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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος) I 
— Καί δέν αναφέρω καί μερικές άλλες έγκλημα- ' 

τικές σας πράξεις, έξηκολούθησεν ό Γκαίρισων, χω
ρίς νά προσέχη είς τάς άπειλάς τοΰ άθλιου Είσθε 
βέβαιος δτι δέν έχετε είς βάρος σαςτίποτε άλλο;Μίαν 
κλοπήν ή μίαν απάτην, παραδείγματος χάριν. Γιά 
ποιον λόγον έφροντίσατε ν άποκρύψετε άπό τήν 
Δωροθέαν καί άπό τούς γονείς σας δτι έπήγατε είς 
τόν χορόν πού έδίδετο είς τό γειτονικόν σας σπίτι ; 
Εσείς δέν θά ομιλήσετε, άλλ’ έγώ είμαι είς θέσιν 

ν’ άποκαλύψω ποιος είσθε Λοιπόν, είς τό σπίτι 
έκεϊνο υπήρχε μία νέα ή όποια έφοροΰσε δύο θαυ
μάσια περιδέραια, καί στοιχηματίζω δτι δέν έδιστά- 
σατε νά διηγηθήτε καμμίαν εύχάριστονιστορίανσχετι- 
κώςμέτά περιδέραια αύτά.Τάκοσμήματααύτά δέν σάς 
εΐνε βεβαίως άγνωστα, έξηκολούθησε αμείλικτος δ 
Τζέρολντ,άφοΰ σείς ό ίδιος έπήγατε καί έπαραγγεί- 
λατε δύο ψεύτικα πού (ομοίαζαν τελείως μέ τά δύο 
περιδέραια.

Ποία διαφορά μεταξύ τοΰ Θεόδωρου Ρόμπινσον, 
δόποΐος έ'να τέταρτο τής ώραςπρΐν εϊσήρχετο άπειλη- 
τικός καί θριαμβευτικός είς τό γραφεϊον τοΰ Γκαί
ρισων καί τοΰ άθλιου υποκειμένου πού επάνω είς 
μίαν καρέκλαν έτρεμε τώρα άπό τόν φόβο καί είχε 
γηράσει κατά δέκα χρόνια.

— Τά ξέρετε... τά ξέρετε δλα, έψιθύρισεν.
— Σχεδόν δλα, άπήντησεν δ Γκαίρισων. Αλλά, 

προηγουμένως, πρέπει νά μοΰ διόσετε μερικάς συμ- 
πληρωματικάςπληροφορίας.Δένθά σάςδώσω τής δύο 
χιλιάδες φράγκα ποΰ σάς ΰποσχέθηκα, παρά έάν 
μοΰ έξομολογηθήτε τήν άλήθειαν.

Ό άθλιος, δελεασθείς άπό τό ποσόν αυτό, ήρχισε 
νά τά δμολογή δλα καί διηγήθη τήν ιστορίαν τών 
περιδέραιων. Παρακολουθών πάντοτε τήν ζωήν καί 
τάς συνήθειας τής έξαδέλφης του, είχε μάθει δτι ή 
Δωροθέα έκράτει ώς ένέχυρον τά κοσμήματα τής 
’Αλίκης Δάρζιν. Έγνώριζε έπίσης δτι ή Δωροθέα 
τά έκρυβεν είς τό συρτάρι τοΰ γραφείου της καί ήτο 
τό εύκολώτερον πράγμα γι’ αυτόν νά τά κλέψη. "Ο
ταν συνέλαβε τό καταχθόνιον σχέδιον νά έξαπατήση 
κάποιον πλούσιον γνώριμόν του, έπήγεν άμέσως είς 
τόν χρυσοχόον, πού άνεκάλυψεν ό Τάτλυ καί τοΰ 
παρήγγειλε νά κάμη δύο ψεύτικα.

Ό Θεόδωρος έκαμε ε ίς τόν κόσμον τήν έντύπω-

σιν ενός νέου ποΰ σπαταλά είς τάς διασκεδάσεις τήν 
πατρικήν του περιουσίαν. Έσύχναζεν είς τά κέντρα 
καί τάς λέσχας. Κατά τύχην, έγνσόρισεν έ'να πλουσιώ- 
τατον Αυστραλόν, τόν κ. Ούέμπστερ, δ δποϊος εϊχεν 
έλθει μέ τήν σύζυγόν του διά νά μείνη ολίγους μή
νας είς τό Λονδΐνον. Χιορίς νά ύποπτευθή τίποτε, 
δκ. Ούέμπεστερ έπεσε θΰμα τοΰ νεαροΰ Ρόμπιν
σον, δταν δ τελευταίος, προφασιζόμενος ότι ήτο στε
νοχωρημένος οίκονομικώς, έπρότεινεν είς τον πλού
σιον Αυστραλόν ν’ άγοράση τά δύο πολύτιμα κοσμή
ματα. Εννοείται δτι ό Θεόδωρος έπαρουσίασε κατά 
πρώτον, τά δύο πραγματικά περιδέραια. Ή συμφω
νία έγινε άμέσως. ‘Αλλά τήν στιγμήν τής παραδό- 
σεως, μέ έπιτηδειότητα ταχυδακτυλουργού, δ πα
νούργος Θεόδωρος, άντικατέστησε τά πραγματικά 
κοσμήματαμέ τά δύο ψεύτικα. 'Ο κ. Ούέμπστερ, δ δ
ποϊος δέν ήμποροΰσε νά ύποπτευθή δτι ένας τόσον 
εύγενή; καί κομψός νέος, ήτο δυνατόν νά εΐνε άπα- 
τεών, δέν άντελήφθη τίποτε. Τήν έπομένην έδίδετο 
χορός είς τό σπίτι τοΰ Σέρ Έδουάρδου Β' είς τόν 
δποϊον είχαν κληθήδ Θεόδωρος καί δΑύστραλός φί
λος του.

Έκεϊ, άκριβώς ό Γκαίρισων εΐχεν ίδή τόν Θεόδω
ρον μετημφιεσμένον είς Μεφιστοφελή καί τά ψεύ
τικα περιδέραια είς τόν λαιμόν τής κυρίας Ούέμπ
στερ.

Ό Θεόδωρος εΐχεν έγκαταλείψει τόν χορόν γιά 
νά βάλη είς τήν θέσιν τους τά πραγματικά κοσμή
ματα, τά δποϊα ολίγον άργότερον τά άπέσυρεν ή 
Δωροθέα διά νά τά έμπιστευθή είς τόν Τζέρολντ.

—Δέν ήπατήθην, είπεν δ Γκαίρισων δταν δ 
Θεόδαιρος έτελείωσε τήν άφήγησίν του, δτι είσθε 
ένας άπατεών, δ δποϊος τό δλιγώτερον πού έχει νά 
πάθη εΐνε νά καταδικασθή είς μερικών ετών κατα- 
ναγκαστικά έργα. Δέχεσθε τάς δύο χιλιάδες φράγ
κα; Θά σάς κάμω ένα τσεκ καί θά σάς τό στείλω 
αύριο τό πρωί. Έάν δέχεσθε, πρέπει έπίσης νά εγ
καταλείψετε τό Λονδΐνον εντός δύο ημερών.

—Δέχομαι, άπήντησεν ό Θεόδωρος.
Έσηκώθη, διηυθύνθη μέ χαμηλωμένο κεφάλι, 

πρός τήν πόρταν καί έξηφανίσθη χωρίς νά χαι- 
ρετίση.

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ νεαρού Ρόμπινσον, δ 
Γκαίρισων άντήμειψε γενταιότατα τόν Τάτλυ, δ ό-
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ΖΗΤΟΥΝΤΛΙ ΛΝΤΛΠΟΚΡΙΤΑΙ
Εις Πρέβεζαν, ’Ιωάννινα. ’Άρταν, Άργοστό- 

λιον, Λάρισσα, Τρίκκαλα, Καρδίτσαν, Τρίπολιν, 
Σπάρτην, Κυπαρισσίαν, Λαμίαν, Ναύπλιον, Μεσο
λογγίου, Κύμην, Νησίον, Λαύριον, εις ό άκληρον 
τήν Κύπρον καί δπου λειτουργεί έστω καί εις κινη
ματογράφος ακόμη καί κατά περιόδους.

Οί έπιθυμούντες νά άναλάβουν τήν μικράν αυ
τήν ένόχλησιν δλως φιλικώς, παρακαλοΰνται νά μάς 
στέλνουν καθ’ έκάστην εβδομάδα ένα σημείωμα δ .ων 
τώνέν τώ κινηματογράφο.) τήςπόλεώς των προβαλλο- 
μένων έργων, άνελλειπώς.

Επίσης παρακαλούνται δπως μάς άποστείλουν 
τήν ακριβή διεύθυνσίν των διά νά τούς άποστέλλο- 
μεν τακτικώς τον «Κινημ. Αστέρα» δωρεάν.

ποιος έδειξε τόσην Ικανότητα και άφοσίωσιν είςτήν 
ύπόθεσιν. Τοΰ ύπεσχέθη μάλιστα νά τον προσλάβη 
εις την υπηρεσίαν του όριστικώς.

Ό Τζέρολντ και ή Δωροθέα έμειναν μόνοι.
—Δεσποινίς Δωροθέα, εΐπεν ό Γκαίρισων μέ 

τρέμουσαν ολίγον την φωνήν του, έτελείωσα τήν α
ποστολήν πού μοΰ είχατε αναθέσει. Είμαι ευχαρι
στημένος διότι κατώρθωσα νά τήν φέρω εις π ρας 
και διότι ή λύσις τής θλιβερά; αυτής ύποθέσεως ύ- 
πήρξεν υπέρ ήμών. ’Αλλά, πρέπει νά σάς ομολογή
σω ότι αισθάνομαι μεγάλην λύπην τώρα πού δεν έ
χετε πλέον ανάγκην τών υπηρεσιών μου. Γιά μένα 
ήτο τόση μεγάλη, ευτυχία νά.. ήμουν τόσον ευτυχής 
πού σάς συναντούσα καθημερινώς..καί δταν σκέπτω- 
μαι δτιδέν θά σάς ξαναδώ πλέον...

'Ο Τζέρολντ ήτο τόσον συγκεχινη μένος καί μέ 
δυσκολίαν έπρόφερε τάς φράσεις του.

—’Αλλά γιά πριόν λόγον, άπήντησεν ή Δωρο
θέα, μέ έλαφρόν μειδίαμα, δέν θά ξαναϊδωθούμε 
πλέον! 'Η θέσις μας τώρα είναι εντελώς άλλη. Δέν 
είμαι πλέον κυρία Φαίαρφαξ, αλλά δεσποινίς 
Μπούθ. Έάν σάς έζητοΰσα νά μοΰ ευρετε ένα σύ
ζυγον, ένα αληθινόν τήν φοράν αύτήν.τίθά έλέγατε;

— Νά, θά έλεγα...’Ή μάλλον θά μοΰ επιτρέψε
τε νά σάς έπιστεφθώ απόψε; Θά σάς παρουσιάσω 
μίαν αϊτησιν...Έξ ονόματος κάποιου πού σάς αγαπά 
από τ’1ν στιγμήν πού σάς έγνώρισε καί δ όποιος 
σήμερον πού έκληρονομήσατε τήν περιουσίαν τοΰ, 
θείο1’ σαώ φοβείται δτι δέν έχει τό δικαίωμα νά 
σάς ζΠτιίσ11 εις γάμον διότι εΐνε πολύ πτωχός.

"Ενα μήνα κατόπιν, ό Τζέρολντ καί ή Δωροθέα 
εύρίσκ.οντο επί ενός άτμοπλοίου καί έπήγαιναν εις 
Αμερικήν διά νά περάσουν τον μήνα τού μέλιτος.

'Η ύπόθεσις Χάρντυ έκανονίσθη τελείως. Ό 
Σκώτ είσέπραξε τήν άποζημίωσιν τής ασφαλιστικής 
εταιρίας. Οί Ρόμπινσον έγκατέλειψαν τό Λον- 
δΐνον. 'Ο Φόστερ Δάρζιν, έπαυσε τήν σπάταλον 
ζωήν του καί συνεφιλιώθη μέ τήν σύζυγόν του. 'Ο 
Φαίαρφαξ έκλείσθη εις τό φρενοκομείου, δπου τον 
έπεσκέπτετο συχνά ή πρώτη του σύζυγος.

Εις τήν γέφυραν τού μεγάλου ύπερωκεανείου, ή 
Δωροθέα καί δ Τζέρολδ, άπελάμβαναν τήν θαυμα
στήν δύσιν τοΰ ήλιου.

'Όταν, μετά δύο ώρας, ή σελήνη έφώτιζε τήν 
θάλασσαν, εύρίσκοντο ακόμη εις τήν γέφυραν καί 
εξακολουθούσαν μόνοι τήν συνομιλίαν των.

'Η Δωροθέα άκούμβησε τό κεφάλι της εις τον 
ώμον τοΰ συζύγου της καί ό Τζέρολντ τήν έσφιξε μέ 
αγάπην σ,τήν αγκαλιά του.

— ’Αγαπητή μου Δωροθέα, είπε, πόσον είμαι 
ευτυχισμένος.

Εκείνη άπήντησε:
— Ναί, αγαπημένε μου Εΐνε ή πρώτη ευτυχία 

πού αισθάνομαι στην ζωήν μου. Εάν ήξευρες μέ 
πόσην πίκραν προσπαθούσα νά κρύψω έως τώρα τά 
πραγματικά μου αισθήματα!

Καί αί άνησυχίαι τού παρελθόντος, αί άγωνίαι, 
δλος αυτός ό τρομερός εφιάλτης, έχάνετο μέσα εις 
τήν ανατολήν τού μεγάλου των αισθήματος.

Η ΚΙΗΗΛΑΗΤΟΓΡ. ΚΙΙΊΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Εις τον «Κινημ. Όπερά» ήρχισε καί πάλιν νά 
ποικίλη τό πρόγραμμα τού κινηματογράφου ή Αρ
γεντινή ορχήστρα Μπιάνκο, έπιστρέψασα έξ Αθη
νών. Είς έρώτησίν μου άν οί καλλιτέχναι έμειναν 
ευχαριστημένοι από τάς ’Αθήνας ό κ. Ε. Μπιάνκο 
μοί άπήντησεν ώς εξής : 'II πόλις των Αθηνών ο
μοιάζει σάν μικρό Παρίσι, αλλά οί Αθηναίοι εΐνε 
πολύ ψυχροί. Δέν ξέρουν ή δέν θέλουν νά χειρο
κροτούν διά νά δώσουν θάρρος στούς ξένους. Τά 
αύτά παράπονα μοί έκαμαν καί άλλοι καλλιτέχναι 
καί αυτή ακόμη ή Ούγκέτ Ντυφλός. Οί "Ελληνες, 
λέγει, εΐνε έγωϊσταί καί δέν χειροκροτούν τούς ξέ
νους διά νά τούς ένθαρρύ ουν.

Εις τον ανωτέρω κινηματογράφον προεβλήθη- 
σαν τά έργα «Ή ’Αφροδίτη», ταινία ηχητική έκ 
τών υστέρων τονισθεΐσα καί «Τά τρία πάθη», επί
σης ηχητική μέ. τήν Άλίς Τερρύ καί τον Ίβάν Πέ- 
τροβιτς.

Είς τό »Μοντέρν» προεβλήθησαν τά έργα «Καρ 
δία Μουζίκου» μέ τον Λόν Τσάνεϋ καί ή κωμωδία 
«Μαλέκ Όπερατέρ» μέ τον Μπούστερ Κήτον.

I ίς τον Κινηματογράφον «Άλάμπρα» συνεχίζε
ται διά δευτέραν εβδομάδα ή ομιλούσα ταινία Βγ - 
α ‘w ν m li.dy μέ τον Άννίτα Πέϊτζ καί τήν Μπέσ 
συ Λόβ. Τ·> ευτύχημα εΐνε δτι εις διάφορα μέρη έ- 
τοποθετήθησαν επεξηγηματικοί τίτλοι καί ούτω οί 
θεαταί εννοούν δπως δήποτε τήν ουσίαν τοΰ έργου.

Εις τον «Μαζίκ» ή «Διάνα 181κ» μέ τήν’Όλγα 
Τσέχοβα έκαμε καλάς εισπράξεις, ήδη δέ προβάλ
λεται μέ επιτυχίαν «Ό Άρχιατσίγγανος» μέ τήν 
Βέρα Μαλινόφσκαγια τή συνοδεία τσιγγάνικης όρ- 

. χήστρας.
Εΐς τό Κινηματοθέατρου «Μελέκ» προβάλλε

ται μέ μεγάλην επιτυχίαν ή νέα ταινία «Μόντε Χρί
στος» μέ τήν Λίλ Ντάγκοβερ καί τον Ζάν ’Άν- 
τζελο.

Ναζλόγλου

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ
ΔΤΑΓΩΝΙΧ1ΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Κατόπιν αΐτήσεω; μιας σοβαρά; Γερμανικής κι
νηματογραφικής εταιρίας, τής οποίας Θά μάς έπιτρα- 
πή επί του παρόντος νά μή δημισιεΰσωμεν τήν επω
νυμίαν, άπεφασίσαμεν νά άναλάβωμεν τήν ένέρ- 
γειαν ενός διαγωνισμού γυναικείας καλλονής.

Ή 'Εταιρία αύτη επιθυμεί νά προσλάβή διά τό 
«γύρισμα · μιας ταινίας καί συγκεκριμένως δι’ ώρι- 
σμένον ρόλον, μίαν καλλονήν έκ τών Βαλκανικών 
χωρών, μή εξαιρούμενης ουδέ τής 'Ελλάδος, έλθ ΰ- 
σα δέ εις συνεννόησιν μεθ’ήμών, προκηρύσωμεν διά 
λογαριασμόν της τόν παρόντα διαγωνισμόν εΐς ον 
δύνανται νά λάβουν μέρος οσαι επιθυμούν άποστέλ- 
λουσαι πρός ημάς τάς φωτογραφία; των αί όποϊαι 
θά δημοσιεύονται —δαπάναις μας μία έως δύο καθ’ 
εβδομάδα—έφ’ όσον θά τό έπεθύμουν αί ύιαγωνι- 
ζόμεναι καί έφ’ όσον κατά τήν κρίσιν μας θά συγ
κεντρώνουν τά ά.ταιτούμενα πρός τούτο προσόντα.

Αί άποστελλόμεναι φωτογραφίαι δέον άπαραι- 
τήτως νά ε νε καλλιτεχνικαί, ολίγον ηέρΐϊρέ, νά 
παρουσιάζουν δέ τό πρόσωπον άν προφίλ η άν φάς.

Εΐς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβουν μέρος 

ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Φ Ο Ξ ΜυΎΒ I -Γ Ο Ν

Πολλά έγράφησαν διά τά; ομιλούσα; ταινία; τό
σον είς τά κινηματογραφικά φύλλα όσον καί εις τόν 
παγκόσμιον τύπον. Παραλήψει; καί άνακρίβειαι 
φαρεισέφρησαν καί ιδίως παρήλθεν ύπό σιγήν τό 
γεγονός ότι ή εΐς μέγιστον βαθμόν τελειοποίησις 
τού ηχητικού κινηματογράφου οφείλεται άποκλειστι- 
κώς στον κ. Γουΐλλιαμ Φόξ, όστις μέ τό μεγαλοφυές 
επιχειρηματικόν του πνεύμα άντελήφθη ευθύς έξ 
αρχής τό μέλλον τού κινούμενου ήχου (μούβιτον), 
καί έθεσεν εΐς τήν διάθεσιν τών έφέυρετών τά κο
λοσσιαία άναγκαιοΰντα κεφάλαια διά νά έφαρμο- 
σθή καί τελειοποιηθή ή σπουδαιοτάτη αυτή έφεύρε- 
σι; ή οποία εντός ολίγου θά άνασταΐώση τήν έβδό- 
μην τέχνην.

Προ δύο ετών δταν οί διευθύνοντες τήν Αμερι
κανικήν κινηματογραφίαν έθεώρουν αδύνατον τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου, 
ό Γουΐλλιαμ Φόξ ίδρυσε μέ τόν Μ. Κέηζ τήν ·Φόξ 
Κέηζ Κορπορέσιον» διά τήν εφαρμογήν καί τελειο- 
ποίησιν τοΰ Φόξ Μούβιτον καί μετά παρέλευσιν διε
τών κοπιωδών ερευνών, έσχε τήν εύχαρίστησιν -νά 
ΐδή πραγματοποιούμενου τό δνειρόν του.

Τώρα ύπελείπετο πλέον ή ομιλούσα ταινία νά 
ριφθή είς τήν εμπορικήν χρήσιν. Τήν 21ην ’Ιανουά
ριου 1927, κατά τήν μεγάλην παράστασιν τής ται
νίας «Πόσον έκόστισεν ή νίκη» στο κινηματοθέα-| 
τρον «Σάμ Χάρις» τή; Νέας Ύόρκης, δ Γουΐλλιαμ 
Φόξ έπαοουσίασεν εις τούς άκροατά; μερικά τρα
γουδάκια τή; Ρακέλ Μελλέρ διά τή; πρώτη; κατα- 
σκευασθείση; ταινίας τοΰ Μούβιτον. 'Η επιτυχία καί 
ή υποδοχή στο «δοκίμιο» αυτό τόν ένεθάρρυνεν καί 
ό Γουΐλλιαμ Φόξ ώργάνωσεν αμέσως τήν παραγω

οσαι δεσποινίδες επιθυμούν έξ όλης τής Ελλάδος 
νά μάς γνωρίζ.υν δέ δι’επιστολής των τήν ήλι-, 
κίαν των, ή όποια δέον νά μή ΰπερβαίνει τό 25ον 
έτος, τό χρώμα καί ότι άλλα προσόντα έχουν.

Επίσης δέ ν νά μάς γνωρίζουν ότι δέχονται τήν 
δημοσίευσιν τής είκόνος των εις τό περιοδικόν μας 
έφ’ όσον θά κριθή άξια πρός τούτο.

’Επειδή αί φωτογραφίαι θά έπιστραφούν μετά τήν 
λήξιν τού διαγωνισμού εΐς τάς ένδιαφερομένας, πα- 
ρακαλούμεν όπως πάσαι αί διαγωνισθησόμεναι μάς 
γνωρίσουν τήν άκριβή των διεύθυνσίν.

'Ο διαγωνισμός οοτος θά διαρκέσρ περί τό τρίμη
νον διά νά δυνηθ ύν νά λάβουν μέρος άρκεταί όχι 
μόνον έκ τών ’Αθηνών καί Πειραιώς άλλά καί έξ 
όλης τή; ’Ελλάδος, έν καιρώ δέ, θά κληθούν οσαι 
κριθούν ύπό όρισθησομένμς ειδικής έπιτροπής, ώς 
συγκεντρώνουσαι τά ερισσότερα προσόντα ϊνα έξ 
αυτών έκλεγή ή καταλληλοτέρα, τής οποίας τήν ει
κόνα θ’ άποστείλωμεν μετά τών σχετικών είς τό 
κέντροντήςμεγάλης έπιτροπής ή οποία καί θά έκλέξη 
τελικώς μίαν έκ τών|τεσσάρων βαλκανικών καλλο. 
νών, Ελλάδος, Σερβίας, Ρουμανίας καί Βουλγαρίας

γήν τών συγχρονισμένων επικαίρων (Φόξ Μούβιτον 
Νιοΰς) ούτως ιοστε τόν Μάϊον τού 1927 έπαρου’ 
σίαζε επί τής οθόνης τοΰ κινηματοθεάτρου «Σάμ 
Χάρρις», τήν άναχώρησιν τοΰ Λίντμπεργκ διά τήν 
διάβασιν τού ’Ατλαντικού.

Τήν 28ην ’Οκτωβρίου τοΰ ΐδίου έτους, τό «Ρό- 
ξη» έπαρουσίαζεν ολόκληρον πρόγραμμα επικαίρων 
γεγονότων εντελώς συγχρονισμένων καί τήν 3ην Δε
κεμβρίου, ήρχισε τακτική υπηρεσία εβδομαδιαία τών 
«Φόξ Μούβιτον Νιούς». 'Η φήμη υπήρξε τόσον με
γάλη ώστε τήν 6ην ’Οκτωβρίου 1928 τά εβδομαδι
αία αυτά επίκαιρα προγράμματα ήλλασσον δίς τή; 
έβδομάδος. 'Η Φόξ-Φίλμ ύπερηφανεύεται σήμερον 
διότι εΐνε ή μόνη κινηματογραφική δργάνωσις ή ο
ποία κάθε εβδομάδα θέτει είς κυκλοφορίαν τέσσαρα 
(4) νέα όμιλοϋντα επίκαιρα, χωρίς νά άναφέρωμεν 
τάς μεγάλα; συγχρονισμένα; ταινίας καί τά μικρού 
μήκους ατραξιόν.

Διά νά λάβετε μιά ιδέα τής σπουδαιότητος τών 
«Φόξ Μούβιτον Νιούς», θά σάς πούμε μόνον δτι 
από διετίας εύρίσκονται στήν Ευρώπη είκοσι συνερ- 
γεΐαμέ αποκλειστικό σκοπόνά πέρνουν σύγχρονα έπί- 
καιραγεγονότα.Κάθεσυνεργεΐονάπόαύτά άποτελεϊται 
από ένα φωτογραφικό μηχάνημα λήψεως ταινιών 

(ακριβότατο καί υπερβολικά ευαίσθητο, τό όποιον εί
ναι μανταρισμένο επάνω σ’ ένα αυτοκίνητο καί τό 
όποιον άποτυπώνει διαδοχικώς τούς ήχου; καί τάς 
σκηνάς.

Ούτω κατορθιόθη ν’ άποτυποϋνται δλα τά επί
καιρα γεγονότα δλου τού κόσμου καί νά βλέπουν οί 
θεαταί μίαν πραγματικήν ζωντανήν εφημερίδα.
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ανοικτά καθ’ έκάστην
9—11 καί 3—6 πλήν τή; ΠΕΜΠΤΗΣ Τηλ. 1-56.



ΚΪΝΐίΜΑΤΟίΊΆΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

011OTEESTBS MH2W10 iJUJiSTA
Από Αγγλικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν 

παραλαμβάνομεν τό κάτωθι χαριτωμένον έπεισό- 
διον.

Πρό διμήνου ό δούξ και ή δούκισσα τής 'Ϋόρ- 
κης έπισκεφθέντες τά έν ’Έλστρη απέραντα στούν
τιο τής Μπρίτις Έντερνάσιοναλ Πίκτρουρς, περιήλ- 
θον δλα τά τμήμοίτα αυτών συνοδευόμενοι υπό τοΰ 
γεν. διευθυντού τής εταιρίας καί τοΰ διευθυντού 
τών στούντιο.

Τό τελευταΐον τμήμα τό όποιον έπεΟκέφθησαν 
ήτο τό τμήμα λήψεως ηχητικών καί όμιλουσών ται
νιών, δπου κατ’ εκείνην τήν στιγμήν ό σκηνοθέτης 
'Άλφρεδ Χίτσκοκ έτελείωνε τήν έπανάληψιν σκη
νών τής ταινίας «Μπλακμέϊλ» εις τήν οποίαν πρω
ταγωνιστεί ή ’Άννυ ’Όντρα.

— Καλά έπήγε- νά τήν πάρωμε, λέγει ό σκη
νοθέτης.

Καί ό βοηθός του μή άντιληφθείς τήν παρου
σίαν τών πριγκήπων προσθέτει μέ απότομον ύφος.

— "Ολοι δσοι δέν λαμβάνουν μέρος νά βγοΰν 
αμέσως έξω.

Ό πρίγκηψ έκινήθη νά έξέλθη. Αλλ' ή πριγ- 
κήπισσα, ή οποία εΐχε προλάβει νά δή μέρος τής 
σκηνής καί τής οποίας ή περιέργεια εϊχεν έξαφθή, 
ουδεμίαν διάθεσιν έδείκνυε νά σύμμορφωθή πρός
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STANDARD 30 
ό όποιον έθεσε πρός πώλησιν ή έταιρία.

GAUMONT
iAKVpiOl ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ!

ή προβήτε είς ούδεμίαν αγοράν πρ?ιν ή ζητήσετε 
καταλόγους καί τιμάς ΗΧΗΤΙΚΗΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

τής παγκοσμίου φήμης μάρκας
Q AUMONT

Τά όποια εϊνε αποτέλεσμα εικοσαετούς μελέτης. ’Εφαρμόζονται είς δλας τάς ΰπαρχοόσας 
εγκαταστάσεις. Εϊνε τά πλέον τελειοποιημένα καί ασυναγώνιστα είς τάς τιμάς

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 3Οήν τρέχοντος μηνάς Δεκεμβρίου λήγουν αί σύν

δρομα! τών κ. κ. Λ'. Frank Port Elizabeth, Ρ. Schlater- 
nuind Alexandrie, Κ. Σουλίδη, Ίωάννου καί Μάλλη, Άρ. 
Πάσχου, Έιαιρίας «Συμβατική», Θ. Σκούρα, Μ< Νοβάκ 
καί Ε, Μαυροδημάκη Ά&ήναι. Κινηματογράφου «Σπλέν- 
τιτ» Πειραιά. Δ. Στυλίδη Δράμα. Κ. Χανδρινοϋ καί Π. 
’Αποστολή Καλάμαι. Δ. Ξανθοπούλου, Δ. Χρόνη καί Π. 
Δαβίδ Ζίράμα. Κινηματογρ. «Αττικόν» Βα&ΰ (Σάμου). Κι- 
νηματογρ. «Άστήρ» Χίος. Σινέ Όριάν καί Σ. Μαλλάχ 
Θεσσαλονίκη. Στάσας Τριανταφυλλίδου Ηράκλειον. Ζα- 
χαρούλας Κρανιδιώτου Καλάμαι. Άνθιππούλας Σαρίκα 
Καβάλλα. Χαρ. Σπανδάγου Χανιά. ’Ηλεκτρικής Εταιρίας 
Ρέ&υμνον. Γ. Ρουσοπούλου Νηοίον. Φούλας Μπούκα καί 
Σωσώς Δάσκα Καλάμας. Γ. Λάμπρου καί Δ. Τσιμπούκη 
Βόλος. Πόπης Πολυξίγκη 'Ηράκλειον. Μ. Σχοινά, Θ. Νι- 
κολέρη, Χρ. Πανά, Ε. Έλευθεριάδη καί Μ. Παρμενίδου 
Δράμα. Β. Γεο’ργιάδη Θεσσαλονίκη. Άναστ. Κριτή Ξάν- 
■Ο·η. Μ. Λυμπέρη Ηράκλειον. 'Ερρίκου Μπερεσή Βα&ύ 
(Σάμου). Αλεξάνδρας Δράκου, Σπυρ. Κοντούτση καί Β. 
Γαβαλλά Σύρος.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομηταί, 
δπως μάς ειδοποιήσουν εγκαίρως περί άνανεώσεως τής 
συνδρομής των.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ  
τήν άπαίτησιν τοΰ βοηθού.

’Έγκαιρος έπέμβασις τοΰ γεν. διευθυντού, δστις 
άντελήφθη τί συνέβαινεν, έκαμεν ώστε νά έξευρεθή 
λύσις καί ουτω τό πριγκηπικόν ζεύγος παρηκολού- 
θησε τήν λήψιν τής ταινίας άπό τόν φωτογραφικόν 
θάλαμον.

______________ ί 

η uiim m, pots miaasp
"Ενα χαριτωμένο έπεισόδιο συνέβη τελευταίως 

είς τήν άμερικανίδα καλλιτέχνιδα τής εταιρείας Τίφ- 
φανυ, Πάτσυ Ρούθ Μύλλερ.

"Ενα πρωί ή Πάτσυ, ξύπνησε άργά καί μόλις 
πρόφθασε νά πάγη στή δοκιμή χωρίς καν νά προ- 
γευματίση. Κατά τάς 1.0 διέκρινε σ’ ένα τραπέζι λί
γες μπανάνες. Ζήτησε λοιπόν άπό τόν σκηνοθέτη 
τήν άδειαν νά φαγη,διότι πεινούσε. 'Η άδεια έδόθη 
καί οί μπανάνες κατεβροχθίσθησαν στό λεπτό. Α
φού φαγώθηκε κι’ ή τελευταία, ή Πάτσυ είπε:

— Τί καλές πού... ήσαν ! Πεινώ τόσο πολύ ώστε 
ευχαρίστως θάτρωγα ολόκληρο κλαδί γεμάτο μπα
νάνες.

"Υστερα άπό δέκα λεπτά, ένας υπηρέτης φάνηκε 
κρατώντας ολόκληρο κλαδί μπανάνες.

— ’Έλα Πάτσυ, λέγει ό σκηνοθέτης, φάγε της 
δλες, δπως είπες.

Καί ή καλλιτέχνις, ήρχισε νά τρώγη πεισμωμένη 
γιά τήν πρόκλησι. Έπί τέλους δμως σταμάτησε διότι 
δέν μπορούσε ν’άνθέξη περισσότερο τό στομάχι της.

Καί γιά νά τιμωρηθή διά τήν λαιμαργίαν της, 
έπειδή έλεγε πώς θά έτρωγε ένα ολόκληρο κλαδί, 
κατεδικάσθη |νά κεράση δλο τό προσωπικό τού 
στούντιο άπό ένα παγωτό.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
1 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΗΖ 1

ΑΜΕΡΙΚΗ

'Η Fox Fi'm Corporation ή οποία μέχρι τοΰδε 
ήτο κάτοχος τών 28 ο)ο τοΰ Κεφαλαίου τής F>r«i 
National Pictures, έπώλησεν τό μερίδιόν της αυτό 
είς τήν W-m-r Β nth r« αντί τοΰ ποσού τών 
10.000.000 δολλαρίων. Τοιουτοτρόπως ή Warner 
Β others καθίσταταικυρίασχεδόν έξ όλοκλήρουτοΰ κε
φαλαίου τής F»rst National Picfur··. Εφεξής, ή Fox 
Fi'm C< rporalion θά «γυρίζη» άποκλειστικώς όμι- 
λούσας ταινίας, ένώ ή Fir-t Ν->'ι·>βΙ Pictures θά 
«γυρίζη» καί όμιλοΰσας καί σιωπηλάς.

— Πρό ημερών έγένετο έπιτυχής έγχείρισις 
σκωληκοειδίτιδας είς τήν Κόλιν Μούρ.

—. 'Η γνωστή Άμερικανίς ήθοποιός τοΰ κινη
ματογράφου, Άλίς Χουάϊτ τελεί κατ’ αύτάς τούς 
γάμους της μετά τοΰ Σίντνεϋ Μπάρελετ.

— 'Ο Τζέσσε Λάσκυ προτίθεται νά κατασκευά-j 
ση μίαν μεγάλην κινηματογραφικήν Έπιθεώρησιν 
άπό τήν οποίαν θά παρελάσουν δλα τά πρόσωπα 
τής δργανοισεώς του. 'Ο τίτλος του θά εϊνε : ή πα- 
ρέλασις τής Παραμάουντ.

— ’Αγγέλλεται έξ ’Αμερικής, δτι ό σκηνοθέτης 
τής «Τερέζ Ρακέν», γνωστός Βέλγος σκηνοθέτηςΖάκ 
Φεϋντέρ, παρέτεινε τό συμβόλαιόν του μετά τής 
Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ, έπί έν έιος.

— 'Ο ”Αλ Τζόλσον άνεχώρησεν πρό έβδομάδος 
έξ ’Αμερικής διά νά τελέση ταξείδιον αναψυχής μετά 
τής συζύγου του, άνά τήν Ευρώπην, κατά τό διάστη
μα τοΰ οποίου θά εμφανίζεται έκάστοτε καί άπό τής 
σκηνής.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

'Υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ’Άλφρεντ Τάϊσλερ, ένα 
νέο φίλμ Uf-t< η εΰρίσκεται υπό καταστευήν είς τά 
νέα στούντιο τής U·». Πρωταγωνιστεί ή Γκρέντα 
Μάουρους. 'Ο τίτλος τοΰ φίλμ εϊνε«Τίγρις».

— 'Η Μπριγκίττε Χέλμ άπέσυρεν τήν αγωγήν 
της κατά τής Οΰφα καί πρόκειται νά έπαναρχίση νά 
εργάζεται δν’ αύτήν.

— Ό Ίβάν Πέτροβιτς κατεδικάσθη υπό τής 
’Αστυνομίας τοΰ Βερολίνου νά πληρώση σεβαστόν 
ποσόν ώς πρόστιμον, διότι έτρεχεν εξαιρετικά πολύ 
μέ τό αύτοκίνητον του.

—Κατ’ αύτάς παρουσιάσθη μέ εξαιρετικήν έπι
τυχίαν είς Βερολϊνον, τό τελευταΐον βωβόν φίλμ τής 
Οΰφα «Έσχάτη προδοσία». Σκηνοθεσία : Γιοχάνες 
Μέγιερ. Πρωταγωτισταί Γκέρντα Μάουρους, Χάρρυ 
Χάρντ, Φελίξ ντέ Πομμές καί Γκουστάβ Φρέλιχ.

—Έπερατιόθησαν αί λήψεις τών σκηνών τοΰ 
«Σ’ άγάπησα» παραγωγής Α.Α.Π.Α. Τ< bis Ti'ms, 
πρωταγωνιστεί ή Μαίντυ Κρίστιανς.
ΠΟΛΩΝΙΑ

—'Η Εταιρεία «Αούξ» τής Βαρσοβίας, προσέ- 
λαβεν δύο ήθοποιούς τόν Βίκτωρα Βαρκόνι καί τήν

ΠΜΜΟΓΗΙΝ E1S ΝΕΑΝ Τ0ΡΚ8Ν
ΡΩΜΗ, 11 Δεκεμβρίου. (Ίδ. ρφδ. ΰπηρ.)'—Κα 

τά τηλεγράφημα έκ Νέας Ύόρκης, σφοδροτάτη πυρ- 
καϊά -'ατέστρεψεν εντελώς έν κινηματοθέατρον λει
τουργούν είς λαϊκήν συνοικίαν. "Οταν έξερράγη <ή 
πυρκαϊά προεβάλλετο μία κινηματογραφική ταινία. 
Εννέα άνθρωποι άπηνθρακώθησαν καί πολλοί άλ

λοι έπαθον εγκαύματα.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ  
Άγκνές. Πέτερσεν, διά τήν νέαν της παραγωγήν 
«'Η καλλιέργεια τής σαρκός». Οί έν λόγφ καλλιτέχ- 
ναι κατόπιν ολιγοημέρου παραμονής των είς Βαρ<- 
σοβίαν, δπου «έγύρισαν»είςμερικά «εξωτερικά» έπέ- 
στρεψαν είς Βιέννην μετά τού σκηνοθέτου των Μ. 
Βαστζίνσκυ.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

—Ή Αιγυπτιακή Εταιρεία παραγωγής ταινι
ών Ν h Ά F πρόκειται νά γυρίση κατ’ αύ
τάς μίαν νέαν ταινίαν μέ τίτλον «Μία παράδοξος 
περιπέτεια».Πρωταγωνιστεί ό Ούμπάλντο Κασσάρ.

ΙΤΑΛΙΑ

Τά γερμανικά έργα «'Η γυναίκα μέσα στής 
φλόγες» παραγ ■ γής «Τσέχοβα-Φίλμ» καί «Οί αί- 
αατηροί έρωτες» μέ τήν Αίλ. Ντάγκοβερ καί τόν 
Χάνς Στοΰβε, παραγωγής A A.F.A ήγοράσθησαν 
διά τήν ’Ιταλίαν υπό τής εταιρία; S.A C.I.A.

Watnpas
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H ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
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Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Ταινία βωβή .ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Μία όπερέττα χωρίς απαιτήσεις προκαλοΰσα οπωσδή
ποτε τό ένδιαφέρον τοϋ θεατού μέ άρκετά νόστιμα έπεισό- 
δια. Ή σκηνοθεσία τοϋ Βάλτερ Φάϊν δέν παρουσιάζει κι’ 
αυτή τίποτε τό έξαιρετικόν. ΙΙρωταγωνιστοΰν ό Χάρρυ 
Λίτκε, δ δποϊος παρ’ δλον δτι έγήρασε πειά έξακολουθεϊ 
έν τούτοις νά διατηρή μέγα μέρος τών συμπαθειών του. 
Είς τούς άλλους ρόλους ή Μαρία Βίλκελστερν καί δ Χάνς 
Γιούνκερμαν. Ένταΰθα ήρεσεν. Ro—Μα

ΑΝΝΥ ΤΟΥ ΜΟΝΠΑΡΝΑΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

Κι’ ή ταινία αυτή παρουσιάζεται σχεδόν μέ τούς 
ίδιους δρους τής άνωτέρω. Τίποτε τό άξιον προσοχής άπό 
καθαρώς καλλιτεχνικής άπόψεως. "Ενα φίλμ καμωμένο 
γιά τό πολύ κοινόν, τό όποιον δχι μόνον δέν βαρύνεται 
νά βλέπη τά ϊδια πράγματα, άλλά καί ευχαριστείται. Ά- 
πόδειξις καί ή έδώ ικανοποιητική έπιτυχία του. Ro—Μα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜ ΟΥ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ 'ΊΝΤΕΑΛ,’

καί βωβή ΚΑΙ ΤΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ,,

Κάθε ταινία τοΰ παλαιμάχου σκηνοθέτου Γκρίφφιθ 
είνε γεγονός προκαλοΰν τήν γενικήν περιέργειαν, ή ύπό 
κρίσιν μάλιστα άκόμη περισσότερον διότι μάς δεικνύει τόν 
γηραιόν maitre, κατόπιν διαφόρων συνεχών άποτυχιών, 
έπανευρίσκοντα τόν εαυτόν του. Οΰτω ή «Γυναίκα τοΰ 
δρόμου» εϊνε ένα έργον μέ δλα σχεδόν τά γνωστά προτε- । 
ρήματα τοΰ Γκρίφφιθ, ήτοι σενάριο έπιδεξίως ντεκουπα- 
ρισμένο, σκηνοθεσίαν έπιμελημένην καί φωτογραφίαν άσυ- 
ναγώνιστον καί διεύθυνσιν ήθοποιών μέ καταφανή έπί- 
δρασιν τοϋ σκηνοθέτου, χωρίς νά παρουσιάζη καί τά ά
φθονα ελαττώματα ποΰ είχαμε άνακαλύψει εις τά τελευ
ταία του φιλμ, ώς τήν «Σάλλυ» καί τάς <Θλίψεις τοΰ Σα
τανά». ’Άς έλθωμεν τώρα εις τήν κατ’ ιδίαν έξέτασιν τών 
διαφόρων μερών τοΰ φίλμ.

Ή ύπόθεσις άπίθανος καί τετριμμένη κατά βάθος, κα
θίσταται ένδιαφέρουσα καί παρακολουθεΐται μέ εύχαρί- 
στησιν χάρις είς τήν κατάλληλον έκμετάλλευσιν άπό τόν 
Γκρίφφιθ καί εις τό έπιδέξιο ντεκουπάρισμά της.

Ή σκηνοθεσία άρκετά έπιμελημένη μέ τεχνικήν θαυμα- 
σίαν καί ντεκόρ καλαίσθητα καί έν πολλοϊς πλούσια. Άπό 
Ιστορικής δμως άπόψεως (τό έργον έκτυλίσσεται εις τήν 
Γαλλίαν κατά τήν έποχήν τής Δευτέρας Αύτοκρατορίας), 
χρωματισμού περιβάλλοντος καί πιστής άναπαραστάσεως 
κοστουμιών παρουσιάζει άρκετά κτυπητά σφάλματα. ’Αξί
ζει νά σημειωθή δτι δ διευθυντής τοΰ καφωδείου «Ghien 
qui fume» δμιλών πρός τούς θαμώνας του τούς προσφω
νεί μέ τό «Ladies and Gentlemen» καί ή Νανόν ψάλλει 
τά παθητικά τραγούδια της είς άπταιστον Αγγλικήν.

Φωτογραφία καλλιτεχνικωτάτη, μέ θαυμάσιες λεπτομέ
ρειες είς τάς ά^οχρώσεις. Είναι προσέτι πλούσια είς τε
χνικά εύρήματα καθαρώς Γκριφφικά, άν έπιτρέπεται ή 
έκφρασις, δπως δ πολλαπλασιασμός ένός καί τοΰ αύτοΰ 
προσώπου έμφανιζομένου δεκατρείς φοράς είς τήν ιδίαν 
σκηνήν. Ό Γκρίφφιθ ήθέλησε νά ύλικοποιήση ούτως εί- 
πείν ένα φαινόμενον ποΰ γνωρίζουν δλοι οί έρωτευμένοι. 
Είς αυτό τό σημεϊον τοΰ φιλμ ή Νανόν μέ τήν καρδιά 
πλημμυρισμένην άπό πόνον καί έρωτα ψάλλουσα είς τό 
καφφδεϊον δέν βλέπει πλέον ένώπιόν της τούς διαφόρους 
θαμώνας αύτοΰ, άλλά παντοΰ δπου στρέψει τά βλέμματά 

της φαντάζεται έμφανιζόμενον τόν κόμητα ντ’ Άρνίμ.
’Από τούς ήθοποιούς ξεχωρίζει καθαρά ή Λοΰπε Βε- 

λέζ. Ή νεαρά αυτή καλλιτέχνις, ή δποία είς ώρισμένας 
στιγμάς υπενθυμίζει τήν συμπατριώτιδά της Ντολορές ντέλ 
Ρίο, είναι άπό τά πλουσιότερα ταλέντα ποΰ διαθέτει σή
μερον ή ’Αμερική.

’Έχει ποικιλίαν ταλέντου καί κλίμακα έκφράσεων 
σπανίαν. Είς ώρισμένα μόνον σημεία παρουσιάζεται ολίγον 
έξεζητημένη, άλλά καί πάλιν ή Ιδιάζουσα χάρις της δέν 
τήν έγκαταλείπει σχεδόν ποτέ. Είναι προικισμένη προσέτι 
μέ δλα τά προσόντα ποΰ άπαιτεϊ δ δμιλών κινηματογρά
φος, πράγμα πού τήν καθιστά έξαιρετικά περιζήτητον. Ή 
φωνή της μικρά τήν έντασιν καί σχεδόν χωρίς timbu ά- 
ποζημιώνει μέ τήν θέρμην καί τήν γλυκύτητά της. Είς τό 
φινάλε ποΰ τραγουδεϊ, ένφ τήν πνίγει ό πόνος τοΰ άγαπη- 
μένου της. κατόρθωσε νά μάς συγκινήσει βαθειά. Ό Ού- 
ίλλιαμ Μπόϋντ, ώς κόμης ντ’ Άρνίμ, δύο φοράς έρωτευ- 
μένος, άρκετά συμπαθής. 'Ο ρόλος του δμως δέν τού έπι- 
τρέπει νά δημιουργήση κάτι άνάλογον μέ τόν «Βαρκάρη 
τοΰ Βόλγα». Ή Πάττα Γκουντίς κατορθώνει νά γίνεται 
άντιπαθής, ώς άλλωστε τό άπαιτεϊ καί ό ρόλος της.

Γενικώς πρόκειται περί ένός ένδιαφέροντος καθ’ δλα 
φίλμ, τό δποϊον έδώ ήρεσεν. Βίων Παπαμιχάλης

ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ 
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

"Ενα φιλμ τοΰ Φρίτς Λάγγκ άναμένεται πάντοτε μέ 
έξαιρετικόνέιδιαφέρον καί φυσικά τόπερί ού πρόκειται δέν 
άπετέλεσεν έξαίρεσιν.Έάν όμωςτόένδιαφέρον τοΰ κοινοΰκι- 
νεϊταιπάντοτε κατά τόν αύτόν βαθμόν, άσφαλώς δέν έπα- 
κολουθεί ή ιδία ίκανοποίησις. Τοΰτο είναι άναμφισβή- 
τητον. Ό Φρίτς Λάγκ μπορεί »'ά είναι μεγαλοφυής σκηνο- 

I θέτης (ποιος τό άρνεϊται ;) δέν σημαίνει δμως αύτό δτι καί 
δημιουργεί πάντοτε «Νιμπελοϋγκεν». Μοΰ έρχεται μία σκέ- 
ψις ή.μάλλον μία δικαιολογία είς τά άνωτέρω. Εξηγούμαι' 
ή Τέα φόν Χάρμπου παρασύρει τόν Λάγκ. Προσπαθεί 
δηλ. χάρις εις τήν μεγάλην της φαντασίαν νά πραγματευθή 
τά πλέον τολμηρά θέματα, αύτό δμως δέν συνεπάγεται 
πάντοτε έπιτυχίαν. Στούς «Νιμπελοϋγκεν» δ Λάγκ παρου- 
ρουσιάζεται γίγας, άλλ’ δταν ή φαντασία τής Χάρμπου 
κυριαρχεί («Μητρόπολις» καί πρό πάντων «Σπιόν» ή «Τα- 
ξεΐδι στή Σελήνη») ή γενική έντύπωσις άπό ένα φίλμ τοΰ 
Λάγκ πέφτει.

Φυσικά ή φαντασία τής σεναριογράφου εϊνε μεγάλη, 
έν τούτοις δέν τής άρκεϊ, ζητεί μεγαλυτέραν άκόμη πρω
τοτυπίαν καί άποτυγχάνει διά τόν άπλούστατον λόγον διότι 
ύφίσταται άμέσως μεγάλην τήν έπίδρασιν τόσων συγγρα
φέων, άφίσταται δέ ένίοτε κατά πολύ άπό τά μέχρι τοΰδε 
ύπό τής έπιστήμης παραδεεδγμένα.Κατ’αύτόν τόν τρόπον ή 
πρωτοτυπία έν πολλοϊς έκλείπει καί φανερώνεται περισ
σότερον ή άντιγραφή, ή μίμησις. Είνε δμως άληθές δτι 
άν περιορισθώμεν είς τά δρια μόνον τοΰ φίλμ, τότε ή 
πρωτοτυπία κυριαρχεί. Άσφαλώς δηλ. είνε πρωτότυπος 
ταινία.

Τήν κεντρικήν ιδέαν τοΰ σεναρίου άπετέλεσεν ή γνω
στή θεωρία τοϋ πυραύλου τοΰ καθηγητοϋ Χέρμαν "Ομ- 
περτ (έπιστημονικοΰ συμβουλίου τής κινηματογραφήσεως) 
μέ τήν διαφοράν άντί τής περιωρισμένης άποστολής με
ταξύ Ευρώπης καί Αμερικής διά τό ταχυδρομεϊον, ταξεϊδι 
στή Σελήνη, πραγματοποίησις δηλ. ένός τών μεγάλων ο
νείρων τοΰ άνθρώπου.

Τήν ποικιλίαν τών χαρακτήρων ύποδύεται μία δμάς η
θοποιών, φρονοΰμεν δχι άπολύτως έκλελεγμένην. Πραγ
ματικήν έξαίρεσιν άποτελεϊ δ ρόλος τοϋ τυχοδιώκτου 
Τοΰρνερ, δστις έταίριαζεν είς τόν Φρίτς Ράσπ. Ό πολύ 
καλός αύτός χαρακτηρίστας, τόν δποϊον είχαμε τόσο καιρό

νά δοΰμε, ζωντανεύει πάλιν θαυμασίως τόν ρόλον του.
Είναι δ μόνος άλλως τε είς τόν δποϊον δ ακρίνει κα

νείς κάποιαν άντενέργειαν. Οί άλλοι είναι σχεδόν μαριο- 
νέττα τοΰ σκηνοθέτου. Ό Βίλλυ Φρίτς έκφραστικιότατος 
έν πολλοϊς, άδικεϊται έν συνόλω άπό τόν ρόλον του. Τό 
κατ’ έμέ τουλάχιστον δ Φρίτς είναι πρό παντός κατάλλη
λος γιά τούς ρόλους τοΰ εύθύμου ζέν πρεμιέ δπως τόν 
είχαμε γνωρίσει. Παρ’ δλα ταΰτα καί ένταΰθα ώς Βόλθ’Έ- 
λιον έπιτυχχάνει άξιέπαινον δημιουργίαν. ’Επίσης ό Κλά- 
ους Πώλ άν καί κάποτε ύπερβολικός ύποδύεται έπιτυχέ- 
στατα τόνέμπνευσμένον καθηγητήν. Ό Βάγκεγχαϊμ δέν μέ 
ίκανοποίησεν, ένω δ μικρός (τοΰ δποίου μοΰ διαφεύγει τό 
δύσκολο όνομα) ήτο καλός. Τό ώραΐον φύλον αντιπροσω
πεύει μόνη ή Γκέρδα Μάουρους, τήν οποίαν έγνωρίσαμεν 
είς τούς «Κατασκόπους» καί τήν βλέπωμεν πάλιν έδώ μή 
σημειιόσασαν μεγάλας προόδους. Είναι ή περισσότερον ε
πηρεασμένη άπό τόν σκηνοθέτην, δι’ αύτό άλλωστε μάς 
έχάρισε μερικάς ώραίας έκφράσεις. Γενικώς οί ρόλοι 
δέν ήσαν δπως θά τούς περίμενε κανείς άπό ένα 
Λάγκ.

"Αλλ’ άς έλθωμεν είς τό καθαρώς τεχνικόν μέρος.’Εδώ 
δέν έχομεν σχεδόν παρά μόνον επαίνους. Διότι άν άπό 
μιάς άπόψεως ή Χάρμπου παρασύρει τόν σύζυγόν της άπό 
άλλης άπόψεως δμολογουμένωςπροσπαθεϊ μέ τό παραπάνω 
νά τοϋ δώση τάς καταλληλοτέρας ευκαιρίας διά νά μάς 
δείξη τό σκηνοθετικόν του δαιμόνιον καί κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον κατορθώνει πάντοτε ένα φίλμ τοΰ Λάγκ νά κα- 
λύπτη δλα του τά έλαττώματα έστω καί σοβαρά καί νά 
παρουσιάζεται πάντοτε άξιοθέατον.

Περιστοιχιζόμένος άπό έκλεκτόν έπιτελεϊον φοιτογρά- 
φων καί ντεκορατέρ έπέτυχεν ένα πράγματι ώραΐον σύνο- 
λον. Μερικαί μάλιστα σκηναί, δπως λ.χ. τής άναχωρήσεως 
μέ ζωγραφισμένην τήν άγωνίαν είς τά πρόσωπα δλων ή 
δταν άντικρύζουν μακράν κάτω τήν γήν ή γύρω εις τά το- 
πεία τής σελήνης είναι πράγματι άριστοτεχνικαί. "Αν έ
λειπαν μερικαί λεπτομέρειαι τότε άσφαλώς δέν θά είχε τί
ποτε νά παρατηρήση κανείς.

Φυσικά τό συμπέρασμα είναι εύμενές συμφωνεί δέ καί 
τό κοινόν, μία μερίς τοΰ δποίου τό παρεξήγησε κάπως 
(κακώς δέ διότι τό φιλμ άκριβώς ώς φανταστικόν παρου
σιάζεται καί μέ απαιτήσεις πρό πάντων άπιθάνων μέν άλλά 
τολμηρός πρωτοτυπίας) ούδείς δμως έμεινε χωρίς νά θαυ- 
μάση καί πάλιν τοιαύτην μίζ άν σέν. Ή ταινία είναι έμ- 
πορική, παρουσιάσθη δέ ένταΰθα μέ πάσαν έπιμέλειαν καί 
προσοχήν. Ro—Μα

Ο ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΝΑΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ “ΑΠΟΛΛΩΝ,,

Παρά τόν τίτλον μέ τόν δποϊον άνηγγέλθη τό φίλμ 
αύτό (δ άνωτέρω) ένω έπρόκειτο περί τοΰ «Αιι service du 
Gzar», δέν εϊδομεν ούτε τήν γούναν τής αύτοκρατείρας 
πασών τών Ρωσσιών.

Τό σενάριο τοΰ «Εύνοουμένου τής Τσαρίνας», δφειλό- 
ιιενον είς τόν ρεζισέρ τής ταινίας Στριέφσκυ, δέν λέγει 
καί πολλά πράγματα καί περιλαμβάνει καί λεπτομέρειας 
άντικειμένας άπολύτως είς τήν έθιμοτυπίαν τής Τσαρικής 
Αύλής. Πώς λ.χ. δ ύπασπιστής τοΰ Τσάρου, καί δή ένας 
πρίγκηψ, ένυμφεύθη μίαν τυχαίαν γυναίκα ποΰ εύρέθη 
στόν δρόμον του καί τήν εισαγάγει είς τούς ύψηλούς αρι
στοκρατικούς κύκλους τών Ανακτόρων ;

"Επειτα πλεονάζουν είς αύτό καί τά υπονοούμενα καί 
αί σχοινοτενείς σκηναί.
μεγΗ ρεζί κάπως ίκανοποιητικωτέρα. Θά είχομεν δμως 
αφ αλειτέρας άξιώσεις άπό ένα Ρώσσον σκηνοθέτην δσον 
ζωορά τήν πλήρη άπόδοσιν τοΰ ταμπεραμάν τής ρωσσικής 
νε ής· Μόνον ή δεξίωσιςτής τελευταίας πράξεως κατορθώ- 
ο ι νά ίκανοποιήση άπολύτως τήν άπαίτησίν μας αύτήν, 
ρτό κεφάλαιον τών ρωσσικών συνηθειών, τοϋ τρόπου τοΰ 

ιασκεδάζειν τής μακαρίτιδος ρωσσικής άριστοκρατίας κλπ.
Ή τεχνική τοΰ φίλμ χωλαίνει έπίσης, άν έξαιρέση κα

νείς μερικά καλά ντεκόρ τοΰ "Εντμαν καί άρκετά περιξ 
ποιημένα «εσωτερικά», (εύτυχώς διότι λείπουν σχεδόν έ- 

ολοκλήρου «έξωτερικά» άπό τήν ταινίαν αύτήν), μένομεν 
τελείως άνικανοποίητοι άπό τήν φωτογραφίαν καί τούς 
άναχρονιστικούς φωτισμούς.

Προκειμένου περί τής ύποκρίσεως, ύφείλομεν νά δμο- 
λογήσωμεν δτι δ Μοσζοϋκιν στέκεται πάντοτε στό ύψος 
του. Παραμένει δ λαμπρός ζέν πρεμιέ (παρά τά 42 του 
χρόνια), μέ τήν μεγάλην του έκφραστικότητα, τό λεπτό 
καί συναρπαστικόν παίξιμον καί τις μετρημένες του κι
νήσεις.

Στό πλευράν του ή νεαρά Ίταλίς καλλιτέχνις Κάρμεν 
Μπόνι (νϋν Κα Ώγκΰστο Ζενίνα) δέν μάς παρέχει δυστυ
χώς τό μέτρον τοΰ γεροΰ καί σημαντικώς έξελιγμένου τε
λευταίως ταλέντου της. Μάς δίδει δηλαδή νά έννοήσωμεν 
δτι ή ύπό κρίσιν ταινία τη: προχρονολογείται άρκετά τοΰ 
«Σκάμπολυ» καί τοΰ «Καρτιέ Λατέν», ποΰ «έγύρισε» ύπό 
τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ πρωτοπόρου Ώγκΰστο 
Ζενίνα.

’Ίρις Σκαραβαίου

ANTAnoKPITAS
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΒΣΤΑΣ

Καθίσταται γνωστόν ότι άπό 1ης προσεχούς μη- 
νός Ιανουάριου 1930 ή τιμή τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άστέρος» καθορίζεται ώς έξης:
’Ετησία συνδρομή δι' όλην τήν 'Ελλάδα δρχ. 100.— 
Εξάμηνος » » » » » 60.—
’Ετησία » Έξωτερικ. γενικώς » 200.—
Έκαστον τεύχος » 3.—

Οί έγγραφόμενοι συνδρομηταί παρακαλοΰνται 
νά έχωσιν ΰπ’ όψιν των ότι αί σύνδρομα! άρχονται 
έκάστην πρώτην, έκαστου μηνός, τό δέ άντίτιμον 
τών συνδρομών άπαραιτήτως πρέπει νά προπληρώ
νεται, άλλως ούδεμία έντολή λαμβάνεται ΰπ’ όψιν.

’Επίσης παρακαλοΰνται οί δι’ οίονδήποτε λόγον' 
καθυστεροΰντες χρηματικάς άποστολάς νά έμβάσουν 
αύτάς έντός τών ημερών, νά έ'χουν δέ ΰπ’ όψιν των» 
ότι είς τό μέλλον ούδεμία οίαδήποτε έντολή προερ- 
χομένη άπό οίονδήποτε Θά λαμβάνεται ΰπ’ όψιν 
έάν δέν' συνοδεύεται καί μέ άνάλογον έμβασμα.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ύπό τοΰ Παρισινού Οίκου «Γράμματα καί Τέχναι» έ- 

ξεδόθη ύπό καλλιτεχνικωτάτην έμφάνισιν τό νέον μυθι
στόρημα τοΰ γνωστού κοσμοπολίτου συγγραφέως ·κ. Θρά- 
σου Καστανάκη «Στό χορό τής Εύριόπης» τοΰ δποίου τά 
προηγούμενα «Ή Κοντεσίνα Φελισιτά» καί «Τό Παρίσι τής 
νύχτας καί τοΰ Έρωτα», τοσοΰτον έδιαβάσθησαν τόσον έν 
Ελλάδι δσον καί έν Γαλλία δπου έξεδόθησαν.

Τήν άνάγνωσιν τοΰ «Χορού τής Εύρώπης», συνιστώμεν 
ιδιαιτέρως είς τούς άναγνώστας μας, καθόσον πρόκειται 
περί τοΰ πρώτου νεοελληνικού, καθαρώς κοσμοπολίτικου 
μυθιστορήματος, πού έγράφη άπό τόν πρωτοτυπώτερον, 
τόν ολίγον έπαναστάτην άλλά πολύ άνθρωπιστήν συγγρα
φέα κ. Θράσον Καστανάκην.

Τό νέον αύτό βιβλίον τοΰ έκλεκτοΰ συγγραφέως πωλεί
ται είς τό βιβλιοπωλεϊον τής «Εστίας».

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Γ. Θεοφιλόπουλος Άμαλιάς 1-12-929
Διον. Σκληρός Λεύκάς 1-12-929
Ε. Ζωίτσης Χανιά 1-12-929
Ήλεκτρ. Εταιρία Καστέλλα 1-12-929
Λ’. Frank Port Elizabeth 1-1-930

Μέχρι 30-5-930
30-11-930
30-5-930
30-5-930

30-12-930
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πληγών ποΰ υπερβαίνουν κατά πολύ τάς επτά.
"Υστερα δέ άπό δλα αύτά, οί συμπαθείς διιυ- 

θυνταί τών κινηματογράφων μας διαμαρτύρονται 
διά τήν κρίσιν ποΰ διέρχονται α'ι επιχειρήσεις των, 
ενώ ημείς ύφιστάμεθα εντελώς άγογγύστως τήν ο
δύνην τών προαναφερόεισών πληγών μας τάς οποίας 
μάς έπροξένησε τό νοσούν σύστημα τής λειτουργίας 
τών ’Αθηναϊκών κινηματογράφων.

Δέν εϊμεθα λοιπόν άξιοι τής τύχης μας ;
’Ίρις Σκαραβαίου

ΤΑ ΝΕΛ ΤΗΣ ΦΟΕφΒ
Ό κ. Κλέϊτον Σίχαν, Γενικός Διευθυντής τής 

έκμεταλλεύσεως τής παραγωγής Φόξ—Φίλμ διά τό 
εξωτερικόν τής Αμερικής άνακοινοΐ τά εξής:

«Κατόπιν επισήμου δηλώσεους τοΰ Δ Σ. τής Φόξ 
Φίλμ είς τάς έφημερίδας τής Νέας Υόρκης, ή Φόξ 
Φίλμ έψήφισε τό άναλογοΰν μέρισμα τών μετόχων 
διά τό τελευταίου τετράμηνου καί μέ έξουσιοδότησ3 
νά δηλιόσω τά εξής:

Τό παρελθόν έ'τος ή Φόξ Θήατερς Κορπορέσιον 
ήγόρασε τό μεγαλείτερον καί ουσιωδέστερου μέρος 
τών μετοχών τής Λόου Κορπορέητεδ (Μέτρο Γκόλ- 
ντουϊν Μάγιερ) καί τά θέατρα τής 'Εταιρείας Γκω
μόν έν ’Αγγλία. Αί δύο αύται άγοραί θά έξυψώ- 
σουν έτι περισσότερον τάς εργασίας τής Φόξ. Ό κ. 
Γουίλλιαμ Φόξ ώς μεγαλείτερος μέτοχος διά νά δώ- 
ση μεγαλειτέραν δύναμιν είς τήν τεραστίαν αύτήν 
δργάνωσιν έζήτησε τήν συνεργασίαν τών κ. κ. Λ. 
Στούαρτ τοΰ ίσχυροτάτου τραπεζιτικού Οϊκου«Χάλ- 
σεϋ Στούαρτ καί Κόμπανυ» καί Τζών Έ. ’Όττερ- 
σον προέδρου τής«Γουέντερν Έλέκτρικ» οΐτινες καί 
έδέχθησαν νά μετάσχουν ώς εντεταλμένοι Σύμβου
λοι καί διά τάς δύο εταιρείας τής Φόξ. Ό αξιότιμος 
κ. Τσάρλς Έβανς Χιοΰζ (πρώην υπουργός τών έ- 
ξωτερικών) έδέχθη νά γίνη Νομικός Σύμβουλος. 
Οΰτω τά κεφάλαια τής εταιρείας δύνανται νά κά
μουν κύκλον εργασιών 33.000.000 δολλαρίων τό έ
τος. Τό προσωπικόν καί τό σύστημα τής έργασίας 
παραμένουν τά αύτά.

ξένοι παδδΊ«χναΓΈξ Ιπεξιαν
Ειδήσεις έκ Μόσχας άναφέρουν δτι ή άμερικα- 

νίς καλλιτέχνις Μπίλλυ Λιόνος προσελήφθη διά 
συμβολαίου ύπό τής ρωσσικής εταιρίας «Σοβκίνο» 
διά λογαριασμόν τήςόποίαςθά«γυρίση»διάφοραφίλιι.

Μέχρι σήμερον εΐνε ή πρώτη ξένη καλλιτέχνις 
ή οποία λαμβάνει μέρος είς ρωσσικά φίλμ.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ο. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΝΕΠΗΡ?<ΙΗΚΩΝ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΩΝ

Οί Θέλοντες νά. προβάλλουν τήν Ελ
ληνικήν ταινίαν «25 Μαρτίου 1821>, άς 
γράψουν:
Κον Σ. Δούκαν ’Ακαδημίας 79β Άβήνας

ΑΠΟ TO R6ERT0 ΦΟΤΕΤΓ MOV

HI ΕΠΤΗ ΠΛΗΓΗΙ ΤΩΝ ΘΕΗΤΩΝ...

Φαντάζομαι δτι οί άναγνώσται θά διαβάσουν 
μέ κάποιαν ίκανοποίησιν τό σημερινόν χρονογράφη
μά μου. ”Αν δέν πέφτω έ'ξω είς τ ν συμπερασμόν 
μου αυτόν, άς μοΰ επιτρέψουν νά τούς δηλώσω, δτι 
γράφω τήν σημερινήν μου στήλην μέ αρκετήν έπίσης 
ίκανοποίησιν. Μήπωςδέν τήν δικαιολογεί τό γεγονός 
δτιμπορώ έπί τέλους «νά βγάλφ τό κοινόν μας ά
χτι» ως νεοελλήνων θεατών;

'Ωσάν νά μή φθάνη ή βεβιασμένη προβολή τών 
ταινιών είς τούς κινηματογράφους μας, (πού δολο
φονεί τόν ρυθμόν κλπ.) προερχομένη μάλλον άπό 
τήν αργοπορίαν τής ένάρξεως τοΰ προγράμματος 
καί άπό τά λοιπά χασομέρια, παρά άπό τό μεγάλο 
μήκος τής προβαλλομένης ταινίας, ύφιστάμεθα ά- 
γογγΰστως τό πολλαπλοΰν μαρτυρίαν τής άτελευτή- 
του προβολής τών διαφιμήσεων.

Βλέπομεν δηλονότι σωρείαν «καραγκιοζηλικιών», 
ικανών νά προσβάλουν καί αυτήν τήν νοημοσύνην 
θεατών, τής διανοητικότητας τών θαυμαστών τών 
άψυχων τοΰ Μόλλα, καί δμως δέν διαμαρτυρόμεθα.

Μετά τήν κα^οποίησιν τής νοημοσύνης μας ώς 
θεατών, ακολουθεί ή βαρυτάτη ύβρις τής αισθητι
κής μας, εφόσον βλέπομεν τέρατα καί σημεία έπί 
τής οθόνης, συνιστάμενα είς έξαμβλωμένα σκίτσα, 
κεκοσμημένα μέ ευφυολογήματα είς διάλεκτον γνη
σίους καπηλικήν. Καί πάντα ταΰια, μέ μουσικήν ύ- 
πόκρουσιν, παρακαλοΰμεν, (ίσως διά νά καλύπτη 
τούς ψιθύρους τής δυσφορίας μας).

Μολαταύτα βλέπομεν τάς προβαλλομένας διαφη
μίσεις χωρίς νά έντρεπώμεθα ουδέ κάν αυτόν τού
τον τόν εαυτόν μας. Καί μάλιστα, τάς βλέπομεν 
πλειστάκις τής έβδομάδος, εφόσον δλοι οί κινηματο
γράφοι ακολουθούν άνάλογον τακτικήν είς τό σύ
στημα τής προβολής διαφημίσεων καί έν γένει τής 
λειτουργίας των.

Άλλ’ άπαξ έγένετο λόγος περί τής λειτουργίας 
τών κινηματοθεάτρων μας, δέν κρίνω άσκοπον νά 
άπαριθμήσω τάς πληγάς ποΰ μάς έπεσσώρευσεν ή 
άδυσώπητος ειμαρμένη μας ώς θεατών.

Προιτη πληγή, δ οργασμός τών ενοχλητικών τα- 
ςιθέτιδων μέ τούς ενοχλητικούς φωτεινούς οφθαλ
μούς των.

Δευτέρα πληγή, (διά τήν οποίαν έπίσης εύθύ- 
νονται οίδιευθυνταίτών κινηματοθεάτρωνμας) ή πα
ρουσία τών άναγώγων θεατών ποΰ συγκροτούν συμ
βούλια καί διαβούλια εις τούς διαδρόμους τών σκο
τεινών αίθονσών, κατά τήν διάρκειαν τής προβολής 
τής ταινίας διά τήν εκλογήν μιάς θέσεως άπό τήν 
οποίαν θά.ήμποροϋν νά βλέπουν καί νά βλέπωνται

Τρίτη πληγή, ή άνάγνωσις τών τίτλων τής 
ταινίας υψηλή τή φωνή άπό τούς έκάστοτε παρακα- 
θημένους μας.

Τετάρτη πληγή,' ή μετάφρασις τοΰ διαλόγου τών 
όμιλουσών ταινιών άπό τάς άτθίδας μας ποΰ θέλουν 
νά έπιδείξουν γλωσσομάθειαν καί... σωρεία άλλων

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ ■
Μάς γράφει ό έν Κων]πόλει άνταποκριτής μας και 

ζό δημοσιεύομεν εις άλλην στήλην δτι. ό αξιότιμος κ. 
Έδουάρδος Μπιάνκο, ό όποιος έτσέπωσε. χάρις είς τήν 
ελαφρότητά μας, δραχμάς 250,000 διά νά δίδη δύο πα
ραστάσεις, κα$’ έπέραν διάρκειας 15 λεπτών τής ώρας 
έκάστη, καί έπί δέκα πέντε μόνον ημέρας, παρεπονέθη 
είς ανιόγ δτι οί ’Αθηναίοι δέν τόν έχειροκρότ ησαν ώς 
έπρεπε, είτε διόιι δέν ξέρονν νά χειροκροτούν, είτε 
διότι δέν *θέλουν.

’Επειδή δέν είναι δυνατόν νά άμφιβάλωμεν είς τήν 
καλήν πίστιν τού έν Κωνσταντινουπόλει άνταποκριτού 
μας καί κατά συνέπειαν πρέπει νάπιστεύωμεν είς δσα έ- 
δήλωσεν ό κ.Μπιάνκο πρός αυτόν ήμεθα υποχρεωμένοι, 
αμυνόμενοι τού καλλιτεχνικού μας αισθήματος νά δηλώ- 
σωμεν δτι, ή κατά πάσαν πιθανότητα τελεία ορχήστρα 
του, μολονότι δέν ήμεθα καί μουσικοί νά τήν κρίνωμεν 
καί άπό τής τελείας καλλιτεχνικής της άπόψεως, δέν 
ήξιζε καί μεγαλειτέρας έκτιμήσεω^ έ ιείνης τής οποίας 
έτυχεν.

Τό μουσικόν αίσθημα τού άθηνάϊκού κοινού εΐνε 
άρκετά άνεπτυγμένον ώστε νά θεωρούμεν περιττόν νά 
μάς δοθή ό βαθμός τού «άριστα» έκ μέρους τού κ. 
Μπιάνκο. Τόσαι καί τόσαι, κατά διαφόρους καιρούς, 
διελθ^ύσαι έντεύθεν μουσικοί μεγαλοφυίαι εύρον τήν 
ευκαιρίαν νά έ<τιμή>ουν άρκετά τήν μουσικήν άνάπτυ- 
ξιν τού τόπου μας καί τό πώς τό άθηναϊκόν κοινόν γνω
ρίζει νά έ<τιμά καλλιτέχνας μεγάλης περιοπής, ώστε 
νά περιττεύη ή ένδειξις τού μουσικού αισθήματος τού 
’Αθηναίου πρός ενα Μπιάν <ο δσον δήποτε καλώς καί 
άν εΐνε είς τό εΐδος του.

"Αλλως τε τό κοινόν πού έπήγε είς τόν κινηματο
γράφον «Σπλέντιτ», άς εΐνε βέβαιος δτι δέν έπήγε ούτε 
γιά τά γλυκά μάτια τού κ. Μπιάνκο, ούτε γιά τήν ορ
χήστρα του. Έπήγε γιά νά ίδή κινηματογράφον καί τίποτε 
άλλο. ‘Άλλως τε καί γιά έ<εϊνο τό «άΛλο» άσφαλώς θά 
έστενοχωρήθη, διότι πρώτον δτι ήναγκάσθη να πλή
ρωσή ηύξημένον είσιτήριον καί δεύτερον καί τό σπου
δαιότερων διά τόν θεατήν, είδε τό ήμισυ κινηματογρα
φικόν έργον, τό όποιον ή διεύθυνσις τού κινηματογρά
φου ήναγκάσθη νά περικόψη, διά νά έξοίκονομήση τήν 
ώρισμένην ώραν τού προγράμματος.

Έχομεν είς τήν διάθεσιν οίουδήποτε έπιστολάς ά- 
ναγνωστών μας, οί όποιοι μάς παρεπονέθησαν, άκρι- 
βώς τότε, διά τήν κατάστασιν αύτήν πού άναφέρωμεν 
άνωτέρω.

Καί ένα άλλο' άν ό κ. Μπιάνκο θεωρεί τόν εαυτόν 
του τόσον μεγάλον ώστε νά τού άξίζουν χειροκροτήματα 
δπως έπί παράδείγματι είςένα Λεβίντσκυ δέν έχει παρά 
νά δίδη ιδιαιτέρας συναυλίας καί δχι νά άποτελεΐ νού
μερο κινηματογράφου.

'Η κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας κατά 
τήν παρελθούσαν εβδομάδα ^ύπήρξεν άναμφισβητή- 
τως ζωηρωτέρα τής προηγούμενης. Άφ’ ένός τό τσου
χτερό κρύο τών τελευταίων ημερών καί αί προβολαί 
έκλεκτών έργων συνεκέντρωσαν πλήθη πιστών τής έ- 
βδόμης τέχνης είς τάς σκοτεινός αίθούσας τών κινημα
τοθεάτρων μας. Τό χάϊ—λάϊφ δμως τής άθηναϊκής κοι
νωνίας προτιμούσε κατά τήν τελευταίαν αύτήν εβδομά
δα τό «-Ούφα Πάλας» είς τό όποιον προεβάλλετο τό ά- 
ριστούργημα τού σκηνοθέτου Φρίτς Λάγκ «Γυναίκα στή 
σελήνη» τό όποιον παρηκολουθήθη μετά μεγάλου ένδτ- 
αφέροντος άπό τό κοινόν καί πρό παντός άπό ιό πολύ 
άνεπτυγμένον τοιούτον. Είς τό «Αττικόν » προεβλήθη 
διά δευτέραν φοράν ή ομιλούσα ταινία «*0 τραγουδιστής 
τής Τζάζ» μέ τόν Άλ Τζόλσον, μέ τήν όποιαν είχε κάμη 
έναρξιν **ρό μηνός τό «Σάλον Ίντεαλ» άλλά ή κίνησις 
είς αύτόν ήτο σχετικώς μικρά. "Αξια ιδιαιτέρας προσο

χής ήσαν τά διάφορα Νιούς καί άτράξιον τά όποια έπί- 
κοιλον τό πρόγραμμα τού«’Αττικού» κατά τήν παρ. εβδο
μάδα. Είς τόν «.’Απόλλωνα» προεβλήθη τό έργον «'Ο 
εύνοούμενος τής Τσαρίνας» μέ τόν Ίβάν Μοσξούκιν καί 
τήν χαριτωμένην Κάρμεν Μπόνι. Είς τό «Σπλέντιτ · 
προεβλήθη τό έργον Αουϊζιάνα» μέ τήν ώμορφη άμε- 
κανίδα καλλιτέχνιδα Μπίλλυ Ντόβ είς δέ τό «Σαλόν Ίν- 
νεάλ» καί τό · ΙΙάνθεον · συγχρόνως <*Η γυναίκα τού 
δρόμου» μέ πρωταγωνιστάς τήν Αούπε Βελέξ καί τόν 
Ούΐλλιαμ Μπόϋντ, είς μέν τόν πρώτον κινηματογράφον 
ώς ομιλούσα είς δέ τό ^.Πάνθεον» ώς σιωπηλή μέ προ
σθήκην ενός, τραγουδιού.

Καί τών λαϊκών κινηματογράφων ή κίνησις ύπήρ
ξεν άρκεςά ζωηρά κατ’ άναλογίαν δέ καί τών συνοικια
κών είς τούς οποίους προβάλλονται πάντοτε έκλεκτά 
έργα έκ τών προβαλ' ομένων είς τούς κεντρικούς.

Έν συνεχεία τών δσων έγράψαμεν είς τό προηγού- 
μενον τεύχος, περί τών προσπαθειών τής « Π.Ε.Κ.» διά 
τήν καλλιτέρευσιν τής θέσεως τών κινηματογραφικών 
έπιχειρήσεων, δημοσιεύομεν κατωτέρω καί μίαν σχετι
κήν άνακοίνωσιν τού αύτού Σωματείου διά νά λάβουν 
γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι άπό τάς έπαρχίας, έπιχειρημα- 
τίαι καί εκτιμήσουν δεόντως τάς προσπάθειας τής 
Π.Ε.Κ.

“ΠΑΝΕΔΛΗΝΙΟΖ ΕΜΗΙΝΗΗΑΙΟΓΡΑΙ^Β,,
’Αγαπητέ Κύρεε Συνάδελφε,

Τό Δ. Σ. ένεργοϋν κατ’ εντολήν τής Γεν. Συνελεύσεως 
κατώρθωσε μέ πολλάς υλικός θυσίας καί κόπους νά φέρη 
τά έξης αγαθά αποτελέσματα είς τάς επιχειρήσεις μας.

1. Έψηφίσθη εις α' άνάγνωσιν νομοσχέδιον τροποποιη- 
θέν συμφώνως ταΐς άποδείξεσί μας καί γίνεται Νόμος τοϋ 
Κράτους, τοιουτοτρόπως δέ θά έργαζώμεθα εις τό έξής 
άνευ προστριβών μετά τών αστυνομικών οργάνων. n

2. Τήν τρ. έβδομάδα υποβάλλεται εις τήν Βουλήν πρός 
ψήφισιν Νόμος μέ έκπτωσιν τής μέχρι τοΰδε ύφισταμένης 
φορολογίας τών Δημοσ. Θεαμάτων, άρκετά ικανοποιητικής 
διά τάς έπιχειρήσεις μας.

3. Καταργεΐται ή ημερησία άδεια καί διεκδικοΰμεν καί 
άλλα ωφελήματα υπέρ τής Ένώσεώς μας.

Παρακαλεΐσθε δθεν δπως συμβάλητε προθύμως,. υπέρ 
τής υλικής ένισχύσεως τοΰ ταμείου τοϋ Σωματείου μας, 
'ίνα τοΰτο δυνηθή καί άντεπεξέλθη είς τάς ύλικάς υπο
χρεώσεις ας άνέλαβε καί έχει.

Δι’ ένίσχυσιν τοΰ ταμείου τής Ένώσεως, έξελέγη ύπό 
τής Συνελεύσεως επιτροπή έκ τών μελών τοΰ Δ.Σ. έκ τών 
κ. κ. Γ. Σαμαρτζή» αντιπροέδρου, Θ. Δαμασκηνού συμ
βούλου καί Β. Βακογιαννη, κοσμήτορας, τής οποίας τήν 
άπόφασιν έδημοσιεύσαμεν εις προηγούμενου τεΰχος τοΰ 
«Κινημ. Άστέρος».

Επειδή δέ έκ τής τοιαύτης εισφοράς θέλει ένισχυθή 
τό Ταμεϊον, άπεφασίσθη άπό 1ης Δεκεμβρίου ή μηνιαία 
συνδρομή τών τακτικών καί άντεπιστελλόντων μελώννάκα- 
ταργηθή.

Με συναδελφιχοϋ; χαιρετισμού;
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς

Π. Γκρέτσης (Τ.Σ.) Τ. Παπαχριστοφίλου

* * ~"Οπως έγράψαμεν καί αλλαχού, άπεφασίσαμεν μέ τό 
παρόν τεύχος νά κλείσωμεν τόν τόμον τού 1929, διότι 
ή έργασία ή όποια άπαιτεΐται διά τήν ετοιμασίαν τού 
πρωτοχρονιάτικου τεύχους, δέν θά μάς έπιτρέψη τήν 
έκδοσιν ένός άκόμη συνήθους τεύχους πού θά άπήτει 
τό μέχρι τέλους τού μηνός χρονικόν διάστημα. Έλπίζο-
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μεν ότι. οί αγαπητοί μας άναγνώσται θά μάς συγχωρή-μεν ότι οί αγαπητοί μας άναγνώσται θά μάς συγχωρή- περιορισθούν εί; σεμνοτυφίας αδικαιολογήτους καί νά 
σουν τήν μικράν παραλειψιν αυτήν,, τούς νποσχόμ,εθα δέ προσπαθήσουν νά εμφανίσουν διά μιάς καλλιτεχνική; 
ότι θά μείνουν τελείως ικανοποιημένοι άπό τήν προσεχή είκόνος τά πλέον έντυπωτικά δείγματα τής καλλονής 

κενόν τό των. Αί φωτογραφίαν, ώς γράφομεν και άλιαχού, θά δη- 
ί- μοσχεύονται έφ' όσον κρίνονται άξιαι καί έφ’ όσον θά 

_____________________________________________\μάςδοθή ή πρός τούτο συγκατάθεσίς, θά κρατούνται δέ 
uΕχομεν δέ τήν πεποίθησιν ότι καί οί μή έγγραφέν- ιδιαιτέρως ύπό τής διευθύνσεως διά νά δοθούν έν και- 

τες είσέτι διά τήν άπόκτησιν τού πρωτοχρονιάτικου τεύ- ρώ είς τήν άρμοδίαν επιτροπήν. *Εφ’ όσον δέ τούτο μάς 
γους θά σπεύσουν νά προμηθευθούν τού co άπ’ ευθείας ζητηθή, θά έπιστραφούν άμέσως εί; έκείνας άμα τή 
άπό τά γραφεία μας καί όχι άπό τά διάφορα περίπτερα । λήξει τού διαγωνισμού, διά τούτο καί πρέπει νά μάς 
δεδομένου άλλως τε ότι δέν είνε άκόμη γνωστόν άν θά γνωρίσουν τήν διεύθυνσίν των.
πωληθούν διά τών περιπτέρων.

’Επειδή δέ θά έκδοθούν ανάλογα τεύχη συνιστώμεν 
είς τούς φίλους μας νά σπεύσουν νά τό προμηθευθούν 
έγγραφόμενοι άπό ιούδε διά νά μή υπάρξουν έκ τών 
υστέρων παράπονα

πολντελή έκδοσιν, ώστε νά συμ,πληρωθή τό 
όποιον θά δημιουργηθή έκ τής μή έκδόσεως ένός 
σέττ τεύχους.

Αυξάνεται καί πληθύνειαι ή εισαγωγή μηχανημάτων , 
ηχητικού καί όμιλούντος κινηματογράφου. Μέχρι σήμε- · 
ρον πλήν τού έγκατασταθέντος είς τό^Αττικόνσυστή
ματος Western Electric καί τού Κ.Ε.Α.είς τό <Σάλον Ίν
τεάλ καί είς τό «Χάι — Αάϊφ* τού Πειραιώ , έγνώσθη 
και άπό σχετικήν διαφήμισιν τού γραφείου τού κ. Σπυ- 
ρίδη ότι εισάγει και αυτός έκ Γαλλίας συστήματος Γκω- 
μόν ώςκαί ή εταιρία < Γ.Συνοδινός καί Παπαστόφας * έξ 
’Ιταλίας συστήματος «Σινεμεκάνικα». Τού τελευταίου 
τύπου έγκατάοτασις μανθάνομεν ότι θά γίνη και είς τό 
ιδιόκτητον κινηματοθέατρον τού κ. Συνοδινού «’Ολύμ
πια έν ΙΙειραιεΐ διά νά δύναντατ, οί θέλοντες νά άγο- 
ράσουν τοιούτον, νά παρακολουθούν καί τήν λειτουρ
γίαν του.’Επίσης τοιαύτα σχετικά μηχανήματα έγνώσθη 
ότι θά φέρη καί τό τεχνικόν γραφεΐον τών κ. κ. Ίωάν- 
νου καί Μάλλη, άλλά γερμανικής έφευρέσεω .

, , , , yΤην παρελθοϋσαν εβδομάδα έπέστρεψεν έκ τοϋ άνά 
τήν Αίγυπτον. Συρίαν καί Παλαιστίνην ταξείδιον του ό 
κ. Φρ. Χάρλεϋ διευθυντής τής Φόξ Φίλμ διά τήν Έγγΰ, 
’Ανατολήν, <5 όποιος θά αναχώρηση δμως και πάλιν 
κατά τάς άρχάς τοΰ προσεχούς μηνάς διά Τουρκίαν καί 
Ρουμανίαν.

Έπίσης εντός ολίγων ημερών επιστρέφει έκ τοϋ άνά . 
τήν Αίγυπτον. Τίαλαιστίνην, Συρίαν καί Τουρκίαν ταξει- 
δίου του δ κ. Άλβ. Κόρνφελδ, γεν. διευθυντής τής Με
τρό Γκόλδουϊν Μάγιερ διά τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν. Ό κ. j 
Κόρνφελδ ώς μανθάνομεν θά αναχώρηση καί πάλιν I 
πολύ συντόμως δι’ Αίγυπτον.

Δι’ Αίγυπτον καί Παλαιστίνην άνεχώρη εν δι’δλιγοή- 
μερον ταξείδιον καί δ κ. ‘Ιωσήφ Μαργουλής, διευθυν
τής τοϋ ομωνύμου γραφείου καί αντιπρόσωπος τής Οϋ- 
νιβέρσαλ, δ όποιος θά έπιστρέφη έκεΐθεν πάντως πρό 
τών εορτών.

’Εκ τών επανειλημμένων αύτών ταξειδίων τών άνω
τέρω κυρίων άνά τήν Παλαιστίνην κλπ., άσφαλώς εξά
γει τις τό συμπέρασμα δτι πρόκειται περί άγριου συνα
γωνισμού εις τά νεοϊδρυθέντα αύτά κρατίδια περί τοϋ 
ποιος άσφαλώς θά έπικρατήση.

Ημείς εύχόμεθα εις δλους τό ίδιον.
Ίήνπαρ. Παρασκευήν κατόπιν ένός μη ός καί πλέον 

παραμονής είς τάς ’Αθήνας διά τήν έκλογήν ταινιών, 
άνεχώρησε διά Κύπρον ο φίλος ιδιοκτήτης και επιχειρη
ματίας κινηματογράφων κ. Ζήνων Παπαδοπούλας προ- 
μηθευθείς τοιαύτας έκ τών γραφείων τών κ.κ. Αμολο- 
χίτη-Βουλγαρίδη, Μετρό Γκόλδουϊν. Συμβατικής καί 
Φραγκέτη. , # ** ,'Η είς άλλην σελίδα δημοσιευομένη προκήρυξις δια- 
γωνισμοϋ καλλονής, πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ’ δ- 
φιν τών άναγνωστριών μας καθ’ δσον δ διαγωνισμός 
ουτος εΐνε άξιος ιδιαιτέρας προσοχής διά τάς ωραίας, 
αί όποΐαι φιλοδοξούν νά έμφανισθοϋν άπό τής οθόνης 
τοΰ πανκοσμίου κινηματογράφου, δεν άποβλέπει δέ είς 
άγραν πενταροδεκαρών, δπως γίνεται συνήθως άπό διά
φορα άλλα περιοδικά. ’Εκείνο τό όποιον συνιστάται Ιδι
αιτέρως είς τάς ωραίας ποΰ θά λάβουν μέρος, εΐνε νά μή

ΕΙΣ ΤΑΣ κΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΛιθΕ» (’Αθηνών) f

Κιν. *Ήλύσια». Προεβλήθησαν τα έργα «Έραίιτέχνης 
Τζέντελμαν» καί «Νιμπελοΰγκεν» έπιτυχώς.

Κινημ. «Έτουάλ». Μέ καλήν έπιτυχίαν προεβλήθησαν 
τά έργα «Μαύρη μάσκα» καί «"Αγγελος τοΰ δρόμου».

Κινημ. Ερυσιάλ» (Χαροκόπου). Προεβλήθη τό έργον 
• Ό τάφος τοΰ ’Ινδού» μέ τόν Κόρανδ Φάϊτ καί τήν Λύα 
ντέ Ποΰττι, άπό τό όποιον δμως ή διεύθυνσις τοΰ Κινη
ματογράφου άφήρεσε τούς τίτλους έντελώς, διά νά δυνηθή 
νά προβάλλη καί τάς τρεις έποχάς εις διάστημα τριών ω
ρών, κι’ έτσι ό θεατής έβλεπε μόνον, χωρίς νά έννοή τί 
γίνεται... Μπράβο έφευρετικόιης !... Γ. Στροϋμπος
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΊ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη έπιτυχώς «Ή γυναίκα 
καί τό νευρόσπαστο», άπό δέ τής 9ης τρέχ. «Ή ωραία έ- 
ξόριστος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Κινημ. Πάλλας. Προεβλήθη «Ή μικρούλα τοΰ ντάν- 
σιγκ> μέ τήν Χάρβεΰ, άπό τής Δευτέρας, δέ τό έργον 
«’Άσφαλτ» μέ τήν Μπέττυ "Αμάν.

Κινημ. ’Απόλλων. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν τά έργα «Ό κατακτητής» καί Ό τυφεκισμός τοΰ 
Τσάρου» παραγωγής Τίφφανυ.

Κινημ. ΙΙατέ. Τήν παρ. εβδομάδα προεβληθη τό εργον 
«Σύγχρονες παρθένες» καί άπό τής παρ. Δευτέρας «'Ο 
πρίγκηψ φοιτητής» μέ τόν Μοβάρρο καί τήν Νόρμα Σήρερ.

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν ή δευτέρα έποχή 
τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος >, «Τό μεγάλο μυστικό» καί 
«'Ο μυστικός ταχυδρόμος» μέ τόν Μοσζοΰκιν.

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιβηρία», 
Ή Ραμόνα» καί συνέχεια έπεισοδιακοΰ «Ό αστυνόμος 

τοΰ ασυρμάτου».
Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθησαν «Ή τρελλή χορεύ

τρια» καί κωμωδία Σαρλώ.
' Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν «Ή κατηραμένη νή

σος», «Ό βασιλεύς τής ταχύτητος», «Ή μνηστή άπό τήν 
Αυστραλίαν» καί «Μεταξύ ζωής καί θανάτου».

Τσατσαπας
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν με επιτυ
χίαν τά έργα «Γκωσσό», «Έγω τόν σκότωσα» και «Αι δυο 
άδελφαί». Προσεχώς «Τό χρήμα» τοΰ Ζολά.

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Αι δύο 
άδελφαί» καί τό περιπετειώδες «'Ο πτερωτός καβαλλάρης» 
είς έπεισόδια». Προσεχώς «Τό κουρέλι» μέ τήν Καρμεν 
Μπόνι.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν «'Ο στοιχειωυενος 
πύργος» μέ τόν "Εντυ Πόλο, «'Ο πρίγκηψ τοΰ καρναβα
λιού» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε καί «Ή παιγνιδιάρα κόμησσα» 
μέ τήν Ντίνα Γκράλα καί μέ μεγάλην επιτυχίαν.

’ Ανδριόπουλος
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθη τό έργον «Ή ιδιωτική 
ζωή τής Ελένης τής Τροίας» μέ τήν Μαρία Κόρντα.

Κινημ. Διονύσια. ‘Η παρ. έβδομάς ήτο έβδομός θρι
άμβου διά τά «Διονύσια». Προεβάλλετο τό αριστούργημα 
«"Αννα Καρενίνα» μέ τήν Γκάρμπο. Ή διεύθυνσις τοΰ 
κινηματοθεάτρου εΐνε άξία συγχαρητηρίων διότι έκαμε δια 

τό έργον τήν πρέπουσαν διαφήμησιν. "Ηδη προβάλλεται 
τό « Ερωτευμένο θαλασσοποΰλι» μέ τόν Νοβάρρο.

Κινημ.ίΠάνθεοι. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν «Τό κου
ρέλι» καί τό έργον «Γυναίκα διάβολος». Προσεχώς «Κό- 
λασις» τοΰ Δάντε.

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα έπεισοδιακά. Βογιατξής 
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μεγας. Προεβλήθησαν τά έργα Μπέν Χούρ 
άνευ μεγάλης έπιτυχίας διότι διηρέθη είς δύο έτοχάς καί 
«Ό ήλίθ-ος» μέ τόν Λόν Τσάνεΰ.
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά παλαιό έργα «’Εξι
λασμός», «Κόρη ήλιου» διάφορα άλλα ανάξια λόγου καί τό 
επεισοδιακόν «Δεσποινίς άπεντάρου». Μαρκίδης
ΑΜΦ ΣΣΑ

Κινημ. Μαστρονικολοττούλου.Προεβλήθησανκατά τήν 
παρ. εβδομάδά αί ταινίαι «συνοικέσιον» καί «Ταξεϊδι α
γάπης». Γιαλέσσας
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Α,χιλλειον. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν με αρίστην επιτυχίαν τά έργα «’Αντίο Μασκώι» 
μέ τήν Χάρβεϋ, «Ό υπασπιστής τής βασιλίσσης» μέ τόν 
Πέτροβιτς και η κωμωδία «’Αστυνόμος άπό έρωτα». ‘Ο 
κ. Τσαούτος κατά τό τελευταΐον είς ’Αθήνας ταξείδιον 
εκλεισε καί θά προβαλη λίαν προσεχώς τά έργα «Νύχτες 
πριγκηποιν», «Παρι γκέρλς», «Τό χρήμα», «Γκώσσο», «'Ο 
γολγοθάς μιάς γυναίκας», «Χούλα« κλπ.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν μέ έλαχίστην κίνησιν 
«Ό άστραπηβόλος καβαλλάρης» καί «'Ως λέων».

Κινημ. ’Αττικόν. Κατά τήν λήξασαν έβδομάδα προε- 
βληθησαν τά έργα «Ουράνιον τόξον» καί είς έποχάς Οί 
λησυαι τής Νέας Ύόρκης«. Προσεχώς «Καμπαλέρο» τής 
Τίφφαννυ.
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεσσα- 
λίνα» είς δύο έποχάς μέ μεγίστην έπιτυχίαν, «Μπαγιαν
τέρα», «Δράμα ωκεανών» καί έν μέσω άσφυκτιώσης αιθού
σης «Τό άνθος τής Βαγδάτης».

’Από τής παρ. Κυριακής ήρχισε καί νέος κινηματογρά- 
θος υπό τήν επωνυμίαν «Πάνθεον» μέ πρώτον έργον τούς 
«Είλωτας» σημειιόσαν αρκετήν έπιτυχίαν. ’Επίσης προεβλή
θησαν τα «Πριγκήπισσα Τσάρδας», «Ό ένοχος έτιμωρήθη», 
«I υναϊκα τιγρις», « Αγάπη τοΰ ναύτη», «Πόνοι παρελθόν
τος» καί «Μιλάκ».

Λόγφ τοΰ δημιουργηθέντος συναγωνισμού έκ τής ίδρύ- 
σεως καί δευτέρου κινηματοθεάτρου έλπίζομεν νά άπολαύ- 
σωμεν τά καλύτερα έργα. Οί διευθυνταί καί τών δύο μάς 
υπόσχονται πολλά, άλλά ποιος άραγε θά πραγματοποιήση 
τά περισσότερα ; ”Ας ίδωμεν. - Τσίρς
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
Ό φοιτητής τοΰ ντάνσιγκ» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς. Προσε

χώς «Τό λυκόφως τής δόξης».
Ο θίασος Γκόλφως Μπίνη θά δώση 15 παραστάσεις 

εις το καφενεϊον «Αίγλη», Μπαρχαμούζας
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά ερωτικά 
γυμνάσια» καί άνεπιτυχώς «'Ο κλόουν» με τόν Ζιγκοτώ. 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό χορός 
τής τύχης», «Φαΰλος κΰκλος» άνεπιτυχώς, «'Ο άνδρας, ή 
««υναϊκα καί τό αμάρτημα», «Οί ίππόται τοΰ σκότους» λίαν 
έπιτυχώς, «Τάμεσβαρ» διά δευτέραν φοράν μέ κοσμοσυρ
ροήν καί «Ό λευκός γάμος» μέ άρίστην έπιτυχίαν. Προσε
χώς «"Εγκλημα καί έξιλέωσις», «Τό πλήθος» καί «"Ερως 
καί διάβολος».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ντάγ- 
κφιν», «'Ο θαλασσοκράτωρ», «'Η έξομολόγησίς του» καί 
«Ή νήσος τών ονείρων». Μπιξέλης

ΑΙΤΙΟΝ
Κινημ. <Παρθενώνν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σώ

μα καί ή ψυχή», «Πανάμ» καί «Ή δικηγορίνα».
Μπιρμπίλης 

ΛΕΒΑΔΕΆ
Κινημ. ι’Αττικόν». Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεισμέ

να χείλη» «Στή σκιά τοΰ χαρεμιού», «Μέσα “στής φλόγες» 
καί «'Ο αετός τών θαλασσών». Προσεχώς «Όταν ή σάρξ 
υποκύπτει», «Μυστικός ταχυδρόμος» κλπ.

Κινημ. Πάνθε ,ν». Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγική 
στιγμή», «'Η κόρη τοΰ ιπποδρομίου» «Μιά πάλη στήν ά
βυσσο», «Ό μάγος», «Ό διάβ λος μέσα της» καί «Δόν 
Ζουάν». Προσεχώς «Ρωσσική θύελλα».
ΠΥ2£2Σ_

Ό μοναδικός κινηιιατογράφος πού λειτουργεί είς τήν 
πόλιν μας, μάς παρουσιάζει πάντοτε έργα καλά. Κατά τήν 
λήξασαν εβδομάδα προέβαλλε τά φίλμ «Ό νόθος», «Ό α
ριστοκράτης λωποδύτης», «Τά πάντα ματαιότης», ζουρνάλ 
καί κωμοιδία. ’Ανδριόπουλος
ΡΕΘΥΜΝΑΝ

Κινημ. Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Υπό τό βά
ρος τοΰ παρελθόντος», «Ό δολοφόνος ιατρός» καί «'Ο 
γαλάζιος Δούναβις».

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ή Βιέννη 
πού χορεύει».
ΧΙΟΣ

Κινημ. ‘Αστήρι. Προεβλήθησαν τά έργα«Ή τιμωρία» 
μέ τόν Λόν Τσάνεΰ, «Θάρρος μέχρι τρέλλας», «Κοιλάς γι
γάντων», «Πείσματα άγάπης», «Ό ζωντανός νεκρός» καί 
«Ό άνεμος» μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Μπροστά 
στό ικρίωμα». Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», «Κιβωτός τοΰ 
Νώε» κλπ. Βουδούρη;
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Δίς ύπα- 
στυνόμος» καί «Γέλα παληάτσο . Προσεχώς: «Κατάσκοποι 
καί άλλα.

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν: τό έπεισοδιακόν «Τό 
μυστηριώδες μαργαριτάρι» καί«Ό φτερωτός Κάου Μπ?5ϋ>.

ε” mmsTWii ’
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Θαΰμα έκδόσεως κινηματογραφικού περιοδικού 
διά τήν Ανατολήν, Θά εΐνε τό πρωτοχρονιάτικο 
τεύχος τού «Κινηματογραφικού Άστέρος» το όποιον 
ετοιμάζεται ήδη καί τό όποιον Θά άριθμή πλέον 
τών 100 σελίδων έπί πολυτελούς χάρτου καί μέ ι
διαίτερον καλλιτεχνικόν έςώφυλλον.

Μεταξύ τών άλλων συνεργατών του, τούς οποίους 
έγνωρίσαμεν ήδη είς τού; αγαπητούς μας άναγνώ- 
στας, ο «Κινημ. ’-τστήρ» έχει τήν τιμήν νά συγκα- 
ταλέγή καί τόν μεγάλον συγγραφέα κ. Μωρίς Ντε- 
κομπρά τού οποίου, ένα ύπέροχο χιουμ -ριστικό δι
ήγημα κατά μετάφρασιν τής δίδος "Ιριδος Σκαρα
βαίου, Θά περιλαμβάνΐ) το πρωτοχρονιάτικο τεύχος.

’Επειδή τό άνωτέρω τεύχος Θα έκδοθή μεταξύ τής 
25—30 τρέχοντος μηνάς καί κατά συνέπειαν δέν 
μένει άρκετός χρόνος διά τήν ετοιμασίαν του, άπε- 
φασίσαμεν νά μή έκδϊθή άλλο έβδίμαδιαϊον τοιού- 
τον μέχρι τής ήμέρπς έκείνης. οϋτω δέ συμπληροΰ- 
ται μέ τό παρόν τεύχος ό τόμος τού 1929.

Είς τά γραφεία μας έξακολουθοΰν νά γίνονται 
δεκταί έγγραφαί διά τήν άπόκτησιν τού πρωτοχρο
νιάτικου τεύχους έπί τή προπληρωμή τού άντιτίμου 
έκ δραχμών 25 διά τό ’Εσωτερικόν καί 30 δραχμών 
διά τό ’Εξωτερικόν τής 'Ελλάδος έλεύθερον ταχυ
δρομικών τελών, θά άποστέλλεται δέ εις πάντας 

I συστημένον,
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
'Ελληνικός τίτλος 

ταινίας
9 Αρχικός τίτλος 

εργοστασίου
Είδος 
ταινίας

C/

£ Ό 
Qj 
t?

Δράμα η 
κωμωδία Παραγωγή ΙΊροεβλή&η 

εις τό
Γραφεϊον εκμεταλλεύ- 

σεως εν Έλλάδι

Μοιραία αγάπη Woman of affairs ήχητική 2632 10 Δράμα Metro Goldwyn ’Αττικόν Μέτρο φίλμς
Τραγωδία στήν Κίνα 
Όνειρον αγάπης 
Ραψωδία έρωτος 
Πρίγκηψ καρναβαλιού 
Όασις έρωτος 
Μπόρα
Μάχη στά σύννεφα

?elling the World 
Iream of love 
?he Pagan 
"aschings Prinz 
Two Men etaMaid 
Bora

βωβή

ήχητική 
βωβή

ομιλούσα 
Βωβή

2700
2675
2224
2680
2200
1950

9
9
9
8
7
7

κωμωδία 
Δράμα

A. A. F. A.
Tiffany Stahl
Dag-Film

Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
Αττικόν 
□ϋφα Πάλας 
Ιντεάλ 
Απόλλων

Συμβατική 
Κ. Φραγκέτη 
Dag Film Co

Three Miles up. » 1400 5 » Universal Ελλάς I. Μαργουλή
’Εκδικητική ίππιλασία 
'Όταν οί άνδρες αγαπούν 
Ταζεϊδι θανάτου

Hoofbeasts Veng. 
lis Lady 
Todesfahrt

«

»

1450
2896
1977

6
»

Warner Bros 
sisbar Film

Αθηναϊκόν 
Ιάνθεον 
Αθηναϊκόν

Άμέρικαν φίλμ 
Κ. Σουλίδη

Μνηστή Αυστραλίας 
“Ερως καί πόλεμος 
Μασίστας καί Σεΐχης

Fiancee Anstr > 1578 5 «ωμωδία Palladium Film Πανόραμα u
Guerre Γ Amour
Vlaciste et Gheik »

2870
2477

8
7

Δράιια 
»

British Gaumont
Pillaluga » Τηλ. Σπυρίδη

Έκδίκησις Παρία
Ηδονή καί θάνατος

Bevanche paria
Tnsallah

1850
2526

6
6

» First National ))
»

Ναυαγοί τής ζωής 
Α. Μ. ό φωτογράφος

Naufragees de Vie 
News Parade

» 2349
2266

6
7

» Gaumont
7ox Film Ελλάς Φόξ φίλμ

Κάου-Μπόϋ καί Κοντέσσα 
Ρουλέττα

Cow-boy & Coun. 
Wheel of Chance »

1720
2450

6
First National Ιανόραμα Αμολ.-Βουλγαρίδη

Διψασμένη γιά φιλιά 
Γυναίκα τού δρόμου 
Ταξεϊδι στή σελήνη 
Ευνοούμενος Τσαρίνας 
Λουϊζιάνα
“Αννυ Μονπαρνάς

hy be Good 
Lady ofpavements 
Frau in Mond 
Au ServiceduCzar 
The love mart 
Avy Montparnasse

ήχητική 
ομιλούσα 

βωβή

2500
3100
4700

2600
2700

8
10
11

8
6

οπερέττα 
,Δράμα

»
»

United Artists 
U.F.A.
Greenbaum 
First National 
Hom Film

Ιντεάλ 
Ιντεάλ
3ΰφα Πάλας 
’Απόλλων 
Σπλέντιτ 
Οΰφα Πάλας

Αμέρικαν φίλμ 
Συμβατική
Ίκαφίλμ
Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Συμβατική

11. ΚΑΡΡΑΣ
(Κληρονόμοι) 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12
ΦΟΞ-ΦΙΛΜ ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Α,Ε.Κ.Ε.
ΙΚΙΦΙΑΜ

1. NMIIIIli
ΑΘΗΝΑΙ 

Τ ηλεγραφήματα:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΓΕΝΙΚΑ! ΚΙΝΗΜΑΤΟ-

«ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ» ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3 Κολοκοτρώνη 29 ΜΙ. ΕΠΙΧΕΙΤΗ2ΕΙΖ
Τηλέφ. 52—14 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ Τηλεγραφήματα
ΣΙΝΟΡΙ ΑΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!
ΕΠΙΧΕΙΡΏ? ΕΙΣ 1

Τηλέφωνον 56—99 ΑΘΗΝΑΙ

» ΜΛΡΓΟΥΑΗΙ
ΓΕΝ, Κ ΝΗΝΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟϊ 

πμμϊ 
Γραφεία:

ΟΔΟΣ ΚΑΜιΓΓΟΣ 6
ΑΘΗΝΑΙ ’

Τηλέφωνον 57—14

ΛΜΟΛΟΧΙΤΗΣ- 
ΒΙΥΛΓΛΡΙΛΗί

Κινηματογρ. ταινίαι
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΕΥΠΟΛΙΔΘΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ-Τηλέφ. 54—69

Κ. ΣΟΪΛΙΛΗΣ
Κινηματογραφικαί 

Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ

Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

Λ. ASASTASUiHS
Κινηματογραφικοί, 

Τα-.νίαι

Γραφεία :
Όδός Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

MiTlEHu.
Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6α

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΕ 
ΑΡΗΣ

ΟΛΟΣ AXJPNflX
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογ ρά- 

φος τών Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

Γ· ΣΠΟΔΗΟΖ 
u I. liWmiS

Κινηματογραφικά! 
μηχαναί

Κινηματογραφικά! 
ταινίαι

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΗΟΓΠ 
ΦΙ1Μ2 (EAW)

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα||[ΤΡΟΦΙΛΜΣ 

Τηλέφωνον 60—21

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ*
ΗΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΕΙΤ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΟΛΩΝΟΥ 6S
Τηλέφωνον 1—56 
"Ωραι Γραφείου: 

9—11 π. μ. 3—6 μ. μ.
Πλήν τής Τετάρτης

K.S Α: ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Κινηματο γραφικα! 

ταινίαι
Κινηματογραφικά 

εργαστήρια
Γραφεία :

ΧΑΛΚΟΚ ΟΝΔΥΛΗ 39
ΑΘΗΝΑΙ

TEA-
Κινηματογρα φικα! 

μηχαναί
Κινηματογρ αφικαι 

ται ν ίαι

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α „ 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

ΜΜΠΉΙΠ
ΑΧΙΑΛΕΙΟΝ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν



ΑΣ ΛΕΥΚΑΣ 2ΚΙΑΙ
"Ενα φιλμ πού μέσα είς τό πλήθος τών : 

ι τόσων’άλλων συνετισμένων ευχαριστεί ϊ 
ιδιαιτέρως τόν.θεατήν. Ξ
"Ενα φίλμ μέ_σπάνια προτερήματα. ϊ
"Ενα φίλμ μέ ώραΐον σύνολον καί βα- =

θυτέρας ιδέας. |
Μία ιστορίαίκοσμουμένη άπό λεπτόν ξ 

λυρισμόν ξ
Λενάριο μέ κεντρικήν ιδέαν τήν εύτυ | 

χίαν τοΰ άνθροόπου. Ξ
"Ενα έργον μέ υπέροχους σκηνάς πού Ξ 

εξυψώνουν ιδιαιτέρως τήνάξίαντοΰ φίλμ. Ξ
"Ενα έργον είς τό όποιον πρωταγωνι- 1 

στοΰν ό Μόντε Μπλιοΰ καί ή Ρακέλ 1 
Τόρρενς. Ξ

"Ενα έργον τό όποιον προβληθέν είς Ξ 
τό « Αττικόν» έσιή,ιείωσε μίαν άπό τάς Ξ 
μεγάλος έ.φετεινάς επιτυχίας. Ξ

ίΠΛΤΊΖ.- ------ -

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ {ΠΑΡΘΕΝΕΣ

Ξ Ξ Πολύ μοντέρνο έργο, μέ τρεις διαφό- 
Ξ 1 ρους χαρακτήρας σημερινών κοριτσιών. 
Ξ Ξ "Ενα έργον μέ μοντέρνα ντεκόρ, ω- 
= : ραία τοπεια, καλήν φωτογραφίαν, κομ- 
Ξ Ξ ψές τουαλέττες καί αφθονίαν νέων καί 
= Ξ ωραίων ηθοποιών.
Ξ : 'Η ταινία πού έσημείωσε λόγφ τής 
Ξ Ξ φύσεώς της, μίαν'άπό τάς μεγαλειτέρας 
Ξ Ξ επιτυχίας είς τό «’Αττικόν» τών’Αθηνών. 
Ξ Ξ Σκηνοθεσία Χάρρυ Μπωμόν.
ξ Ξ Πρωταγωτιστα';
1 1 'Η Τζοάνα Κράουφορδ, ή έπωνομαζο-
Ξ ί μένη «Μοντέρνα Αφροδίτη». Αννίτα 
= ϊ Πέϊτζ, ΝτόροΟυ Ρεμπάστιαν, Τζιον Μάκ 
= = Μπρόουν, δ.ώραϊος άνδρας καί ό έπί 
= Ξ σης ωραίος Νίλς ’Άστερ
= ϊ Ταινία βωβή καί ηχητική δπως καί ή 
= Ξ ανωτέρω

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΔΟΥΓΝ ΜΑΓΕΡ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ί5

Τηλεγρ. Διεύθυν. Μετροφίλμς Α ΘΗΝ ΑΙ Τηλέφωνον 60—21
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