύπον τοΰ ντροπαλού νέου, άθφου καί άδε'ξίου, 
ύπό τά χαρακτηριστικά τοΰ οποίου τό κοινόν έσυ- 
νήθισε νά μέ βλέπη.

Άλλά άντιλαμβάνομαι καλά, οτι δέν θά μπορώ 
' πάντοτε νά παίζω αυτούς τούς ρόλους. Τά τριάντα 

μου χρόνια δέν θά είναι αιώνια. Οΰτω, μόλις άντι- 
ληφθώ πώς φαίνομαι πολύ γέρων διά νά κρατώ τόν 
ρόλον τοΰ «νεαροΰ Άμερικανόπαιδος» θά συγκατα
τεθώ εύχαρίστισς νά γηράσω καί νά άλλάξω τόν χα
ρακτήρα μου. Είναι πιθανόν δτι, πολύ γρηγορώ- 
τερα άφ’ δσον φαντάζεσθε, δ Χάρολδ Λόϋντ ποΰ 

I γνωρίζετε σήμερον, καί ποΰ ελπίζω πώς άγαπάτε, 
ί θά μεταμορφωθή καί θά παίζη κωμωδίας διαφορε

τικού είδους.
¥ ¥

Είς τό «Καλώς ώρισες Κίνδυνε» δ συγχρονι
σμός τών ήχων συνετέλεσε πολύ είς τήν αύξησιν τής 

ι κωμικότητος ωρισμένων καταστάσεων. Άλλά εύρέ- 
ί θημεν ενώπιον ενός πολύ δυσκόλου προβλήματος. 

Ή δύναμις τοΰ κωμικού έγκειται πράγματι στήν 
| γοργότητα τοΰ ρυθμού, στήν ταχύτητα μέ τήν ό- 
f ποιαν διαδέχονται τά ευρήματα. Χωρίς αύτόν τόν 
Ι ταχύν σύνδεσμον, τά διάφορα άστεΐα δέν κάμνουν 
L έντύπωσιν. "Οθεν πρέπει νά έξοικονομή τις είς τούς 
. θεατάς τόν άπαιτούμενον χρόνον διά νά γελάση, 

ένα χρόνον κατά τόν δποϊον οί ηθοποιοί πρέπει νά 
Κ μένουν βωβοί, ϊνα μή τυχόν αί φωναί των καλύ- 
F πτονται άπό τούς γέλωτας τοΰ κοινού.

ΥΠΟ ΧΑΡΟΛΔ ΛΟΎ'Δ

Είναι αύτό τό διάστημα, αύτός δ χαμένος χρό
νος τής ύποθέσεως (ποΰ ώνομάζομεν τεχνικώς 
«‘paring») ποΰ είναι δύσκολον νά γνωρίζωμεν νά ε- 
ξοικονομώμεν μέ ακρίβειαν, διότι αί αντιδράσεις 
τών θεατών, ή διάρκεια καί τό μέγεθος τοΰ γέλωτός 
των δέν δύνανται νά ύπολογισθοΰν μαθηματικώς. 
"Ενα ωρισμένον κοινόν θά ξεκαρδισθή ένάιπιον μιας 
σκηνής, ή δποία πάλιν θά άφήση ένα άλλο κοινόν 
τελείως άδιάφορον καί άσυγκίνητον. Έάν αφιερώ
σουν ένα μεγάλο διάστημα διά νά έπιτρέιρουν είς 
τό κοινόν νά γελάση, καί καμμία άντίδρασις δέν 
παρουσιασθή, θά άκολουθήση έπί ωρισμένα λεπτά 
μία ενοχλητική σιγή τόσον έπί τής οθόνης, δσον 
καί είς τήν αίθουσαν.

Είργάσθημεν έπί ένα δλόκληρο χρόνο διά τό 
σιωπηλόν τοΰ «Καλώς ώρισες Κίνδυνε». ’Ήμουν 
κατ’ άρχάς άσπονδος εχθρός τοΰ ηχητικού κινημα
τογράφου. Άλλά μετά άπό ώρισμένας δοκιμάς έμεί- 
ναμε τόσον ένθουμιασμένοι άπό τά έπιτευχθέντα ά- 
ποτελέσματα, ώστε άπεφασίσαμε νά ξαναφτιάξωμε 
τό φίλμ καί νά τό «γυρίσωμε» καί ομιλούν. Σήμε
ρον, άφοΰ είδα καί τάς δύο έκδόσεις τήν μίαν κατό
πιν τής άλλης μοΰ φαίνεται δτι ή δμιλοΰσα είναι 
κατά πεντήκοντα τοϊς εκατόν άνωτέρα τής σιω
πηλής.

Είναι άληθές δτι ή προσωπικότης μου προσαρ
μόζεται άρκετά καλά είς τάς άπαιτήσεις τοΰ δμι- 
λοΰντος κινηματογράφου. Καλλίτερα, παραδείγμα
τος χάριν, άπό τήν προσωπικότητα τοΰ Τσάπλιν, 
διότι δ Σαρλώ είναι ένα θρυλλικόν πρόσωπον, ένα 
είδος μύθου. Θά συναντήσετε καθ’ έκάστην είς τόν 
δρόμον ένα τύπον σάν κι’ έμένα. "Οταν τόν άκού- 
σετε λοιπόν νά δμιλή έπί τής οθόνης θά σάς φανή 
φυσικόν. Άλλά δέν μπορεί νά συμβή τό ίδιον μέ 
τόν Σαρλώ. Έξ άλλου δ Τσάπλιν έχει τήν Αγγλι
κήν προφοράν, αυτή ή προφορά δύναται νά μή είναι 
άκατάλληλος διά τήν Αγγλίαν, άλλά διά τήν Αμε
ρικήν; Αμφιβάλλω πολύ.

Δι’ αύτούς πού γνωρίζουν προσωπικώς τόν Τσά
πλιν καί ποΰ τόν ήκουσαν συχνά όμιλοΰντα, ή προσ- 
χώρησίς του είς τόν δμιλοΰντα κινηματογράφον δύ-
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ναται νά φανή αρκετά λογική. Άλλά ό λόγος θά I 
διάλυση τήν γοητείαν ποϋ έξήσκει έπί εκατομμυρίων 
προσώπων ποΰ αγαπούν τήν παντομίμαν και οί ό- । 
ποιοι τόν θεωρούν ώς κάτι τι εξω άπό τήν καθημε
ρινήν ζωήν.

* *Έδοκιμάσαμε εις τό «Καλώς ωρισες Κίνδυνε» 
νά έπανέλθωμε εις τό πραγματικόν πνεύμα τοϋ κι
νηματογράφου. Θέλω νά πώ δτι αντί νά ύποτάσ- 
σωμεν τάς εικόνας είς τό ηχητικόν μέρος, δπως γί
νεται πολύ συχά σήμερον, προσπαθήσαμε νά διατη- 
ρήσωμε είς τό ηχητικόν μέρος τόν βοηθητικόν χα
ρακτήρα ποΰ πρέπει νά έχη. Δέν άρνοϋμαι τήν| 
σπουδαιότητα τής άνακαλυψεως ή οποία μάς επι
τρέπει νά κάμωμεντήν οθόνην νά ψάλλη καί νά ηχή,
δέν άρνοϋμαι ούτε τήν ωραιότητα, ούτε τήν ώφέ- ( 
λείαν, άλλά πιστεύω δτι τώρα τοϋ αφιερώνουν τήν , 
μερίδα τοϋ λέοντος. ’Ολίγον κατ’ ολίγον τό ηχητι
κόν μέρος ένός φιλμ θά έπανέλθη είς τήν θέσιν ποΰ 
τοΰ αρμόζει. Δέν πρέπει νά είναι παρά μία συνο-' 
δεία. , ', ί

Δέν είναι, έάν θέλετε, παρά μία πρόοδος τής 
σκηνοθεσίας, μία τελειοποίησες είς τήν κατασκευήν 
τοΰ φίλμ, ένα νέον τρυκ έφάμιλλον μέ τάς επιταχύν
σεις, τά fondus ench^ines. κ.τ.λ.

Καί δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι εις τά κωμι
κά. φίλμ, δπου δ ρυθμός, ή ταχύτης Πναι αί μεγα-
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ΔΕΝ ΚΑΜΟΜΕΝ ΠΟΜΠΩΔΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

λύτεραί μας φροντίδες, ή εισαγωγή τοΰ , λόγου καί 
τοϋ ήχου θά μείνη πάντοτε εξαιρετικά δύσκολος.

________________ Χάρολδ Λόϋντ

ΑΝΕΚ&Ο ΤΟΎΟΥ ΧΑΡΟΛΛ ΛΟΎΔ'
'Όταν ό διάσημος κωμικός υπηρετούσε είς τόν 

στρατόν τής πατρίδος του δεν παρελειπε να κάνη 
τακτικά τόν λόχον του νά ξεκαρδίζεται στά γελοία.

Μίαν ημέραν δ διμοιρίτης του λοχίας επήρε 
τούς άνδρας καί ήρχισε να τους γυμναζη. ,

—Κλίνατε έπί δεξιά !.. . Κλίνατε επ αριστερά !.... 
Ήμίσεια στροφή τής κεφαλής πρός τα δεξιά!... 
'Ημίσεια στροφή προς τ' αριστερά!... Μεταβολή. .. 
Εμπρός! Μάρς.... Τροχάδην.... Βάδην.. . ’Άλτ !. ..
Βήμα σημειωτόν... κλπ , _ 5 ,

’Έξαφνα ένας στρατιώτης—καί ποιος άλλος απο 
τό Χάρολδ Λόϋδ—βγήκε άπό τήν ««ράν καί πήγε 
καί ξαπλώθηκε απαθέστατα κάτω άπό ένα δένδρο !

—Τί κάνεις αύτοΰ ; τον ηρ στήσε κατάπληκτος 
δ λοχίας.

__’Ά ! γιά νά σοΰ πώ! βαρέθηκα πεια, του 
άπήντησε. Δέν είσαι διόλου σοβαρος άνθρωπος κύ
ριε λοχία. Πότε μάς λες δεξιά, πότε αριστερά, πότε 
εμπρός, πότε άλτ. Τί πράμματα είνε αύτα ; θά παί
ξουμε τώρα ; Πρέπει νά διάλεξης μία στάσι, και 
οχι νά μάς βάζεις νά γυρνάμε σαν σβούρες ΐ.^

ποίησιν έπειδή σάς ήδίκησε πιστεύσασα είς άχαρακτηρί 
στους άνωνύμους καταγγελίας ;

— Δηλαδή σάν τί είδους ίκανοποίησιν ;
— Ξέρω γώ ; Νά, νά σάς ύποσχεθή δτι δέν θά ξανα- 

πιστεύση ποτέ είσ παρόμοιας κακοήθεις προειδοποιήσεις 
καλοθελητών.

— Νά σάς πώ, βρίσκω πώς δέν είνε διόλου κακή αύτή 
ή ιδέα. “Ετσι τούλάχιστον θά μπορέσω ν’ απαλλάξω τόν 
διαβαλλόντα με άπό τάς τύψεις πού τοϋ έφόρτωσεν ή άθωό
της μου. Αύτή θά είνε ή μόνη ευχάριστος αποψις τών 
μεθεορτιών τοΰ απευκταίου....

"Οσον διά τήν ύποφαινομένην, — έάν αυτό ένδιαφέρει 
τούς άγαπητούς μου άναγνώστας—ομολογώ δέν άπήντησα, 
άναλογιζομένη τήν ήθικήν ευθύνην πού θά μέ έβάρυνε 
άπέναντι τής άπατηθησομένης είς πρώτην ευκαιρίαν συζύ
γου, τής όποιας τόν σύντροφον δλως άκουσίως είσένεγκον 
είς πειρασμόν. Βλέπετε, αί γυναίκες δπως καί οί παπάδες, 
είνε άδύνατον νά συμμορφωθούν πρός τάς θείας έπιθυ- 
μίας... Διατί; Ζητήσατε έν προκειμένω τόν διάβολον, άφοϋ 
περί γυναικός καί ρασσοφόρων ό λόγος...

'Ίρις Σκαραβαίον

ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΕΑΤΟ ΦΩΤΕΊΤ ΜΟΥ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΑΘΗΜΑ
Μολονότι προσφάτως ακόμη ήσχολήθην μέ τά δράμα

τα τής πλατείας τών σκοτεινών αιθουσών, έν τοΰτοίς, έ- 
πανέρχομαι καί πάλιν έπί τοΰ ίδιου θέματος, προκειμένου 
ν’ ασχοληθώ μέ τό πάθημα ένός συναδέλφου, πάθημα ά- 
ναγόμενον είς τήν κατηγορίαν τών δραμάτων αυτών, καί 
τό όποιον δέν στερείται κωμικοτραγικού ένδιαφέροντος.

"Ενας συμπαθέστατος συνάδελφος καί στενός φίλος, 
φημιζόμενος διά τάς έξαιρετικάς περιποιήσεις τάς οποίας 
έπιδαψηλεύει είς τόν ώραιόκοσμον, έπλήρωσε κατά τόν 
πλέον άπροσδόκητον καί άνεπιθΰμητον τρόπον τόν φόρον 
τής φημης του αυτής, ποΰ ως φαίνεται, έποφθαλμιοΰσαν 
πολλοί άλλοι βάσκανοι καί φθονεροί συναδελφικοί οφθαλ
μοί. Μόνον οΰτω έξηγεϊται το πάθημά του, τό όποιον έ- 
παναλαμβάνω, ϊνα βροντοφωνήσω έκ τών υστέρων τήν ά- 
θωότητά του άπό τής στήλης αυτής.

Ο συνάδελφος ουτος, εκαθητο είς τό «’Αττικόν», πλη
σίον είς τά θεωρεία τής άριστεράς πλευράς μέ μίαν ξαν
θήν δεσποινίδα, απροσδιορίστων Μαΐων (ποιος ήμποοεΐ 
νά μαντεύση κατά τήν έποχήν μας τό σύγχρονον αίνιγμα 
τής γυναικείας ηλικίας;)

„ Έκαθήμην άκριβώς δύο σειράς πρό τής ίδικής του, 
μέ ένα άλλον συνάδελφον καί γείτονα τής πορούσης στή
λης, δτε, μία μαυροντυμένη κυρία, ένέσκυψεν αίφνης ώς 
έρρυνίς έν μέσφ τοϋ σκότους, ποΰ μέ ήμπόδιζε νά διακρίνω 
τά χαρακτηριστικά της. Έστάθη είς τήν σειράν τοΰ συνά
δελφου τον οποίον προφανώς άνεγνώρισεν άπό τά γυαλιά 
του, ποΰ επρόδωσαν εις τό σκότος τήν παρουσίαν’ του, 
και τοΰ απηυθυνε δριμειας παρατηρήσεις είς ύψωμένον 
τόνον φωνής.

'Ο συνάδελφος εσηκωθη διά νά καθησυχάση τήν μαυ" 
ροντυμένην κυρίαν, έν τφ προσώπω τής οποίας είχεν άνα- 
γνωρίσει έν τω μεταξύ τήν συμβίαν του, ένώ ή ξανθή δε
σποινίς διεμαρτύρετο μέ τήν σειράν της «Μά μή κάνετε 
έτσι, λοιπόν, μαμά»...

Τήν ιδίαν στιγμήν τά φώτα ήναψαν. Πρώτη ή κυρία 
έσπευσε νά προχωρήση κατευθυνθεϊσα πρός τήν έμπρο
σθεν έξοδον διά τών θεωρείων, τήν ήκολούθει ό συνά
δελφος, πορφυρωτερος καί άπό αυτά τά γυναικεία χείλη 
που τοϋ είχον ψάλλει πρό ολίγου τόν άναβαλλόμενον, καί 
έπετο ή ξανθή δεσποινίς καί κόρη του, ώς άπεδείχθη.

Την άλλη μέρα, τόν ήρώτησα τί τοΰ είχε συμβεϊ προ- 
καλέσαν τήν έσπευσμένην καί κάπως άσυνήθη άποχώρησίν 
του άπό τόν κινηματογράφον.

— Ή κακοήθεια τοΰ κόσμου έφθασεν είς τό μή πε
ραιτέρω φίλη, μου. Είνε άπέραντος ! μοΰ άπήντησε μέ τήν 
ζωηροτέραν άγανάκτησιν.

— Είμαι έντελώς τής ιδίας γνώμης, τοΰ εΐπον, άλλ’ ας 
ελθωμεν είς τήν ουσίαν, δηλαδή, είς τό γεγονός είς τό 
οποίον οφείλετε τήν θλιβεράν αυτήν διαπίστωσίν σας...

— Λοιπόν, ή γυναίκα μου ήλθε χθές «γιά νά μέ πιά- 
ση στα πράσσα», δπως λέγομεν συνήθως είς περιπτώσεις 
παρωχημένης—αλλοίμονον —πιθανότητάς διά τήν ηλικίαν 
μου. Κάποιος άλιτήριος τής έστειλε ενα άνώνυμο σημείω
μα δτι εύρίσκομαι στό »’Αττικόν» «μέ ένα χερουβείμ», 
προσδιορίσας άκόμη καί τήν θέσιν, δπου έκαθήμεθα. ’Ιδού 
διατί ή γυναϊκά μου ένέσκυψεν ώς Δρυάς ή Μαινάς άν θέ
λετε.,'Ο Θεός δέ ξέρει, άν θά μέ έπερίμενε καλλίτερα τύχη 
άπό έκείνην τοΰ δυσμοίρου Όρφέως, όταν έπεσε στά χέ
ρια τών άντιπροσώπων αυτών τοΰ (!) άσθενοΰς φύλου, άν 
δέν μέ έγλύτωνε ή άθωότης μου. "Ημηνμέ τήν κόρην μου, 
τήν οποίαν προφανώς δέν έγνώριζεν ό κακοήθης πού με- 
τέβαλλεν έαυτόν είς "Αργόν τή; οικογενειακής μου τιμής.

— Καί τί έκαμεν ή κυρία σύζυγός σας δταν διεπίστωσε 
τήν άθωότητά σας ;

— Άπλούστατα έφυγε, καί ήναγκάσθην νά τήν άκολου- 
θήσω έπειδή οί παρακαθήμενοί μας άντελήφθησαν έκ τής 
σχετικής στιχομυθίας μας περί τίνος πάνω-κάτω έπρόκειτο.

— Καλά, καί έκ τών υστέρων δέν τής έζητήσατε ίκανο-

Η ΚΙΝΗΜΑΤ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Εις τον Κινηματογράφον «Μοδέρν προεβλήθη- 
σαν τά έργα «Ή γή τής ηδονής» μέ τήν Γκρέτα 
Κάρμπο και τόν Νίλς Άστερ καί «Ό σύ/χρονος 
Καζανόβας» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε.

Εις τό «Μαζίκ», τόν αριστοκρατικότερο κινημα
τογράφο τής πόλεώς μας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Φράνκο προεβλήθησαν τά έργα «Μπρόντγουαίΰ» 
συνοδεία τζαζ—μπάντ μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν 
καί «Τό σκάνδαλον τοϋ Βάδεν—Βάδεν» μέ τήν 
Μπριγκίτε Χέλμ.

Είς τόν κινημ. «Άλάμπρα» προβάλλονται ήχη- 
τικαί ταινίαι μέ αρκετήν έπιτυχίαν. Μετά τό έργον 
«Γαμήλιον έμβατήριον» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, προ
εβλήθησαν «’Έρωτες ηθοποιών» μέ τήν Πόλα Νέγ- 
κρι. άκτυαλιτέ φόξ καί διάφορα άτράξιον.

Είς τό «Μελέκ» προεβλήθησαν «Ή λαίδη Χά 
μιλτον» καί «Ή γυναίκα τής νυκτός» μέ τήν Ντο 
λορές Κοστέλλο.

Η « Ελέκτρικ Φίλμ» τής πόλεώς μας άνέλαβε 
την εκμεταλλευσιν τής ταινίας «Ερωτικόν» διά τήν 
Τουρκίαν και Ελλάδα. ' Ναζίόγλου

MQSTOHOIESiS ΠΡΟΖ ΤΟϊί F F 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΚΣΤΑΣ

Καθίσταται γνωστόν οτι άπό 1ης προσεχούς μη- 
νος ’Ιανουάριου 1930 ή τιμή τοϋ «Κινηματογραφι

κού Άστέρος» καθορίζεται ώς έξης:
I "Ετησία συνδρομή δι’ όλην τήν 'Ελλάδα δρχ. 100.— 
‘'Εξάμηνο; » » 60 _
, Ετησία » Έξωτερικ. γενικώς » 200.—
I 'Έκαστον τεύχος , j _
I Οίέγγραφόμενοι συνδρομηταί παρακαλούνται 
ι να εχωσιν ύπ οψιν των ότι αί συνδρομαί άρχονται 
εχαατην έκαστου μην©ς, τφ όέ άντίτιμον

| τ“ν συΥ,όρομων άπαραιτήτως πρέπει νά προπληρώ- 
ι νεται, άλλως ουδεμία εντολή λαμβάνεται ύπ’ οψιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
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ΟΤΑΝ 01 ΑΝΔΡΕΣ ΑΓΑΠΟΥΝ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,,

“Οπως φαίνεται άλλως τε καί άπό τόν Γαλλικόν τίτλον 
τοϋ έργου, Le roman d’une manon ή ύπόθεσίς του είνε 
μία διασκευή τοΰ αθανάτου βιβλίου τοΰ Άββά Πρεβώ, καί 
συγκεκριμμένως μία «άμερικανοποίησις» τής «Μανόν» άπό 
τόν σεναριογράφον Μπες Μέρεντιθ, τόν όποιον φυσικά, 
δέν υπάρχει λόγος νά συγχαρώμεν δι’ αύτήν.

ΊΊ σκηνοθεσία τοΰ "Αλλαν Κρόσλανδ είνε άσυγκρίτφ 
τφ λόγω πλουσιωτέρα άπό εκείνην τής Γερμανικής έκδό- 
σεως τής «Μανόν» όφειλομένης είς τόν Άρθοΰρον Ρόμ- 
πινσον, χωρίς όμως καί νά κατορθιόνει όπως ή τελευταία, 
νά μάς δώση τό ταμπεραμάν τής άτμοσφαίρας τοΰ Λουδο
βίκου 14ου, τόσον ζωηρόν όσον τό έπέτυχεν ό δόκτωρ Ρόμ- 
πινσον χάρις είς τήν λεπτολογίαν ήτις διέκρινε τήν ρεζί 
τής ίδικής του «Μανόν».

Στό κεφάλαιον τής ύποκρίσεως ό Τζών Μπάρρυμορ 
είνε τό πάν. Μάς δίδει ένα ντέ Γκριέ κάπως «ιδιόρρυθμον» 
είνε ή άλήθεια, άλλά πού κατορθώνει νά μάς συγκίνηση 
μέ τήν έκφραστικότητά του, κάμνων τόν θεατήν νά παρα- 
βλέψη τήν υπερβολήν τοΰ «ίπποτισμοΰ» του, ποΰ φθάνει 
τά όρια τοΰ γνησίως έπεισοδιακοΰ «παλληκαρισμοΰ», ζη
μιών τήν άξίαν πλείστων εύσυνειδήτως μονταρισμένων σκη
νών, αί όποϊαι κατά τά άλλα δέν παρουσιάζουν κανένα 
άπολύτως τρωτόν (π.χ. αί μονομαχίαι ενός ολοκλήρου λό
χου ξιφομάχων μέ μοναδικόν άντίπαλον τόν πρωταγω
νιστήν).

Ή σύζυγος τοΰ Τζών Μπάρρυμορ, ή Ντολορές Κοστέλ- 
λο, μάς δίδει παραλλήλως μίαν έντελώς «έξιδανικευμένην» 
Μανόν έν τφ προσώπφ τής Συλβί. 'Η καλλιτέχνις αυτή 
είνε εκφραστική, άλλά παίζει μέ μίαν ένζενυοζιτέ τελείως 
άσυμβίβαστον πρός τόν ρόλον της. Είνε δέ μάλλον ψυχρά 
έξ ιδιοσυγκρασίας, δηλαδή άκατάλληλος νά ύποκριθή τόν 
ρόλον τής Μανόν, πού άπαιτεϊ μία γυναίκα μέ πολύ ταμ
περαμάν.

Οί φωτισμοί τοΰ φίλμ είνε συχνά άσθενικοί, ή δέ φω- 
ο γραφία όχι περίφημος. “Ιρις Σκαραβαίου

ΡΑΨΩΔΙΑ ΕΡΩΤΟΣ-'
Ταινία ήχητιτή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μεταξύ τών νέων σκηνοθετών ποΰ ένεφανίσθησαν κατά 
τό τελευταϊον διάστημα είς τόν κινηματογράφον άξίζει νά 
λάβη δλως ιδιαιτέραν θέσιν ό Van Dyke. Είναι άφ’ ενός 
καλλιτέχνης μέ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως καί άφ’ ε
τέρου τολμητίας, μή διστάζων νά έκφράση άφόβως τάς 
γνώμας καί πεποιθήσεις (γεγονός τόσον σπάνιον δι’ άμερι- 
κανικόν φίλμ) καί νά καυτηριάση ώρισμένα ψεκτά σημεία 
τοΰ λεγομένου Ευρωπαϊκού πολιτισμοΰ. ’Ενίοτε όμως συμ
βαίνει παρασυρόμενος άπό τόν ένθουσιασμόν του, νά εί
ναι ύπέρ τοΰ δέοντος αυστηρός ή μάλλον ολίγον άδι
κος,

Ό Van Dgke δύναται νά θεωρηθή έπίσης καί ώς ιδρυ
τής ιδίας σχολής. Μιάς σχολής ή οποία συνδυάζει μέ θαυ
μαστήν τέχνην τό κουλτουριστικόν μέ τό μυθιστορηματι
κόν μέρος.

Μέ τήν «Ραψωδίαν τοΰ έρωτος», άπό τό όποιον μετά 
τάς «Λεύκάς σκιάς» είχαμε πολλάς άπαιτήσεις, δέν μάς ά- 
πογοητεύει διόλου. ’Απ’ εναντίας άναδεικνύεται είς ώρι
σμένα σημεία άκόμη μεγαλήτερος δεξιοτέχνης. Οΰτω ώρι- 
σμέναι ειδυλλιακοί σκηναί δύνανται νά συγκαταλεχθώσι 
μεταξύ τών λεπτοτέρων καί ώραιοτέρων ποΰ είδαμε μέχρι 
σήμερον.

Τό θέμα πραγματεύεται κατ’ έπιφάνειαν τόν αγνόν 
καί μεγάλον έρωτα δύο μιγάδων, άλλά κατά βάθος ό Van

Dyke έκμεταλλεύεται καί πάλιν τό άγαπημένο του ζή
τημα καί θέλη νά δείξη τήν καταστρεπτικήν έπίδρασιν 
τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ έπί τής Ανατολής καί τήν 
μεγάλην διαφοράν ποΰ υπάρχει μεταξύ τοΰ πρωτογόνου 
άλλά τόσον άγαθοΰ Ιθαγενούς άφ’ ενός καί τοΰ εξευγενι
σμένου κατά τύπους άλλά τόσον χυδαίου καί αισχρού κατ’ 
ουσίαν Ευρωπαίου. Πόσον θαυμασία δέ καί διδακτική ή 
σκηνή τής έκκλησίας καί ό διάλογος περί ΘεοΟ !

Τά ψεκτά σημεία τής ύποθέσεως είναι ώρισμέναι άπι- 
θανότητες καί τά κωμικά μέρη, τά όποια έχουν μέν ευερ
γετικήν έπίδρασιν έπί τού κοινού, άλλά καταστρέφουν τήν 
λεπτότητα καί τόν λυρισμόν τοΰ φίλμ.

Τό έργον έχει «γυρισθή» σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τό 
ύπαιθρον καί αύτό μάς δίδει μίαν σειράν «εξωτερικών» τά 
όποια άναμφισβητήτως είναι άπό τά ωραιότερα καί περισ
σότερον καλλιτεχνικώς φωτογραφημένα ποΰ είδαμε ποτό. 
Άναπαρίσταται όλη ή γοητεία τών τοπείων τής Πολυνη
σίας, βλέποντες δέ ταΰτα κάμνομεν συγχρόνως καί ένα ευ
χάριστο καί διδακτικό ταξεϊδι.

"Ενα άλλο σημεΐον διά τό όποιον όφείλομεν έταίνους 
είς τόν Van Byke είναι ή έκλογή καί ή διεύθυνσις τών 
έρμηνευτών τού έργου των. Γνωρίζει νά αποσπά τό ιηαχί- 
mun τής άποδοσειός των. Οΰτω βλέπομε τόν Ραμόν Νο- 
βάρρο, κατόπιν διαφόρων δημιουργιών κατά τό μάλλον ή 
ήττον έπιτυχών νά έπανευρίσκη τήν μεγάλην φόρμαν τοΰ 
«Μπέν Χούρ», τήν Ντόροθυ Τζαίνης, μίαν πρωτόβγαλτον 
νά παίξη ώς πεπειραμένη καλλιτέχνις καί τήν Ρενέ Άντορέ 
νά μάς δίδη ένα ολοζώντανο καί σπαρταριστό τύπο μιάς 
νευρικής κοκόττας μέ μεγάλην καρδιά. Θά ήξιζε νά έπε- 
κταθή τις περισσότερον είς τό ζήτημα τής ερμηνείας καί 
νά άναλύση πολλές σκηνές, ώς τήν σκηνήν τοΰ νευρικού 
γέλωπος πού ξεσπά σέ κλάμμα τής Άντορέ, ή τις έρωτι- 
κές τοιαύταις μεταξύ τού Νοβάρρο καί τής Τζαίνης πού είνε 
πραγματικά πλήρεις γοητείας καί λυρισμού, άλλά δυστυ
χώς δέν μοΰ τό έπιτρέπει ό χώρος. Ό συγχρονισμός έσχεν 
καί μουσικώς (σύστημα Vitaphone) άρκετές έπιτυχίες καί 
τό λάϊτ— μοτίβ, ένα ωραιότατο τραγουδάκι ποΰ φεύγοντας· 
τό κοινόν σιγοτραγουδοΰσε, έπέτρεψε εις τούς ’Αθηναίους 
νά άκούσουν τήν φωνήν τοΰ δημοφιλεστάτου Ραμόν Νο
βάρρο. Γενικώς πρόκειται περί μιάς πραγματικά καλής 
ταινίας, τόσον άπό καλλιτεχνικής όσον καί άπό έμπορι- 
κής άπόψεως, ή όποια έδώ έσημείωσε έπιτυχίαν.

Βίων Παπαμιχάλης

ΑΙ ΠΤΕΡΥΓΕΣ-
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,

Είνε τό γνωστόν φίλμ τής Παραμάουντ τό’όποϊον άπό 
διετίας άνηγγέλλετο ότι θά παιχθή. Άλλ’ έν πρώτοις, άς 
μοΰ έπιτραπή νά διατυπώσω μίαν έντύπωσιν έν εϊδει προ
λόγου τής κριτικής ποΰ θά έπακολουθήση.

Όσονδήποτε ζωηράν καί άν μάς έπαναφέρει τήν φρι- 
κιαστικήν πνοήν τοΰ τελευταίου πολέμου, ή ταινία αυτή, 
δέν κατορθώνει νά μάς διασκεδάση τήν έντύπωσιν ότι 
βλέπομεν έκτυλισσόμενον πρό τών όμμάτων μας ένα δρά
μα έντελώς παρωχημένης έποχής. Δηλαδή ένα δράμα ποΰ 
έδημιουργήθη τάς πρώτας ημέρας τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολέ
μου, καί ώς τοιοΰτον, άντιπροσωπεύει μάλλον μίαν άνα- 
πόλησιν τοΰ έγγύς παρελθόντος, παρά ένα συγχρονισμένον 
δράμα ικανόν νά άναστατώση τόν θεατήν μέ τήν έπί' 
δρασίν του,

Τό σενάριο τών «Πτερύγων», γραμμένο άπό τούς Λο- 
ριγκ καί Αάϊτον, είνε ώρισμένω; ένα άπό τά κεφαλαιώδη 
πλεονεκτήματα τής ύπύ κρίσιν ταινίας. Είνε ίσως ή μονα
δική ’Αμερικανική ύπόθεσις έργου ποΰ δέν έτελείωσε μέ τό 
στερεότυπαν «έζησαν καλά καί ημείς καλλίτερα». Προσέτι 
δέ, πράγμα σπουδαιότατον δι’ αμερικανικόν σενάριο, ■ το 
έπαναλαμβάνω—δέν έβσηθοΰσε τόν θεατήν είς τό νά μαν-

τεύση τήν εκβασιν τοΰ όλου δράματος, έν άντιθέσει πρός ""I"1"""11.....        iiiinmj.ni
τάς συνήθεις ριχάς πλοκάς τών υπερατλαντικών φίλμ ποΰ 
δέν τόν δυσκολεύουν είς τό νά προβλέψη τό τέλος τοΰ 
έργου. „ , I

Παρ’ ολα ταΰτα, όμως, δέν λείπουν άπό τάς «Πτερυ-| 
νας» λεπτομέρειαι μαρτυροΰσαι παιδαριώδη αμερικανικήν ( 
άφέλειαν. έν εϊδει σήματος κατατεθέντος τής ύπερατλαν- , 
τικής νοοτροπίας.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Βέλχαλ Ούΐλλιαμ, αξιοσημείωτος. '
Περιέχει πλήθος έντυπωτικών εικόνων, άνθρωπιστικών -- ,— ■---- —>» ··
σκηνών, καί σπαρακτικών άντιθέσεων. Αί καταδιώξεις καί άσπρη κόλασίς τοΰ Πίςς 
αί άλληλοσυγκρούσεις τών άεροπλάνων είνε έκτάκτως έν- 
διαφέρουσαι χάρις είς τόν λαμπρόν τρόπον τής λήψεοίς 
των, αί δέ τρύκ τής πτώσεώς των άποδίδονται έκάστοτε ..λ ,’.Ί -λ__ -____ - ·

. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
— Προσεχώς θά περάση άπό τήν λογοκρισίαν 

τό μεγάλο φίλμ τής A A. F. A PohM Film «'Η 
Παλί» προβλέπεται δέ ε

ξαιρετική κοσμοσυρροή κατά τήν πρεμιέρα τοΰ 
φίλμ.

μέ άληθοφάνειαν. Μόνον, έχω νά παρατηρήσω είς τόν ρε-1 Επερατωθη κατ αυτας το «γύρισμα» τής ται- 
ζισέρ μίαν άτυχή σύμπτωσιν ποΰ δέν διαφεύγει τήν προ-( νιας «'Η επίδοξος θέσις» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε, Μα- 
σοχήν τοΰ θεατού. Οί πιλότοι τών πλείστων καταστρα- 1 0(α Κόρντα καί ’Έρνστ Βέρεμπες. Σκηνοθεσία Μάξ 
φέντων άεροπλάνων τραυματίζονται πρό τής πτώσεώς των, ; Ά -rrin
καί μάλιστα κατά προτίμησιν είς τήν ωμοπλάτην. Διατί ] , n ,. c „ _ ,
άρα γε ; j 1 ο« Ερωτικόν βαλς»,ή κινηματογραφηθεισαοπε-

Ή ύπόκρισις τών Πτερύγων», όμολογουμένως δέν ήτο ] περέντα Utalon παραγωγής Έρίχ Πόμμερ, δέν θά 
περίφημος, άν έξαιρέση κανείς έκείνην τών δύο ζέν πρε- εκδοθή μόνον είς γερμανικήν γλώσσαν. Έκ παοαλ- 
μιέ, ήτοι, του Ρίτσαρδ Άρλεν καί τοΰ Χάρρυ Κούπερ. Αί λ/λ κατεσκευάσιήη κα1 ’Αγγλική έκδοσίς.
δημιουργιαι αμφοτερων υπήρξαν αξιοσημείωτοι. ι 1 *

Ή Κλάρα Μπόου όμως, όσονδήποτε καλή καί άν έμφα- ' ΑΓΓΛΙΑ
νίζεται είς άρκετάς σκηνάς, υστερεί σημαντικώς άλλων ( 'Λ , .....

—Αί πρώται στατιστικαί άποδεικνΰουν, όσον ά- 
I φορά τήν κινηματογραφικήν έκμετάλλευσιν κατά 
| τήν διάρκειαν τοΰ παρελθόντος θέρους, οτι αί είσ- 
πράξεις ΰπερέβησαν κατά πολύ τάς κατά τήν άντί- 

χοεωκοπήσή’ στοίχον έποχήν τοΰ παρελθόντος έτους πραγματο-·

προγενεστέρων της έμφανίσεων, ώς λ. χ. τοΰ άλησμονήτου 
εκείνου «”Ιτ».

Ή Άρλέτ Μαρσάλ, ή γοητευτική αυτή γυναίκα, θά
πτεται κυριολεκτικώς άπό άπόψεως καλλιτεχνικής ύποστά- 
σεως, εμφανιζόμενη είς ένα έπουσιιόδη ρόλον, πού δέν τής 
παρέχει είμή τό άνεπιθύ ·ητον στάδιον νά 
Είναι λυπηρόν νά σκέπτεται κανείς ότι ή άλησμόνητος δη- ποιηθεΐσας. 
μιουργός τής μοιραίας γυναίκας τών «Προσκυνητών τής '
άγάπης καί τής «Πυργοδεσποίνης τοΰ Λιβάνου», ύπέστη 
αύτήν τήν μεγάλην καλλιτεχνικήν ντεκαντάνς στό Νέο 
Κόσμο.

Ή Ζουμπίν Ράλστον ψυχρά ώς συνήθως, κρατεί έπί
σης μετρίως τόν μικρόν της ρόλον.

’Εδώ αί «Πτέρυγες» ήρεσαν άρκετά. Πλήν, τό φίλμ 
αύτό παραλληλίζετο άπό τούς θεατάς μέ τούς «Νέους ’Ικά
ρους», όπερ είνε ένδεικτικόν ότι τό υπό κρίσιν φίλμ πα- 
ρηρμηνεύθη άπό τό κοινόν μας, τό όποιον διψά μάλλον | 
διά νά βλέπη τολμηρά καί ριψοκίνδυνα άεροπορικά κατορ- 
θιόματα. παρά έξωθεϊται είς τήν παρακολούθησιν πολεμ - 
κών δραμάτων έκτυλισσομένων είς τούς αιθέρας άπό πα-. 
τριωτικά αισθήματα, όπως δηλαδή συνέβαινε άλλοτε.

Ιρις Σκαραβαίου

ΟΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

Πρόκειται περί ενός φίλμ πού ξεφεύγει άπό τήν σειράν 
τών συνήθων έργων. Αύτό τό έργμν είς τάς χεΐρας ενός 
δυνατοΰ σκηνοθέτου θά ήδύνατο νά είνε ένα μεγάλο ψυ
χολογικόν καί βαθύ φίλμ. "Οπως μάς έπαρουσιάσθη παρα
μένει συγκινητικό έξ αυτής τής φύσεως τής ύποθέσειος καί 
τής ικανοποιητικής ερμηνείας τών ηθοποιών, άλλά άντι- 
λαμβάνεται τις εύκόλως δτι τόσον οί συγγραφείς, όσον 
καί ό σκηνοθέτης, παραμένουν σχεδόν πάντοτε κατώτεροι 
τοΰ θέματός των. Περιορίζονται είς τό νά έγγίζουν έλα- 
φρά μίαν κατάστασιν άντί νά έκμεταλλευθώσι τά βαθειά 
καί λεπτά πράγματα πού περικλείει καί οΰτω τό έργον των 
είνε κατώτερον έκείνου τό όποιον έπρεπε νά είνε. Παρ’ 
όλα ταΰτα τό φιλμ είνε ένδιαφέρον καί άξίζει νά τό δ ή 
κανείς. Ή "Αλμα Μπέννετ διά πρώτην φοράν έμφανιζο- 
μένη άπό ’Αθηναϊκής οθόνης, έκράτησεν εύσυνειδήτως τόν 
ρόλον της. Ό Ούΐλλιαμ Κολλιέ ικανοποιητικός. Έδώ τό 
έργον ήρεσεν. Β.Π.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΛΦΙΚΟΗ ΡΕΠΟΡΤΗΖ

—Ό δμιλών κινηματογράφος ευνοείται εξαιρε
τικά άπό τό ’Αγγλικόν κοινόν, καί κατόπιν τής πα- 

I ρουσιάσεως τοΰ «Τραγουδιού τής Τζαζ» καί τοΰ 
«Τραγουδοΰντος τρελλοΰ» μέ τόν Άλ. Τζόλσον. Τό 

' «Μπροντγ υαΐη Μέλοντυ» και τό «Σόου Μπόατ» έ- 
κράτησαν έπί μακράν τά προγράμματα τών κινημα
τογράφων τοΰ Λονδίνου.

— Κατόπιν τής εξαιρετικής ταΰτης επιτυχίας, ή 
σπουδαιοτέρα εταιρεία παραγωγής ταινιών «Μπρ^· 
τις—Έντερνάσιοναλ—Πίκτσερς» άπεφάσισεν όπως 
τοΰ λοιπού παράγει άποκλειστικώς όμιλοΰσας ται-

ΙΤΑΛΙΑ

— Είς τους έν Μιλάνφ κινηματογράφους Impero 
καί Cinema Italia προεβλήθη διά πυώτην φοράν έν 
Ίταλίφή ρωσσική ταινία, «Ίβάν δ τρομερός» παρα
γωγής S> wk no.

—'Η εταιρία PiHaluga άπεφάσισε νά «γυρίση» 
κατά τό 1930 δυο φίλμ, τών οποίων αντίτυπα θά 
έκδοθοΰν ως ηχητικά καί δμιλοΰντα έπί τή βάσει 
τοΰ συστήματος Radio Corporation of America.

— Τηλεγραφούν έκ Λος ’Άντζελες δτι δ αδελ
φός τοΰ Ροδόλφου Βαλεντΐιο, ’Αλβέρτος δ δποΐος 
παρά τήν έπιθυμίαν του άπέτυχε είς τόν κινηματο
γράφον, ένεφανίσθη είς τό θέατρον έπιτυχέστατα 
μαζύ μέ τόν αδελφόν τοΰ μεγάλου τερόρου Σκίπα, 
Κάρλο.

—Ή εταιρία Ρ Kaluga παρήγγειλε είς τήν ’Αγ
γλίαν τριάκοντα μηχανήματα ηχητικών ταινιών τά 
δποΐα θά έγκαταστήση είς ιδιοκτήτους κινηματογρά
φους της είς διαφόρους πόλεις τής Ιταλίας.

Wampas



ΜΙΑ ΕΙΝΕ
H nrUBTHl· Η Π1ΙΠΒΙΗ Ill ElBOntSTlPi MIIU

ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ©AON TON ΚΟΣΜΟΝ

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ TO ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΕΡΓΟΝ TOY MOPNAOY

ΕΙΝΑΙ OX ΑΙΑΒΟΛΟΙ
KHI ΕΞ EINRI TH ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΑΣΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΠ

ZANET ΓΚΕΎΝΟΡ, ΣΑΡΑ MOPTON, 
ΜΠΑΡΥ ΝΟΡΤΟΝ,ΝΑΝΣΗ ΔΡΕΞΕΛ, 

ΜΑΙΡΗ ΔΟΥΓΚΑΝ, και ΦΑΡΡΕΛ
ΜΑΚΔΟΝΑΛΔ

ΑΓΩΝΙΑ, ΠΑΘΟΣ, ΡΩΜΑΝΤΣΟ, ΤΡΥΦΕΡΟΤηΣ, ΤΡΟ
ΜΟΣ, ΑΥΓΜΟΙ καί ύπεράνω δλων ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ.

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΑΠΤΩΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΑΠ' ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΎ ΝΟΡ
Πριότη μεταξύ δλων. Μικρή τό δέμας αλλά μεγάλη ηθοποιός.

ΟΙ 4 ΔΙΑΒΟΛΟΙ
’Έχουν τήν λεπτήν καλλιτεχνίαν τής «ΑΥΓΗΣ» τήν ωραιότητα τοΰ «ΑΙ ΓΕΛ()\ ΙΟΥ ΔΡΟΜΟΙ» 

καί τήν συγκίνησιν τών «ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΙΩΝ».
ΣΗΜ. Γυναίκες κρατείτε τούς ανδρας σας μακρυα άπο τα τσαχπίνικα μάτια της 

γόησσας ΜΑ1ΡΗΣ ΔΟλ ΓΚΑΝ.

®Α ΠΡΟΒΔΗΟΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ

ΟΛΟΙ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΩΤΕΡΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1929-30 ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΤΩΝ

Κ Κ. ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14-ΑΘΗΝΑ1. ΑΡΙΘ. ΤΗΛ. 54-69

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑΙ
ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
ΚΑΙ

ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ
βΙβ^βΙ·β·ΛΒ’,·Ι,Ιιβ^·····8Μ············Β

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΒΟΛΗΝ ΕΠΙ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
καί τής θαυμασίας ταινίας «Η ΩΡΑΙΑ ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ9, τήν έβδομάδα ταύτην προ

βάλλεται εις τό «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ» τών ’Αθηνών μία άπό τάς δυνατω- 
τέρας ταινίας τής ΚΟΑΛΙΝ ΜΟΥΡ

ΔΙΨΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΙΑ

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΏΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΌΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΛΕΥΚΟΣ ΓΑΜΟΣ μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί τον Ρόντ Λαρόκ.
ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ μέ τήν Κόριννα Γκρίφιθ καί τόν Βίκτωρ Βαρκόνι.
Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ μέ τόν Ρίσαρ~Μπάρτελμες.

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ μέ τήν Ντολορές Κοστέλλο.

Η ΛΕΓΕΩΝΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ μέ τόν Ρίσαρ Μπάρτελμες.
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ μέ τήν Κόριννα Γκρίφιθ.
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ μέ τήν Μαρία Κόρντα καί Μίλτων Σίλς.
ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ μέ τήν Κόλιν Μόυρ καί τόν Αντώνιο Μορένο
ΓΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ κτλ. κ.τ.λ.
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Η ΠΟΙΠΕΑΒΖ ΕΣΔΟΣΙΣ 
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

'Ετοιμάζεται μέ πάσαν δυνατήν επιμέλειαν το 
Πρωτοχρονιάτικο τεϋχίξ τού Κινηματογραφικού 
Άστέρος», τό ©ποϊσν 0ά άπ οτελέση τό στόλισμα 
τής Βιβλιοθήκης κάθε φίλου τοΰ κινηματογράφου, 
λογίου, έπιστημονος. διδασκάλου, στρατιωτικού 
κλπ. ώς καί ό απαραίτητος οδηγό; όλων τών επι
χειρηματιών τού κινηματογράφου όχι μόνον της 
'Ελλάδος, άλλά καί τών όπωσδή ιοτε είτε μετά τής 
"Ελλάδος συναλλασσομένων. είτε μετά τού έςωτερι- 
κοΰ γενικώς.

Ειδικοί Ευρωπαίοι επιστήμονες παρεκλήθησαν 
όπως τιμήσουν τήν έκτακτον αύτήν έκδοσιν δΓάρ- 
θρων των πραγματευόμενων τήν συμβολήν τού κι
νηματογράφου είς τόν Στρατόν, τήν Παιδείαν, τήν 
ιατρικήν, τήν πολιτικήν, τόν ’Ερυθρόν Σταυρόν 
κλπ. κλπ.

Ci εκλεκτοί μας έπίσης συνεργάται Δίς ’Ίρις Σκα
ραβαίου κ.κ. Ro-Ma, Β. Παπαμιχάλης, Wtunpas, κ.ά. 
προσεφέρθπσαν εΰγενώς νά συμβάλλουν διά ’■ήνάρ- 
τιωτέραν έμφάνισιν τής εκτάκτου αυτής έκδόσεως 
τοϋ ^Κινηματογραφικού Άστέρος».

Έπίσης ό αμίμητο; <-■ τάζκ-Μίας» θά γράψη καί 
εφέτος τόν «Εύθυμο Κινηματογραφικό Καζαμία» 
τού lg30, είνε δέ βέβαιον ότι καί πάλιν τό δαιμό
νων του δέν θ’ άφίση νά παρέλθη άπαρατήρητον, 
κάθε γεγονός.

Έπίσης πλήν τών άνωτέρω θά περιλαμβάνη : 
Ειδικόν δασμολόγιον Κινηματογραφικών ειδών, 
φορολογία εισιτηρίων Κινηματογράφου.
Τό νέον τροποποιημένον Νομοσχέδιον περί λει

τουργίας Κινηματογράφων, τό όποιον εύρίσκεται 
ήδη εις τήν Βουλήν προς έπικΰρωσιν.

Κίνηματογραφικάς στατιστικά;.
Πίνακα τών λειτουργούντων Κινηματοθεάτρων 

είς τήν Ελλάδα, Αίγυπτον, Κωνσταντινούπολιν 
καί Κύπρον.

Πίνακα Κινηματογραφικών γραφείων καί εργα
στηρίων κλπ. κλπ.

Τό Πρωτοχρονιάτικο τούτο τεύχος, τό όποιον 
λόγω τών εξαιρετικών δαπανών θά τιμάται πρός 
δραχμάς ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άρ. 25) ΕΚΑΣΤΟΝ δεν 
θά περιλαμβάνεται είς τήν συνδρομήν καί κατά συ
νέπειαν καί οί κ.κ. συνδρομηταί παρακαλούνται να 
τό προμηθευθώσιν ιδιαιτέρως.

Επειδή γίνεται σκέψις, όπως τό φΰλλον τούτο, 
λόγω τής πολυτελεία; του, μή κυκλοφορήση διά 
τού Κεντρικού Πρακτορείου τών Εφημερίδων είς 
τά διάφορα περίπτερα, πού πά’ τως θά ύποστή σχε
τικήν βλάβην, παρακαλούνται οί κ.κ. φίλοι άνα- 
γνώσται όπως εξασφαλίσουν τούτο άπ’ εύθείας άπό 
τά γραφεία μας. Πρός τούτο γίνονται άπό τούδε 
δεκταί παραγγελίαι έπί τή προκαταβ ολή τοΰ άντι- 
τίμου άπαραιτήτως.

©ί κ.κ. έπιχειρηματίαι Κινηματογραφικών Επι
χειρήσεων άς σπεύσουν νά εξασφαλίσουν χώρον διά
τάς διαφημίσεις των, αί όποϊαι έκανονίσθησαν ώς 
έξϋί :
Έξώφυλλον απαραιτήτως διχρωμον Δρχ. 1000
'Ολόκληρος "σελίς δίχρωμος 750
'Ολόκληρος σέλίς » 500
'Ήμισυ σελίδος » 300
Τέταρτον σελίδος » 150
Ύποσέλιδα μέχρις 5 στίχων δίστηλα » 100

Σημείωσις «Κινημ. Άστέρος». Παρακαλούνται 
θερμώς πάντες οί άναγνώσται μας. όπως μάς διευ
κολύνουν άποστέλλοντες είς ήιιάς πίνακα τών είς 
τήν περιφέρειαν τού νομού των λειτουργούντων

I H ΠΑΡΑΓΩΓΗ (MAOISM TAIKIM
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΝ

Ό διιιλών Κινηματογράφος αντικατέστησε καί) 
ολοκληρίαν τόν βωβόν τοιοΰτον.

Είς τήν ’Αμερικήν καί αί μικρότεροι πόλεις 
έφερον τάς σχετικάς τροποποιήσεις είς τάς αίθου
σας των, διά τήν έγκατάστασιν τοΰ όμιλοϋντος Κινη
ματογράφου. Έκ παραλλήλου καί αί παραγωγικοί 
έταιρεϊαι Φιλμ κατασκευάζουν είδικάς εξέδρας καί 
σκηνάς διά τήν φυσικωτέραν άπόδοσιν τών διαλό
γων καί τών ήχων.

Είς τήν πόλιν Culver τής ’Αμερικής ή 'Εταιρεία 
MG.M. κατασκευάζει ειδικόν Στούντιο ηχητικόν μέ 
πελώριας σκηνάς καί εξέδρας, τό όποιον θ ι εΐνε τό 
μέγαλείτερον τών μέχρι σήμερον υπαρχόντων.

—Ό ETwin Carewt μέλος τής Ένώσεως τών 
Ηθοποιών τοΰ Hollywood, πρόκειται ν’ αναχώρηση 
διά τήν ’Αγγλίαν δπως άναλάβη τήν Γενικήν Διεΰ- 
θυνσιν τοΰ Στούντιο τής 'Εταιρείας Wemb'ey Na- 
lional Filin Studio Ltd Είς τό Στούντιο τής Wembley 
κατεσκευάσθησαν έν ολω 8 ήχητικαί σκηναί, διά τήν 
λήψιν χαρακτηριστικών διαλόγων, καί διά τήν φυσι- 
κωτέραν άπόδοσιν αυτών καί τών ήχων.

'Ο Carewe ήρχισεν ήδη τήν συγκρότησιν ενός 
θαυμασίου επιτελείου άπό τό Hollywood, τό όποιον 
θά τόν συνοδεΰση είς τήν Αγγλίαν τόν τρέχ. μήνα.

Έπίσης συνωμίλησε μέ άρκετους Διευθυντάς ερ
γαζομένους ήδη είς τό Hollywood, δπως υπογρά
ψουν συμβόλαιόν διά τήν παραγωγήν Γ>—10 έργων.

'Ομοίως ήλθε εις διαπραγματεύσεις μέ άρκετους 
Μυίίιστοριογράφους, Συγγραφείς, καί Έκδότας διά 
τήν συγγραφήν 5—10 υποθέσεων.

Δέον νά σημειωθή δτι εις τήν ώς άνω εταιρείαν 
εΐνε μέτοχος ό εκατομμυριούχος λόρδος Beaverbrook.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ
-—Είς τά έν Ρώμη κινηματοθέατρα S C*rlo καί 

Colosseo ή Μετρό Γκόλδουϊν θά παρουσίαση είς 
ιδιαιτέρας παραστάσεις κατ’ αύτάς τάς ημέρας τ< 
κάτωθι φίλμ: «'Η γή τής ηδονής» μέ τήν Γκρέτα 
Κάρμπο καί τόν Νίλς ’ Αστερ, « Εξόρμησις πρός τόν 
χρυσόν» μέ τήν Ντέλ Ρίο καί «Χόλλυγουντ Ρεβύ».

—- 'Π Λίλιαν Χάρβεϋ, ή ξανθή άρτίστα τής 
Ούφα, ή οποία ώς γνωστόν έγεννήθη στό Λονδΐ- 
νον, παίζει τόν ρόλον μιας μικράς πριγκηπίσσης. 
Παρά τό πλευράν της πα ζει καί ό Γκέοργκ ’Αλε- 
ξάντερ, ώς Αυστριακός άρχιδούξ.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
Κινηματογράφων διά τήν συμπλήρωσιν τού δημο- 
σιευθηαοήένου πίνακος. Έπίσης παρακαλούνται 
θερμώς πάντες οί άναγνώσται μας ©πως προτιμή
σουν τήν άπ’ εύθείας άπό τά γραφεία μας προμή
θειαν τού εκτάκτου αύτού τεύχους, διότι όχι μό
νον θά τό λάβουν άσφαλώς (ταχυδρομικώς συστη- 
μένον) καί άνευ ούδεμιάς βλάβης, άλλά θά ένιαχύ- 
σουν οΰτω καί τήν προσπάθειαν μας διά τής εξοι
κονομήσεων ένός ποσοστού 35 ©)ο τό όποιον όπωσ- 
δήποτε θά κρατηθή διά προμήθειαν ύπό τοΰΠρακτο- 
ρείου τών ’Εφημερίδων είς βάρος μας,

: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■ _______________
Παρ' δλας τάς έλπίδας μας ή κρίσις τών κινηματογρά

φων εξακολουθεί. Έκ παραλλήλου συνεχίζεται και ή κα
λοκαιρία, ώστε νά άμφιβάλη κανείς αν εύρισκόμεθα είς 
τόν Δεκέμβριον ή τόν Μάϊον, πράγμα τό όποιον μεγαλώ
νει τήν κρίσιν τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων. Έν 
τούτοις παρά τό κρίσιμον τής καταστάσεως, οί διευθυνταί 
τών κινηματοθεάτρων τής πόλεώς μας, συνεπείς πρός τάς 
υποσχέσεις των εξακολουθούν νά προβάλουν έργα άξια 
ιδιαιτέρας προσοχής καί έκτιμήσεως 'καί νά ζημιώνονται 
κατά συνέπειαν μεγάλα ποσά, μέ τήν ελπίδα τής καλλιτέ- 
ρας αΰριον,

‘Άς έλπίσωμεν δτι τό κακόν θά παρέλθη καί βοηθοΰν- 
τος καί τοϋ καιρού, θά δυνηθοΰν οί έπιχειρηματίαι μας ν’ 
άναθαρρήσουν, πρός το καλόν τόσου κόσμου άποζώντος έκ 
τών έπιχειρήσεων τούτων.

Έν τώ μεταξύ παρ' δλα τά διαδοθέντα περί μειωσεως 
τής ήδη ύφισταμένης φορολογίας, υύδέν έγένετο μέχρι σή- 
ρον, πιστεύομεν δέ οτι καί άν γίνη τοιοΰτον τι. θά γίνη 
άσφαλώς κατά τόν προσεχή ’Απρίλιον, δηλ. κατόπιν εορτής.

Είς τήν παρούσαν σύνοδον τής Βουλής έψηφίσθη είς 
πρώτην άνάγνωσιν τό προηγουμένως τροποποιηθέν ύπό 
τής αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομοσχέδιον 
περί λειτουργίας κινηματογράφων. Ή τροποποίησις αύτοΰ 
έγένετο σύμφωνα μέ τάς απόψεις τοΰ κινηματογραφικού 
κόσμου, ή επιτυχία δέ αύτοΰ οφείλεται είς τό νΰν Συμβού
λων τής «Π Ε.Κ.» τό όποιον, πρέπει νά τό δμολογήσω- 
μεν, είναι άξιον θερμών συγχαρητηρίων.* ψ ψ

’Επειδή έκ μέρους διαφόρων επιχειρηματιών τοΰ κινη
ματογράφου τών έπαρχιών ΰπεβλήθησαν πρός ημάς έρω- 
τήσεις περί τοΰ αν αληθεύει ή δημοσιευθεϊσα είς τό προ- 
ηγούμενον τεΰχος εϊδησις δτι, θά προστίθεται έν δεκά- 
δράχμον είς έκάστην ένοικίασιν ταινίας, τό όποιον θά 
δίδεται είς τό ταμεϊον τής Π. Ε. Κ. πρός ένίσχυσιν αύτοΰ, 
δημοσιεύομε'· κατωτέρω τάς αποφάσεις τής Γενικής 
Συνελεύσεως τής Π. Ε. Κ. καί τής έκλεγείσης κατ’ 
αύτήν επιτροπής, ϊνα λάβουν γνώσιν πάντες οί ένδια- 
φερόμενοι. Ή προσθήκη τοΰ δεκαδράχμου έίς έκαστον τι- 
μολόγιον θά γίνεται δχι μόνον δι’ ένοικιάσεις ταινιών είς 
τάς έπαρχίας, άλλά καί τών ’Αθηνών καί Πειραιώς γενι
κώς μή έξαιρουμένων ούδ’ αύτών τών κεντρικωτάτων κινη
ματοθεάτρων.

’Απόσπασμα Πρακτικών της Γεν. Συνελεύ
σεως τής Π. Ε. Κ. τής Ιάης Νοεμβρίου 1929

Ή Γεν. Συνέλευσις λαβοΰσα ύπ’ δψιν δτι διά τήν άντί- 
κρυσιν τών έν γένει αναγκών τοΰ Σωματείου—παρακο- 
λούθησις τών διαφόρων ύποθέσεών του, αμοιβή δικηγό
ρων κ.λ.π.—απαιτούνται δαπάναι-οτι δέ ταύτας μέχρι σή
μερον έφερον άποκλειστικώς σχεδόν τά έν Άθήναις μό
νον μέλη τοΰ Σωματείου, δτι πρός άντίκρυσιν τών δαπα
νών ήναγκάζετο παραλλήλως τό Σωματεϊον νά προβαίνη 
είς έράνους μεταξύ τών ένταΰθα μελών του

’ Αποφασίζει
δπως συστήση επιτροπήν έκ τών κ. κ. Γ. Σαμαρτζή, Θ. 
Δαμασκηνοΰ καί Β. Βακογιάννη ή όποια συνερχόμενη 
έντός μιάς τρεχούσης έβδομάδος θέλει έξεύρει τόν τρόπον 
δΓ ού θέλει έπιτευχθή εϊς τακτικός πόρος διά τήν άντί- 
κρυσιν τών άναγκών τοΰ Σωματείου.

’Ακριβές άντίγραφον Ό 'Αντιπρόεδρος
Γεώρ. Σαμαρτζής

Άπόφασι; τής "Επιτροπής
Οί κάτωθοι υπογεγραμμένοι Γ. Σαμαρτζής, Θ. Δαμα

σκηνός καί Β. Βακογιάννης συνελθόντες σήμερον τήν 16ην 
τοΰ μηνός Νοεμβρίου καί ώραν 10 π.μ. είς τά Γραφεία

τής Εταιρίας «Συμβατική» κατόπιν τής άνατεθείσης αυ 
τοϊς ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τής Π.Ε.Κ. έντολής περί 
καθορισμού τοΰ ποσοΰ καί τοΰ τρόπου εισφοράς τών καθ’ 
έκαστον μελών τής Π.Ε.Κ. διά τήν άντίκρυσιν τών δαπα
νών τοΰ Σωματείου άπεφάσισαν όμοφώνως δπως παρα- 
κληθώσιν άπαντα τά Γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών 
καί είσπράττωσιν άπό τής κοινοποιήσεως τής παρούσης δι’ 
έκάστην ταινίαν καί έκάστου πελάτου δραχμάς δέκα (10). 
Είς τό τέλος έκάστου μηνός έπιμελεία τοΰ ένός έκ τών κα
τωτέρω μελών θά παραλαμβάνωνται έξ έκάστου Γραφεί
ου τά κατά τόν λήξαντα μήνα είσπραχθέντα ποσά, τά ο
ποία θά κατατίθενται είτα είς τό Ταμεϊον τής Π.Ε.Κ.

Γ. Σαμαρτζής, Θ. Δαμασκηνός 
Ε. Βακογιάννης

ίίληροφορούμεθα επίσης δτι, τό Δ. Συμβούλιον τής Π. 
Ε. Κ. άπεφάσισε, καθ' δ έχει δικαίωμα. τήν μείωσιν τής 
μηνιαίας συνδρομής πρός τό Σωματεϊον άπό δραχμάς πεν- 
τήκοντα είς δραχμάς δέκα. Δέν είναι μόνον γνωστόν άπό 
πότε άρχεται ή μείωσις αυτή τής συνδρομής.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛΙθΕΑ(Άθηνών)

Κινημ. Ήλύσαια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοντέρνα- 
γυναίκα», «Ή μπαλαρίνα τής Μόσχας» τή συνοδείρ τής ορ
χήστρας τών κοζάκων Μπαγιάν, «Ή κυρία μέ τήν μάσκα» 
και «Ρίγη έρωτος» μέ τήν Ααπλάντ.

Κινημ. ’Ετονάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τό κρά
τος τής Άντάντ , «Όνειρεμμένο βασιλόπουλο», «Λύκοι θα
λασσών», «Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου» καί «Ό άκροβάτης 
τού θανάτου». Στρούμπος
Π EIP Α ΙΕΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη ένα έργον τής Φόξ, 
«"Εβδομος Ούρανός» μέ τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ καί «τόν 
Τσάρλ Φαρέλ. Τήν προσεχή Δευτέραν τό «Ξύπνημα»

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό γαλλικής παραγωγής 
έργον «Παρί-Γκέρλς» μέ τήν Σουζύ Βερνόν, μέ έπιτυ
χίαν.

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ.Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα προε
βλήθη ή δευτέρα κατά σειράν ήχητική ταινία ,'Όασις τοΰ 
έρωτος» μέ τήν "Αλμα Μπένετ. Διάφορα βαριετέ έκτος τοΰ 
έργου, άσματα κλφ.

Κινημ. Φως. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό έρ
γον «Ύπό τήν σκιάν τών τάφων» άπό δέ τής Πέμπτης 
«Φαζίλ».

Κινημ. Ήλύσαια. Προεβλήθησαν τά έργα : «Ό υίός 
τοΰ πειρατοϋ», «Λύκος τών θαλασσών», «Τόμ ό Ριψοκίνδυ
νος», «Τό αϊνοιγμα μιάς νυκτός»καί ή συνέχεια τοΰ έπεισο- 
διακοΰ «Τό βέλος τοΰ θανάτου. Ε. Β ρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύοια. Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή 
προβολή τοΰ έργου «Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πε- 
τρόβνας». Άπό τής Δευτέρας 2ας Δεκεμβρίου ήρχισεν ή 
προβολή τοΰ έργου «Γυναίκα καί τό νευρόσπαστον» μέ τήν 
Κοντσίτα Μοντενέγκρο.

Κινημ. Πάλλας. Τό «Ζωντανό πτώμα» μέ τήν Ζακομ- 
πίνι, Άπό τής Δευτέρας «Ή μικρούλα τοΰ Ντάνσιγκ» μέ 
τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τήν Ντίνα Γκράλα.

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθη σημείωσαν πολλήν κο
σμοσυρροήν τό έργον τής Τίφφανυ «'Ο άπηγορευμένος 
καρπός» μέ τήν Ντ. Σεβάστειαν.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη τό έργον «Ή Μυστηριώδης 
Λαίδη» μέ τήν Γκάρμπο μέ έπιτυχίαν. Άπό τής Δευτέρας
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«Αί σύγχρονες παρθένες» μέ τήν Άννίταν Παίϊτζ.
Κινημ. ‘Αττικόν. Προεβλήθη τό έργον «"Ερως καί 

πόλεμος», έπίσης ή πρώτη έποχή τοϋ έργου Ναπολέων» 
τοΰ Άμπέλ Γκάνζ.

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθη τό ατραξιόν «Δαιμονι
ώδης καλπασμός» μέ τόν Χοΰτ Γκύψων καί συνέχεια έπει- 
σοδιακοΰ «Βέλος τοΰ διαβόλου» έπίσης τό έργον «Τραγω
δία υποβρυχίου» μέ τήν Κωνσταντίνι.

Κινημ. Ρουαγιάλ. «Γυναίκα Κουρσάρος» καί ή συνέ
χεια έπεισοδίων «Βασιλεύς ταχύτητος».

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθη ή ταινία «Χριστόφορος 
Κολόμβος» καί συνέχεια έπεισοδίων «Βασιλέως ταχύτητος» 
καί «Μυστηριώδους νήσου». Έπίσης ή ατραξιόν τής Ούνι- 
βερσάλ «Άγρια οιραιότης» εις 8 πράξεις καί μία δίπρα
κτος κωμωδία. Τσατσαπάς
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τήν παρ. έβδομάδαπροεβλήθη- μολα» κλπ.
σαν τά έργα Τρελλή χορεύτρια» και «Ή Ραμόνα» άμφό- | Κινημ. Νέος. Λίαν προσεχώς άνοίγη νέος κινηματο- 
τερα μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ή πριγκήπισσα γράφος ύπό τήν άνωτέρω επωνυμίαν καί μέ διευθυντήν τόν 
τής σοκολάτας». Καζαντζ ης ' κ. X. Σοωιανόπσυλον. Σωοοοονιάδη^
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Μαστρονικολοπούλου. Άναχωρήσαντος τοΰ 
θιάσου Πλέσσα ό κινηματογράφος έπανέλαβε τήν λειτουρ
γίαν του μέ τό έργον «Ό τρομερός μποξέρ» μέ τόν Μποΰ- 
στερ Κήτον. Γιαλέσνας
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο άρχιδούξ 
τοΰ μπαλέττου», «"Ενα κόλπο στάς ιπποδρομίας» καί 
«Λουϊζιάνα» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ μέ μεγάλην έπιτυχίαν. 
Προσεχώς «Ό άνεμος». «Βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Ή κι
βωτός τοΰ Νώε» κλπ. Βουδούρης
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν ·Ό γολ
γοθάς μιάς γυναίκας», «Διαμαντένιες άλυσσίδες» καί «Δύο 
άδελφαί». Προσεχώς «Έγώ τόν σκότωσα» μέ τήν Ντέλ Ρίο.

Κινημ. Πάν&εον (Α’ί&ουσα)) «Τό μυστηριώδες άερο- , 
πλάνον», «Ό γολγοθάς μιάς γυναίκας», «'Ο ηρωικός τα- I 
χυδρόμος» καί «Αί δύο άδελφαί». Προσεχώς «Γκωσό».

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «'Ο "Αγγελος φος», 
τοΰ δρόμου», «"Ασφαλτ» καί «Ό πρίγκηψ τοΰ καρναβα- | Ε 
λιοΰ . Προσεχώς «’Όνειρον ώμορφιάς».
ΠΥΡΓΟΣ । κραιωι

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά τήν παρ. έβδο- ι 
μάδα τά φίλμ «Ή χρυσή πεταλούδα», «'Ο έρως είνε τυ- 1 
φλός«, «Ή κόλασις τοΰ έρωτος» καί «Ταπεινή θυσία».

Άνδριόπουλος
ΧΑΛΚΙΪ

Κινμ. Αούξ. Προεβλήθησαν έπιτυχώς «Ή σιδερένια 
γροθιά»,«Πέντε μοιραίες γυναίκες», *'Ο Όθέλλος» μέ τόν 
Γιάννιγκς καί «Ήραϊος σπαθιστής». ‘Ακρο&αλασσίτης 
ΑΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν «Άπαχης» άναξία λό
γου, «Δαίμων Παρισίων» χωρίς ένδιαφέρον, καί ήδη προ
βάλλεται τό «Μπέν Χούρ» τό όποιον μέχρι σήμερον δέν 
τό παρηκολούθησε κόσμος διότι ή διεύθυνσιτ τοΰ κινηματ. 
τό διήρεσε είς δύο έποχάς ένφ έπρεπε νά τό προβάλλη είς 
έν καί μόνον πρόγραμμα, καί επειδή τό ίδιο συνέβη καί 
μέ άλλα προηγούμενα τά όποια κατόπιν έπρόβαλε δλόκλη- 
ρα, τό ίδιο περιμένει καί είς τό «Μπέν Χούρ». Κάνουμαι 
μία λογική σύστασι στήν Διεύθυνσι τοΰ ώς άνω κινηματο
γράφου. "Εργα όπως τό «Μπέν Χούρ» καί άλλα δέν μπο- 
ροΰν νά προβληθούν είς δύο καί τρεις έποχάς, καί μετά 
ολόκληρα, διότι ή τακτική αυτή κάνη τούς πελάτας νά 
χάσουν τήν έμπιστοσύνη τους, δπως καί τήν έχασαν.
ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ

Κινημ. Πατέ. Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Γεωργίου Τσα- 
πίτση προεβλήθησαν τά έργα «Καρπός Πάθους» καί 
«Κόρη Ήλιου» ταινίαι παλαιαί τοΰ κ. Άλκ. Γούναρη.

ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ
Κινημ. Άοτήρ. 'Υπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ κ. Άλκ. Γού

ναρη προεβλήθη «Ό άνθρωπος μέ τό μαΰρο Ντόμινο» ά- 
ναξία λόγου.

ΚΑΣΤΕΛΙ (Κρήτης)
Μαρκίδης

Κινημ. Πάλλας Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ιπποδρό
μων Βόλφσον»"Ενα βράδυ τρικυμίας» καί «Τσάρος καί 
Ρασπουντίν». Προσεχώς «Ή Μητρόπολις».
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρεις ή- 
ρωες», «Μεταξωτές κάλτσες», «Μπροστά στό ικρίωμα», καί 
διά δευτέραν βιζιόν «'Ο βαρκάρης τοΰ Βόλγα» τήσυνο- 

। δείφ τραγουδιοΰ ύπό τοΰ τενόρου κ. Κοφινιώτη. Προσε- 
I χώς «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη», «Νύχτες πριγκήπων», «Ρό-

κ. X. Σοφιανόπουλον. 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Σωφρονιάδης

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κορίτσια 
φυλαχθήτε», «Μέσα στής φλόγες» καί «Κλεισμένα χείλη».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «'Η κόρη τοΰ ιππο
δρομίου», «Μεγάλη παρέλασις», «Τραγική σηγμή».

Πανουργίας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό νοΰ 
σας στής χήρες» καί «’Ανάθεμα ό πόλεμος»,

Κινημ. Πουλακάκη.Προεβλήθησαν τά έργα «Κλέφτης 
ακαδημίας» καί «Τραίνο θανάτου» μέ κενά καθίσματα.

Κινημ. ’Αγλαΐα. Προεβλήθη τό τέλος τοΰ επεισοδια
κού «Οί κληρονόιιοι τών ’Ινδιών» καί ήδη προβάλλεται τό 
έργον «Αί περιπέτειαι τοΰ Τζάκ Ντέμσεΰ» εις δέκα επει
σόδια. Χανιωτάκης
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν « Σάρξ καί διάβο
λος» μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν. «Ζητείται δακτυλογρά- 
7*“, «Τάμεσβαρ» καί «Έξόνιωσ ς ληστών».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντάγ- 
Άνδριόπουλος κφιν», «Ρίφ καί Ράφ πυροσβέσται» καί «Ό θαλασσο- 

. κράτωρ». Μπιζέλης

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν Οί λησταί τοΰ Ό- 
λύμπου» καί «Οί λύκοι τοΰ άέρος».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ή άγνωστος χο
ρεύτρια» <Ό τρόμος» καί «Τό ματωμένο σύννεφο».

Κινημ. Ίδαϊον 'Άντραν. Προεβλήθη τό έργον «Μη- 
τρόπολις» έπιτυχώς. ’Ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Άμηρά.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «'Ο άν
θρωπος μέ τήν ’Ισπανό» καί «Ό φοιτητής τοϋ ντάνσιγκ». 
Έπίσης έξακολουθεϊ νά δίδη παραστάσεις δ θίασος Γκόλ- 
φως Μπίνη. Μπαρχαμούξας
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άγίλλειον. Προεβλήθησαν «Τό γαμήλιον έμ- 
βατήριον» καί «Οί έρωτες τής Κάρμεν» μέ τήν Ντέλ Ρίο 
τή συνοδείρ τής μουσικής τής «Κάρμεν». Προσεχώς «Τό 
χρήμα».

Κινημ. «’Αττικόν*. Προεβλήθησαν «Ό φοιτητής τής 
Πράγας» καί «Κάρμεν« μέ τήν Μελλέρ.

Κινημ. ’Αργυλλα. Προεβλήθησαν «Ό άσσος τής δια- 
φημίσεως» καί «Ή τραγική έκδίκησις τοΰ Ταρζάν». Προ
σεχώς «'Ελένη τής Τροίας». Παπαβασιλείου
ΒΑΘΥ (Σάαου)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν *'Ο στοιχειωμένος 
πύργος», «Ή ναυμαχία τής Έλιγολάνδης» καί «ι'Ο άνθρω

πος χωρίς μυαλό». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Πλεσ- 
σα-Μπάρτζου.

Κινημ. ‘Ηραΐον. Προεβλήθησαν «Φλόγες άπατηλές», 
«Ποΰ ήτανε δ Γιάννης» καί «Γιά μιά θεατρίνα». Πούλμαν 
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Ή διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου 
ήρχιοε νά πραγματοποιεί τό ύποσχεθέν. πρόγραμμά της 
προσλαβοΰσα τόν έκλεκτόν πιανίσταν κ. Μιχ. ΙΙαπαντωνό- 
πουλον. Μετά τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου «Γυμνή λαίδη» προ
εβλήθησαν τά έργα «Μπελφεγκόρ» καί μέ έξαιρετικήν έπι
τυχίαν «Λευκή σκλάβα».

Προσεχώς «Μεσσαλίνα», «Μπαγιαντέρα» καί τό «"Αν
θος τής Βαγδάτης».

Άπευθύνομεν συγχαρητήρια είς τόν κ.Σκληρόν ό όποιος 
δι’ έμοΰ διαβεβαιοϊ τόν «Κινημ. Αστέρα» ότι έφέτος θά 
παρουσιάση εις τό κοινόν τής Λευκάδος δλα τά έκλεκτά 
έργα τής παγκοσμίου παραγωγής. "Α&ανς
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ένας 
νέος», «Στά δίχτυα τής δακτυλογράφου» ώς ευεργετική υ
πέρ τών φυλακισμένων δοθεϊσα ύπό τοΰ σωματείου “Αγιος 
Νέστωρ καί «Μανωλέσκου». "Ηδη άπό τής παρ. Παρα
σκευής δίδει παραστάσεις ό θίασος «Ένωσις έλλήνων καλ
λιτεχνών».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν διάφορα έπεισοδιακά καί 
«Μανωλέσκου». Στογιαννίδης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Φαντασίαν (Ένταϋδα). Τοιαύτας πληροφορίας οί μάλλον 

άρμοδιότεροι νά σάς δώσουν είνε οί κ. κ. Γαζιάδη, Μη- 
τροπόλεως 1, Άθήναι.

— Κρητικόν (Κέρκυραν). Σάς εϋχαριστοϋμεν πολύ διά τό 
ένδιαφέρον σας, άλλά ήδη ύπάρχει τοιοΰτος είς τήν πό- 
λιν σας.

— Μπιζέλην (Κέρκυραν). Είς τόν κ. Άριστ. Κρητικόν 
στέλλονται άνελλειπώς τά φύλλα, δπως είς όλους καί είς 
τήν διεύθυνσιν, παραπλεύρως σχολείου Καλογραιών. Εξε
τάσατε παρακαλοΰμεν τί συμβαίνει καί γράψατέ μας ποια 
δέν έφθασαν είς χεϊράς του νά τά στείλωμεν καί πάλιν. 
Διά τάς άνταποκρίσεις δέν έχετε δίκαιον. Δημοσιεύονται 
ώς έχουν έκτος άν λησμονείτε τί στέλνετε. Ιδιαιτέρως έ- 
γράψαμεν.

—Σινεφΐλ (Ένταϋ&α). Ό Κλάϊν Ρόγγε έπαιξε πράγματι 
είς τό «Βόλγα-Βόλγα», άλλ’ είς δευίερεύοντα ρόλον, ενός 
βεζύρου.

— Βουδονρην (Χίον). Επιταγή διά συνδρομήν κ. Κακά- 
νη, έλήφθη καί εϋχαριστοϋμεν.

Ά νταποκριτήν μας (Ρέθυμνον). Παρακαλοΰμεν γνωρ 
σατέ μας όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσιν σας άκριβή.

Δ)δα Ραζοπούλου (Τρίπολιν). Παρακαλοΰμεν θερμώς 
νά άναλάβετε τήν αποστολήν άνταποκρίσεων έάν τοΰτο 
δέν σάς κωλύει.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ
Ή «Έβδομάς» εμφανίζεται μέ πλουσιωτάτην καί έκλε- 

κτήν ύλην.
Μεταξύ άλλων περιέχει τήν «Φιλημένη» σύγχρονο άθη- 

ναίκό ρωμάντζο τοΰ κ. Ντόλη Νίκβα, «Γιζέλλα» θαυμάσιο 
ίπποτικό μυθιστόρημα, μία έξοχη τριχρωμία. Ένα ώραιό- 
τατο φόξ-τρότ. Σελίδες 32.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΖΤροσκαΙεϊται <5 iv Σύρω διαμίνων κ. Ιωάν

νης Δούγτας, δπως έξοφλήση τόν άπό έπταμή- 
ν·ν έχχρεμή μετ’ έμοΰ λογαριασμόν τον.

Ήρ· Οικονόμου

ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΪ ΕϊΡΟΠΛΤΚΟΥ ΤΪΠΟΪ
ΔΙΑ ΤΗΙΊΟΜΙΛΟΥΣAM ΤΑΙΙΊΙΑΜ "ΜΠΛΚΜΕίΛ,,

'Ο ξένος τύπος άσχολούμενος μέ τήν νέαν ταινίαν^ πα
ραγωγής «Μπρίτις Έντερνάσιναλ» κρίνει αυτήν ώς εξής: 
Daily Mail

Άνωτέρα άπό κάθε άλλη όμιλοΰσαν ταινίαν. Έκτέλε- 
σις υπέροχος.
Daily Mirror

'Ο διευθυντής τοΰ κινηματοθεάτρου πού δέν θά προ- 
βάλη τό ίκανοποιητικώτατον αύτό θέαμα είνε ασυγχώρη
τος. Διαπράττει έγκλημα έναντι τών πελατών του.
Daily Herald

—Τό «Μπλακμέίλ» έμπνέει αύτοπεποίθησιν!
Sunday Referee

—'Ομιλούσα ταινία διά τήν όποιαν πρέπει νά ε’ίμεθα 
ύπερήφανοι.
Morning Post

—Πλήρης θρίαμβος τής αγγλικής κινηματογραφίας.
Evening News

—Είναι ή καλλιτέρα ταινία πού έχω ίδή.
Filin Weely

Τό «Μπλακμέίλ» δείχνει ότι ή θέδις τής Αγγλίας είς 
τήν τέχνην τών όμιλουσών είνε πραγματικότης τής σή
μερον.
Liverpool Courier.

—Σημειώνει μιά μεγάλη πρόοδο είς τήν Ιστορίαν τών 
όμιλουσών ταινιών.
Glaccow Bulletin

—Τό «Μπλακμέίλ» είνε ή καλλιτέρα ομιλούσα ταινία 
απ’ δλας δσας έκανε κάθε άλλη εταιρία καί ή πρώτη πού 
θά συναγωνισθή τάς ώραιοτέρας βωβάς.
Yorkshire Ε. Post

—Άναμφισβητήτως ή άρίστη ομιλούσα ταινία ην ειδο- 
μεν καί ήκούσαμεν μέχρι τοΰδε είναι τό «Μπλακμέίλ». * 
Irish Independent

—Άνωτέρα πάσης άμερικανικής παραγωγής.
Sporting Times

—Είναι ένας θρίαμβος καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως. , , , . , ,Τής άνωτέρω ταινίας τήν έκμετάλλευσιν άνελαβε δια 
τήν Ελλάδα ή εταιρία «Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπα- 
στόφας».

ΤΙ ΚβΤΤΐΟΙίΠΟΛΙΟ ΤΟ! ΖΟΔΑΤΓΟΤΗΤ
Είναι γεγονός δτι τό κοτσομπολιό είνε άναπό- 

φευκτον ελάττωμα κάθε καλλιτεχνικού περιβάλ
λοντος.

Είς τούς κύκλους τών κινηματογραφικών αστέ
ρων τοΰ Χόλλυγουντ έκυκλοφόρησε τελευταίως, ά
γνωστον άπό ποιους καί διατί, ή διάδοσις, δτι ή 
καλλιτέχνις Γκιέττα Γκουντάλ είναι κόρη τής Μάτα 
—Χάρι τής περίφημου ’Ινδής χορεύτριας ή οποία 
έτυφεκίσθη έν Παρισίοις κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
μεγάλου πολέμου ως κατάσκοπος τών Γερμανών.

Έπίσης έκυκλοφόρησεν ή διάδοσις δτι τήν Έ- 
βελυν Μπρέντ, βαρύνει κάποιο τρομερόν μυστικόν, 
ίσως κανένα έγκλημα, επειδή...άπό τίνος χρόνου είνε 
πολύ μελαγχολική.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— "Ωστε, είπεν, ισχυρίζεστε δτι έχετε μαζί σας 

τά έγγραφα διά τών οποίων δ’ αποδείξετε δτι ό γά
μος αυτός εΐνε άκυρος;

— Εΐνε άκυρος ! κα'ι τό ξέρετε πολύ καλά, έφώ- 
ναξεν ό Θεόδωρος βγάζων άπό τήν τσέπην του 
μίαν δέσμην χαρτιών ' Ήμμορεϊτε ν’ άρνηθήτε δτι 
τήν στιγμήν ποΰ ένυμφεΰθητε τήν Δωροθέαν, εί
χατε μίαν άλλην νόμιμον γυναίκα ; ’Ά ! τί λέγετε 
γιά τήν άνακάλυψίν μου αυτήν ; ’Αρχίζετε, βλέπω, 
νά στενοχωρήστε.

— Θεόδωρε, φίλε μου, άπήντησεν ό Τζέρολντ 
μέ ηρεμίαν, σάς ευχαριστώ μέ δλην μου τήν καρδίαν.
Μοΰ προσφέρετε μίαν μεγάλην υπηρεσίαν. Μέ ά-

νίας καί παράνομον κατάσχεσιν. Έάν ήθελα νά ομι
λήσω, θά σάς έκαμνα νά κοιμηθήτε απόψε είς τήν 
φυλακήν. Δέν ‘!ά κάμω δμως τίποτε. Πρέπει λοιποί’ 
νά δεχθήτε τάς δΰο χιλιάδας φράγκα που σάς προ- 

[ σφέρω νά τό περιμρονήσετε, διότι δέν πρέπει νά 
μή φανήτε πλέον εμπρός μου.

— Δΰο χιλιάδες φράγκα ! Άστειεΰεσθε ; έφώ- 
ναξεν ό Θεόδωρος, κόκκινος άπό τήν λύσσαν του. 'Η 

! οικογένεια μου και έγώ άπεκληριόθημεν, αυτό εΐνε 
βέβαιοί’. ’Αλλά θά εκδικηθώ, θά προκαλέσω σκάν- 
δαλον, θά δημοσιεύσω είς τάς εφημερίδας τήν ιστο
ρίαν τοΰ γάμου τής Δωροθέας ή οποία θά γίνη ό 
περίγελους δλου τοΰ Λονδίνου.

παλλάξατε άπό ένα ταξεΐδι είς τό Μπάρμουθ, δπου 
έσκόπευα νά υπάγω άπόψε, γιά νά κάμτο τήν 
ιδίαν έρευναν. Όμολογώ ότι τά καταφέρατε θαυ
μάσια.

— Πώς είπατε ;
Ό Τζέρολντ δμως δέν άπήντησεν είς τήν έρώ- 

τΐ]σιν τοΰ άντιπάλου. Έστράφη πρός τήν νεαράν γυ
ναίκα και μέ τό ίδιον ήρεμον ύφος προσέθεσεν :

— Δέν θά · ύποχρεωθήτε, Δωροθέα, νά κάμετε 
άγωγήν γιά νά πάρετε τό διαζΰγιόν σας. ’Από τά 
έγγραφα τοΰ έξαδέλφου σας άποδεικνΰεται δτι ποτέ 
σας δέν είχατε πανδρευθή.

— Τί έννοεΐτε ; ήρώτησεν ό Θεόδωρος κατά
πληκτος.

— Δέν εΐπα παρά τήν άλήθειαν. Ή Δωροθέα 
Μποΰιθ έπίστευσεν δτι εΐχεν ύπανδρευθή είς τό 
Μπάρμουθ κάποιον κύριον Τζέρολντ Φαίαρφαξ, ό 
όποιος, καθώς άπεκαλύφθη κατόπιν, ήτο τρελλός 
και τήν έγκατέλειψε μίαν ώρα ύστερα άπό τόν γά
μον τους. Άφοΰ ό γάμος εΐνε άκυρος, ή δεσποινίς 
Δωροθέα εΰρίσκεται άπηλλαγμένη άπό τάς υποχρε
ώσεις της πρός τόν Φαίαρφαξ αυτόν. Τώρα, άγαπη- 
τέ μου Θεόδωρε, ιθά εΐσθε διατεθειμένρς νά μοΰ 
παραχωρήσετε αντί δΰο χιλιάδων φράγκων τά έγ 
γραφα πού κρατείτε καί τά όποια πιστοποιούν δτι ό 
γάμος αυτός εΐνε άκυρος ; Τό ποσόν αυτό δέν πρέ
πει νά τό περιφρονήσετε, διότι δέν πρέπει νά 
ελπίζετε . εις τήν περιουσίαν τοϋ θείου σας. 
Μολονότι ή δεσποινίς Δωροθέα δέν εΐνε ύπανδρευ- 
μένη, έν τούτοις εΐνε ή γενικΐ) κληρονόμος τοΰ μα
καρίτου Χάρντυ. Αυτές εΐνε ή τελευταίες θελήσεις 
τοϋ θείου σας.

— Μία νέα’διαθήκη ! έφώναξε μέ θυμόν ό νεα
ρός Ρόμπινσον. Άρνοΰμαι νά παραδεχθώ τό ψεύδος 
αυτό.

Ένφ δμως όέλεεινός αυτός τύπος έτελείωνε τήν

'Ο Γκαίρισων, ό όποιος έγνώριζε τόν άντίπαλόν 
του, έβγαλε γιά κάθε ένδεχόμενον τό περίστροφόν 
του. Κατόπιν, χωρίς νά δείξη καμμίαν βίαν, έπα- 
ρουσίασεν είς τόν Θεόδωρον τήν διαθήκην.

— Διαβάσετε, τοϋ εΐπε, καί άκούσατε έπί πλέον 
καί τό εξής : ’Έχετε είς βάρος σας τάς εξής κατηγο
ρίας: συνενοχήν είς λωποδυσίαν, απόπειραν δολοφο-

φράσιν του, είσήλθεγ είς τό γραφεΐον ό Τάτλυ, μέ 
ύφος άνθριόπου ικανοποιημένου άπό τόν εαυτόν του. 
Πράγματι δέ δέν εΐχε χάσει άδικα τόν καιρόν του.

— Βλέπω δτι ό άνθρωπός μας εΐνε θυμωμένος, 
είπεν δ μυστικός πράκτωρ είς τόν Γκαίρισων. Πά
ρετε τόν φάκελλον αυτόν καί διαβάσετε άμέσως τό 
περιεχόμενόν του.

Ό Γκαίρισων έβγαλε κατά πρώτον άπό τόν φά
κελλον ένα άπόκομμα έφημερίδος, τό όποιον έλεγε 
τά εξής :

«Χθές εσπέραν, κάποιος ονομαζόμενος Τζέρολντ 
Φαίαρφαξ, ένφ περιεφέρετο μόνος του εις τό Πι- 
καντίλλυ άνεγνωρίσθη ύπό τής συζύγου του (έπρό- 
κειτο περί τής πρώτης) τήν οποίαν εΐχεν έγκατα- 
λείψει πρό τριών ετών. Ή έγκαταλειφθεΐσα σύζυγος 
έκάλεσε άμέσως ένα άστυφΰλακα και άπήτησεν δπως 
ό σύζυγός της έγκλεισθή είς τό φρενοκομεΐον».

Χωρίς νά προφέρη λέξιν, δ Τζέρολντ έδωσε τό 
άπόκομμα τής έφημερίδος είς τήν Δωροθέαν.

Κατόπιν έβγαλεν άπό τόν φάκελλον ένα φύλλον 
χάρτουείς τό όποΐονήσαν γραμμένα τά τελευταία α
ποτελέσματα τών έρευνών τοΰ Τάτλυ.

Τήν ιδίαν ημέραν, ό Τάτλυ εΐχεν αποκτήσει τήν 
βεβαιότησα δτι, πρό εβδομάδων, ό Θεόδωρος εΐχεν 
έμπιστευθή είς κάποιον χρυσοχόον δΰο περιδέραια 
δμοια μέ εκείνα τά όποια τοϋ εΐχε περιγράψει ό 

I Γκαίρισων.
Ό Τζέρολντ έπλησίασε τόν νεαρόν Ρόμπινσον, 

ό όποιος έπερίμενε μέ άνυπομονησίαν νά τελειώση 
ή άνάγνωσις τής σημειώσεως καί έρριχνε κεραυνσ- 
βόλα βλέμματα είς τόν Τάτλυ, τοϋ οποίου έ'οις τήν 
στιγμήν αυτήν δέν εΐχεν ύποπτευθή τήν προδο
σίαν. (Τό τέλος είς τό προσεχές)

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
I. Κακάνης
Γ. Παπαδοπούλας 
Ν. Βροχίδης 
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I. Ττσαρκάτογλου 
Κιν. Δ. Θεάτρου. 
Δ. Κουτσογιάννης 
Β. Παρασχίδης

Χίος 1-12-929
Άθήναι 1-11-929
Πειραιεύς 1-12-929
Σέρραι 1-1- 929
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Κέρκυρα 1-12-929
Λεβάδεια 1-12-929
Ξάνθη 1-12-929

Μέχρι 30-11-930 
30-10-930 
30- 5-930 
30-12-929 
30- 6-930 
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30- 5-930 
30-11-930
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είς τό
Γραφέΐον έκμεταλλεν- 

σεως εν ‘Ελλάδι

Μοιραία αγάπη Voman of affairs ηχητική 2632 10 Δράμα Meiro Goldwyn .’Αττικόν Μέτρο φίλμς
Τραγωδία στήν Κίνα felling the World βωβή 2709 9 » Αθηναϊκόν »
Όνειρον αγάπης Dream of love » 2675 9 » » Σπλέντιτ »
Ραψωδία έρωτος rhe Pagan Ί/?ιτική 2221 9 » Αττικόν »
Πρίγκηψ καρναβαλιού -’aschings Prinz βωβή 2680 8 κωμωδία t A. F. Α. □ ΰφα ΙΙάλας Συμβατική
*Οασις έρωτος fwo Men etaMaid ομιλούσα 2200 Δράμα riffanv Stahl Ιντεάλ Κ. Φραγκέτη
Μπάρα 3ora Βωβή 1950 7 )ag-Film Απόλλων Day Film (.ο
Μάχη στά σύννεφα fhree Miles up. 1400 5 » Jniversal Ελλάς I. Μαργουλή
’Εκδικητική ίππιλασία loofbeasts Veng « 115ρ .ι » » -Αθηναϊκόν »
'Όταν οί άνδρες αγαπούν His Lady » 2896 6 » (Varner Bros Ίάνθεον Άμέρικαν φίλμ
Ταξεϊδι θανάτου Todesfahrt » 197< ( Sisbar Film Αθηναϊκόν Κ. Σουλίδη
Μνηστή Αυστραλίας Fiancee Austr » 1578 ωμωδία Palladium Film Πανόραμα »
"Εοω; καί πόλεμος Guerre Γ Amour » 287ο 8 Δοάιια 3ritish Gaumont V »
Μασίστας καί Σεΐχης Maciste et Cheik » 2177 7 * Pittaluga » Τηλ. Σπυρίδη
Έκδίκησις Παρία Revanche paria » 185ο 6 » First National » »
Ηδονή καί θάνατος Tnsallah 2526 6 » »
Ναυαγοί τής ζωής Naufragees de Vie 234η 6 Gaumont » »
Α. Μ. δ φωτογράφος News Parade >> 2266 ί Fox Film Ελλάς Φόξ φίλμ
Κάου-Μπόϋ καί Κοντέσσα Sow-boy & Coun. » 172ρ 6 » »
Ρουλέττα Wheel of Chance 245ο 7 » First National Πανόραμα Άμολ.-Βουλγαρίδη
Διψασμένη γιά φιλιά \\ hy be Good ηχητική 250ο 8 όπερέττα ’ίντεάλ »

ί»
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