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ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΒΙΩΓ10Σ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΙ-Ι

’Ενθυμούμαι τόν ένθουσιασμόν κάποιου έπιχειρημα- 
τίου μας έκ τών πλέον γνωστών όταν μοΰ άνήγγελεν δτι 
έξησφάλισε δλην τήν παραγωγήν άποτελουμένην άπό 40 
περίπου έργα μεγαλοσχήμου κινηματογραφικής έταιρίας. 
Δέν ήθέλησα τότε νά τόν άποκαρδιώσω άν καί έγνώριζα 
τήν ποιοτικήν μετριότητα τών ταινιών τούτων. ’Εκ τών 
υστέρων δμως είμαι πεπεισμένος πόσον πικρά θά μετεν- 
νόησεν ό εΰελπις έπιχειρηματίας διά τόν ένθουσιασμόν του 
έκεϊνον. Άπό τά σαράντα φίλμ τής έταιρίας μόνον τρία 
ήσαν καλά καί έσημείωσαν έπιτυχίαν.

Τά υπόλοιπα ήσαν κατασκευάσματα έξ έκείνων πού 
συντελούν εις τό νά προπαγανδίζουν κατά τής κινηματο
γραφικής τέχνης. ’Αρκεί νά έβλεπε κανείς ενα όποιοδή- 
ποτε απ' αύτά διά νά άπεγοητεύετο τόσον ώστε έπί ένα 
τουλάχιστον μήνα καί ή απλή προφορά τής λέξεως κινη
ματογράφος νά τόν έτρεπε εις άτακτον φυγήν. Καί δμως 
δέν αμφιβάλλω δτι διά τήν άντικινηματογραφικήν αυτήν 
προπαγάνδαν, ή μεγαλόσχημος εταιρία θά είσέπραξεν ούκ 
όλίγας χιλιάδας πτωχών Ελληνικών χιλιοδράχμων. Ση- 
μειωτέον δτι τά περισσότερα άπό τά φίλμ τής έταιρίας 
ταύτης ήσαν όμιλοΰντα ε’ις τήν Γαλλικήν, εμπνευσμένα καί 
«γυρισμένα» ε’ις τήν Γαλλίαν καί μέ Γάλλους ήθοποιούς. 
"Ας τό έχουν καί αύτό ύπ’ δψιν οί έπιχειρηματίαι καί άς 
μή σπεύδουν νά κλείσουν τά διάφορα έργα των βασιζό
μενοι απλώς καί μόνον εις τήν καταγωγήν των. Κάθε πα
ραγωγή έχει τά προτερήματα καί τά έλαττώματά της. 'Υ
πάρχουν καλαί Γαλλικοί ταινίαι δπως υπάρχουν Γερμα
νικοί, 'Αμερικανικοί καί Άγγλικαί τοιαύται.

Εις τήν έπιδεξιότητα τού καθενός έγκειται νά άνακα- 
λύψη καί νά έκλέξη τάς καλλιτέρας καί πλέον καταλλή
λους διά τό κοινόν μας.

Κατόπιν πρέπει νά δοθή ή άρμόζουσα προσοχήν εις τήν 
ποικιλίαν τού προγράμματος. "Ας παύση πλέον ή άποκλει- 
στική σχεδόν προβολή τού όπερεττικοΰ είδους, πού καταν
τά εις τό τέλος τόσον μονότονος καί κουραστική. Καλή, 
άξια καί ευκολοχώνευτη ή όπερέττα άλλά όταν είναι έπι- 
τυχημένη, πράγμα δχι καί τόσον σύνηθες, καί δταν δίδε
ται κατά διαστήματα.

Άλλα ζητήματα, δχι βεβαίως άγνωστα καί τά όποια 
φαίνονται εις πολλούς έπουσιώδη άλλα κατ’ έμέ είναι α
παραίτητα διά τήν καλήν λειτουργίαν καί εύόδωσιν ένός 
κινηματογράφου, τά όποια πρέπει νά προσέχη ίδιαιτέ- 
ρωςκάθε σεβόμενος τήν έπιχείρησίν του είναι τό 
ζήτημα τής καθαρός καί κανονικής προβολής 
τών ταινιών, τό ζήτημα τής μεταφράσεως καί προβολής 
τών υποτίτλων, πού, χάρις εις τήν άδεξιότητα μερικών με
ταφραστών, μπορεί συχνά νά «χαντακώση» ένα έργο, τό 
ζήτημα τήςποικιλίας τού προγράμματος μέ διάφορα σόρτς, 
ή καθαριότης καί ή ευπρεπής έμφάνισις τής αιθούσης 
καί τού προσωπικού καί ιδιαίτατα τό ζήτημα τής τιμής 
τών εισιτηρίων. Εις αύτό τό τελευταίο άς προσέξουν δλως 
ιδιαιτέρως. Δέν έπιτρέπεται ύπό τάς σημερινός συνθήκας 
οϋδεμία άπολύτως αΰξησις τής τιμής τού εισιτηρίου. Είναι

Εύρισκόμεθα εις τά πρόθυρα τής ένάρξεως τής νέας 
κινηματογραφικής περιόδου 1932—1933. Μετά ένα μήνα 
οί κινηματογράφοι των Αθηνών—έννέα έν δλφ εφέτος— 
θά ανοίξουν τάς πύλας των διά νά δεχθούν έκ νέου τούς 
πιστούς τής έβδομης Τέχνης. Πλήν των γνωστών κινημα
τοθεάτρων θά λειτουργήσουν εφέτος δύο ακόμη: τό 
«ΠΑΛΑΑΣ» εις τό μέγαρον τού Μετοχικού Ταμείου, αί
θουσα πολυτελε-.'τάτη περιλαμβάνουσα 2-000 θεατών καί 
τό γνωστόν θέατρον «ΜΟΝΤΙΑΛ» τό όποιον μέ τάς δια
φόρους πολυτελείς μεταρρυθμίσεις υπόσχεται νά καταστή 
άγνώριστον. "Οπως αντιλαμβάνονται έκ τών ανωτέρω οί 
αγαπητοί άναγνώσται τού «Κ. Α.» ή περίοδος 1932—1933 
θά έκτυλιχθή έν μέσφ άγριου συναγωνισμού. Εις τήν ε
ποχήν τής μεγάλης οικονομικής κρίσεως, πού ό κόσμος 
σκέπτεται καί τήν πεντάρα ακόμη, πώς είνε δυνατόν νά 
διατηρηθούν καί νά προκόψουν όλοι αυτοί οί κινηματο
γράφοι, έφόσον κατά τό παρελθόν πού ούτε ό συναγω
νισμός ητο τόσον οξύς ούτε τά οικονομικά μας σέ τέτοια 
χάλια αί περισσότεροι κινηματογραφικοί επιχειρήσεις έ
κλειναν μέ ζημίαν; Ή άπάντησις είναι αδύνατος. "Ας 
τήν δώσουν οί ίδιοι οί έπιχειρηματίαι, οί όποιοι φαντά
ζονται ότι ό κινηματογράφος εις τήν Ελλάδα είναι 
Πακτωλός.

Κατόπιν γεννάται τό έριότημα, πώς θά συντηρηθούν 
όλα αυτά τά κινηματοθέατρα; Μέ τόν τεράστιον εκπεσμόν 
τήν αγοραστικής δυνάμεως τής δραχμής καί τής άνατιμή 
σεως τού συναλλάγματος άφ’ ένός καί τής άπαγορεύσεως 
εξαγωγής τούτου άφ’ έιέρου, ή εισαγωγή μεγάλου αριθ
μού ταινιών καθίσταται δυσχερεστάτη. ’Αλλά πλήν τούτου 
καί ποιοτικώς, πώς είνε δυνατόν νά Ικανοποιήσουν τήν 
πελατεία των τά διάφορα κινηματοθέατρα, δεδομένου ότι 
καί εφέτος αί καλαί ταινίαι τής παγκοσμίου παραγωγής 
είναι όλίγαι;

Διατυπώνων τά άνωτέρω ερωτήματα, τά όποια δύ- 
ναταί τις νά πή ότι ενέχουν άρκετήν δόσιν άπαισιοδοξίας 
δυνατόν νά κατηγορηθώ υπό τών ενδιαφερομένων δτι, 
προσπαθώ νά τούς παρασύρω εις τάς απαισιόδοξους ταύ- 
τας σκέψεις, πλήν δμως ώς προδήλως έμφαίνεται δέν είνε 
αϋτη ή πρόθ'σίς μου, άλλά τουναντίον έπιδιώκω διά τού 
παρόντος, ως μελειήσας έπί σειράν ετών τά ζωτικά ζη
τήματα τού κινηματογράφου καί πονών διά τήν «κα
τάντια» τούτου έν Έλλάδι, νά συστήσω ώρισμένα προλη
πτικά μέτρα, τά όποια θά ήδύναντο έφαρμοζόμενα νά 
προλάβουν θλιβεράς συνέπειας.

"Ας προσέξουν πολύ οί κινηματογραφισταί μας, έφ’ ό
σον είναι καιρός άκόμη, εις τήν έκλογήν τών ταινιών των 
διά νά μή ύποστοΰν δτι έπαθαν κατά τήν παρελθοΰσαν 
περίοδον. Πέρισυ άπό τά 250 φίλμ πού προεβλήθησαν 
είναι ζήτημα άν μπορεί κανείς νά ξεχωρίση είκοσι. Καί 
αύτά δέν είχον δλα έμπορικήν άξίαν. Αυτός δέ ήτο 
εις άπό τούς κυριωτέρους λόγους πού ήνάγκασε τό κοι
νόν νά άποσκιρτήση άπό τήν προσφιλή αυτού ψυχαγω
γίαν καί νά τραπή πρός τό θέατρον.

I
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ΑΙ ΕΞ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΙ
"Ενας διάσημος καλλιτέχνης, γλύπτης, άπό τον οποισν 

έζήτησαν εσχάτως νά έκλέξη εξ άπό τις ωραιότερες γυ- ·, 
ναΐκες τοϋ κινηματογράφου, έξέλεξειτήν Γκρέτα 1 καρμπο · 
τήν Μάρλεν Ντήτριχ, τήν Νόρμα Σήρερ, τήν Λίλιαν Ιασ- ι 
μαν, τήν Μάριον Νιαΐβιςκαί τήν|"Ινα Κλαίρ.

Παρά τήν γνώμην τοΰ περιφήμου αύτοϋ καλλιτέχνου. 1 
είναι γνωστόν δτι τά μαλλιά τής Γκάρμπο είναι σκλ,ηρα ι 
σάν σύρματα, τόπροφίλ τής Ντήντριχ δέν είνε τοσον αψο- 
γον, τό σώμα τής Σήρερ τής έστοίχισε , πολλές ιστορίες 
καί δίαιτες καί ξεθεωτικά μασσάζ, τό θέλγητρο τής 1α- 
σμαν, τό όποιον στηρίζεται άποκλειστικώς εις την κομψο- 
τητά’της τήν οποίαν άλλωστε διαρκώς τελειοποιεί, δεν 
είναι φυσικόν καί αυθόρμητον. Επίσης ή Μάριον Νταΐ- 
βις ήταν μία ανυπόφορη καί άνοστη ξανθή καί η... Ινα 
Κλαίρ έχει πέραση πρό πολλοΰ τά τριάντα..· ,

Μιλούσαμε γιά τά μαλλιά τής Γκάρμπο·,’Επειδή ακρι
βώς είναι ίσια, μπορεί μ’ έναν καλόν κουρέα, ν αλλαζη i 
διαρκώς τό χτένισμά της. Καί πραγματικώς _ άν προσεςετε 
δέν θά τήν ίδήτε ποτέ νά παρουσιάζεται μέ τό ’ίδιο παν- 
τα χτένισμα εις τήν οθόνην, _ , . -

Ή Μάρλεν Ντήντριχ, διά ν’ απαλλαγή άπο τις μαύρες 
ακίδες, μεταχειρίζεται διάφορα μασσάζ καί δροσιστικές 
κρέμες καί ένα μικρό κομμάτι πάγου, τυλιγμένο σ ενα 
μαλακό ύφασμα, μέ τό όποιον φρεσκάρει τό πρόσωπο της. 
πράγμα πού δυναμώνει πολύ τούς χαλαρούς μΰς. , , , .

Ή Λίλιαν Τασμαν μεταχειρίζεται τό φρέσκο αυγό. Α- 
λοίιτει τό πρόσωπό της μ’ αυτό τό περίεργο καλλυντικόν 
σχηματίζει μία σκληρή μάσκα, τήν οποίαν υστέρα απο λί
γα λεπτά μπορεί εύκολα νά τήν βγάλη μέ ? ίγο ζεστό 
νερό. .

Τέλος, διά τούς θερινούς μήνας ή μεγάλη συνταγή 
γιά τήν ϋηιορφιά είνε τόλουτρό.Ή ΓλόριαΣβανσον παίρνει 
κάθε μέρα «ένα λουτρό πολυτελείας» όπως τό λεγει. Υ
στερα άπό τό σύνηθες μπάνιο της, αδειάζει τόν λουτήρα 
καί τόν γεμίζει μέ πολύ ζεστό νερό εις τό όποιον προσθέ
τει έλαιον πικραμυγδάλου. Παραμένει δέκα περίπου λεπτά 
μέσα σ’ αύτό τό λουτρό διά νά είσχωρήση βαθειά μέσα 
στό δέρμα της τό έλαιον καί νά τό μαλακωση. Επειτα 
σκουπίζεται μέ προσοχήκαί χωρίςομως νά τρίβη το δέρμα.

ηνμϊί ιμμι
Οί γνωστοί κωμικοί τής «Μέτρο - Γκόλντουίν - —τανΟί γνωστοί κωμικοί τής — , ,

Λάουρελ καί Όλυβερ Χάρντυ(Χονδρός καί Λιγνός) οδο
ποιοί εύρίσκονται ε’ις Παρισίοις, έπρόκειτο κατα τας αρ- 
χάς τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου ν’αναχωρήσουν δια τό Χολλυ- 
γουντ. _ ,

Έν τώ μεταξύ προετοιμάζονται υπό των γνωστότερων 
συγγραφέων υποθέσεις διά τάς μελλοντικός κωμωδίας των 
δημοφιλών κωμικών.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
Ό συμπαθής καρατερίστας τοΰ Κινηματογράφου Αούίς 

Στόν ανανέωσε τό συμβόλαιόν του μετά τής «Μέτρο-Γκο- 
λντουϊν , , _ _

Ό Στόν πρόκειται νά πρωταγωνιστήσω μετά του Ιςαι- 
κυ Κοΰπερ εις τήν ταινίαν «Πατήρ καί ΥΤός».

ζήτημα ζωτικόν δι’ αυτήν ταύτην την ϋπαρξιν και, λει
τουργίαν των κινηματογράφων· Μέ τήν μείωσιν μαλιστα 
τοϋ φόρου Δημοσίων θεαμάτων τήν οποίαν μελετά το 
ύπουργεϊον τών Οικονομικών φαντάζομαι δτι δέν τίθε
ται πλέον τοιοϋτον ζήτημα, τό όποϊονμερικοί, άς μοΰ 
έπιτραπή ή έκφρασις, όχι καί τόσον οξυδερκείς , κινημα- 
τογραφισταί έθεσαν επί τάπητος κατά τάς ζυμώσεις τοΰ 
θέρους. Βίων ΙΙαπαμιχσλης

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΪΡΑΦΟΣ ΠΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
γρίφων καί ειδικών γραφείων τής ,πόλεως μας επεστρε^αν 
■ε Εύοώπτκ όπου είχον μεταβη δια την προμήθειαν νέων 
ταινιών ή νέα δέ κινηματογραφική περίοδος εγκαινιάζεται 
άπό Χ άρχάς τοϋ τρεχ. μηνός, έλπίζομεν με προβλέψεις 
έπί τό κολύτερον δεδομένου δτι επικρατεί σκεψις να ελα 
τωθοΰν καί αί τιμαί τών εισιτηρίων. > vr,T,',- Ή Μέτρο Γκόλντουίν θα συνεργασθη εφετος κατα 
πάσαν πιθανότητα μέ τό Σινέ «Μοντερν- το οποίον εγκα- 
τέστησεν ήδη ηχητικά μηχανήματα τυπου J°"er· 
διεύθυνσιν τοΰ Μοντέρν» κρατεί και παλιν ο ρέκτη, κ.
1 -°Είς τούς κινηματογράφους «Όπερα» και « Α<?τισ’θθ' 
εκτός άπό τάς Γερμανικός καί Γαλλικας ταινίας θα προ 
βληθοΰν εφέτος καί Ίταλιστι ομιλουσαι. .

- Τό «Γκλόρια» υπο την νεαν του διευθυνσιν μας ε 
πιφυλάσσει εκπλήξεις. Τά καλύτερα έργα της Μέτρο της 
Φόξ καί άλλων εταιριών θα προβληθούν απο της οθονης 

τ°υ·-Οί άδελφοί Ίπεκτσή, όπως πάντοτε, θά μάς 
σιάσουν άπό τής οθόνης τών κινηματογράφων ‘Μελεκ» 
καί «'Αλάμπρα». τά ωραιότερα έργα της «Παραμαουντ 
καιν Οϋφα» ’Επίσης εις τους άνωτέρω ^ηματογραφους 
θά προβληθούν καί τά πρώτα, τουρκικά φιλμ της> ειαιΘια« 

■ Ipek-Film «γυρισμένα εις τα στούντιο που απε 1 η 
■ πόλις μας έν Νΐσάν-Τάς. Τό πρώτον φιλμ. ε«^σεν ηδη, 

είναι δέ μία όπερέττα ητις φερει,τον τίτλον « Εανη Υ 
ναϊκα μου μέ γελάση». Δεύτερον ομιλούν φιλμ* εινε ενα 
άστυνομικόν ύπό τον τίτλον. · , Υ 
Χεϊιιπελϋ — Άννά» και to τρίτον ενα φιλμ 
έθνικόν ύπό τόν τίτλον Le reveil d’une Nation. Ε
κτός τών άνωτέρω, ή Ipek Film τουρκιστίκτουαλιτέ παρλάν- Εις τάς τρεις νέας ομ λουσας τουρκιστί 
ταινίας λαμβάνουν μέρος όλοι οί καλλιτεχναι του τουρκι 
κοΰ θιάσοί «Ντάρ’ ούλ μπενταί» ως επίσης η γνωστή κα. 
έν Αθήναις Μπεντιχά χανουμ και η βασίλισσα 
τής καλλονής 1929 Φ,εριχά Χανουμ. .^ν, σκηνοθεσίαν των 
έπραγματοποίησεν ό γνωστός καλλιτέχνης ρ ΥΙ - 
Μουχσίν βέης. Ναξνόγλου

ε-

Η ΜΙίΤ IIS ΤΗΦΟΕ
Τό πρώτον φιλμ τής Λίλιαν Χάρβεΰ διά λθ’^ασμόν 

τϋ- Φόξ Φιλμ, τό όποιον φερει τον τίτλον « Η αμα,α της 
Λ ^Μεγαλειότητας» θά σκηνοθετηθή υπο την διευθυνσιν 
τού γερμανοΰ σκηνοθέτου "Ερνστ Λιοΰμπιτς; Πρόκειται 
περί έλαφροΰ έργου ομοιου προς εκείνα εις τα οποία η 
Λίλιαν Χάοβεϋ ήτο καί παραμένει απαράμιλλος.
' Ή ταινία αυτή θά πραγματοποιηθη εις τρεις εκδόσεις, 
γαλλικήν, άγγλικήνκαί γερμανικήν, εις ας θα πρωταγονι 
στή πάντοτε ή Χάρβεϋ.

H ΙΙΛΟϊΜ MHANKEHT ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
ΤΙ γνωστή Άγγλίς πρωταγωνίστρια τοϋ Κινηματογρά

φου Ταλλούλα Μπάνκεντ προσεληφθη υπο της «Μετρο- 
Γκόλντουϊν» διά μακροχρονίου συμβολαίου. r

Τήν πρώτην ταινίαν τής Μπάνκεντ θα διευθυνη ο γνω
στός σκηνοθέτης τοΰ «Γκράντ Ότελ» Εντμοντ Γκου .- 
ντινκ. Εις τήν έν λόγοι ταινίαν συμπράττουν και οι καλλι- 
τέχναι Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ, Λιλή Ιρεν, και Λωρενς 
Γκράντ.

ΜΙΚΡΑΙ EIQKSE1S
—Ή έκ Ρόδου έλληνίς καλλιτέχνες Κίτσα Κόριννα 

πρωταγωνιστεί εις τό νέον γαλλικόν φιλμ ύπό τόν πε
ρίεργον τίτλον Si.·., τοΰ Μαρσέλ Βερτέ καί μέ σκηνοθέ
την τόν Νταρσύ Έννερύ.

— Ή Φόξ Φιλμ τής ’Αμερικής έπραγματοποίησε κατά 
τό 1930 κέρδη έκ δολλαρίων 10.251.826, κατά δέ τό 1931 
ζημίας 4.563.557 δολλαρίων.

—Ή Έλβίρα Ποπέσκο καί ό περίφημος Άντρέ Λεφευρ 
πρωταγωνιστούν ε’ις τό νέον φιλμ Sa Meilleure Cliente 
τής «Πατέ Νατάν».

— Ό "Αλ Τζόλσονθά λάβη μέρος εις τήν νέαν ται
νίαν τών Ηνωμένων Καλλιτεχνών τής οποίας ό τίτλος 
εΐνει The New Yorker.

— Οί κωμικοί Λώρελ καί Χάρντυ εΰρίσκονται ήδη εις 
Παρισίους.

—Εις τό Λονδϊνον, Γλασκώβη, Δουβλϊνον καί Μπίρ- 
μιγχαμ λειτουργούν τέσσαρα κινηματοθέατρα τά όποια 
προβάλουν άποκλειστικώς καί μόνον Άκτουαλιτέ.

—Κατά τήν διάρκειαν τοΰ θέρους εις τό Βερολϊνον έ
κλεισαν 100 κινηματοθέατρα, γεγονός σημειούμενον διά 
πρώτην φοράν εις τήν γερμανικήν πρωτεύουσαν.

—Τό Συνδικάτον τοΰ ρουμανικού κινηματογράφου ά- 
ναγγέλει δτι τά 30 ο]ο τών ρουμανικών κινηματογράφων 
μεταξύ τών οποίων οί τρεις μεγαλείτεροι τοΰ Βουκουρε- 
στίου έ'κλεισαν τάς πύλας των, λόγω τής πενιχρότητος τών 
προβληθεισόίν ταινιών έκ τών οποίων αί πλεϊσται άμερι- 
κανικής παραγωγής.

—’Εντός τοΰ τρέχ. μηνός Σεπτεμβρίου <> Μωρίς Σαμ- 
πρέ θά «γυρίση» διά λογαριασμόν τής Γκωμόν-Φράνκο- 
Φίλμ-Ώμπέρ τό φιλμ «Ή Δεσποινίς τοΰ τηλεφώνου».

—Ή χαριτωμένη πρωταγωνίστρια τοΰ γνωστού μας 
φιλμ «'Άγγελοι τής Κολάσεως πρόκειται νά ΰπανδρευθή 
τόν Πώλ Μπέρν. διευθυντήν τών παραγωγών τής Μέτρο 
Γκόλντουίν.

—Ή Βίλμα Μπάνκυ μετά μακράν άπουσίαν έκ τοΰ κι
νηματογραφικού στερεώματος, παίζει ήδη εις ένα νέον 
φιλμ στό Βερολίνο τόν ρόλον μιας μικρής Τυρολέζας 
χωρικής. Παρά τό πλευράν της ό Λου'ί Τρένκερ.

—Ή Ρακέλ Μελλέρ ή περίφημη Ισπανίδα βεντέττα 
εύρίσκεται ήδη στή Βαρκελώνη όπου θ’ άρχίση τό «γύρι
σμα» τής νέας όμιλούσης ταινίας «Αϋτοκρατορικές Βιολέ
τες» εις τό όποιον πρωταγωνιστεί. Ός γνωστόν ή Μελλέρ 
έπαιζε καί εις μίαν παλαιάν έκδοσιν βωβήν, τοΰ αυτού 
φιλμ.

Εις τό φιλμ «Έν όνόματι τοΰ Νόμου», τό όποιον θά 
προβληθή έφέτος καί έν Έλλάδι, κάμη τήν έμφάνισίν 
της ε’ις πρώτον ρόλον ή Μαρσέλ Σαντάλ.

—‘Ο Ζάν Μυρά, ό Ροζέ Τρεβίλ, ή Μαρί Μπέλ, ή Βα- 
λεντίν Τεσσιέ, ό Γκσμπριό καί ή Μαρί Γκλόρυ είναι με
ταξύ τών γάλλων καλλιτεχνών, οί καλλίτεροι πιλότοι άε- 
ροπλάνων.

—Αί αμερικανικοί κινηματογραφικοί εταιρεϊαι, διά λό
γους οικονομιών, περιέκοψαν τούς μισθούς τών ήθοποιών 
κατά 25—35 ο]ο.

—Ή χαριτωμένη Μάρθα Έγκερτ καί ό περίφημος 
Γκέοργκ Άλεξάντερ παίζουν πρωτεύοντας ρόλους εις τό 
νέον γερμανικόν φιλμ τής Παραμάουντ Moderne Mitgift.

—Εις τό νέον φίλμ παραγωγής U. F. A. Der Sell war- 
re husar, τούς πρωτεύοντας ρόλους ύποδύονται ό Κόνρατ 
Φάϊτ καί Μαίντυ Κρίστιανς.

—Ή Μπριγγίτε Χέλμ καί ή Ζέσου Βίροχ λαμβάνουν 
μέρος εις τό νέον γερμανικόν φιλμ τής Παραμάουντ Eine 
von uns.

Η Ββ ■ ΦΕΡΖΤ
ΓΥΡΙΖΕΙ 15 ΦΙΛΜ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

Ό κ. Σάμ. Σ. Μόρρις άντιπρόεδρος τής «Βάρνερ 
Μπρος - Φέρστ. Νασιονάλ» ευρισκόμενος εις τό Παρίσι, 
πρόκειται νά καθορίση τάς λεπτομέρειας τής έκεϊ παρα
γωγής 15 γαλλικών ταινιών τής εταιρείας του. Διά τό «γύ
ρισμα» τών ταινιών αυτών τό όποιον θά πραγματοποιθή 
κατά τάς άρχάς τοΰ φθινοπτόρου θά γίνουν διαγωνισμοί 
συγγραφέων σεναρίων σκηνοθετών καί ηθοποιών.

Τό πρώτον φιλμ τής άνωτέρω!σ»ιράς θά «γυρισθή» μέ 
τόν Ντούγκλας Φαίρμπανκς (υιόν).

ο μωρις~ςΈβαλλιε 
Μ! ΖΗΕΤ ΜΑΗ ΪΤΜΤ IIS ΤΜ ΜΕΤΡΟ

Διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως δτι οί περίφημοι άστέρες 
τοΰ Κινηματογράφου Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί Μωρίς Σε- 
βαλιέ προσελήφθησαν ύπό τής ‘Εταιρίας «Μέτρο - Γκόλν- 
τουϊν» διά νά πρωταγωνιστήσουν εις τήν περίφημη όπε
ρέττα Εύθυμη χήρα». Ή πραγματοποίησις τής ται
νίας θά γίνη εις τρεις γλώσσας.

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ
Ό τύπος τοΰ Λονδίνου άναγγέλλει δτι ό γερμανός σκη

νοθέτης G· W. Fabst ήρχισε τό «γύρισμα» τοΰ νέου του 
έργου «Δόν Κιχώτης». Τόν ρόλον τοΰ Δόν Κιχώτη θά ύ- 
ποδυθή δ μεγάλος ρώσσος καλλιτέχνης Σαλιάπιν δστις θά 
λάβη ώς αμοιβήν διά τήν πριότην του αύτήν έμφάνισιν 
εις τόν κινηματογράφον 25.000 στερλίνας. Τό άνωτέρω 
φιλμ, παραγωγής Nelson Films Lmi τοΰ Λονδίνου, θά 
στοιχίση πλέον τών εκατόν χιλιάδων λιρών στερλινών, θά 
πραγματοποιηθή δέ ε’ις δύο έκδόσεις· γαλλικήν καί αγγλι
κήν.

Τό φιλμ αύτό διά τήν ‘Ελλάδα ήγοράσθη ύπό τοΰ γρα
φείου τοϋ κ. I. Μαργουλή θά προβληθή δέ κατά πάσαν 
πιθανότητα άπό τής οθόνης τοΰ νέου Κινηματογράφου 
«Παλλάς».

Η ΡΑΝΤΙΟ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ(Ν.Υ.)
Ή «Ράντιο Κορπορέσιον (Ν. Υ). έδημοσίευσε τόν ισο

λογισμόν της τοΰ πριότου εξαμήνου τοϋ τρέχοντος έτους 
παρουσιάσασα κίνησιν 35.920.000 δολλαρίων έναντι 17.382. 
000 δολλαρίων τοϋ άντιστοίχου χρονικού διαστήματος τοΰ 
1931 καί 50,581.000 δολλ. τής αυτής περιόδου 1930. Τά 
κέρδη τοΰ πρώτου εξαμήνου τοϋ 1932 άνέρχονται εις 219 
χιλ. δολλάρια έναντι 2.638.000 τοΰ Α'. εξαμήνου τοΰ 1931.

tmwwis OHMS EIWPAW
ΠΩΛΕΙΤΑΙηΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μηχανή προ

βολής συστήματος Α.Ε.Ω.μετά πρήρουςήχητι,κής 
έγκαταστάσεως Βίταφον, ήτοι: δύο δυναμικά με 
γάφωνα, 8να μαγνητικδν μεγάφωνον ενα άμπλι· 
φικατέρ,ενα τρανσφορματέρ κ.λ.π. κ.λ π. άπαντα 
^νανδν-συγχρονιξε,έν άρίστη καταστάσει. Πληρο- 
φορίαι παρά τφ κ. Δημ Δ Παπαδημητρίου, όδδς 
Φιλαδέλφειας άρι&. 5 Α&ήναι.
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

'Ο έν Παρισίοις διαιιένων μόνιμος ανταποκριτής μας, 
μάς πληροφορεί δτι ή υπερπαραγωγή «Ταρζάν ό πιθη
κάνθρωπος» τής «Μέτρο - Γκόλντουϊν - Μάγιερ σημειώ
νει πρωτοφανείς εισπράξεις, προβαλλομένη ιίς τό Κινη- 
ματοθέατρον «Madeleine» τών Παρισίων·

Άξιοσημείωτον είναι ότι, ένφ ό Κινηματογράφος «Μα- 
ντελέν» έχει χωρητικότητα μόνον 700 θέσεων, σημειώνει 
καθημερινώς εισπράξεις άνταποκρινομένας είς 3 200 εισι
τήρια, παρά τό σημειωθέν κύμα τοΰ καύσωνος.

Etc τήν ταινίαν «Ταρζάν» προταγωνιστοϋν ό σύγχρο
νος «Άδωνις» καί πρωταθλητής τοΰ κολυμβήματος Τζώ- 
νυ Βαΐσμυλλερ μετά τής κρεολής Μωρίν Ο’ Σούλλιβαν.

Κ1ΝΘΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚ Α ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a··
: ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■"■

ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΛΙΕ
Φτωχό ορφανό μιας παρισινής συνοικίας ύπαχρεωμένο 

από πολύ μικρό νά έργασθή μόνο του γιά το ψωμί του.
Ή τύχη τόν φέρνει στήν σκηνή ενός συνοικιακού θε

άτρου άπ’ όπου τό πεπειραμένο μάτι τής Μιστιγκέτ τόν 
ξεχωρίζει γιά νά τόν άνεβάση κατόπιν, σέ ηλικία 18 μόλις 
ετών, στήν σκηνή των περίφημων Φολί Μπερζέρ.

Ό πόλεμος ανοίγει μιά μεγάλη παρένθεση στήν καλλι
τεχνική σταδιοδρομία του.‘Ο Μωρ’ις,στρατιώτης στήν πρώ
τη γραμμή δεινοπαθεϊ, πληγώνεται, αίχμαλιοτίλεται. Στό 
στρατόπεδο τών αίχμαλιΰτων περνά τής ατελείωτες ανια
ρές ημέρες τής αιχμαλωσίας μαθαίνοντας αγγλικα μέ δά
σκαλο έναν έγγλέζο λοχία.

'Ο πόλεμος τελειώνει καί ό Σεβαλιέ ξαναγυριζει στο 
Παρίσι, σύντροφος πάντα τής Μιστιγκέτ. Τό άστρο του με
σουρανεί, ή φήμη του περνά τά γαλλικά σύνορα, γίνεται 
διεθνής καλλιτέχνης. Τό Λονδίνο τόν πέρνει πρώτο άπό τό 
Παρίσι καί μετά τό Λονΐδνο τό Χόλλυγουντ, όπου φιρμά- 
ρεται πιά ώς καλλιτέχνης τής οθόνης καί έπιβάλλεται στό 
παγκόσμιο κοινόν. Κατακτά τόν κόσμο, με τούς θριάμβους 
καί τά ερωτικά σκάνδαλά του αλλά μένει παντα τό άγα- 
πημένο παιδί τής παρισινής συνοικίας, πού τοΰ συγχωροϋ- 
νται πάντα πολλά έλαττώματα.
ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ

Καλλιτεχνικός σωσίας μιας άλλης κινηματογραφικής । 
δόξης—τοΰ Βίλλυ Φρίτς—χωρίς μ’ αυτό νά χάνη καί τήν , 
δική του καλλιτεχνική ατομικότητα.

Άπό τούς λίγους γάλλους καλλιτέχνας πού συνεργά- 
σθησαν στον γερμανικό κινηματογράφου παρουσιάσθη- 
κε έπανειλημμένως σέ διάφορα γερμανικά έργα, στις γαλ
λικές έκδόσεις τους μέ τή Λίλιαν Χάρβεϋ. Μένει ως τόσο 
πάντα δ γάλλος ηθοποιός ό προσφιλής στήν πατρίδα του 
θεωρούμενος μία άπό τις σπουδαιότερες φίρμες τής κινη
ματογραφικής Γαλλίας.
ΚΑΡΜΕΝ ΜΠΟΝΙ

Γνήσιος τύπος ιταλικής ώμμορφιάς. Δύο μεγάλα κατά- 
μαυρα νοσταλγικά μάτια στόλισμα καί ζωή μιας θαυμα- 
οίας ζωντανευμένης προτομής. «Άστήρ» πρώτου μεγέθους 
στό κινηματογραφικό στερέωμα, καλλιτέχνες πού μπορεί 
νά κρατήσηκαίτούς πειόδιαφορετικούςρόλους περνά απο τό 
δράμα στήν κωμωδία έως τό ελαφρό μουσικό έργο μέ τήν 
ίδια εέχνη μέ τήν ίδια επιτυχία.

Στό καλλιτεχνικό της στάδιο δέν σημειώνεται καμμιά 
απογοήτευση. Στό βωβό κινηματογράφο έχει μιά απ τις 
πρώτες θέσεις αλλά στον όμιλοΰντα αναδεικνυεται πραγ- 
ματικώς. Ξέρει βαθειά τρεις γλώσσες, ιταλικά, γαλλικά 
καί γερμανικά κι αύτό τής έπιτρέπει νά πραγματοποιώ 
τόν ίδιο θρίαμβο σέ τρεις βερσιόν τοΰ ίδιου έργου.

Σπόρτσμεν άπό τις λίγεςτήμοιράζει τόν καιρό της στήν 
τέχνη καί στόν άθλητισμό πού καμμιά ειδικότητά του δέν 
έχει μυστικά άπό τή χαριτωμένη καλλιτέχνιδα.
ΑΛΜΠΕΡ ΠΡΕΣΑΝ

’Ηθοποιός τής σκηνής πού έφθασε κάποτε ως τόν κι
νηματογραφικό φακό γιά νά μείνη από τότε καλλιτέχνης 
τής οθόνης. , , , ,

Ερμηνευτής καλός τοΰ δράματος είχε γνωρίσει αρκετες 
επιτυχίες άπό τήν εποχή τού βωβοΰ κινηματογράφου, άλλα 
ή δάφνη τής διασημότητο; στεφάνωσε τής καλλιτεχνικές 
του δημιουργίες όταν μπόρεσε νά δ ίξη στόν όμιλοΰντα έχει 
τή δύναμη όλη τοΰ γεροΰ του ταλέντου. , ,

’Έγεινε καί μένει πάντα καλλιτέχνης τής οθόνης, άλλα 
οί πρώτοι έρωτες δέν ξερριζόνωνται ποτέ απο την καρδια 
καί κάπου-κάπου έτσι έξαφανίζεται από τό στούντιο γιά 
νά άκούση άπό τή σκηνή κάποιου θεάτρου τά χειροκρο
τήματα καί τις επευφημίες τοΰ κοινοΰ πού τόν λατρεύει.

ΝΕΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Ή Τουρκική κυβέρνησις δημοσιεύει κατ’ αΰτάς τέον 
νόμος περί λογοκρισίας κινηματογραφικών ταινιών, συμ- 
φώνως πρός τόν ό ιοΐον άπαγορεύεται ή προβολή ταινιών 
έχουσών άντιμιλιταριστικόν χαρακτήρα, τών στρεφομένων 
εναντίον τής λαϊκής έκπαιδεύσεως, τών χρηστών ηθών, 
τής θρησκείας, τών έκδηλουσών άντιτουρκικόν πνεύμα καί 
τών θιγουσών φιλικά πρός τήν Τουρκίαν κράτη.

Συμφώνως πρες τόν ίδιον νόμον θά άπαγορεύεται εφε
ξής ή προβολή οίουδήποτε φιλμ έφ’ όσον δέν φέρει τουρ
κικούς υποτίτλους.

s Μ;Τρο
Πολλά καί διάφορα έγράφησαν σχετικώς μέ τήν πα

ραμονήν ή όχι τής διάσημου καλλιτέχνιδος Γκάρμπο είς 
τήν οθόνην. Το μόνον βέβαιόν είναι ότι ή μοναδική είς 
τό είδος της βάμπ, όπέγραψεν νέον μακροχρόνιον συμβό- 
λαιον μετά τή; «Μέτρο - Γκόλντουϊν» μετά τής οποίας 
θά έξακολουθήση νά συνεργάζεται καί είς τό μέλλον. Τώ
ρα εύρίσκεται ώς γνωστόν είς τήν πατρίδα της Στοκχόλ
μην δπου θά παραμείνη επί έν περίπου έτος χάριν ανα
ψυχής. Ή τελευταία ταινία τής Γκάρμπο «"Οπως μέ ε
πιθυμείτε» εξακολουθεί νά προβάλεται μέ τεραστίαν επι
τυχίαν είς ολόκληρον τήν ’Αμερικήν.

‘Η Σύλβια Σίντνεν καί ό Γκάρρυ Κοΰπερ είς μίαν 
σκηνην τοΰ έργου «Καρφοΰρ ντε λά β'ιλ», ταινία ο
μιλούσα γαλλιστί. Έκμετάλλευσις Αμολοχίτη—

Βουλγαρίδη »

(ί) I
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Οί τελε.υταΪΗ φθόγγοι τοΰ φημισμένου τραγουδιού άν- 
τήχησαν σάν λυγμός απέραντης *άπελπισίας. Ή άοιδός, 
ώχρή λιγάκη, έκλινε γλυκά τό κεφάλι, ένφ οί άκροατές 
συγ,κινημένοι, συναρπαγμένοι άπό τήν μαγεία τής αρμονί
ας επαρακολουθοΰσαν τούς μελαγχολικούς τόνους τής άρ
πας πού λίγο κατ’ ολίγον έξέπνεαν. Μιά άκρα σιωπή έπε- 
κράτησε γιά μερικές στιγμές, κατόπιν, άπότομα, σάν ξέ
σπασμα πρό, πολλοϋ συγκρατουμένης καταιγίδας, ή αίθου
σα έγέμισε άπό μπράβο καί χειροκροτήματα.

Η κόμησα Έλβίρα Μπαρέσκο, άνασήκωσε τό κεφάλι 
της, καί ηύχαρίστησε μέ ένα μειδίαμα όλους τούς θερμούς 
θαυμαστές της.

Μέ σιγανά βήματα ελαφρά καί χαριτωμέ«α, πού έπε- 
δεικνυαν την θαυμασία τουαλέττα της καί τήν ωραιότη
τα τοΰ προσώπου της έφθασε στήν σκάλα τοΰ προσκηνίου 
πού έσυγκοινωνοΰσε μέ τήν παλεία.

ΟΙ φίλοι της, οί γνωστοί της ώρμησαν πλησίον της, 
καθώς επίσης καί έκεϊνοι ποΰ κατά σύμπτωση τήν έγνώρι- 
σαν στήν Βασίλισσα αυτήν τών λουτρπόλεων, τόν "Αγιο 
Βλάσιο, δπου έσύχναζεν ή υψηλή άριστοκρατία, δπως λέ
νε, έκατομμυροΰχοι δηλαδή, νεόπλουτοι, άριστοκράτε; 
πραγματικοί καί άριστοκράτες τοΰ πλούτου, οι όποιοι δι
αγκωνίζονται πολλές φορές τήνήμέρα καί συνδέουν έφήμε- 
ρες σχέσεις, ή όποιες τελειώνουν μέ τήν σαιζόν.

Στήν πρώτη γραμμή τών θαυμαστών διεκρίνονταν ό 
βαρώνος Ντέ Γκαρέ, ό όποιος έπροσπαθοΰμε μέ τό βλέμ
μα καί τις χειρονομίες νά προσελκύση τήν προσοχή τής 
κόμησσας. ψηλός, επιβλητικός, φοριΰντας άιρογα τό σμό
κιν, το όποιο όμως έφανέρωνε πώς έπροσπαθοΰσε νά με
ταμόρφωση σέ γλαφυρές γραμμές, τις πρώτες καταστρο
φές τών πενήντα ετών, είχε μιά μορφή Καίσαρος, λίγο 
παχειά καί όπου έλαμπαν δύο μάτια μέ βλέμμα σκληρό 
καί διαπεραστικό.

Πάρα πολύ πλούσιος, ιδιοκτήτης ένός διεθνούς οικο
νομικού ιδρύματος, τό όποιο μέ τις οικονομικές επιχει
ρήσεις του τών τελευταίων χρόνων είχε δεκαπλασιάσει 
τήν χρηματική του δύναμη, ήταν ό τέλειος τύπος τών 
νεοπλούτων, πού έφθασαν στόν σκοπόν των καί νομί
ζουν πώς τίποτε δέν είνε δυνατόν νά μήν άγοοάζεται. Κύ
ριος τών αισθημάτων καί τών νεύρων του, ποτέ καμμιά 
γυναίκα ^δέ μπόρεσε νά καυχηθή δτι .τόν παρέσυρε πέρα 
άπό τό όριο ποΰ είχε ορίσει ό ίδιος, καί δέν έζητοΰσε 
άλλο άπό τήν μεγαλοπρεπή ζωή ποΰ έκανε, παρά δ,τι 
μπορούσε νά εύχαριστήση άμέσως τόν εγωισμό καί τή φι. 
λαυτία του.

Πολύ γνωστός στήν λουτρόπολη αυτή τής μόδας, μέ 
τό υπερήφανο προστατευτικό του ύφος ήταν πρόεδρος τής 
Επιτροπής τής φιλανθρωπικής εορτής τής όποιας άστρο 

πραγματικώς υπήρξε ήκόμησσα Έλβίρα Μπαρέσκο μέ τήν 
θαυμάσια φωνή της καί πρώτη φορά ίσως, γοητευμένος 
περισσότερον άφ’ δτι έτολμοΰσε νά όμολογήση στόν εαυτό 
του, εξέφραζε μέ μεγάλη ευγένεια τά συναισθήματά του. 
’Έβαλε τά χείλη του στό χέρι ποΰ τοΰ έτεινε ή κόμησσα 
γιά νά τήν βοηθήση νά κατέβη τις λίγες βαθμίδες καί 
τής έλεγε:

—Τί γοητεία, ώραϊά μου κυρία...καί τί αίσθημα! Συγ
χαίρω τόν εαυτόν μου γιά τήν έμπνευση ποΰ είχα νά 
σάς έμπιστευθώ, έν όνόματι τής Επιτροπής, τήν διοργά
νωση τής εορτής αυτής.

Ή νέα έμειδίασε, ήταν όμως φανερό δτι δ θαυμασμ'ς 
αυτός, στόν όποιο διέβλεπε υστεροβουλία, τήν έπείραζε. 
Δίχως νά ταράξη τήν κοσμική της χάρη, προσπαθώντας 
νά συγκρατήση στό πρόσωπό της τήν έκφραση τής ευτυχίας 
εξ αιτίας τοΰ θριάμβου της ώς άοιδοΰ, έπροχωροΰσε σιγά

άπό όμιλο σέ όμιλο, προσπαθώντας ν’ άποφύγη τήν πολι
ορκία τοΰ βαρώνου, τόν όποιο ένοιωθε πίσω της, δίχως 
εκείνος νά τό έννοήση. Ταραγμένη λιγάκι έκύτα- 
ζε μέ προσοχή γύρω στούς σκυμμένους μπροστά της θαυ
μαστές, σάν νά ήθελε ν’ άνακαλύψη καμμιά φυσιογνωμία 
ποΰ δέν εύρισκε καί στό τέλος τά βλέμματά της έπεσαν 
στό κόκκινο βελούδινο παραπέτασμα πού έσκέπαζε δλο τόν 
τοίχο τής αίθουσας καί κατέληγε σέ κρόσια χρυσά. Στά 
μάτια τής κόμησας έφάνηκε μιά έκφραση άγωνίας περα
στική σάν αστραπή: άπό τό άλλο μέρος τής αίθουσας ά- 
κούγονταν έλαφρός ψίθυρος καί ήχος νομισμάτων χρυσών 
τοΰ χαρτοπαιγνίου ποΰ έχωρίζονταν μέ παραπέτασμα άπό 
την αίθουσα τών συναυλιών τοΰ Καζίνου.’Έπνιξε ένα ανα
στεναγμό καί εξακολούθησε νά προχωρή άργά πρός τόν ε
ξώστη τής αίθουσας.

Είκοσιπέντε ετών, εύθυμη, άξιέραστη, ή κόμησα Έλβί
ρα, έλεύθερη καί μέ προσωπική περιουσία, έπραγματοποι- 
οΰσε τόν τέλειο τύπο τής ώραίας γυναίκας. Τά χαρακτη
ριστικά τοΰ προσώπου της ήταν θαυμάσια ζωγραφισμένα. 
Είχε, ματια σάν διαμάντια μαύρα ποΰ πότε έπετοΰσαν σπί
θες άπό συγκρατημένο πάθος καί πότε ήσαν υγρά άπό μιά 
αφάνταστη τρυφερότητα. "Οποιος τήν έσυναντοΰσε μιά 
φορά δέν μποροΰσε νά τήν λησμονήση πιά. Ήταν πολύ έ
ξυπνη, ζωηρή καί έτοιμολόγος, δλος ό*Ά γιος Βλάσι
ο ς τήν εθαύμαζε καί ή «Κοσμική κίνησις» τών εφημερί
δων τής Λουτροπόλεως αυτής άσχολούνταν διαρκώς μέ 
τις ουαλέττες, τά κοσμήματα καί τις ομιλίες της. Γι’ αυ
τούς όλους τούς λόγους είχε μαζευθεί γύρω της σμήνος 
από θαυμαστές καί ερωτευμένους, οί όποιοι έπαιρναν θάρ- “ 
ρος άπό τούς γλυκείς καί αβρούς τρόπους κι’ άπό τήν ει
λικρίνεια με τήν οποία τούς υποδέχονταν όλους- όταν ό
μως κανείς άπ’ αυτούς, περισσότερο ερωτευμένος ή πειό 
θαρραλέος, έτολμοΰσε νά ύπερβή τά όρια, άφοπλίζονταν 
εμπρός στή θέλησή της νά μή θέλη νά ίδή ούτε νά έννο
ήση τ· αίσθημα ποΰ είχε άνάψει. Αύτό τούς ανάγκασε νά 
ζητήσουν,τήν αιτία τής σκληρότητος καί τής άδιαφορίας 
της καί άρχισε νά, ψιθυρίζεται σιγά-σιγά ότι ή καρδιά τής 
ώραίας Έλβίρας άνήκε σέ ένα μυστηριώδη ώμορφο νέο 
καί τοσο ολοκληρωτικά, πού οι λοιποί θαυμαστές της έ
πρεπε νά άρκεσθοΰν στόν τίτλο τοΰ καλού φίλου. Μόνος 
ό βαρώνος Ντέ Γκαρέ, αν καί ε’ίξευρε τό μυστικό αύτό 
είχε απόφαση νά παρακάμψη τό εμπόδιο καί νά τήν ά- 
ποκτήση.

Συνηθισμένος άπό τήν δύναμη τοΰ χρήματός του νά 
βλέπη όλους να υποκύπτουν στις θελήσεις του, δέν έφαν- 
ταζονταν δτι θά τοΰ γίνη άντίσταση καί στό πεδίο αύτό 
καί οτι ήτο αδύνατο ν’άποποιηθοΰν άνθρωπο σάν κι’αύτόν.

Ή καταπληκτική έπιτυχία τής Έλβίρας στήν φιλαν
θρωπική αύτην εορτή είχε περισσότερο οξύνει τήν έπιθυ- 
μία του καί γι’ αύτό ζυλότυπος έπαρακολουθοΰσε τήν νέ. 
αν, αποφασισμένος νά τά παίξη όλα γιά δλα καί νά πλη- 
ροφορηθή επακριβώς τά τών μυστικών ποΰ ό κόσμος έψι- 
θήριζε γιά τήν κόμησα.

Ή Έλβίρα, Αδιάφορη κατ’ έπιφάνεια, μέ τήν καρδιά 
όμως σφιγμένη από άγωνία, διευθύνονταν πάντοτε πρός 
τήν θύρα τού έξώστη. Γιατί δέν ήταν κοντά της εκείνος 
πού έπρεπε νά βρίσκεταιέδώ τήν στιγμή αύτήν;.. θά ήταν 
ασφαλώς στό χαρτοπαίγνιο. Είχε φθάσει στό κατιόφλι, ό
ταν ένας μελομανής υπό τό κράτος άκόμη τής συγκινή-

Τόμοι Άδετοι τοΰ κΚινημ. Άστέρος» τών ε
τών 1928—1931 ηωλοϋνται είς τά γραφεία 
μας καί άποοτέλλονται είς πάντα εμβάζοντα τδ 
άντίτιμον. Εκαστο; τόμος διά τδ έσωτερικδν 
δρ. 100, διά τδ ’Εξωτερικόν δολλάρια 2.
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σεως τοΰ τραγουδιού της, έψιθύρισε κοντά της, τήν τελευ
ταία φράση τού μελαγχολικοΰ της τραγουδιού. «'Η λύπη 
τής καρδιάς διαρκεϊ δλη τή ζωή».

Ή κόμησα Μπαρέσκο κατελήφθηκε άπό λυπηρό προαί
σθημα καί νομίζοντας πως δέν τήν έβλεπε κανείς, έβ- 
γήκε.

I I
ΣΩΣΕ ΜΕ... ΣΩΣΕ ΜΕ...

Για δεκάτη φορά άκούσθηκε ή καθαρή καί άχρωμη 
φωνή τού γκρουπιέ.

—Όκτά> ή μπάνκα.
Ένας ψίθυρος δυσαρέσκειας άκούσθηκε άπό τούς παί

κτες πού έκάθονταν γύρω στό πράσινο τραπέζι, δ όποιος 
διεκόπηκε άπό την ίδια φωνή πού άνήγγελλε τήν μίζα τής 
μπάνκας.

— Δεκαοκτώ χιλιάδες ναπολεόνια, εννέα χιλιάδες κάθε 
ταμπλώ .. κάμετε τό παιχνίδι σας, κύριοι...

Ένας θόρυβο; τσαλακωμένων χαρτονομισμάτων άκού- 
στηκε- οί παίκτες ήταν διατακτικοί προ τής επιμονής τής 
τύχης τού μπαγκέρη, ό όποιος μέ αδιάφορο ύφος έστρέ- 
φονταν πρός έ’να υπηρέτη γιά ν’ άνάψη ένα τσιγάρο· Ή 
παρτίδα πού πρό ολίγου δέν εΐχεκαμμιά ζωηρότητα άρχισε 
νά θερμαίνεται πολύ έξ αιτίας τού ερχομού μερικών γεν
ναίων παικτών περιτριγυρισμένων άπό νέες καί ωραίες 
γυναίκες.

"Ενας νέος πού έκάθονταν λιγάκι μάκρύτερα άπό τόν 
γκρουπιέ ώθησε μπροστά του ^τήν μοναδική μάρκα τών 
πεντακοσίων φράγκων πού τοΰ έμενε.

Ήταν μόλις είκοσιπέντε ετών μέ σώμα τελείως κανο
νικό πού άπόδειχνε τή δύναμη καί τήν νεότητα. ’ Αν τό 
μεγάλο καί πλατύ μέτωπο σκεπασμένο άπό κύμα μαύρων 
μαλλιών ριγμένων πρός τά πίσω, έδειχνε θάρρος καί ά- 
ποφασιστικότητα, τό στόμα μέ τις γυναικείες γραμμές τοΰ 
έδεινε τήν ιδέα μιας κάποιας αδυναμίας στό ανδρικό αυ
τό πρόσωπο καί έξηγοΰσε τήν παρουσία μπροστά στό πρά
σινο τραπέζι τοΰ ανθρώπου αΰτοΰ πού έφαίνονταν γεννη
μένος γιά μεγάλες τρελλές επιχειρήσεις.

Γυιός ενός έργοστασιάρχου αυτοκινήτων, γνωστοΰ άπό 
δλον τόν κόσμο, ό Ζάκ Μολέν ήταν ένας χαρτοπαίκτης 
απαίσιος καί τό ελάττωμά του αυτό, όταν έκρατοΰσε τά 
χαρτιά εξουδετέρωνε κάθε του προτέρημα, μέχρι τοΰ ση
μείου νά μή μπορή νά κρατήση τόν έαυτό του καί νά λη- 
σμονή τό παν στον κόσμο. "Οταν δμως κατόρθωνε νά ξε- 
φύγη άπό τήν μολυσμένη άτμόσφαιρα τής αιθούσης τοΰ 
μπακαρα έπσνήρχονταν στόν έαυτό του, τόν οϊκτειρε καί 
ορκίζονταν πώς δέν θά ξαναρχίση ποτέ πειά. Τό ίδιο δ
μως βράδυ έξαναγύριζε στό καταγώγιο ζητώντας καινού
ριες ισχυρές συγκινήσεις, πνιγμένος άπό μιά γλυκειά άγω- 
νία τήν στιγμή ποΰ άγγιζε τό πρώτο χαρτί.

Ό πατέρας του στήν’άρχή, χάριν τοΰ γοήτρου του. 
καί τοΰ ονόματος του, είχε πλήρωσε αρκετά γενναία ποσά 
ποΰ είχαν καταβροχθισθεΐ στά καζίνα καί στά κλούμπ, 
έδυσανασχέτησε δμως στό τέλος άπό τά καθημερινά 
αυτά δάνεια ποΰ άποτελοΰσαν τώρα αληθινή περιουσία 
καί τοΰ είχε δηλώσει παστρικά πώς δέν θά τοΰ έδινε πειά 
λεπτό. Τότε ό Ζάκ άναγκάσθηκε νά μετριάση τό πάθος 
του, γρήγορα δμως ηΰρε άλλους πόρους. Στήν άρχή ή τύ
χη τοΰ έμειδίασε κατόπιν όμως συνεπάρθηκε άπό τήν μοι
ραία τροχαλία καί καθημερινώς ή άβυσσος έμεγάλωνε 
κάτω του· τό βράδυ εκείνο έχανε τά τελευταία λεπτά του.

Λίγο ωχρότερος άπό τό σύνηθες κυτάζοντας τήν τε
λευταία του μάρκα έσκούπησε τό ελαφρά ίδρωμένο πρόσω
πό αου. Σειρά άπό δέκα άτυχες μπάζες... Πράγμα άφάν- 
ταστο... ήταν φυσικό ήτύχη νάγυρίση έναττίον τοΰ αυθάδη 
μπαγκέρη τοΰ όποιου τό άπαθές πρόσωπο διέκρινε άνάμε- 
σα άπό τούς καπνούς τοΰ σιγάρου του.

(’Ακολουθεί)

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ώμορφες ταξι&έτιδες καί μι
κροί υπάλληλοι (γκρουμ) διά τδ κινηματοθέα
τρου *Μοντιάλ*. Πληροφορίαι κ. Οίκονόμου 
Σωκράτους 30,

ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η ΑΠΟΜΑΚΡΪΝΣΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝ
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΣ

Τό κΰμα τοΰ μερκαντιλισμού καί τής προστασίας τών 
εγχωρίων προϊόντων, είτε άψύχων, είτε... εμψύχων, ύπη- 
γόρευσε στό άμερικανικόν Κογκρέσσον τήν ψήφισιν ενός 
νόμου άληθινά ολέθριου γιά τήν υπερατλαντική κινημα
τογραφία. Κανείς ξένος άρτίστας δέν χαίρει πλέον τό δι
καίωμα τής έλευθέρας έγκαταστάσειός του στήν επικρά
τεια τών Ηνωμένων Πολιτειών, υποχρεώνονται δέ καί 
οί έκεϊ ευρισκόμενοι νά έγκαταλείψιουν σχεδόν άμέσως τά 
σύνορα τής έν λόγφ χιόρας. Τί μέλλει, φυσικά, ν’ άκολου- 
θήση, καθείς άντιλαμβάνεται. Οί γνωστότερες βεντέττες 
καί οί κορυφαίοι στάρς τής άμερικανικής οθόνης, ή Γκρέ- 
τα Γκάρμπο καί ή Μάρλεν Ντήτριχ, ό Ραμόν Νοβάρρο καί 
ό Λοΰμπιτς, ή Ντολορές Ντέλ Ρίο καί ό Μωρίς Σεβαλιέ, 
καλοΰνται νά διακόψουν τήν φωτεινή καρριέρα τους στό 
Χόλλυγουντ καί νά παραχωρήσουν τήν θέση τους σέ ιθα
γενείς διαδόχους,άμφίβολης,ώς επί τό πλεϊστονκαλλιτεχνι- 
κής ύποστάσεως. Τά βάθρα, δηλαδή, επάνω στά όποια 
όρθώθη καί έμεγαλούργησε τό άμερικανικό φίλμ, επιδιώ
κεται τώρα νά άπεμποληθοΰν, χωρίς ούδ’ επί στιγμήν 
νά ύπολογίζωνται οί συνέπειες. Τό σωβινιστικό ρεΰμα εί
ναι τόσο έντονο, οί ψυχροί μαθηματικοί υπολογισμοί επί
σης τόσο πειστικοί,ώστε νά παραβλέπωνται εντελώς οί δι
άφορες καλλιτεχνικές άνάγκες, έστω καί άν μπορούν νά 
χαρακτηρισθοΰν, κυριολεκτικώς, ώς Sine qua non. Τά ε
κατομμύρια δολλάρια πού σπαταλοΰνται γιά τήν μισθοδο
σία τών έπήλυδων ήθοποιών, θά είναι άπείρως προτιμό
τερο, έτσι σκέπτονται οί πατέρες τοΰ άμερικανικοΰ έθνους, 
άν χορηγούνται μόνο στούς εντόπιους. ’Ακόμα, παρά νά 
ΐπιβάλλωνται, υστέρα άπό άφάνταστες χρηματικές θυσίες 
τών διευθυντών τών διαφόρων εταιρειών σέ διεθνείς δια
φημίσεις Γερμανοί (έδώ άναφέρεται ή Μάρλεν Ντήτριχ), 
Γάλλοι, “Αγγλοι, ’Ιταλοί κ.λ., καλύτερα νά υποθάλπεται, 
νά ύποβοηθήται, τοΰ λοιπού, ή άνάδειξη τών ιθαγενών 
συναδέλφων των.

Πώς δμως ύπεδέχθησαν, τό κοινό καί ό Τύπος, τήν 
είδησι τοΰ θεσπισμοΰ τοΰ παραλόγου αΰτοΰ νόμου; Τήν 
άπάντηση μας τήν παρέχει τό γνωστόκινηματογραφικό πε
ριοδικό τής Νέας 'Υόρκης «Motion Picture Herald»: 
«'Όλος ό καλλιτεχνικός κόσμος είναι άνάστατος τελευ
ταίως άπό τήν πληροφορία τοΰ άποκλεισμοΰ τών ξένων 
ήθοποιών έκ τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου. Ό διευ
θυντής τής παραγωγής τής εταιρείας Παραμάουντ, υπέ
βαλε ήδη σχετική έκθεση στήν κυβέρνησι, στήν οποίαν ά- 
ναφέρει τά καταστρεπτικά άποτελέσματα πού θά έχει ή 
καθιέρωση τοΰ μέτρου τούτου. Επίσης εις άνάλογα δια
βήματα προέβησαν καί οί πρόεδροι τής Ούνιβέρσαλ, Φόξ 
καί Μέτρο Γκόλντουϊν. ’Αλλά καί αυτοί άκόμα οί ξένοι 
ήθοποιοί δέν καθεύδουν. Κάθε άλλο! Έτσι ένα εμπερι
στατωμένο άρθρο τής Μαίρης Πίκφορ'·τ καί μιά εξονυχι
στική μελέτη τοΰ Άντόλφ Μενζοΰ είδον τό φώς (τό πρώ
το στό «Daily Cinema» τοΰ Χόλλυγουντ καί τό δεύτερο 
στό «Film τής Νέας 'Υόρκης), δπου. μ’ ένα χιουμοριστι
κό τρόπο, διακωμωδούνται οί ολέθριες άπόρροιες τής κα- 
θιερώσεως τοΰ άνελεύθέρου θεσμού τής άπελάσεως τών 
ξένων.

’Αλλά, γιά νά έξετάσωμε σοβαρά τό ζήτημα, πρέπει 
νά έπικροτήσωμε θερμά καί νά επιδοκιμάσομε, ή νά 
στηλιτεύσωμε καί νά έπικρίνωμε τήν ένέργεια τούτη τοΰ 
Άμερικανικοΰ Κογκρέσσου; Δέν πρόκειται διόλου περί δι
λήμματος. Ή άπάντησι μάλιστα μάς έρχεται αυθόρμητα 
στά χείλη: ’Αποδοκιμάζομε τις άντιλήψεις αυτές τών ’Α
μερικανών πατέρων, τασσόμενοι άνεπιφυλάκτως μέ τό μέ
ρος τών έξωστρακιζομένων ξένων. Ούτε λογικό είναι, ούτε 
νόμιμο νά άπαγορευθή, λ. χ. ή έξακολούθηση στό Χόλ
λυγουντ τής εργασίας τοΰ μεγάλου Σαρλώ, επειδή τυγ
χάνει ’Άγγλος υπήκοος! Νά τοΰ στερήσουν, μ’ αλλα λόγια, 
τά άφθονα μέσα, τεχνικά καί υλικά, πού διαθέτει γιά νά 
πραγματοποιή τά υποδειγματικά έργα του (ποιός ξέει— 

κι’ ό ίδιος κάποτε τό ώμολόγησε—άν θά μπόρεση νά κα- 
τατοπισθή στήν Ευρώπη), διότι δέν έτυχε νά γεννηθή 
στήν πολιτεία, π. χ. τής Μασσαχουσέτης! “Η νά άποπεμ- 
φθή έν συνεχεία, ή Γκρέτα Γκάρμπο άπό τήν Μέτρο Γκόλ
ντουϊν. δπου έμαθε πιά τό σύστημα τής δουλειάς, έσυνεί- 
θισε τό περιβάλλον, προσανατολίσθηκε μέ τήν νοοτρο
πία τών γιάγκηδων, γιατί δέν κατάγεται άπό τό Μρόν- 
χουαίη! Ή, γιά νά τελειώνω, νά πεταχθή στούς δρόμους 
ή Ντήτριχ, ό Λοΰμπιτς, δ Φόν Στένπεργ, ή Νταμιτά κ. ά. 
επειδή στις φλέβες των δέν ρέει αίμα Άμερικαεικό!

Καί έπειτα ποιός μας έγγυάται ότι ή σωρεία αυτή τών 
ήθοποιών, σκηνοθετών κ. λ., πού θά άναχωρήση έκοΰσα 
ακόυσα, άπό τήν Αμερική, θά μπόρεση νά έπιτύχη τήν 
άνάλογη θέση στήν Ευρώπη,ώστε νά έξακολουθή νά μας 
παρέχη δείγματα τών μεγάλων ικανοτήτων της; Λησμο
νούμε τάχα πώς οί μεγαλείτερες κινηματογραφικές εται
ρείες τής Γερμανίας, Αγγλίας καί Γαλλίας άπώλεσαν ε
σχάτως τήν οικονομική τους αΰτάρκεια σέ τέτοιο μάλιστα 
σημείο, πού μερικές (ή Όσσο, ή Ζερμαίν Ντυλάκ—φίλμ 
κ. ά. διέκοψτν σχεδόν τελείως τις πραγματοποιήσεις των; 
Νά έντείνωμε, συνεπώς, τήν άνεργία;

Καί ένα άλλο επιχείρημα άποστομωτικό γιά δσου; ύ- 
ποστηρίζουν τις άπόψεις τοΰ Αμερικανικού Κογκρέσσου: 
Μήπως έργαζόμενος δ Σαρλώ στό Χόλλυγουντ καί προβάλ
λοντας τις ταινίες του σ’ δλο τόν κόσμο, δέν συντελεί γιά 
νά είσρεύση χρήμα άπό τήν ’Ασία, Ευρώπη, Αυστραλία κ. 
λ. πρός τήν ’Αμερική; Δέν πληρώνει τούς τεραστίους φό
ρους του στό Αμερικανικό Δημόσιο καί δέν υποστηρίζει 
—καί διαφωτίζει—χίλιους δσου; έντόπιους συνεργάτες του 
(Συμπαίκτας ήθοποιούς, τεχνικούς κ. λ·). Θά ώφελήση — 
ερωτώ—τήν Αμερικανική κινηματογραφία, ή άπιόλεια τοΰ 
μεγάλου αΰτοΰ παράγοντος τής διεθνούς έπικαρτήσεώς 
της; Αλλά τάχα ή Γκάρμπο καί δ Νοβάρρο μέ τήν ά
φθαστη τέχνη τους καί μέ τήν φίρμα τους, δέν έξυπηρε- 
τοΰν ποικιλοτρόπως τήν παραγωγή τοΰ Χόλλυγουντ; Μή
πως δ Λοΰμπιτς καί ό Στάνπεργ, πού κατατρέχουν τά 
εγκεφαλικά τους κύτταρα γιά νά σκηνοθετηθοΰν τά ά- 
παράμιλλα έργα τής Παραμάουντ, δέν άποφέρουν τόσα 
κέρδη—υλικά καί ήθικά—στήν έν λό
γφ εταιρεία τής Νέας Υόρκης; Νά ά-
ποκλεισθοΰν καί νά άπελαθοΰν λοι
πόν δλοι αύτοί οί καλλιτέχνες, πού 
μοχθοΰν γιά τό γόητρο τοΰ Αμερι
κανικού φίλμ—ποιός ξέρει· ίσως περι- 
σότερο άπό τούς ιθαγενείς!—πού σχε
δόν έπολιτογραφήθησαν πλέον οί 
πλεΐστοι Αμερικανοί πολΐται; Φυσικά 
όχι!Τώρα άν πράγματι άμείβονται μυ- 
θωδώς, γι’ αύτό εύθύνονται μάλλον οί 
διευθυνταί τών συναγωνιζομένων 
εταιρειών τοΰ Χόλλυγουντ. ’Άλλωστε 
καί οί έντόπιοι άρτίστες, ή Παίητζ λ· 
χ. ό Τζίλμπερτ, ή ή Ντόβ, καλλιτε 
χνικώς ΰτοδεέστεροι τών προαναφερ- 
θέντων νξένων, δέν πληριόνονται, 
φαντάζομαι, λιγώτερο. Ακριβώς μάλι
στα μισθοδοτούνται ηγεμονικά!

"Αν, τελικά, ή κρίσις έξικνήθη καί 
μέχρι τοΰ Χόλλυγουντ καί άρχισε άπό 
τίνος νά έπιδεικνύη καί έκεϊ τά 
σουβλερά της δόντια, άς έπιδιωχθή 
τότε καλύτερα ή μείωσις δλων άνεξαι- 
ρέτως τών δαπανών (έξοδα «γυρίσμα
τος» διατηρήσεως γραφείων, διαφημί
σεων, σκηνοθετικών πολυτελειών, κομ
φόρ, κ.λ.) καί άς περικοποΰν, αΰστη- 
ρώς καί γενικώς, οί μισθοί τών 
καλλιτεχνών, ξένων καί μή μέ τήν 
ίδιαν άναλογία, οί δποΐοι, γιά νά εί
μαστε ειλικρινείς, μοΰ φαίνονται τιάρα 
τόσο αδροί καί εξογκωμένοι, ώστε 
άδυνατεϊ νά τούς συλλάβη κάν ή φαν
τασία μας... ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ή έφετεινή γερμανική παραγιογή άναγγέλλει τήν πρά

γμα τοποίησιν 134 νέων ταινιών κατανεμομένων ώς εξής: 
U. F. Α. 23, D. L. S. 19, Bayerische 16, Γερμανι

κή Ούνιβέρσαλ 12. Aafa 10, Heros 10, Terra 7, Albo 6. 
Metropol-Rheinische 7, Eidophon Γ>,Cando 4, Verleiher- 
Kollectiv 4, Maerkische 6,Engels uud Schmidt 3, Kris

' tall-Film 3 καί Panzer Film 4, έκ τών οποίων ένας με
γάλος άριθμός έχει ήδη πραγματοποποιηθή.

Έκ τών άνωτέρω 134 φίλμ, τά 2β έχουν ύπόθεσιν ιστο
ρικήν—πατριωτικήν, 30 είναι επεισοδιακά, 7 επιστημονι
κά κοινωνικών προβλημάτων, 11 μουσικά, 9 έκ τοΰ φυσι
κού, 23 κομεντί, 7 κωμεντί άπό τήν στρατιωτικήν ζωήν 
καί τά υπόλοιπα 27 διαφόρων άλλων κατηγοριών.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑ1
Ζητοϋνται ’ Λνταποκριταί τοΰ «Κινηματογραφικού 

’Αστέρας» νέοι ή δεσποινίδες εις δλας τάς πόλεις και 
κωμοπόλεις τής Ελλάδος δπου λειτουργεί καί εις ακό
μη μόνον Κινηματογράφος έστω και κατά περιόδους.

Οί έπΐ'&υμούντες νά άναλάβουν τά καθήκοντα τού 
άνταποκριτοΰ δέον νά είναι εγγράμματοι, ευπαρουσία
στοι καί εύγενεϊς τούς τρόπους, έφ' δσον δέ συγκεν
τρώνουν τά προσόντα ταύτα, ας μάς άποστείλουν δύο 
μικρός φωτογραφίας το>ν διά νά τοός εφοδιάσοιμεν μέ 
ιό σχετικόν δελτίον ταυτότητας. ,

Οί έκ τών ήδη διοωισμένων ανταποκριτών έπι&υ- 
μοΰντες νά διατηρήσουν τήν άέσιν των, παρακαλούνται 
δπως μάς- γνωρίσωσι τούτο διά τήν τάξιν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Μία σκανδσλιατική σκηνή άπό τό άφαντάστου χλιδής εργον ·Τό 
χαρέμι τών οργίων», παραγωγής Γουώρνερ Μπρος». Έκμετάλ- 

λευσις γραφείου κ’Αμολοχίτη- Βουλγαρίδη»
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: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :
Ή θερινή κινηματογραφική περίοδος τού 1932 διέρχε

ται τάς τελευταίας της ημέρας. ΕΙς τούς θερινούς κινη
ματογράφους συζητεϊται πλέον δ καθοριομύς τής ημέρας 
πού θά δοθή ή τελευταία παράστασίς των, ένφ έκ παραλ
λήλου εις τους χειμερινούς έπιοπεύδεται ή συμπλήρωσις 
τών προετοιμασιών μέ τάς δποίας θά δεχθούν τήν άρχο- 
μένην χειμερινήν περίοδον. "Ολαι έν τούτοις αί προετοι- 
μασίαι αύτα'ι περιορίζονται πρός τό παρόν κατ’ ανάγκην 
ε’ις μόνην τήν άνακαίνισιν καί διακόσμησιν τών α’ιθου 
σών δεδομένου δτι ή μή άφιξις είσέτι αρκετού αριθμού 
νέων ταινιών καθιστά αδύνατον τόν καταρτισμόν πλήρους 
καί άκριβοΰτ ρεπορτορίου τών προβληθησομένων έργων.♦ * *

Μολονότι μάς έγκατέλειψε καί τό πρώτον δεκαήμερον 
τού Σεπτεμβρίου καί δέν μάς χωρίζουν πλέον από τήν έ- 
ναρξιν τής χειμερινής περιόδου ή όλίγαι μόνον ήμέραι, έν 
τούτοις τά 9J10 τών γραφείων έκμεταλλεύσεως ταινιών δέν 
έχουν ακόμη προβή εις αγοράς τοιούτων έξ Ευρώπης καί 
κατά συνέπειαν δέν έχουν έφοδιασθή έπ ρκώς καί τά χει- 
μερικά κινηματοθέατρα πρώτης προβολής.

Οί λόγοι τής βραδύτητας διά τήν προμήθειαν τών ά- 
ναγκαιουσών διά τήν ελληνικήν αγοράν ταινιών είναι βε
βαίως εις πάντας γνωστοί, δύο όμως καί οί κυριιότεροι, εί- 
νε οί δημιουργοΰντες σχεδόν τήνάπελπιστικήν αυτήν κατά- 
στασιν.

Όπρώτος είνε ή κατά 150 ο)οΰψωσις τής τιμήςτοΰδολ- 
λαρίου καίό δεύτερος ή έλλειψις δολλαρίων άπό τα κινη
ματογραφικά ταμεία. , , , . , ,

Έν τούτοις ό «Κιν. Άστήρ» διά νά εξυπηρέτηση κατά 
τό δυνατόν καλύτερον τούς άναγνώστας του διευθυντάς 
κινηματογράφων, έθεώρησε καθήκον του νά , διενεργήση 
μίαν σχετικήν έρευναν, τής οποίας τ’ αποτελέσματα πα- 
ραθέτομεν κατωτέρω. Δέον νά σημειωθή οτι αί κατωτε 
ρω πληροφορίαι πρέπει νά θεωρηθούν ύ>; αύθεντικαί, δε
δομένου ότι τήν ευθύνην διά τήν ακρίβειαν τούτων, φέ
ρουν άκεραίαν.οί διευθυνιαί αυτών τούτων τών κατωτέρω 
γραφείων. , „ ,
' Ή Μέτρο Γκόλντουίν διαθέτει ώς γνωστόν ήδη 21 εν 

δλω φιλμ διά τήν έφετεινήν περίοδον τά πλεϊστα τών ό
ποιων έφθασαν καί παρελήφθησαν ήδη. Έξ αυτών τά 13 
καί δύο παρελ. παραγωγής, ήτοι τό δλον 1;> έκλείσθησαν 
διά συμβολαίου παρά τού κ. Σκούρα καί θά προβληθούν 
εις τό κινηματοθέατρόν του Αττικόν. Τά έργα αύτά είναι 
τά εξής: «Μάτα Χάρι» μέ τήν Γκάρμπο καί τόν Νοβάρρο, 
«Ό Μπάστερ παντρεύεται» μέ τόν Μπάστερ Κήτον καί 
τόν Άντρέ Λυγκέ, Μπίγκ-Χάουζ μέ τόν Σάρλ Μπουα- 
γιέ, τό γνωστόν «Μπέν-Χούρ» νέα εκδοσις ήχητική, « Ε
λεύθερες ψυχές» μέ τήν Νόρμα Σήρερ, Άρσέν Λουπέν» 
τό γνωστόν αστυνομικόν μέ τούς αδελφούς Μπαρρυμορ, 
«Τιτάνες τού άέρος μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ, «Ό γυιός 
τού μαχαραγιά» μέ τόν Νοβάρρο, Καθαρόαιμος,» μέ τον 
Κλάρκ Γκέϊμπλ, «Τρέτντερ Χόρν» τού σκηνοθέτου Βάν 
Ντάϊκ, «Γοητεία» μέ τήν Κράουφορδ. Τό έγκλημα τής 
Μαντελέν Κλωντέ» μέ τόν Αουίς Στον καί “Τό πρώτο 
σφάλμα» μεγάλη κωμωδία ομιλούσα γαλλιστί μέ τούς Χον
δρόν καί Λιγνόν καί δύο έτερα περυσινής παραγωγής.
' Ή Μέτρο Γκόλντουίν θά διάθεση ασφαλώς επίσης 

καί τά έτερα 8 φίλμ της εις άλλους κινηματογράφους καί 
πιθανώτατα εις τό Παλλάς. , ,

Τό γραφεϊον «Άμολοχίτη -Βουλγαρίδη»πάντως θά φε- 
ρη εφέτος περί τάς 35 ταινίας έλευθέρας αγοράς χωρίς νά 
αποκλείεται καί ολόκληρος παραγωγή ορισμένης εταιρεί
ας. Αί μέχρι σήμερον άγορασθεϊσαι ταινίαι ΰπό τού ανω
τέρω γραφείου είνε αί εξής: «Κική» οπερέττα με την Αν- 
νυ'Όντρα, «Ή κυρία τού Συντάγματος» οπερέττα τού 
Ντονιζέττι, «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά» μέ ,τήν Λιάνε 
Χάϊντ καί «Σουζύ Σαξοφων» οπερεττα μέ, την Αννυ 
Όντρα άπασαι εις δύο εκδόσεις, γαλλικήν και γερμανικήν. 

’Επίσης τό «Έμντεν» άπό τό γνωστόν γερμανικόν ναυτι
κόν δράμα τού ομωνύμου καταδρομικού, μέ τόν Φύτερερ, 
ή οπερέττα «Όρλόιφ» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τήν 
Λιάνε Χάϊντ, «Κισμέτ» παραγωγής Γουώρνερ, δμοιον τού 
παλαιού, ομιλούσα αγγλιστί, «Κόντρ—Άνκ.έτ» δράμα, μέ 
τήν Βερνόν εκδοσις γαλλική, «Ιερή Φλόγα» δράμα μέ τήν 
Νιίνα Πάρλο καίτόν Φραϊλιχ,όμιλοΰσαγερμανιστί, «Τό μυ
στικόν τού δικηγόρου» ομιλούσα αγγλιστί, μέ τόν Κλάϊβ 
Μπρούκ, «Βιεννέζικες νύχτες» οπερέττα, ομιλούσα αγγλι
στί μέ τόν Άλεξ. Γκρέϋ, Μάριος» γαλλική μέ τόν Ρεμύ, 
«Κυανή ’Ακτή» οπερέττα γαλλική μέ τόν Ρομπέρ Μπουρ- 
νιέ, «Καρφούρ ντέ λά βίλ» ομιλούσα γαλλιστί μέ τόν 
Γκάρρυ Κοϋπερ, «Ή όπερα τών 40 λεπτών» μέ τόν Πρε- 
ζάν καί τήν Φλορέλ σκηνοθεσία Πάμπστ, «Πόλεμος! πό
λεμος!» ομιλούσα άγγλιστί μέ τόν Φαίρμπανκς (υιόν) καί 
μία ομιλούσα ίστανιστί παραγωγής Παραμάουντ ύπό τόν 
τίτλον «Τά φώτα τού Μπουένος ’’Αύρες». Πλήν τούτων, 
εύρίσκεται ύπό διαπραγμστευσιν καί δι’ άλλα 7—8 φιλμ 
γερμανικής παραγωγής, τών όποιων οί τίτλοι θά δοθούν 
εις τήν δημοσιότητα μετά τό οριστικόν των κλείσιμον.

Έκ τών ανωτέρω έργων τού έν λό,φ γραφείου δέν δι- 
ετέθη είσέτι οΰδέν δΓ ούδένα κινηματογράφον μολονότι 
πλεΐστοι δσοι διεπραγματεύονται ταύτα.

Τό γραφεϊον τών ’Αδελφών Κουρουνιώτη, δέν έξησφά- 
λισε μέχρι τής στιγμής ούδεμίαν νεωτέραν παραγιηγήν, 
πλήν τών κατωτέρω ταινιών περισυνής παραγωγής, άτινα 
ώς βεβαιοΰται. έφθασαν ήδη.

Ταύτα είνε : «Οί αδελφοί Καραμαζώφ», «Δαυίδ Γκόλν- 
τερ», ιΣάλτο μορτάλε», «Ή σκύλλα», «Άμούρ άλ άμερι- 
καίν» καί 1—2 άλλα τών οποίων μάς διαφεύγουν οί τίτ
λοι. Μετά τήν επιστροφήν έξ Ευρώπης τού κ. Κουρουνιώ- 
τη, ίσως γνωσθοΰν καί ιέαι προμήθειαι.

Πάντα τ’ ανωτέρω έργα θά προβληθούν ώς γνωστόν 
ατό τού κινηματοθεάτρου τής ιδίας έπιχειρήσεως, «’Απόλ
λων».

Τό γραφεϊον τού κ. Μαργουλή θά φέρη έν δλφ περί 
τάς 15 ταινίας διαφόρων ευρωπαϊκών παραγωγών μεταξύ 
τών οποίων περιλαμβάνονται αί κατωτέρω, αίτινες έχουν 
ήδη κλεισθή. Αυται είναι αί εξής: «Αύτοκρατορικαί βιο- 
λέτται» ομιλούσα γαλλιστί μέ τήν Ρακέλ Μέλλερ, «Ό Δόπ 
Κιχώτης» τού Θερβαντές, μέ τόν περίφημον ρώσσον 
βαρύτονον Σαλιάπιν, σκηνοθεσία Πάμποστ, τό νέον έργον 
τούΖώσζ Μίλτον (Μπουμπούλ), «Φιλήστε με», «Ή μικρή 
τού Μονπαρνάς» τού Λουΐ Βερνέίγ μέ τήν Γκράτσιαντέλ 
Ρίο, «Ύπό τήν ψεύτικην σημαίαν» ομιλούσα γερμανιστί 
μέ τήν Σαρλότ Σούζα καί τόν Γουσταΰον Φραϊλιχ καί 
«Οί πέντε τής τζάζ» ομιλούσα γερμανιστί παραγωγής 
Γερμανικής Ούνιβέρσαλ. Πλεϊστα έργαζτοΰ ανωτέρω γρα
φείου θά προβληθούν κατά πάσαν πιθανότητα απο τής 
οθόνης τού μεγάλου κινηματοθεάτρου Παλλάς.

Ή Σινέ Όριάν έξησφάλισε μέχρι σήμερον πέντε νέα 
έργα, τά εξής; Άτλαντίς» τού Μπενουά μέ τήν Μπριγκί- 
τε Χέλμ καί τόν Ζάν Άντζελο, εκδοσις γαλλική. <Ό κύ
ριος, ή κυρία καί ό Μπιμπί» μέ τήν Μαίρη Γκλόρη καί 
τόν Λεφέμπρ, «Σανσόν ντέ νουΐ» μέ τόν διάσημον τενό
ρον Ζάν Κιεποϋρα, «Καντέσσα Μαρίτσα» καί «Πρίγκηψ 
τής ’Αρκαδίας» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ καί τόν Βίλλυ Φόρστ. 
’Επίσης ή Σινέ Όριάν έφερεν ήδη καί τέσσαρα φιλμ έκ 
τής περυσινής προμήθειας της, τά κατωτέρω: «Ή Μόσχα 
σείς φλόγες», «Ό κοντρολέρ τού βαγκόν λί», «Λά ντάμ 
ντέ σέ Μσξίμ καί «Ρομάν ντέ νουΐ». Συγχόνως ό έν Ευ
ρώπη ευρισκόμενος κ. Άναστασιάδης διαπραγματεύεται 
τήν αγοράν καί άλλων νέων ταινιών, αλλ’ επειδή μέχρι 
σήμερον δέν έτερματίσθησαν αί σχετικαί διαπραγματεύ
σεις’ δέν ήμπορεϊ νά είναι βέβαιον μέ πόσα καί μέ ποια 
φίλμ θά πλουτισθή ή συλλογή τής ανωτέρω εταιρίας. 
Πάντως τά φίλμ αύτά θά προβληθούν άπό τής οθόνης

τού κινηματογράφου τής Σινέ Όριάν «Σπλέντιτ».
Τό γραφεϊον τού κ. Δαμασκηνού παρ’ δλας τάς κυκλο- 

φορούσας διαδόσεις, τό μόνον βεβαιωμένον εξ ιδιαιτέ
ρων μας πληροφοριών, είναι δτι δέν έξησφάλισε μέχρι 
σήμερον πού γράφονται αί γραμμαί αυται τήν παραγωγήν 
τής ϋ. F. Α. διά τήτ· Ελλάδα, ούτε καί αλλας ταινίας 
άλλων εταιριών·

Τό γραφεϊον τών ’Αδελφών Σαντίκου θά έξαντλήση 
πάντως δλο τό ποσόν τών ταινιών πού παρεχοιρησε εις 
αυτούς τό Έμπορ. Επιμελητήριου, άνερχόμενον εις βάρος 
174 κιλών, άλλά μέχρι σήμερον δέν είναι εις θέσιν νά ά- 
νακοινώση τούς τίτλους τών ταινιών πού θά φέρη. Εκείνο 
τό όποιον θεωρείται βέβαιον, είναι δτι πλήν τών άμερι- 
κανικών, θά συμπεριλαμβάνονται καί ταινίαι γαλλικής 
καί γερμανικής παραγωγής.

Τό γραφεϊον τού κ. Τηλ. Σπυρίδη κατά πάσαν πιθανό
τητα, δέν θά φέρη νέας ταινίας, άλλά μόνον μερικάς έκ 
τής περισυνής του προμήθειας συμποσούμενα εις 4-5 εις 
τά όποια συμπεριλαμβάνεται καί τό «Άν Μπορντέ».

Τό γραφεϊον τών κ. κ. Συνοδινού καί Παπαστόφα θά 
φέρη άσφαλώς περί τάς 20 ταινίας γερμανικής, γαλλι
κής καί άγγλικής παραγωγής μεταξύ τών όποιων 8-10 τής 
«Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ» αίτινες θά προβληθούν άπό 
τού ύπό τήν έκμετάλλευσίν των νέου κινηματοθεάτρου 
Μοντιάλ.

Τό γραφεϊον τού κ. Α. Ζερβού θά φέρη περί τάς 20 
νέας ταινίας έκ τών όποιων βεβαιαι μέχρισήμερον φέρον
ται αί έξής: «Τό τελευταϊον λύκνισμα» τού Πιραντέίλο, 
ομιλούσα γαλλιστί, Ή τραγωδία τών μεταλλείων» ομι
λούσα γερμανιστί,σκηνοθεσία τού περιφήμουΠάμπστ, «Ντυ· 
μπαρύ» ομιλούσα άγγλιστί μέ τήν Νόρμα Τάλμαιτζ, «Τό 
βάλς τού παραδείσου» παραγωγής D.L.S. μέ τήν Σαρλότ 
Σούζα καί Enegen auf Ruegen παραγωγής Aafa.

Τό γραφεϊον τού κ. Άργύρη έξ ού έπρομηθεύετο ται
νίας ό κ. Τριανταφύλλου διά τό «Πάνθεόν» του, δέν έξη
σφάλισε μέχρι τής στιγμής τήν παραγωγήν τής Πατέ-Να- 
τάν, τήν όποιαν, εΐρήσθω έν παρόδφ, ή Ιδία εταιρία δια
πραγματεύεται καί μετ’ άλλων έλλήνων έπιχειρηματιών.

Ή Φόξ Φίλμ θά φέρη περί τάς 32 ταινίας, έκτος τών 
κωμωδιών καί τών Φόξ Νιούς.Μεταξύ αυτών άναφέρονται: 
«Ή κόκκινη χορεύτρια» μέ τήν Έλίζα Λάντυ, «Ή ’Α
ράχνη» μέ τήν Λόίς Μόραν καί τόν Έντμον Λόου, «Δια- 
βατήριον διά τήν κόλασιν» μέ τήν Έλίζα Λάντυ, 1—2 μέ 
τόν Άδόλφον Μενζοΰ, ένα μέ τόν τενόρον Μοχίκα, 4 μέ 
τήν Ζανέτ Γκαίΰνορ καί τόν Σάρλ Φαρέλ, ένα μέ τήν 
Κλάρα Μπόου κ. ά. Ταινίαι τής άνωτέρω έταιρίας θά 
προβληθούν άσφαλώς 5—8 εις τό Παλλάς ώς καί άποκλει- 
στικώς άπαντα τά Φόξ Νιούς καί έτερα 8 εις τό Σπλέν- 
τιτ, άτινα έξησφαλίσθησαν ήδη διά συμβολαίων.

Έκ τών άπουσιαζόντων εις Ευρώπην διά τήν προμή
θειαν ταινιών, δέν έπέστρεψαν είσέτι οί κ.κ. I. Κουρου- 
νιώτης, Θ. Δαμασκηνός, Α. Άναστασιάδης καί I. Μαρ- 
γουλής. Ό κ. Β. Μιχαηλίδης τού γραφείου τών κ. κ. ’Α- 
μολοχίτη-Βουλγαρίδη έπέσιρεψεν έξ Ευρώπης πρό 15 ή
μερων.

Επίσης άτ >υ >ι ίζουν έξ Άθηνΰν ό μέν κ. Μίνσφιλδ, 
γενικός διευθυντής τής Φόξ Φίλμ διά τήν Εγγύς ’Ανατο
λήν εις Βουλγαρίαν καί Τουρκίαν άπ’ όπου θά έπιστρέψη 
έντός τών ήμερών, ό δέ κ. Σταμέλος διευθυντής τής Φόξ 
διά τήν Ελλάδα εις Κωνσταντινούπολιν όπου θά παρα- 
μείνη είσέτι έπί δεκαπενθήμερον πρός διακανονισμόν ύπο- 
θέσεων τού έκεϊ γραφείου τής Φόξ.

* *
Κακοανατεθραμμένα τινά μειράκια, έξοικονομοΰντατόν 

έπιούσιον διά τής παροχής τών υπηρεσιών των εις τόν κ. 
Δαδήραν. έπεδόθησαν έσχάτως, δαπάναις τού τελευταίου, 
εις τήν έκδοσιν κάποιου έντύπου, τού όποιου, σκοπός ήτο 
ή διαφήμισις τής ταινίας τού χρηματοδότου των, «ό Άγα- 
πητικός τής βοσκοπούλας».

Ή Ιστορία αυτή, οίκογενειακή, τρόπον τινά, ύπόθεσις 
τών άμέσωσ ενδιαφερομένων, δέν θά άπησχόλει ούτε ημάς, 
ούτε τούς άναγνώστας μας. ούτε κανένα άλλον τρίτον,άν

σύν τφ χρόνω, οί πρωτότυποι αυτοί έκδόται, έν τή προ
σπάθεια νά καταστήσουν γνωστήν τήν ΰπαρξίν των, δέν 
ήρχιζαν νά έκτρέπωνται είς παντοειδείς ασχήμιας, βωμο
λοχίας καί ύβρεις κατά παντός τού όποιου δέν διήγειρον 
τό ένδιαφέρον Μεταξύ τών τελευταίων, έκριναν περιλαμ
βανόμενοι' καί τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», άπαξι- 
ώσαντα νά άσχοληθή μέ αυτούς μολονότι έπανειλημμέ- 
νως τού προσέφεραν τάς σχετικάς άφορμάς, καί έπωφελη- 
θέντες κάποιων σχολίων του σχετικών μέ τήν πομπώδη 
διαφήμισιν μιας άγνώστου εταιρίας, έδημοσίευσαν μίαν 
υβριστικήν έπιστολήν ένδιαφερομένου τινός δι’ αυτήν, 
έκτραπέντες συγχρόνως καί οί ίδιοι είς χυδαιότητας καί 
ύβρεις πρό τών όποιων έρυθριά καί αύτό τό ιστορικόν λε- 
ξιλόγιον τών αχθοφόρων τών μεσογειακών λιμένων.

Είνε καθήκον παντός δημοσιογράφου νά άπαντά διά 
τού δημοσιογραφικού του οργάνου είς κάθε περίπτωσιν 
κατά τήν όποιαν θίγεται, διά τού αυτού μέσου. ’Αλλ’ είς 
τήν προκειμένην περίπτωσιν ό ήθικός αύτός κανιον δέν 
ήιιπορεϊ νά έχη έφαρμογήν, διότι θά κατεβίβαζε τήν άξιο- 
πρέπε.αν τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» καί τού διευ- 
θυντού του. ό όποιος, ιδιαιτέρως άτομικώς έθίγη, είς τό 
έτίπεδον τής άμφισβητησίμου τοιαύτας τών υβριστών του. 
Επειδή όμως καίκάθε περαιτέρω ανοχή θά ήτο Ασύγγνω
στος, ύπεβάλαμεν τήν ύπόθεσιν είς τά ποινικά δικαστήρια 
ένώπ ον τών οποίων θά κληθούν νά λογοδοτήσουν συμ- 
φώνως πρός τόν περί τύπου νόμον έκδόται μαζύ καί έπι- 
στολογράφοι.

Ό συναγωνισμός είνε νόμος φυσικός τού οποίου τήν 
έκδήλωσιν είς κάθε τι έν τή ζωή, καμμία δύναμις δέν εί
ναι είς θέσιν να άποτρέψη. Είνε τούτο αξίωμα γενικώς 
παραδεδεγμένον καί δΓ αύτό ποτέ δέν είνε άξιοκατάκρι-

I τος ό καθ’ οίονδήποτε τρόπον συναγωνιζόμενος τούς έν 
έπαγγέλματι συναδέλφους του, άρκεϊ δ «οίοσδήποτε» αύτός 
τρόπος νά μή ύπερβαίνη ώρισμένα φράγματα τά όποια ή n 
κοινωνική ήθική θέττει καί είς αΰτάς ακόμη τάς φυσικάς

I έκδηλιόσεις.
I Πρός τήν άρχήν αυτήν έν τούτοις είς καταφανή άντί- 
θεσιν νομιζομεν δτι έρχεται τό κατωτέρω γεγονός.

Πρό τινων μηνών δ έν Πάτραις έπιχειρηματίας κ. Καλ- 
| λιάφας είχεν ένοικιάσει διάσυμβολαίουπαράτού κ. Δαμασκη
νού μίαν σειράν ταινιών τοΰ τελευεαίου μεταξύ τών δποίων 
τά έργα : «Τό συνέδριον χορεύει» καί «Νεράιδα τής άπο- 
κρηάς». Ή έκτέλεσις τοΰ συμβολαίου έπροχώρει κανονι- 
κώς καί αί ένοικιασθεϊσαι ταινίαι άπεστέλλοντο τμηματι- 
κώς είς Πάτρας πρός προβολήν μέχρις δτου ήλθεν ή σει
ρά καί τών δύο προαναφερθεισών ταινιών, δπότε άπεστά- 

। λησαν καί αύιαι είς τόν κ. Καλλιάφαν διά τής ύπ’ άρ. 
385 σειρά 711 φορτωτικής τών Σ. Π. Α. Π. τήν 19]8]1932.

Ό άποδέκτης των είδοποιήθη άμέσως περί τής έν λό- 
γφ άποστολής καί άνέμενε τήν είς Πάτρας άφιξίν των, 
πλήν δμως αί ήμέραι παρήρχοντο χωρίς αί ταινίαι νά 
φθάνουν καί ανησυχών διά τήν τύχην των άπηυθΰνθη εις 
τήν υπηρεσίαν τών σιδηροδρόμων ζητών κάποιαν έξήγησιν 
τής τόσης καθυστερήσεως, δεδομένου μάλιστα δτι είχεν 
ήδη προβεϊ είς διαφημίσεις διά τήν προβολήν των. Κατό
πιν τών έπανειλημμένων διαβημάτων του καί τών στοι
χείων τά όποια προσεκόμιζε, τών βεβαιούντων τήν φόρ- 
τωσίν, ό σταθμάρχης Πατρών ήναγκάσθη νά ένεργήση δ- 
λόκληρον έρευναν πρός διαλεύκανσιν του περιέργου μυ
στηρίου, άποτέλεσμα τής δποίας ήτο νά έξακριθωθή δτι 
αί ταινίαι έφθασαν έγκαίρως είς τάς Πάτρας καί παρεδό- 
θησαν είς τόν διευθυντήν τού κινηματογράφου «Οΰφα 
Πάλας» κ. Σ. Πετρόπουλον, πρός τόν όποιον άλλως τ3 
καί διά τής φορτωτικής των άπεστέλλοντο.

Ήγανακτισμένος δ κ. Καλλιάφας διά τήν τοιαύτην ά- 
θέτησιν τοΰ συμβολαίου έκ μέρους τού κ. Δαμασκηνού- 
άθέτησιν ή όποια πολλαπλώς τόν έζημίωνε, διότι δχι μό
νον δέν τοΰ παρεδίδοντο αί άνήκουσαι είς αυτόν ταινίαι 
άλλ’ άντιθέτως άπεστέλλοντο αυται είς τόν ίσχυρότερον 
συναγωνιστήν του— έσπευσε νά διαμαρτυρηθή έντόνως 
πρός τόν τελευταϊον, δ όποιος πάλιν άπολύτως, αθώος τής 
αποδιδόμενης είς αυτόν κατηγορίας, μετ’ έπλήξεως έλάμ-
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βανε γνώσιν αυτής καί διεμαρτύρετο μέ τήν σειράν του καί 
αυτός περί τής αθωότητας του.

Έν τούτοι τφ μεταξύ ό παραλαβών τάς ταινίας κ. Πε- 
τρόπουλος, έβεβαίωνε ότι καλώς τάς παρέλαβε καί έπ’ ού- 
δενί λόγω συγκατετίθετο καί παρά ακόμη τά εντεύθεν 
τηλεγραφήματα τού κ. Δαμασκηνού νά τάς παραδόση εις 
τόν πραγματικόν παραλήπτην των κ· Καλλιάφαν. Τό πρά
γμα άπέβαινε εξωφρενικόν. Τό γραφεΐον τού κ. Δαμασκη
νού διεβεβαίωνε δτιαί ταινίαι άπεστάλησαν ΰπ’ αυτού εις 
τόν κ. Καλλιάφαν. ’Αντίθετος δέ ή σιδηροδρομική υπη
ρεσία έπιστοποίει δτι ή σχετική φορτωτική έξεδόθη έπ’ 
όνόματι τού κ. Πετροπούλου. Ποιος έλεγε τήν αλήθειαν ;

Μετά πολλάς έρευνας καί ανακρίσεις έδέησε έπί τέλους 
νά διαλευκανθή ή ΰπόθεσις. Εις τό γραφεΐον τού κ. Δα
μασκηνού ύπηρέτει κάποιος υπάλληλος όνόματι Ξηρουδά- 
κης προσληφθείς εις αυτό τή συστάσει τού κ. Πετροπού
λου. Ούτος έξ ΰποχρειόσεως πρός τόν προστάτην του καί 
έν συνεννοήσει ίσως μετ’αύτοΰ, μόλις έγένετο ή αποστολή 
τών δύο περιφήμων ταινιών πρός τόν κ. Καλλιάφαν, έ- 
σπευσε εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν ’Αθηνών καί κατ’ 
έντολήν, δήθεν, τού προϊσταμένου του αντικατέστησε εις 
τήν σχετικήν φορτωτικήν τό δνουα τοϋ παραλήπτου κ. 
Καλλιάφα διά τού ονόματος τοϋ κ. Πετροπούλου.

Αμέσως ώς τά πράγματα έξηγήθησαν ό μέν Ξηρουδά- 
κης έξεδιώχθη κακήν κακώς έκ τού γραφείου τού κ. Δα
μασκηνού, αί δέ ταινίαι τή έπεμβάσει τών αστυνομικών 
αρχών Πατρών άπεδόθησαν εις τόν κ. Καλλιάφαν.

Ποια θά είναι ή συνέχεια τής ύποθέσεως αυτής καί αν 
θά ΰπάρξη τοιαύτη δέν γνωρίζομεν. Δημοσιεύομεν απλώς 
τό ιστορικόν της, δπως μάς τό άφηγήθησαν καί δέν έπι- 
θυμοΰμεν νά προβώμεν είς ούδέν άλλο, πέραν τών δσων 
έν αρχή γράφομεν, σχόλιον, έπ’αϋτή.

Στήλαι ολόκληροι τών ’Αθηναϊκών εφημερίδων διετέ- 
θησαν έπί συνεχείς ημέρας διά τήν άφιχθείσαν εις τάς ’Α
θήνας έλληνίδα ηθοποιόν τού γαλλικού κινηματογράφου 
Δδα Κίτσαν Κορίνα.Συνετεύξεις, άρθρα,κριτικαί, περιγρα- 
φαί τού ρωμαντικοΰ παρελθόντος της καί συγκινητικά! έ- 
ξιστορήσεις τής αλματώδους καλλιτεχνικής έξελίξεώς της, 
έδωσαν είς τήν νεοφώτιστοι’ καλλιτέχνιδα τήν αΐγλην-διά 
τήν ‘Ελλάδα τουλάχιστον - τής μεγάλης τραγωδού, μιας 
περίπου Σάρρας Μπερνάρ ή μιας ΓκρέταςΓκάρμπο.

Δέν υπάρχει κανείς λόγος διά νά κάμη κανείς κριτικήν 
έπί τών κριτικών ή νά διαφωνήση έπί τών ιστορικών λε
πτομερειών τού λοιπού μέρους τών τόσων γραφέντων. 'Ο 
καθείς έχει απόλυτον τό δικαίωμανά διακηρύττη τάςέπάνω 
εις όποιονδήποτε ζήτημα αντιλήψεις του καί νά άφηγήται 
τά γεγονότα δπως τά έπληροφορήθη ή δπως τά έφαντά- 
σθη. 'Υπάρχει δμως καί κάποια μέση οδός κρίσεως καί 
σκέψεως, πού άν τήν άκολουθήσωμεν θά καταλήξωμεν είς 
τό συμπέρασμα δτι είναι φρονιμιότερον, λογικώτερον καί 
πρακτικώτερον νά μή έκσπώμεν είς φρενητιοιδη χειροκρο
τήματα πριν ακόμη νά διασκελίσωμεν τόκατώφλιοντή; ει
σόδου τού θεάτρου.

Άναγνωρίζομεν εύχαρίστως δτι ή φιλοξενηθεϊσα είς 
τήν πόλιν τής παλαιάς διαμονής της έπαιξε πρό τού κι
νηματογραφικού φακού καί δτι πρόκειται νά παρουσιασθή 
πάλιν έμπρός του μέ σοβαρ 1ς Αξιώσεις. Αυτό δμως δέν 
σημαίνει δτι καί έμεσουράνησε είς τό κινηματογραφικόν 
στερέωμα. Πιθανόν νά μή τής λείπη ή καλαισθητική έμ- 
φάνισις. νά μή στερείται καλλιτεχνικής ιδιοφυίας καί κα
λής διαθέσεως. "Ολα δμως αυτά δέν φθάνουν διά νά κά
μουν ένα ηθοποιόν—καί μάλιστα τοϋ κινηματογράφου— 
μεγάλον. Χρειάζεται πρό παντός έργασία. έργασία και σι
ωπή, έργασία καί θάρρος, έργασία καί θέλησις. έργασία 
συνεχής χωρίς τέλος. "Οσοι άνεδείχθησαν είς τόν κινη
ματογράφον έγνώρισαν, δπως είναι tic δλους γνωστόν τάς 
πλέον σκληράς απογοητεύσεις μέχρις δτου φθάσουν είς τό 
σημεΐον είς τό όποιον έφθασαν. Αυτά πρέπει κατά συνέ
πειαν νά έχη είς πάσαν στιγμήν ΰπ’ δψιν της ή νέα καλ- 
λιτέχνις, τήν οποίαν έν πόση περιπτώσει συνοδεύουν είς 
κάθετης βήμα αί ειλικρινέστεροι ελληνικά! εύχαί.

Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» 
πληροφορείται ότι είς τόν Συνδιασμόν τού Λαϊκού Κόμ
ματος τού Νομού Εδέσση; προσελήφθη ώς υποψήφιος 
βουλευτής τής ’Επαρχίας Άλμωπίας, ό δικηγόρος κ. Δημ. 
Γ. Συνοδινός, υιός τού κ. Γ. Συνοδινοΰ,έκ τών διευθυντών 
τής έταιρίας «Γ. Συνοδινός καί Γ. Παπαστόφας».

Ή τιμητική αυτή διάκρισις τού Λαϊκού Κόμματος είς 
τό πρόσωπον τού κ. Δ. Συνοδινού δέν τιμά μόνον αυτόν 
καί τόν πατέρα του, τόν άρχαιότερον κινηματογραφικόν 
έπιχειρηματίαν τής Ελλάδος, αλλά καί ολόκληρον τήν έλ- 
λην. κινηματογραφικήν οικογένειαν, έξ ής ό έκλεκτός τού 
Λαϊκού κόμματος προέρχεται.

Ό «Κινημ. Άστήρ», μολονότι φύλλον καθαρώς έπαγ- 
γελματικόν, ευρισκόμενον μακράν πάσης πολιτικής διαμά
χης, θεωρεί καθήκον του νά εύχηθή έξ δλης καρδίας, μα
ζί του δέ πιστεύομεν καί ολόκληρος ό κινηματογρ. κόσμος 
τής Ελλάδος, τήν έκλογικήν έπιτυχίαν τοϋ κ. Δημ. Συνο- 
δινοΰ, διότι ασφαλώς μετά τήν ’Επαρχίαν του θά αντιπρο
σώπευση έν τή Βουλή καί τά πολλαπλά κινηματογραφικά 
συμφέροντα, τών όποιων είναι βαθύς γνώστης.

’Επίσης προσελήφθη είς τόν συνδυασμόν ’Αθηνών τού 
έργατοαγροτικού κόμματος έτερον μέλος τοϋ κινηματογρα
φικού μας κόσμου, δ κ.Τ. Παπαχριστοφίλου. Διά τήν έκ
λογικήν έπιτυχίαν αυτού καί διά τήν τού ανωτέρω άναφε- 
ρομένου κ Δ. Συνοδινού ό Κινηματογραφικός Άστήρ δι- 
ατυπώνη ειλικρινέστατος εύχάς.

Έπικειμένης τήςένάρξεως τής χειμερινής περιόδου ήρ- 
χισαν πάλιν τά διαβήματα καί αί ένέργειαι διά τό ζήτη
μα τής έλαττώσεως τής έπί τών κινηματογραφικών εισι
τηρίων φορολογίας. Άνεπισήμως αυτήν τήν φοράν ή- 
έπίσημος κινηματογραφική όργάνωσις, Π.Ε.Κ., λάμπει διά 
τής απουσίας της - Αλλά σύσσωμος δ κινηματογραφικός 
κόσμος συντονίζη τάς προσπάθειας του διά νά δοθή μία 
δικαία λύσις είς τήν ΰπόθεσιν αυτήν, πού αποτελεί ζήτημα 
ζωής ή θανάτου διά τάς κινηματογραφικός μας έπιχειρή- 
σεις. Διαβήματα έπανειλλημένα πρός υπουργούς, γερουσι- 
αστάς καί βουλευτάς έπέτυχον τήν παραπομπήν τού ζητή
ματος είς έπιτροπήν ήτις μελετά τούτο, πρόκειται δέ συν- 
τόμως νά άποφανθή σχετικώς.

’Εν τώ μεταξύ παρουσιάζεται τό λυπηρόν θέαμα τής 
ένάρξεως λυσσώδους πολεμικής έκ μέρους τού σωματείου 
τών ηθοποιών δπως άποτραπή πασα έλάττωσις τής φορο
λογίας, προβαλλομένων πρός τούτο διαφόρων άστηρίκτων 
έπιχειρημάτων. Καίτοι δέν πιστεύομεν ή άδικος αυτή κατά 
τών συμφερόντων τής ελληνικής κινηματογραφίας έπίθε- 
σις νά έχη κανέν δυσάρεστον δι’ αυτήν αποτέλεσμα, ποι- 
ούμεθα έκκλησιν πρός τούς έπί κεφαλής τού άγώνος κινη- 
ματογραφιστάς δπως συνεχίσουν τούτον συσσωματωμένοι 
σήμερον μέ τήν πεποίθησιν δτι μόνον οϋτω θά ϊδουν στε- 
φομένας υπό έπιτυχίας τάς προσπάθειας των.

Ό 'Αργος

Η ΚΙΝΝΣΙΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ
ΠΙΤΡΑι

Παρά τήν σοβαράν οικονομικήν κρίσιν έν τούτοις οί 
δύο θερινοί κινηματογράφοι τής πόλεως μας είργάσθησαν 
όποσδήποτε ικανοποιητικά, τούτο δέ οφείλεται κυρίως είς 
τήν προβολήν εκλεκτών έργων.

Ζενίόλ. Προεβλήθησαν τά φιλμ Ή Λ. Μ. τού Πον- 
τενέρο», «ΆετιΑεύς». Τό ξανθό ποντικόκι», «Τό πήδημα 
τού θανάτου» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, «Τό ρομάντζο» μέ 
τήν Γκάρμπο, «Ό χορός τής "Οπερας», «Τό συνέδριον 
χορεύει». Προσεχώς «Δυό καρδιές μιά ψυχή».

Ούφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τί φαινόμε- 
νον>, «Ποτέ πειά δέν θ’ αγαπήσω», «Ό Ανύπαντρος 
μπαμπάς», «’Ερωτική παρέλασις» καί «Τό ιερόν μίσος». 
Προσεχώς «Τό καφενεδάκι.

Λαοΰ (Βωβός). Προεβλήθησαν « Ό Μασίστας Σεΐ
χης» «Ή κοινωνική σαπίλα», «Ό λύκος τών θαλασσών», 

«Λησταί Μητροπόλεως», «Αμοιβή 1.000.000 δολλαρίων» 
καί «Ή περιπέτεια τού Σαρλώ».

Ή προσεχής χειμερινή περίοδός, προβλέπεται δπως 
δήποτε ζωηρά, δεδομένου δτι ψιθυρίζεται ή ΐδρυσις καί 
τετάρτου όμιλούντος κινηματογράφου, τού όποιου τό εί
δος τής όμιλούσης έγκαταστάσεως δέν έγνώσθη είσέτι.

Άνδριόπουλος
ΒΟΛΟΣ

Άχίλλειον. Διέκοψε από δεκαπενθημέρου τάς εργασίας 
τής θερινής περιόδου, έκαμε δέ έναρξιν τής χειμερινής 
τοιαύτης, τήν 5 τρέχ. μ, μέ τό έργον «Ό χορός τής "Οπε 
ρας». Κατά τήν ερινήν περίοδον προέβαλε,μέ τιμάς ήλατ- 
τωμένας, ώς έπί τό πλεϊστον δλα τά έργα τής περασμέ
νης χειμερινής περιόδου.

Έξωραϊστικής. Προεβλήθησαν τά έργα «Συνέδριον 
ήθικής», <Άρθούρ», «Λευκός έρως», «Τό άσπρο καί τό 
μαύρο», «Τό καφενεδάκι», τό ελληνικόν «Έξω φτώχεια , 
«Τό μυστικόν τού ιατρού», «Ό άγνωστος λοχίας», «Γυναί
κες στό πόλεμο», «Άνύπανδρος μπαμπάς», «Τρελλή πε
ριπέτεια», «Κάνατε λάθος δεσποινίς», «Ή συμμορία τού 
Μπουμπούλ», «Οί άγγελοι τής κολάσεως», «Ή Τύχη» μέ 
τήν Μαρί Μπέλ. «Τό βάλς τού Δουνάβεως», «Ότσν ή γυ
ναίκα θέλει , «Κανήφορος», «Τό φίλημα» καί «Ό τρα
γουδιστής τής Σεβίλλης» μέ τόν Νοβάρρο.

Παπαβασιλείου
ΧΙΟΣ

’Αστήρ. «Ή γυναίκα καί τό νευρόσπαστο», «Λευκός 
διάβολος», «Ζήτω δ έρως», «Τό κίτρινο διαβατήριον , «Ό 
μακαρίτης έξοχώτατος», « ιά νύχτα στό Λονδινον» έπιτυ- 
χώς, «Λησμονημένα πρόσωπα»,«Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ» 
καί «Τό σκάνδαλον τοϋ Βάδεν-Βάδεν». Βουδούρης 
ΧΑΝΙΑ

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεμμένα διαμάν
τια» «Ίππόται τής νυκτός», «Ρίγη», «Σώμα καί ψυχή», 
«Τό πεπρωμένον», «'θ βασιλεύς τής ζούγκλας» καί «Ή 
Πουπέ».

Δημ. Κήπου. Προεβλήθησαν τά φιλμ «"Οταν τά νειά- 
τα διψούν», «Ό κένταυρος τής Άριζόνας», «Οί αδελφοί 
Σέλλεμπεργ», «Τό κίτρινο διαβατήριο», «Ό γαλάζιος 
Δούναβις», «Ή κόρη τού Σεΐχη» καί «Εις τήν χώραν τών 
φαντασμάτων». Ε. Κ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα Όταν ό έρως κα- 
λεϊ , Κισμέτ» έπιτυχώς, «Ίππόται τής Σεβίλλης», «Πά
με γιά τό Παρίσι» καί «Μνηστή στή λοτταρία .

Βόσπορος. Προεβλήθησαν «Οί άπάχηδες τών Αθη
νών» μέ μετριωτστην άπόδοσιν συντελούσης καί τής πο
λύ κακής καταστάσεως τής ταινίας ήτις έσπαζε διαρκώς, 
«"Ερως καί τύχει», «Τό λιμάνι τών ονείρων»,«ΊΙ Φωτιά», 
«Τό άποχαιρετιστήριον βάλς καί «'Ολοταχώς».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Πουπέ . «Ό 
έρως τής ’Ιωάννας Νέϋ», «Κάρμεν» «Μάτα-Χάρι», «Ή 
χορεύτρια τού Τσάρου» καί «Τό κίτρινο διαβατήριο».
IΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τό φάντασμα τής ζούγκλας», 
«Τό χταπόδι , Μή παίζετε μέ τόν έρωτα» καί «Λίζα 
Φλερόν .
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Προεβλήθησαν τά έργα «Ιερό βουνό , «Τά κλεισμένα 
χείλη», «Ό πυροσβέστης», «Λίζα Φλερόν», «Τό φάντα
σμα τής ζούγκλας» καί Ή Πουσέ .
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Προεβλήθησαν τά έργα «Ό εκδικητής», «"Ερως καί 
τύχη» καί «Νιτσεβό».
ΝΕΑΠΟΛΙΣ (Κρήτη;)

Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκόσμιος πόλεμος», «Γιο- 
σιβάρα» καί «Οί άπάχηδες τών Αθηνών».

ΚΑΛΑΜΑΙ
Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ελληνική Ραψωδί

α», «Στρατός καί Γυναίκα», «Ό στρατηγός Κράκ , «Ό 
Ίλιγγος», «Ό αγαπημένος τών θεών», «Φόξ Φόλλις», 
«Μοιραία συνάντησις», Ανοιξιάτικες αγάπες», «Κάρμεν- 
Ντίνα», «Τό κίτρινο διαβατήριο», «Ή άνύπατρη μητέρα», 
«Αστυνόμος μέ πυγμή», «Πρίγκηψ καί κοκόττα», «Ή λε- 
γεών τών χρυσοθηρών» καί «Πλοίαρχος φάντασμα.

Δεσποτικόν. Προεβλήθαν τά φιλμ «Ουγγρική μελω
δία», «Ερυθρά πόλις», «Τά παιδιά τής θάλασσας», «Κοι
νωνική σαπίλα», «Οί λησταί τών τραίνων», «Ταρζάν ό 
Ανεκτίμητος», «Τό καράβι τών χαμένων ανθρώπων», «Ί- 
ουδήθ καί Όλοφέρνης» καί «Μεταξύ ζωής καί θανάτου».

’Εδέμ. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον «Μέσα στής φλό
γες». Παπακώτση
ΑΓΡΙΝΙ0Ν
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυό καρδιές σ’ ένα βάλς», 
«Γαμήλιονέμβατήριον»,* "Οτανή σάρξύποκύπτει ,«Τό τρα
γούδι τής ευτυχίας», «Φλόγες», «Ατιμασμένη παρθένος», 
«Ζιγκολό», «Τσάρος καί Ρασπουτίν», «Κύκνειον άσμα», 
«Ό έρως θριαμβεύει», «Φόξ Φόλλις», «Ταξεϊδι τού μεσο
νυκτίου»,» «Ή θύελλα τής Ασίας,», «Ή κόρη τού γλεν
τζέ», «Νύχτες Σικάγου», «Ό γαλάζιος Δούναβις», «Καρτιέ 
Λατέν», «Ή μονάκριβη», «Άχ μπέμπη», «Ή κυρία δέν 
θέλει παιδιά» καί «Ή κοινωνική σαπίλα».
ΑΜΑΛΙΑΣ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Σώσατε τάς ψυχάς 
μας», Ό τελευταίος μορφασμός», «Τραγωδία κοκόττας», 
«Τό ρόδον τού μεσονυκτίου», Γιολάντα», «Ό προδότης», 
«Κακόμοιρε Γιάννη», Ό σωματοφύλαξ τής καρδιάς μου», 
«Ερωτευμένο θαλασσοποΰλι», «Σκιαί νυκτός», «Μανικι- 
ουρίστα άλά γκαρσόν», «Σόνια», «Ρασπουντίν», «Ή φυ- 
γάς» καί «Ή άγνωστος».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τρεις γελωτοποιοί», 
«Τό έπαθλον Σεντούκ», «Ή γυναίκα καί τό γεράκι», «ΊΙ 
παρείσακτος», «Μεγάλη καταστροφή», «"Αστρον ευτυχίας», 
«Πλοίαρχος Πλάς», «Ή κατά φαντασίαν πριγκήπισσα», 
«Ή τιμή τής αδελφής», «Ό υιός τού σκοτωμένου», «Θυ
ελλώδης καβαλλάρης», «Ό πληγωμένος αετός», «Ουγγρι
κή μελωδία», «Ή γυναίκα καί τό νευρόσπαστο» καί «Οί 
άπάχηδες τών ’Αθηνών». Ρουμελιώτης
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα -Ή άπάτη» μέ τήν 
Πόλα Νέγκρι, «Τό μαύρο ντόμινο», «Ή γυναίκα καί τό 
νευρόσπαστο», «Ή χρυσή μάσκα», «Ή μετραίσα τού σα
τανά», «Τσάρεβιτς», «’Ερωτικόν σκάνδαλον», «Ή τραγω
δία μιας γυναίκας», «Ή πριγκήπισσα Τρούλαλα», «Ό ιπ
πότης τής ερήμου», «Άνοιξις έρωτος» καί «Ζήτω ό έρως»

Ζάππειον. Αργεί. Μαλιώρας
ΜΙΤΥΛΗΝΗ

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κοντετσίτα», «Έβαν" 
ζελίν», «Δυό καρδιές μιά ψυχή», «Πρίγκηψ καί κοκόττα» 
«Νέος καμπαλέρο», «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο», «Έτσι κα
νείς σάν Αγαπήσει», «Ό βαρκάρης τού Βόλγα», «Τρεις 
ένοχοι» καί «Λησμονημένα πρόσωπα».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή δίκη τής Μαίρης 
Ντούγκαν», «Ό Αγαπητικός τής βοσκοπούλας», «Χόλλυ- 
γουντ Ρεβιοΰ», «Άπολύτρωσις», «Γυναίκα τύχης», «Ή 
πριγκήπισσα Στρογκώφ καί ·Τό έγκλημα τού δικαστοΰ». 
ΑΠΑΣΣΟΣ

Έπί δεκαήμερον κατά τάς έορτάς τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου, έγκαταστήσαντες τά ηχητικά μηχανήματα τού 
κινηματογράφου «Σαπφώ» προεβλήθησαν έργα σιωπηλά 
προβληθέντα έν Μυτιλήνη ώ; καί τόν ■ Άγαπητικόν τής 
Βοσκοπούλας». Σωφρονιάδης
ΑΡΤΑ

Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Ιερόν χρέος», «Τά 
επτά κορίτσια τής κ. Γιούρκοβιτς», «Ό διπλός πόνος», 
«Ό ληστής». «Οί ήρωες τής οθόνης» μέ τόν Πάτ καί Πα-



11 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τασόν, «Νέοι’Ίκαροι» μέ τόν Νοβάρρο, «Σαρξ καί διάβο
λος», «Ό κύριος μετά τόν Θεόν», «Ή έξομολόγησις» μέ 
τήν Νέγκρι» καί «Ή λέσχη τοΰ έρωτος, καί τών μυστη
ρίων».

Κιλκίς. Προέβαλε έργα πάντοτε ανάξια λόγου, χρεω- 
κοπήσας δέ έκλεισε τάς πύλας του. Ζάγκας
ΞΑΝΟΗ

‘Ωραία Θέα. Ποοεβλήθησαν τά έογα «’Ερωτικόν βαλς», 
«'Η Α. Μ. τού Ποντενέρο», «Ό βασιλεύς των τζαμπατζή
δων», «Ποτέ πιά δέν θ’ αγαπήσω», «'Ο γαλάζιος άγγελος», 
«Μαρί άχ Μαρί», «Τό συνέδριον χορεύει» γερμανική έκ- 
δοσις καί «Δυό καρδιές σένα κτΰπο» Τά ηχητικά μηχα
νήματα τού άνωτέρω κινηματοθεάτρου είναι μάσκας R.C.A.

Λούμπας

Β. I. ΜΑΛΤΑΣ
11ΕΘΝΕΖ ΠΓΑΚΤΟΡΕΙΟΗ ΜΕΤΑΦΟΜΜ
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Γραμματοθυρίς 160

ΣΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ.
Τήν άνωτέρω πληροφορίαν τού άνταποκριτοΰ μας περί 
τής μάρκας τών μηχανημάτων, άναγράφομεν υπό πάσαν 
έπιφύλαξιν καθ’ δσον γνωρίζομεν δτι ούδέν άλλο ηχητικόν 
μηχάνημα R.C.A. λειτοργεϊ έν Έλλάδι, πλήν ενός εϊς τό 
«Τντεάλ» τών ’Αθηνών καί ενός εις τό »Χάϊ - Λάίφ» τού 
Πειραιώς.

Τό μόνον εν Έλλάδι είδικευμένον πρακτο- 
ρεϊον διά τήν μεταφοράν κινηματογραφικών 

ταινιών

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ
—Σ. Καραδημίδην (Θεσσαλονίκην). 'Η αϊτησις σας 

περί αποστολής δύο τευχών πανηγυρικού 1931, δέν λέγει 
τίποτε. ’Εμβάσατε τήν αξίαν των έκ δρχ. 20 διά νά σάς 
τά ταχυδρομήσωμεν.

—Σύλλογον Φίλων Κινηματ. (Καστοριάν). Δι’ επιστο
λής μας πρός τόν κ. Γκουλιούρην κατεστήσαμεν γνωστός 
τάς απόψεις μας μέτήν παράκλησιν νά σάς τάς διαβίβαση 
έφ’ δσον άντιπροεδρεύει.

—Λούμπαν (Ξάνθην). Προσέχετε εις τάς άτοστελλο- 
μένας πληροφορίας, πρέπει νά είναι πάντοτε ακριβείς 
καί νά είναι κατά τόν δημοσιευόμενον τΰπον. Δελτίον θά 
σάς σταλή έν καιρω.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ.
Ί. Τσαμαδός 
Π. Κουβέλης 
Ν. Γαίτης 
Άδελ. Σαντίκου 
Κινημ. ’Αθηναϊκόν » 
Ί Χανιώτης »

Άθήναι 
Πάτραι 
Άθήναι

1-8 932

1-9-932
1-9-932
1-9-932
1-9-932

Μέχρι 30-7 933 
30 6-933 
30-8-933 
30-8-933 
30-8-933 
30-8-933

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
' Εκ τού καταλόγοντων έργων τής Μέτρο Γκόλντονϊν, 

τού δημοσιεν&'έντος εις το προηγούμενον τεύχος τού 
«Κινημ. Άστέρος» εκ παραδρομής παρελείφ&η τδ ηχη
τικόν εργον «.Μεγάλη ΙΙαρέλασις» τό όποιον δέον νά ν- 
πολογισ&ή νπό των αναγνωστών, ώς περιλαμβανόμενον 
εις τήν πρώτην σειράν εξ 21 έργων τής παραγωγής Μέ
τρο Γκόλντονϊν διά τό τρέχον έτος 1932 - 33.

’Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
των παγκοσμίου φήμης Οίκων Μεταφορών

Cie de Transport Robert Michaux S. A.
Παρισίων

The Northern Transport Agency Λονδίνου
Raymond Costes Μασσαλίας
Robert Haberling Βερολίνου
M. Dulon et Co Βρυξελλών
Caricatori Riuniti Γενοΰης

To γραφεϊον μας αναλαμβάνει νά παρα 
δίδη εντός βραχύτατου χρονικού διαστήματος 
έν ’Αδήναις. ταινίας τάς οποίας δυναται νά 
παραλαμβάνη κατόπιν εντολής τών κ. κ. εισα
γωγέων παρ οίουδήποτε κέντρου τής Ευρώπης

Επίσης συνιστώμεν δλως Ιδιαιτέρως εις τά 
έν ’Λθήναις γραφεία δσον καί εις τούς έπαρ· 
χιακούς κινηματογράφους, τήν άνάθεσιν εις τό 
γραφεϊον μας πάσης μεταφοράς ταινιών από 
πόλεως εις πόλιν τής Ελλάδος.

’Εκτός τών ειδικών μεταφορών κινηματο
γραφικών ταινιών, τό γραφεϊον μας αναλαμ
βάνει καί τήν διεκπεραίωσιν υποθέσεων τών 
έν ταϊς Έπαρχίαις διευθυντών Κινηματογρά
φων μετά τών έν Άθήναις γραφείων.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΗΡΕΡ Β. I. ΜΑΛΤΑΣ
Εϊς τά μοντέρνα στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν» 

πρόκειται ν’ άρχίση κατ’ αύτάς ή παραγωγή μιάς νέας 
ταινίας μέ τίτλον «Χαμογελάστε», εις τήν οποίαν θά πρω- 
ταγωνιστήση ή γνωστή καλλιτέχνις Νόρμα Σήρερ. Σημει- 
ωτέον δτι ή έν λόγω ταινία κινηματογραφεΐται διά δευ
τέραν φοράν υπό τοΰ σκηνοθέτου Σίντνεϋ Φράνκλιν, τήν 
φοράν δμως αυτήν ώς ομιλούσα. Ε’ις τήν παλαιόν εκδο- 
σιν τής άνωτέρω ταινίας υπήρξεν πρωταγωνίστρια ή Νόρ
μα Τάλματζ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
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