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Αυτήν τήν έποχή ή κινηματογραφική κίνησις όλοκλή· j 
ρου τή; Ευρώπης φθάνει στό ζενίθ της. Όλοι εργάζονται 
πυρετωδώς, άπέχοντες πολύ άπό τό νά απασχολούνται μέ 
τήν «έμπορική κρίσι· τήν όποιαν δοκιμάζει τελευταίως δ 
κινηματογράφος.

Στήν Γαλλία αίφνης, εύρίσκον-χι υπό πραγματοποίη- 
σιν καμμιά δεκαριά ταινίες μέ καλλιτεχνικός αξιώσεις, πού 
θά κάνουν τήν Γαλλική κινηματιγρα .ία νά επίπλευση καί 
πάλιν στήν άκτίνα βεβαίως πού τής επιτρέπουν τά μέσα μέ 
τά όποΐχ κατέρχεται εΐ; τόν στίβον τής άγωνιστρίας.

θά έςετάσωμεν μέ τή/ σειράν τά πλέον αξιόλογα φιλμ 
πού έξεδόθησαν και θά έκδοθώσι λίχν π οσεχώς. άρχίζον- 
τες διά σήμερον άπό τό «Χρήμα». Είνε τό «υπερρεαλιστι
κόν» έργον οϋ Αιμίλιου Ζολα, πού τήν σημερινήν εποχήν 
τι», σκληρών αγώνων, προώρισται νά συγκινήση άκόιιη πε
ρισσότερο τήν Διεθνή >οινωνίαν άφ* ότι τό έκατώρθωνε 
τήν έποχήν τή; έκδόσεώ; του, διότι οί άντιπρόσωποι τής | 
τελευταίας, δέν ήμπορούν παρά νά εύρουν εις τάς σκηνά; 
τοϋ «Χρήματος» κάτι άπό τό δ.άμα πού οί ίδιοι θά ίζη- 
σαν συχνά'στή ζωή τους, άντιμετοπιζοντας τό Απαιτητικό 
φάσμα τών άναγκών τοϋ βίου τής οικογένειας των, ή καί 
μόνον τό ένστικτον τή; αύτοσυντηοήσεως.

Λέγω «δέν μπορεί παρά νά εΰρου»», γιατί ή πρχγμα" 
τοποίησις τοϋ «Χρήματος» άπησχόλησε τόν Μαρσέλ Λερ" 
μπί’, τόν νεωτβριστήν σκηνοθέτην τοϋ αλησμόνητου «'Ιλίγ
γου· καί τής «Άνοίξεως τοϋ Έρωτος», όπου ή διάσημο? 
προχθεσινή μας φιλοξενούμενη Ούγκέτ έξ-Χιυφλώ, έθριάμ" 
δευσε στό πλευρό τοΰ φίλου καλλιτέχνου κ. Ζάκ Κατλαίν.

Τό «Χρήμα», κατά συνέπειαν έμφανίζετχι μέ σοδαράς 
καλλιτεχνικός αξιώσεις. ΙΙολύ γρήγορα θά ήμπορέσωμεν νά 
άποφανθώμεν άν τ ς δικαιολογεί ή όχι Μέχρις ότου λάβω 
μεν αύ.ήν τήν εύ ιαιρίαν, θά πούμε μερικός γενικότητας 
διά τήν ένδιαφέρουσαν αύτήν ταινίαν.

Συνάδελφοι παρακολουθήσαντες μερικά; άπό τάς τε
λευταίας πρίζ ντέ δύ τοϋ Χρήματος» μεταξύ ιών οποίων 
και ό φίλος κ. Β.κτώρ Μεγιέρ, άπεφάνθησαν άνεπιφυ ά· 
κτως ότι ό Μ ρσέλ Λερμπιέ, κ·’ριολεζτικώς θαυματουργεί 
όχι μόνον ώς καλλιτεχνικός διευθυντής, ετοιμαζόμενος ιό 
δώσηΥστό Κοινόν ένα φίλμ άμεμπτο εις δλας τάς απόψεις 
του, ήτοι στήν σκηνοθετική, τι,ν φωτογραφική (λέγεται ότι 
ή τελευταία εινε άληθώς αριστοτεχνική) στό έπιδέξιον ντε· 
κουπάζ τών σκηνώ > τό οποίον δοηθεί τήν γοργή καί φυσι
κή έκτύλιξι τής ύποθέσεως, ποϋ καί αυτή μέ τήν σειρά της 
έχει διασκευασθή μέ πολλήν ευσυνειδησία, χωρίς νί μειώση 
τήν άξια τοϋ αθανάτου αύτοϋ έργου τοϋ Ζολα, καί τέλος 
στήν άποψι τής ύποκρίσεως τών ήθοποιών του, ο! όποιοι 
βοηθούν σημαντικά τόν Μαρσέλ Λερμπιέ στήν έμψύχωσιν 
τών ήρώων τοϋ Ζολα, γιά τήν όποια ΰπόκρισι αμέσως θά 
μιλήσουμε.

Τόν σπουδαίο γυναικείο ρόλο τής ήρωΐδος, πού απαιτεί

καλλιτέχνιδα μέ γερά νεύρα ικανή νά έξωτερικεϋση ισχυρέ 
πάθος σκορπώντας ζωηρές συγκινήσεις γύρω της, » Λ=ρ- 
μπιέ έμπιστεύθηκε σιήν Μπριγκίττε Χέλμ. ‘Η αρτίστα αύ- 
τή ποϋ είνε τόσο «τής μόδας» σ' ολόκληρη τήν , Ευρώπη, 
όπως στήν 'Αμερική είνε σήμερα ή Γκρέτα Γκάρμπο, (ή ό
ποια σημειωτέον ότι δέν υστερεί είς εύνοιαν καί- στήν Ευ
ρώπη) καί όπως άλλοτε υπήρξε δ μακαρίτης Βαλεντίνο, 
άπό τήν πρώτη στιγμή τής έμφανίσβώς της, όταν τήν άπε- 
ζάλυψε δ Φρίτζ Λάγκ λανσάροντάς την στήν «Μητρόπολι», 
είχε κινήσει τό ενδιαφέρον τοΰ Λερμπιέ, ό όποιος διέβλεπε 
σ' αύτήν ένα πολύτιμο στοιχείο, στό είδος τ ύ οποίου στε
ρείται παντελώς τό Γαλλικό φίλμ. Μόλις τοϋ έχρειάσθηκε ό 
τύπος αύτό; γιά «Τό Χρήμα», δ Μαρσέλ Λερμπιέ έθυμή- 
θηκε τήν Χέλμ, καί τήν έχρησιμοποίησε σ" ένα ρόλο άπό 
τόν όποιο ή ί ία είνε κατενθουσιασμένη.

Ή τελευταία έμφάνισι τής Μπριγκίττε στόν «Μανδρα- 
γόρα», ένισχύει τήν πεποίθησί μας, δτι ή καλλιτέχνις αυτή 
θά θαυματουργήση εάν «γυρίση» ένα-δύο ακόμη φίλμ υπό 
τήν διεϋθυνσι τοϋ Λερμπιέ. ‘Ο τελευταίος άναμφιβόλως θά 
την βοηθήση συντελ όσης—έννοεϊται — καί τής πείρας τής 
ποϋ βαθμηδόν απέκτησε, εις τήν κυριαρχίαν τής καλλιτε
χνικής της προσωπικότητας. Μ' αυτό δηλαδή θέλω νά πώ, 
ότι πιστεύω άκραδάντως είς τήν αυριανή ικανότητα τής 
Μπριγκίττε, νά κράτηση ρόλους άννοτέρους άπό τής Άλ- 
ρών στόν «Μανϊραγόρα» καί τής Χορεύτριας τοϋ «Γιοσι- 
δάρα». καί ότι θά μπορέση νά καταστήση τούς ρόλους αυ
τούς ένδιαφέροντας, χωρίς ή έμφάνιβί της νά είνε ή στερε
ότυπη τής μοιραίας γυναίκα;, ποΰ σκορπά τήν καταστρο
φή γύρω τη;, τήν οποία μέχρις ώρας περιερίσθηκε. Μ' άλ
λα λόγια δηλαδή, είμαι τής γνώμης ότι τό ταλέντο τής 
Μπριγκίττε πρέπει νά δοκιμασθή γιά ν' άποκτήση τήν ευ
χέρεια τή; μεταλλαγής ούτως ιόστε νά μή τήν τρομάζουν 
αί άντιθέσεις ποΰ άναποφεύκτως θά παρουσιάσουν οί μελ
λοντικοί της ρόλοι. ‘Η δοκιμή αύτή, είνε άπαραίτητη γιά 
τήν εύνο'ίκή συνέχισι τής καρριέρας τής Μπριγκίττε ή ό- 
ποίχ αρχίζει νά γίνεται τόσο υποσχετική.

Στό πλευρό τής ν-αράς Γερμανίδας καλλιτέχνιδος, ό 
Άλκοδερ θαυμαιουργεΐ, κρατώντας ένα ρόλο έκτάκτως 
ένδιαφέροντα, δ εκλεκτός Άγγλος καλλιτέχνης Ερρίκος 
Βικτώρ έπίσης, ό Άλφρέδος Αμπέλ, σ' ένα ρόλο κατάλλη
λο γιά τό ήυυχο ταμπεραμάν του, καί ή Μαίρη Γκλόρυ σ’ 
ένα ρόλο άρκετό σημαντικό.

Τελειώνοντας, δέν κρίνω άσκοπο νά προσθέσω καί μία 
ενδιαφέρουσα λ πτομέρεια. ‘Ο φίλος καλλιτέχνης κ. Ζάκ 
Κατλαίν, άληθινός αρτίστας ζωγράφος (άλλοτε αύτό υπήρξε 
τό επάγγελμά του), έοχεδίασε ένα μέρος άπό τά ντεκόρ 
τοϋ «Χρήματος» καί έδωκε τό προσωπικό του γούστο γιά 
τήν έπίπλωσι ώρισμέν »ν εσωτερικών τής. ένδιαφερούσης 

' ποαγυατοποιήσεως τοϋ Μαρσέλ Λερμπιέ, όπου άτυχώς τά 
(αλλεπάλληλα άγκαζεμάν του τόν ήμπόδισα/ νά εύρη και- 
I ρόν διάνά συμμετάσχη έπίσης. ' Ιρις Σκιιοα6αίον
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Άπό καιροΰ ήδη ό «Κινη ιατογραιρικός Άσιήρ» εί- 
χεν υπόσχεσή είς τούς άναγνώστας του μίαν έκτεταμένην 
έρευναν έπί τής καταστάσεως τής επαρχιακής κινηματο
γραφικής ζισήσεως δι’ έπιτοπίου έξετάσεως αυτής υπό 
ιίδιχώς πρός τοΰτο άποστελλομένου συνεργάτου του.

‘Ο οκοπός τής έρεύνης αυτής δέν θά ήτο άπλώς, ούτε 
ή φιλολογική περιγραφή τών επαρχιακών κινηματοθεά
τρων, ούτε ή άφήγησις τοΰ τρόπου τής λειτουργίας των. 
Ή επαρχιακή έλληνική κιιηματογραφία δημιουργηθεΐσα 
κυριολεκτικώς έκ ιοΰ προχείρου καί άναπτυχθεϊσα άλ- 
ματωδώς έντός έλαχίοτων έτών, παρουσιάζει όλα τά συμ
πτώματα τοϋ νοσοϋντος έκ προώρου άναπτύξεως οργα
νισμού, ό όποιος στερούμενος επαρκούς έσωτερικής δυ· 
νάμεω; φυτοζωεί έπικινδύνως διά τήν συνέχισιν τής ΰ- 
πάρξεώς του καί τοΰ οποίου ή ζωή καθίσταται προβλη
ματική άνευ μιας εγκαίρου εξωτερικής ένισχύσεως.

Ή κατάσταις ούιή γνωστή δυστυχώ; είς έχείνους σί
τισες θά είχον κάθε συμφρον σά προλάβουν τήν έπι- 
δείνωσίν τη δέν έχει τύχει μέχρι σή ιερόν οΰδεμιάς με- 
οίμνη διά λόγους όφειλομένους, τό μέν εις τήν συνήθη 
ελληνικήν αβελτηρίαν, αμέλειαν καί αναβλητικότητα, τό 
δέ εις τήν ακηδίαν τών ιδίων ενδιαφερομένων καί τήν 
άσύγγνωσιον έγκατάλειψιν τών συμφερόντων των.

‘Ο σκοπός λοιπόν τοΰ πιριοδικοΰ μας έ σιχειροΰντος 
τήν έρευσαν αυτήν ήτο άφ’ ενός μέν σά δώση όσον τό 
δυνατόν μεγαλειτέραν δημοσιότητα εις τήν έν λόγφ πράγ
ματι ·ότη α καί άφ" έιέρου νά εροσπαθήση, όσον τό έφ’ 
εαυτό, νά συμβάλλη καί πρωτεσταιήση είς τήν διόρθω 
σίν της.

Μέ τάςκαλλιτέρας τών προθέσεων καθώς καί διάφορα 
άλλα παρεμφερή ψυχικά οΰ μήν άλλά καί υλικά εφόδια 
έπεβιβσσθημεν πρό τριών καί κάιι εβδομάδων τοΰ ταχυ
πλόου, ηλεκτροφώτιστου κλπ. θαλαμηγοΰ «Αετό,» όπως 
δι’ εύ οΰ πλεύσομεν πρός τήν έιδοξον νήσον τοΰ Μίνω- 
ος άπό τής οποίας ήρχίζαμε» τήν έκπλήρωσιν τής απο
στολής μας

Δέν θά ήτο άστοχον, οΰ:ε θά έστερεΐτο άπό ποιητι
κής άπόψεως ένϊιαφέροντος ή ποράθεσις ένταΐθα μιας 
ρωμανσιχωτάτης περιγραφής τοΰ άπό Πειραιώς είς Κρή
την ταξειδίου μας, έστω καί φανταστικής. Σεβόμενοι δ- 
ΰως τήν εΰπιστίαν έκείνων ποΰ θά άναγνώσουν τό πα
ρόν άποφεύγομεν τά δισπράξωυεν τοιοΰτον τι καί περιο
ρίζομε θα σά σημειώσωμεν ότι ώς έκ τής θαλασσοταραχής 
έφθάσαμεν είς τόν λιμένα τοΰ Ηρακλείου μέ τάς εντυ
πώσεις π ύ θά είχον καί τήν ψυχικήν κατάσιασιν, είς 
ή ' θά εύρίσκοντο, κατά τήν άρχαιότητα, οί έπιβάται 
τοΰ άκατ.ου τοΰ Χάρωνος.

’Απ. βιβαζόμεθα μέ τάς χειροτέρας διαθέσεις έκ τοΰ 
όχι ευχάριστου ταξειδίου καί τάς καλλιτέρας εντυπώσεις 
έκ τοΰ πρώτου άντικρύσματος τής πράγματι ωραίας πό- 
λεως.

Άλλά τό ταλαιπωρημένου σώμα δέν έπιτρέπει είς 
τοΰς οφθαλμούς νά πλανηθοΰν έπί πολύ είς τό θελκτικόν 
σύνολον, πού παρουσιάζει ό Αραβικός χάνδοξ μέ τά 
πάσψηλα τείχη πού τόν κυκλώνουν, τά ωραία κτίρια 
ποΰ τόν στολίζουν καί τούς ευθείς δρόμους πού τόν δια
σχίζουν άπό τήν παραλίαν έως τό άλλο άκρον τής πό· 
λεως πρός τήν έξοχήν.

Τιθέμεθα πρός άνεύρεειν καταλύματος τοΰ όποιου ή 
άνάγκη μάς είνε, κατόπιν ένός τόσον κουραστικού τα- 
ξειδίου, έπιτακτική. Τό πράγμα έκ πρώτης δψεως μας 
φαίνεται εΰκολον. Άλλά τάχιστα πληροφορούμεθα ό ι 
ή άιακάλυψις ένός κενοΰ δωματίου είς τά ξενοδοχεία τής 
πόλεως δέν είνε καί τόσον άπλή ύπόθεσις.

‘Οπωσδήποτε τό ζήτημα διακανονίζεται μέ έλαχίσιην

οχετικώς δυσκολίαν καί ιδού ημείς μετά μι ιράν άνάπαυ- 
σιν έτοιμοι πρός έναρξιν τοΰ έργου μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ ΕΚΠΛΗΞ5ΙΧ

Μία ευχάριστος συνάντησις. ‘Ο φίλος συνάδελφος ζ. 
Μαρνελάκης διευθυντής τής έφημ.«Ίδης» .Είνε ό πρώτος 
πούμάς εύχεται τό «καλώς ώρισες» καί πρισφέρεται ύπο- 
χρεωτιχότατα νά γίνη δ ξεναγός μος· Μά; δεικνύει δρό
μους,μέγαρα, μάς δμιλεϊ περί έξοχών,άρχαιοτή ιων,Κνωσ- 
σοΰ καί διαφόρων άλλων ωραίων πραγμάτων καί έκπλή- 
ξεων τσς όποιας έχιι νά επίδειξη ή πόλις τοΰ'Ηρακλείου.

— Καί οί Κινηματογράφοι;... έρωτώμεσ. Οί κινηματο- 
γαάφοι τοΰ Ή ρακλείου ποΰ ιϊνε;

■— Αυτό σάς άπαοχολεϊ;... Ακόμη δέν ήρθατε;
— Θά προτ ιμοισομε όμως νά αρχίζομε άπό αυτούς 

θαυμάζοντες τά αξιοθέατα μέρη τής πόλεως σας. Ξέ
ρετε...

Έξηγοΰμεν λεπτομερώς τά τής ’Αποστολής μας, άνα- 
φέρομεν τούς λόγους του ταξειδίου μας, συζητβΰμεν, πα· 
ρατάσσομεν επιχειρήματα, πείβωμεν. Έκπλήσοετοι κατ’ 
άρχάς άπό τήν έπιμονήν μας, άλλ’ ύπιχωριϊ καί ανα
λαμβάνει νά μάς όόηγήση ώς άλλοτε ή μακαρίτιοσα συμ
πολίτες του ’Αριάδνη,τόν μακαρίτην συμπολίτην μα; Θη
σέα είς τόν λαγύρισθον ποΰ ζητοΰμεν νά έξερευσήοο μεν

Ο «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Πρώτος κινηματογράφος τοΰ ‘Ηρακλείου, πρώτος έν- 
νοεΐται υπό έποψιν άριθμοΰ θέσεων, έμφανίσεως αιθού
σης κοί έν μέρει άρισσοκρατικότητος πελατείας είνε ό 
«Απόλλων».

Μία έκτεταμένη σάλα μέ έξακοσίας πεντήκοντα πε
ρίπου θέσεις καί αρκετά ευπαρουσίαστος. Διατηρεί ιδίαν 
ηλεκτρικήν έγκατάστασιν,έχει πολύ καλήν μηχανήν προ
βολή; καί παρουσιάζει ταινίας τάς ιδίας ποΰ προβάλλον
ται είς τά Αθηναϊκά κινηματοθέατρα.

Φαντάζεσθε τά έλκυστικώτατα κέρδη ποΰ αποδίδουν 
αί έργασίαι τοΰ κινηματογράφου αϋτοΰ, όταν λάβετε 
ύπ' δψιν ότι μόνον δύο κινηματοθέατρα ακόμη υπάρχουν 
είς τηνπόλιν καί διι αί τριανταπέντε χιλιάδεςκάτοικοί της 
φημίζονται διά τήν μόρφασίν των καί τήν άγάπην των 
πρός κάθε τι τό κσλλιτεχΜ όν, είδικώτερον δέ τό θέα- 
τρον. Τά κέρδη είνε πράγματι μυθώδη. Συμποοοΰναι δέ 
είς τό άντίτιμον διακοσιων κατά μέσον όρον εισιτηρίων 
ήμερησίως, πενταδράχμων, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ έκ, 
πενήντα τοϊς εκατόν περίπου φόρο».

’Εν άλλοις λόγοις, δηλαδή δ «Απόλλων» παρουσιά- ■ 
ζει τήν πρώτην άπόδειζιν τών όσων έν άρχή άναφέρομεν 
καί τοΰτο διότι ..Άλλά περί του διότι αύτοϋ τοΰ τόσον 
πολυσυνθέτου θά συζητήσωμεν κατωτέρω έν έκτάσει.

ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ

Διευθυντής τοΰ «’Απόλλωνος» είνε ό κ. Λιιαρδάχης, 
νέο; μορφο5μένος, λαμπρός κύριος, άνθρωπος μέ προο
δευτικός αντιλήψεις > αί προικισμένος μέ δλην τήν κα
λήν θέλησιν νά δώση ζωήν είς διάφορα όνειρα τά όποια 
μάς έκμηστηρεύε ται.

— Πρέπει νά δώσωμεν μιά νέα κατεύθυνσιν στόν 
ελληνικό κίνημανογράφο. Νά τοΰ δώσουμε καινούργια 
ζωή...

— Δηλαδή;...
— Κάνοντας ταινίες ελληνικές μέ υποθέσεις ελληνι

κές. παρμέιες άπό τή ζωή τής ‘Ελλάδος. ’Εμείς έδώ ε- 
νοίγωμε οέ λίγο καιρό στούντιο τό όποιον θά παράγη 
ταινίες Κρητικής ύποθέσεως. Θά κάναμε σχολή ήθοποι-

ών τού κινηματογράφου καί θά δημιουργήσωμε Απ’ αύ- 
τήν,τό έμψυχο ΰλκό ποΰ μάς χρειάζετε γιά νά έτιτύ- 
χωμε. "Οσα έξαρτώνιαι άπό τήν καλή θέλησι καί τήν 
επιμονή εκείνου ποΰ Αναλαμβάνει νά κάνη κάτι. Θά φέ
ρομε καί απ' έξω άκόμη ή ΐοποιούς. Ποιά θά εί ε εκείνη 
ή Γερμανίδα, ή Γαλλίδι ή Άμερικανίς ήθοπο.ός ποΰ 
δέν θά δεχθή νά παίξη δωρεάν όταν πρόκειται περί έρ
γου ελληνικού;

’Εργάζονται καλά οί έδώ κινηγατογράφυι; τόν έρω 
τώ διακόπτων τήν άνάπτυξιν τών μεγαλεπηβόλων σχε
δίων.

’Επανέρχεται μελαγχολ·κός άπό τό μέλλον είς τό 
παρόν.

— Όχι καί τόσο. Δίνουμε μιά παράστασι κάθε βρά
δυ. Μόνο τρεις φορές τήν εβδομάδα, Κυριακή, Πέμπτη 
καί Σάββαιο δίνουμε καί Απογευματινές. Το ίδιο κά
νουν καί οί άχλοι. Ή κοινωνία μας βλέπετε, σ’ αυτά τά 
ζητήματα είνε περιωρισμένη. Δέν έρχεται στού; κινημα
τογράφου; καί έτσι έργαζόμεθα μάλλον μέ ζημιά.

Ή συζήτησις έπεκτεινεται καί παρατάσσονται μέ τήν 
σειράν των σωρεία παραπόνων κατά τών κινηματογρα
φικών επιχειρηματιών τών Αθηνών, τοΰ Κράους, τοΰ 
κοινού...

ΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ή μεγαλειτέρα πρωτότυπ α πού παρουσιάζουν τά 
Κινηματοθέατρα τής Κρήτης ιί ναι οί διαφημίσεις των. j 
Βλέπετε έπί παραδείγματι κάποιαν άγγελιαν διαφημί- 
ζουσαν έ,α κατάλογον έργων ποΰ θά προβληθούν είς 
τόν Άλφα κινηματογράφον. Μετ' δλίγον θά ίδήτε άλ I 
λην τοΰ Βήτα-περί αύτής γράφω παρακάτω —.περιέχου- 
σαν ένα κατάλογον άκριβώς δμ ιον μέ τον τοΰ Ά'φα 
Άν ζητήσετε δέ καί ίοήτε διαφηαίσ.ι; άλλου τρίιου θά 
προσέξετε ότι δ κατάλογο; τών έργων π ύ θά προβλη
θούν εκεί δέν διαφέρει καθόλου άπό τού; δύο προηγου 
μένους.

Τί συμβαίνει; Τίποτε τό σπ_>υδαΐον. Κάτι άπλούστα- 
τον: Ότι κανείς έκ τών τριών δέν έχει εξασφαλίσει πα
ρά τού έν Άθήναις ιδιοκτήτου τών ταινιών τήν αποκλει
στικότητα τής προβολή;. Έχουν όλοι τόν γραπτόν κατά
λογον τών έργων καί τήν άγραφσν ΰτόσχεσιν τοΰ τελευ
ταίου ότι αί έν λόγφ ταινίαι εύρίσκυνιαι είς την διαθε- 
σίν των, ύπόσχεσιν ή οποία ποτέ δέν πραγματοποιείται.

Συμβαίνει δέ καμμιά φορά αί άναφερυμειαι ται ιαι 
νά μή φθάσουν ποτέ είς τήν Κρήτην καί τότε ή προβο
λή των περιορίζεται μόνον εί; τήν διιφήμισιν.

Η ΑΓΛΑΊΑ

λειτουργία άλλων, καλοκαιρινών, υπαιθρίων έκ τών ό
ποιων οί καλλίτεροι οί καί συγκεντρώνοντας τήν άριστο- 

ίκρατίαν τοΰ ’Ηρακλείου είνε οί τοΰ κ. Παπαντωνάκι έπί 
| τής πλατείας τοΰ Δημοτικού κήπου,Πουλακάκη (θερινόν) 
' καί Λιναρδάκη.

Γενικώς ή κινηματογραφική κίνησις τοΰ ’Ηρακλείου 
εινε μάλλον περιορισμένη έν συγκρίσει μέ τόν αριθμόν 
τών κατοίκων τής πόλεως καί την κοινωνικήν άνάπτυξιν 
των.

Αί κινηματογραφικοί επιχειρήσεις, όπως ήμπορεΐ κα
νείς έκ τών ανωτέρω νά συναγαγη ώ; συμπέρασμα, φυ
τοζωούν, παρ’ όλην τήν καλήν διάθεσιν καί τάς προσ
πάθειας τών ιδιοκτητών των δτως τσς «ζωογονήσουν» 
—αν επιτρέπεται μιά τοι ιύτη έκφρασι —πού άπ δίδει ό
μως τήν πραγματικότητα καί νά τάς ένισχύτουν.

Είνε βέβαια Αληθές ότι ή γ«νική οικονομική κρίσις 
πού μαστίζει δλην την χώραν έχει τόν άνιί«·υτόν της 
καί έδώ. Άνλά είνε έξ ίσου άληθέ: δτ, αυτή δέ« είνε, 
εΰ;ε ή μοναδική, ούτε ή κυρία Αφορμή άτό τή« όποιαν 
προέρχεται ή κακοδαιμονία τών έπαρχι ι ών κινηματο
γραφικών έπιχιιρήιεων ή όποια δέν π< ρατηρεΐται μόνον 
ιί; τό Ήράκλε ον άλλά καί είς όλας γενικώς τάς έλιη- 
νικΐς έπαρχία-.

'Οποιοσδήποτε έκτάσεω; καί αν ήτο ή χρηματική 
— νά τί· είποΰμεν καθαρότερα — στενοχωρά ένός κοινού 
μορ;ω,ιένου όπως τό τοΰ'Ηρακλείου καί τόσων ά<λω< 
έπαρχιακών κέντρων, δέν θά είχε πο έ τόν δυσάριστσν 
διι τον έπαρχιακόν κινηματογράφον άνιίττυπον πού έ- 
χ ι σήτερον, άν αύτός ήταν όργ ινωμέιος έπί σταθ ρών 
βάσεων όχι μόνον οικονομικών άλλά καί, πρό παντός 
τοΰτο, τεχνικών. Άπό ττν έπαρχιακόν κινηματογράφον 
λείπει ή συστηματική όρ άνωσις του ώς έπιχει ή <εως 
σιαθεράς, σοβαράς, μέ καθυρισμένον έκ τών προτέρων 
πρόγραμμα λειτουργίας.

Τά τετρακόσια εισιτήρια πού πωλοΰν κατά μέσον ό
ρον ή ιερησίως τά δύο «ινη ιατοθέατοα τ ΰ ’Ηρακλείου, 
οί τετρακόσιοι δηλαδή θεατα> πού παρακολου ίούν κάθε 
βράδυ τυς προβολιςτών ταινιών των, δέν άν-ιστοιχοΰν 
παρά μέ τό έ α τοϊς ένατόν τ>ύ πληθυσμιύ της πόλεω-τ, 
Ποιος θά ήμπορούσ-ι νά υποστήριξή σοόαρά διι άπό τά 
ύ.τόλοιπ ι έν ε.ήνια ένν :α έιατοστά θά ή ο ίδύ ατον 
έ α μ ρος να προστεθή εί; τό« αριθμόν τών θεα-ών; 
Κινείς άσφ ιλώ; ά‘ο τούς έχοντας π ·ραν τον κινημα
τογραφικών έπ χειρήσεων. Ά Λά ii« ν ι γίνη αυτό δέν 
φθάνει βεβ ιι ι μόνον τό νά άνα γνωρισθή δ ιι δέν είνε 
άδ ιν ιτ ,ν. Χρειάζεται μιά σ ισ ημα ιι <ή έργασία, μακρο
χρόνιος ίσως, έπί ιονο„ πιθανώς. Άχλι Ασφαλέστατα ά- 
ποτελεσματ,κή.

Τό πλε σιον τών έταρχιωτών κιν ηματογρ τφι ιών έ- 
πιχειρημ ιτιώχ άτοτελεϊται ά ιό -εφαλ -ιοόχου, οί όποϊ ι 
στ-ρούνται τή; ειδ κή; τεχνικής μουφώσεως π ιύ απαιτεί 
ή έργασίι είς τήν οποίαν διαθέ ιουν καί ρ ψ .κινδυνεύουν 
τά κεφάλαιά των Αί έ.τ χειρήίεις των ένώ θά ήμπο- 
ροΰσαν νά εΰημερήσουν κα νά άποβοΰν έπικερδεϊς τό
σον διά τούς ίδιους όσον καί διά ιόσους άλλους ιώ' ο
ποίων τά συμφέροντα θά προήγοντο έκ τής ευημερία; 
αυτής, γεννώνται θνησ γενεΐς πολλές φορές ή χωρίς καα- 
μίαν ένδειξιν ότι θά ήμπορέσουν ποτέ νά προοδεύσουν.

Είς αυτήν τήν περιπτωσιν, μίαν άτό τάς ποιλάς πού 
αποτελούν τάς άφορμάς τής δυσπραγία; τών έπαρχιακών 
κινηματογραφικόν έπιχειρήσεω , υπεύθυνοι είνε κυρίως 
οί Αθηναίοι επιχειρηματία. ‘Υπεύθυνοι όχι βέβ <ια ότι 
έπιδ,ώκουν τόν κλονισμόν τόν έ.ταρ μωτών συναδέλφων 
των. Αυτά θά ήτο τουλάχιστον άστεΐον ά ' ΰπεστηριζ.,το. 
Εί>ε υπεύθυνοι διότι, λόγφ άμελείας, έλλείψεω; Αρκετής 
όξυόερκείας—δπως άν-ιληφθούν τό άνώτερον συμφ ρον 
των —δέν προσφ ρουν τά τεχνικά φώτα των είς έπιχει- 
ρήσεις τών όποιων ή πρόοδος θί είχεν άιεσον τό εϋχά- 
ριστον Αποτέλεσμα έπί τών ίδικών των συμφερόντων.
Εις τό προθε^ές. Σωέχεια τών Ιντυπώαβ'αν Ιμ τή: πτρισ- 

δία; άνά τά; 'Επαρχία;·

Τό ύποβλητικώτατον αυτό όνομα άνήκει είτ τόν δεύ
τερον, κατά σειράν έπισ ,έψ ως ,<ας, κινηματογράφον 
τοΰ ’Ηρακλείου στεγαζόμενον είς ένα τζαμί.

’Εδώ προβάλλονται μόνον επεισοδιακά έργα είς μίαν 
μόνον καθ’ ήμέραν παράστασιν καί τριϊς άπογιυματινά; 
καθ’ εβδομάδα. Τό κοινόν τή; «Αγλαΐα,» είνε μάλλον 
λαϊκόν καί τούτο ώς εύωηιον δφπλεται είς τό είδος τών 
ταινιών πού παρουσιάζει.

Αί έργασίαι καί τοΰ κινηματογρ'φου αύτοϋ δέν εύρί- 
σκονται είς κατάσιασιν περισσότερόν εύχά^ισιον τών 
τού α’Απόλλωνος». Ή ίδ α κρίοις παρουσιάζεται καί 
έδώ, γεγονός φυσικά καθόλου είι/,άριστον.

Διευθυντής τής «Άγκαΐις» είνε ό λ Άν. Φριγκού- 
λη;, εΰγενέστατος κύριος, ό όποιο; Αδυνατεί νά έ-ηγή- 
ση ποΰ Ακριβός οφείλεται ή τοιτύτη κατάστασις καί πι
στεύει ότι τό γεγονός προέρχεται μάλλον άτό τήν γενι
κήν κακοδαιμονίαν.

ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

’Εκτός τοΰ «Απόλλωνος» καί τή; «Αγλαΐας» υπάρ
χει καί τρίτον κινηματοθέατρον τ >υ «Πουλακάκη» τό ό
ποιον όμως μεταβάλλεται είς θέατρον όταν συμβή νά 
καταπλεύση εί; 'Ηράκλειον κανένας περιοδεύω; θίασο;.

Καιά τήν θερινήν περίοδ ιν όλοι οί άνωιέρω κινημα
τογράφοι διακόπτουν τάς έργασία; των καί Αρχίζει ή
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Ό Άλής’ή rave ό πιό δυστυχής μπαλωματή; τοΰ Κάι
ρου έξ αίτιας τή; γυναίκας του μιας πραγματικής με- 
γαίρας ποΰ ΰπέμβνβ γιατί ήταν γβννημμβνος ποιητής. 
Μόνη ήσυχία βρίσκει τήν νύκτα στον ΰπνο ποΰ τά όνει
ρα σ’ άλλους κόσμου; μαγεμμένου; * τόν μεταφέρουν. 
Έρχεται όμως έιας έμπορος καί τοϋ δίνει νά ράψη γρή
γορα τό λουρί τής σφυρήχτρας του.° Κι’ ένφ ό Άλής βια
στικά τή δουλειά'του । τελειώνει ένα όνειρο θαυμαστό) 
κοϊ μαγεμμένο βλέπει. Ή 
σψιρήχτρα ήταν μαγεμ- 
μένη και στό σφύρηγμά 
της όλου; μιά φρενϊτις έ
πιανε. Κι* ό Άλής άπ’ 
τή μέγαιρά του νά γλυ- 
τώση θέλησε καί έφυγε... 
Αυτό ιόν καιρόΐστή , Ρα- 
κούμπ, πρωτεύουσα τοΰ 
Λουκουμπί, ποΰ,βασιλεύει 
ό Σουλτάνος Σαχριάρ, 
γυρίζ» ι νικητής ό ΙΙρίγ- 
κηψ Χουσεΐν, φέρνοντας 
οίχμάλωτο τόν,’Πρίγκηπα 
Άχμίτ, τό ώμορφο Βασι
λόπουλο τοϋ Σουλτάνου 
Χασιάν Μωχαμέτ τοϋ 
Φαριστάν. Μεγάλη γιορτή 
πρ ς τιμήν του γίνεται. 
Μά οτή γιοριή ή Ζ μπε
ι ντέ ή εϋνοουμένη τοΰ 
Σουλτάνου Σαχριάρ τόν 
Άχμέτ βλέπει καί τόν 
αγαπά. Μά κι" ή κόρη 
τοΰ Σαχριόρΐ; ή'Πριγκή- 
πισσα Γκουλνι ρ, ή πεν
τάμορφη, τήν καρδ.ά της 
γιά τόν Άχμέτ νειώθει 
νά πονή. Σέ έρώτησι τού 
Σουλτανι υ Σαχριόρ ό νι
κητής Πρίγκηψ Χουσεΐν 
τήν κόρη τοΰ Γκονλνάρ, 
γυνοΐκι του ζη ά νά γίνη 
γιά όμοιβή τήςϊνίκης του. 
Μά ό Σουλ’άνο; τόν Ά- 
σρ ολ γονή Αύλής π;ο 
οτοζ ι τά αστέρια γιά τό 
γόμο νά όω ήαη. Καί τ’ 
άοιέριιι τ ροφήτευσαν πώς 
τήν νύκτα τή; πανσελήνου 
ό άντοξιος σι ζυγός τής 
Γκουλνόρ άπ’ τή θάλασ
σα θά ρθή. Καί ένα μή
νυμα ίρχεται: ’στή ’Ρα- 
> οΰμπ ότι ό πρίγκηψ άμ- 
ποϋ Μαχίλ ιαξιιδεύνιμεσ’ 
τή θάλασσαζΓκι’, έρχεται 
τήν νύκτα τής πατσελή 
νου, τήν Γ> ολνσρ γυναί
κα τ.υ νά ζητήση Τό 
μήνυμα έλαβε ό Άστρο- 
λόγος καί γιά προφηιεία 
των άσιρων στον Σουλ
τάνο παρουσιάζει. Ό Ά
λής ίν τφ μεταξύ στό Ί- 
ζάρ φθάνει καί άκουσίως

•'Ι.μ,,,ν,, .Arvi, |K;,gJ„. ,18.y |1ίιρο(.ι:ί> λικιλ. κο. . _

βρίσκε cot πάνω σ ;ό πλοίο ποΰ φέρνει στή Ρακούμ τόν 
Πρίγκηπα Άμποΰ Μαχίλ. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ τα- 
ξειδίου πιάνει φωτιά τό πλοϊον^ καί βυθίζεται παρασύ- 
αον μαζΰ όλους,τούς έπιβάτας, ποΰ πνίγονται έκτος άπ’ 
τόν Άλή, ποΰ ώς έκ θαύματος σώζεται καί φθάνει στήν 
Ρακούμπ στή πλάτη ενός ίππυποτάμου. ‘Ο Σουλτάνος 
τόν υποδέχεται γιά αύτόν ποΰ τ’ άσ ρα μάντεψαν καί ό 
Άστραλόγος τοΰ λέγει πώς αν θέλει τό κεφάλι του τά

σώση τόν ρόλο τοΰ ψευτοπρίνκηπα πρέπει νά κρατήτη.
Ένώ ή πριγ«ήπισσα Γκτυλνιρ, ερωτευμένη μέ τόν 

πρίγκηπα Άχμέτ τόν οίχμάλωτο ζητρ. νά δραπέτευση 
μοζί του, ό Μπαλωματής Άλή , στό μεθύσι του λέγει 
μερικές φράσεις άπ’ τήν αλήθεια άλλά γρήγορα τόν I 
Σουλτάνο κατευνάζει κάμνοντας δώρον ο’ αυτόν τούς 
θησαυρούς ποΰ κουβαίοΰσε χίλιες γκαμήλες ποΰ φθάνουν 
τήν άλλη μέρα. Κι’ έτσι ό Σουλτάνος στόν λαό του άταγ- 
γέλλει τούς γόμους τής κτρη; του Γκονλνάρ μέ ιόν άπε- 
σταλμένο τών άστρων. Έν τφ υεταξύ ό Άλής άκοΰει τά 
λόγια άγάπης ποΰ άλλάζ ι ό Άχυέτ μέ τή μέλλουσα γυ
ναίκα του. Στις ικεσίες τής Γκ ·υλνάρ ό Άλής θυοιάζ ι 
τό όνειρό του, βγάζει τόν Άχμέτ άπ’ τήν φυλακή καί 
τόν φέρνει στήν Γκουλνσρ, έξω άπ’ τή πόλι βγαίνει καί 
φεύγει. Προσπαθούν ό Άχμέτ κι’ ή Γκουλνόρ νά δρα
πετεύσουν άλλάσυλλαμβάνοντοι καί μπρος στόν Σουλτά
νο μεταφερονται. όότοϊος διατάσσει νά κρεμάσουν τόν 
αιχμάλωτον. Ό Άλής πιριπλανώμενος σιήν έρημο ένα 
καραβάνι τών χιλίων γκαμηλών συναντρ, ποΰ φέρνει τά 
λύτρα τοΰ Ά;μ"τ. Βρίσκει ευκαιρία ό Άλής άπό μιά 
σι μπλοκή,καβαλλά μία γκαμήλα ποΰ παρασύρει τής 999 
άλλες καί μπρος <·τόν Σουλτάνο Σαχριά έρχεται, λέγει 
πώς είναι τ > καραβάνι ποΰ ύπισχέ 'η καί επιτυγχάνει νά 
χαρισδή ή ζωή στόν Άχμέτ. Άλλά φθάνουν οΐ απεσταλ
μένοι Όΰ Σουλτάνου τοΰ Ίζάρ >αί στόν Σουλτάνο Σα- 
χριάρ τήν κλοπή τοΰ Άλή λενε. Τότε ό Σαχριόρ διατάσ- 
νά κρεμάσουν τόν Άλή καί τ<ν Άστρολόγο. Τήν τελευ
ταία στιγμή ό Άλής ζητρ τή χάρι νά σφυρίξη μέ τή 
μαγική σφυρήχτρα Τοΰ ε ιιτρεπουν. Σφυρίζει κάμνοντας 
όλους νά χορεύουν ένα τρελλό χορό κι’ έτσι γλυτώνει. 
Ξημέρωσε. Μέ κλωτσιές ή γυναίκα του τόν Άλή ξυπνά. 
Σφυρά τή μαγική σφυρήχτρα άλλά δέν κάνει τίποτα. Τό 
δνιιρυ είχε τιλειώοη. Καί περιμένει πάλι ένα άλλο όνει
ρο στούς μαγεμμένυυς κόσμοος νά τόν φέρη.....

: ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ :■ ■■■■■■■■■■■■
Ν. Παπαδοπούλαν (Πειρ ιά). Δύνασθε νά τούς γρά

ψετε είς τήν *Ντά ·κ-φίλμ» Μητροπόλεως 1, ή οποία καί 
θ’ άναλάβη νά τούς διαβίβαση τάς έπιστολάς σας. «Ή 
Μαρία Πενταγιώ τισσα» θά πρι βληθή είς τάς 18 προσε
χούς μηνός. Πιθανόν άργότερα νά έπακολουθήση καί ή 
προβολή τών έτέρων δύο έλλη ικών ταινιών.

—Δα Άν&ιππονλαν ΣαρΙκα (Καβάλλαν). ‘Η διεύ- 
θυνσις τής Σουζύ Βερνόν ι!ε 46, Boulevard Soult—Pa
ris 'Γράψα-έ τη: γαλλικά, δηλαδή είς τήν γλώσσαν της 
η καί γερμανικά άν σάς ευκολύνει περισσότερο.

— Άλ. Μπιζίλην (Κέρκυραν) Ή Άννα Νίλσον εί ε 
Αμερικανίς, παλαιό δόξα τοΰ Αμερικανικού φίλμ ποΰ 

τελευταίως δέν εμφανίζεται καί τόσο συχνά. Γράψατε 
της είς τά Studios Lasky -Hollywood Calif U.S A. 
Ή επιστολή σας θά τής διοβιβασθή έσ ω καί άν δέν 
έργάζεται παρά περιαδικώ; μόνον είς τήν Παραμάουντ. 
Είς τούς <Άπάχηδες» πρωτηγω αίτησε πέρισυ ό Άντελ- 
κί Μιλάρ. ’Εκτός άν έννοεΐτ: άλλη ι όμότινλον ταινίαν 
παιχθείσαν εί; τόν αυτόν κινηματο/ράφον. Είς τήν έτέ- 
ραν σας έρώτησιν θ’ άπ ιντήσω άλλοτε.

Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Η ΚΟΡΗ ΓΟΥ ΣΕΙ’ΧΗ
'Ο Σεΐχης Άβδούλ Άζίζ διάγει εις τό ερημι

κόν βασίλειόν του αμέριμνου καί ειρηνικόν βίον.
Οί μελαψοί υπήκοοί του τόν αγαπούν επειδή 

είναι καλός καί δίκαιο,. Οί γάλλοι τόν εκτιμούν 
ώς έμπιστον σύμμαχον. Ή ζωή του δέν θά διετα 
ράσσετο καθόλου, εάν ή λευκή καί θετή κόρη του 
Ζαΐδα ή οποία καί διά τής ωραιότητάς της, τοϋ χα· 

I ρακτήρος της καί διά τών παραδόξων ιδεών της, δέν 
προεκχλει ταραχήν εις τό ειρηνικόν του είδύλλιον.

Ή Ζαΐδα είχε τήν άντίληψιν δτι μία νέα πρέ
πει νά έκλΐγη μόνη τόν σύζυγόν τη; καί νά πωλήται 
εί; αύτόν, ώς ήτο σύνηθες είς τό βασίλειόν τοϋ 
Άβδούλ Άζίζ. ‘Η τιμή τήν οποίαν ό Κάδο (τό 
τσακάλι) ένας ανήσυχος επαναστάτης αρχηγός μιας 
δρδής τής ερήμου προσέφερε διά νά τήν απόκτηση, 
τόσον δσον καί ή προσωπικότης αύτοϋ τοϋ ίδιου, 
Τί είναι άλλως τε 90 χαλιά, 200 σακκιά χουρμάδες, 
30 άλογα καί 40 καμήλες διά μίαν νέαν άνατραφεϊ- 
σαν στήν ’Αμερικήν, ή οποία ήτο ίππεύς καί μαχητή; 
πρώτης δυνάμεως ; Τούτο τό διεπίστωσε είς μίαν 
σύγκρουσιν μέ τόν Καΐδα τό Τσακάλι.Ό Καΐδα έξε· 
διώχθη. Άφ’ ετέρου ό Άβδούλ Άζίζ ήρνήθη νά 
συμμετάσχη είς μίαν εκστρατείαν τοϋ Καΐδχ διά νά 
καταλάβουν τήν ’Όασιν Όάμπι. Έξω φρενών άπό 
λύσσαν απέρχεται άπό τήν συνεδρίασίν καί συναντά 
ταχέως δύο πτωχούς διαβόλους άπό τόν εΰρωταΐκόν 
Κινηματογραφικόν Κόσμον, οί όποιοι πτωχεύσαν- 
τες πλέον εΐςτόβασίλειον τοΟΆζίζ ήλθαννά ιδρύσουν 
Κινηματογράφον. ‘Ο Καΐδα τούς κακομεταχειρίζε αι 
ή Ζαΐδα σπεύδει καί τούς ελευθερώνει καί επωφε
λείται τής ευκαιρίας νά δώση είς τόν Καΐδα ενα μά
θημα ξιφασκίας. ‘ΟΚαΐδα ορκίζεται είς αυτήν έρωτα 
καί έκδίκησιν. Οί δύο δπερατόροι μένουν παρ’ αυτή 
καί τή όρκίζονται πίστην καί άροσίωσιν. Ό Σεΐ
χης μεταβαίνει εις τήν’Όασιν Όάμπι νά εΐδοποιήση 
τούς Γάλλους περί τών σχεδίων τοΰ Καΐδα.

'Η Ζαΐδα συναντά εκεί τόν ώραΐον λοχαγόν 
Κόλτον. Επειδή δμως δ Κόλτον αγαπά άλλην,απο
φασίζει κατά τά έθιμα τής ερήμου νά τόν άπαγάγη. 
Μόλις ό Διοικητής τής φρουράς άπεμακρύνθη καί 
ό Κόλτον εμεινεν όλίγον όπίσω, ή Ζαίδχ μέ τήν 
βοήθειαν τών δύο Ευρωπαίων τόν συλλαμβάνει καί 
τόν μεταφέρει είς τό μέγαρον τοΰ Άζίζ. Ό Κόλτον 
κηρύσσει απεργίαν πείνης διά νά ελευθερωθή,άλλά 
δέν κατορθώνει τίποτε. Έν τφ μεταξύ κηρύσσεται 
λιποτάκτης καί καταδικάζεται είς θάνατον διά του
φεκισμού. Ό Κάδα έν τω μεταξύ έξήγειρε τάς φυ
λά; του εναντίον τών Γάλλων καί τοΰ Άζίζ καί ή 
θέσις τών τελευταίων είναι δύσκολος.

Τότε οί δύο δπερατερ προβάλλουν εί; τήν άμ
μον μίαν ταινίαν εις τήν οποίαν έφαίνοντο ερχόμε
νοι χιλιάδες Γάλλων. Οί Βεδουΐνοι πρό τού 
τρομοκρατικού τούτου θεάματος τρέπονται είς φυ
γήν. ’Επέρχεται έπεξήγησις τών διατρεξάντων, δ 
Κόλτον αθωώνεται καί νυμφεύεται τήν Ζαΐδα, πει- 
σθεΐς δ'τι ή ίδική του συμπάθεια δέν τοΰ ήτο τόσον 
πιστή.

AHSIS ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν παρελθόντος μην.-ς ’Ιανουάριου έληξαν α'ι 

σύνδρομα! τών κ.κ. Γ. Μ ιοζατζίδη Ν. Κοκκινιά, Γ. Βελ- 
λιώτη Πειραιά, Κινηματογράφου Ήλιίσια Πειραιά, Σ. ’ 
Μπεράτη Κέρκυρα, Κινηματογράφου «Θέσπι.» Άγρίνιον, 
Ε. Χασιρτζόγλου Ξά θη, Δ Μπαρδουκλή Δράμα, Α 
Κοέν Κινημ. Παιέ Θεσσαλονίκη καί Δ. Σίδερη Μύθημνα 
(Μιτυλήνης)

Παρακα’ουντυΐ θερμώς οί άνωτέρω κ.κ. φίλοι συν- 
δρομηταί όπως ανανεώσουν τάς σύνδρομά; των είδοποι- 
ούντβς μας εγκαίρως ϊνα μη διακοπή ή περαιτέρω άπο- 
Οτολή τοΰ φύλλου. ‘Η Διαχ^Ιρισις



8 Κινηματογραφικός Άότίιρ

Ι.,δ.,.Η/'ρίτίκΗ μας"’’β"’Ί
ΣΕΡΑ !

( Μήκος: Μέτρα ί'ίΟΟ—Πράξεις 6)
ΠοοεθλήΟη εις τό «Οΰφα Πάλας» 

,. Εξαιρετικά καί σπάνια προτερήματα παρουσιάζει τό 
φιλμ αυτό, άλλ’ άτυχώς ή πραγμπτοποίησίς του δέν ά- 
πεοωκβν οσα τά διάφορα στοιχεία κατά μέρος άπήτουν. 

Πρόκειται, δηλαδή περί μιας θαυμασίας ινδικής λεγ- 
κενδας ενός άγνωστου σέ μάς ίνδοΰ ποιητοϋ Νιραγιάν 
Πάλ, στήν οποία κατά ένα πολύ ώραϊον τρόπον συνδιά· 
ζονται αντίθετα συ αισθήματα καί δημιουργούν ένα σύ- 
νολον παθητικόν, έ»α δράμα συγκινητικοί·, ένα ρωμαν- 
τικη θρύλο γύρω^άπό τό Τάς Μαχάλ, τό έβδομο θαύμα 
του Κοσμου.^Τό ότι δηγ. ένα φίλμ στανιό; παρουσιάζει 
ωραϊον, τό έχει τό περί ού πρόκειται μέ τό παραπάνω, 
Αλλά, γιατί άτυχώς υπάρχει αύτό τό αλλά, ό Φράνις 
Οστεν. ο σκηνοθέτη , άπεδ ίχθη έντειώς άνίκα ο; εις 

τό ραρυ άλλωστε έργο πού τού άνετέθη.
"Ενα σενάριο πού ζωντανεύει κυριολεκτικές τήν ΐν 

δίκην ψυχή ·, παρμένο άπό Ινδούς, σέ Ινδικά μέρη μπο
ρεί να παραδεχθούμε ότι κατενοήθη άπο όλους εκτός τοΰ 
σκηνοθέτου. Μέ τας αδεξιότητο; του κατέστρεψε τόν ώ 
μορφ; ν ειρμόν τοΰ έργου, κατέστη ανίκανος νά κυβερνή- 
οη, κάπως (καί άπηιεϊτο εξαιρετική τέχνη) τούς ηθοποιούς I 
κοι συνετριβη αύτό; ό μή Ινδός, άπό τό ινδικό χρώμα.

_Τό αποτέλεσμα. Τό φ λμ παρεξηγεϊται ύπό τού κοι
νού, διότι φυσικά δέ j κατώρθωιε νά τό νυιώση. Δέν 
μένουν παρά μόνον οί φυσικές ωμορτιές τ ΰ φίλμ, τά έ- 
ζαισια τοπία, ή ακρίβεια καί πιστή εννοείται άπόδοσι. 
κοστοχμιών καί ό άφθαστος ίνδικ ς πλούτος.

Η Ενπσκι Ράμα Ρασυ, ως Σελιαά, (ή οποία θεω
ρείται ως τύπος ινδικής καλλονής), ό Χιμάισον Ράκ, ώς 
Σεραί και ο Χάρου Ροϋ, ώς πρ,γκηψ (ό καλύτερος όλων) 
εινε οι πρωταγωνισταί, οί όποιοι φυσικά παρουσιάζονται 
αδεςίοι προ τού φακού τής μηχανής.
•Ε ?υίι'ι®0“σίι“ eTie °ϊι πρόκειται περί ενός άληθώ; 
αξιοθέατου φίλμ, παρουσιάζοντας μεγάλην ποωτοτυπίαν' 
τό υποί ν άν είχε καλύτερον σκηνοθέτην θά ήδύνατο νά 
καταλαβη ευκόλως πολύ έπίλεκτον είς τό παγκόσμιον 
φιλμ θεσιν. Ro-Ma

Η ΜΠΑΔΔΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
(Μήκος μίτοα 2300 —Πράξεις 6)

ANNA ΚΑΡΡΕΝΙΝ
(Μήκος μέτρα 2300 —Πράξεις 8)

ΙΙοοεβλήΟη ότό «Αττικόν»

Ποοε3λή0ιι είς τό «Σάλον Ίντεάλ»
Μου φαίνεται, καί δέν φαντάζομαι να αποτελώ έξαί- 

ρισιν, οτ» το είδος πλέον αύτό τού σεναρίου κατήντησεν 
ανιαρόν. Η ρωσσική λοιπόν έπανάστασις θά παραμένη 
ανεξάντλητος πηγή σεναρίων; Τό περί οΰ πρόκειται πα
ρουσιάζει και αυιο, κατά βούλησιν εννοείται, τά αίτια 
την επανάστασιν καί τό άναπόφευκτον αίσθημα.
„ Πάντως τό έργον έσκηνοθέιησεν ό Ράουλ Ούάλας 
ονομα πού αρκεί νά βεβαίωση ευσυνείδητου εργασίαν’ 
γούστο και πρό πάντων αρμονίαν τοΰ όγκου καί των μα
ζών. Ατυχω; όμως λείπει έκάστοτε τό άπαιτούμ^νο 
τεμπο.

Κυρ α ίκανοποίησις είναι τό παίξιμο τής Ντολερές 
ντελ Ρια, τό οποίον παρουσιάζει μίαν δ?ω; ιδίαν εσωτε
ρικότητα. ικανοτιιοΰσαν πολύ τόν θεατήν. Ή ντέλ Ρίο 
βαδίζουσα ά ιό προοδον σέ πρόοδον δικαιούται σήμερον 
με το παραπάνω τόν τίτλον τής πραγματικής καλλιτέχνι- 
δο,. Συμπαθής και εκφραστικός παρτεναίρ τη, ό Τσάολ 
Φαρελ, ως μεγας Δούξ.

Τό φιλμ άν καί παρουσιάζη προτερήματα δέν ικα
νοποιεί εν τουτοις. Πάντως έδώ έ >ημείωσεν επιτυχίαν.

Ro—Ma

‘Ο Έίμόνδος Γκούλνιιγκ μετά μία σημαντική δια
σκευή τοΰ αθανάτου έργου τοΰ Δέοντος Τολστόϊ έπραγ- 
ματοποίησε τό φίλμ τής «Άννας Καρρενίν».

‘Η σκη οϋεσία του είνε θαυμαστή είς ακρίβειαν καί 
διατηρεί τό προπολεμικό ρωσπικό ταμπεραμάν, άναπαρι- 
στώσα δλας τάς ρωσσικάς συνήθειας αέ πολλήν λεπτο- 
λογίαν Μονον πού σέ μία σκηνή ή ήρωί; κάμει τόν σταυ
ρόν της ώσάν καθολική, έ ·φ οί Ρώσσοι είνε ομόθρησκοι 
μέ ήαάς.

Πάντως Sv ή σκηοθεσία παρουσιάζει τόσα σημαν
τικά πλεονεκτήματα, δέν είνε όμως καί τόσο πλούσια, 
όσο τήν έπερίμινα. "Εχει αρκετά; σκηνάς πού αξίζουν 
αληθινά τόν κόπο. Λ. χ. εκείνην τοΰ εσωτερικού τής 
εκκλησίας κατά τήν Άνάσιασι, εκείνην τής πτώσεως τοΰ 
Βρόισκι κατά τού. ιππικούς αγώνας καί τής αυτοκτονίας 
τή; Καρρενίν πού είνε άπείρως συγκινητική, χωρίς νά 
δείχνη έξ ολοκλήρου τό διάβημα τής ήρωίδο;.

Ή φωτογραφία άτυνώ; είνε είς άρ ετά σημεία σκο- 
I τεινή καί μαλιστα ε ς μερικά είνε λίγο φλού, καταστρέ- 
[ φ υσα τήν έντύπωσι πού θά μα; προξενούσαν μερικαί 
ένδ αφέρουσαι ε κό ε .
, Μπαίνοντας στό κεφάλαιο τής ύποκρίσεως, έχω νά°πώ 
αρκετά πράγμα α. Μετά τό «Es War» τοΰ Έρμαν Σού- 
δερμαν με τ · οποίον η Γκρετα Γκαρμπο είχε κάμει τήν 
τελευταίαν τη; εμφάνιση· άπό τής ’Αθηναϊκής οθόνης, 
τ.,ν ξαναβλέπουμε στήν ιΆννα Καρρενίν». Τί άντίθε- 
σις ρόλων, ά’.ήθειο! Ποιες θά έφαντάζετο ποτέ δτι ή 
Γ ρέτ ι θά μπι,οΰιε νά δημιουργήση δύο τόσο ριζικά 
διαφορετικοίς γυναικε ου; τύπους; Ή μεγάλη αύτή καλ- 
Μτ-χνι; το κ τ ρθώνιι καί μάλιστα ίκανοποιητικώτατα. 
Εχει σιιγμές στήν «Καρρενίν» στις δπ ίες. ώρισμένως 

στουδαία. Τήν βρίσκω αόνο λίγο υπερβολική στήν 
έκδηλωσι τή; συγ.ι ήσ ώς της μετά τήν πτώσι τοΰ έρα- 
στοΰ της άπό τό.,άλογο. Μάς αποζημιώνουν όμως τόσο 
μερικές σκηνές οτως αύιη κατά τήν όποια ομολογεί τήν 
αγάπη της στόν Βρονσκ', ή σκηνή πού κλαίει ενθυμού
μενη το έγκαταλελειμέ ο παιδί της, εκείνη τοΰ τελειωτι
κού χωρισμού της άπό τόν εραστή της καί άπειροι άλλαι, 
ώστε νά παραγράφεται εντελώς τό μικρό αύτό σφάλμα 
τής ύποκρίσεώς τη·.

πλευρό τής Γκρέτα Γκάςμπο ό Τζών Γκίλμπερτ, 
ιδεώδης παρτναίρ της, τής δίνει τήν άπόκρισιν. Εκφρα
στικός καί συμπαθής, κρατεί πολύ καλά τόν ώυορφο 
ρο ο του τόν.όποιο καθιστά άκόμη ώραιότερον. Καί τό 
παιδάτι πού υποκρίνεται τό γυιό τής Άννας, εΤνε πολύ 
εκφρασιικό. Μόνο πού είνε κάπως μεγολούισικο. Λε
πτομέρεια^ τή^ οποίαν ο σκηνοθέτης παρέβλιψε χωρίς 
δικαιολογία. Ό Έδμόιδ’ς Γκούλνιιγκ είνε τόσο έπιμε- 
λής στό ετάγγβλμά του, wice θά έπρεπε νά εϊνε προιε- 
κτιζώτερος γιά νά μή κάμει—Ιδίκως εντελώς—τήν έντύ- 
πωσιν ότι παραγνωρίζει τήν ψυχολογίαν τών ηρώων του.

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή είεε, ότι ή «'Αννα Καρ- 
ρετ'ιν·, ανήκει στά φίλμ τής άνωτέρας καλλιτεχνικής ά- 
„ιας, ανυψούμενο σημαντικά άπό τήν λαμπρή ύπύκρισι 
τών δύο πρωταγωνιστών του. Ή ούτως ή άλλως όμως, ή 
επιτυχία της ήτο εξησφαλισμενη γιατί τό αθάνατο αύτό 
έργο τοΰ Τολστόϊ είνε τόσο διαβασμένο, ώστε δέν μπο
ρούσε παρά νά κίνηση τό ενδιαφέρον τού κτινοΰ, τό ό
ποιο κατέκλυσε ολόκληρη τήν εβδομάδα τό«Άττικόν»γιά 
να θαυμαμη τήν τελειότερη βάμπ τοΰ διεθνούς φίλμ 
σ ενα φιλολογικό αριστούργημα,

Ί?τζ £καρα6αίον

Κινηματογραφικός Άότηρ

ΑΝΝΑ ΚΑΡΡΕΝΙΝ
Σπανίως, πολύ σπανίως ένα φίλμ είναι και σιίς . λε

πτομέρειες πλήρες γοητείας καί έν συνόλφ τόσον απο
λαυστικόν όσον τό περί οΰ πρόκειται: ή «Άννα Καρρε- 
V ^Τό σενάριο είναι γραμμένο έ ιί τή βάσει τοΰ αθανά
του έργου τού Λ. Τολσιόϊ' καί ναι μ.έν είναι αληθές οτι 
παρεκτρέπεται πολύ καί υστερεί είς άπόδοσιν τών βαθυ- 
τάτων έννο ών τού φιλοσοφικού αυτού έργου, έν τουτοις 
όμως είναι επιτυχές. Καί τούτο διότι άφ' ενός ή πλή
ρης άπόδοσιςένός έργου τοιούτου είδους είναι φυσικά α
δύνατος, άφ’ ετέρου δέ ή τροποποίησες τής ύποθέσεως 
μάς έστέρησε μέν αρίστων τινών σκηνών (τ. χ. ή γνω
ριμία των στό μυθιστόρημα είναι φυσικωτερα καί συ
νάμα πολύ πλέον ευχάριστο; καί έντυπωτική >αί τούτο 
διά νά αναφέρω ένα μόνον παράδειγμα) μάς_ προσέφερεν 
όμως ένα σύνολον έξ ϊ του απολαυστικό , έντυπωτικον, 
συγκινητικόν. Ή πραγματοποιησίς του έξ άλλου ύπό 
τοϋ Έδμόντ Γκόουλντιν αξία παντός έπαίνου. Καλοβαλ
μένη, στρωτή, ευχάριστος καί πρό πάντων μέ το κατάλ
ληλο ρωσσικο χρώιια. , , ,

Άλ ά τό ΐσχυρώτερον καί πλέον έντυπωτικον, αλη
θινά άληομόνητον μέρος τού φίλα είνιι οι ρόλοι κα εν
νοώ φυσικά τήν "Αννα καί τόν Βρίνσκη., Οί κατά μέρος 
υπέροχοι αυτοί καλλιτένναι άποτελοΰν, εις τήν προκειμε· 
νην πεοίστασιν ιδίως, ένα ιδεώδες ζεύγος. _ _ ,

‘ΗΓκρέτα Γκάρ ιπο εύρήκε εί; έ.α ρόλο ποΰ της ταί
ριαζε υπερβολικά (θά ε’ι αι αλήθεια ζήτημα αν μετά απ’ 
αυτήν παρουσιασθή άλλη στόν ίδιο ρόλο!) τήν πρέπου- 
σαν ευκαιρίαν νά άναπτύξη όλο της τό θαυμάσω ταλέν
το καί νά μά; καταπλήίη πρό τοιούτου πλούτου έξαισίων 
έκφράσεων. Τά μάτια της δέν κουράζονται νά μάς δεί
χνουν τήν μητρική αγάπη, τό καθήκον, τόν έρωτα, τήν 
αγωνία, τόν πόνο, μέ ένα τέλοιο τρόπο ποΰ^ μόνον αύτη, 
τό θαύμα τής Σουηδίας, ξέρει νά μά; τά δείχνη. Ή 
Γκρέτα Γκάρμπο ώςΆννι Καρρενίν χωρίς υπε,βολη. 
ΰπερέβη έαυτήν! . , rrf-'..τι-·!Αντάξιο; σύντροφος της ο τοσονσυμπαυή, Ιζωνίζιν 
μπερ. Φυσικότατος >.αί ού ός καί δ ο ε^φρασι ξέρει νά 
μάς ένθουσιάζη καί νά μά^ σιγκινή. Ή σ-ηνή τοϋ παν
δοχείου,τή; Άναστάσεως, δίαν τό καντήλι σβόνε', ο απο
χωρισμός των,τό τέλο,' μερικές σκην ς, λίγα καλλιτεχνή
ματα, μία συναρπαστική ώμορφιά καί τελεία καλλιτέχνις 
μ' ένα ισάξιον σύντροφον!

Έκ τών άλλων, ποΰ φυσικά περνοΰν άπσρατηρητοι 
μπροστά στή Γκάρμπο καί ττ Τΰίλμπερ, ο George Taw- 
cett πολύ καλός ώς μέγας δονξ. Ή τεχνική άποψι; τοϋ 
φίλμ ουδόλως ύστεροΰσα μά; έχάρισε μερικέ; ιδίως εικό
νες πλήοει ρωμαντισμοϋ καί πο ύ ώμορφ w μυστικισμοΰ.

Εν συνόλφ πρόκειται περί ένός καλλιτεχνήματος· 
έ 1 ----- λ--------------
γωγής, 
άπολύτω:

Η ΒΙΕΝΝΗ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΕΙ
(Μήκος 26(»0 ηέτρα— Πράξεις 8)

ΠροεβλήΟη είς τό «Σπλέντιτ»
Στό«ΑηάβΓ scl onen blauen Donau» (γαλάζιος Δού- 

ναβις) γνωρίσαμε τήν ξωή τή; Μίτσι, τό περί ου πρό
κειται μά; δίδει τήν συνέχειαν. 'Εννοείται δτι ή Φρίτσι 
δέν έμοιαζε μόνο καταπληοικά στη μορφή μέ τή μητέρα 
της, άλλά'καί ή ζωή των έχει πολλά κοινά γνωρίσματα 
καί έτσι κατ’ ανάγκην δέν μπορεί τό σενάρ ο νά ΰ ιερ · 
βή τά όρια τοΰ συνειθισμένου οΰ ε πάλιν νά σωθή^άπό 
μερικές άπιθανότητες καί ύ τερβολικοτητες,διατηρ.ϊ όμως 
τά στοιχεία τοΰ λαϊκού έργου καί εδώ έγκειται ό κύριος 
λόγος τής έπιτυχίας του. _ ν

‘Η ποαγματοποίησις ύπό τοΰ Τσέλνικ εγινε με αλη
θινή επιμέλεια, μερικές σκηνές δείχνουν εξαιρετικό γού
στο (π. χ. αϊ τοΰ χοροΰ στήν Όπερα) άλλά καί άλλες α- 
τυχώς καταντούν γελοίε; Ζή συναυλία στά ουράνια π χ·. 
ή τό τέλος). Καλή φωτογραφία μέ ωραίες νυκτερινές ει

ςΣ- Εν συνόλω προκιιται περί ενός καλλιτεχνήματος ------------------- —
ενός φίλμ έκ τών θαυμασιωτέρων τής π γζοσμ·'ου παρα- j ΕΓΓΡ ΑΦ Αί ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Ή ενταύθα έπιτυχίι του εξαιρετική Συνιστάιαι ·Ηχεί
Χαρ. Σπανδάγος 
Μ. Πατακδς

; Σ. Βακιάνης
) Μαρίκα Άθανασάκη 
Ε Χασιρτζόγου 
Κινημ. Ήλύσια 
Κινημ. Απόλλων 
Κινημ. Δικταϊον 
Μετρό Γκόλδουιν
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ro—Ma

»

κόνες τή; Βιέν,ης (τοΰ ριζεράτν π.χ.) συντελούν είς τήν 
καλτ,ν έ τύπωσιν. ,

Ή Λύα Μάρα πρωταγωνιστεί, εί ναι οπωσδήποτε ^ι
κανοποιητική όμως θά κυριολεκτούσε μάλλον κάνεις αν 
έ>εγε πώς πέρασε ή εποχή τη;. Ό Μπε ν Λυόν συμπαθής 
ζέν πρεμ.έρ· επίσης καλός ό ΆλφρεντΆμπελ.^

Τό συμπέρασμα είναι ότι πρ κειτ ιι περί ενός,εις το 
είδος τιΰ καλού φίλμ, τό όποιον έδώ ήρεσεν και εσημει- 
ωσεν έπι υχίαν.Ro Ma

ΣΕΧΑΡΑΖΑΤ
(Μήκος ιιέτοα 8108—Πράξεις Ιί)

Προε^Χι'ιΟη εις τό <()ί·φα Πάλας» 
καί τό «Σαλόν Ίντεάλ»

Μεταφερόμεθα πραγματικώς καί ήμεϊς μέ τό ο ε,ιρο 
τοϋ Άλή είς τό γοητευτικόν περιβάλλον, μιά; τών χιλιων 
νυκτών καί κατά έ'να πολύ ώμορφο καί επιβλητικό τ6°πθ 
ζωντανεύει γύρω μας τό μυστήριον τής ’Ανατολής μέ τα 
χαρέμια του, τις όδαλίσκες του, τούς βεζιριδε^ τους 
άστρολόγουτ, τόν πλούτον, τήν χ/.ιδήν, τόν όγκον.

Τό σενάριο φυσικά ούτε λεπτότητα τινα εξαιρετικήν 
παρουσιάζει οΰτε άπαιτήσεις έν τούτοις μέ αρκετήν δοσιν 
φαντασία; καί αρκετό χισύμιρ καί έφόδ α παρακολου- 
θεΐται εύχαρ'στω;. Πρός τούτο κυρίω; ,συνειελεσεν ο 
Βολκώφ μέ τό έπιτελεϊον τών ντεκορατέρ ’.καί φωτογρά
φων. Ό πλούτος τό ανατολικό χρώμα πιστώς πιρουνια
σμένο, ή κυβέρνησις τών μαζών είναι τά κύριι προσονια 
τή; εργασίας τοΰ σκηνοθέτου, τά ώο ιΐα ντεκόρ και αι 
ποικίλοι ένδυμασίαι εΐναιάλλι αξιοσημείωτα σημεϊ,χ του 
φίλμ. Καλή επίσης καί ή φωτογραφία μέ αρκετα ικανο
ποιητικός χρωματιστός ε’ικόναςαί ό τοϊαι εδώ είχον οπωσ
δήποτε τήν θέσιν των.

Πρωταγωνιστεί όΝικολάί Κολίν. Μ α δημιουργία 
αξία παντός έπαίνου.

Εί; τού; άλλους ρόλους, τού; ανευ ιδιαιτεοας σηαα- 
σίας β .έπομεν τόν Ίβάν Πετροβιτ, ώ; πρ γκηπα Αχμετ,, 
δύο ώο ιΐες γυναϊκε; (έχουν δηλ. ότ. προσόντα απαιτεί ο 
ρόλος’των) τήν Μαρσέλλα Άλμπάνι, ώ; ευνοούμενη και 
τήν Άγ κή Πέτερσεν, ώ; Γκιουλνίρ, Καί ακόμη τήν 
Ντίτα Πάρλο, τόν Φαλκεσ τάϊν καί τό ι Ντιμιτριεφ.

Τό συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται περί ενός φιλμ 
τών λεγομένων μεγάλη; σκηνοθεσίας, τό όποιον είναι 
παρσυτιασμέν > μέ πάσαν έπιμέλει ιν καί το οποίον αρε- 
σειϊγενικώς. Ή ιίς δύο θέατρα- σύγχρονος προβολή τ.υ 
δέν ή-ΐιόδισεν οΰτε τό ένα οΰτε τό αίλο ,να είναι „ .1 . του 'τ .. _ ΰ Λ_ V ,πϊλτι νίί-καθ’ όλην τήν εβδομάδα πλήρη. Σηιεϊον τή; έ ιαιρετι· 
κή; επιτυχία; καί τής άσφαλοΰς εμπορικότητα; του.

1 Ro-Ma

Ρε Κυανόν 1-1-929 Μέχριι 30 12 929
Χανιά 1-1-929 » 30 12-929

1 1-929 » 30 12 929
Ξάνθη 1-1-929 » 30- 3-929
Βόλον 1-2 929 » 30- 7 929
Ξ ίνθη 1 2-929 » 30- 4-929
Πε ραιά 1 2 929 » 30- 1 910
Σύρο; 1-10.928 » 30- 9-929
Ίεράπετρα 1-1-929 » 30 12-939
Άθήναι 1 11-928 » 30 10-929

Ύπό τοΰ σκηνοθέτου κκΐ διευ°υ>τοΰ τής «Ντάγκ 
—Φιλμ» κ. Δ. Γαζιάδη έξεδόθη εις κομψόν τεΰχος 
ένδιαφέρουσχ μελέτη ύπό τόν τίτλον «Πώς μπορώ 
να παίζω στόν κινηματογράφο», τήν όπ'-ίκν πρέπει 
νά διαβάσο ιν δλοτ δσοι ένδιαφέρονται ή φιλοδοξούν 
νά γίνουν καλλιτέχναι τής οθόνης. Πωλείται άντί 
2Γ> δραχμών παρά τή έ’α ρία Dag-Film, Μητροπό- 
λεως 1. Άθήναι.
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ΟΥΤΕ 
ΟΥΤΕ 
ΟΥΤΕ 
ΟΥΤΕ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ !
ΚΟΛΟΣΣΟΣ!
ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ!
ΚΑΝΟΝΙ ΤΩΝ 42!
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ!

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ I
ΟΥΤΕ
ΟΥΤΕ 
ΟΥΤΕ 
ΟΥΤΕ

ΥΠΕΡΚΟΛΟΣΣΟΣ!
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ!
ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΜ !
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ!

ΕΙΜΑΙ NT Ο ΠΡΑΜΜΑ

ΕΙΜΑΙ ΜΑΡΙΑ η ΠΕ ΑΓΙΩΤΙΖΧΑ
Ποΰ έχω τόέξαιρετικόν δτι. τόν βασιλέα "Ο&ωνα υποδύεται Αξιωματικός τής Προεδρυουράς, δτι φορεϊ τά πραγματικά ρούχα τοϋ ’Ό&ωνος, δτι ή σκηνές τοϋ παλατιού έτραβή- 

χ&ησαν σε σαλόνια έπι τούτου μέ τά άλη&ινά έπιπλα τού ’Ό&ωνος τό Μουσεϊον εύγενώς παρεχώρησε ώς και τόν Θρόνον καιτό σκήπτρον τοϋ 
Ο&ωνος καί τά μόνα σωζόμεννιόχαρτα τής βασιλίσσης ’Αμαλίας.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ παρουσιάζεται είς τόν ρόλον τοϋ Παπά Γαβριήλ κι
Χόλλυγουντ ΦΡ1ΤΑ ΠΟΤΠΕ—ΛΙΝΑ (άμφοιναγνωρισμένοι ηθοποιοί τής Αμερικανικής όϋ'όνης).

ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ 25 ΕΠΑΙΤΕΛΙΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΟΟΠΟΙΟΙ—200 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑ1—Η ΦΡΟΥΡΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ—

'ΑΔΡΑ και είς τόν ρόλον τής Μαρίας ή χαριτωμένη ή&οποιός τοΰ

ΤΡΑΤΙίΧΤΑΙ—200 ΑΛΟΓΑ —ΚΑΝΟΝΙΑ ΚΛΠ
Γ21ΧΓ ΓΌΛΩΙΧΓ ·········

ΗΛΚΑΚΑΝΑΣ, αξιωματικός Προεδρικής Φρουρά;

ΜΑΕΑ ΑΝΔΡ1ΚΙΑΟΥ

Κριεζής ......
Σκαρλάτος Σοϋτσος 
Χατζηπέτρος . . . . 
Μητέρα τής Μαρίας 
Δασκάλα ............................
Σπ. Καραϊακίκης . 
Κΐταος Τζαβέλλας .
Μαυρομιχάλης . . . .
Φδ»τος Τζαβέλλας .

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ · · 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΜΑΛΙΑ ·

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ1Α1 ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Λήσταρχος Λαμάρας 
Φύλαξ Φυλακών . 
Δικαστής .... 
Μπότσαρης 
Σπ. Πήλικας . 
Ταμίας Κράτους . 
Θεόδ. Γρίβας .

Αιμίλιος Βεάκης 
'Εμμ. Καντιώτης 
Κόκκος 
Αύλωνίτης 
Βασιλάκης 
Άφεντάκης 
Λουλουδάκης

Ε Ρ Α Σ ΕΧΝΑΙ

Χαλκιά riol’l ί 
Καλουτάς 
Κούμπαρης 
Βαρβέρης 
Α. Βατίστα*, t
Ανδρεόποιύ '

. Βά Ίης Χατζηχρήστο; ......................
Χατζηχρήσ ας Ν. Στράτας ...
Λοράν ος Ε. Ράλλης ...........................

ΚαΆνδρεοπούλου Θ. I. Κολοκοτρώνης .
Κί Τρίχα 
Ιωάννου Πετμεζάς ..................................
Κωνστ ιντινίίης Χιώτης.................................
Δαμάσκος > ................................
ΒερΓ η; » .................................

Χρύαω............................
Κυρά Att io)......................
Σύρμη.................................
Φωτεινή Μαυρομιχάλη . 
^Ίΐτιρ. Μσιότσα η .

Πλούσ ω φ
Θιοχάρη , 

Φωτεινή Κολοκοτρώ ιη . 
ΕΜη Γαρδι* ιώτη 

Φώτα»

Βιβή Θεολόγου 
, Εύριδ. Άιτηρά

ΜαΙρη ’Αλεξιάϊου 
Φωφώ Άνδρικίδου

Ιρις Σκαραβαίου 
Άννέτα Μπρονέρ 
Κα Βούρου 
Φ. Κωνσταντιίδου 
1 έλη Ζουγρίδου 

ΜαΙρη Γιαβραμά' η

Μηλιά......................
’Ασήμω . , ·
Φλωροϋ ......................
Ξ υλάγκουρος 
Κρίνω
Κωσιοΰλβ . . . .
Τουριάκης . . . .
Θανάσης . . . ,
Νταβέλης . . . .
Γρ. Γαρδικιώτης ,

‘Ελένη Μπαλτατζή 
Κ. Γ,ανναρά 
Μ Δαλέκου 
’ Αρης Πέτρου 
Μ Τζέιζου 
Σ. Μιχοπούλου

. Σϊμος Πάρης 

. . Πολυζωάκης
Πα πασταματίου 
Χριστοδούλου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΤΠΰΣΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ

Ξί ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΒΕΝυιιοτηϊ ΑΖΑΞ-ΦΙΛΜ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :_ ■

Διά πρώτην φοράν άπό τής έκδόσεώς τον ό <Κ ι ν η μ α- 
τογραφικός Ά σ τ ή ρ» ήναγκάσθη νά μη φανή συ 
νεπή; πρις τά; ΰποχρεώσε.ς του Απέναντι τοΰ αναγνωστικού 
τον κοινού καί νά μή έκδοθή την παρελθοΰσαν εβδομάδα. 
'Η καθυστέρησις αυτή—διότι περί καθυστερήοεως πρόκειται 
άφοϋ ίκδίδεται ήδη διτλοΰν—προήλθε δυστυχώς εξ αφορμής 
τής θαλασσοταραχή; ά·ά τό Κρητικόν Πέλαγος, ή όποια ήνά- 
γκασε τόν ήμέτερον διευθυντήν νά βραδύνη τήν είς Αθήνας 
επιστροφήν του έκ Κρήτης οπού, ώ; άνηγγείλαμεν, είχε με- 
ταβή διά περιοδείαν. Έλπίζομεν δτι οί αγαπητοί μας άνα- 
γνώσται θά θιλήοουν νά μας συγχωρήσουν διότι τοΰ; έστεοή· 
σαμεν, έκουσίω; πάντοτε, τό αγαπητόν τους περιοδικόν και 
θά εξακολουθήσουν νά μις περιβάλλουν πίντοιε μετά τή; 
αυτής έκτιμήσεω; καί αγάπη;.

κών—διά νά απολαύσουν τό μόνον εύθυνόν θέαμα πού τούς 
άπέμεινε παρά τήν άγρίαν του φορολογίαν.

Τήν προσεχή εβδομάδα &α προβληθούν τά εξής έργα· 
Είς το Ίντεάλ «'Η γυναίκα τής χθες», είς τό Σττλέντιτ 
«‘Η κόρη τοϋ Σεΐχη» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνελς, είς τό Ατ
τικόν <Ό εχθρός» τής Μέτρο Γκόλδουίν μέ τήν Λίλιαν 
Γκύς καί είς τό Οί'ύα IIάλας α Μιά νύχτα στό Λονδϊνοτ».

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕΙΡ A I ΕΥΣ
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Εντυπώσεις λεπτομερείς έκ τοΰ ταξειδίου τοΰ ήμετέρου 
διευθυντοϋ, δημοσιεύονται είς άλλην σελίδα μετά σχετικών 
φωτογραφιών, θά σΰνεχισθή δέ ή δη ιοσίευσίς των έφ’ όσον 
πρόκειται νά συνεχισθή καί ή περιοδεία τοΰ κ. Οικονόμου. 
Είνε τόσον ενδιαφέροντα τά δημοσιευόμενα επαρχιακά ζητή
ματα, ιδίως είς τοΰ; κύκλους τών κιν ητιατογραφικών επιχει
ρηματιών ολοκλήρου τής Ελλάδος, νόστε όχι μόνον πρέπει 
νά διαβιβασθοΰν αλλά καί νά συζητηθούν μετά μεγάλης προ
σοχής μεταξύ τών έιδισφερομέιων διά νά κατανοηθή,είς ποίαν 
νηπιώδη κστάστασιν εΰρίσκεται ό Κινηματογράφος εξω τής 
πρωτενούσης, καί άπό τίν όποιον τό Κράτος, ό νόμιμος αυτός 
ληστής, εισπράττει τά λύτρα του αδιαφορών διά τήν πρόο
δόν του.

Διά τοϋτο δχι μόνον οί μεγαλόσχημοι πρωτευουσιάνοι 
έπιχειρηματίαι πσέπει νά φροντίσουν νά ένισχύσουν νους επαρ- 
χιώτα; ύποδεικνύονιες ε'ις αύ ούς πολ'ά μυστικά διά τήν 
πρόοδον τών έπιχειρήπετόν των, έκ τών όποιων αυτοί πρώτοι 
οί πρωτευουσιάνοι έχουν νά ώ ρε).η·&ονν, αλλά καί οί Έπιγει- 
ρηματίαι τών Επαρχιών πρέπει ιά προστατεύσουν καί νά 
προαγάγουν τά συμφ:ροντά των. διά τής ώργανώσεως μιας 
δυνάμεω; τήν οποίαν δέν στερούνται ούτε αυτοί οτ κ'ραγω- 
γεΐς "Ολοι οί επαρχιακοί κινηματογράφοι ϊΐς αποτελόσουν 
μίαν δύναμιν ώργανομένην είς Σωματείου, ανεξάρτητον εν
νοείται τής Π.Ε.Κ. καί τό όποιον σωματεϊον συ'εργαζόμενον 
μετά τοΰ σωματείου τών 'Αθηναίων επιχειρηματιών, νμ.ιπο- 
ρεΐ νά προοφέρη έκ τή; συνεργασίας αυτής πλεϊστα αγαθά 
άποτελέσμα τα. ‘Ο *Κ ι ν η μ ατογραφικό ς ’ Α σ τ ή ρ* 
ό όποιος πάντοτε έπροιοστάτησε διά τήν πρόοδον ταΰ κινημα
τογράφου έν Έλλάδι, τίθεται έξ ολοκλήρου παρά τό πλευράν 
τών έντιμων αυτών Έ τιχειρηματιών τοΰ Κι< ηιατογράφου 
τών ‘Επαρχιών, μέ τήν πεποίθηοιν ότι ή όργάνωσις αυτή, 
τής όποιας τά άγαθ ι αποτελέσματα 3έι· θά βρτδύνουν τά φα
νούν, θ' άποτελέση τό .4 καί τό Η τή; προόδου τοϋ Κινημα
τογράφου έν Έλλάδι.

Κίνηιι ’Ολύμπια. Μέ μεγίλην κοσ.ιοσυρροήν κσί 
έπιτυ,.ίαν προεβλήθη τό έργον «"Αννα Καρ νίν» μέ τον 
Τζών Τζιλμπέρ >αι τήν Κρέτα Κάρμπ-~, τό ιδεωδέστερο 
ζευγάρι. Τό έργον ύπερήρ-σεν.

Κινημ. Σπλέντίτ. Προεβλήθη τό έργον «Γζράουσταρ ·.» 
μέ τήν Νόρμαν Τάλματζ

Κινημ. Χάΐ-Λάϊφ. Καιά τήν λήξασαν εβδομάδα 
προεβλήθη «Ή Μιαλαρίνα τή; Μόσχας» μέ τήν Ντολο- 
ρές Ντέρ Ριο.

Κι,ημ. Φώς. ’Από τή; Δευτέρας προεβλήθη τό έρ
γον «Γιγιντε; τών θαλασσών» άπό δέ τής Βέμ.τ η τό 
διά πρώιην φ >ράν προβαλλόμενον έργον τής Φέρστ Νά- 
σιοναλ «Δαίμων τής Βενετίας» μέ την Κωστάνς Τάλ- 
μαιζ καί τόν Άντό ιο Μορένο σηυε,ώσαν επιτυχίαν.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά εξής έργα : «Ή 
κιπετάνισσα τοϋ Διαβόλου», «Κ··τ ρράκτης τοϋ θανάτου» 
καί «Νικητή; τών ιπποδρομιών» μέ τόν Άρτακορ.
Ν. J<OJ<K<NIA

Κινημ. "Ηλιος. Πρσεβλήθ ,,σ ιν 
μέ έπιτυάαν «Ή Αύγ .» τό γ.ωστί 
τερμαν. Επίσης τό «‘Υπό τήν οκιάν 
«Καφέ σαντάν».

Κινημ Κρυσιάλ. Προεβλή ίησαν «Όπλον θανά ιου» 
καί <Τάμησβαρ« μέ τήν Μπιλλυ Ντόβε. Έπίοης «Χρέος 
τιμή· καί «Όδυσιεύς Άνδροΰτσος»

Κινημ. Έκλαίρ. Πρ-εβλήθησαν«Νεανιχή μέθη» ιέ τήν 
Καμίλλην Χόρν καί «Έγκλημα καί έξιλέωσις». Έπίοης 
«‘Ο Ντέτεκτιβ» καί «Οί γίγαντες τών θαλασσών».

Κινημ. Νέα Σ ιύρνη Προ,β ήθησα > τι περιπετειώ
δη «Βισιλεύ; τών Δασών» «αί «Βασιλεύ: τή; ττχϋτητο·,».

Κινημ, Άλάμκρα Προεβλήθησαν «Κοιλά; θανάτου», 
«Τίγρις θολασσών» καί «Παλληκαράς δ?ων». Έπίοης 
καί τό άστυνομιζόν «Έπίθεσις τραίνου».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

□ν ιοΰ Σούν- 
χορβμίοΰ* καί

*0 ήμέτερος διευθυντής κ, Οικονόμου ουνεχίζων την 
περιοδείαν του αναχωρεί εντός τής έβδοιιάδος μεταβαίνων πι 
θανότατα είς Πάτρα:, Ζάκννθον, Κεφαλληνίαν, Κέρκυραν και 
ν Ηπειρον,

Θαϋιια μηχανικής ή λειτουργούσα είς τόν Κινηματογρά
φον Ροζ ΐκλαίο νέ.ι μηχανή προβολής τύπου Mechau. fA- 
Φόρυβος, ασφαλεία: κατά παντός κινδύνου, κομψοτάτη, μέ 
προβολήν σταθερόν ν.αι στερεοσκοπικήν αποτελεί τό ιδεώδες 
κινηματογραφικόν μηχάνημα τοϋ εικοστόν αίωιος. Εύγε είς 
τόν προοδευτικόν κ. Καρράν.

Ή κίνησις τις τοϋ; κινηματογράφους τών ‘Αθηνών κατά 
τό τελευταίου δεκαπενθήμερον ίπήρξε ζωηρότατη. Δέκα όκτάι 
περίπου χιλιάδε; θεαται ουνέρρεον ημερησίου; είς τούς κινη
ματογράφους τών ’Αθηνών—έννοοΰμεν καί τών συνοικια-

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν «‘Ο κήπος τοΰ 
’Αλλάχ», καί «Τ» πλήθος».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν «Ή βασίλισσα τών 
Φολί» μέ τήν Μπίλλυ Ντίβε καί «Τό Στέμμα».

Κινημ. Άθήναιον. Προεβλήθη >αν τά έργα «Δρά
ματα εί; οίκου; ά οχής» καί τό ώραϊον έργον «Λέντζε- 
ρυ» τής Τίφφανυ μέ έπιτυχίαν,

Κινημ .1 Πύργου. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο άν· 
δρας, ή γυναίκα καί τό αμάρτημα» καί « Η Φιφή.»

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθησαν ή «Γιοσιβάρα» καί 
«Οί αρπαγές τή; δόξης».

Κινημ. ‘Ατνικόν. Προεβλήθησαν «Έκδίκησις κινέ- 
λου», «’Η άρχόντισστ τών άδαμάντων»καί «Ό μυστηριώ
δης καθρέπτης».

Κινημ. Σπλέντίτ. 
ιπποδρομίας».

Κινημ. Μοντέρν.
Κινημ 'Ολύμπια. 

γάτου
I ΑΣΒΕΣΤΟΧΏΡΙΘΝ

Προεβλήθη »*Ενα κόλπο εις τάς

Διάφορα επεισοδιακά.
Προιβλήθη «Τό φρούριον τοΰ θα-

Κ&ημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν <‘0 δούξ τοΰ Πα-

πεμχάϊμη καί συνέχεια τοϋ έργου «Ή θεά τοϋ δίσους». 
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Ή 
Ντορίννα», «‘Ο φ ιτητής τή; Πράγας», « Ιβαγκορ δ» μέ 
έπιτυχίαν, «Κορίτσια προσοχή» κιί «Ό γαλάζιος Δού- 
ναβις». Προσεχώς «Ή κόλασ ς τοϋ έρωτος».

Κινημ, Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν « Ο μα
τωμένος δρόμος» εις δύο έποχάς. ’Ετίση; προεβλήθησαν 
«Κορίτσια προσοχή» καί «Ό γιγαντομάχος τεϋ αίθέρος». 
Προσεχώς «Πρόεδρος»

Κινημ. Ίντεάλ, προεβλήθησαν τά έργα «Άννα φόν 
Μπέλλιγκ», «Ό μακα ιίιης έξοχώτατος», «Τό καρναβαλλι 
τής Βενετίας» μέ τήν Ζικομπ.νι καί «Ό Πανικός» 
Πρεσεχώς «Λού.τιγζ δή λούπ». Άνδριόπουλος
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Όλύμπιι. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ. 
Φαζίλ», «Κυρία μέ τήν έρμίνα», «Τό στο'χημα», «Μέ
γας Ναπολέων», «Μαρτύριαν γυ αικός», «Τρ ϊς νύχτες 
τοΰ δον Ζουάν», «Γυμνή γυναίκα», «Ζήτημα τιμής» καί 
«Ό έβδομος οϋοαιό;»· Έ.τίση; προεβλήθησαν τά έργα 
«‘Η τιμή» τοϋ Σούδ ρμαν καί «Δ ά νά σώση τόν πατέρα 
του». Διά τήν προσεχή έβδομάδα άναχωροΰντο: τοΰ θιά
σου Γονίδη θά μα; παρουσι-ίση τά έργα «‘Ο άγγελος 
τοΰ δρόμου» καί «Μητρόπολις».

Κινημ. Αϊγΐη. Προεβλήθησαν τά έργα «Τιμωρία λη 
στών», «Βασιλεύς τοΰ δάιου;» καί «Ταπ-ινός καί κατα- 
φρονεμένος». Νιτσόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλιιον. Προεβλήθησαν «Τό κορίτσι τής 
Ρεβύ», «‘Η ναυμαχίι τή; Φάληλαντ» μέ έπιτυχίαν «‘Ο 
διαφθορεύς» καί «Ή κ λασις τοΰ έρωτος» άμφότερα μέ 
εριγματικήν κοσμ συρρ ή ."Ηδη προβάλλεται «Ό φοιτη
τή; »οΰ ντάνσιγ<». Πρισεχώ; «Ραμόνα».

Κινημ. Άρ,υλλά. Προ βλήθησαν «‘Η άγνή Σουζάν ι» 
μέ τήν Χάςβεϋ, «Ή πρι ιχήπισσα Αναστασία» μέ τήν 
Εΰα Σάουθεο άμιό'ε <α μέ έπιτυχίαν, ή κωμωδία «Ή 
ζωή τοΰ στύλου», «Ή γυναίκα τίγρις» καί «Ό έβδομος 
ούρανός». Προσεχώς «Φαβαί1». Παπασιλείου
ΑΓΡΙΝΙΟΝ

Κινημ Θ σπίς Προιβλήθησαν τά έργα «Ίπποδαμα- 
σν'ας» ι έ τόν Χότ Τΰίμτϊον και «Λησταί τής Άριζόνες». 
"Η όπ ρέιτα Γ. Ξάδη δίδει τις τε’ευτ ϊ ς παραστάσεις. 
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
παιδί τοΰ δρόμο··» εί. τέσσαρας έποχάς καί «‘Η πρ .σω· 
ρινή σύζυγος» Έιίσης «Σόνιο», «‘Η ερωμένη τή; Α. Υ.» 
«Οί Άθλιοι»

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «Τό πεπρωμέ
νο », «Ζώσα βελόνη». «Πρίγκηψ καί κοκόιτα» καί 
«Τραγωδία Ώτεανώ .». Άλ. Μπιζέλης
ί.ΑΡΙΣΣΑ

Κινημ Ολύμπια. Προιβλήθησ.ν υέ έπιΐυχίαν τά 
έργα «Ή Φαιδώοα» καί «‘Η ’Αγχόνη ή ιά έγκλήματα 
τής Δικαιοσύ .η;».
ΛΕΒΙΔΕΙΑ

Κινημ, 'Αττικόν. (Διευθ. Άδελ. Σίμου Κουτσο/ιάν- 
νη). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό καπετάν Ρασ <άς, 
« Εχθροί τών γυναικών» καί «Ό μέγας Ναπολέω » μέ 
έπιιυ/ίαν. Προσεχώς «Ό Βαρκάρη; τοϋ Βόλγα».

Κινημ, Πάνθειο. Προεβλήθησαν μέ έ τιιυχίαν τά 
έργα «Έμδεν», «Χάνν μπαλ», «Δεσποιιίς ύπαστυ'όμος» 
καί «Μπαγιαντέρα». Πανουργίας
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Πρ εβλήθη αν κατά τό τελευταϊον 
δεκαπενθήμερον τά έργα «Παρίσι, Καμπούρ, Κάίρον κσί 
αγάπη , «Ή κυρία τοϋ βαγκόν-λί» είς δύο έποχάς, «Ό 
εκβιασμός» μέ έπιτυχίαν καί «Τό μυθιστόρημα ενός άπο

ρου νέου». Λίαν προσεχώ; «Παρισινές γ ιμπίτσε,». Σ. Κ, 
ΑΡΓΟΣΤΟΛ]ΟΝ

Κινημ. Αίθουσα Δημ. Καφε,είου Προεβλήθησαν 
μέ μεγάλην έπιτυχίαν τά έργα «"Ονειρα πού οβύνουν» 
μέ τήν Όσβάλντα καί «Νεανική μέθη» μέ τήν Καμίλλη 
Χόρν. ’Επίσης προεβλήθησιν μέ ϊσην έπιτυχίαν «‘Ο κύ
ριος χωρίς κατοικίαν», «Ή μονάκριβη», α’Ο παγκόσμιος 
πόλεμος» καί «Μαρία, Μαριάννσ, Μαριέιτο».

Τήν παρ. Πέμπιην 24 λήξ. μηνός έφθασε εί; τήν 
πόλιν μας ό θίασος Ριτσ.άρδη-Καντιώτη όπως δώστ· σει
ράν παραστάσεων. Βουισινάς
ΚΑΛΑΜΑ I

Κατά το παρελθόν δεκαπενθήμερον, εις τόν μοναδι
κόν ’Αμερικανικόν κινηματογράφον τή; πόλ ώ; μας 
προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα άτινα έσι μ-ίωσαν μεγάλην 
έπιτυχίαν, «‘Η Ιστορία ενός πειρατοΰ», «Ή κυρία μέ τάς 
ζαμελίας» καί «Τό λεοντάρι τή; Σεβ λλης». Εί; άμφό- 

I τέρα τά έργα διεκρίναμεν τον κ. καί τήν κ. Κατραμάδου, 
τόν κ. καί τήν κ. Γ. Γαλανοπούλου. Εΰστρατιάδου μετά 
τή; δ.δος Πιπίτσας, Ρήγαν καί Ήλίαν Ντόγζαν, κύριον 
κ ί δίδας Νικοπούλου Οικονόμου διευθυντήν Τ. Τ. μετά 
τώ ε δίδων Οικονόμου, Πελεκάνου, Παπαδοπούλου, τήν 
κ. Παταδοπούλ· υ, τ ς δίδας Νίτσαν καί Κα ίναν Πελε
κάνου, Έλλην Παπαδοπούλου κ. ά. 'Τωάινσ. Μιχάλου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Ή Θύελλα» 
μέ τόν Βανέλ.

Κινημ Κήπον. Προεβλήθη «Ό καπετάν ένας» μέ 
τόν Χόρρυ Πήη?,. ’Ιωα > ίδης
ΒΑΘΥ (Σάμου)

Κινημ. Ήραϊον. Προ βνήθησαν τά έρ,α «Δεσμοί 
έρωτος», «Ό δαίμων τών Πσρ.σίων»,«Μεταξύ άνθρώπων 
καί θηρίων, «Ή χορεύτρια τοΰ Ρου ιγιάλ Παλλάς», «Ο’ι 
άνδρες«, «Γιά τό παιδί τη;» καί έτάστην Κυριακήν προ
βάλλει χάριν τοΰ μικροκόσμου έπιισόδιτ άπό τό έργον 
«Οί καβαλλάρηδες τή; νυκτό ». Προσεχώ; «Ό γ ρίλλας» 
καί «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό».

Κινημ. 'Αττικόν. Π,οέβαλλε τήν μ γάλην : ω ωδία^ 
τοϋ Σαρλόι «Ό χρυσοθήρας». Ήδη δίδει παραστάσεις ο 
θίασος Ελένης Χιλκούση.

Τό Βαθύ μας ή απορεί νά ύπερηφανιύεται διότι 
χάρις είς τήν ένεργητικότητα τών διευθυντών τών Κινη
ματογράφων μας, οΐτινες έχουσι ουμβληθή μέ τά υεγα- 
λείτερα κινηματογραφικά -,ρ φεϊα τών ’Αθηνών, άπο- 
λαμβάνει όλα τά κα1ά έργα αΰτώ . Καρακώοτας
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν συνέχειαι διαφόρων 
επεισοδιακών. «Ή σέλλα τοΰ διαβόλου», « Γί έπαθε ό 
Γιάννης», «Τρέλλες καρναβαλ οι», «Ερωτικό κυιήγι», 
«Ή αιχμάλωτος», «Ή δεσπσινί; Ζωζέτια ή γυναίκα 
μου», «‘Ο Μασίστα; στόν Άδη».

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν έπεισόδια διαφόρων 
έργων, «Τατιάνα», «Ό Πρόεδρο:»,«Καζανόβκ», «Ό δό- 
κτωρ Σσϊφερ» καί «Ό θαλασσιπόρος» μέ τόν Μπήσιερ 
Κήτον. Σωφρονιάδης
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προιβλήθησαν τά έργα «Ή πριγκή- 
πίσσα Μάσσα», «Εκείνος πού τά είχε όλα», «Κροκέτ», 
«Τό τέλος τοϋ Μόντε Κάρλο», «Ή τιμή» καί υέ έπιτυ
χίαν «Τό άνευ οίκογενε ας». Στέφικαρ
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ιππι
κόν τών τφό’ων», «Τά ίχνη τοΰ τρόμου» καί «‘Η σειρήν 
τής Σεβίλλη;».

Κινηι. Ίδαϊον Άντρου. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Φωτιά στό θρόνο», «Έ ιπιρσι γυναικών , «Δεσποινίς 
Φλερτ», «Ή άγορά τών σκλάβων», «‘Ο παληκαράς» κσί 
«Τό ρωμάντζο».

Κινηιι, Κεντρικόμ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιό χεϊ-
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λος τής αβύσσου», «Κορώνα ή γράμματα», «Τιτί ό βασι
λεύς τών αλητών» είς τέσσαρας έ.τοχά; καί <‘0 κούρσα· 
ρος μέ τήν μάσκα». Κοισαφάκης
ΝΕΜΕΙ

Κιιημ. Πάνΰεον. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα 12-20 
τρ. μηνός έπαίχθησαν μέ επιτυχίαν είς απογευματινά:: 
καί βραδυνάς παραστάσεις· τά έργα «Νεοσύλεκτοι» καί 
«Εύθυμος χήρα»

Προσεχώ, θά προσβληθούν έργα μεγάλης αξίας ώς 
μάς υπόσχεται ή διεύθυνσις τοΰ κινηματογράφου μας.
ΔΡΑΜΑ

Κΐιηιι. Μέγας. Μετά τό «Φανφάν λά τυλίπ» π?οε- 
βλήθησαν τά έργα <01 είλωτες», «Ή αιχμάλωτος τής 
Σαγγάης», «Ή Όδέττη» καί «Ό έκφυλο;» μέ τόν Κό .■■ 
ρατ Φίϊντ. Ν· Μαρκϊδης
ΡΕθΥΜΝΟΝ (Κρή ης)

Κινημ. Ίδαΐον "Αντραν, Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο 
νικητής», « Ο άγνωστος καβαλλάρης» καί <Κσλόγηοος 
καί Κοκόττα».

Κιιημ. Αττικόν. Προ.βλήθησαν «Τό φλεγόμενον 
μέτωπον», «‘Ο έκφυλος», «Κόκκινο κρίνο», «'Αγνωστος 
στρατιώτης», «Διαφθορείς ιών κοριτσιών» καί «Τρελλή 
δούκισσα». Λ7α>„υρ<ϊς

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
I. Κοφιναν (Ιωάννινα). Αί άν .αποκρίσεις δημοσιεύον

ται τακτικά καί ή αποστολή του τεύχους γίνεται επίσης 
τακ.ςκά. Άποροΰμεν πώ; δέν φθάνουν, έκτος άν καθυ
στερούν. Μή καθυστερείτε παρακαλοΰμεν ανταποκρίσεις.

— I. Πατανικ:>λάον (Λάρ σσαν). Δελτίον εστάλη άπό 
καιροϋ καί άποροΰμεν πώ; δέν έφθασε εις χεϊρσς σας. 
Ζητήσατε το άπό τό ταχυδρ.μεΐ ν. Θά εστάλη ή εις τήν 
διεύθυνσιν, μαθητήν Γυμνασίου ή Πόστ Ρεστάντ.

— Καζαντζήν (Ξάνθην). ‘Υποθίτομεν, πώς είσθε είς 
θέσιν νά εκτιμήσετε τό νέον έντυπον καί τόν σκοπόν του 
Πάντως είς ημάς δέν επιτρέπεται ν' άσχολούμεθα μέ 
αυτό.

— Ίωαννίδην (Άλεξανδρούπολιν). Παρακαλοΰμεν νά 
μάς αποστέλλετε ταζτικώ; καθ' εβδομάδα σημείωμα τών 
προβαλλο ιενων είς τήν πόλιν σας έργων ώς καί τήν α
κριβή διεύθυνσιν διή νά σάς άποστείλωμεν τόν δελτίον 
άντα τ ικριτοϋ καί τόν «Κινημ. Άσ έρα».

—I. ΰίιχάλου (Καλάμας). Δέν έλάβαμεν τοιαύιην ε
πιστολήν. Ίσω; λόγω τού ταξειδίου είς Κρήτην τοΰ κ. 
Οικοδόμου νά άπωλέσθη. Παρακ ιλοΰμεν γράψατε μας σχε- 
τικώς καί πάλι ·. Πάντως συμφωνοΰμεν ά ιολύτω; δπως 
διορισθή καθ’ ύπόδειξίν σαι ανταποκριτής εν Μεσσήνη.

—\4λ. Σωφρονιάδην (Μυτιλήνην). "Απαντα τά τεύχη 
έστάλησαν, διεύθυνσιν Πυργέλια. Παρακ τλιΰμ’.ν άν άλ- 
λάξατε διεύθυνσιν νά μάς τό γνωρίσετε.

— Δ Μουζόλην (Χαλκίδα). Ήρχισε ήδη ή αποστολή 
φύλλων είς τό ΰποπροκτορεΐον τής πόλεώς σας.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΙΙίΙΛΕίΤΛΐ εις πολύ βρμ,φέρουβχν 

τ·μ.ήν [ΐεγάλ/η πεανόλα. ορχν)βτρά7ε λει
τουργούσα δτ’ ήλεκτρεζού ρεύματος, κα- 
ταλλ «,λοτάτη δ-.ά κινηματογράφον, μέ τά 
έ^ής όργανα: Ο:άνο ά κάτρ μέν, ςυλο- 
φόν, δύο β:ολ:ά, δύο φλάουτα, Τύμπανα 
μεγάλο κα: μικρό, τριάνκλ, μανδολινάτα 
πλήρες κα: είς άριστα) ι κατάστασήν μέ εύ- 
κΟλίας πλ.ρώμης- Ιίληροφορία: Χαρ. 
Χσανδάγον, Χαν:ά (|<ρήτης).

ΛΕΜΕΣΟΣ (τ’ ανταποκριτή μας)· Ό κινημα
τογράφος τής Σινέ-’Οριάν πρόβαϊε άπ τή 1 —11 
τοΰ Γεπνάρη τά φίλμ αυτά: « Αντρες τών δασών» 
μέ τόν Τζάκ Χόλτ,λαϊκή ταινία γιομάτη άπιθανόνη- 
τε:, πάλες, κλπ., είδος δηλ. πού δυστυχώς κατα
σκευάζεται ακόμα, και πολύ μάλιστα, γιά προσβολή 
τής κινηματο ραφίας. Άπέτυχε, πράμα πού δείχνει 
πώς στό πολύ κοινό μας δέν αρέσει τό στύλ αύτο. 
«Γυμνή σουλτάνα, μέ τή Γκρέτα Νίσσεν. «Λοντΐνο» 
φίλμ άμιρικάνικης παραγωγής («Παραμάουντ»), μι- 
πρωταγωνίστρια τή Δωροθέα Γκύς. Σημείωσε πιεννα 
σέ κοσμοσυρροή. < Μυστηριώδικα καζίνα» μέ τή 
Ί'ζίλντα Γκρέυ. Κοσμοσυρροή. «’Εχτρός των γυναι
κών» κωμωδία γερμανικής παραγωγής μέ πρωταγω 
νίστρια τήν ”0σσι Όσβάλντα. «Πόνος» (είχε προ- 
β'.ηΟή καί πέρσυ. Δέ μπορώ νά κ ιταλάβω γιατί η 
Σινέ·Όριάν ξαναπρόβαλε αύτήνε τήν ανοησία, άφοΰ 
καί πέρσυ,* Θυμάμαι, δέν άρεσε) Πρωταγωνιστές οι 
μέτριοι Φράνς Ντελιά κοί Κωστάν Ρειαύ. Απέτυχε 
πανηγυρικά. «’Βγάπη τοΰ βοσκού» τής Παραμαουντ 
συνηθισμένη ταινία. Όχι εξαιρετική κοσμοσυρροή.

Σύντομα τά «Συρματοπ'έγματα» μέ τή Πολα 
Ν.-:γκρι, τ’ αστέρι πού έδυσε πιά δλότελα, τό «θα 
παντρευτή » μέ τήν Κλάρα Μπόου, γνωστή απ^ το 
«*Ιτ», ή «Τετάρτη εντολή», δ «Πληγωμένος αετός»,

Ό κ. Παπαδοπούλας πρόβαλε στα κινηματοθέα
τρά του, τής Λευκωσίας καί Λάρνακας, τά φίλμ αυ 
τά: «'Ωραιότερες γαμπίτσε; τοϋ Βερολίνου», ελαφρό 
έργο χωρίς καμμιά καλλιτεχνικήν άπαίτησι. «Κατ 
άπ’ τή σκιά τών τάφων» συνηθισομενη ταινία γαλ
λικής παραγωγής, πού θά συμβού ευα τον κ. ΙΙαπα 
δόπουλο καί τή Σΐ'έ Όριάν νά μή προβαλνουνε της 
κατασκευής αυτής έργα, γιατί δέν έχει απόλυτα καμ- 
μιά καλλιτεχνικήν άξια τό σύνολο, στερούμενο σχε
δόν πάντοτες σκηνοθετίκής τέχνης, πράμα απαραίτη
το γιά τήν επιτυχία ενός φίλμ «Γή τής επαγγελίας» 
μέ τή σπινιόλα Ρακέλ Μέλλερ καί τόν Αραενη Μα- 
ξ ωντιάν. Δέν άρεσε. «Τρελλή Λόλα» τής «Ούφα», 
μέ πρωταγωνίστρια τήν Λίλιαν Νάρβεί·. Σημείωσε
κοσμοσυρροή.

‘Ο κινηματογράφος «Σινέ Όριάν Πάτε» τής 
Πάφου (χτήμα) τοΰ κ. Βασ. Παπαντωτίου πρόβαλε 
τά έργα «'Εφτά κλειδιά τής έπαυλης», < Εξη , μερΓς 
έρωτα» με πρωταγωνίστρια τή Κόριννα 1 κριφφιθ. 
Τό «Μπέν Άλή» μέ πρωταγωνιστή τόν Ρ.ιμον,Νο^ 
βάρρο, ανατολική: ύπ· θέσεως, βγαλμένο απ τά 
γνωστά ποιήματα «Ρουμπαγιάτ» τοϋ Ομέρ Καγιαμ. 
Προβλήθηκε έπίση; ένα έργο μικρό άσήιιαντο καί 
πολύ παληό, τής εταιρείας «Πατέ». Όλ αυτα με 
σχετικήν επιτυχία, γιατί, δπως ξανάγραψα, τό κοι
νό τής Πάφον, δέν αγαπά δυστυχώς, τόσο τόν κινη
ματογράφο όσο οί άλλες πόλεις τής Κύπρου.

FILM IiURIER
Καθημερινή Κινηματογραφική Έφηιερίς

ΓραφΊα Berlin, W. 9
Kothenerstrasse 37 Allcmagne
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ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΜΠΟΥΘ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(5) (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό Γκαίρισων άπεχ ιρέτισε τόν σονωμιλητήν του καί 

έφυγεν. Όταν εΰρέθη μόνος του, ήρχισε νά σκέπτεται 
πρός πιίαν κατεύθυνσιν έπρεπε νά στρέψη τάς έρευνας 
του. Μηχανικώς έβγαλεν άπό τήν τσέπην του τό παλαιόν 
ποΰρον, τό όποιον ό Χάρντυ άναμςιβόλως άφήκε νά 
πέση, τήν στιγμήν τοΰ Θανάτου τον, καί τό έξήταζε μέ 
προσοχήν.

— Μά τόν Άγιον Γεώργιον, έφώναξεν ώς νά είχεν 
εύρη τήν λύοιν τοΰ προβλήματος του.

Μεταξύ τών φύλ/ων τοΰ καπνού είχε διακρίνει ένα 
κενόν, άκριβώς είς τό σημεϊον όπου τό ποΰρον είχε κοπή 
μέ τά δόντια. Μέσα είς τό κενόν αύτό ήτο κρυμμέτη μία 
σκόνη.

Ή καρδία του τότε έκτύ,τησε δυνατότερα. Έπλη 
σίασε τό ποΰρο είς τούς ρώθωνάς του καί το έμύρισεν. 
'Αλλά δέν ήσθάνθη τή βαρειάν μυρουδειάν τοΰ καπνοΰ. 
Γνωρίζων ότι ένα μόνον δηλητήριον, τό πρωσσικόν όξύ, 
ή ο τόσον δραστήριου ώστε νά ίπιφέρη άκαριαϊον θάνα
τον, έσκέφθη ότι είς τό μικρόν φαρμακεΐον τής πόλεως 
θά ήδύνατο νά έξακριβώση τό είδος τής ουσίας αύτή;.

’.Επήρε μέ νευρικότητα τόνσουγιάν του, άφήρεσε μέ 
προσοχήν δλην τήν σκόνη·', τήν έβαλεν είς ένα φάκελ- 
λον και έκρυψε τό ποΐρον εις τήν θέσιν του.

Πεντε λεπτά βραδύιερον ένας νέ· ς, ικανός καί πρό
θυμος χημικός, έθετε τήν σκόνην είς ένα δοχεϊον κατάλ
ληλον διά πειράματα και πρ σε τάθει νά κάμη άνά υσιν 
τής ούσίασ.

—Έάν είνε αύτό πού ύ.τοίέτετε, είπε, μία έλαιορά 
διάλυσις σιδηρούχου άλατο, θά δώση είς τήν σκόνην α
μέσως χρώμα κυαΌΰν.

"Ερρ ξε τήν διάλυσιν καί εύθύ; ή σκόνη έχρωμα ί- 
σ3η δτως είχε προαναγγεί/.η ό χημικός.

‘Ο Γκαίρισων, ταραγμένος παρηκολούθει τό πεί
ραμα.

— Δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία, είπεν μέ ύφος θρι
άμβου. Είνε δ,τι ένομίσατε. Ποΰ ε'ρήκαιε τό δηληεή- 
ριον αύτό;

— Είς ένα κομμάτι κρέας, είπες ό Γκαίρισων, μετά 
χειριζόμενος επίτηδες τήν δικ,ιολ γίαν αυτήν. Το είχ ιν 
ρίξει σιόν σκύλλον. ‘Ο δυστυχής θά πέθαινε άμέσως έάν 
τό έτρωγεν.

Ό Γκαίρισων, άφοΰ έγκατέλειψε τό φαρμακείου, ε- 
πλανήΰη είς τούς δρόμου; κατεχόμενος άπο πνρετιόδη ύ· 
περδιέγερσιν.

‘Ο θανατος, δστις τοΰ είχε φανή άπό τήν άρχήν ώ 
ένα άπλοΰν και τυχαΐον δυστύχημα, μετε ρέπετο εις 
μίαν άπό τός τρανικωτέρας υποθέσεις.

Ήσθάνειο τήν ανάγκην νά διευκρίνιση τό μυστήριον 
καί νά συλλέξη άμέσως όσα; ήδύνατο περισσοτέρας πλη
ροφορίας είς τό Χέρτφορδ. Διά τοΰτο άπεφάσισε νά ύ- 
πάνη χωρίς άιαβολην κα. νά έξε άση τήν κυρίαν Ούίλ- 
σα,ν, είς τό σπίτι τής οποίας ιίχε μείνει ό Χάρντυ. Χω 
ρίς αμφιβολίαν τό δηλητηριασμένον ποΰρον προήρχετο 
άπό τό κουτί τό όποιον είχαν προσφέρει ω; δώρον είς τον 
μακαρίτην έπ’ εύκαιρίφ τών γενεθλίων του. Ήτο λοι 
πόν απαραίτητον νά μάθη εύθύς τό όνομα τοΰ δωρητοΰ. 
‘Η κυρία Ούΐλοων θά ήτο ώριομένω; ιίς θέσιν νά δώση 
πληροφορίας επί τής σπουδαιοτάτης αυτής λεπτομέρειας.

Έιώπιον τής γυνσικός αύ ή; ό Γκαίρισων ήναγκά- 
σθη νά έφεύρη μίαν εύλογον προφασιν γιά νά δικαυλο· 
γήση τήν έπίσκεψιν καί τήν περιέργειαν του.

— Ήλθα νά εξακριβώσω μερικάς άσημάντοτς λεπτο
μέρειας περί τοΰ θανάτου τοΰ κ. Χάρντυ. Πρόκειται πε
ρί άπαραιτήτου τυπικής ένεργείας τήν οποίαν αί ’Ασφα
λιστικοί ‘Εταιρεϊαι μεταχειρίζονται προτοΰ πληρώσουν 
«Ις τούς κληρονόμ.ους τήν άποζημίωσιν. Θά επιθυμούσα 
'α μάθω ποια πρόσωπα έδέχθη ό κ. Χάρντυ κατά τό 
διάστημα τής παραμονής του ιίς Χέρτφορδ.

—‘Ο κ. Σκώτ ήλθε τό βράδυ τής δευτέρις ημέρας 
τή; εδώ άφίξεως τοΰ άτυχους αύ οΰ ανθρώπου. Ό τρό
πος το>·, τήν νύκτα αύτήν μ’ εξέπληξε πολύ. Άπεχοιρέ- 
τισε τόν κ. Χάρντυ εις τάς εννέα. ’Ολίγον άργότερα ό κ. 
Χάρντυ έξήλθε γιά νά κάμη άνσμφιβόλως ένα μικρόν πε
ρίπατον πριν κοιμηθή. Κάτι τήν άπουσίαν του, ή οποία 
δέν υπήρξε μακρά ό κ. Σκώτ έπέστρεψε καί είοήλθεν είς 
τό δωμάτιον τοΰ ένοικιαστοΰ μου, ό όποιος δέν είχε 
κλείσει τό δωμάτιο μέ τό κλειδί.

— Καί άπεσύρθη πρό τής επιστροφής τοΰ κ. Χάρντι: 
ήρώτησεν ό Γκαίρ σων, έκπληκτος, διότι είς τήν σκέψιν 
του έθεώρ ι άθώον τόν εφευρέτην.

—Μάλιστα κύρ ε, δίαν ήκουσα τόν κ. Χάρντυ νά έ- 
πιστρέφη δ κ. Σκώτ είχεν άναχωρήσει πρό ενός λεπτοΰ.

Ό Γκαίρισων τότε έθεώρησε καλόν νά έρωτήση άπ’ 
εύθετος δ,τι τόν ένδιέφερεν.

— Ποιος τοΰ έδώοησε τό κουτί μέ τά ποΰρα τήν ημέ
ραν τών γενεθλίων του;

— ‘Η άνεψ.ά του·
- Ν.ί, ενθυμούμαι. Είχε μίαν άνεψιάν, είπεν ό Γκαί

ρισων προσποιούμενο; ότι συνεκέντρωτε τάς άναμνήσεις 
τ υ. Αλλά μά τήν αλήθειαν, έλησμόνησα τό όνομά της.

—Δώρα, άπήντησεν ή κυρία Ούΐλσων. Ό κ. Χάρντυ 
τήν έφώναξε Δώραν.

—Αύτό δέν θά ή'Ο τό πραγματικόν της όνομα, έξη- 
κολούθησεν ό Γκαίρ σων.

— Καί β.βαια. Τό άληθινόν της δ ομα ήτο Δωροθέα 
Μπούθ. Αύτό προεοΰ παντρευθή. Έκιοτε, φυσικά, ήλ- 
λαξ-: καί τό ονομά της.

Ό Γκαίρισων έγινεν άμέσως χλωμές σαν νεκρός. 
'Αλλά κατέβαλε μεγάλην προσπάθειαν καί διετήρησε τήν 
ψυχραιμίαν του.

—Ίσως νά γτωρίζε ε τό σημερινόν της όνομα, ή- 
ρώτησεν.

—Ά! Αύίό είνε άπό τά πράγματα π< ύ δέν λησμονώ 
ποτέ, έβιβαίωσεν ή κυρία Οΰϊλσων. Τό σημερινόν τήξ 
όνομα είνε κυρία Φαίαρφαξ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Άκούων νά (τροφέρεται τό όνομα τής Φαίαρφαξ,ό 
Γκαίρισων έΊεινεν ώς κεραυνόπληκτος. Πρός στινμήν 
τοΰ έφάνη ότι δλα γύρω τ< υ κατέρρεαν. Έξαφνα ένθυ- 
μήΰη τήν εκφρασιν άγωνίας πού έζωγροφήθη είς τήν 
μορφήν τή; Δυροθέα:, τήν ιοριν πού καθημένη ιίς τό 
πιάνο, έπληοοφορήθη δτι ό νεαρός δικηγόρο; ένεχώρει 
διά Χέρτφ ρδ.

Έκ νέου ήρώ ησε, ταρα μένος, τήν κυρίαν Ού- 
ΐλσων :

— Κατά τό βραχύ διάστημα τή; εδώ παραμονής του 
ό κ Χάρνιυσα, έκαμε λόγον διά τά οικογενειακά του ; 
Έφαίνετο εύχαρισ:ημένος άπό τό συνοικέσιον τής άνε- 
ψιάς του ;

— Μετά τήν άναχώρησιν τής κυρίας Φαίαρφαξ, άπήν- 
τησεν ή κυρία Ούίλσων, λαμβάνουσα ζΰφος οϊκοδεσποί- 
νης ή δ τοία ευχαριστείται νά άςηγήται τά ΐδ αίτερα τών 
ενοικιαστών τη:, ό κ. Χάρντυ ήλθεν είς τό σαλόνι καί 
συιωιιιλήσαμε γιά διάφορ ι ζητήματα. Σχετικώς μέ τόν 
γάμον τής άνεψια; του, έφαίνετο ευχαριστημένος καί 
μάλιστα δέν έδίστασε νά μοΰ έμπιστευθή καί μερικάς 
πληροφορίας. Ή άιεψιά του, μοΰ διηγή θη, ήτο κόρη 
μ ά; αδελφής του, άποθανούσης πρό πολλών έτών. Είχεν 
έπίση; καί έια μεγαλείτερον άδελφόν, έκ πρώτου γάμου 
τή; μητέρας του, ένα κάποιον Ρόμπισον, τό όποιον δμως 
έμισοΰσεν. Έπ’ ούδεν’ι λόγφ θά συγκατετίθετο νά πε- 
ριέλθη ή περιουσία του είς τόν Ρόμπινσον αυτόν ή είς 
τόν άθλιον υιόν τούτου, τόν Θεόδωρον. Διά τοΰτο, τώρα 
πού ή ά εψιά του Δωροθέι ΰπανδρεύθη, ήτο αποφασι
σμένος νά άφήση δλην τήν π ριουσίαν του είς αύτήν.
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Μοΰ ένεπιστεύθη έπί πλέον ΰτι είχε συν τάξη τήν δ αθή- 
κην του καί ότι ή Δωροθέα θά έγίνετο κυρία τής εΐκίας 
πού είχε στό Κέοιγκτον.

Οί λόγοι αύτοί τής κυρίας Ούίλσων άπεκάλυτταν ένα 
μέρος τοΰ μυστηρίου. Ό Γκαίρισων έγνώριζε τώρα τήν 
οίτίαν τής έχθρας τήν οποίαν οί Ρόμπινσον έξεδήλωσαν 
εναντίον τ.υ. Έζήγει επίσης τούς υπαινιγμούς τοΰ θείου 
περί «διαθήκη » >αί «σπιτιού».

Ήθέλησα νά ώΐήση περισσότερον τήν έρευναν του. 
— ‘Ο κύριος Χάρνιυ έγνώριζε τόν κύριον Φαίαρφτξ ; 
—'Οχι, δέν τόν είχεν ϊδή ποτέ αλλά έ,τρόκειτο νά 

τόν γνωρίση εντός ενός μηνος. ‘Η ανεψιά του είχε δηλώ- 
σει ό'.ι ό κ. Φαίορφαξ ήτο άπερρσφημένος άπό τάς υπο
θέσεις του zci ότι επί τοΰ παρόντος, ήτο αδύνατον ν’ ά- 
πουσιάση καί νά έλθη νά βπισκεφθή τόν νέον θειον του

Ότι άφεώρα τό πρόσωπον τοΰ Φαίαρφηξ, τό μυστή 
ριον πσρέμενε συ επώς ολόκληρον. Κανείς δέν έτυχε νά 
δή εις τό Χέρτφορδ ιόν περφημον σύζυγον, τόν όποιον 
δέν {γνώριζαν καί οί Ρόμπινσον καί τού οποίου αυτός, ό 
Τζέρολντ, έπρεπε τά ποίξη τόν ρόλον. Ό Φοίρφαξ αυ
τός ύ τήρχε πράγματι ή ήτο αποκλειστική έπινόησις τής 
Δωροθέας; ’Αδύνατον νά μάθη τίποτε σήμερον περί τοΰ 
ζητήματος τούτου.

— Ιΐς ποϊ jV δωμάτιον έμεινεν ό κύριος Χάρντυ ; Θά 
είχατε τήν καλωσύνην νά μοΰ επιτρέψετε νά τό Ιδά; ή- 
ρώτησε καί πάλιν ό Γκαίρισων.

— Ευχαρίστως, άπήντησε ή κυρία Ούΐίσων καί τόν 
ώδή/ησεν είς τό πρώιον πάτωμα, ιΐς ένα εύρύταιον δω- 
μάτιον, έ.τιπλωμένον μέ μεγάλην άπλόιητα.

Ό Τζέρολντ έοριξεν ένα βλέμμα ε’ις τά δύο παρά
θυρα, τά όποια έβλεπαν εις μίαν μικράν αυλήν είς τό 
βάθος τής οποίας υπήρχαν ένα κοτέτσι.

Ένσιικ’ωδώς καί άπό συνήθειαν πεπειριμένου έγ 
κληματυλόγου άπό τόν όποιον δέν διαφεύγει τίποτε, πα- 
ρετήρησεν ότι τά δύο παράθυρα δέν είχαν παντζούρια 
καί άνεκοίνωσε τήν παρατήρησίν του αύτήν είς τήν κυ 
ρίαν Ούίλσων.

— Ώ, άπήντηιεν εκείνη, ό *. Χάρντυ αδιαφορούσε 
γιά τήν λεπτομέρειαν αύτήν. Αγαπούσε τόσον πολύ τόν 
ήλιον καί τόν αέρα που ποτέ δέν έκλειε τά παράθυρα.

‘Ο Γκαίρισων έξήτασε τό δωμάτιον καί τά έπιπλα, 
άλλά δέν άνικάλυψε τίποτε τό έιδιαφέρον πού νά ήδύ- 
νατο νά τόν δδηγήτη είς τάς έρεύνας του. Άλλωστε, όλα 
τά αντικείμενα πού άνήκον ιΐς τόν κ. Χάρντυ είχαν με- 
ταφερθή ύπό τοΰ άνακριτοΰ.

Άφοΰ έτελείωσε τήν έπιθεώρησίν του δ Γκαίρισων 
ηύχαρίστησε ιόν κ. Ούίλσων καί άνεχώρησεν.

Όταν έμεινε μόνος του, ό Τζ«ρολντ ήρχισε νά σκέ
πτεται σοβαρώς καί ν’ άντιμετωπιζη τήν κατάστασιν μέ 
απόλυτον εύσυνειδησίαν. Όλα τά δεδομένα ή αν ιΐς βά
ρος τής Δωροθέας. Δέν είχε συμφέρον νά έπισπεύση τόν 
θάιατον τοϋ θείου της, άφοΰ έπροκειτο νά τόν κληρονο- 
μήση.

‘Ο Γκαίρισων ένθυμήθη τήν στενοχώριαν καί τή.· 
ταραχήν τής νεαρά; γυναικό; όταν αίιη είχεν υπάγει νά 
τόν έπισκεφθή ιΐς τό γραφείον του. Εξηγούσε τήν επί
μονον σιωπήν της τώρα πού ήξευρε ποιον τ, ο μέραν μυ
στήριον προοεπάθει ν’ άπονρύψη. Έπί πλέον ύπήρχεν ή 
παράξενη καί ύποπτη ιστορία τών περιδεραίων, τής ο
ποίας τό αίνιγμα έμενε πάντοτε άλυτον, άλλά ή όποια 
δέν άπεδείκνυεν όλιγώτερον πόσον ή Δωροθέα έγιώριζε 
νά ένεργή μέ δοΊότητα καί επικίνδυνον πανουργίαν. 
Τέλος, ποιος καλλίτερον άπό αύτήν ήτο δυναών νά γνω- 
ρίζη τάς συνήθειας τοΰ θείου της καί νά είνε είς θέσιν 
νά ξεύρη δ ι άντιθέτω: άπό τούς άλλους καπνιστά;, ό 
κ. Χάρντυ δέν έκοβε τήν άχραν τοΰ πούρου μέ σουγ,άν, 
άλλά μέ τά δόντια του;

Μέ πόσην έπιτηδε·ότητα είχε προετοιμάσει τήν κα
ταχθόνιον δολοπλοκίαν τη.! Και έν πρώιοις έπεισε τόν 
θειον της ότι ύπανδριύθη. Οΰτος, εύτυχής διά τήν άπο- 
κατάσιασίτ τη", συντάσσιι διαθήκην εντελώς υπέρ αύ- 
τής. Κατόπιν εφαρμόζει τό εγκληματικόν της σχέδιον 
καί ύποχρινομένη τήν τρυφερόν άνεψιάν, φέρει ιΐς τόν 
θειον της τό άποτρόπαιον δώρον της. Τέλος, άφοΰ άπέ-

θανεν ό κ. Χάρντυ, απευθύνεται είς τόν Γκαίρισων πρό; 
τόν σκοπόν νά πρ μηθευθή τόν απαραίτητον σύζυγον 
διά νά ήιιπορέση νά γίνη κυρία τής κληρονομιάς. Πρά
γματι ήτο γαναϊκα τής όποιας τά εγκληματικά ένστικτα 
είχαν όντως μεγάλην δόσιν σατανικότητας.

Καί έν τούτοις, παρ’ δλας τάς έπιβαρυντικάς άποδιί- 
ξ»ις, δ Γκαίρισων έπανεστάτει εναντίον τής Ιδέας νά πι- 
στεύση ό ι ή Δωροθέα ήτο ένοχος. Κάθε λέξις άπό τό 
στόμα της, κάθε βλέμμα τών ματιών της δέν ήτο μία βε- 
βοίωοις τή; άθωότητός τη;; 'Οχι, ωραία όπω; ήτο. δέν 
ήμπτροΰσε νά διαπράξη το άποτρόπαιον αύτό έγκλη α.

Άλλά ποιος τότε είχε δηλητηριάσει τόν Τζών Χάρν
τυ ; Μήπως δ Κάρολο; Σκωτ ; Καί αύτός έιίση; είχε 
συμφέρον νά έκλειψη τό θΰμα, ά ροΰ δ θάνατο; του θχ 
τοΰ άπέφερεν εκατό χιλιάδας φράγκα όσα δηλαδή έδινεν 
ώ; άποζημίωσιν ή Ασφαλιστική 'Εταιρία. Ό εφευρέ
της, κατά τήν ομολογίαν τής κυρίας Ούίλσων είχεν 
έπιατρέψει ιΐς τό δωμάτιιν τοϋ Χάρντυ, μία νύκτα κατά 
τήν όποιαν ούτος άπουσίαζεν. Ποϊ;ς θά τόν ήαπόδ.ζε 
νά άνοιξη τό κ^υτί πού τήν προηγαυμένην είχε προσφέ
ρει ή Δωροθέα, νά πάρη ένα ή περισσότερα ποΰρα, νά 
βάλη μέ τέχνην τό δηλητήριον καί τέλος ν’ ά τοσυρθή 
άφοΰ προηγουμένως τά έτοποθέτησεν όπως ήσαν ; Έν 
τούτοις ό Σκώτ τοϋ είχε κάμει έντύπωσιν άγαθοΰ αν
θρώπου, ολίγον άνιστρρόπου, καί δέν ήμποαοΰσε νά χα
ρακτηρίση ώ; δολοφόνον τόν άνθρωπον πού ήτο μανιώ
δης μόνον γιά τήν έφεύρεσίν του.

Μή γνωρίζων τί ν’ άπιφασίση καί ύπό τόκράτος τρο
μερός άμφιβοιία-, δΓζαίρισων έθεώρησεν ότι έπεβάλ- 
λετο μία νέα έξέτασις τών αντικειμένων πού δ άνακριτής 
είχ= συλλέϊει. Έτάχυσε τό βήμα του καί ολίγον πρό τής 
έ.δέκατης, έφθανεν είς τό χωρίον Μπέιζ.

Ό δό <τωρ Πίκ έξήρχετο άπό τήν κατοικίαν του. Ό 
Γκαίρισων τον έπ ησιασε.

— Καλημέρα, δόκτωρ. ’Ιδού ότι επιστρέφω. Άιελείω- 
σα όλην σχεδόν τήν έρ·υνάνη μου έπί τής ύποθέσεως 
Χάρντμ. ’Αλλά θά ήθελα γιά τόν τύπον, νά ρίξω ένα 
βλέμμα άκόμη είς τά ολίγα μικροπράγματα πού έχετε 
φυλαγμέ,α.

—Τίποτε εύκολώτερον, άπηνιητεν δδόκ ωρ Πίκ Πε
ράσετε. Έχω μίαν μικράν άσχολίαν καί πρέπει νά λείψω 
ένα τέιαρτον. Νομιζ υ δμω; δ ι μπορώ νά σάς έμπιστευ- 
θώ καί νά σά; άφήσω μό ^ον.

Άχαμογέλασεν, ήνοιξε τό συρτάρι πού περιέκλειε τά 
άντικείμενα καί άνεχώρησεν άυέσως.

Ό Γκαίρισων έπήρε ένα κάθισμα
Τήν σιιγμήν αύιήν παρουσιάσθη έξαφνα είς τήν θύ- 

ραν, ένας μικρός υπάλληλος τ-ΰ ξενοδοχείου είς τό ό
ποιον διέμενεν δ νεαρός δικηγόρος.

—Ένα τηλεγράφημα γιά σάς, κύριε Γκαίρισων, εί
πε. Σάς είδομεν πού έπηγαίνατε σιό Μπένζ καί άνιβη- 
κα στό ποδήλατό μου γ>ά νά σά; φέρω άμέσως τό τηλε
γράφημα. Σάς έπρόλυβα τήν στιγμήν πού έμπήκατε ιδώ.

Ό Γκαίρισων έπήρε τό τηλεγράφημα έξίσχισε τόν 
τόν φάκελλον καί έΌβασεν :

«Έπιστρέψαιε όσον τό δυνατόν τι χύτερον. Επείγον·
Δωροθέα»

—Τ< ώρα φεύγει τό προσεχίς τρ ϊνο γιά τό Λονδϊ- 
νσν ; ήρώτησε ό Γκαίρισων.

—Είς τήν μίαν παρά εΐκοσιν, άπήντησε δ μικρός ί- 
πηρέτης.

— Λοιπόν, γύρισ- π σω στό ξενοδ χεϊον καί φρόντισε 
νά μοΰ μεταφέρης ά έσω; τήν βαλίτζαν στόν σταθμόν.

Όταν έφυ/εν δ υπηρέτης, ό Γκυίριτων έπιδοθη εις 
τό έργον του καί ήοχι ε νά έξετάζη τάς όλίγας έπιστο- 
λάς πού είχαν εύρεθή είς τό ίωμάτιον τοΰ κ. Χάρν·υ. 
Μία μόνον έπαρουοίοζεν ένδιιφ ρο·. Προήρχετο άπό 
τήν Δωρεθέαν κοί είχε οταλή π ό τριών εβδομάδων. Ή 
έπιστολή ήρχιζεν ώς εξής : «Άγσπητέ θεϊ; Τζοον». Ή 
Δωροθέα έπληροφίρει τον κ. Χιρντυ δτι ύπανδιεύθη 
ένο νέον ό όματι Φχίαρφαξ, τοΰ διοίου έκαμνε λαμπρόν 
χαρακτηρισμόν.

(’Ακολουθεί)
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Άρουραϊος 
Τραγική Σ ιγμή 
Λυκόφως δόξης 
Έξυπνο κόλπο 
Κορίτσι τής Ρεβύ 
‘Ο κύριος Άλμπέρ 
Τρομ. Έρυθρι δέρμων 
Κουρσάρος μέ μάσκα 
Πάλη σιήν άβνσσο 
Έβδομος Ούρανσς 
Ίπποδρόμ. Βόλφσον 
Φοιτητής Ντάισιγκ 
Γαλάζιο: Δούναβις 
Νύχτες Άριζώνος 
Ίβανγκορόδ 
Κεραυν. Λεβέντης 
Εκίίκηιις Ταρζάν 

Θαλοσσοκράιωρ 
Γιοσιβάρα 
Φαζίλ
Φτερωτός καβαλλάρης 
Κόλασις έρωτος 
Περιπετειώδες κάνυορ 
Ντορίνα
Ιπιάμ=^ος άνθρσπο. 

• ρ ,αντά τειάταδιψοΰν 
Επί τής ναυαρχίδας 

Καρμεν Σάν Πάολι 
Από φοοές κατάδικος 
Ε^ομολόγηςις 

Φθηνής Πράγος 
θάρρος μέχρι τρέλλα; 
λ·μή συγγνώμης 
“«οιλεύς αιθέρας 
Κατάσκοποι 
Γκράουοταρκ 
ΐατορία πειρατοΰ 
?“*^θΧήρα 
Λ,,*αμιτισταί

’Αθηναϊκόν Φωτιάδ η-Σουλίδη
> Άμολοχ -Βουλγαρίδη
» Φωτιάδη-Σουλίδη

Ελλάς I. Μαργουλή
’Αθηναϊκόν Φωτιάδη-Σουλίδη

» Ήστερν-Φίλιι
> Φωτιάδ η-Σουλίδη

Ελλάς I. Μαργουλής
> Άμολ. Βουλγαρίδη

’Αττικ ν Σιτέ Όριάν
Σπλέντιτ »
Παιόραμα Φόξ Φ.λμ
Πανόραμα I. Κουρουνιώτη
Ελλάς I. Μαργουλή

» Άμολοχ. Βουλγαρίδη
’Αττικόν Σινέ Όριάν
’ Αθηναϊκόν Δημ.Καρρά
Μοντιάλ Σινέ Όριάν
Ελλάς I Μαργουλή
Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Ελλάς I. Μαργουλή
’Αττικόν Σινέ Όριάν
’Αθηναϊκόν Φόξ Φίλμ
‘Ελλάς I Μαργουλή
Μοντιάλ Σινέ Όριάν
Σπλέν; ιτ Σινέ Όριάν
’Αθηναϊκόν Φωτιάδη Σουλίδη
’Αττικόν Σι' έ Όοιάν
Ελλάς I Μαογουλή
Οϋφα Πάλας Συμβατική
Σπλένιιτ Σινέ Όι,.ιάν
Ελλάς I. Μαογουλή
Μοντιάλ Σινέ Όριάν
’Αθηναϊκόν Φωτιάδη-Σουλίδη
Ίντεάλ Φόξ—Φίλμ
Μοντιάλ Σινέ Όριάν
Οϋφα Πάλας Συμβατική
’Αττικόν Σινέ Όριάν
’Αθηναϊκό ν Δ. Καρρά
Σπλέντ τ Σινέ Όριάν
’Αθηναϊκό' Φόξ Φίλμ
Ελλάς I.Μαογουλή
’ Α ττινόν Σινέ Όριάν
Οΰφα Πάλ. Συμβατική
Ίντεάλ Φόξ Φίλμ
Έλλίς Ι.Μσογσυλή
Μον τιάλ Σινέ Όριάν
Ελλάς Άμολ χ - Βουλγαρίδη
Σπλέ -τιτ Σινέ Όριάν
Άθηνα'ι κσν Φωιιάδη-Σουλίδη
'Αττικόν Σινέ Όριάν
Ίντεάλ Ήττερν Φίλμ
Οΰφα Πάλι.-σ Συμβατική
‘Ελλάς Άμολοχ.· Βουλγαρίδη
Σπλέιτιτ Σινέ Όριάν
Ίντεάλ Ήστερν Φιλμ
Έλλός I. Μαργουλή
Ροζικλαίρ Δ. Καρρά
Άθηνα'ι κόν I Μαργουλή
θύμα Πάλ ·ς Συμβατική
’Αττικόν Σινί Όριάν
Ροζικλαίρ Α. Καρρά
Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Άθηνα'ι κόν Φόξ Φίλμ

Αύγή Ί ,τεάλ Φόξ —Φίλμ
‘Ωραία Ελένη Σπλέντιτ Άμολοχ.-Βουλγαρίδη
Έπά'ω τά χέρια Αθηναϊκόν Φωτιάδη —Σουλίδη
Κόκκινοι διάβολοι Πανόρομα I. Κουρουνιώτη
‘Ηάδελφή άπ’τόΠαρίσι Άτιικόν Σινέ —Όριάν
Γαλάζιο ποντίκι Οΰφα-Πάλας Συμβατική
Νικητ. άρματοδρομιών ‘Ε*λάς I. Μαργουλή
Κατάπτωσις Ροζικλαίρ Δημ. Κορρά
Μεταξωτές κάλτσες Ίντε λ Φόξ Φ.λμ
Τρτγικό ναυάγιο Πα> όρομα I. Κουρουνιώτη
Σκάνδαλο'· έρωτος ’Αττικόν Σινέ Όριάν
Μακαρίτη,έξο, ώ ατσς Οΰ , α Π ιλσς Σι μβατική
Τηλεβόλου θανάτου Ελλάς Άμολοχ- Βουλγ.,(,ίδη
ΆναδυομένηΑφ ροδίτη » Αμολοχ- Βουλγσρ-δη
Νιόν Μεκέ ’Αθηναϊκόν Δ. Κορρά
Τετράπους αστυνόμος Σιναλπάρ I. Μσογουλή
Μαγικά νησί Σπλέν ·ιτ Τηλ. Σπυρίδη
Άννα φόν Μπέλιγκ ° ϋφοΠάλας Συμβι τική
Δαμαστής έξ έρωτος ’Ελλάς I. Μαργουλή
Γαμήλιος πέπλος Αττικόν Άμολοχ-Βουλγα^ίδη
Μυστικό ιπποδρομίου Άθην. ϊκόν I Μαργουλή
Νοστο λγία Ίντεάλ Ήστ ρν Φίλμ.
Ό σιδεροχέρη: Σινομπσρ I. Μοργουλή
Ατσαλένιο φάντασμα Παν όραμα I. Κ< υρουνιώτη
Στοιχισμένο κιράβι Έλί άς Κ. Φραγκέτη
Τό ναυτόπουλο Σπλέντιτ Μετρό Γκόλν.ουϊν
Σάλτο μορτάλε Άτιικόν Σινέ Όριί. ν
Πανικός Οΰφα Πάλας Συμβατική
Μα' έζ Ίντεάλ Άμολ.-Βουλγσ (Ίδη
Περιπέιεια Ν τιμσυ ‘Ελλάς I. Μαρ .ουλή
Φιφή Οΰφα Πάλ ς I. Κουρουιιώτη
Θαλασο,τσρος ’Αττικόν Σινέ Όριάν
Τιφεκισμός Τσάρτυ Αθηναϊκόν Κ. Φραγκέτη
Ζήτω ό αθλητισμός ‘Ελλάς I. Μαργουλή
Άπάχηδες Παρισίων Ίντεάλ Δημ. Καρρά
Βασθική Τίγρίς Σ τλέντιτ I Κουρουνιώτη
Κοιλάς θανάτου Ροζικλαίρ Δη ι. Καρρά
Τζέντλεμαν κάου μπίϋ Πανόραμα I Κουρουνιώτη
Σφυκοφωληά Άθαναϊκόν Φωιιάδη-Σουλίδη
Δαιμόνιος γίγσς Σιναμπάρ I. Μσργονλή
Λούπιγκ δή λούπ Οΰ ;α Πάλας Συμβατική
Όταν σάρξ ύτσκύπτει ’Αττικόν Σινέ Όριάν
Τάυεσβσρ Ίντεάλ Άιισλοχ.- Βουλγαρίδη
Ήρω. Άνταπάςνητ ς Αθηναϊκόν I, Μαργουλή
’Ωραίος σπαθιστής Σπλιντιτ Σινέ Όριάν
Κόλπο ιπποδρομιών ‘Ελλάς I. Μαργουλή
Μεταξύ.ύρανοϋ καίγής ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Νικητής πάλης,έρωτος » »
Ακροβασία θανάτου Ροζι λ·:ίρ Δημ. Καρρά
Λιιιάνι δακρύων ’Αττικόν Dag-Film Co
Ώνοία τυχοδιώκτη; Ίντεάλ Ήστερν Φίλμ
Κυρία μέ μάσκα ΟΰφαΠάλας Σ· μβαιική
Όδυ τσ. ύςΆνδροΰτσος Άθηνυϊ όν Δ. Κυμινάκη
Μυστηρ άεροπλάνον Ελλάς I. Μαργουλή
Άννα Καρέιΐν Άτιικόν Μετρό-Γκόλδουϊν
Σεράϊ Οΰφα Πάλας Συμβατική
Γ.γας άε’ρος Ελλάς Άμολοχ.-Βουλγαρίδη
Βιέννη χορεύει Σπλέντιτ Σινέ Όριάν
Σαχαροζάτ Ίντεάλ-Οδφ. Ήστερν Φίλμ
Γέλα π ληάτσο Αττικόν Μετρό-Γκόλδουϊν
Τσάρος- Ρασποϋτιν Σπλέντιτ Σι έ Όριάν
Άμαξα φαντασμάτων ‘Ελλάς Άμολ.-Βουλγαρΐδ η
13η ώρα > Μετρό-Γκόλδοιϊν
Μπαλαρίνα Μόσχας Ίντεόλ Ήστιρν Φ.λμ



ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
:::::δημητριου ι. kappa:::::

I! Μΐ J4ISNM ΑΘΗΝΑΙ IHAS-m» 52-17 
Τό μόνον γραφεϊον τό όποιον προσφέρει μόνον ΝΕΑ ΕΡΙΑ τελευταίας παραγωγής

F. Β.Ο. Pectin es G. in. b. li.
Ταινίαι που εξασφαλίζουν απόλυτον επιτυχίαν καί εμπορικότητα.

Παρισινές νύχτες
Σαλλύ των σκανδάλων
Ταρζάν ό βασ λεύς τής Ζούγκλας 
‘Ιστορία ένός πειρατοΰ
Σαγγάγιεδ ή Ή τιμή σ υγγνώμης 
ΤςομεραΙ νύκτα: τής 'Αριζόνας 
Ντόν Μι-έ
Ή ιίθεσις κατά τοΰ τραίνου 8 
Τά θύματα τοΰ καθήχο,τος

Μέγα κυνήγιον τοΰ γορίλλα
Σάν Άστριπή
Στά δπλα
Πύρινες γροθιές
Ράντζερ δ αωτήρ
Ό πειρατής τής έρημου
Σλένκσωτ—Κήδ
Σημεία άνδρε'ας
Μικέ Γκρο ;καν

Ό τρόμος τοΰ μπ:ρ X. 
Τά ίχνη τοΰ χρυσοΰ 
'Ατσαλένια θηρία 
Ή θυσία
Δεινός καβαλλάρης 
’Ανατροφή γιγάντων
Ή κοιλάς τοΰ θανάτου 
Μπόμπλς
Συκλόν Μπλίς

20 Δράματα—15 ’Επεισοδιακά έργα—40 Κωμωδίαι

ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
πρώτη άπό τάς περίφημους μηχανάς προβολής συστήματος.

TVT Ε C Μ A U
11οΰ άιεστάτωσαν τόν κινηματογραφικόν κόσμον, διότι προβάλλουν 

ταινίας μέ στερεοσκοπικήν έμφάνισιν.
ΑΝΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡ ΚΑΙ ΟΠΤΓΡΑΤΕΡ

’Απόλυτος σταθε- 
ρότης προβολής καί 
είς τήν μεγίστην τα
χύτητα τών 60 εικό
νων κατά δευτερόλε- 
πτον. Λειτουργία εν
τελώς αθόρυβος.’Α
σφάλεια Α110ΛΥ- 
ΤΟΣ κατά τής πυρ- 
καΐας. Αυτόματος λί- 
πανσις. Αυτόματος 
λειτουργία. Αΰτόμα 
τος φωτισμός.

Πας ενδιαφερόμενος 
δύναται νά έπισκεφθή 
καί νά έςειάση τήν λει
τουργούσαν μηχανήνείς 
τό Κινηματοθέατρον

ΛΌΖΙΚΛΑΙΡ»

Ούδεμία φθορά ε
ξαρτημάτων. Ευκο
λία χρήσεως προσιτή 
καί είς παιδιά. Τό 
τρεμούλιασμα τής 
ταινίας κατά τήν 
προβολήν λείπειπαν- 
τελώς καί είς αύτήν 
τήν έλαχίστην ταχύ
τητα. Είνε ό τύπος 
τής μηχανής πού 
χρησιμοποιείται διά 
τήν προβολήν τών 
όμιλουσών ταινιών.

rmurarm
Mi ΤΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Sil 8ΡΑΚΗΗ
ΚΥΡΟ-ΦΙΛΝΙ

ζ» ΠΡΟΣΕΧΩΣ
Λ // seiυακηαηΐΜ·

TO ΜΕΓΑ ΓΕΓΟΝΟΣ

ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I

08 ΛΗΣΤΑΙ
...........    RM· 11—·ΙΙ ·ΙΠ I—I Ι· III >ι·ιπι I........ ...  ΙΕΓ - --------

ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΦΦΕΣΕΩΣ 

ΜΕ ΤΟΝ

PONT ΛΑ ΡΟΚ
καινής όποιας πολλαί σκηναί έλήψ*Οησαν έ'/Έλλάόι

1. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΙ* ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6Α—ΑΟΗΝΑΙ

ΣΗΜ. "Ας έχουν ύπ’ δψει των οί κ. κ. ΔιευΐΤυνταϊ κινηματογράφων δτι ή 
ταινία «Τσάρος και Ρασπουτιν» ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ τόν νεώτατον Κινη
ματογραφικόν κολοσσόν * Οί έρωτες τοϋ Ρασπουτιν», ό όποιος &ά τε&ή εις κυ
κλοφορίαν προσεχώς.

I. ΚΟΥΡΟ ΥΝΙΩΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ-Μεγαροι ικούλη 12, Γωνία Βενιζέλου καί Μητροπόλεως Τηλ.12-76.



UNIVERSAL PICTURES CORPORATION OF NEW YORK
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

::::::: ιωςηφ μαργουλης :::::::
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡίΘΜΟΣ 6

Γραμματο ίυοίς 5 — 'Αριθμός Τηλεγώνου 57—14

- Α θ Η Μ A I 

ΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΑΙΤΙΝΕΣ {ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

μέ τον Ι(5άν Μοσζούζιν 
υ.ε τήν Μ 7.077.0177.1 Φίσσιο ί / ί
ζζέ Κόνραο Φάττ 
υ.'· τήν Λάου^α Λαπλάντ 
με τον Ρέτζιναλδ Δέννυ 
!JS 70'1 Κ.007.0 Φάΐ'Τ 
» » Ζόρζ — ίδνε'ϋ 
» 7771 Χ.7.0υ07 ΛατλάνΤ 
» » Λύα Δέ Πούττι 
» » Μάριον Δίςον
» » Ρ. Κή> 7.7.1 Β7.Ο77.Ο7.Ί Κέ>Τι

Ή μεγαλύτερα τα^ία τής εποχής Show—Boat εις τήν οποίαν 

πρωταγωνιστεί ή Έλληνις καλλιτέχνις Ελένη Άρίστη με

τά τής χαριτωμένης Λάουρας Λαπλάντ.

Τά καλλίτερα επεισοδιακά καί περιπετειώδη έργα μέ τούς γνω
στούς πρωταγωνιστάς 'Εδδι Πόλο, Χούτ Γύψων, Τζάκ Χόςη, 

Τέδ Ούέλς, 'Αρτ Άκόρδ, Ού ί λσων, Δύναμιτ κλπ.

ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ
ΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ

Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΟΜ
0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΕΛΑ.οΐ· Β.οίτ
ΕΡΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΠΩΣ ΠΑΝΔΡΕΥΘΗΚΕ 0 ΓΙΑΝΝΗΣ 
CAHRLATAN
COHEN & KELLYS IN PARIS 
THE CAT AND THE CANARY 
MIDNIGHT ROSE
THE CHINESE PARROT 
0 ΑΕΤΟΣ TOY ΠΟΛΕΜΟΥ


