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S. ©. S. ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΝ!
Β «’Αϊσμπεργκ», ώς γνωστόν, λέγονται τά τεράστια εκείνα 
'.παγόβουνα τά όποια άπυσπώμενα άπό τήν πολικήν περιοχήν 
καί ίδίφ άιό τά π-ριξ τής Νέας Γης κατέρχονται πρ} ς νότον, 
πρός τόν ’Ατλαντικόν ωκεανόν, δημ ουργοΰντα πραγματικούς 
κινδύνους διά τά πλέοντα πλοία. Δέν έλησμονήθη ασφαλώς 
άκόμη ή τραγική καταστροφή τοΰ μεγάλου ύπερωκτανείου 
^Τιτανικού» κατά τό 1912. Τό ΰπερωκεάνειον εκείνο, τό 
μεγαλύτερον τοΰ κόσμου τότε, έβυθίσθη συνεπείς συγκρού- 
σεως μέ ένα επιπλέον παγόβουνον, παρέσυρε δέ εις τά 
βάθη τοϋ ωκεανού 1660 ψυχάς. Έκτοτε έσημειώθησαν καί 
άλλαι καταστροφαί άπό παγόβουνα, εύτυχώς δμως χωρίς 
τάς τραγικός συνέπειας ποΰ είχεν ή καταβύδισις τοΰ «Τι
τανικού». Πρό μηνός άκόμη, ένα νορβηγικόν άτμόπλοιον 
συγκρουσθέν τήν νύκτα μέ έπιπλέον παγόβουνον έβυθίσθη 
αύτανδρον.

Τά άνθρωποκτόνα αυτά παγόβουνα προέρχονται, ώς έπί 
,τόπλεΐστον, άπό τήν Γροιλανδίαν, ή οποία σκεπασμένη 
πάντοτε άπό πάγους άποτελεΐ τήν εστίαν των. ’Από τήν 
εστίαν αυτήν έκφεύγουν κάθε τόσο τεράστιοι πλωτοί πα
γετώνες άπαρτίζοντες ολοκλήρους νησίδας, ποΰ κατέρχον
ται πρό$ τά φιόρδ τής Νορβηγίας. Έκεΐ αί νησίδες αΰταί 
τών πάγων σπάζουν μέ φοβερούς τριγμούς πού άντηχοΰν 
'είς άπόστασιν χιλιομέτρων ώς κεραυνοί. Σπάζουν σέ βουνά 
πανύψηλα πού κυλούν βουερά ά”ό τήν κορυφήν πρός τήν 
θάλασσαν καί καθώς πέφτουν είς τά νερά σηκώνου- πελώ
ριες σιήλες ΰδατο:, σάν νά γίνεται έκρηξις. Έπειτα κάθε 
τέτοιο ογκώδες κομμάτι, κάθε τέτοιο παγόβουνο δηλαδή, 
ώς έλαφρότε· ον, παίρνει τόν δρόμον του πρός τά κάτω, 
σπεΐρον τόν όλεθρόν σέ κάθε πλοΐον πού θά συνάντηση 

^μπροστά του.,. Αύτή είνε ή «κατακλυσμική» περίπου γέ-
·, νεσις τών παγοβούνων.

Εις τό πλαίσιον αύτό ή κινηματογραφική τέχνη έπεζή- 
τησε τελευταίως νά εμφάνιση μίαν καταπληκτικήν ταινίαν. 
Καί τό επέτυχε. Ή ταινία ελήφθη καί θά προβληθή, ώς 
υπολογίζεται, περί τό τέλος τοΰ τρέχοντος έτουτ. Ό τίτλοσ 
τητ έίνε «Σώσατε τάς ψυχάς μας ! (S- Ο- S·) Παγόβουνον!» 
Διά τό «γύρισμά» της έχρειάσθη νά σταλή είς τήν Γροιλαν- 
δίαν ειδική άποστολή ή οποία έμεινεν έκεΐ έπί 6 μήνας, 

f Η άποστολή είχε πράγματι τύχη·»’ έξαιρετικήν διότι ώρι- 
Κ «υένα τμήματα τής ταινίας έλήφθησαν μέ πραγματικόν 
Β^ίνδυ ον μερικών έκ τών μελών αύτής. Εύτυχώς ότι δέν 
Β|σημειώθη κανένα δυστύχημα, πλήν τών σχετικών κακου

χιών... Ή ταινία έλήφθη υπό τοΰ δισσήμου Γερμανού 
ακηνι-θέτου Φράνκ, δ όποιος όμως χάριν αύτής έπήρε μα
ζί του ώς τεχνικούς, ούτως είπεΐν, συμβούλους άνθρώπους 

J«·ίδικευιένους είς τούς πάγους, προσθέτως δέ συνεβουλεύθη 
ιδιαιτέρως τόν διάσημον έξερευνητήν τοΰ Πόλου Κνούτ Ρα- 

■ σμοΰσσεν καί έπί πλέον προσέλαβε τόν άσσον τής άεροπο- 
Ρϊκής ακροβασίας Γερμανόν Οΰντετ, ώς καί τόν γνωστόν 
αστέρα τοΰ Χόλλυγουντ Ρόντ λά Ρόκ.

Οί πέντε πρώτοι μήνες τούς όποιους έπίρασεν ή άπο
στολή είς τήν Γροιλανδίαν υπήρξαν μάλλον άκαρποι. Ό

Φράνκ δέν είχε κατορθώσει νά κινηματογραφήση παρά 
μό ον μικρά «άϊσμπεργκς» καταπίπτοντα πρός τήν θάλασ
σαν μόλις άπεσπώντο άπό τάς βάσεις των. Δέν είχε μαζί 
του τορπίλλας υποβρυχίους, τά δέ φυσίγγια δυναμίτιδος, 
πού διέθετε δέν ήμποροΰσαν νά έχουν κανένα άποτέλεσμα 
έπί τών τεραστίων δγκοπάγών, ώστε νά προκαλέσουν τήν 
πτώσιν των, διά νά κΐ'ηιιατογραφηθούν. Άλλ' ή άποστολή 
είχε τύχην. Μέ τό μικρόν ειδικόν άτμόπλοιον πού τήν με
τέφερε, τό «Βοροδΐνο», ήλλαξε θέσιν καί είσέπλευσεν είς 
τόν όρμον Ούμανάκ, δπου άφθονούσαν τά παγόβουνα, δια
φόρων μεγεθών. Μεταξύ άλλων ύπήρχεν έκεΐ μία '"πέροχος 
πυραμίς πάγων, διά την όποιαν οί ‘Εσκιμώοι τών πέριξ 
έβεβαίωναν δτι δέν είχε μετσκινηθή άπό τοΰ παρελθόντος 
χειμώνος. Ό καιρός ήτο λαμπρός καί ύπό τήν έπίδρασιν 
τών ηλιακών ακτινών τά «άϊσμπεργκς» είχαν ήδη άρχίσει 
νά λυώνουν. Κάτω άπά τάς άκτΐνας, τήν ήμέραν, αί γύρω 
νησίδες έπαιρναν μίαν ζωήν φανταστικήν. Καί τήν νύκτα, 
φοβεροί κεραυνοί άνιηχούσαν : Πελώρια κομμάτια πάγων 
άπεσπώντο καί έκατρακυλοΰσαν μέ έκρήξειτ τρομερός πρός 
τά κάτω. "Ολη ή γύρω περιοχή έμοιαζε μέ πεδίον μάχης. 
Ό κίνδυνος ήτο μέγας.

Καί διά τόν λόγον αύτόν, ή άποστολή άφήκε τόν όρμον 
Ούιιανάκ καί έπροχώρησε περισσότερον πρός βορράν, πρός 
τό Νουλιαρφίκ. Έκεΐ, ήτο ή πραγματική τηγή τών «άίσ- 
μπεργκς». Τά παγόβουνα μόλις άπεσπώντο άπό τόν συμ
παγή παγετώνα των, δέν είχαν άκόμη ταξειδεεσει είς τήν 
θάλασσαν καί έφαίνοντο στερεά Ή άποστολή έτέθη άμέ- 
σως έπί τό έργον. Εις τό μεταξύ, εις τήν άποστολήν προσε- 
τέθη καί δ ίδιος δ Ρασμοΰσσεν, ή πείρα τοΰ όποιου υ
πήρξε πολύτιμος σύμβουλος είς τό έργον της.

Τά κινηματογραφικά μηχανήματα έγκατεστάθησαν εις 
ένα παγόβουνον ύψους 90 μέτρων, καί ήρχισε τό «γύρισμα» 
τής ταινίας, πρός μέγαν φόβον τών Έσκιμώων. 'Ο φόβος 
αύτός δέν προήρχετο μόνον άπό τόν άγνωστον είς τούς 
Έσκι ώουε χειρισμόν τών μηχανημάτων αύιών άλλά καί 
άπό τήν πείρα» των. Οί Εσκιμώοι υπέδειξαν πράγματι 
ότι τό παγόβου' ον άπό τοΰ όποιου έγίνετο ή κινηματογρά
φησή εΐγεν άρχίσει νά τρίζη. Κανείς δμως δέν τούς έκα- 
τάλαβεν ή δέν έδωσε προσοχήν είς τάς υποδείξεις των. 
Ή δμάς των, διά τοΰτο, τό έσκασε. Καί μετά παρέλευσιν 
ούτε δύο ώρών, αί άνησυχίαι των έδικαιώθησαν έκ τών 
πραγμάτων. Διότι ή κ ρυφή τοΰ παγοβούνου κατέρρευσε 
καί μαζί μέ αύτήν παρεσύρθησαν είς τήν θάλασσαν καί ώ- 
ρισμένα μηχανήματα.

Ευτυχώ:, δ σκηνοθέτης Φράνκ είχε φροντίσει έξ άρχής 
νά παρσλάβχι μαζί του μερικούς άπαραιτήτουε διά τήν πε- 
ρίπτωσιν «κομπάρσους». Οί κομπάρσοι αύτοί ήσαν τρεις., 
άρκοϋδες πολικές τοΰ μοναδικού είς τόν κόσμον θηριοτρο
φείου Χάγκεμπεγκ, τοΰ Αμβούργου. Μέ τις άρκοϋδες αύ- 
τές κατωρθώθη νά ληφθοΰν σκηναί μοναδικοί, δπως λέγε
ται. Διότι τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν δλα ήσαν έτοιμα 
διά τήν κινηματογράφησιν, έξαφνα κατέρρευσεν ένας όλό-
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κλήρος άγχος ύπό πάγον καί παρέσυρε μερικούς όπερατέρ 
καί δύο άπό τις αρκούδες. Δέκα άλλα μέλη τής αποστο
λής είχαν παραμείιει, μετά τήν πτώσιν αύτήν, επάνω είς 
τό τμήμα τοΰ παγοβούνου πού δέν είχεν άποσπασθή. Χά
ρις εις αύτούς κατωρθώθη καί ή κινηματογράφησις τής 
άπρεόπτον πτώσεως καί ή σωτηρία τών κινδυνευσάντων 
άπό τήν πτώσιν συντρόφων των. Μαζί έσώθησαν καί οί 
δύο αρκούδες. Άλλ*  ή παραμονή είς τό επιπλέον καί συ
νεχώς άπομακρυνόμενον παγόβουνον ήτο σχεδόν εξίσου ε
πικίνδυνος διά τούς παραμείναντας έπ*  αύτοϋ δσον ήτο τό 
κατρακύλισμα τών άλλων. Ή σωτηρία των έπετεύχθη μό
νον χάρις είς τήν τόλμην καί τήν αυτοθυσίαν τοΰ πλοιάρ
χου τοΰ «Βοροδίν», δ όποιος έφερε τό πλοΐον του καί τό 
έκόλλησε σχεδόν, πυρ’ δλον τόν κίνδυνον, επάνω είς τό 
ταξε·δεϋον παγόβουνον, προσφέρων έτσι τόν μακρύν ιστόν 
του ώς άγκυραν σωτηρίας. Άπό τόν ιστόν ίκεΐνον κατωρ
θώθη μετά πολλάς προσπάθειας νά άνασυρθοΰν ένας— 
ένας δλοι < ί έπί τοΰ παγοβούνου καταφυγόντες.

"Αλλά καί άλλα παρ’ δλίγον τραγικά επεισόδια έπέτυχε 
νά κινηματογράφηση ή αποστολή. Ούτως, ένώ είς μίαν 
στιγμήν ή μοναδική ήρωίς τής ταινίας, ή γνωστή ήθο
ποιός τοΰ κινηματογράφου Λένι Ρίφφενσταλ, έπεχείρει 
νά κατέβη άπό τήν κορυφήν ενός παγοβούνου πρός τήν 
θάλασσαν, μέ ένα σχοινί, έξαφνα τό παγόβουνον ήρχισεν 
είς τό άκρον εκείνο σημείον νά κλονίζεται. Ή «καγιάκ » 
(ή βάρκα άπό δέρμα) πού τήν άνέμενε κάτω είς τήν θά 
λασσαν άπεμακρύνθη ολοταχώς ένώπιον τοΰ κινδύνου. ’Η
θοποιοί, όπερατέρ, βοηθοί, έπεσαν είς τήν θάλασσαν διά 
νά σωθούν

"Αλλη, πολύ δυσχερεστέρα καί μάλλον επικίνδυνος, ήτο 
ή περίπτωσις τοΰ άεροπόρου Ούντετ, ό όποιος είς μίαν 
στιγμήν ήναγκάσθη νά προσθαλασσωθή, διότι είχε σταμα
τήσει δ μοτέρ του. Άλλά τό μέρτς δπου προσεθαλασσώθη, 
είχε περικλεισθή άπό επιπλέοντα τεμάχια πάγων, κατά τό 
μάλλον ή ήττον μεγάλα

Διά νά άποθαλασσωθή έκ νέου καί νά πετάξη πάλιν, ό 
Ουντετ έπρεπε νά πάρη τήν άναγκσίαν «φόραν». Οί πλωτή
ρες δμως τοΰ υδροπλάνου του ήτο πρ φανές δτι δέν θά 
ήμποροΰσαν ν’ άνθέξουν είς τήν σύγκρουσιν μέ τά μυτερά 
έκιϊνα τεμάχια πάγων. Καί δ Ουντετ ΰπεχρεώθη νά άνυ- 
ψωθή πρός την άντίθετον κατεύθννσιν μέ τόν κίνδυνον νά 
συγκρουσθή πρός τό άμέσως πλησίον έκεϊ ευρισκόμενον 
παγόβουνον, τό όποιον μάλιστα τήν στιγμήν έκείνην ήτο 
έτοιμον ν’ άνα”θδογυρισθή μέσα εις τήν θάλασσαν. Πράγ
ματι δέ άναποδογυρίσθη άκριβώς δίαν δ Ουντετ έπερνοΰ- 
σεν άπό έπάνω του. Ή λεία έπιφάνεια τοΰ πάγου δμως 
άντί > ’ άποβή πρόξενος δυστυχήματος έσωσε τόν τολμηρόν 
άεροπόρον. Διότι τό ύδροπλάνον του έγλύστρησεν επ’ αυ
τής καϊ έλαβεν δλην τήν «φόραν» πού δέν εϊχεν ήμπορέσει 
νά πάρη κάτφ, άνάμεσα είς τά μυτερά θραύσματα τών 
πάγων. Ούτω δέ δ άσσος τών Γερμανών αεροπόρων άκρο- 
βατών προσέθεσε καί ένα άκόμη, μοναδικόν δέ, κατόρθω
μα ·ίς τά τόσα άλλα, τό όποιον κατωρθώθη ν’ άποθανα- 
τισθή είς τήν περίφημον αύτήν ταινίαν «S. Ο· S· Παγό-

Η ΖΑΝΞΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΑΝΤ
ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ή καλλιτέχνις τοϋ Κινηματογράφου Ζανέτ Μ«κ 

Ντόναλντ, άφικνεϊται προσεχώς είς Χόλλυγουντ 
διά ν’ άρχίση άμέσως τό -γύρισμα» τής ταινίας-όπε- 
ρέττας «Ή γάτα καί τό βιολί» μέ πρωταγων στήν 
τόν Ραμόν Νοβάρρο. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής 
προαναφερθείσης ταινίας, θά πρωταγωνιστήσω είς 
τήν ταινίαν «Ό φυλακισμένος τοϋ Σέντα».

W ■< Α. 11 . % Α ■< W Τ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΤ Α12Ν0Σ

ΣΠΟΥΔΑΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ

Ό 'Ιταλός καθηγητής Αιμίλιος ντ’ Άργκέντσο 
άγήγγειλεν έν Ρώμη, ότι έτελειοποίησε μίαν μέ
θοδον διά της δποίας αί ταινίαι &ά ήμποροΰν 
νά προβάλλωνται είς κατάφωτα ΰέατρα, καί μέ 
πολύ καλλιτέραν δρατότητα άπό αύτήν πού έ
χουν σήμερον είς τάς σκοτεινός αί&ούσας. Πρός 
άπόδειξιν, δ καθηγητής ϋ·ά προβάλη κατά τό 
προσεχές έν Ρώμη συνέδριου τοϋ Έ&νικοϋ 'Ιν
στιτούτου τοϋ 'Εκπαιδευτικού Κινηματογράφου, 
μίαν ταινίαν έν πλήρει ήμέρφ. Καί ένα μεγάλο 
Ρωμαϊκόν κινηματο&έατρον έγκαϋ·ιστρ. ήδη τό 
μηχάνημά του.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ
Τά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν» θά πραγματο

ποιήσουν προσεχώς μίαν ομιλούσαν έκδοσιν τής ταινίας 
«Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ».

Ώς γνωστόν δ σκηνοθέτης Ρέξ "Ιγκραμ τό 1927 »έγύ· 
ρισε» τήν βωβήν δμώνυμον ταινίαν, μέ πρωταγωνίστριαν 
τήν Άλίς Τέρρυ καί διά λογαριασμόν τής αυτής ’Εται
ρίας.

Διαδίδεται δτι ή παρούσα έκδοσις τού «Κήπου τοϋ 
’Αλλάχ» θά είναι πολύ πλουσιωτέρα, άπό διακοσμητικής 
άπόψεως, τής παλαιάς.

Μ ΥΣΤΙ Κ Α
Ή Μαίρη Πίκφορντ, ή άγαπημένη τών ’Αμερικανών, 

ύστερα άπό μιά μεγάλη άπομάκρυνσι άπό τήν οθόνη, ξα- 
ναγυρίζει σιόν κινηματογράφο μέ τό φίλμ «Secrets» 
(Μυστικά). Τό φιλμ αύτό, γνωστόν είς τάς ’Αθήνας άπό 
τήν βωβήν έκδοσίν του, είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούσε 
ή άπαράμιλλος Νόρμα Τάλμσιτζ, δίδει τήν εύκαιρίαν είς 
τήν ήρωΐδα του, νά έκμεταλλευθή καί νά έπιδείξη δλον 
τόν πλούτον καί τήν ποικιλίαν τοϋ ταλέντου της.

Ή ύπόθεσις άρχίζει δταν ή Μαίρη είς ηλικίαν δεκα- 
οκτώ ετών άπαγάγεται άπό τόν νεαρόν έραστήν της. Φεύ
γουν είς τήν Καλιφόρνιαν, δπου παλαίοντες μέ δλα καί 
μέ δλους, προσπαθούν νά ζήσουν καί νά κάνουν τήν τύ
χην των. Έκεϊ, ύστερα άπό μιά βασανισμένη ζωή, άπο- 
κτοΰν τέκνα καί σιγά-σιγά καί περιουσίαν.

Είς τό τέλος τούς εύρίσκομεν γέρους πλέον καί περι
στοιχισμένους άπό τά παιδιά των. 'Ο τίτλος τοΰ έργου 
οφείλεται είς τό ήμερολόγιον τής ζωής της πού κρατεί ή 
Μαίρη καί τό όποιον δίδει άφορμήν νά παρακολουθήσω- 
μεν δλην αύτήν τήν λεπτήν ιστορίαν τοΰ έρωτος, τής 
στοργής καί τής αύτοθυσίας.

Διά τό άνέβασμα τοΰ έργου αύτοϋ κατεβλήθη κάθε 
δυνατή προσπάθεια. Οί ήθοποιοί πού περιστοιχίζουν τήν 
Πίκφορντ είνε δλοι διαλεγμένοι μέ επιμέλειαν (τόν έρα
στήν υποδύεται δ γνωστός Λέσλι Χόβαρντ), ή τουαλέττες 
είναι θαύματα γούστου καί πολυτελείας καί τέλος τό μα- 
κιγιάρισμα καί ή δημιουργία τΰς Πίκφορντ λέγεται δτι 
θά άφήσουν εποχήν. "Ας έλπίσωμεν δτι θά μάς δοθή, τήν 
προσεχή περίοδον, ή εύκαιρία νά κρίνωμεν καί ήμεϊς τήν 
άλήθειαν τών άνωτέρφ.

ΦΟΞ ΦΙΛ/Λ

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΙΝΑΞ

Rl TY^RI ΤΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΛΕΝ ΞΕΥΡΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ

Ποιαν επιτυχίαν έσημείωσαν είς τά Παρισινά κινηματο
θέατρα τά μεγάλα έργα τά όποια θά προβληθούν 

καί είς τήν πόλιν μας κατά τήν 
προσεχή χειμερινήν περίοδον.

Δημοσιευομεν κατωτέρω ένα πολύ ενδιαφέροντα 
τούς επιχειρηματίας κινηματογράφων, πίνακα, έμ- 
φαίνοντα τόν βαθμόν τής επιτυχίας πού έσημείωσαν 
μερικαί ταινίαι προβληθεΐσαι εις τούς διαφόρους 
κινηματογράφους τών Παρισίων και αϊτινες ήγορά- 
σθησαν ήδη και διά τήν 'Ελλάδα, θά προβληθούν 
δέ καί εις τήν πόλιν μας κατά τήν προσεχή χειμε 
ρινήν περίοδον.

Εις τόν δημοσιευόμενον πίνακα άναφέρονται, 
ό τίτλος καί ό αριθμός τών θέσεων τοϋ παρισινού 
κινηματογράφου εις δν προεβλήθη έκάστη ταινία, ή 
διάρκεια τής προβολής της, αί πραγματοποιηθεΐσαι 
εισπράξεις εις γαλλικά φράγκα καί δ γενικός βαθ
μός τής επιτυχίας της.

Κινηματογρ. REX θέοεων 3200
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Α’ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Τό πουλί τοΰ παραδείσου 2 έβδ. Φρ.γαλ. 2.479.830. 
Χίλιες καί δύο νύχτες 2 έβδ. » » 971.200.—

Κινηματογρ. PARAMOUNT θέσεων 1900
Τό σημεϊον τοΰ σταυρού 3 έβδ. Φρ.γαλ. 1.836.422.— 
Τοπάζ 3 » » » 1.551.686.—
Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό 2 » » » 1.057.973.—
Ξανθή Αφροδίτη 2 » » » 929.894. —
Mme Μπατερφλάί 2 » » * 817.201.—
Ησυχία!., τό γύρισμα άρχίζει 1 » » » 402.016, —

Κινηματογρ. Gaumont - Palace θέσεων 4800
Φανή 2 έβδ. Φρ.γαλ. 862.181.—
Αί 28 ήμ. τής Κλαιρέττης 2 » ». » 572.103 —
Αύτό τό γουρούνι δ Μορέν 1 » » » 478.779.—

Κινηματογρ. Olympia θέσεων 1850
Αί δύο δρφαναί 2 έβδ. φρ.γαλ. 583.918—
ΑΙ 28 ήμ. τής Κλαρέττης 2 » » » 484.170.—

Κινηματογρ. Madeleine θέσεων 815
Γκράντ Ότέλ 9 έβδ. φρ.γαλ. 1.499.367.—
Ή ωραία τής Σαίγκόν 5 » » » 520.864. —

Τά ανωτέρω δημοσιευόμενα έργα λαμβάνουν 
τήν κατωτέρω σειράν άπό άπόψεως εισπράξεων. 

' 1) Τό πουλί τοΰ Παραδείσου Φράγκα 2.479.830.—
2) Τό σημεϊον τοΰ Σταυρού » 1.839 422.—
3) Τοπάζ » 1.551.686.-
4) Γκράντ Ότέλ » 1.499-367.—
5) 0  άνθρωπος μέ τήν Ισπανό » 1.057.973.—*
6) ΑΙ 28 ήμ. τής Κλαιρέτης » 1.056.273.—

ί>ί1»/ΑΑ«^<&Λν|»-^χ'»ί?χΦ>·»Α·ΦΑ.«&>.Φ^ΦΑ«&Α.«&ΑφΑφΑ<&Α«&Α«&ΑφΑ<»A«l»A«t»A«j»A«t»Ach.
Λ Λ jy Λ ηρ Είς τάν’Αμεριχ^ν προβάλλεται ταο- | 

£5 ,ΛΚ./V I τοχρονως είς 1ΟΟΟ Κινηματοθέατρα /

Μία είκών τής σκηνής τοΰ χορού τών παρθέ
νων άπό τήν νέαν ταινίαν I loved you Wednes
day «Τήν Τετάρτην σ’ έρωτεύθηκα», παραγω
γής Φόξ Φίλμ, μέ τήν περίφημη Έλίζα Λάντι.

Η ΖΑΝ ΧΑΡΛΟΟΎ ΤΡΑΓΟΥΔΕΙ
Ή Ζάν Χάρλοου, πρόκειται νά τραγουδήση σ’ ένα 

μουσικό νούμερο είς τήν νεαν της ταινίαν ιΚράτα τόν 
ανδρα σου. είς τήν όποιαν πρωταγωνιστεί μετά τοΰ 
Κλάρκ Γκέϊμπλ. Τό τραγούδι αύτό έχει συντεθή από 
τόν μουσικοσυνθέτην Χέρμπερτ Μπράουν.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

7) Χίλιες καί δύο νύκτες » 971.200.—
8) Ξανθή Αφροδίτη » 929.894.—
9) Φανή » 862.181.—

10) Mme Μπατερφλάϊ » 817.201.—
11) Αί δύο Όρφαναί > 583.918.—
12) Ή ωραία τής Σαίγκόν » 520.864.—
13) Αύτό τό γουροΰνι δ Μορέν » 478.779.—
14) 'Ησυχία !... τό γύρισμα άρχίζει » 402.016.—
Σημ. ·Κιν. Άστέρος».—Δ'ον νά σημειωθή δτι ή έπι- 

τυχία τοΰ ώς πρώτου φεροιιένου έργου «Τό πουλί τοΰ πα
ραδείσου» παραγωγής RKO εις δ πρωταγωνιστεί τ\ Ντο- 
λορές ντέλ Ρίο, οφείλεται κυρίως είςτό γεγονός, δτι κατά 
τάς προβολάς του ένεφανίζετο κατά τά, διαλείμματα καί 
έτραγουδοΰσε δ γνωστός κινηματογρ. «άστήρ» Ζανέτ Μάκ 
Ντόναλτ.



0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΝΕΑ EAATTQSIS
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ TQM OHMOSIQN ΘΕΛ/AATQN

Είς τό ΰπ’ άριθ. 174 φϋλλον, (τεύχος πρώτον) 
τής εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 3ης ’Ιουλίου 
1933 έδημοσιεύθη τό κατωτέρω Νομοθετικόν Διά
ταγμα περί μειώσεως τοΰ τέλους δημοσίων θεαμά
των τών παραστάσεων τοϋ Μουσικού Θεάτρου καί 
Κινηματογράφου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έχοντες ΰπ’ σψει τό αρθρον 77 τοϋ Συντάγ

ματος, τήν άπό 20 Μαΐου 1933 άπόφασιν τής Βου
λής περί έξουσιοδοτήσεως τής Κυβερνήσεως πρός 
έκδοσιν Νομοθετικών Διαταγμάτων κατά τήν διάρ
κειαν τών διακοπών τών έργασιών τών Νομοθετι
κών Σωμάτων καί τήν άπό 23 Μαΐου 1933 δμοίαν 
άπόφασιν τής Γερουσίας, προτάσει τοϋ 'Υπουργι- 
κοϋ Συμβουλίου καί μετά σύμφωνον γνώμην τής 
αρμόδιας Κοινοβουλευτικής ’Επιτροπής, άπεφασίσα- 
μεν καί διατάσσομεν;

“Αρθρον 1.
1. ’Από τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος τό τέλος | 

τών δημοσίων θεαμάτων τών παραστάσεων τοϋ 
Μουσικού Θεάτρου έν γένει (μελόδραμα, δπερέττα, 
έπιθεώρησις) διαρκοΰσης τής θερινής ^περιόδου (1η 
Μαΐου—15 ’Οκτωβρίου) καθορίζεται ώς εξής :

Έπί δικαιώματος μέχρι δραχμών 25, συμπερι
λαμβανομένων, 10 ο)ο.

Έπί δικαιώματος άνω τών δραχμών 25, συμπε
ριλαμβανομένων, 20ο)ο.

Εΐς τό ώς άνω ποσοστόν συμπεριλαμβάνεται καί 
τό πρόσθετον ποσοστόν υπέρ τοΰ αναγκαστικού δα
νείου.

Κατά τάς κειμένας διατάξεις, πρόσθετα τέλη υπέρ 
τού Εθνικού Θεάτρου καί Ταμείου Συντάξεως ηθο
ποιών, μουσικών καί τεχνητών, προϋπολογίζονται 
ιδιαιτέρως συν τφ διά τού παρόντος καθοριζομένφ 
τέλει.

’Εάν συνολικώς ή τιμή έκάστου εισιτηρίου μετά 
τοΰ φόρου καταλήγει είς κλάσμα δραχμής, τότε ή 
διαφορά μέχρι συμπληρώσεως άκεραίας δραχμής, 
φορολογείται, πρός 50 ο)ο άνευ άλλης τίνος προ- 
σαυξήσεως.

Τέλη δημοσίων θεαμάτων καταβληθέντα έπί 
πλέον τών διά τού παρόντος Νομοθετικού Διατάγ
ματος καθοριζόμενων, μέχρι δημοσιεύσεως αυτού, 
έν οΰδεμιμ περιπτώ. ει έπιστρέφονται.

2. *11  άδεια τελέσεως δημοσίου θεάαατος έξαι- 
ρετικώς προκειμένου περί μουσικών οργάνων παια- 
νιζόντων είς οινοπωλεία, ζυθοπωλεία, εστιατόρια 
καί έν γένει παρόμοια κέντρα, έκδίδεται διαρκούσης

τής άνω θερινής περιόδου ανευ καταβολής τέλους 
άδειας τελέσεως δημοσίου θεάματος, δ δέ καθορι
σμός τοϋ υπό τούτων κατ’ έκτίμησιν πληρωτέου τέ
λους δημοσίων θεαμάτων, έν Αθήναις, Πειραιεΐ, 
Πάτριιις καί Θεσσαλονίκη, καί έφ’ δσον ύφίσταται 
είς τάς πόλεις ταύτας ιδιαιτέρα υπηρεσία φορολο
γίας δημοσίων θεαμάτων, ένεργεΐται διά πράξεως 
τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας ταύτης όριζούσης 
τό καταβλητέον ήμερησίως κατ’ έκτίμησιν τέλος καί 
τήν διάρκειαν αυτού.

Κατά τής πράξεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή 
έντός 8 ημερών άπό τής κοινοποιήσεως ένώπιον 
’Επιτροπής άποτελουμένης έκ τριών άνωτέρων οικο
νομικών υπαλλήλων, δριζομένων ΰπό τοΰ ‘Υπουρ
γού τών Οικονομικών.

3. Άπδ τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος καί 
διαρκούσης τής θερινής περιόδου (1 Μαΐου—15 
’Οκτωβρίου) τδ τέλος δημοσίου θεάματος έπί 
τοΰ τιμήματος είσόδου (δικαιώματος θεατρώνου) 
είς τούς κινηματογράφους καθορίζεται είς 25ο)ο, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ προσθέτου πο
σοστού 30 ο)ο ύπέρ τών Αναγκαστικών δανείων.

Τδ τέλος μειοϋται εις τδ ήμισυ είς πόλεις 
πληθυσμού 10 χιλιάδων κατοίκων καί κάτω.

Τά κατά τάς κειμένας διατάξεις πρόσθετα τέλη 
ύπέρ τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου καί Ταμείου Συντάξεως 
Ηθοποιών, Μουσικών καί Τεχνιτών Θεάτρου, προ 
συπολογίζονται ιδιαιτέρως συν τφ διά τοΰ παρόν- 
καθοριζομένφ τέλει.

Έν Άθήναις τή 1 ’Ιουλίου 1933 
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας.

’Αλέξανδρος Ζαΐμης
Τό 'Υπουργικόν Συμβούλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. Τσαλδάρης

Τά Μέλη : Σ. Ταλιαδοϋρος, I. Ράλλης Θ 
Τουρκοβασίλης, Γ. Πεσμαζόγλου, I. Θεοτόκης, 
I Μακρόπουλος, Α. Ιατζηκυριάκος, Μ. Ευλάμ
πιος, Κ. Τσαλδάρης.

ΣΗΜ. «Κ. Άστέρος». —Ώς βλέπουν οί άναγνώσται 
μας, ή νέα έλάττωσις τοϋ φόρου τών δημοσίων θεαμάτων 
ενδιαφέρει μόνον τούς θερινούς κινηματογράφους, διότι 
θά ισχύει μόνον άπό 1 Μαΐου—15 ’Οκτωβρίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή προβολής συστήματος 
γερμανικού «Sirius», εις άρίστην κατάστασιν 
καί είς τιμήν εύκαιρίας. Πληροφορίαι Κ. Φραγ 
κέτην καί Θ. Παπαλεξάνδρου, Λυκούργου 18, 
’Αθήνας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ
■Η γλωσσά της Τζόαν Κράουφορδ καί τό ημερολό
γιου τής Τούελβτρις.— Ό Τζών Τζιλπίρ τό...χασα
πόσκυλο. — ‘Ο Στρογχάϊμ πού βγάζει περίπατο τό 
μονόκλ του.—*©  Τσάπλιν πού εγεινε διάσημος διότι 

τον... ήπάτησαν αΐ τρεις γυναίκες του.

ένα αμερικανικό κινηματογραφικό περιοδικό έδη’ 
μοσιεύθη δ κατωτέρω λίβελλος, εναντίον μερικών ήθο" 
ποιών κινηματογράφου, δ δποϊος λέγεται έδόθη ώς συ- 

■ νέντευξις άπό τήν Τζόαν Κράουφορδ, γιά νά έκδικηθή 
Η μερικούς συναδέλφους της.

—'Ο Μενζοΰ ; Τϊ άποκρουστικόν υποκείμενον! Όχι 
·’ ‘μόνον έγήρασε πλέον καί άποβλακώθηκε, άλλά διατηρεί 

X; άκόμη καί τό συχαμερό μουστάκι του ! Τέλος, είνε πολύ 
?· . γυαλισμένος, πολύ άλύγιστος, πολύ κομψευόμενος.

—Μά καί δ άνδρας σας, δ Ντόύγκλάς είναι άρκετά 
Κ.. σίκ.......

Εέ’ —Ναί, άλλά ή δική του κομψότυς, διαφέρει. “Άλλωσ- 
» τε τά ρούχα του, τοΰ τά διαλέγω εγώ !

—'Όσο γιά τό μουστάκι, μή ξεχνάτε πώε καί δ Τζών 
^Τζίλμπερτ....

Ε —Γιά δνομα τοΰ Θεοϋ! μή μοΰ μιλάτε γιά τόν Τζίλ- 
Βλ μπερτ ! 'Ως άνθρωπος, θά μπορούσε δ δυστυχισμένος νά 
Ι& έχη άκόμη λίγη πέρασι. ’Αλλά ώς άνθρωπος!... Δέν μπο- 

ρώ νά καταλάβω άκόμη, πώς ή μις Γκάρμπο κατώρθωσε 
Κ. ν’ άνθέξη στήν ταινία ποΰ έπαιζε μαζύ του, νά βλέπη 

έπί τόση ώρα εμπρός στά , πόδια τη;, τό φαντασμένο 
I αύτό χασαπόσκυλο !...

—Έν τούτοις....
—Θέλετε νά πήτε δτι οί φαντασμένοι μόνον καί οί 

Κή μισότρελλοι, επιτυγχάνουν στό στάδιό τους.’Έχετε δίκηο!
: Κυττάξτε τόν Τσάπλιν καί τήν Νόομα Σήρερ, πόσο φου- 

Ε& σκωμένο δφοσ έχουν διαρκώς !.... Καί έκείνη ή Ντήτριχ ; 
Bk ’Ακόμη καί δταν δέν φορούσε άνδρικά πανταλόνια έ- 

παίρνε κάτι πόζες !....
R —Καί όμως.....

—’Αφήστε με νά τελειώσω. Ό Ρόναλτ Κόλμαν μοΰ 
Ες, γεννά τήν περιφρόνησι καί ό Ούάλλας Μπήρρυ τήν άη- 

δία. Ό Γκάρρυ Κοϋπερ, είνε ένας ηλίθιος μελαγχολικός. 
■ Ό Κλάϊβ Μπρούκ φαίνεται διαρκώς, σάν να έχη χάσει 

ΒΡ δλη του τήν περιουσία στό πόκερ... Ό Σάρλ Φαρέλ εϊνε 
Sg- ασήμαντος ώς ήθοποιός καί γελοίος ώς άνθρωπος. 'Η 
Sy Ζαννέτ Γκαίϋνορ εϊνε μιά μικρή κοκκορόμυαλη. 'Ο 

Στρογχάϊμ δέν ξέρει νά κάνη τίποτε άλλο παρά... νά 
^Κέβγάζη περίπατο σοβαρότατα τό άπαίσιο μονόκλ του. Ό 

Κ?:· Μπάστερ Κήτον είνε ό πιό άκομψος άνθρωπος τοΰ κό- 
fiL σμου. Τοΰ έχω είπή τόσες φορές : «Έτσι δπως ντύνεσαι 
ΕΚ φαίνεσαι σάν πολωνοεβραϊος, δ δποϊος έπλούτισε καί 
Η ετοιμάζεται νά γυρίση στήν πατρίδα του!»
® Ένα άλλο κινηματ. περιοδικόν τής Βοστώνης κατώρ

θωσε νά πάρη καί νά δημοσιεύση τό ήμερολδγιο τής
■' Έλλεν Τούελβτρις, τοΰδποίου τό περιεχόμενον είναι 
Κ ένας δλόκληρος θησαυρός.

’Ακούστε μερικά άποσπάσματά του :
Βΐ „ «28 Αύγούστου 1931.— Ό Ρίτσαρ Μπάρθελμες μοΰ 
Κ εκαμε καί σήμερα κόρτε. Τί ανυπόφορος άνθρωπος !

Χωρίς τόν κινηματογράφο, τήν τεραστία αυτή μηχανή 
Κ ^ήξ πλάνης καί χωρίς τής εταιρίες, ή όποιες δέν έχουν 
R ιδέα άπό καλλιτεχνία, δ Ρίτσαρ δέν θά ήτο παρά ένας 
■Ε πληκτικός νέος.

3 ’Οκτωβρίου.— Ή Γκρέττα Νίσεν «φαίνεται» ώραία, 
. ’φαίνεται» καλή, φαίνεται «έξυπνη»....

25 Δεκεμβρίου.— Ή Σβάνσον γυρίζει άπό τό τέταρτο 
γαμήλιο ταξεϊδι της. Παριστάνει καί θά παριστάνη αιω
νίως τό κοριτσάκι, παρ’ δλη τήν ηλικίαν της. Είνε μιά 
ήθοποιός πού έχει παρελθόν καί πρέπει νά τής συγχω- 
ρηθοΰν πολλά... Τής συμβαίνει δμως τό άντίθετο άπό 
δ,τι συνέβη στήν Νόρμα Σήρερ. Προσπαθώντας δηλαδή 
νά πείση τούς άλλους δτι είνε σύζυγος(άξιοσέβαστος καί 
υποδειγματική, κατώρθωσε μόνον νά τούς ζαλίση καί 
νά τούς κάνη νά νομίσουν δτι είναι παραδειγματική ήθο
ποιός.

10 ’Ιανουάριου.—Καί άν δ Ραμόν Νοβάρρο ήταν έξυ
πνος, πάλιν θά έλεγε κουταμάρες!.... "Αν ό Τσάρλυ 
Τσάπλιν δέν ειχεν άπατηθή τόσο πολύ άπ’ τής γυναίκες 
θά ήταν ίσως λιγώτερο διάσημος...

22 ’Ιανουάριου.— Αύτός δ Κάρλ Αέμλι είνε ένα 
ζώον ! ”Αν δέν ήτο γυιός τοΰ προϊσταμένου, ξέρω «γώ 
τί θά έλεγα στή συχαμερά άσχημη φάτσα του!

Τό ήμερολόγιον αύτό, έδημιούργησε, ώς ήτο ίπόμε- 
νον, πανδαιμόνιον διαμαρτυριών στό Χόλλυγουντ.

'Η Λωρέττα Γιώγκ στή νέα ταινία παραγωγής 
Φόξ Φίλμ «Ένα δραμα στό θηριοτροφεΐον» 

(Zoo in Budapest).

8^ Λ ΙΓ"^ /V Λ Λ "Τ Είς τήν’Αμερικήν προβάλλεται ταο- 
Ink AV £5 Ζ\ IX. I τοχρονως 6ίς 1ΟΟΟ Κινηματοθέατρα |
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Είς τό νέον φίλμ «ό Βόλγας στής φλόγες» τού σκηνο
θέτου Τουρζάνσκτι πρωταγωνιστεί δ καλλιτέχνης Ίγκι- 
τζίνωφ.

— Πρωταγωνίστρια τοΰ νέου φίλμ τοΰ Τουρζάνσκυ 
«Όρντονάντσα» τοΰ Γκύ ντέ Μωπασάν, θά είναι ή Μαρ- 
σέλ. Σαντάλ.

■ —Ή Γκαμπύ Μορλαί, δ Άντρέ Λυγκέ καί δ Ζάν Μάξ 
πρωταγωνιστούν είς τό νέον φίλμ τής Πατέ Νατάν II 
etait une fois. Σκηνοθεσία Λεόνς Περρέ.

— Ό Χάρρυ Κόχν, πρόεδρος τής άμερ. εταιρίας Co
lumbia, έφθασε είς τό Λονδϊνον συνοδευόμενος ύπό τοϋ 
Λούϊς Μίλεστον, σκηνοθέτου τοΰ περίφημου έργου «Ού- 
δέν νεώτερον άπό τό Δ. Μέτωπον».

— Ή Λίλιαν Χάρβεϋ πρόκειται νά «γυρίση» προσεχώς 
είς τό Sound City, στό Shepperton πλησίον τοϋ Λονδί
νου, ένα φίλμ διά λογαριασμόν τής Φόξ Φίλμ. Τό έν λόγφ 
φίλμ θά «γυρισθή» είς τρεις γλώσσας, γερμανικήν, άγ- 
γλικήν καί γαλλικήν, θά συμπρωταγωνιστούν δέ καί οί 
Άνρϋ Γκαρά καί Σάρλ Μπουαγιέ. Ή σκηνοθεσία άνε- 
τέθη εις τόν μαιτρ "Εριχ Πόμμερ.

— Ό σκηνοθέτης Στέρνμπεργκ θά -γυρίση» προσεχώς 
τρεις νέας ταινίας διά τρεις διαφόρους έταιρίας. Συγ- 
κεκριμένως τήλ’ «Νανά» διά τόν Σάμουελ Γκόλντουϊν, 

Μία ώραία σκηνή (Ό χορός τών Παρθένων) άπό τό νέον έργον τής 
Φόξ Φίλμ «Τήν Τετάρτην σ’έρωτεύθηκα» μέ τήν ώραιοτάτην καί γοη

τευτικήν Έλίζα Λάντι.

ένα φίλμ μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ καί τόν Κλάρκ 
Γκέϊμπλ διά τήν Μ. Q. Μ. καί τό άλλο μέ τήν Μάρλεν 
Ντήντριχ διά τήν Παραμάουντ.

— Ό περίφημος έπιχειρηματίας - σύζυγος ντέ λά Φα- 
λαίζ, τελευταίος σύζυγος τής Κωνστάνς Μπένιετ, 'ίδρυσε 
παραγωγικήν εταιρίαν ύπό τήν επωνυμίαν Bennet Pro
ductions Ltd καί πρόκειται νά γυρίση» μίαν εκπαιδευ
τικήν ταινίαν. Τά εξωτερικά θά ληφθοΰν εις τάς ανατο
λικός ολλανδικός ’Ινδίας.

— Τό νέον μεγάλο φίλμ τής Φόξ Φίλμ «Καβαλκάτ» 
άναπαριστά γεγονότα διαδραματισθέντα άπό νό 1900— 
1930.

— Ό Άντρέ Μπωζέ πρωταγωιιστεΐ είς τό νέον φίλμ 
τής Films Hakim »Ό κουρεύς τής Σεβίλλης».

— Εις τό νέον φιλμ τής Pathe Natan »Toto» πρωτα
γωνιστούν οί καλλιτέχναι Άλμπέρ Πρεζάν, Τζίμ Ζεράρ 
καί ή Ρενέ Σαίν-Ζύρ. Σκηνοθέτης είναι ό Ζάκ Τουρνέρ.

— Ύπό τής γαλλικής εταιρίας Πατέ-Νατάν έκινημα- 
τογραφήθη καί πάλιν, ώς ομιλούσα ταινία τό περίφημον 
έργον τοΰ Β. Οϋγκώ «Οί "Αθλιοι» τό όποιον ίσως νά προ- 
βληθή καί έν Άθήναις κατά τήν έφετεινήν περίοδον. 
Τούς διαφόρους ρόλους υποδύονται οί εξής καλλιτέχναι : 
ό Χάρρυ Μπώρ τόν Γιάννην Άγιάνην, ή Όδέττη Φλο- 
ρέλ τήν Φαντίνα, δ Σάρλ Ντυλέν τόν Θερναδιέρον,-ή 
Μαργαρίτα Μορένο τήν κ. Θερναδιέρου, ή Ζοσσελίν 
Γκαέλ τήν Τιτίκα, ό Ζάν Σερβαίς τόν Μάριον καί ό 
Σάρλ Βανέλ τόν Ίαβέρην:

—Οί Βαντάλ ζαί Ντελάκ «γυρίζουν» εις ομιλούσαν 
____________ έκδοσιν τό γνωστόν έργόν τοΰ

Πιέρ Μπενουά «Ή πυργοδέσποι- 
να τοΰ Λιβάνου».

—Ό Πιέρ Γκερλαί «γυρίζει» 
τήν ομιλούσαν έκδοσιν τοΰ πε
ρίφημου έργου «Ζοσλέν» τοΰ Λα- 
μαρτίνου.

—Είς ένα νέον φίλα τής γαλ
λικής εταιρίας Parisienne Cine- 
matographique τό. όποιον έχει 
τόν τίτλον L’assommoir εμφανί
ζεται κατόπιν τόσων ετών απου
σίας έκ τής οθόνης, ή συμπαθής 
γαλλίς καλλιτέχνις Φράνς Ντελιά.

—Ύπό τή; εταιρίας Films 
Meric ετοιμάζεται τό «γύρισμα» 
τής »Γκαρσόν» τοΰ Β. Μαργκερίτ.

—Ύπό τής Πατέ Νατάν ετοι
μάζεται τό φίλμ«Σαπφώ».

—Ύπό τής A.C.E. μελειάται 
τό «γύρισμα» τής «’Οδύσσειας».

—Ή Μέτρο Γκάλντουϊν Μά- 
ϋερ πρόκειται νά «γυρίση» είς ο
μιλούσαν έκδοσίλ’ τήν παλαιάν 
ταινίαν τοϋ Ρέξ "Ιγκραμ «Ό κή
πος τοΰ Αλλάχ».

—Ή ιταλική εταιρία Pitta- 
luga-Cines διαθέτει διά τήν 
παγκόσμιον αγοράν 47 ταινίας 
έκ τών οποίων 33είς τήν ’Ιτα
λικήν γλώσσαν,7 είς τήν γαλλικήν 
dubbing, 4 απ’ ευθείας είς τήν 
γαλλικήν, καί 3 έπ’ ευθείας εις 
τήν γερμανικήν. ’Επίσης 30 σό- 
ρτς τών 200 καί 300 μέτρων.

ΦΙΛΟ-ΦΙΛΜ

ΚΑΒΑΛΚΑΤ
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Η ΕΒΕΛΥΝ ΧΟΛΤ
ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ1Ν

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ. ’Ιούλιος. (Τοϋ άνταποκριτοΰ μας).— 
Κατόπιν άπό τόσους γνωστούς «άστέρας» τοϋ κινηματο
γράφου πού κατά περιόδους έπεσκέφθησαν τήν πόλιν μας, 
έφθασε πρό εβδομάδας διά τοΰ βουλγαρικού άτμοπλοίου 
«Τσάρ Φερντινάν» προερχόμενη έκ Βάρνης, ή γλυκειά 
γερμανϊς καλλιτέχνις ’Έβελυν Χόλτ, ή πρωταγωνίστρια

Ή συμπαθέστατη γερμανϊς βεντέττα Έβελυν 
Χόλτ. Φωτογραφία Αφιερωμένη είς τόν_ «Κινημ. 
’Αστέρα», ή όποια μας έστάλη ύπό τής ιδίας 

έκ Κωνσταντινουπόλεως.

τών έργων «Τό Θΰμα», «Ή κόρη τοΰ Βόλγα»., «Διεθνής 
σωματεμπορία» κ. ά. 'Η καλλιτέχνις, συνοδευόμένη ύπό 
τοΰ κ. ’Αλλαλούφ, τόν όποιον έχει ώς manager της, 
κατέλυσε είς τό ξενοδοχεϊον Τοκατλιάν.

Τήν "Εβελυν Χόλτ συνήντησα είς τά γραφεία τοΰ 
Cine Turc (πρώην Μαζίκ) καί μοΰ έξεφράσθη ένθουσιω- 
δώς διά τήν ιστορικήν πόλιν μας, ώς καί διά τήν ωραιό
τητα τών άνδρών καί δεσποινίδων μας. Έπί’σης μοί έδή- 
λωσεν δτι πρόκειται νά «γυρίση « μίαν ταινίαν έν Βουλ
γαρία καί έπειδή τής μένει ολίγος ακόμη χρόνος, έξεπλή- 
ρωσε μίαν παλαιόν της επιθυμίαν, νά γνωρίση τήν πρω
τεύουσαν τοΰ Βυζαντίου. "Εχει λάβει μέρος μέχρι σή
μερον είς 20 καί πλέον βωβάς ταινίας καί εις 7 δμιλού- 

σας, τελευταίως δέ καί είς όπερέττας. Γνωρίζει, πλήν 
τής μητρικής της γλώσσης, τήν αγγλικήν, γαλλικήν καί 
ιταλικήν, είνε δέ τόσης εύρείας άντιλήψεως, ώστε νά 
ψελλίζχι άπό τοΰδε καί όλίγας τουρκικάς λέξεις.

Τό παρ. Σάββατον έδόθη πρός τιμήν της είς τό Cine 
Turc μία κινηματογραφική παράστασις μέ τό έργον της 
«'Η κόρη τοϋ Βόλγα», κατά τήν οποίαν παρέστησαν με
ταξύ τοΰ άσφυκτιώντος κόσμου καί ό νομάρχης μας Μου- 
χεόδίν βέης, δ πρόεδρος τής Μεγ... .Έθι^αβινελεύσεως 
Κιαζήμ πασσάς, άλλοι έπίσημη^κ.λπ. 
Μετά τήν προβολήν τής ταινίας^άνήλ&ν-4πίτ<&Λτηνής 
ή γερμανϊς καλλιτέχνις, ήτις έτρ^ούδησε ’ άγ^λΛοφη^ερ- 
μανιστί, γαλλιστί καί ίταλιστί άπό ένα τραγούδακινιΛια- 
χειροκροτηθεΐσα. Πραγματικήν όμως έκπληξιν έ^αμΗ®ίς 
τό τέλος, δταν έτραγούδησε ένα ταγκό τρυρκιόφΙΙτό 
όποιον έξέμαθε είς διάστημα δύο ώρών. *0  κόσμος»ιει- 
ροκρότει τήν Χόλτ μέ άφάνταστογ ένθουσιασμόγ; ΠαΗσε- 
φέρθησαν πλεϊσται άνθοδέσμαι καί τήν συνεχά^Λι»™ θ' 
επίσημοι κ. ά. ,

'Η συμπαθεστάτη καλλιτέχνις μοΰ^ π&οίδεφ'ερε καί 
μίαν νεωτάτην φωτογραφίαν της άφιερωμένην είς τόν 
«Κινηματογραφικόν ’Αστέρα», είς τόν όποιον, ώς μοΰ 
έδήλωσεν, ιδιαιτέραν έχει έκτίμησιν καί μέ παρεκάλεσε 
νά διαβιβάσω δι’ αΰτοΰ είς τούς έλληνας καί τάς έλλη- 
νίδας φίλας της τούς πλέον έγκαρδίους χαιρετισμούς της, 
έπιφυλάσσεται δέ πολύ συντόμως νά πραγματοποιήση 
τήν παλαιάν της επιθυμίαν νά έπισκεφθή τήν πόλιν σας 
καί προσκύνηση τόν ιερόν της βράχον.

—Τά στούντιο τών αδελφών Ίπεκτσή ετοιμάζουν 
διά τήν περίοδον 1933—1934 μεγάλην παραγωγήν άνερ- 
χομένην εις 12 περίπου ταινίας.

—Ό κινηματογράφος «"Οπερα» περιήλθεν άπό τής 
13 ’Ιουλίου είς τούς Άδελ. Ίπεκτσή, μετωνομασθείς είς 
Summer Cine. φ. ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ

Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΥΦΑ
Ή γνωστή γερμανική εταιρία «Ούφα» άναγγέλλει διά 

τήν περίοδον 1933—1934 είκοσι τρία φίλμ. Έκ τούτων τά 
κυριώτερα είναι τά άκόλουθα ; «Κάποιος κύριος Γκράν» 
μέ τόν μεγάλον έφετεινόν «αστέρα» τής «Οδφα» Χάνς 
’Άλπερς, τόν Άλμπέρ Μπάσσερμαν, τήν Ρόζ Στράντνερ, 
τήν Κάριν Χάρντ, τήν "Ολγα Τσέχοβα καί τόν φόν Σλέ- 
τωβ, σκηνοθεσία: Γκεράρ Λάμπρεχτ, «Πρέπει νά καταλα
βαίνω κανείς τήν άγάπη», τοϋ σκηνοθέτου Χάνς Στέίν- 
χοφ μέ μουσικήν τοΰ Βύλλι Κολλό καί μέ έρμηνευτάς τήν 
Ρόζυ Μπαρόσσυ, τόν Βόλφ "Αλμπαχ—Ρέττυ καί τόν Γκε- 
όργκ Άλεξάντερ, ’Lockvogel» τοΰ Γιοχάννες Μέγιερ μέ 
τήν Μπριγκίττε Χέλμ. ·Ό πόλεμος τοΰ Βάλς» κατά σκη
νοθεσίαν του Αοΰντβιχ Μπέρκερ, μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί 
τήν Ρενάτε Μύλλερ, «Στή φυγή» περιπετειώδες φίλμ τοΰ 
Γκουστάφ Ούσίκυ μέ τόν Χάνς "Αλπερς, «Ή νέα άγάπη 
ενός πρίγκηπος» μέ τρεις άστέρας πρώτου μεγέθους, τόν 
Βίλλυ Φρίτς, τήν Κάτ φόν Νάγκυ καί τήν Ρενάτε Μύλλερ, 
«Νάρκισσος» μέ τάς Μπριγκίττε Χέλμ καί Κάτ φόν Νάγ
κυ. τό μεγάλο φίλμ «Φλόριαν Γκέγιερ», «Μιά σαιζόν στό 
Κάιρο» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν Μύλλερ, < Τό άστρον 
τής Βαλέντσιας» μέ τήν Λιάνε Χάίντ, ένα φιλμ άπό τήν 
ζωήν τού Σοΰμπερ μέ τήν Κάτ φόν Νάγκυ, τήν Ρενάτε 
Μύλλερ καί τόν Βίλλυ Φρίτς, καί ένα φίλμ μέ τήν χα- 
ριτωμένην Μάγδα Σνάϊδνερ κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Κούρτ 
Γκερρόν.
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΣΤΕΡΩΝ
ΤΑ ΜΠΕΜΠΥ ΣΤΑΡΣ

Κάθε έτος, οί άντιπρόσωποι τον κινηματογρα
φικού τύπον τον Χόλλυγουντ, συνηθίζουν νά δια
λέγουν μεταξύ τών ηθοποιών δευτέρας τάξεως εκεί- 
νας, αί δποϊαι, κατά την γνώμην των, προορίζον
ται νά γίνουν «αστέρες» και νά τάς άνακηρύττουν 
«Μπεμπυ-στάρς», δηλαδή «μωρά-άστέρες».

Ή συνήθεια αύτή είχε πέρυσι λησμονηθή. "Αλ
λά εφέτος άνεστήθη πάλι καί ή άνακήρυξις τών 
«Μπέμπυ-στάρς» έγινε μέ μεγάλην επισημότητα, 
μέ έορτάς και μέ συμπόσια.

Τά κορίτσια πού απέκτησαν έφέτος τον τίτλον 
αυτόν, είνε 25 έν δλα). Κατά τήν κριτικήν έπιτρο- 
πήν, έχουν δλα τά προσόντα διά νά φθάσουν εις 
τήν έπιτυχίαν: ατομικότητα, ώμορφιά καί ταλέντο.

Θεωρονμεν περιττόν νά προσθέσωμεν δτι έχουν 
και τήν νεότητα, διότι είνε κατά μέσον δρον ηλι
κίας 22 έτών. Ή νεωτέρα άπό δλες έχει μόλις 
κλείσει τά 16 της χρόνια.

Εκτος άπό τέσσαρες, αί δποϊαι δέν έχουν ποτέ 
ώς τώρα παίξει είς τόν κινηματογράφον, αί αλλαι 
έχουν άναλάβει διαφόρους μικρούς ρόλους, προσ
λαμβανόμενοι άπό τάς κινηματογραφικός εταιρίας 
με συμβόλαια διάρκειας 3 μηνών. Και τό γεγο
νός ακριβώς δτι αί έταιρίαι άνανεώνουν μέ προθυ
μίαν κάθε τρεις μήνας τά συμβόλαιά των, αποτε
λεί ευνοϊκόν σημεϊον διά τό μέλλον των.

"Οκτώ άπό τάς νέας πού έξελέγησαν, είνε ξαν- 
θαί, έξη είνε μελαχροιναί καί μία κοκκινομαλ- 
λοϋσα. Προέρχονται δλαι άπό διάφορα μέρη τής 
"Αμερικής, άρκετα'ι δέ άπό αύτάς άνήκουν είς οι
κογένειας μέ ευρωπαϊκήν καταγωγήν.

Τέσσαρες μόνον έχουν φοιτήσει είς τό σχο- 
λεϊον, έλάχιστες δέ έχουν τήν πείραν τής σκηνής.

Αί προβλέψεις τών κριτών διά τό μέλλον τών 
«Μπεμπυ-στάρς» πρέπει νά ληφθοΰν ύπό σοβα
ρόν έποψιν; "Άς ίδοϋμε τι λέγει ή στατιστική: 
Είς τά 10 τελευταία έτη έξελέγησαν «Μπέμπυ- 
στάρς» 130 έν δλερ κορίτσια "Από αυτά 35—40 
έγιναν πράγματι άστέρες, δπως ή Τζόαν Κράου
φορντ, ή Κλάρα Μπόου, ή Έλυνορ Μπόρντμαν, 
ή Ντολορές Κοστέλλο, ή Ντολορές ντέλ Ρίο, ή 
Αοΰπε Βελέζ, και αλλαι. 'Η άναλογία δηλαδή τής 
επιτυχίας φθάνει τά 30 τοϊς εκατό, πράγμα πού 
δείχνει δτι ή έκλογή τών «Μπέμπυ στάρς» γίνεται 
πάντοτε μέ προσοχήν και σοβαρότητα.

"Εννοείται δτι, δπως γίνεται είς κάθε *παρο-  
μοίαν περίπτωσιν, αί άποτυχημέναι υποψήφιοι 
υποστηρίζουν δτι τά μέλη τής κριτικής έπιτροπής 
έπηρεάζονται άπό τάς πιέσεις τών εταιριών καί δτι 

δωροδοκούνται... είς είδος άπό έκείνας τάς όποιας 
έκλέγουν. ‘Αλλά, είς τήν πραγματικότητα, ή κρίσις 
τής έπιτροπής είνε άπολύτως αμερόληπτος καί 
δίκαια.

"Εν τούτοις, γίνονται κάποτε—σπανιώτατα— 
καί μερικά χατίρια... ‘Ως έπί τό πλεΐστον δέ ει
σέρχονται μέ αυτά είς τό κινηματογραφικόν στάδιον 
στοιχεία χρήσιμα.

Θά άνάφέρωμεν ώς παράδειγμα τήν περίπτω- 
σιν τής Ζανέτ Γκέϋνορ. ‘Ως γνωστόν, ή Ζανέτ είνε 
καλή ώς ηθοποιός, άλλά άσχημη ώς γυναίκα. 
Κατά τό 1926, ήτο μία άπό τάς όλιγώτερον γνω
στός νεαρός ηθοποιούς. Είχε κάμει τήν πρώτην 
της έμφάνισιν είς κάποιο φίλμ, d22d είς ένα ρόλον 
τόσον άσήμαντον, ώστε δέν είχε ήμπορέσει νά δείξη 
τά προσόντα της.

“Ενας νέος δημοσιογράφος, ό Χέμπερτ Μοϋλ- 
τον, είχε έν τούτοις μεγάλην πεποίθησιν είς αύ
τήν. Χρησιμοποιώντας λοιπόν δλα τον τά μέσα, 
επέτυχε νά συμπεριληφθή ή Ζανέτ είς τόν πίνακα 
τών υποψηφίων, χωρίς ή ίδιά νά τό ξεύρη. Καί 
έτσι, ένα ώραϊο πρωί, ή μικρή ηθοποιός έμαθε 
δτι είχε έκλεγή «Μπέμπυ-στάρ».

Μαζύ μέ τήν Γκέϋνορ, είχαν έκλεγή τό 1926 
καί τά εξής αλλα «Μπέμ,πυ-στάρς» : ή Μαίρη 
"Άστορ, ή Μαίρη Μπρίαν, ή Τζόνς Κόμπτον, ή 
Ντολορές Κοστέλλο, ή Τζόαν Κράουφορντ, ή Μαρ- 
σελίν Ντέϋ, ή Ντολορές ντέλ Ρίο, ή Σάλλυ Αόνγκ, 
ή “Εντνα Μάριον, ή Σάλλυ Ο’ Νέϊλ, ή Βέρα 
Ρέυνολτς καί ή Φέϋ-Βρέΰ. "Ασφαλώς; οί κριταί 
δημοσιογράφοι ήσαν κατά τό έτος έκεϊνο μάντεις 
αλάθητοι. Αιότι τά 80 τοϊς εκατό άπό τά ανωτέρω 
ονόματα δέν αργησαν νά γίνουν διάσημα.

Άπό τότε άρχισε ένας άληθινός πόλεμος με
ταξύ τών κοριτσιών πού έφιλοδοξοϋσαν καί φιλο
δοξούν νά έκλεγούν «Μπέμπυ στάρς». ’Ησαν δλα 
βέβαια δτι ή έκλογή των θά ώδηγοϋσε είς τήν δό
ξαν ή... είς τόν γάμον—προτιμότερον πολλές φο
ρές άπό τήν κινηματογραφικήν έπιτυχίαν.

"Ας ξαναγυρίσωμεν είς τήν έφετεινήν έκλογήν. 
Αί κινηματογραφικοί έταιρίαι αρχισσν νά λανσά
ρουν τούς νέους υποψηφίους αστέρας, ούτως ώστε, 
έπειτα άπό ολίγον θά άκούσωμεν δλοι νά γίνεται 
εύρύς λόγος γι" αύτούς.

"Ιδού τώρα καί μερικά ονόματα έφετεινών 
«Μπέμπυ-στάρς»

Αόνα Άντρ, Αίλιαν Μπόντ, Μαίρη Καρλάϋλ, 
Ζούν Κλάϊντ, Πατρίτσια "Έλλις, Ρουθ Χώλλ, "Έ
λυνορ Χόλμ, 'Έβελυν Κνάπ, Ντόροθυ Λέϋτον, 
Μπούτς Μάλλορυ, Τάσια Μόρι, Τζίνκγερ Ρότζερς, 
Μάριον Σόκλεν, Γκλόρια Στούαρτ καί Ντόροθυ 
Ούΐλσον.
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*** Κρίσις, πολύ μεγάλη, μαστίζει τούς έπαρχιακούς 
κινηματογράφους. Εΐς τήν Μακεδονίαν μολονότι τά ει
σιτήρια τών κινηματογράφων διατηρούνται είς εξευτελι
στικάς τιμάς, 3—5 δρχ., έν τούτοις, πόλεις 10 χιλ. κα
τοίκων κατορθώνουν κα'ι συντηρούν ένα κινηματογρά
φον. Τούτ’ αύτό συμβαίνει εις δλην σχεδόν τήν Ελλάδα.

Τά δύο έν Αΐδηψφ μεγάλα Ξενοδοχεία “Αΰρα„ 
καϊ “Αίγλη,, τών οποίων οί διευθυνταί φέρουν τό ίδιον 
έπώνυμον, μέ τήν διαφοράν δτι οΰδεμίαν συγγένειαν 
έχουν, ό πρώτος κατάγεται έκ Σμύρνης δδέ δεύτερος έκ 
Εηροχωρίου, συναγωνίζονται αγρίως. Έγκατέστησαν κα'ι 
οί δύο ε’ις τούς κήπους των κινηματογράφους ή μέν 
«Αύρα,, μέ μηχανάς “Κλάγκ Φιλμ,, ή δέ “Αίγλη,, μέ 
Ούέστερν. Λόγω τοΰ συναγωνισμού,ό όποιος φθάνει μέχρις 
έξοντώσεως, αλλάζουν καθημερινώς πρόγραμμα δέχονται 
δέ τούς πελάτας τών Ξενοδοχείων των έντελώς δωρεάν. . 
‘0 έκ Σμύρνης δμως έτερος Τρινταφύλλου, έξυπνότερος 
τοΰ Ξηροχωρίτου, προσφέρει δωρεάν και ποτόν εις τούς 
θαμώνας τοΰ κινηματογράφου. Έξ άλλου τόν έκ Ξηρο- 
χωρίου Τριανταφύλλου συναγωνίζεται αγρίως καί έτε
ρος ξενοδοχειακός παράγων έν Αΐδηψφ, δ διευθυντής 
τοΰ «Θέρμαι Σύλλα,, κ. Όρφανίδης δ όποιος κα'ι έπρω- 
τοστάτησε είς τήν άνέγερσιν τοΰ νέου, έν τή Λεωφ. 
Πανεπιστημίου Κινηματογράφου, διά νά έκδικηθή α
πλώς τόν κ. Τριανταφύλλου. 'Ως γνωστόν τό νέον Κινη- 
ματοθέατρον κεϊται ακριβώς έναντι τοΰ “Πανθέου,, τοϋ 
κ. Τριανταφύλλου, ένοικιάσθη δέ ύπό τής Ε. Κ. Ε. 'Ω
ραία πράγματα, μά τήν αλήθεια

*** Τώρα πού έσφιξαν γιά καλά ή ζέστες, έλάβαμεν 
ένα γράμμα άπό τήν Δράμαν διά τού δποίου μάς αναγ
γέλλεται ή έφεύρεσις μιάς νέας κινηματογραφικής μηχα
νής προβολής.

'Ο έφευρέτής, κάποιος νεαρός, καταργεί άπό τάς μη
χανάς προβολής, ούτε λίγα ούτε πολλά, τό ταμπο^ρ, τό 
σταυρό, τόν όπτυρατέρ, τό φακό, τό άρκο κ.λ.π., ή προ
βολή δέ τών ταινιών γίνεται διά τής συγκεντρώσεως 
τών άκτίνων τοΰ ήλιου δι’ ένός καθρέπτου, δστις και 
τάς έξαποστέλλει έπ'ι τής οθόνης διά μέσου ενός απλού 
τεμαχίου κρυστάλλου, τό όποιον αντικαθιστά τόν φακόν.

Ό αυτός έφευρέτής μάς βεβαιεϊ δτι υπέβαλε,ν δια 
τού κ. Δημάρχου Δράμας είς τό Ύπουργεΐον τής Εθνι
κής Οικονομίας, αϊτησιν απονομής διπλώματος εύρεσι- 

Ε τεχνίας.
ΕύχόμεΠα εΐς τόν νεαρόν έφευρέτην νά τοΰ δοθούν 

“ δίπλωμα κα'ι οικονομικά μέσα, διά νά σωθούν αί έλλη- 
τ νικαί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις άπό τήν έκμετάλ- 
L λευσιν τών εύρωπαίων, θά τόν άνακηρύξουν ίδέ άσφα- 
Ρ λώς σωτήρα των.

*** Ό περίφημος Βλαχούλης ή Τζάιι γνωστός τΰ- 
Κ-. πο'ς τοΰ κινηματογράφου, έννοεΐ σώνει καί καλά νά γίνη 
I επιχειρηματίας. ’Αφού κατέστρεψε τόν κινηματογράφο 
■ στό ’Αργοστόλι, πηγαίνει γιά νά συμπληρώση τό εργον 
Ε του στό Ληξούρι καί άπειλεΐ δτι θά έγκαταστήση είς 
Ε τύ ύπαιθρον κινηματογράφον γιά νά συναγων.σθή τόν 
Κ πτωχόν έκεϊ βιοπαλαιστήν, τόν όποιον αυτός εχει ήδη 
( καταστρέφει.
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ΑΓΓΛΙΑ _
Ό Μπόρις Καρλώφ δ γνωσώ^_'εή^ρ^β^3^^<αρατερί· 

στας, ό όποιος δισπρέπει είς ΰ^ιί&ΐΛκαυς^ΛΜ^^ έκλή- 
θη είς τό Λονδΐνον διά νά π^ω{3γζηνιστήση\«Λ^|ο φίλμ 
«The Qhoub. ?

—Ή εταιρία «Gaumont'Britishn «έγύρϊάε·'εχίΛιινη- 
ματογραφικόν ρεπορτάζ μέ επεισόδια άπό τήν ζ<©Μ τ°ϋ 
Πρίγκηπος τής Οΰσλλίας . ί

—Ό μαρκήσιος ντέ Λάε^άλσίζ, τέως σμζ^Λ τής 
Γκλόρια? Σβάνσον καί νύν τής. κομψοτάτηςΊ^^τάντζ 
Μπέννετ εύρίσκεται είς τό Λονδΐνον διαπρά,γ?^^=υόμενος 
τήν ίδρυσιν εταιρείας ύπό τόν τίτλον 1 Produ
ctions Ltd».

ΑΜΕΡΙΚΗ
Τό γνωστόν ζεύγος Φαίρμπανκς Πίκφορντ, κατόπιν δε- 

κατριετοΰς συζυγικής ευτυχίας, χωρίζει. Ό Ντούγκλας 
εύρίσκεται είς τό Λονδΐνον ένφ ή Πίκφορντ έτελείωσε τό 
φίλμ «Μυστικά», είς τό όποιον κρατεί ένα ρόλον άπό παι
δικής ηλικίας μέχρι βαθέος γήρατος.

—’Η Τζόαν Κράουφορντ «γυρίζει» μέ συμπαίκτην τόν 
Ρόμπερ Μοντγκόμερυ τό φιλμ «Ή χορεύουσα Λαίντη» ύπό 
τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ Ρομπέρ Λεονάρ.

—Τό νέον φίλμ τοΰ Τζόνυ Βαϊσμύλλερ «Ό Ταρζάν 
καί ή γυναίκα του» έτελείωσε.

—Είς τά στούντιο τής «Μέτρο - Γκόλντουϊν», ετοιμά
ζεται πυρετωδώς τό νέον φίλμ τής Γκρέτα Γκάρμπο «Ή 
βασίλισσα Χρηστίνα». Συμπαίκτης τής Γκάρμπο λέγεται 
δτι θά είναι δ Ρόναλντ Κόλμαν.

ΓΑΛΑ IΑ
Ό Ζάκ Φορρέστερ «γυρίζει» εϊς τά στούντιο τού 

Μπίλλανκο ρ τό μυθιστόρημα τοΰ Έντγκαρ Ούάλλας 
«Κάποιος έσκότωσε».

— Τό γνωστόν λαϊκόν μυθιστόρημα. «Ό μικρός βασι
λεύς» κινηματογραφεΐται ύπό τοΰ Ζουλιέν Ντυβιβιέ μέ 
τόν Ρομπέρ Λυνέν, τήν Άρλέτ Μαρσαλ, τον Zay Τουλοϋ 
τήν Πι'όλ Άντράλ, τόν Καμίλ Μπέρτ καί τόν Μωρίς 
Σούτζ. ( ,

—Ό Ζάκ νιέ Μπαροντσέλλι κινηματογράφε! εκ , νέου 
τό γνωστόν μυθιστόρημα «Ό φίλος μου Φριτζ·, το οποίον 
τόσην έπιτυχίαν είχε σημειώσει κατά τήν εποχήν τού βω
βού, μέ τόν Ματώ καί τήν Ούγκέτ Ντυφλός.

—Είς τήν «Όρντινάντσα» ποΰ κινηματογράφε! ό 
Τουρζσνσκυ, καί διά τήν όποιαν έγραψε σχετικώς είς τό 
προηγούμενον τεύχος ό «Κ Α.» πρωταγωνιστούν η Μαρ· 
σέλ Σαντάλ καί δ Ζάν Βόρμς.

ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ή Φραγκίσκα Γκάαλ, ή συμπαθεστάτη καί χαριτω

μένη πρωταγωνίστρια τής «Πάπρικας», ,πού ξετρέλλανε 
πέρισυ τούς ’Αθηναίους, πρωταγωνιστεί εΐς έγα νέον φίλμ 
τής γερμανικής «Ούνιβέρσαλ», ύπό τόν τίτλον «Σκάνδαλον 
στή Βουδαπέστη». Είς τό έν λόγφ φιλμ, εϊς, τό οποίον 
συμπρωταγωνιστεί καί δ Πάουλ Χέρμπιγκερ, ή Φραγκίσκα 
δηιιιουργεϊ ένα σπαρταριστόν ρόλον γεμάτον ζωήν, μέ τήν 
συνηθισμένη της τσαχπινιά καί τό γνωστόν της μπρίο.
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Ζέστη αφόρητος ένέσκηφεν εις την πρωτεύουσαν συ
νέπεια τής οποίας παρατηρεϊται γενική έξοδος καί παρα
μονή τοΰ Αθηναϊκού Κόσμου είς τό ύπαιθρον. Διά τούτο 
μαζύ μέ δλα τά θερινά κέντρα και οί κινηματογράφοι 
των διαφόρων συνοικιών κατακλύζονται τάς τελευταίας 
αύτάς εβδομάδας άπό πολϋν κόσμον καί συνεπώς άπό 
ικανοποιητικός εισπράξεις. Τό γεγονός αυτό είνε άρκε- 
τά παρηγορητικόν, διότι πλήν 3—4 θερινών κινηματο
γράφων έκ των μεγαλειτέρων, όλοι οί άλλοι έκινδύ- 
νευαν κυριολεκτικούς νά τσακισθοΰν οικονομικούς.

Πρώτοι είς κίνησιν, έκ των διατηρούντων είσιτήριον 
εισόδου, έρχονται ό 'Έσπερος τό Άλχχζχο τό Μοδέρνο 
και άκολουθοΰν τά Καπιτολ κλπ. "Εκ δε των έλευθέ- 
ρας εισόδου τά Ζέφυρος, Σ,τά&ιον, Πετσάλη. Κυβέ- 
λεια, Αύρα κ. α. ιδίως δέ αυτά κατά τάς έορτάς και 
Κυριαν.άς.

Τό περίεργον είνε δτι, ό Πειραιεύς μέ δλον τόν τε
ράστιον πληθυσμόν του άνερχόμενον είς 300 και πλέον 
χιλιάδας κατοίκων, δέν κατορθώνει καθ’ δλον τό θέρος 
νά\διατηρήση, ούτε ένα καί μόνον κινηματογράφον. 
Αλλά μήπως μόνον κινηματογράφον ; ούτε μόγιμον 
θερινόν θέατρον, ούτε καί τίποτε άλλον δημόσιον θέα
μα πλήν τού θεάματος, δλων των άνωτέρω άναφερομέ- 
νων χιλιάδων κατοίκων, νά τρώγουν πασατέμπο. Άν- 
τιθέτως διάφοροι προσφυγικοί συνοικισμοί τής γείτονας 
διατηρούν οί μέν Ν. Κοκκινιά 4—5 κινηματογράφους 
τά δέ Ταμπούρια δύο τοιούτους. Έξαίρεσιν μόνον άπο- 
τελεϊ ή συνοικία 'Αγίας Σοφίας τού Πειραιώς ή όποια 
— ας εϊπωμεν—διατηρεί ένα κινηματογράφον καί τώρα 
ταλευταίως πού ήνοιξαν έπί τής ταράτσας τοΰ χειμερι
νού “Σπλέντιτ,. οί προοδευτικοί νέοι ‘Αδελφοί Γιαμα- 
λίδη.

Τι περίεργος, τή αλήθεια κόσμος '.
* *

Έν τώ μεταξύ οί Α.' βιζιόν χειμερινοί κινηματο
γράφοι τών ’Αθηνών διαπραγματεύονται τό κλείσιμον 
τών προγραμμάτων των μετά τών διαφόρων κινημ. γρα
φείων συναγωνιζόμενοι είς προσφοράς μεγάλων τιμών 
διά τήν άπόκτησιν έκλεκτών ταινιών. Ώς πληροφορού- 
μεθα δέ, οί πλείστοι τών κεντρικών κινηματογράφων 
έκλεισαν, σχεδόν,τά προγράμματά των τό πλεΐστον δμως 
μέ ταινίας, τών όποιων πρόκειται ν’ άρχίση τό «γύρι
σμα», τώρα ή καί κατά τόν ’Ιανουάριον. Πάντως, έχουν 
έξασφαλισθή καί ταινίαι έτοιμαι ούτως ώστε νά δυνη- 
θούν νά άντιμετωπίσουν τάς άνάγκας τών έπιχειρήσε- 
ών των.

♦ *
Αί είσαχθησόμεναι έφέτος ταινίαι, έάν, έννοεΐται, 

πραγματοποιηθούν δλαι, θά ΰπιρβοΰν τόν άπαιτούμε- 
νον ύπό τής Ελληνικής άγοράς άριθμόν, χωρίς δμως 
τούτο νά δώση άφορμήν είς τό νά προσφερθούν φθη
νότερα προγράμματα. Τούτο δέ είνε εύνόητον, άφού 
εκείνα έκ τών κινηματογραφικών έργων, τά όποια θά 
κριθούν ώς άκατάλληλα διά τήν άγοράν μας, θά πρέ
πει νά έπιβαρύνουν τάς άλλος, ώς καταλλήλους κρι- 
θησομένας.

Μέχρι σήμερον έγνώσθη δτι τά διάφορα γραφεία έκ- 
μεταλλεύσεως ταινιών έξησφάλισαν τάς κάτωθι ταινίας.

Έλλην. Κινημ Ένωσίς. 74 περίπου ταινίας έκ τών 
όποιων τρεις μέ τήν Μάγδα Σνάΐντερ έκ τών όποιων 
καί πάλιν τό καλύτερον είνε τό «Λιμπελάϊ», ένα μέ ·:όν 
Γιάν Κιεποΰρα ύπό τόν τίτλον «"Ενα τραγούδι γιά σέ
να», δύο μέ τόν Φραίλιχ έκ τών όποιων τό έν είναι τό 
«Νύχτες στο Βόσπορο», τέσσαρα μέ τήν Μπρ. Χέλμ 
έκ τών οποίων τό έν είνε «Ή κατάσκοπος έπί τό έρ- 
γον» τό Gruss und Kuss Veronika μέ τήν Φρ. Γκάαλ 
ένα μέ τόν Φραίλιχ καί τήν Λιάνε Χά'ΐ’ντ, ένα μέ τόν 
Φραίλιχ έπίσης καί τήν Γκίττα "Αλπαρ, ένα αλέο έπί
σης μέ τόν Φραίλιχ καί τήν Άνναμπέλλα,«Μανωλέσκο» 
μέ τόν Πέτροβιτς, «Όρντονάντσα» μέ τήι Μαρσέλ 
Σαντάλ, «Τό μυστικόν πού καίει» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ, 
«Ό πύργος προς Νότον» μέ τήν Λιάνε Χάΐντ, «Τό ρο
μάντζο μιας νύχτας» μέ τήν ιδίαν, ένα μέ τόν Λάουρι 
Βόλπι μέ ειδικήν μουσικήν τοΰ Μασκάνι καί σκηνοθε
σίαν Νέϋφελδ είς τό όποιον θά πρωταγωνιστήση καί ή 
Μάγδα Σνάΐδερ, «Ή καρδιά μου στο βολάν» μέ τήν Μαρί 
Γκλορύ, «Τό κορίτσι τοΰ μπαλέττου» καί «Φθινοπωρι
νά γυμνάσια» άμφότερα μέ τήν Λιάνε Χάΐντ, τρία τής 
Άννυ "Οντρα έκ "ών οποίων τό έν έχει τόν τίτλον 
«Ή δεσποινίς Παραμύθια τοΰ Χόφμαν», ένα μέ τήν 
Μάρθα "Εγγερτ, «Ή άμφιταλαντευ >μένη παρθένος» 
μέ τόν Σέκε Σακάλ, «Μία νύχτα στή Βενετία» μέ τόν 
τενόρον Τϊνο Πατιέρα τόν πρωταγωνιστήν τοΰ «Φρά 
Ντιάβολο», «Αί δύο Όρφαναί» εις δύο έποχάς, «Ή 
καλύτερη του πελάτις», μέ τήν Ποπέσκο, «Γυμνός σάν 
σκουλήκι» μέ τόν περίφημον Μπουμπούλ, «Θόδωρος 
καί Σια» μέ τόν Άλμπέρ Πρεζάν καί τόν Ρεμύ, «"Αν 
θέλης»μέ τόν Άρμάν Μπερνάρ, 30 περίπου τής U.F.A. 
έκ τών όποιων τό 12 περυσινής παραγωνής. Είς τά 
έφετεινά τής U.F.A μεταξύ τών άλλων περιλαμβάνον
ται καί τά «Μαύρος Ούσσάρος» μέ τόν Κόνρατ Φάΐτ, 
«Είδύλλιον στό Κάϊρον μέ τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν 
Γενάτε Μύλλερ, «Τό άστρο τής Βαλέντσια» μέ τήν Λι
άνε Χάΐντ, (είς τήν γαλλικήν έκδοσιν πρωταγωνιστεί 
ή Μπρ. Χέλμ) κ. ά. είς τά όποια πρωταγωνιστούν οί 
Ζάν Μυρά, Ντάνιέλ Παρολά, Κάτε Φόν Νάγκυ, Μπάρ- 
σοννυ, Λίλιαν Χάρβεϋ, Ζώρζ Άλεξάντερ, Μαίντυ Κρί- 
στιανς, Σάρλ Μπουαγιέ κ. ά.

Τά άνωτέρω έργα θά προβληθούν είς τούς κινημα
τογράφους τής «'Ελληνικής Κινημ. Ένώσεως» £πλέν- 
τιτ, ’Απόλλων, Ούφα-Πάλλας—τό όποιον οπωσδήποτε 
θά λειτουργήση—καί είς τό άνεγειρόμενον νέον, έπί 
τής Λεωφ. Πανεπιστημίου, ένοικιασθέν ώς γνωστόν 
ύ πό τής ‘Ελλ. Κινημ. Ένώσεως.

Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ. 23 ταινίας περίπου έκ 
τών οποίων τά «Γκράντ Ότέλ» μέ τήν Γκάρμπο, 
«"Οπως μέ πάθησης» τοΰ Πιραντέλλο, μέ τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο έπίσης,« Ό ώραϊος φοιτητής» μέ τόν Ραμόν 
Νοβάρρο, «Ή μοντέρνα ζωή» μέ τήν Κράουφορδ, ένα 
άλλο ακόμη μέ τήν Κράουφορδ, ύπό τόν προσωρινόν 
τίτλον «Ό δρόμος τής διαφθοράς», τρία μέ τόν νέον 
«άστέρα» τής Μέτρο Ζάν Χάρλοου, ένα μέ τήν Νόρμα 
Σήρερ, έτερον μέ τό·' Νοβάρρο ύπό τόν τίτλον «Στή σκιά 
τής παγόδας», δύο μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ, δύο μέ 
τόν Κλάρκ Γκέΐμπλ, «Τό πουλί τοΰ παραδείσου» πα
ραγωγής R.K.O. μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο, δύο μέ τόν 
Μπάστερ Κήτον, «'Η άγνωστος» μέ τήν Ρούθ Τσάτερ- 

τον. “Ή μάσκα τού Φοΰ-Μαντσοΰ,, μέ τόν Μπόρις Κάρ- 
λωφ ένα μέ άγρια θηρία είς τάς 'Ινδίας, τρεις κω
μωδίες όκτάπρακτες μέ τόν Χονδρό καί Λιγνό κ. ά.

Πλεϊστα έκ τών άνωτέρω έργων, πιθανώτατα θά 
προβληθούν είς τό ’Αττικόν τού κ. Δ. Σκούρα.

Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη. 25 περίπου έργα μετα
ξύ τών όποιων τά «Χίλιες καί δυο νύχτες» μέ τόν Ίβάν 
Μοσζοϋκιν καί τήν Τάνια Φεντώρ, «Τό γεράκι» μέ τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ, «Ό Βόλγας στής φλόγες» σκηνοθεσία 
Τουρζάνσκυ, αΤό κορίτσι τοΰ Συντάγματος» μέ τήν 
"Αννυ "Οντρα, «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό» μέ τήν 
Μαρί Μπέλ καί τόν Ζάν Μυρά, «Νύχτες τής Μόσχας» 
τοΰ σκηνοθένου Στρογιέβσκυ, ιι'Π μαργκοτόν τοΰ λό
χον» μέ τόν Άρμάν Μπερνάρ. «Τό ύποβρύχιον μέτω- 
πον» τοΰ Άϊχμπεργκ, «Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη« μέ 
τήν Φρ. Γκάαλ «'Ιερή φλόγα» μέ τόν Φραίλιχ καί τήν 
Ντίτα Πάρλο, «Μπαροϋ» άνατολικής ύποθέσεως, τού 
Ρέξ "Ιγκραμ, «Ή γυναίκα μέ τό Σέξ Άπήλ» μέ τήν 
Φρ. Γκάαλ, «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού» μέ τόν Μοσ- 

' ζοΰκιν καί τήν Φεντώρ, «Μιά ύπερμοντέρνα γυναίκα» 
μέ τήν Λιάνε Χάΐντ, αΤό κεφάλι ενός ανθρώπου» μέ 
τήν Τζίνα Μανές, «'Οδηγήστε με κυρία» μέ τόν Μπερ
νάρ, «Ή δακτυλογράφος παντρεύεται συνέχεια τοΰ 
«’Αν μέ θέλης έλα σύ» μέ τούς ίδιους πρωταγωνιστάς 
και μέ μουσικήν τοΰ Πώλ Άμπραχάχ, «Μαρί, ή κόρη 
τής Ουγγαρίας» μέ τήν Άνναμπέλλα «Τό άρωμά σας 
«μαντάμ» τοΰ σκηνοθέτου Μάξ Νέϋφελδ κ. ά.

Πλεϊσια τών άνωτέρω έργων πιθανώτατα θά προ
βληθούν άπό τής οθόνης τοΰ κινηματογράφου Αττικόν.

"Ανώνυμος Κινημ. Εταιρία (Κινημ Π<κλλάς')ΤΙλέον | 
τών 50 έργων παραγωγών Paramount καί μερικά γερ
μανικά τών όποιων πίνακες έδημοσιεύθησαν είς τό 
προηγούμενον τεύχος τοΰ «Κινημ. Άστέρος».

I. Μαργουλη. ’Αδύνατον νά πληροφορηθή τις περί 
νέων εισαγωγών τοΰ άνωτέρω γραφείου. ’Από πολλού 
καιρού διευθύνει εκεί τά πάντα καί αύτόν άκόμη τόν 
συμπαθέστατον κ. Μαργουλήν ό άνεψιός του ι. Σιμόν 
Χεΐλπέρνο, ύπό τού όποιου διά νά γίνη κανείς δεκτός 
είς άκρόασιν, πρέπει, όκτώ ημέρας πριν, νά ύποβάλη 
έγγραφον πρός τούτο αϊτνσιν.

Ό πάντοτε πολυάσχολος νεαρός κ. Χεΐλπέρνο έχει 
κατορθώσει ν’ άπομονώση τελείως τόν άγαπητόν κ. 
Μαργουλήν, αύτός δέ ό ίδιος, ό όποιος καί ρυθμίζει 
κατόπιν τούτου τά πάντα, είνε πάντοτε τόσον πολυά
σχολος ώστε νά ώχριοον προ τής έργατικότητός του 
καί αυτοί οί καγκελάριοι Χίτλερ καί Ντόλφους.

Μολονότι όμως τά πράγματα έχουν οϋτω, εν τουτοις 
κυκλοφορούν διαδόσεις—τής όποιες, έννοεΐται αν θέ- 
λομεν πιστεύομεν — δτι τό γραφεϊον τού κ. Μαργουλή 
θά περιορίση έφέτος τάς προμήθειας τών ταινιών, θά 

: φέρη δέ μόνον μερικά περιπετειώδη πρός πλουτισμόν 
I τής περυσινής συλλογής του.

Α.Ε.Κ.Ε. Περί τάς 15 ταινίας μεταξύ τών οποίων 
τά : «Δίς Ζωζέττα ή γυναίκα μου» μέ τήν Άνναμπέλ- 
λα καί τόν Ζάν Μυρά, «Τό τελευταίο του τραγούδι» 
μέ τόν Μουρατόρε, «Τό σκάνδαλον» μέ τήν Γκαμπύ 
Μορλαί, «Ή μάχη» τού Κλώντ Φαρέρ, ι.Καζανόβα» μέ 
τόν Ίβάν Μοσζοϋκιν, «Ό Μαραθωνοδρόμος» μέ τήν 
Μπρ. Χέλμ κ. α.

Τέσσερα έξ αύτών, τά, «Δεσποινίς Ζωζέττα κλπ.», 
• “Τό Σκάνδαλον,. 'Μαραθωνοδρόμος,, καί ‘-Μάχη,, θά 

προβληθούν άπό τοΰ μεγάλου κινηματοθεάτρου Παλ- 
λάς καί αλλα, κατά πάσαν πιθανότητα, άπό τοΰ Παν- 
8έου·

Φόξ Φιλμ· 30 καί πλέον έκτος τών Φόξ Μούβιτον 
Νιούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τό κολοσσιαΐον

έργον «Καβαλκάτ» τοΰ όποιου ή ύπόθεσις διαδραμα
τίζεται κατά τό χρονικόν διάστημα τών έτών 1900^ 
1930, ταινία όμιλούσα γαλλιστί, «Τό άμάξι τής Α. Μ.» 
μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ,«Τήν Τετάρτην σ’ έρωτεύθηκα» 
μέ τήν Έλίζα Λάντι,“«Adorable» μέ τόν Άνρύ Γκαρά 
καί τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ, «Σέρλοκ Χόλμς» μέ τόν 
Κλά·ι·β Μπρούκ, «"Ενα δράμα στό θηριοτροφείο» μέ 
τήν Λωρέττα Γιώγκ, «Άμαζώνιοι έρωτες» μέ τήν συμ- 
παθεστάτην Έλίζα Λάντι «Τό πανηγύρι τής ζωής» μέ 
τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ,«Τό λαχεϊον τοΰ Διαβόλου» μέ 
τήν Έλίζα Λάντι, «Τό μεγάλο π αν η γν^^^^ζ^Λν γαλ
λικήν, σούπερ φιλμ μέ τήν Γκαίύνχ/ρζ^Γα-Ά^^ξαν,, 
τού είδους “Παρθένες έν στολή,, Α^Άαρχτατ^σίγ^ί^^ς. 
μέ τόν Μοχίκα, “.Απηγορευμένηΐ/Αφεγωδία7 μέ _
διον, Ή ‘'Αδυναμία μου,.μέ τή»!Μιλιάν Χάρβεϋ\/ϊια 
μέ τήν Κλάρα Μπόου κ. α. απααίιΚ ρμιλούσαι είς τήά 1 
γαλλικήν πλήν 2—4 είς τήν ίύ

Περί τών κινηματοθεάτρων fydfta προβάλλουν τάξ 
άνωτέρω ταινίας δέν είναι ακόμη ύστατε γνωστόν, διότι 
δ διευθυντής τής Φόξ κ. ΣταμέλοςΦεύρίσκεταιηδτ^είς 
σχετικάς διαπραγματεύσεις. ««■■ ·''

Άπό ένα άνάλογον άριθμών ταινιών θα ' φέρουν έ-, 
πίσης, τά γραφεία, τών κ.κ. Τηλ. Σπυρίδη 2—3, Α. 
Ζερβού περί τάς 10 έκ τών όποιων πλεϊστα διετέθη- 
σαν ήδη είς τό ΠάνΘεον τοΰ φιλτάτου μας, Τριαντά
φυλλου, Αδελφών Σαντίκού 4—5, Συνοδινοϋ καί Πα- 
παστόφα περί τάς 6 καί μερικαί αλλαι σποραδικώς, 
ως τουρκικαί κλπ.

Έπισ«ευαί κινηματοτράφων δέν ήρχισαν είσέτι 
άφού άλλωστε είναι καί πολύ ένωρίς. Έντατικωτάτη 
μόνον έργασία παρατηρεϊται είς τό άνεγειρόμενον νέον 
κινηματοθέατρον τής οδού Πανεπιστημίου τό άνοικια- 
σθέν ύπό τής Ε.Κ.Ε Βεβαιοΰται δτι θ > είναι έντελώς 
έτοιμον κατά τάς αρχάς ’Οκτωβρίου,, θά περιλαμβάνη 
δέ περί τάς 1800 θέσεις καθημένων (πλατείας, θεω
ρείων, έξώστου κλπ.)καί θά έφοδιασθή μέ μηχανήματα 
Οΰέστερν Έλέκτρικ.

Κατά τήν προσεχή, λοιπόν, χειμερινήν περίοδον, θά 
λειτουργήσουν άσφαλώς οί εξής κινηματογράφοι Α.' 
βιζιόν. ’Αττικόν, Παλλάς, ‘Απόλλων, Μοντιάλ, Σπλέν- 
τιτ, Οϋφα, ΠάνΘεον, τό νέον είς τό όποιον δέν έδόθη 
είσέτι έπωνυμία καί Κοτοπούλη,τοΰ όποιου δέν καθωρί- 
σθη είσέτι ή τάξις, δηλ. αν θά γίνη Α'. ή Β’. βιζιόν.

* *
Μία καταπληκτική διάδοσις έφθαοε καί μέχρις ημών 

ή οποία έάν αληθεύει, θά γίνη άφορμή νά φθάσουν 
καί πάλιν αί ταινίαι, είς δυσθεώρητα ύφη. Οί εύρωπαΐοι 
δηλαδή πωληταί ταινιών άξιοϋν άπό τούς έλληνας άγορα- 
στάς νά καταβάλλουν τά συμφωνηθέντα διά τήν τιμήν 
τών ταινιών, δολλάρια, είς χρυσά τοιαΰτα καί δχι είς χάρ
τινα, ώς μέχρι τοΰδε έγίνετο

* **
Παρακολουθοΰμεν πάντοτε, άπό έπαγγελματικόν ένδι- 

αφέρον, τήν οικονομολογικήν Εφημερίδα τοΰ Χρηματι
στηρίου καί άπό έτών σχεδόν, δέν παρέλειψε νά δηιιο- 
σιεύη είς έκαστον ψύλλον καταθέσεις, είς τό Πρωτοδικεϊον, 
άγωγών γραμματίων έναντίον διαφόρων ’Αθηναίων έπι- 
χειρηματιών τοΰ Κινηγατογράφου. Περιέργως δμως είς τό 
τελευταΐον. φύλλον τής 9 ’Ιουλίου 1933 τής αυτής έφη- 
μερίδος, ούδεμία παρομοία άγωγή άναγράφεται, πράγμα τό 
όποιον είλικρινώς μάς ευχαριστεί ιδιαιτέρως.** *

Πληροφορούμεθα δτι ύπό τήν έπωνυμίαν Μ. Μιχαλό- 
πουλος καί Σια, ίδρύθη όμόρρυθμος εταιρία μέ έδραν 
τάς ’Αθήνας (Ίουλιανοΰ καί Γ'. Σεπτεμβρίου). Σκοπό 

1.000.000 θεαται τό παρακολούθησαν μέχρι 
σήμερον στό «Τίβολε» τοΰ Λονδίνου. Κ AB A ΑΚ AT :λοβξ“
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τής άνωτέρο εταιρίας είνε ή έκμετάλλευσις κινηματογρά 
φου κλπ., διάρκειας 4 έτώνι Συμβαλλόμενοι δε οί κ. κ. 
Μ. Μιχαλόπουλος καί Λ. Βλυσμάς. Κεφάλαια καταβλη- 
θέντα έξ ήμισείας δρχ. 300 χιλ. Διευθυντής καί Διαχει
ριστής ό πρώτος.

§| nmuaimilΙΜ]_________________________________________ lUrd
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια Προεβλήθησαν τά έργα, άπό 12 —1S ’Ιουνίου 
«Τά Κάτεργα» καί 19—23 ίδίου «Ένα τραγούδι, ένα φΐ'.ί, 
μιά γυναίκα» καί έκλεισε τάς πύλας λόγιο τοΰ θέρους.

ΘΕΡΙΝΟΙ
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ, 17—21 ’Ιουνίου 

«Έρως άλ’ άμερικέν», 22—25 Ιδιου «Τό ξανθό ποντι- 
κάκι», 26—28 ίδιου «Παιδί έκ θαύματος», 29 — 2 ’Ιουλίου 
«Δέν θέλω νά μάθω ποιός είσαι», 3—7 ίδίου «'Έρως 
Τσιγγάνων» καί 8—12 ίδίου «Τό τραγούδι μιας νύχτας».

Μ. Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα, 17—21 Ιου
νίου «Κάνατε λάθος δεσπνινίς», 22 - 25 ίδίου «Μελό», 26 
—2 ’Ιουλίου «'Όλα είναι έν τάξει γι’ απόψε» καί διέκο
ψε τάς παραστάσεις του λόγφ τών μεγάλων του ζημιών.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα, 10 — 16 ’Ιουνίου 
« Όλα μέ τό χρήμα», 17—25 ίδίου «Πρίγκηψ καί κοκότ- 
τα», 26—28 ίδίου «Ή νυχτερίδα», 29—2 Ιουλίου «Μαμ
ζέλ Νιτοΰς», 3—9 Ιουλίου «Ή μικρούλα τού Μονπαρνά;», 
καί 10—16 ίδίου «Αϋτοκρατορικές βιολέττες».

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα, 18—21 ’Ιουνίου «Ή 
γυναίκα τής ταβέρνας», 22—25 ίδίου «Στή μυστική υπη
ρεσία», 26—28 ίδίου «Άλόχα», 29—2, ’Ιουλίου «Νύφη 
τοΰ συντάγματος» καί «Ράγκο», 3—9 'Ιουλίου «Κρίνα στό 
βόρβορο» καί 10—13 ίδίου «Τό μυστήριον τής κόκκινης 
βίλλας».

Καστέλλα. Προεβλήθησαν τά έργα, 26—28 ’Ιουνίου 
«Γκράν Μάρ», 29—2 Ιουλίου «Ναί.... άλλά όχι στό στό
μα», 4—10 Ιουλίου «Τό μυστήριον τής κόκκινης βίλλατ» 
καί άπό 10 ίδίου «Καλαί—Ντούβρ».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα, 17—20 ’Ιουνίου 
«Κάρμεν», 21—25 ’Ιουνίου «Φρά Ντιάβολο», 28—3 Ιου
λίου «Τό κίτρινο διαβατήριο» καί 4—10 ’Ιουλίου «ΟΙ 
άγγελοι τής κολάσεως» ■

Ταράτσα Πανθέου. Προεβλήθησαν τά έργα, 19—25 
’Ιουνίου «Ή έξορία τοΰ Ντοστογιεύσκη», 26—2 ’Ιουλίου 
«Πρίγκηψ καί κοκόττα» καί -Τό ταγκό τής άγάπης» καί 
3—9 'Ιουλίου «Τό πληγωμένο υποβρύχιο»

Ή κινηματογρ. κίνηοις εις τάς έπαρχίας τής Μακεδο
νίας είναι περίπου νεκρά. Οί πλεϊστοι τών κινηματογρά
φων έκλεισαν, οί δέ ολίγοι λειτουργούντες διατηρούν είσι- 
τήριον 3—5 δρχ., προβάλλοντες έργα κάθε άλλο παρά 
κινηματογραφικά. Kino
Πάτρπι,

Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά φίλμ, “Έγόι τΰν ημέρα καί 
σϋ τήν νύκτα,, “Μιά τρελλή ιδέα,, μέ τό Β. Φρίτς, “Ό 
κ. ή κ. καί δ μπιμπί,, “Κυανή Ακτή,, καί “Τό όνειρον 
τοΰ Σαίμπρουν,.. Προσεχώς “Τό νοΰ σου στήν τιμή μου .

Πάνθεον. Προεβλήθη το “Βιεννέζικες νύχτες,,.
Οΰφα. Έκαμε έναρξιν τήν 9ην τρέχ. μέ τό “Κουΐκ., 

καί έπηκολούθησεν ή προβολή τού έργου “Σούζυ— Σαξο- 
φών με τήν "Αννυ Όντρα ’Ανδριόπουλος
Κέρχυρα

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα, «Μιά νύχτα στό Μόν- 
τε Κάρλο», «Δέν σ’ άφίνω δέν θά πάς», «Ό Φράντς είνε 

γυναίκα», «ΟΙ δύο κόσμιι», «Στή χώρα τοϋ μειδιάματος», 
«Οί πέντε τή; Τζάζ», «Ρόννυ», «Κέρδισε τή ζωή σου», 
«’Ερωτική παρέλασις», «Ή άγαπημένη τοΰ αύτοκράιο- 
ρος», διάφορα Μίκυ Μά·>υς καί Ζουρνάλ».

Άκταΐον. "Εκαμε έναρξιν μέ μηχανήματα Σάμσον 
Έλέκτρικ καί μέ τό έργον - Παρθένος ζωντοχήρα». Κατά 
τήν προβολήν όμως, λόγφ άδεξιότητος τοΰ μηχανικού άνε- 
φλέγη ή ταινία καί αμέσως κα όπιν ή πυρκοϊά μ τεδόθη 
είς ολόκληρον τήν καμπί αν, γενομένη παρανάλωμα τοΰ 
πυρός μετά τών έν αύτή ευρισκομένων, μηχανημάτων καί 
τριών ταινιών, δύο τής Μέτρο καί μιας τής Φόξ. "Ηδη 
λειτουργεί ώς βωβός καί προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
ανύπαντρος μπαμπάς», «’Αγοροκόριτσο», «Τά πάντα μα- 
ταιότης», «Φωλεά έρωτος», «Ό πρόσωπιδοφόρος καβαλ- 
λάρης», «Ή λεγεών τών χρυοθηρών» κοΐ τό επεισοδιακόν 
«Στή χώρα τών φαντασμάτων».
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα “Κατηγορουμένη έγέρ- 
θητι,, «Ερωτική παρέλασις», «Σώπα καρδιά μου», τό 
ελληνικόν “Λαγιαρνί,, άνεπιτυχώσ καί “Ό τρομοκράτης 
τών ερυθροδέρμων,,.

Σαπφώ (θερινός). "Εναρξις προσεχώς.
Πάνθεον Προεβλήθησαν τά φίλμ. “Έρως γιά μιά 

νύχτα,, άνεπιτυχώς, “ Όταν δ έρως άνάψη,, καί διέκοψε 
τάς χπιμερινάς παραστάσεις.

Πάνθεον (θερινός). "Εκαμε έναρξιν μέ τό έργον “Τό 
βάλς τοϋ Δουνοβεως,, μετά μεγάλης επιτυχίας. ’Επίσης 
προεβλήθη, άνεπιτυχώς δμως τό “Μαρί, αχ Μαρί,,.

Σωφρον. 
'Ηράκλειον

Πουλακάκη. Προεβλήθη τό φίλμ. “Γιόχαν- Στράους,, 
καί διέκοψε τάς προβολάς του.

‘Απόλλατν. Προεβλήθησαν έν ύπαίθρφ τά βωβά «Πε- 
ριπλανώμενος λεβέντης., καί “Συρματένιος φράχτης,, μέ 
λαϊκάς τιμάτ.

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ξύλινοι Σταυ
ροί,, “Τό τέλος τοΰ καρναβαλιού,, καί “Ό Ιππότης τής 
νυχτός,,.

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα “Μέσα στόν άλλα- 
λαγμό τής μάχης,, καί “Τό τραγούδι τής έρήμου,,.

Άρχάναι. Προεβλήθη τό έπεισοδωκόν “ΜατΟίας Σαν- 
τώρφ,,.

Σητεία. Προεβλήθησαν τά βωβά “Μαρία, Μσριάννα, 
Μαριέττα,, καί “Παρίσι μου,,.

"Αγ. Νικόλαος Προεβλήθησαν τά “ Ηρως επτά θα
λασσών,, “Ό πληγωμένος άετός,, καί “Ή πριγκήπισσα τής 
Τσάρδας,,. Παρατηρητής
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νύφη τοϋ Συν
τάγματος» καί «Ό βασιλεύς τών θαλασσών- μέ τόν Τζών 
Μπάρυμορ.

"Εσπερος (θερινός) Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κατη- 
γορητήριον», «Ό Ιππότης τού λευκού' όρους», «Ό τρελλός 
αεροπόρος», «Χόκους—Πόκους», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» 
καί «Κάνατε λάθος δεσποινίς».

Ρέμβη (βωβός). Λειτουργεί κατά Σόββστον καί Κυρια
κήν μέ επεισοδιακά μόνον έργα. Βατακίδης
Σΰρος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γλύκα , τής 
άγάπης·, «Ζητούνται χορεύτριαι», «Ό θείος μου δ άρχι- 
στράτηγος , «Ό έμπορος τής άμμου», «Ό Πολωνός 
έβραϊος», «Τό πήδημα τοΰ θανάτου», «Αϋτοκρατορικές 
βιο/.έττες» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Σάν θέλει ή νύφη κι' δ

γαμπρός», «Παρί Μπεγκέν», «Πάλι μαζύ μέ σένα», «Ή 
γυμνή γυναίκα», «Ό άγνωστος τραγουδιστής», «Ό Φράντς 
είναι γυναίκα», “Θάμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα,, «Ή κον- 
πέσσα Μαρίτσα», «Ό θρίαμβος τοΰ Τόμ» καί «Ή Σβυζάν 
στό μπάνιο». Γεραγάλας
Ζάκυνθος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κ. ή κ. καί ό 
; Μπιμπί», «Ό βομβαρδισμός τών Δαρδανελλίων», «Ή 

κοντετσίτα», «Λευκός έρως», «Ή γυναίκα μου άπατεών», 
«Άτλαντίκ», «Πομπαδούρ», «Τό παθητικό τραγούδι», 

; «Ρόννυ», «Μιά νύχια στόν παράδεισο», «Γαλάζειος άγγε
λος», «Άρσέν Λουπέν», «Ό κατήφορος» καί «‘Η Μανδρα- 
γόρα» μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ. Γρυπάρης
Ναύπλιον

Τριανόν. Διέκοψε τάς παραστάσεις του καί ενοίκιασε 
τό μηχάνημά του είς "Αργος διά τήν θερινήν περίοδον·

Μ. Ζ.
Χανιά

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα, «Ένας πόθος πού 
Ιτ ββύνει», «Δυό νεανικές καρδιές», «Τρεις φορές παντρεμέ- 

νος», «Μιά νύχτα μπάλλου», «Πΰρ καί μανία» καί «Ό 
έρως χρόνια δέν κυττά». A. Κ.
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ, «Μιά γυναίκα δια- 
τάσσει», «Μόντε Κάρλο», «Ή Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο», 
«Χατζή Μουράτ», «Όταν δ Έρως άνάψη» καί «Μιά νύ
χτα, μιά ευτυχία».

Δεσποτικόν. Προεβλήθη τό έργον «Θύμα Πολέμου».
Παπακώτση 

Τρίκκαλα.
Ε. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό χρήμα·, “Ντο- 
[ λορές,, μέ τήν Ν. Νταλμάζ, “Ό δρόμος χωρίς χαρά,, μέ 
,· τήν Γκάρμπο, “Τά τρία πάθη,, «'Αθώα μικρούλα», «Μον- 
■ τέρνος Καζανόβας», “Οί επιδρομείς., μέ τήν Τσέχοβα, τό 
; ελληνικόν “Οί άπάχηδες τών ’Αθηνών,, «Ό ευνοούμενος 

τής Τσαρίνας», “Ή μπόρα,, ελληνικόν τής Ντάγκ Φίλμ 
καί τό “Λυκόφως τής δόξης,,. Μαλιώρας
Χίος

Άστήρ (χειμερινός) Προεβλήθησαν τά έργα «Δάφνις 
καί Χλόη », «Σκιαί τής νυκτός», “Ή λεγεών τών χρυσοθη- 
ρών„ καί “Θυσία έρωτος,, καί διέκοψε τάς χειμερινός του 

I παραστάσεις.
Άστήρ (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα “Τό φίλη- 

? μα,, μέ τήν Γκάρμπο, “Ή βροντή,, άνεπιτυχώς, «Ό πό- 
I θος», «Ή άτίθασσος», «Ό κέρβερος τής τάξεως», «Ό 
L δρομεύς», “Τό άποχαιρετιστήριον βάλς τοΰ Σοπέν,, “Τό 
ρ-ξεβούρκωμα,, καί “Ό κίνδυνος τής φωτιάς,,.

Βουδούρης
Άρνοστόλιον

Σπλέντιτ. Μετά πολλάς άναβολάς έκαμε έπί τέλους 
Κ έναρξιν καί προέβαλε τά έργα «Κατήφορος», «Καταστρο

φή», «Ό σκηνοθέτης» μέ τόν Μπάστερ Κήτον, «Τό Ρο- 
| μάντσο», «Τά πάντα γιά τό παιδί της» καί διάφορα σόρτς.

Απόλλων. "Εναρξις προσεχώς υπό τήν διεύθυνσιν τού 
κ. Κώστα Λιβιεράτου.
Αηξοώριον

I Αττικόν. "Εναρξις προσεχώς ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Ε Γερ. Γαρμπή.

Λάχυθρα (Κεφαλληνίας)
Σινέ Ήλίας. ’Ιδιοκτησία Δ. Βαρθολόμου, διεύθυνσις,

Ήλ. Βλαχούλη ή Τζάκ. "Εναρξις εντός τοΰ μηνός, ώς 
βωβός. Βουτσινας
Άγρίνιον

Θέσπις (Θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Στό δυτι
κό μέτωπο», «Πάτ καί Πατασόν», «Αί δέ«α έντολαί», 
«Ίβαγκορόδ», καί «'Ηρωική αύτοθυσία». Προσεχώς 
«Πρίγκηψ καί κοκόττα», «Ό νόμος τοΰ Χαρεμιού» καί 
«Στά δύχτια τής Τσέκας». Πασχαλίδης
“Αρτα

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα, «Ό ώραΐος σπαθι- 
στής», »Τό λυκόφως τής δόξης», «Τό καράβι τών χαμένων 
άνθρώπων», «"Οταν δ έρως πληγώνει», «Ό Σαρλώ μουσι
κός», «Τί άναποδιά», «Ό δολοφόνος επιβάτης» μέ τόν 
Σάρλ Βανέλ καί “Ή φωλεά τοΰ έρωτος,,. Ζάγκας 
Καλαμπάκα

Διαδίδεται ότι πρόκειται νά λείτούργήση εία τήν πόλιν 
μας θερινός κινημανογράφος / 'Αρίςόήρυ

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΝΥ ΟΝΤΕΛ
.-------- ,Ή περίφημη ηθοποιός τοϋκινηματογράφου^'Λννυ 

Όντρα καί δ πρώην πρωτσΛυγμάχος τοϋ άοσμου 
Μάξ Σμέλιγκ, έτέλεσαν πρό ημερών τοί^άγαμους 
των. Μολονότι ή ημέρα και ή ώρά Τής τελετής τών 
γόμων έτηρήθησαν μυστικαί, πλήθη περιέργων εΐ- 
χον συγκεντρωθεί πρό τοϋ Δημαρχείου τοΰ Σαρλότ- 
τενμπουργκ δπου έπρόκειτο νά γίνουν οί γόμοι καί 
έχαιρέτων τόν ευτυχή νυμφίον μέ τά επιφωνήματα 
τά όποια τοϋ άπηΰθυνον άλλοτε είς τόν πυγμαχικόν 
στίβον: «’Εμπρός, Σμέλιγκ! Κουράγιο, Σμέλιγκ!», 
ένφ ή “Αννυ “Οντρα είχε πάρει μάλλον σοβαρόν 
ύφος.

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΤΑΙΝΙΑ
Ό γνωστός σκηνοθέτης Σάμ Γοΰντ πρόκειται προ

σεχώς ν’ άρχίση τό «χάρισμα» τής ταινίας «‘Ο μακαρί
της Χριστόφορος Μπών» ή ύπόθεσις τής όποιας είναι 
παρμένη άπό τό μυθιστόρημα ^Προσέχετε στή ζωγρα
φική !», τοΰ γάλλου συγγραφέως Ρενε Ρωσουά.

Ώς πρωταγωνισταί τή^ένδιαφερούσης αυτής ταινίας 
φέρονται οί Μαρί Ντρέσσλερ καί Ούάλλας Μπήρυ.

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Έντατικώς συνεχίζονται αί προκαταρκτικοί εργα- 

σίαι διά τήν έναρξιν τοΰ αγυρίσματοςν τής νέας ταινίας 
τής Γκρέτα Γκάρμπο ((Βασίλισσα Χριστίνα» τά ντεκόρ 
τής όποιας θά στοιχίσουν μυθώδη ποσά. ‘Η «Βασίλισσα 
Χριστίνα, θά άποτελέση τό σπουδαιότερον κινηματο
γραφικόν γεγονός τής έφετεινής παραγωγής.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κληρονόμοι Καρρά Άθήναι 1-7-933 μέχρι 30-6-934
Κ. Φραγκέτης » 1-7-933 » 30-6-934
Μητρόπολις Φίλμ » 1-7-933 » 30-6-934
Α. Πετσάλης » 1-5-933 » 30-4-934
Γ. Βαρουξάκης » 1-7-933 » 30-6-934
Τ. Δημητριάδης Ν. Ύόρκη 1-5-933 » 30-4-934
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