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Η ΠΡΩΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΛΙΛΙ

Ή Λίλιαν Χάρβεϋ, τό «χαϊδεμένο αστέρι τής 
Εύρώπης, εύρίσκεται, ώς γνωστόν, άπό μηνών είς τό 
•Χόλλυγουντ συμβληθεΐσα μέ τήν μεγάλην έταιρίαν 
‘‘Φόξ,,. Είς τό σχετικώς μικρό διάστημα ποΰ διέρρευ- 
σε «έγύρισε» πέντε μεγάλα φιλμ, κατόρθωμα σπου- 
,δαΐον καί ποΰ άποτελεΐ πραγματικόν ρεκόρ. Τό εύ. 
'χάριστον είναι, δτι χάρις είς τάς προσπάθειας τοΰ 
■ένταΰθα γραφείου τής «Φόξ» θά ίδωμεν κατά τήν άρ- 
χομένην περίοδον δλα αύτά τά έργα συγχρόνως, άν 
δχι νωρίτερα, μέ τάς μεγάλας πρωτευούσας τοΰ 
'κόσμου,

Τό πρώτον φιλμ μέ τό όποιον έκαμε ή χαριτω 
μένη Λίλιαν τήν έμφάνισίν της είς τόν Άμερικανι 
κόν κινηματογράφον είναι τό «Τά χείλη μου προδί. 
δουν» ή «Τό άμάξι τής Α. Μ.» Ή ύπόθεσις τοΰ έργου 
«τούτου, είναι, έν συντομίςι, ή άκόλουθη :

Ό σωφέρ Όσβαλντ, τής ύπηρεσίας τοΰ νεαροΰ 
βασιλέως τής Ριθυνίας, όδηγών τό αύτοκίνητον τής
Α. Μ. εύρίσκεται τυχαίως έμπρός είς μίαν παράστα- 
οιν πλανωδίων ήθοποιών. ’Εκεί άκούει μίαν νεαράν 
τραγουδίστριαν ή δποία κάνει τό ντεμποϋτο της καί: 
τήν όποιαν τό κοινόν άποδοκιμάζει παταγωδώς. Ή 
Λιλή Βίλερ, αύτό είναι τό όνομα τής άρϊίστας, κα
τόπιν τούτου άπολύεται άπό τό θέατρον καί ό ’Όσ*  

’ βαλντ άπό οίκτον, άναλαμβάνει νά τήν συνοδεύση
είς τό σπίτι. ΓΙαραλλήλως λέγει είς τόν διευθυντήν 

7 Τοΰ θεάτρου δτι έκανε πολύ άσχημα νά φερθή μέ 
τέτοιον έλεεινόν τρόπον πρός τήν εύνοουμένην ένός

I ύψηλοΰ προσώ.του.
,· Δέν χρειάζεται περισσότερο γιά νά φαντασθή 

δλος ό κόσμος αύτής τής μικρής πόλης δτι ή Λιλή' 
I Βιλέρ είναι ή στενή φίλη τής αύτοϋ μεγαλειότητας· 

Ό Βίνιγκερ, δ διευθυντής τοΰ θεάτρου, άντιλαμβανό 
^‘.μενος τό τί κέρδος θά μποροΰσε νά προσκόμιση άπ. 
!-·αύτήν τήν φήμην, παρακαλεΐ τήν κυρίαν Βάτσετζ, 
ρΐήν σπιτονοικοκυράν τής Λιλής, νά μεσολαβήση νά 
^έπιστρέψη ή Λιλή είς τό θέατρον, διότι έχει σκοπόν 

νά τήν λανσάρη ώς τήν μεγάλην του βεντέττ. ‘Η Λιλή 
ί όμολογεϊ εις τήν κυρίαν Βάτσετζ δτι δέν ύπήρξε ποτέ 
- έρωμένη τοΰ βασιλέως, τόν όποιον δέν γνωρίζει οΟτε

εις τό πρόσωπον. Άλλά, έφόσον ό κόσμος τό νομί' 
ζει, μή τό διαψεύσης καί ή έπιτυχία σου είναι έξη- 
σφαλισμένη, τής άπαντα ή έξυπνη ίδιοκτήτρια.

Πράγματι μετ’ όλίγας ώρας ή Λιλή καταχειρο’ 
κροτεΐται είς τάς έμφανίσεις της άπό ένα ένθουσιώ’ 
δες κοινόν. ’Εν τούτοις ή φήμη αύτή έφθασε μέχρι 
τοΰ βασιλέως, καί ό νεαρός ήγεμών, δ όποιος μάλι
στα είναι έξαιρετικά θεατρόφιλος, καί μουσικός συν. 
θέτης, θέλει νά γνωρίση τήν....άγνωστον έρωμένην 
του. Μεταμφιέζεται εις άπλοΰν άξιωματικόν καί πα- 
ρακολουθή τόν θρίαμβον τής Λιλής. Παρουσιάζεται 
εις τό καμαρίνι τής Λιλής καί τήν συγχαίρει διότι 
έτραγούδησε τόσον περίφημα ένα τραγούδι, τοΰ 
όποιου είναι συνθέτης. Αύτό φθάνει διά νά διαλυθή 
ό πάγος καί ένα είδύλλιον άρχίζει νά πλέκεται με
ταξύ τής νεαράς καλλιτέχνιδος καί τοϋ ώραίου άξιω- 
ματικοΰ, τοΰ όποιου άγνοεΐ τήν πραγματικήν ίδιότη. 
τα. Άντιλαμβάνεσθε πλέον δτι ϋστερα άπό μερικάς 
νέας περιπετείας ή Λιλή Βίλερ θά γίνη ή έστεμμέ’ 
νη βασίλισσα τοΰ κράτους τής Ριθυνίας...

Τό φίλμ αύτό, τό όποιον δέν διαφέρει άπό πολ 
λές άλλες παρόμοιες όπερέττες, έγεινε δεκτόν είς- 
τήν ’Αμερικήν μέ μεγάλην εύμένειαν, καί τοΰτο λόγω 
τής παρουσίας τής Λίλιαν Χάρβεϋ, ή όποια, πιό νό" 
στιμη άπό κάθε άλλην φοράν, είναι δλη μπρίο καί 
χάρι. Παρά τό πλευρόν της έμφανίζονται ό Τζών 
Μπόλς (ό νεαρός βασιλεύς), δ όποιος έκτελεϊ μέ τήν 
γνωστή μαεστρία του μερικά τραγούδια, ό κωμικός 
”Ελ Μπρέντελ (δ σωφέρ "Οσβαλντ) καί ή Ίρέν Μπρά’ 
ουν (ή βασσιλομήτωρ). Ή σκηνοθεσία όφείλεται είς 
τόν Τζών Μπλύστον, ό όποιος έπεμελήθη πολύ τό 
έργον του. Διά τόν πλοΰτον μάλιστα τών ντεκόρ θρυλ" 
λοΰνται πολλά. Ή μουσική, δφειλομένη είς τόν γνω' 
στόν γερμανόν συνθέτην Βέρνερ Χάϊμανν, είς τόν 
όποιον όφείλονται τόσες έπιτυχεΐς γερμανικές φιλ" 
μοπερέττες (Τό Συνέδριον χορεύει, Ό Δρόμος τοΰ 
Παραδείσου, Τό Ξανθό δνειρο κ.ά.) άποτελεΐ ένα άπό 
τά μεγαλείτερα θέλγητρα τοΰ έργου.

***
Μεταδίδομεν τάς άνωτέρω πληροφορίας εις τούς 

άναγνώστας μας ύπό πάσαν έπιφύλαξιν. Είναι στα



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 5χυολογημέναι άπό διάφορα ευρωπαϊκά κα'ι άμερικα- 
νικά περιοδικά καί άποτελοΰν τήν ούτως είπεΐν, γε
νικήν έν^ύπωσιν έκ τής προβολής τοϋ έργου. Ό «Κι- 
νηματογρ χφικός Άστήρ· έπιφυλάσσεται νά κρίνη 
κατά τήν προβολήν τοΰ φίλμ είς τάς ’Αθήνας ή όποια 
θά γίνη άπό τής όθόνης τοϋ «Παλλάς» τελείως άμε- 
ρολήπτως καί χωρίς νά έπηρρεασθή διόλου άπό τά 
διαφόρους φήμας, κατά πόσον άληθεύουν ή δχι τάς 
άνωτέρω.

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ή γαλλική εταιρία Radio Cinema ^κυκλοφόρησε ένα 

νέον τύπον ηχητικών εγκαταστάσεων μικράς άποστόσεως, 
ύπό τόν χαρακτηριστικόν τίτλον ' Radio Cinema 16», δ.ά 
τήν προβολήν ήχηιικών ταινιών πλάτους 16 χιλιοστομέ
τρων. Ό νέος αυτός τύπος προβάλλει ταινίας μέ.ρις άπο- 
στάσεως 15 μέτρων έ τί όθόνης πλάτους μ. 2 40 καί εΐς 
αίθουσαν χωρητικότητας 400—500 θέσεων. Έπίσης πλήν 
τοΰ μούβιτον είνε έφωδιασμένον καί μέ πίκ—άπ διά δί
σκους, αί μπομπίναι δέ τών μηχανών είναι χωρητικότητος 
ταινίας διάρκειας 26 λεπτών.

Τά ήχητικά < ύτά ιιηχανήματα «Radio Cinema 16» 
είναι πολύ εΰμετακόμιστα, τοποθετούνται δέ εΐς δύο κομ
ψότατες βαλίτσες. 'II τιμή των διά μίαν πλήρη έγκατά- 
στάσιν καί μέ έγγύησιν δι' έν έιος ά.έρχεται εΐς φράγκα 
γαλλικά 8-750.

ΤΙ ΤΡ9ΝΕ\οΓλ1TEPES
Τις έπίυημες μέρες, ή Τζόαν Κράουφορντ παραγγέλλε1 

καί τής φέρνουν στό τραπέζι δυό φέτες σταφιδόψωμου, 
καί μέ τήν χαρακτηριστική χάρη της βγάζει । ία-μία τις 
σταφίδες καί τις τρώει μ’ έναν τρόπο, σαν λαίμαργη γα
τούλα. ’Από καιρό σέ καιρό, ποικίλλει τά γούστα της δια
λέγοντας μιά σαλάτα πού φέρει τ’ όνομά τη-, καί μ-ά κομ
πόστα άπό βρασμένα σύκα καί τούτο δίαν δέν περιορίζε
ται, στά μπισκότα ι έ σκέτο γάλα, πού αποτελούν τό συνη
θισμένο της μενού

*Ο αγαπημένος τών γυναικών Κλάρκ Γκαίηιιπλ, άρ- 
κεϊιαι γιά τό κολατσιό του στό στούντιο, σ’ ένα απλό σάν
τουιτς. Μόνο πού τό σάντουιτς αύτό είναι έξωπλισμένο σόν 
μεσαιωνικό φρούριο. Είναι δηλ καμωμένο άπό βι ύτυρο. 
τυρί, κρέας ψητό καί φετίτσες σφιχτού αύγοΰ!..

Ή Καρό'. Λομπάρ—Πάουελ έχει εξαιρετική συμπάθεια 
στό σπανάκι. Ό Ρίτσαρ Μπάρτελμες σηκώνεται συχνά άπό 
τόν ύπνο τήν νύχτα, καί ετοιμάζει μόνος του καιιμιά δμε- 
λέττα Ισπανική. 'Ο Ντούγκλας Φ.ιίομαιγκς, υιός, άγαπα 
πολύ τό καρπούζι καί είναι ικανός νά σάς βουτήση τή με
ρίδα σατ αν τό τραπεζάκι σας βρίσκεται κοντά στό δικό 
του, στο εστιατόριο. "Επειτα μαζεύει στή φούχτα του ολους 
τους^ σρπουζόσπορους κι’ αρχίζει νά τούς πέτα έναν—έναν 
μέ εξαιρετικήν εύσ οχία στά κεφάλια τών συναδέλφων ή 
η τώ> διευθυντών τών στούντιο.

Μ I Α ΤΑ I Ν I Α
ΕΝΑΝΤΙΟΝ TOY ΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΥ

Τό περιοδικόν Daily Film Renter τοΰ Λονδί
νου Αναγγέλλει, δτι ε’ις τό Χόλλυγουντ θά «γυρισθή» 
ένα άντιχιτλερικόν φιλμ ύπό τόν τίτλον «Ό παρά 
φρων σκύλος τής Ευρώπης». Ίο σενάριο έχει γραφή 
άπό τόν Hermann J. Mankieurier άν:αποκριτοΰ 
τών Τάϊμς τής Ν. 'Υόρκης. ώς θέμα δέ, έχει τόν 
διωγμόν τών έβραίων έν Γερμανία άπό τής ανόδου 
εις τήν ίρχήν τοΰ Άδολ. Χίτλερ.

Τό φιλμ αύτό θά «γυρισθή» ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Sam Jaffe, δέν έγνώσθη δμως π.ΐοι ηθοποιοί 
θά λάβουν μέρος.

Η ΚΙΝΗ/ΛΑΤ ΚΙΝΗΞΙΞ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ

TEA — A Β I Β, Σεπτέμβριος (τοϋ άνταποκριτοΰ 
μας) —ΟΙ κινηματογράφοι τής πόλεώτ μας εργάζονται αρ
κετά ικανοποιητικά Κάθε βράδυ σχεδόν αί αΐθουσαί των 
είνε πλήρεις θεατώ” Τό κοινόν μας τό όποιον δέν έγνώ- 
ρ«σ-ν άκόμη τήν κρίσιν πού μαστίζει τάς άλλας χώρας, 
παρακολουθεί τακτικά τάς παραστάσεις τών κινηματο
γράφων καί τής εβραϊκής όπερας «Habima».

? έγεται ότι ό Ζάν Μυρά, δ όποιος εύρίσκεται ήδη έν 
Βυρηττφ διά τό «γύρισμα» σκηνών τοΰ έργου «'Η πύργο- 
δέσποινα τού Λιβάνου», θά έπισκεφθή προσεχώς τούς ‘Α
γίους Τόπους ώς καί διαφόρους εβραϊκός άποικίας τής 
Παλαιστίνης, προκειμένου νά έκλέξη κατάλληλα μέρη διά 
τό «γύρισμα» οκηνόιν τής νέας ταινίας «Φρέαρ τοΰ ’Ια
κώβ» τού Πιέρ Μπενουά καί εΐς τήν οποίαν θά ύ οδυθή 
πρωτεύοντα ρόλον.

Τελευταίως είς τούς διαφόρου, κινηματογράφους τής 
πόλεώς μας προεβλήθησαν τά εξής έργα:

Ophir. Προιβλήθησαν τά φίλμ «Τρέϊντερ Χόρν», 
«Trouble in Paradise», «Έάν είχα ένα έκατομμύριον!» 
τοΰ Λοϋμπιτς μέ τόν Γκάρυ Κοΰπερ, «Λαίδη Λοΰ» καί 
«Μπαρού».

Rena Park. Προεβλήθησαν πέντε πολωνικοί ταινίαι 
μετά μεγάλης έπ.τυχίας, δεδομένου ότι τά 7<Ι-·]«» τών κα
τοίκων γνωρίζουν τήν πολωνικήν γλώσσαν. Μεταξύ τών 
πολωνικών ταινιών συγκαταλέγονται «Τό νησί τών χαμέ
νων Αεροπλάνων-, «Απόψε θά πανδρευοώ» μέ τήν Ρίτα 
Κουπρόβσκα καί «Είμαι δική σου» μέ τήν Σμοσάρσκα. 
Επίσης προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυχίας καί τό έργον 

«Ή ζωή εΐς τό έτος 1980» ώ; καί διάφορα έποχειακα.
Eden. «Τό μεγάλο Κλουβί», «‘Η τραγωδία τών ήθο- 

ποιών στό Χόλλυγουντ» ταινία άναπαριστώσα τά βάσαναή) 
τών ηθοποιών τοϋ κινηματογράφου καί «The Bad One» 
μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο.

Mograbi. «‘Ο βασιλεύς τών λούστρων» άν πιτυχώς, 
«‘Ο άπηγορευμένος έρω:» άνεπιτυχώς κοι μιά πολωνική 
ταινία ύπό τόν τίτλον «Παραδίδομαι».

Guedalia Allalouf

ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Η ΝΑΤΑΛΙ Κ Ο Β A Ν Κ Ο

Λίαν προσεχώς, ό ρώσσος σκηνοθέτης Τουρζάν 
σκο, αρχίζει εις τήν Πράγαν τό «γύρισμα» τοΰ νέου 
του έργου «'Ο Βόλγας στής φλόγες» (τίτλος προσω
ρινός).

Εις τό νέον αύτό φιλμ τοΰ Τουρζάνσκυ καί εις 
ένα εκ τών κυριωτέρων ρόλων, θά λάβη μέρος ή 
παληα μας γνώριμος, ρωσσίς Ναταλί Κοβάνκο, ή 
παλαιά ωραία πρωταγωνίστρια τοΰ «Μαγεμένου 
Βασιλοπούλου» καί τής «Όρντονάντσας».

Δέον νά σημειωθή δτι ή Κοβάνκο διά πρώτην 
φοράν εμφανίζεται εϊς τόν δμιλοΰντα κινηματογράφον.

Δ Η Λ Ω Σ I Σ
Καδιατώ γνωστόν, en διαλυΒείσης τήξ Εται

ρίας «Μ. Νοβάχ καί X. Άξαρλής» συνβχίζω 
δΓ Ιδιάν pcu λβγαριασμόν τάς έργασίας μβυ 
εΐς τό παλαιόν Κινηματβγραφικ< ν Έργαστη 
ριόν μου, οδός Πλαπούτα άρι8. 44. Αριθμός 
Τηλεφώνου 20—618.

ΜΑΥΡ>ΚΙΟΣ νοβακ

ΤΑ ΝΕΑ Φ1Λ/Λ 1933*1934

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΝΕΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ι.ΜΑΡΓΟΥΛΗ
Πάσας ταινίας θά θέσο είς κυκλοφορίαν. — Ή Μαρία Γερίτσα, ή περίφημη Βιεννέζα σοπράνο καί 
ή ‘Αδέλα Κέρν, τό άηδόνι τής Βιέννης — Ό Βίλλυ Φόρστ καί ό Λουΐ Τρένκερ. — Μία σειρά έκλε- 

κτων περιπετειωδών. — Ταινίαι έκλεγεΐσαι ύπό ειδικού μεταβάντος έπί τόπιμι·—

Έν συνεχείφ τών δσων πληροφοριών έδώσαμεν 
είς τούς άναγνώστας μας, τών σχετικών μέ τήν είσα 
γωγήν έν Έλλάδι νέων ταινιών ύπό τών διαφόρων 
αθηναϊκών κινηματογραφικών γραφείων, πληροφο- 
ροΰμεν τούς άναγνώστας 
μας δτι ή ποικιλία τών 
είσαχθησομένων γνωστών 
μέχρι σήμερον ταινιών θά 
πλουτισθή και διά νέων εκ
λεκτών τοιούτων ας θά εϊ- 
σαγάγη τό γνωστόν εις πάν
τα επιχειρηματίαν τοΰ κι
νηματογράφου γραφεΐον 
τοΰ κ I. Μαργουλή.

Αί εΐσαχθησόμεναι ύπό 
τοΰ κ. Μαργουλή ταινίαι 
διά την περίοδον 1933 — 
34 θά ύπερβοϋν, ώς γνω 
ρίζομεν, τάς είκοσι πέντε, 
έκ τών οποίων 10 12 έκ τών 
καλυιέρων τής γερμανικής 
καί έν γένει Ευρωπαϊκής 
παραγωγής καί 15 περίπου 
περιπετειώδεις δμιλοΰσαι, 
μέ τούς γνωστοτέρους «α
στέρας» τής αμερικανικής 
δθόνης.

Μεταξύ τών πρώτων έ 
κλεκτών ταινιών τών καταλ- 
ληλοτάτων διά κίνημα ό- 
γράφους αριστοκρατικούς 
καί τών οποίων ή έκλογή 
έγένετο έπί τόπου κατόπιν

'Η ώραιοτάτη Γερμανίς καλλιτέχνις ’Αντέλα 
Κέρν τής Όπερας τής Βιέννης, τήν όποιαν Θά 
ϊδουν οί "Ελληνες διά πρώτην φοράν έφέτος 
είς τήν γλυκειά όπερέττα τοΰ Στράους «’Ανοι

ξιάτικα τραγούδια.»

2,2.__ 2... .ί____ ' ’ ειδικής πρός τοϋτο προ
βολής, έγνώσθησαν μερικαί τών οποίων τους τίτλους 
ώς καί μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία τής έμπτρι- 
κότητός των, παραθέτομεν κατωτέρω.

1) «Ή Μεγάλη δούκισσα Αλεξάνδρα», ένα 
φίλμ μεγάλου σκηνοθετικοΰ πλουτου, τοΰ οποίου η 
ύπόθεσις έκτυλίσσετι. ι έν Ρωσσίφ εϊς τήν εποχήν τοΰ 
Τσαρικού καθεστώτος, τήν τής Ρωσσικής Επανα- 
στάσεως καί έν Ευρώπη, σκηνοθετημένον άπό τόν δι 
άσημον γερμανόν σκηνοθέτην Βίλχελμ Ί ίλε, τον ίδιον 
σκηνοθέτην τοΰ αλησμόνητου «“Αν μέ θέλης έλα συ». 
Ή ύπέροχος μουσική τοΰ έργου συντεθημένη ύπό 
τοΰ διάσημου βιεννέζου μουσικοσυνθέτου Φράντς Λέ- 
χηρ, περιλαμβάνει διάφορα παθητικά ρωσσικά τρα
γούδια ώς καί διάφορα κομμάτια τών αθανατων 
έργων «Κάρμεν», «Άϊντά» καί άλλων συνθέσεων τοΰ- 
Βέρδι, μεταξύ δέ τών πρωταγωνιστών του άναφέ-

ρονται ονόματα τά όποια 
πορικότητα τοΰ έργου, ώς τό , 
τής περίφημου βιεννέζας σοπρά|ρ®τή; 
Νέας 'Υόρκης, τοΰ αγαπητού Σέή£Τ<

ι έγγυώντ^νπληρι^ς, τήΧέμ- 
ώς τό ^^ρ4αρί^ς Ζ^ίερίτ'σδή

Όπεράς τήςζ 
Γιό;

όΰ Λερ Σλέ-

>ι*ς

χαν Ρβά4ϊ\το 
ζακ κ.

2)
ραγγελία ν» μΐΤΤ=ν^ροχος 
όπερέττα τοΰ φημισμένου 
σκηνοθέτου Γκέζα φόν 
Μπόλβαρυ μέ ύπέροχον μου 
σικήν τοϋ διάσημου Ρόμ- 
περτ Στόλζ, γεμάτη πετα
χτά τραγουδάκια τά όποια 
πολύ σοντόμως θά έκλαϊ- 
κευθοΰν, δεδομένου δτι τά 
πλεϊστα έξ αυτών έχουν ά
πο ιυπωθή εις φωνογραφι
κός πλάκας. Ό κύριος πρω 
ταγωνιστής τοΰ έργου αυ
τού, δ συμπαγέστατος είς 
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν Βίλ
λυ Φόρστ, ό όποιος ύπο- 
δύεται τόν λεπτόν ρόλον ε
νός κατά παραγγελίαν έκ- 
φωνητού έπικηδείων, γα
μήλιων κ. λ. π. λόγων, ό 
Πάουλ Χέρμπιγκερ, δ έκ 
τών πρωταγωνιστών τής 
αλησμόνητου «Πάπρικα» 
καί ή ώραιοτάτη Έλζε 
"Ελστερ, συμπληρώνουν τά 

στοιχεία τά όποια άπαιτοΰνται διά τήν έπιτυχίαν 
μιας έκλεκτής παραγωγής.

3) «’Ανοιξιάτικα Τραγούδια» μιά πεταχτή δπε- 
ρέττα τού Πάουλ Φέγιος μέ μουσικός συνθέσεις τοΰ 
περίφημου Όσκαρ Στράους σέ μοτίβα τοΰ Γιοχαν 
Στράο ς καί μέ πρωταγω νιστός τήν περίφημον καλ- 
λιτέχνδα Άδέλα Κερν, τήν γνωστήν πρωταγωνίστριαν 
τής Όπερας τής Βιέννης τήν έπωνομαζομένην «τό 
άηδόνι τής Βιέννης», τήν Ούρσούλα Γκράμπλεϋ, καί 
τούς περίφημους κωμικούς ’Όσκαρ Καρλβάίς και Σε- 
κε Τσάκαλ

4) «Τά φλέγόμενα βουνά» μιά έντελώς άγνωστη 
σελίς τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου. Ή ύπόθεσις τοΰ 
έργου αύτού, έξελισσομένη ε’ιςτά γραφικά καί χιονο
σκεπή βουνά τοΰ Τυρόλου, παρουσιάζει τήν τραγικήν 
περιπέτειαν μιας μάχης έντελώς άσυνηθους, διά πρω- 
την δέ φοράν έμφανιζομένης άπό κινηματογραφικής 
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οθόνης. Πρωταγωνισταί τοΰ έργου αύτοΰ είναι, δ πε
ρίφημος Λουΐ Τρένκερ διάσημος αλπινιστής, γνωστός 
καί έν Έλλάδι άπό τά έργα «Ιερό Βουνό», «Λευκός 
έρως» κλπ. καί δ Λουΐτζι Σερβέντι

Πλήν τών άνωτέρω γνωσθέντων έργων, τό γρα- 
φεΐον τοΰ κ. I Μαργουλή θά πλουτισθή καί δι’ ε
τέρων 6 — 7 εκλεκτών έργων τών δποίων δμως κα
τάλογος, διά λόγους καθαρώς εμπορικούς, θά δοθή 
πρός δημοσίευσιν λίαν προσεχώς, ιίάντως, ως έγνώ- 
σθη, ή έξασφάλισις άριθμοΰ τίνος άκόμη εκλεκτών 
ταινιών, είνε γεγονός άναμφισβήτητον άναμένεται 
δέ ή επιστροφή έξ Ευρώπης τοΰ κ. Μαργουλή διά 
νά δοθή εις τήν δημοσιότητα δ σχετικός πίναξ συμ- 
πεπληρωμένος, καθ’ δσον δ λ. Μαργουλής έχει ως 
πρόγραμμά του τήν άγοράν ταινιών τών δποίων τό 
«γύρισμα» έχει ήδη πραγματοποιηθώ καί είνε εις 
θέσιν νά φθάσουν άμέσως εις ’Αθήνας καί δχι έξ 
έκείνων τών δποίων μελετάται άκόμη τό «γύρισμα».

’Εκτόςαυτών ή συλλογή τών ταινιών τοΰ κ. I. 
Μαργουλή πλουτίζεται, ως γράφομεν καί άνωτέρω διά 
δέκα πέντε περίπου περιπετειωδών έργων, δμίλούν 
των, μέ πρωταγωνιστάς τούς περιφήμους «άστέρας» 
Τόμ Μίξ · μία τοΰ δποίου, ύπό τόν τίτλον «Ό φίλος 
μου δ βασιληάς» έξαιρετικά ωραία καί πλουσιωτάτη 
— Μπούκ Τζόνες, Τϊμ Μάκ Κόΰ κλπ.

ΟΟΥΑΛΜίΜΠΗΪ’ΪΑΦ^ΡΕΙΗΗΗΕΥΡηΠΗΗ
Ό Ούάλλας Μπήρρυ. ό όποιος διετέλεσε διαδοχι

κός άστυνομικός είς τό Κάνσας Σήτυ, πυροσβέστης 
καί βοηθός ιπποδρομίου καί τοϋ όποιου τό όνομα 
είναι τώρα παγκοσμίως γνωστόν άπό τάς θαυμασίας 
έμφανίσεις του εΐς τάς ταινίας τής Μέτρο-Γκόλντουϊν 
Μάγιερ» «Στά κάτεργα», «Ό πρωταθλητής» καί «Τι
τάνες τοϋ άέρος» ώς έπίσης είς τά τελευταία φίλμ 
τής αύτής παραγωγικής έταιρίας «Ή Σάρξ» καί «Τό 
δεΐπνον τών δκτώ», άφίχθη πρό τίνος είς Εύρώπην.

Ό Μπήρυ άνεχώρησεν έκ Νέας Ύόρκης διά τοΰ 
ύπερωκεανείου «Μπερεγκάρια» καί άφίχθη είς τό 
Αονδΐνον τήν Ιην Σεπτεμβρίου έ. έ.. είναι δέ ή πρώτη 
φορά πού έπισκέπτεται τήν γηραιάν Εύρώπην μέ 
μηνιαίαν άδειαν άπό τήν όποιαν σκέπτεται νά έπω- 
φεληθή κατά τόν πληρέστερον τρόπον.

Κατόπιν έβδομαδιαίας παραμονής του είς τήν πρω
τεύουσαν τής ’Αγγλίας, άνεχώρησεν άεροπορικώς 
διά Παρισίους δπου παρέμεινε μερικός ήμέρας διά 
νά μεταβή κατόπιν εΐς τό Μπιάριτς. Κατόπιν θά συ
νέχιση τό ταξεΐδι του ε’ις τήν Ελβετίαν καί είς τήν 
Ιταλίαν πρό τής έπίστροφής του εΐς τό Χόλλυγουντ.

Η ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΒΡΑΪΣΤΙ
Είς τήν νέαν πόλιν Τέλ Άβίβ τής Παλαιστίνη; ϊδρύ- 

θη μία νέα κινηματογραφική εταιρία παραγωγής ταινιών 
&πό τήν έπωνυμίαν Orient Film Corporation Ltd μέ 
πρόεδρον αύτής τόν κ. W. Karelitz, τής όποιας σκοπός 
είνε ή παραγωγή ταινιών όμιλουσών 100 ο)ο έβραϊστί. Ή 
έταιρία αύτη προμηθευθεϊσα τάς καλυτέρας ήχητικάς έγ- 
καταστάσει; λήψεως καί προσλαβοΰσα εκλεκτόν έπιτελεΐον 
τεχνικών καί καλλιτεχνών έξ Ευρώπης, αρχίζει τό «γύρι
σμα» τής πρώτης δμιλούσης έβραϊστί ταινίας, έντός τοΰ 
προσεχούς μηνάς. "Ολοι οί ήθοποιοί πού θά λάβουν μέρος 
είς τήν έν λόγφ πρώτην εβραϊκήν ταινίαν θά κατάγονται 
έκ Παλαιστίνης.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

— Ό «Πάτερ Σέργιος» άπό τό περίφημον έργον 
τοϋ Τολστόϊ, τό όποιον πρό πολλών έτών προεβλήθη 
καί έν Άθήναις (Κινημ. ’Αττικόν) ώς βωβόν μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Ίβάν ΜοσζοΟκιν, «γυρίζεται» ήδη 
είς δμιλοΰσαν γαλλικήν έκδοσιν ύπότοΟΒλαδ. Στρι- 
ζέφσκυ διά λ]]σμόν τής International Film Export Co.

— Τό νέον φίλμ τοΰ Ζώρζ Μιλτόν (Μπουμπούλ) 
θά «γυρισθή» στή Σενεγάλη.

— Τό νέον μεγάλο κινηματοθέατρον τοΰ Λονδί
νου Traxy τό όποιον θεωρείται ώς τό πολυτελέστε- 
ρον τοΰ κόσμου έκαμε έναρξιν τών παραστάσεών 
του μέ τό έργον «Ό βασιλεύς Κόγκ .

— Τό παρισινόν κινηματοθέατρον Edouard-VII έ
καμε έναρξιν τών παραστάσεών του τήν 13 Σ'βρίου 
μέ τό πρώτον φίλμ τής Λίλιαν Χάρβεϋ διά τήν Φόξ 
φιλμ «Τό άμάξι της Α. Μ.» Τό πρόγραμμα συνεπλη- 
ρώθη μέ ταινίας έπίσης τής Φόξ Φίλμ, ώς διάφορα 
Νιούς καί ντεσέν-άνιμέ ήχητικά.

— Ή γερμανική έκδοσις τής ταινίας Paramount 
«Ή μαντάμ Μπατερφλάϋ» προβληθεΐσα εις τό έν Βε- 
ρολίνφ κινηματοθέατρον Μαρμορχάους» έσημείωσε 
μίαν πολύ μεγάλην έπιτυχίαν,

— Τήν 21 Σεπτεμβρίου έδόθη εΐς τό έν Βερολίνφ 
κινηματοθέατρον Mozart— Saals ή πρώτη τοΰ περιφή- 
φου έργου τής φόξ Φίλμ «Καβαλκάτ».

Είς τήν νέαν γερμανικήν ταινίαν τής Φόξ-Φίλμ 
Abenteuer der liebe, τόν πρωτεύοντα ρόλον κρατεί ή 
ή συμπαθεστάτη Τζέννυ Γιοϋγκο.

Ή Οΰφα έπραγματοποίησε ένα προπαγανδιστικό 
υπέρ τής χιτλερικής Ιδεολογίας φίλμ, ύπό τόν τίτλον 
Hitlerjunge Quex καί τοΰ όποιου ή πρώτη έν Βερο- 
λίνω έδόθη τήν 19 Σεπτεμβρίου έ. έ.

Ή Terra Film πραγματοποιεί μίαν νέαν έκδοσιν 
τοΰ περιφήμου έργου «Γουλιέλμος Τέλλος* * τό όποιον 
θά έκδοθή είς τήν γερμανικήν καί τήν άγγλικήν.

Ό Δόν Ζοζέ Μοχίκα μετά τοΰ πιανίστα του κ. 
Σάνδερς στήν άμμουδιά τής Γλυφάδας κατά

• τήν εν Άθήναις διαμονήν των.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ύπό τον κ. Πάτου Καλογερικού, τέως διεν- 
θυντοϋ Σκηνής τοϋ Έ&νικοΰ Θεάτρου, ίδρνθη δρα
ματική σχολή ύπό τόν τίτλον «Νέα Σκηνή» δπου 
θά διδάσκωνται τά μαθήματα: ’Απαγγελία, Δρα
ματική, ‘Ιστορία Θεάτρου και Σκηνοθεσία. ‘Η 
Σχολή περιλαμβάνει δύο τμήματα : Τό Επαγγελ
ματικόν και τό ’Ερασιτεχνικόν. Δίδακτρα ελάχιστα, 
τακτικοί εμφανίσεις από σκηνής των έπί τούτιρ 
καταρτιζομένων ομάδων.

Πληροφορίαι : Προφορικοί—μέ γράμμα —τηλε
φωνικοί: Π. Καλογερικόν, οδός Στρατ. Συνδέ
σμου 2, Δεξαμενή, ’Αθήνας. ’Δριθ. Τηλεφ. 20-156.

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Μ Τζεζαϊρλίδης 
Ε. Άνδρουλάκης 
Π.Τσαγκαράκης 
Α. Τσπτσαπάς 
Α ’ Αγγελόπουλος 
Μ. G. Μ.
Κινημ. Λούξ 
Κινημ. Κρόνιον 
Παν. Μαρόγλου 
Μ. Νοβσκ

Λάρισα 1—9—933 μέχρι 30—8—934 
Άθήναι 1—4—933 » 30-3—934 
"ΑΥ·Νικόλ. 1—9—933 » 30—8 -934 
0εσ]νίκη 1—9—933 » 30—8— 934 
Καλάμας 1—1—932 >■ 30-12—933 
Θεσ]νίκη 1-10-933 » 30—9—934
Ν.Κοκκινιά 1-9-933 » 30—8—934 
Σέρραι 1-9-933 » 29-2—934
Χαλκίδα 1 -10—933 * 30—9—934
Άθήναι 1 -10-933 » 30-9-934

Ο Δ©Ν Ζ@ΖΕ /ΛΘΧΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ

Ό γόης Μεξικανός καλλιτέχνης, δ δποϊος έπε- 
σκέφθη πρό έξαμήνου καί τήν 'Ελλάδα κατά τήν άνά 
τήν Εύρώπην καλλιτεχνικήν περιοδείαν του, έπιστρέ- 
ψας εις ’Αμερικήν, άπέστειλεν άπό τήν Σάντα Μόνι
κα πρός τόν κ. Σ. Σταμέλον, διευθυντήν τής Φόξ- 
Φίλμ διά τήν 'Ελλάδα, τήν κατωτέρω έπιστολήν, διά 
τής όποιας ό συμπαθής καλλιτέχνης έκφράζει πρός 
αυτόν καί δι’ αύτοΰ πρός τούς "Ελληνας φίλους του 
τάς άπειρους εύχαριστίας του διά τήν θερμήν ύπο- 
δοχήν πού τοΰ έγένετο εΐς τήν χώραν μας.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν έν φωτοτυπία τήν Ιδιό
χειρον έπιστολήν τοΰ μεξικανοϋ γόητος, τοΰ δποίου 
ί ένταΰθα παρουσία έκαμε τής τρυφερές καρδιές τών 

τθίδων νά περάσουν στιγμές άλησμονήτων συγκι
νήσεων.

JOSE MOJICA

Ή έπιστολή τοΰ Ζοζέ Μοχίκα μεταφρασμένη εις 
τήν έλληνικήν έχει ώς έξής :

ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ, Αύγουστος 28)1933.
«’Αγαπητέ μου κ. Σταμέλε,

»’Επί τέλους, κ-ιτέληξσ σπήτι μου ύστερα άπό ένα τα- 
ξεϊδι στ 1 Μεξικό ότυθεν έπέστρεψα τήν περσσμένην. έβδο- 
μάδα καί τώρα πού έχω καιρό γιά νά γράψω, τό πρώτο 
πράγμα πού κάμω εϊνε νά στείλω έπιστολάς πρός όλους 
τού; φίλους οί όποιοι τόσον εύμενώς συνέβαλον εΐς’ τό νά 
καταστήσουν τΰν περιοδείαν μας εύτυχισμένην καί επιτυ
χή' σείς εϊσθε εΐς έξ αύτών καί εϊμεθα εύγνώμονες γιά 
όλην τήν καλωσύνην σας.

«Παρακαλώ διοβίβασε τούς χαιρετισμούς μου πρός 
δλον τό πρόσω ιικόν τοΰ γραφείου σας καί τούς έν Άθή- 
ναις φίλους "Εγραψα ήδη στόν κ. Μάνσφιλτ ευχαριστών 
αύτόν έπίσης γιατί πραγματικώς έκαμε κάτι περισσότερον 
άπό τούς άλλους καί πστέ δέν θά λησμονήσωμεν τήν ευγέ
νειαν υμών όλων.

»Μέ τήν αγάπην μου γιά τήν 'Ελλάδα καί χαιρετι
σμούς στόν λαόν τής ώραιοτάτης ταύτης χώρας πρός τόν 
δ τοϊον έγώ καί δ κ. Σάνδερς στέλλομεν τού; καλλίτερους 
μ ις χαιρετισμούς».

Ζοζέ Μοχίκα

(’Ιδιαιτ. φωτογραφία «Κινηματογραφικού'Άστέρος»^
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LA LIBERTY 
(Raoul d’Ast)

LE PETIT PARISIEN
(Maurice Huet)

LE TEMPS
(Emile Vuillermoz)
MATIN
(Pieire-Gilles Veber)

LA VICTOIRE
ECHO DE PARIS 

(Paul Gordeaux)

LE PETIT JOURNAL
(Rene Jeanne)

L’HOMME LIBRE
(Pierre 01am)

L’ORDRE (G. Chaperote) 
EXCELSIOR (Andre Reuze) 
QUOTIDIEN (Lucie Derain) 
PARIS MIDI (Paul Reboux)
POPULAIRE
(Charles Jouet)
REPUBLIQUE
(Annette Sanger)

II ΓΑΛΛΟΙΤΙ ΛΕΓσ 
.............ταινία θαυμασία καί μεγαλοπρεπής, μία Από τις ώραιόι L-. , 
παραγωγές, ποΰ δέν είδαμε έπί πολλά χρόνια . . δλα εϊναι τέλβια QNDE((’ Altman) 
πρέπει νά τήν δή κανείς πολλές φορές Τό ΚΑΒΑΛΚΑΤ σημειί ΒOEBATS (Phil. Roland) 
ένα σταθμό τιμά τήν Εταιρείαν ΦΟΞ ΦΙΛΜ. ANTAGRUEL

ένα γιγάντιο, τεράστιο φίλμ, κάτι Από άπόψεως σκηνοδι torges" Chaoerot) 
πολύ μεγαλύτερο Απ' τό ΜΠΕΝ-ΧΟΥΡ, έξ αιτίας τής μεγα> 
π ρ ε π ε I α ς ποΰ διακρίνει τό έργο Απ’ τήν Αρχή ώς τό τέλος. .
............. παραγωγή μεγαλοπρεπής. ένα φίλμ ποϋ ύπερέχει d„ilC& RAC 
τ άλλα διά τής πνευματικής του Αξίας. I Hfc· Pauuetier)
.... ένα γιγάντιο ταμπλώ δπου ό σκηνοθέτης μεταχειρίσθηΜ Η 

Αφάνταστη μαεστρία δλα τά τεχνικά μέσα τοΰ όμιλοϋντος κτί β“>ί 
κινηματογράφου.
. . Επισκιάζει όλες τΙς τελευταίες παραγωγές... ένα δείγμα
χνης ποΰ Ανήκει είς τόν κινηματογράφον.

. τό ώραιότερο φίλμ τοΰ όμιλοϋντος κινηματογράφου ... ή 
δοσις θαυμασία μέ τήν Διάνα Ούϊνιαρτ, ή όποια εύθύς έξ Αρχής Α
ρέχει δλων τών Ανεγνωρισμένων Αστέρων.

. οί κατασκευασταί τής ταινίας αύτής δικαιούνται τών 
τέρων συγχαρητηρίων . . ένα ώραΐο φιλμ. · . ένα μεγάλο φιλμ.·· lUBDO-PlL/n 
Από τά δυνατά έργα τά όποια μόνον ό κινηματογράφος μπορεί νά μάςΜ 
.............ένα φίλμ έπικόν πρό τοΰ όποιου πρέπει νά ύποκλίνεται I 
μιά έποποιΐα, ένα ταμπλώ μεγαλοπρεπές τοΰ όποιου μερικές 
έχουν μιά πνοή ήρωϊσμοϋ. MAGAZINE
..............ένα ύπέροχο έργο . . < ξαιρετικής συγκινητικής δυνάμεθ»ί· Β 
.... θέμα Απλό καί ύπέροχο, NEMATOGRAΡΗΙΕ
.. . κολοσσιαία ταινία ft®ISE ”
 αύτό είναι ένα πνευματικό έργο —ένα έργο τέχνης, AkU*  
 αύτό πού πρέπει Ιδιαιτέρως νά τονισθή εϊναι ή συμέ™ 
αύτοϋ τοΰ φίλμ καί συγχρόνως ή είλικρίνειά του καί ή ζωντάνεια Μ Favard) 
. . . είναι ένα έργο γιγαντιαΐο καί μεγαλοπρεπές ποΰ τό όιαιώ ■
μιά Αφάνταστη Αρμονία.'Η Ιστορία αύτή θά α&ς Αναστατώση καί ' 
συγκινήση.

[ANTAGRUEL

^Btt(R J Hombourger)

όποια μόνον ό κινη ματογράφος μπορεί νά μβϊΜΛρβζί·; 
ικόν πρό τοΰ όποιου πρέπει νά ύποκλίνεται *arT*

Γ°10 MAGAZINE

p^lS SOIR 
pe Wolff)

^^IHIIIHIIIIIIHI CK

..................il ύπέροχο κινηματογραφικό θέμα I

..............ταμπλώ γιγαντιαΐο !

. . · . κανένα φίλμ ώς τώρα δέν μάς έδωσε τόσο πολύ τήν έντύπωσι
τοΰ μεγάλου καί ένα είδος σπάνιάς συγκινήσεως δπωςτό ΚΑΒΑΛΚΑΤ 
Τό ΚΑΒΑΛΚΑΤ θά σημείωση, είμαι βέβαιος σταθμό στήν Ιστορία 
τοΰ κινηματογράφου.

. . ή άπόδοσις είναι άρίστη. . 01 γυναικείοι ρόλοι διερμηνεύ
ονται πραγματικώς ύπό «κυριών» καί ό'χι ύπό κινηματογραφικών Α
στέρων ή γυναίκες δέν όμοιάζουν οϋτε μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο, οϋτε 
μέ τήν Μάρλεν Ντήτριχ. έχουν τόν Αέρα γυναικών τής πραγματικής 
ζωής. . κάθε λεπτομέρεια έχει παρασκευασθή μέ ύπέροχη μαεστρία 
τό ΚΑΒΑΛΚΑΤ είναι ταινία ποΰ πρέπει νά τήν δή δλος ό κόσμος. 
... . ή μεγαλειώδεις είκόνες τοΰ ΚΑΒΑΛΚΑΤ μέ σννεκίνησαν μέ
έγοήτευσαν.
............. σκηνές Αλησμόνητες—Αληθινός, πραγματικός κιντ,ματόγραφος 
θά πάτε νά δήτε τήν παραγωγήν αύτήν ποϋ είναι Ενδιαφέρουσα καί 
συγκινητική διά πλείστους όσους λόγους., ταινία Εξαιρετική, 
.............δέν διστάζω νά διακηρύξω δτι σπάνια, πολύ σπάνια συγκι- 
νήθηκα άπό ταινία δπως μέ τήν ταινίαν αύτήν.Ή σκηνοθεσία είναι 
μεγαλοπρεπής! καταπλήσσει άπό Αληθοφάνειαν καί κίνησιν Ή ήθο· 
ποιΐα τών πρωταγωνιστών ξεπερνάει τήν τελειότητα.
.............δέν διστάζω νά διακηρύξω δτι ό τρόπος μέ τόν όποιον ή 
ΦΟΞ ΦΙΛΜ διεχειρίσθη τό μεγάλο τοΰτο θέμα, προσέδωσε είς τήν 
έβδόμη τέχνη μιά νέα αίγλη.
............. ένα θαυμάσιο φίλμ ... Τό Γαλλικόν κοινόν εύρίσκεται πρό 
ένός Αριστουργήματος.

............ένα μεγαλειώδες σύνολο, σάν ένα Αρχιτεκτονικό Αριστούρ
γημα ...Σάς συ-νιστώ χωρίς Επιφυλάξεις νά δήτε τό φίλμ αύτό ποΰ 
διαπνέεται Λπόμιά πνοή έποποιΐας . ένα άπό τά καλύτερα θεάματα 
ποϋ μπορείτε νά δήτε.
... , Αρκεί νά μάθετε μόνον, πώς τό έργο είναι ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗ-

ΜΑ Σήμερα ή Εταιρεία ΦΟΞ εύρίσκεται σιίς δόξες της

r τ τ τ τ τ TTTTTTTTf
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Ί ίΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΟΙ ;

ΤΕΑΜ/^ΤΟΝΤ
ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΑΤΡΕΥΤΟ ΚΩΜΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ

Οί κωμικοί ρόλοι τόσον είς τό θέατρον δσον καί 
είς.τόν κινηματογράφον, τραβούν πολύ περισσότερον 

. τόύ§^τρ·ρ.ε.νας ήθοποιούς παρά τής γυναίκες. Χωρίς 
, V’ άναφΑαρ^ανείς ώρισμένους μεγάλους «άστέρας· 
■' σάν τόν ,Τσά^λυ Τσάπλιν, τόν Μπάστερ Κήτον ή τόν 

Χρςρολδ Λόυ&,'ώί όποιοι δέν βρήκαν ποτέ άνταγωνι- 
στμξας αξίας»!’ άπεκάλυπτε εύκολα μέσα στά χρο- 
νύςφυτων κφι|ωριών τής όθόνης καμμιά δεκαριά τού- 
Μ)ζΐστόν ά.λ&;άνδρικά δνόματα, περισσότερον ή όλι- 
γφτςρον δτάφη'μα, Αρχίζοντας άπό τοΰ Φάττυ καί 
κάταλήγο·^«^ στούς Λώρελ καί Χάρντυ, τούς πλέον 

■ γνωστοή0ωζΧονδρόν καί Λιγνόν, ένώ θά έδυσκολεύ- 
·«< «ο πρλμζ^α κατάρτιση ένα μικρόν κατάλογον άπό 

'γυναικεία δνόματα κωμικών «άστέρων». Ή αίτια τού 
φαινομένου αύτοϋ είναι άναμφιβόλως δτι ή γυναίκες 
περισσότερον φιλάρεσκες άπό τούς άνδρας καί έπιρ- 
ρεπεΐς είς τό νά έπιδεικνύουν μόνον τής χάρες καί 
τά φυσικά πλεονεκτήματα, δέν δέχονται κατά κανόνα 
νά άντιμετωπίσουν τής χίλιες δυό γελοίες στάσεις 
ή τής άνάλογες κωμικές περιπέτειες στής όποιες θά 
τής ύπέβαλλε ή ίδιότης των ώς κωμικών ήθοποιών. 
ΚΓ άν συγκατατίθενται ποΰ καί ποΰ νά παρουσιά- 
ζωνται μέ τόν τίτλον τής «καρατερίστας» ή κι’ άν 
δέχωνται κάποτε νά έμφανίζωνται άσχημες σέ καμ- 
μιά ταινία, αύτό τό κάνουν γιατί ξέρουν έκ τών προ- 
τέρων, πώς ό ρόλος τους θά είναι συμπαθητικός. 
Άκόμη καί μερικές άπό τής σπανιότερες άρτίστες 
πού παίζουν άποκλειστικά σέ κωμωδίες, δπως ή 
Πόλυ Μόραν, ή Μαρί Ντρέσλερ, ή Ζέσσυ Πίτς, έχουν 
κΓ αύτές τό έλαφρυντικό δτι είναι άσχημες καί 
ά ν α γ κ α σ_τ ι κ ά περιορίζονται στήν έπίδειξι,αύτής 
καί μόνον τής άσχημίας τους.

Έν τούτοις ύπάρχει μιά έξαίρεσις καί μάλιστα 
άξιόλογος, άφοΰ πρόκειται γιά μιά γυναίκα νέα, 
κομψή καί άξια ν’ άναμετρηθή μέ τής γοήτευτικώτε- 
ρες καί πειό θελκτικές ήρωΐδες τών αισθηματικών 
ταινιών. Αύτή είναι ή Τέλμα 1 όντ.

_ Πολλοί άπό τούς άναγνώστας μας θά έχουν άσφα- 
λώς ίδή τήν Τέλμα Τόντ, χωρίς νά προσέξουν, είς 
πολλούς συντόμους έπεισοδιακούς ρόλους. Έχει «γυ
ρίσει», Αναρίθμητα «σκέτς» μέ τήν Πόλυ Μόραν, καί 
ύπήρξε σχεδόν πάντοτε ή άπαραίτητη πάρτνερ τοΰ 
Μπάστερ Κήτον είς δλες του τής έμφανίσεις.

Υψηλή μέ άνοικτόξανθα μιλλιά κΓ ένα σώμα προ 
κλητικό πού τό κολακεύουν άκόμη περισσότερο κά
ποια τολμηρά ντεκολτέ ή μερικές πολύ έφαρμοστές 
βραδυνές τουαλέττες, ή Τέλμα Τόντ άξίζει πράγματι 
τό έπίθετο τής πολύ «έλκυστικής» πού δλοι οί άμερι- 
κανοί τής άποδίδουν μέ ένθουσιασμό. Άλλά παρ’ 
δλην αύτήν τήν φυσικήν έμφάνισιν τής κλασσικής 
«ζέν-πρεμιέ», ή Τέλμα Τόντ, δέν δπισθοχωρεϊ μπροστά 
στής πειό εύτράπελες καί πειό γελοίες περιπέτειες 
δπου τήν παρασύρουν ή τρελλές καί άχαλίνωτες 
φαντασίες τοΰ Γκροΰσσο, ταΰ Μάρξ καί πειό πολύ 
τοΰ εύφυεστάτου Μπάστερ Κήτον. Τήν τραβολογοΰν, 
τήν ρίχνουν στά νερά, τήν πετοΰν κατάχαμα, τήν κα
θίζουν στά γόνατα τους, δίχως νά τήν κάμουν νά 
χάση έστω καί γιά μιά μόνον στιγμή τό χαριτωμένο 
έκεΐνο καί γεμάτο χιοΰμορ χαμόγελό της.

Μιά φορά έν τούτοις ή Τέλμα Τόντ έτόλμησε νά 
δειχθή άπιστη πρός τήν προσωπικότητά της. Πήρε τό 
ψευδώνυμον ’Άλισον Λόϋο κι’ «έγύρισε» στόν «Κουρ
σάρο» ένα ρόλο σοβαρό. Τό πείραμά της δμως αύτό 
έμεινε μοναδικό καί ή Τέλμα ξαναγύρισε στόν προ
ορισμό της.

ΚΓ δταν σκεφθή κανείς πώς ή έξαιρετική αύτή γυ
ναίκα ήταν άλλοτε δασκαλίτσα σ’ ένα μικρό έπαρ-

Β — ----------------------------------------------- t-jjj
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—Ή Λίλιαν Χάρβεϋ πρωταγωνιστέϊ είς τό με
γάλο φίλμ παραγωγής Ζέσσε Λάσκυ διά τήν «Φόξ» 
«Μαριονέττες». Τό σενάριο έγράφη ύπό τοΰ Σ. Μπέχρ- 
μαν καί ή μουσική ύπό τοΰ Φρίντρια Χολλέντερ. Σκη
νοθέτης είναι ό πολύς Ρόουλαν Λή καί πρωταγωνι
στής ό Τζέν Ραϋμόν.

—Είς τά έφετεινά «Φόξ Φόλλις» λαμβάνουν μέρος 
οί άκόλουθοι καλλιτέχναι: Ζανέτ Γκαίηνορ, Βίλλ 
Ρόγκερς, Λίλιαν Χάρβεϋ, Βάρνερ Μπάξτερ, Άνρύ 
Γκαρά, Σπένσερ Τράσυ, Τζαίημ Ντάν, Σάλλυ Έϊλερς 
Χήδερ ’Άντζελ, Τζών Μπόλς, Έλ Μπρέντελ, Νόρμα 
Φόρστερ, ΛιοΟ ”Αϋρες, Μιμί Ζορντάν, Φλώρενς Ντέ- 
σμοντ, Σίντ Σίλβερς, Χάρβεϋ Στέφενς, Βίνντ Σόου 
καί Στέφιν Φέτσιτ. Τά τραγούδια δφείλονται είς τόν 
Ρίτσαρ Ούΐτιγκ.

—Ό κωμικός Μάλκομ Σαίν Κλαίρ προσελήφθη 
υπό τής «Φόξ» διά νά πρωταγωνιστήση είς μίαν ται
νίαν μετά τοΰ Έλ Μπρέντελ.

—Είναι γεγονός πλέον δτι ό Μωρίς Σεβαλιέ καί 
ή Τζόαν Κράουφορντ θά πρωταγωνιστήσουν είς τήν 
νέαν έκδοσιν τής «Εύθυμης χήρας» τοΰ Λέχαρ.

—Ή Τζέννυ Μάκπερσον γράφει τό σενάριο τής 
«Κλεοπάτρας» τό όποιον πρόκειται νά σκηνοθετήση 
ό Σέσιλ ντέ Μίλλ μέ πρωταγωνίστριαν τήν Κλωντέντ- 
Κολμπέρ, διά λ)σμόν τής Παραμάουντ.

—Ό «Αόρατος άνθρωπος» τοΰ Ούέλλς θά κινημα- 
τογραφηθή ύπό τοΰ Τζαίημ Ούήλλ διά λ)σμόν τΰς 
Universal, καί μέ πρωταγωνιστάς τήν Γκλόρια Στι- 
ούαρτ καί τόν Ούϊλλιαμ Χάρριγκαν.
ΓΑΛΛΙΑ

Ό Μάρκο ντέΓκαστίν «γυρίζει» είς τό στούντιο 
«Πατέ-Νατάν» ένα παράξενο φίλμ ύπό τόν τίτλον 
«Ρότσιλντ» τό όποιον πραγματεύεται τήν ζωήν τοΰ 
περιφήμου πολυεκατομμυριούχου.

—Ό Μωρίς Τουρνέρ σκηνοθετεί τό φίλμ ·Ό κλέ
πτης» άπό τό έργον τοΰ Μπερνστάϊν.

—Είς τήν «Μάχην» τοΰ Κλώντ Φαρρέρ, τήν όποιαν 
σκηνοθετεί ό Τουρζάνσκυ πρωταγωνιστούν οί : 
Σάρλ Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα, Μπέττυ Στόοφιλντ, 
Ίγκιτζίνωφ καί Τζών Λόντερ,

—Τό περίφημον θεατρικόν έργον τοΰ Φρειδερίκσο 
Μπουντέ «Τό άσθενές φύλον» πού έπαίχθη καί είς 
τάς ’Αθήνας έπί σειράν παραστάσεων ύπό τής Κο> 
τοπούλη διαυκευάζεται ύπό τοΰ Ρομπέρ Σίουτμακ 
είς κινηματογραφικόν έργον.

—Ή γνωστή συγγραφεύς τοΰ «Γκράντ-’Οτέλ» Βίκυ 
Μπάουμ είναι πλέον πολύ τής μόδας. Τρία έργα της 
κινηματογραφοΰνται είς τήν Αμερικήν καί ό Μάρκ 
Άλλεγκρέ «γυρίζει» είς τό στούντιο Τόμπις τοΰ Έ- 
πιναί τήν «Λουτρόπολιν γυναικών» (l.ac-a’ x-Dames) 
μυθιστόρημα πού μετεφράσθη καί Ελληνιστί καί έδη- 
μοσιεύθη είς,τήν έφημερίδα «Πολιτεία·, μέ τόν Ζάν 
Πιέρ ’Ωμόν, τήν Ροζίν Ντερεάν, τήν Σιμόν Σιμόν, 
τόν Βλαντιμήρ Σοκόλωφ, τόν Μισέλ Σιμόν, τήν Ίλα 
Μερύ, τήν Άντέλ Ζουαγιέ, τήν Μαρί Ντισάν, τήν Ζερ- 
μαίν Ρεβέ, τήν Μιλλύ Ματίς, τόν Μωρις Ρεμύκαί τόν 
Πώλ Άσελίν.

—Ό Ζάκ Φέϋντερ «γυρίζει» τό «Μεγάλο Παιχνίδι» 
μέ τήν Μαρί Μπέλλ.

χιακό αμερικάνικο σχολείο, δέν μπορεί παρά νά 
τήν συγχσρή πού προτίμησε τόν τόσο έκφραστικδ 
ρόλο μιας κατεργαρούλας καί άδιάκοπα χαριεντιζο- 
μένης μαθήτριας, στόν όποιον έμφανίζεπαι τόσον 
συχνά διά κωμικά «σκέτς».
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Άν καί δχι όριστικώς, πάντως όμως έξέπνεσεν ή 
θερινή περίοδος. Οί θερινοί κινηματογράφοι, δλοι ανε
ξαιρέτως, δέν πρέπει πλέον νά ελπίζουν τίποτε. Είς 
τό μέχρι σήμερον παθητικόν ή ενεργητικόν τους θά 

.'είροστεθή καί άλλο παθητικόν.
Δυστυχώς ό ελεεινός καιρός καί πρό παντός κατά 

τά βράδυα. τών δέκα πέντε τελευταίων ήμερών, δέν έπέ 
τρεψε τήν παραμονήν τού κόσμου, έπί πολύ, είς τό ύ
παιθρον. Άρκεταί δέ θεατρικοί επιχειρήσεις μετέφε
ραν τούς θιάσους των είς χειμερινά θέατρα δπου καί 

'^παραμένουν καί μόνον οί κινηματογράφοι συνεχζουν 
^πεισμόνως τά; έργασίας τ υν. έπί τή έλπίδι, ϊσως, μιας 
.παλυτέρας αύριον.

* *
■ Οί χειμερινοί κινηματογράφοι, αριστοκρατικοί και 
κλοϊκοί, ετοιμάζονται, προκειμένου κατά τάς άρχάς τού 
^προσεχούς μηνός νά κάμουν έναρξιν τών έργασιών των, 

ΙΙρώτος έξ δλων θ' άρχίση τήν λειτουργίαν του τό 
Π α λ λ ά ς τήν 30 τρέχοντος μηνός, δηλ. τό προσεχές 

^Σάββατον, ϊσως μέ τό εργον «.Είναι χαριτωμένος» μέ 
τήν Μέγκ Λεμονιέ καί τόν ’Ανρύ Γκαρά

I Είς τό ’Αττικόν ό κ Σκούρας πλουτίζει τόν 
. φωτισμόν τής εισόδου, δ όποιος έπί τή ευκαιρία, γίνε
ται καί μοντέρνος, δηλ. περίπου κρυφός ώς καί τόν 
έντός τής αιθούσης, είς τήν οποίαν έπί πλέον τοποθε
τεί είς τούς ήλτ υπάρχοντας καί τρεις άκόμη έξαερι- 

-στήρας ‘Ο φωτισμός τής αιθούσης θά σβύνη βαθμιαίως 
ώστε νά μή θίγη τήν δρασιν τών θεατών. 'Η εναρξις 
τού ’ Α τ τ ι κ ο ύ δέν ώοίσθη άκόμη, άλλά πάντως δέν 
πρόκειται νά βραδύνη πέραν τής 7ης προσεχούς μτνός.

’Εκ τών κινηματογράφων. τής Ε.Κ.Ε. πρώτοι θ' άρ- 
^.χίσουν τό Χπλένητ καί ό Απόλλων χωρίς δμως νά 
όρισθή καί ή ημέρα τής ένάρξεώς των. Τού Τιτάνια 
ή εναρξις θά βραδύνη πάντως μέχρι τέλους Όκτα>βρί υ, 

Εκδομένου δτι ήδη διακοσμείται ή αϊθουσά του τά δε 
καθίσματα, μηχανήματα κ λ.π. έγκαταστάσεις θά ά- 
παιτήσουν κάποιον χρόνον διά τήν τοποθέτησίν των

Τού Παν0Ε©υ, τού Κοτ^πουλείου καί τού ©ύφα 
Πάλας αί ενάρξεις, δέν εΐνε ακόμη γνωστόν πότε θά 
γίνουν, δεδοιιένου δτι καί είς τά δύο πρώτα εΐνε έγκα- 

^εστημένοι θεατρικοί θίασοι.
♦ *

Έκ τών συνοικιακών χειμερινών θά λειτουργήσουν 
πλήν τών δύο γνωστών ’'ΑΡΗζ κα4 Άχίλλείον, 

καί έτεροι δύο. Τό έπί τής οδού Πατησίων καί παρά 
*ήν στάσιν Αεβίδη ζαχαροπλαστεϊον ΆτΘίς ένοικιασθέν 

-υπό τών κ. κ. Καπράλου έμπορου έκ ΙΙειραιώς καί Δ 
ρΐαχνάτ υ μεταβάλλεται είς χειμερινόν κινηματοθέα- 

τρον. Επίσης θά λείτουργήση καί τό Α.Ο Δ.Ο. είς τούς 
ΕίΔμπελοκήπους ύπό τήν διεύθυνσιν πιθανώς τού κ.

Π. Μαρόγλου.
d Έ Καλλιθέα έφέτος θά στερηθή χειμερινού κινη
ματογράφου, δεδομένου δτι ό κ Π. Γκ ιέτσης έγκατα- 
Αείπει τό Έτουάλ ώς πραγματοποιήσας μόνον ζημ ας 
και μόνον είς τού Χαροκόπου θά λειτουργή τό Κρυ- 
ΟΤάλ τού κ. Κοσμίδη.

*
Έκ τον δημοσιευθ·έντος κατάλογον των ί’ργων τοϋ 

βαφείου τοΰ κ Α· Ζερβού, έγνώσθ·η δτι τδ Πάνθεον 
προβάλη τά εξής έργα, τά δποία ενοίκιασε κατόπιν 

γΛίδικής πρός τούτο προβολής. .Φρειδερίκη τοΰ Φράντς 
rftep τήν Μαίντυ Κρίστιανς, αΚι’ εμένα ποιος &ά 

Ι*τ  φιλήση;» μέ τόν Γκέοργκ ’Αλεξάντερ, .Άπηγορευ- 
αγάπη· μέ τήν Άνναμπέλα καί τόν Πρεξάν, «Έ- 

βωτική φωληά. τοΰ Φράντς Λέχαρ μέ τήν Μάρ&α 
’’ Εγγερτ, .'Άν τους παντρεύαμε, μέ τήν “Αννυ Οντρα 

• Οί Κύριοι ιού Μαξίμ» όπερέττα τού ”Οσκαρ Στράους 
«"Εγκλημα καί Έξιλέωσις» μέ τόν Χάρρυ Μπό 
τό περίφ μον · Dirigible» μέ τόν Τξάκ Xofa 
8εον επίσης διαπραγματεύεται καί έ 
τού γραφείου, τά Διαγωγή, μηδέν» 
θυρωρός».

Ol κεντρικοί λαϊκοί επίσης κινηιξ 
νότι λειτουργούν, πλήν τού Ροζίχλα 
συγχρόνως, ώς έπί τό πλεΐστον δέ έκλεϊ 
ρινά προγράμματά των Οΰτω τό Ρφζίχλα^ρ^ Μ 
στίκ έκλεισαν έργα τής Ε.Κ.Ε,. καί Α. 
ναϊχόν τών γραφείων Σπυρίδη, Φραγκέτ 
κ.ά. καί τό Ελλάς τής Φόξ, τής Μέτρο καί τη

*0 λαϊκός κινηματογράφος ’ASnVQUXOV > 
τελευταΐον καιρόν ήρχισε νά λαμβάνη δψιν—εσωτερι
κήν καί εξωτερικήν—αρκετά εύχάριστον, όφειλομένη 
ασφαλώς είς τόν νέον του διευθυντήν κ. Ζερβόπουλον. 
Διαφημίσεις έξυπνοι, εκλογή καταλλήλων έργων καί συ 
νεχής έπίβλεψις τής δλης λειτουργίας τού κινηματογρά- 
φ ύ τό ειδικού αλλά καί δραστήριου ανθρώπου, δέν 
εΐνε δυνατόν παρά νά προοδεύση μία έπιχείρησις.

ΙΙρόσωπα άπολύτως άξιόπιστα, μάς πληροφορούν 
δτι είς τά γραφεία τών κ. κ. ’Αμολοχίτη καί Βουλγα- 
ρίδη κατηγορεϊται καί υβρίζεται ή διεύθυνσις τού ^Κι
νηματογραφικού Άστέροςη καί αί κατ’ αύτής ύβρεις 
καί ή έν γένει έναντίον τού περιοδικού καταφορά δια- 
τυπούται μετά πείσματος και συστηματικότητας προδι- 
δόντων εύκολώτατα τούς ταπεινούς καί αναξιοπρεπείς 
λόγους είζ τούς οποίους οφείλεϊ;αι ή ποταπή αυτή συμ
περιφορά τών υβριστών.

Μολονότι δέν είναι ή πρώτη φορά, πού πληροφο- 
ρούμεθα τήν έναντίον μας, έκ μέρους τού περιβάλλον
τος τών άνωτέρω γραφείων άσκουμένην κακοήθη πολε
μικήν, έν τούτοις άπεφύγαμεν έως τώρα νά άπαντήσω- 
μεν καθ’ οίονδήποτε τρόπον είς αύτήν, θεωρούντες καί 
αύτήν καί έκείνους πού τήν ασκούν,άξιους κάθε περι- 
φρονήσεως. ’Επειδή δμω·^ ή εύγενής αύτή τακτική μας 
δυνατόν νά παρεξηΥηθή καί νά θεωρηθή ώς σιωπηλή 
άναγνώρισις τού δικαίου τών υβριστών, άιαγκαζόμεθα, 
δοχιμάζοντες άρκετήν άηδίαν νά άσχοληθώμεν μέ αύ- 
τούς κ ί τάς πράξεις των.

‘Ο «.Κινηαατογραφικός ’Αστήρ - έντός τού πλαισίου 
τών υποχρεώσεων του, ώς δημοσιογραφικού οργάνου 
ευρισκόμενος, καί έπιθυμών νά έξυπηρετή δσον δύνα- 
ται καλλίτερον τό άναγνωστικόν του κοινόν, δλους δη
λαδή τούς "Ελληνα- κινηματογραφικούς επιχειρηματίας 
καθιέρωαεν άπό τής άρχής τής έκδόσεώς του ειδικήν 
σελίδα κριτικής τών πρρβαλλομένων διά πρώτην φο
ράν είς τάς 'Αθήνας έργων, ή άντικειμενικότης καί ή 
άμεροληφία τής οποίας έπέσυραν πάντοτε τήν γενικήν 
έκτίμησιν.

'Η αύστηρά δμως άκολούθησις τής τακτικής αύτής 
είς' τήν σύνταξιν τής κριτικής, δέν έπιδοκιμάζεται φαί
νεται άπό τούς διευθύνοντας τό έν λόγω γραφεϊον, έφ’ 
δσον δέν γίνεται κάποια έξαίρεσις διά τά άνήκοντα είς 
τήν έκμετίλλευσίν του έργα, διά τά όποια εδιδε ενίοτε 
άλλοτε είς τόν ^Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» πρός κα- 
ταχώρησιν διαφημίσεως έπί πληρωμή.

’Επειδή δμως συμβαίνει ή διεύθυνσις τού περιοδι
κού νά δίδη περισσοτέραν σημασίαν είς τήν έκτίμησιν 
τών άναγνωστών της καί όλιγωτέραν είς τάς έκ τών 
διαφημίσεων τών κ. κ. Άαολοχιτη—Βουλγαρίδη είσπρά 
ξεις, προεκλήθησαν έκ τής άφορμής αύτής τό άσπονδον 
κατά τού περιοδικού μΐσο$ καί έν συνεχεία τότε ή ά- 
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νωτέρω άναφερομίνη κακόπιστος Οσον καί ανόητος πο
λεμική έναντίον του.

"Εκθέτομεν Αρκετά μακρώς τάς άφορμάς, αΐ όποιοι 
έγέννησαν τόν έναντίον μας άσχημον αγώνα διά νά κα- 
ταστήσωμεν περισσότερον καταφανή την άνηθικότητά 
του χα'ι νά δώσωμεν είς τους άναγνώστας μας μίαν σαφή 
Ιδίαν τής αγροίκου νοοτροπίας τών υβριστών μας.

Έκ'-ός αύτοΰ θέλομεν νά ύπογραμμίσωμεν καί κάτι 
άλλο τό όποιον πρέπει νά κατανοηθή καί άπό δλους 
έχείνους τών όποιων ή νοοτροπία τυχόν συνταυτίζεται 
μέ τήν τοΰ περιβάλλοντος τών κ. κ. "Αμολοχίτη χαί 
Βουλγαρίδη. Καί τό κάτι αυτό είνε δτι ό • Κινηματο
γραφικός Άστήρ*,  εις οΰδεμίαν περίπτωσιν ήμπορεϊ 
νά προβή είς υποχωρήσεις καί νά άποσιωπήση Αλή
θειας δυσάρεστους διά τήν μίαν ή άλλην κινηματογρα
φικήν έπιχείρησιν, δσονδήποτε στενοί δεσμοί καί αν 
τόν συνδέουν μετ' αυτών.

Τήν δήλωσιν αυτήν εΰρέθημεν καί άλλοτε είς τήν 
άνάγχην*νά  κάμωμεν, όσάχις παρουσιάσθησαν περι
πτώσεις ώς ή σημερινή. Άπεφύγαμεν δμως πάντοτε 
νά δώσωμεν είς τά δημιουργούμενα ζητήματα περιοσο- 
τέραν ευρύτητα, εστω*καΐ  άν τούτο ήτο πρός ηθικήν 
ζημίαν τοΰ περιοδικού μή θέλοντες νά έρχεται τούτο 
είς μεγαλυτέρας προστριβάς πρός άτομα χαί επιχειρή
σεις μετά τών όπο’ων κατ’ επαγγελματικήν Ανάγκην 
έπρεπε νά διατηρή άγαθάς όπωσδήποτε σχέσεις.

Άλλά ή σχοπιμότης αυτή ποϋ έδημιούργει τήν δι 
αρχή ανεκτικότητα μας, δεν είνε δυνατόν νά έξαχολου- 
θήση επ' άπειρονρ,ΰφισταμένη χαί κάποτε, δταν θά 
εύρεθώμεν πρό ζητήματος δπως αυτό ποϋ τώρα μάς 
απασχολεί, αντί νά κατατριβώμεθα είς συζητήσεις καί 
κά χαταναλίσχωμεν χρόνον, σκέψεις, μελάνην καί τόν 
πολυτιμότατον χώρον τοΰ περιοδικού διά τόν ένα ή άλ
λον υβριστήν, θά προτιμήσωμεν νά παραδώσωμεν τόν 
τελευταϊον εις τόν νόμον καί τόν εισαγγελέα, οί όποιοι 
θά τόν διδάξουν κατά τίνα τρόπον θά άπέχη είς τό 
μέλλον άπό παρόμοια όλισθήματα.

♦ *
"Ενα νέον τρόπον εκβιασμού εύραν μερικοί ίιευθυν- 

ταί επαρχιακών κινηματογράφων προκειμένου νά επι
βάλουν τάς απόψεις των είς ένα αθηναϊκόν γραφεΐον 
ταινιών, δταν γεννηθή ζήτημα χρημ. διαφοράς μεταξύ 
των. "Επί παραδείγματι :

Προκειμένου νά επιστρέφουν μίαν ταινίαν είς τό εν 
Άθήναις γραφεΐον άπ" δπου τή·> ενοίκιασαν, παραδί
δουν αυτήν είς μίαν Τράπεζαν με τήν εντολήν νά τήν 
παραδώση, δταν τό Αθηναϊκόν γρ-ιφεϊον τής καταβάλη 
ίπ" όνόματι τοΰ παραδώσαντος επαρχιώτου, δρισμένον 
ποσόν.

Τοιαΰτα κρούσματα έσημειώθησαν μέχρι σήμερον 
ούκ ολίγα. Τελευταίως μάλιστα ή Φόξ ένοικιάσασα μίαν 
ταινίαν μέ τόν Μοχίκα είς τόν έν Θεσσαλονίκη κ. Ε 
Φωκέαν τοΰ κινηματογράφου Κυβέλεια, έλαβε τήν έντο 
λήν νά τήν παραλάβη άπό τήν Τράπεζαν άφοΰ κατα
βάλη είς αυτήν διά τόν . ..Ιδιοκτήτην της! κ. Φωκέα 
δρχ. 4.000 ‘Εννοείται δτι ή Φόξ πιεζομένη να εκπλή
ρωσή άναληφθείσας υποχρεώσεις έναντι πελατών της, 
ήναγκάσθη νά καταβάλη τό ποσόν άλλά καί νά κοινο- 
ποιήση έξώδικον διαμαρτυρίαν «ίς τόν περίεργον αυτόν 
επιχειρηματίαν, άπειλοΰσα δτι καί θά τόν μηνύση επί 
εκβιασμώ.

Διά νά λάβη γνώσιν δ κινηματογραφικός κόσμος τής 
Ελλάδος, ποιαν σημασίαν έχει ή συσσωμάτωσες μιας 
έπαγγελματικής τάξεως, τόν πληροφορούμεν δτι, είς 
τό Σωματεΐον τών "Ηθοποιών έγένοντο δεκτοί ώς μέλη 
αΰτοΰ, κατόπιν έπιμόνων ένεργειών των καί οί Κα- 
ραγκιοζοπαΐκται.

Τήν Ανάγκην τοΰ νά άκήκουν είς μίαν σωματειακήν 
όργάνωσιν διά τήν χαλλιτέραν έξυπηρέτησιν τών ίκά- 
στοτε παρουσιαζομένων ζητημάτων μιας επαγγελματι
κής τάξεως, ήσθάνθησαν ήδη καί αυτοί οί καραγκιο- 
ζοπαϊκται καί πρό αύτών άπό έτους περίπου οΐ όπε 
ρατέρ τών κινηματογράφων.Καί μόνον οί μεγαλόσχημοι 

έλληνες κινηματογραφισταί επιμένουν νά θεωρούν ίσω( 
πολϋ ταπεινωτικόν τό νά άσχολοΰνται μέ ζητήματα τά 
όποια θά τοϋς φέρουν κατ’άνσγκην είς ϊσην μοίραν μί 
μικρούς έπαγγελματίας.

Πάλαι ποτέ, πρωτοοτατήσαντος τού αΚινηματογραφι. 
κοΰ Άστέρος» ίδρύθη κάποιο σωματεΐον, τό όποιοι 
μετά τήν πρώτην έντύπωοιν, κατόρθωσε όχι μόνον Πα
νελλήνιον νά μή μείνη άλλ’ ούτε καν Παναθηναϊκόν. Οί 
ιθύνοντες τότε τά τοΰ Σωματείου, προσεπάθουν καί 
ξεύρισκον λύσεις τών ζητημάτων ταιν τοιούτας, αϊτινος 
ουδέποτε θά έξευρίσκοντο χωρίς τήν σωματειακήν εκεί
νην όργάνωσιν- Τή είσηγήσει τότε τοΰ έκ τών μελών χ 
Γ. Σαμαρτζή, έξΐυρέθησαν καί ικανοί οικονομικοί πόροι, 
οϊτινες έξησφάλιζον δχι μόνον τήν απλήν ϋπαρξιν τοό 
σωματείου άλλά καί τόν άπόλυτον σεβασμόν παντός τρί
του πρός τήν όργάνωσιν εκείνην τής όποιας μέλη ήσαν οί 
κινηματογραφισταί,οϊτινες θεωρούνται καί πολϋ δικαίως, 
φορείς τοΰ πολιτισμού. Τό σωματεΐον αυτό δχι μόνοι 
δέν υπάρχει σήμερον, κατόπιν τής παραιτήσεως καί τοϋ 
τελευταίου προέδρου του κ. Α. Ζερβού άλλά καί iter 
υπήρχε καί είχεν υπογραφή ύπό τών διευθυντών τΰη 
διαφόρων γραφείων έκμεταλλεύσεως >< Πρωτόκολλον τ<μι^> 
δι’ ον έδηλοΰτο δτι έπί έκάοτου τιμολογίου ένοικιάακες 
ταινιών θά είοεπράτετο δεκάδραχμον δικαίωμα υπέρ τον 
Σωματείου, οί πλεϊστοι ύπογράψαντες τότε τό πρωτό
κολλον τιμής μεγαλοκαρχαρ’-αι, Η'-τεχράσθησαν δεκάδας 
ολοκλήρους χιλιάδων δραχμών, μηδέποτε δώοαντες λογα
ριασμόν τών διά λογαριασμόν τής Π.Ε Κ είσπραχθέντor 
χρημάτον. Δυστυχώς καί ιά έκάστοτε Δ Συμβούλια ή- 
δράνησαν τόσον είς τό ζήτημα τούτο ώστε τά ζημιωθή ί 
όργάνωσις εκείνη καί νά προκληθή έκ τής Αφορμής «κ»·’· 
νης ή άμεσος έν τή άφανεία πτώσις της.

Ό κ. Σαμαρτζής δ καί εισηγητής τοΰ μέτρου έκείνον 
διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τής Π.Ε.Κ , δ τόσον είλι- 
κρινώς ένδιαφερθείς διά τήν ϋπαρξιν της, τί λέγει δι' δί· 
αύτά ; Δέν νομίζει δτι είνε έπί τέλους καιρός, νά ένδια- 
φερθή καί πάλιν διά τά -οινά, άναλαμβάνων αύτός τήν 
πρωτοβουλίαν τής ανασυστάσεων τοϋ Σωματείου έκείναν 
έπί ύγειεοτέρολν βάσεων ; ‘Ημείς θά τοΰ παράξωμεν πά
σαν δυνατήν ύποστήριζιν καί εϊμεθα βέβαιοι δτι θά τδν 
ευγνωμονεί διά τούτο ούμπας δ ελληνικές κινηματο, ρα- 
φικός κόσμος.

* Υπό τήν έπωνυμίαν ιΤενικαί Κινηματ. "Επιχειρή
σεις) (Γ.Κ.Ε.) συνεστήθη, ύπό τών κ. κ. Δημ. Μανιάτη 
τέως διευθυντοΰ -;οΰ άθην. κινηματογράφου *Μάζε-  
στι », Γουλ. ‘Ορεστίδη τέως υπαλλήλου τών κ. κ. Ιε>' 
άννου καί Μάλλη καί Μ. Λεπενιώτη τέως τοιούτα*  
τής Συμβατικής, δμόρυθμος έμπορική έταιρία, σκο· 
παύσης τήν έκμετάλλευσιν κινηματ. ταινιών καί τφ» 
πώλησιν διαφόρων κινηματογραφικών ειδών. ‘Ο ·Λ· 
νηματογραφικός Άστήρ-, άναγγέλων μετ’εύχαριστήσεοί 
τήν ϊδρυσιν τοΰ άνωτέρω γραφείου ύπό τών τριών καλ- 
λιστών νέων, έκφράζει τήν βεβαιότητα δτι θά τύχον· 
τής άμερίστου ϋποστηρίξεως όλοκλήρου τοΰ κινημστο- 
γραφικού κόσμου, τής όποιας είναι άλλωστε, άπολυτΜ 
άξιοι.

Τήν τελευταίαν στιγμήν έπληροφορήθημεν δτι, τά μ<· 
νηματοθέατρα «'Αττικόν*,  - Σπλέντιτ*  καί πιθανώς καί · 
Απόλλων*  άπεφάσισαν ν’ ανοίξουν τάς πύλας των *·
Σάββατον -30 Σεπτεμβρίου.

Φυσικά, ή άπόφασις αύτή έλήφθη διά λόγους συναγε>' 
νισμοΰ πρός τό · Παλλάς*,  τό όποιον, ώς γράφομεν ανω
τέρω Αρχίζει τάς παραστάσεις του, τήν αυτήν ήμέραν.

-els' 'ββ'

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
®8οσ«λονίχη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διαμάντι 
Τσάρου», «Διπλωμάτης γυναικών», «Ό θείος μου δ άρλ1 
στράτηγος», «Ό πρίγκηψ τής Αρκαδίας», «Βιεννεζι**·  

νύχτες» καί έπαυσε τάς προβολάς τοΰ θερινού κινημ®’0 

γράψου λόγφ τοΰ καιρού μεταφερθέντων τών μηχανημά
των του είς τόν χειμερινόν, τοΰ οποίου ή εναρξις" θ’ ά 
γηγγελθή λίαν προσεχώς.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενας ανδρας μιά 
γυναίκα», «Αυτή ή καμιιιά άλλη», «"Ερως στά σύνορα», 
«Μιά τρελλή Ιδέα», «Μιά νύχτα στή Σταμπούλ», μετέφερε 
δι’έπίσης τά μηχανήματά του είς τόν χειμερινόν ζ.αΐ 
έκαμε έναρξιν τήν πσρ. Παρασκευήν μέ τό έργον « 'όν 
Κιχώτης» ανευ έπιτυχίας.
ϊ^'Α^Ψ'αιοε' Προεβλήθησαν τά έργα « Χεσποινίς δακτυ- 
λάγράφο;» καί «Ζητιάνος τής Σταμτεύλ» κατόπιν τοΰ δ» 
ποιου έκλεισε λόγφ μεγάλων ζημιών.

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τσ έργα «Ή νύχτα είναι 
δική μας», «Ό έρως χρόνια δέν κυτιά», «Τό γράμμα», 
«Δρόμοι μεγαλουπόλεων» καί «ό Ζητιάνος τής Σταμπούλ». 
', Καστέλλα. Προεβλήθησαν τά φίλμ « Η τύχη», «Παν· 
φύθηκα τήν γυναίκα σου , «Στοργή», «Δυό καρδιές, ένας 
κτύπος» καί «Τό παιδί το’’· έρωτος».

'^Λ'Αχίλλειον. «Χαβα'έζικος έρως» καί ήρχισεν τάς παρα
στάσεις του είς τόν χειμερινόν

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό βάλς τού Δου· 
νάβεως», Ή νύχτα είναι δική μας>, «Δρόμοι μεγαλ>·ν- 

^Μα>_», «Νεάπολις», ή πόλις τών τραγουδιών», «‘Η 
Α. Μ. ό "Ερως», «’.ιπτόητος,αεροπόρος», «Ό Κατήφο
ρος», «Τό Μαλτέζικο μαχαίρι», «*  ' Βικτωρία καί δ ούσ- 
σάρος». -Τραγωδία ωκεανοί » καί «Ίβάν ό Τ ρομερός».
Πάτραι
■£■ Εξακολουθεί ή ιδία ακαταστασία τοΰ καιρού, πράγμα 
ποϋ Αναγκάζει πλέον τάς επιχειρήσεις νά σκεφθούν τήν 
φατικήν έγκατάστασιν τών κινηματογράφων των είς τάς 
χειμερινά: αιθούσης. Έν τφ μεταξύ ό κινηματογράφος 
•Πάνθεον ταράτσα (ήμιχειμερινή) ήρχισεν άπό έβδομάδος 
τάζ παραστάσεις του, μετσφεαθέντο. είς αυτόν τοΰ δμι- 
λοΰντος μηχανήματος τής θερινής ·Οΰφα . ι«έ αρκετήν 
Βάτυχίαν. Ό χειμερινός κινηματογράφος · Ιντεάλ*  έπι- 
οκενάζεται έντατικώς καί εντός δέκα ήμερων, ίσως καί 
γρήγορο ιερόν, θά έγκατασταθή διά τήν χειμερινήν πλέον 
περίοδον.

Εφέτος, όπως πάντοτε, άλλωστε, οί κινηματογράφοι 
μμς μάς προαναγγέλουν σειράς καλλίτερων "ργων τής παγ- ^Κμίου κινηματογραφίας Τό κοινόν άραγε θά έκτιμήση 
τάς προσπάθειας αΰτάς ;

- Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προεβλήθτσαν τά κάτωθι 
φίλμ .·

- Ζενίθ «Ό έμπορος τής άμμου», «"Ενα τραγούδι, ένα 
^Κ,.μιά γυναίκα», «"Εμδεν» καί «Μανδραγόρας». Προσε- 
χδςΑ 'υτοκρα ορικές Βίολέττες».

■r Πάνθεον (ταράτσα) -Κοντέσσα Μαρίτσα» (β' βιζιόν), ^ΚΡτχθδες τών Παρισίων», «‘Ο Μποΰστερ έκατομμυριοΰ- 
ΧΟς». Προσεχώς «Ξύλινοι Στ··υροί». Άνδριόπουλος 
jtepxupoc

Αά Προεβλήθησαν τά έργα «Θεία αρμονία», «Δυό
*®ρδιές ένας κτύπος», «ΑΙ διακοπαί τοΰ διαβόλου», ·Τό 
Όαγοΰδι τής φλόγας», «Ό έπαναστάτης», «Ύπό ψευδή 
®ήμ«οαν» καί «Παρισινές νύχτες».

Ανταίον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή χορεύτρμι τοΰ 
σάρου», «Οί πειραταί τού Παναμά», «Ή καταιγίς», <·Ό

*®ξ«κτητής τοΰ σύμπαντος», «Τί τοΰ κοστίζει ένα φ λί», 
κορίτσι τοΰ καμπαρέ*,  «Διά μέσου τών άσφυξιογό,ων» 
' Αστυνόμος τοΰ Ραδίου». Μπούας

ΜίΤι*ήνη

Ήγη δίδει παραστάσεις ό θίασος Ρουγγέ- 
^ΚΤ^αμασιόφ. Άναγγέλει δέ προσεχώς δτι θά προβάλλη 
^5'λεκτόιερα έργα τής διεθνούς παραγωγής διά τήν χει- 

^βινήν περίοδοι·.
ML,Καπφώ κατά τόν μήνα Αύγουστον έδιδε παρασ'άσεις 

? °·“σος Χρ. Νέζερ, ήδη δέ ό θίασος Άποστολίδη—Φι- 
“£τιδου Προέβαλλε δέ καί ιό φίλμ ή «Κατασκοπεία» ή 

j /°ύαία κατάσκοπος» μέ αποτυχίαν. Πολύ δικαίως οί 
^Β’θυντοι τών κινηματογράφων μας αναγκάζονται νά προ- 
^λοΰν θιάσους έφ’ δσον ό κινηματογράφος τό καλοκαίρι 

τούς ζημιώνει σημαντικώς " Αν καί προεβλήθησαν αρκετά 
καλά φίλμ έν τούτοις αί εισπράξεις ήσαν πολύ δλίγαι.

Ή διεύθυνσις τής «Σαπφοΰς» άναγγέλει κι’ αύτή δτι 
θά προβάλλη άπό τής οθόνης της τά ωραιότερα έργα τής 
διεθνούς παραγωγής καί οΰτω τόν χειμώνα θ' άπολαύσω- 
μεν τά έργα, ποΰ τόσην είχαν έπιτυχίαν στάς ’Αθήνας.

Σωφρονιάδης
Χίος

Άστήρ (χειμερινόν). Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νή
σος τοΰ μαρτυρίου». «"Ερως έσταυρωμένος», «Τό ορφανόν 
τοΰ Ιπποδρομίου», «"Ενας πόθος πού σβύνει» μέ τήν 
Νάνου Κάρολ, «Ή μάχη τοΰ Σόμ», «Σενιόρ ά.ιερικάνος», 
«Λημέρια λησιών» καί «Σατανική συκοφαντία».

Ο άνωτέρω κινηματογράφος κατά τήν λήξασαν κινημ 
περίοδον έλ»ιτουργούσεν ώς βωβός, προβάλλων σιωπηλός 
ταινίας, ήδη δέ λέγεται δτι θά γίνη έγκατάστασις δμι- 
λοΰντος μέ μηχανήματα μάρκας άνωτέρας τής παλαιός.

Βουδούρης 
Χ-ννιά.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοΰ άνήκεις», ·Ό 
δράκος τοΰ Ντούσελντορφ» καί «Ή στιγματισμένη» μέ τόν 
Κλάϊβ Μπρούκ.

’Ολύμπια (βωβός). Προεβλήθησαν «Ή σχολή τών 
σειρήνων», «Τό ερωτικό κυνήγι», «Μιά νύχτα στό Λονδϊ- 
νον», «Ζήτω ό έρως», «Πριγκήιισσα Ρεπανάκι» καί «Φ?ό- 
γες» μέ τήν Τσέχοβα. Κουβαριτάκης
ΡέΟυανο ·

Κατά τό παρ-λθόι δεκαπενθήμερον είς τόν κινηματο
γράφον τής πόλειό: μας προεβλήθησαν τά έργα «Ποιητής 
καί Τσ ·ρος», «Κάτεργα Σιβηρίας» έπιτυχώς, «Άπάχηδες 
τών ’Αθηνών» τής Ντάγκ Φίλμ, -’Εγκλημα δικάστοΰ», 
«Ηρωική αΰτοθυσίσ» καί -"Οταν τά νειάτσ διψούν».
Σύρος

Πάνθεον Προεβλήθησαν τά έργα «Είμαι δική σου», 
«Άρ ’ούο·, «Ρασπο·τίν» μέ τόν Κόνρατ Φάίτ. «Μιά νύ
χτα, μιά ευτυχία», «Τρελλή περιπέτεια», «Οί επιδρομείς 
τοΰ βυθοί» «Παρί Μεντιτερανέ», «‘Η μαύρη σκιά» καί 

• Η γυναίκα καί τ' αηδόνι». Προσεχώς «Άζαΐς.
Γεραγόλας 

Άονοστόλιον

Σπλέντιτ.Προεβλήθησαν σχεδόν άνεπιτυχώς λόγφ ά»α- 
ταστασίας τοΰ καιρού τά έρχα «Μπέν-Χούρ· καί «Μιιριάνα».

Σινέ Μούβιτον. Προεβλήθησαν τό «Καφενεδάκι» κ«ί 
«Ό θαλασσοκράτωρ».

Ό κ. Βλαχοϋλης ένοικιάσας έξ 'Αθηνών 5—6 βωβά 
τοί γραφείου Βουλγαρίδη άφοΰ προέβαλε αύτά ενταύθα 
εις τήν πλατείαν Μέϊτλανδ, είς Μεταξάτα, Λακύθραν καί 
Σάμην. τά μετέφερε καί είς ’Ιθάκην δπου έγκαταστήσας 
κινηματογράφον, τά προέβαλε καί έκεϊ. Βουτσινάς
Β«8 (Σάμου)

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Ντόλλυ τό 
ρίχνει έξω» καί -Μιά γυναίκα ποΰ δέν ξεχνά» μέέπιτυχίαν.

"Αττικόν. ’Αργεί. Πούλμαν
Τρίχχαλα

Άιτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ό έρως κυ
βερνά» μέ τόν Γιάννιγκσ, «Ή κωμωδία τής καρδιάς» μέ 
τήν Ντάγκοβερ, -Ό Βαρκάρης τοϋ Βόλγα», «Τό Ρομάν
τζο» καί «Τά χείλη σου είναι μελωδία» μέ τήν Χάρβεϋ.

Μαλιώρας
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό Λονδΐνον μετά 
τά μεσάνυχτα», «Τό καράβι ένός τραγικού έρωτος», «Τό 
κυνήγι τοΰ γορίλλα», «Ή χορεύτρια τοΰ Νείλου», «Αιχμά
λωτος τοΰ Εμίρη», «Ό λυισασμένος σύζυγος», «Ίππόται 
τού σκότους», «Μιά τρέλλα τού Τσάπλιν», «Οί ιππείς τής 
έρήιιου», «Τρέλλες μεσονυκτίου» καί «Παληά ρούχα».

Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά «Χατζή Μουράτ», «Τσέκα», 
•Κάρμεν», «Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν-Βάδεν», «Θύελλα 
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τής ’Ασίας», «Ούγγρική Ροψωι'ια», 'Αγνή Σουζάνα» καί 
«Τό μαύρο ντόμινό»

’Ολύμπια. Προεβλήθιριαν τά φί?,μ «Ό .τεριπλανώιιε 
νος λ°βέντης». «Ή άρ ιαγή τής ωραίας Ελένης», «Ή κλο
πή τών άδαμάντων», «Οί επιδρομείς τοΰ τραίνου» καί «Τό 
λιμάνι τών δακρύων». Καλογιάννης
Άμκλιάς

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό έγκλημα τοΰ 
Σιλβέστρου Μπονάρ», «Βερντέν· μέ επιτυχίαν, «Ή γλί> α 
τής αγάπης», «Τό ματωμένο καμπαρέ», Κατάσκοπος στά 
σύνορα», «Τό μυστήριον τής κίτρινης βίλλας» «Κέρδιζε 
τή ζωή σου», «Τό έγκλημα'ένός δικαστ, ΰ» καί διάφοροι 
κωμωδίαι καί μ'κυ-μάους.

Ζενίθ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άνύπανδρος μπα
μπάς», «Αυό καρδιές μιά ψυχή», «Ή Βροντή», «Πριγ/ή- 
πισσα Στρογκόκρ», έπιτυχώ: καί «Έμπνευσις» μέ τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο. Ρουμελιώτης
Σέροαι.

Κρόνιον καί "Εσπερος. Προέβαλον συγχρόνως τή έρ
γα «Κογκορίλλα», «Βγαλμένοι άπ’ τό βόρβορο», «Ή κόρη 
τοΰ Φοΰ Μαντσοϋ», «Ό τραγουδιστής τής Σεβίλλης», «Τό 
έκατομμύριον . «"Οταν αγαπούμε» «’Ερωτική παραζάλη», 
«Ή δικηγορίνα», «Όχι στό στόμα», «’Ερωμένη τοΰ ύ.ια- 
σπιστοΰ», «Τό ξανθό ποντικάκι». «Ή Άνάστ .σις» μέ τήν 
Λοΰπε Βελέζ καί «Νικημένος γιά τήν άγάπη της».

Ρατακίόης

0 ΡΑΟΥΛ ΓΟΥΒΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ‘ΜΕΤΡΟ,,
Ό διάσημος σκηνοθέτης τοΰ Κινηματογράφου 

Ραούλ Γουώλς προσελήφθη ύπό τής “Μέτρο-Γκόλ- 
ντουΐν - Μάγιερ,, διά νά σκηνοθετήση τήν νέαν ται
νίαν τής Μάριον Νταϊβις. "Πάμε γιά τό Χόλλυγουντ,.-

Ό χορογράφος Άλμπερτίνο Ράς θά παρουσίαση 
είς τήν άνωτέρω ταινίαν διάφορα χορευτικά σύνολα, 
δ δέ μουσικοσυνθέτης Χέρμπερτ Μπράουν συνέθεσε 
τήν μουσικήν τής ταινίας.

Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΒΑΛΚΑΤ,.
Είς την βίλλα Τορλόνια καί είς ιδιαιτέραν 

παράστασιν προεβλήθη έτόεπκιν τοΰκ. Μουσσολίνι το 
περίφημον έργον τής Φδξ Φιλμ «Καβαλκάτ». '() 
κ. Μουσσολίνι έμεινε τόσον ένθόυσιασμένος ώστε 
έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά ίδη τδ η ίλμ και διά δεύ
τερον φοράν.

ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΤΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΤΟΥ ΤΖΙΛΜΠΕΡΤ
Πρό δεκαπενθημέρου ό συμπαθής καλλιτέχνης 

τοϋ κινηματογράφου Τζών Τζίλμπερτ έβάπτισε τήν 
κόρην του, πού απέκτησεν έκ τής τελευταίας συζύ
γου του Βιρτζίνι. Μπρούς, δώσας εΐς αύτήν τό ό
νομα Σουζάνα. .

Ώς γνωστόν ό Τζίλμπερτ πρωταγωνιστεί, μετά 
τής Γκρέτα Γκάρμπο ε’ις τήν ταινίαν «Βασίλισσα Χρι
στίνα» ποΰ «γυρίζεται» εΐς τά μοντέρνα στούντιο 
τής Μέτρο-Γκόλντουϊν - Μάγιερ.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ τρεις κινηματογραφικοί μηχαναϊ 
αί δύο Γχρούιτ—’Έρνεμαν τύπου Ίμπεράτερ 
καί ή Άλλη μάρκας ΤΥR ' ΝΤΥ ειδική γιά σχο
λεία —άτμόπλοια κ.λ.π. Πληροφορίαι παρά τή 
Γ.Κ.Ε. Βερανζέρου Ζ4α

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΐ ΙΡΗΝΙ1ΤΙΑΣ ΚΙΝΗΜιΦΩΝ

ΤΏΝ ΕΠΑΡΧΙΏΝ

Ή διεύθυνσις τον 'Κινηματογραφικοί· Άστέ
ρος·» προς έζυπηρέτησιν τ(δν αναγνωστών τον επι 
χειρηματιών τον κινηματογράφον έν ταις έπαρχίαις, 
ίδρυσε ειδικόν Τμήμα Γενικών 'Υπηρεσιών, σχε
τικόν με τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις και 
αναλαμβάνει τήν διεκπεραίωσιν πάσης άνατεθησο- 
μένης αντψ εντολής.

Είδικώς, αναλαμβάνει την έν Άθήναις αντιπρο
σωπείαν και έκπροσαίπησιν είς τάς συναλλαγάς των, 
τών διευθυντών τών κινηματογράρ ων τών επαρχιών. 
Τήν εκτΰπωσιν και άποστολήν διαφόρων ειδών δια
φημιστικοί· υλικοί·, καί τήν διεκπεραίωσιν πάσης 
άλλης ιδιαιτέρας εντολής, ταχέως και υπό άπόλυτον 
έγεμύθειαν.

Ή είδική αυτή υπηρεσία, διατελονσα υπό τήν· 
προσωπική·· επίβλεψιν τοΰ ήμετέρου διευθνντον, έγ- 
γυάται πλήρως διά τήν έξυπηρέτησιν τα>ν έμπιστευο 
μένων είς αύτήν τά έν Άθήναις συμφέροντα των, 

Κύριοι, Κύριοι, έπιχειρηματίαι, διενθυνταϊ κινη
ματογράφων, έμπιστευθήτε είς ημάς καί αναθέσατε 
μας την διεκπεραίωσιν τών έν Άθήναις συμφερόν
των σας.

Σάς έγγνώμεθα, άπόλυτον έγεμύθειαν, ταχύτη
τα είς τήν διεκπεραίωσιν τών υποθέσεων σας καί 
έντιμότητα παραδειγματικήν είς τας συναλλαγάς.

Προφορικοί ή γραπτοί συνεννοήσεις άπ’ ευθείας 
μετά τοΰ κ. 'Ηρ. Οικονόμοι·, διευθυντοΰ τον «Κι
νηματογραφικού Άστέρος».

ΤΡΙΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΠΟΜΜΕΡ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ “FOX EUROPA..

Τά τρία νέα φίλμ τοΰ Όριχ Πόμμερ διά τήν νέαν 
Εταιρίαν τής Φ. ξ Φίλμ, Pox Europa, είναι τά κάτωθι ■

On a vole tin liotnme μέ τήν Λιλή Νταμιτά καί ‘Ανρΰ 
Γκαρά Lilion μέ τόν Σάρ?, .Μπουαγιέ καί Musique dans 
Γ air μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Άνρΰ Γκαρά.

ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΗ Η ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ·
Ό παγκοσμίως γνωστός Γάλλος καλλιτέχνης τοΰ 

Κινηματογράφου Μωρΐς Σεβαλιέ, προσελήφθη ύπό 
τής ««Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ διά νά πρωταγωνι- 
στήση μετά τής Τζώαν Κράουφορντ είς τήν ν έαν δμι- 
λοΰσαν έκδοσιν τής «Εύθυμης χήρας·» Ή έν λόγω 
ταινία θά «γυρισθή» ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ "Ιρβιγκ 
Τάλμπεργκ.

Ο ΔΟΚΤΟΡ^/ΛΠΟΥΛΛ

Ό Τζών Φόρστ σκηνοθετεί διά λογαριασμόν τής 
«Φόξ> τό έργον «Ό Δόκτωρ Μπούλλ» μέ έρμηνευτάς 
τόν Βίλλ Ρόγκερς, τήν Λουΐζαν Ντρέσσερ, τήν Μά
ριον Νίξον, τήν Βέρα Άλλεν καί τόν Ράλφ Μόργκαν. 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
ΠΩΑΕΙΤ ΑΙ μηχάνημα όμιλονντος κινηματογρά 
φου Webster Electric μέ προθεσμίαν πληρω
μής. Πληροφορίαι: Α. Ζερβόν, ’Ακαδημίας 51-

ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΙ ΚΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 0 ΧΑΡΤΟΠΑΙ ΚΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

|—’Ακούσε καλά, αγαπητή μου Σουζάνα, δσο
Λίροσφιλεΐς και δν μάς είνε, δέν μάς ζητούν ποτέ 
τόσα πολλά καί πρέπει νά είσαι βεβαία πώς οί
Αγαπημένοι σου γονείς θά ήταν πολύ περισσότερο 
ευχαριστημένοι τώρα εκεί ποΰ βρίσκονται εάν σέ 
έβλεπαν ευτυχή.
L·. —Μήν έπιμένης Σουζάνα νά παλεύης μέ τούς 
«υσικούς νόμους καί μέ τούς νότιους τής ζωής, ή 
οποία μπορεί νά σοϋ έπιφυλάττη τόσα μειδιάματα 
άκόμα. ’Αποφάσισε μιά γιά πάντα νά παραιτηθής 
νά έβγης άπό τήν αυστηρή αυτή μοναξιά σου.
t —Ξεύρω καλά πώς δταν ή καρδιά σου μιλήση, 
Αλλοίμονο, δέν θά μιλήση γιά μένα Ή άγάπη 
δμως πού τώρα τόσα χρόνια τρέφω γιά σένα είναι 
τόσο άπεριόριστη ώστε καταντά νά μήν είναι διόλου 
ίγωίστρια. Νά βεβαιωθώ γιά τήν ευτυχία σου, έστω 
καί αν αυτή προέλθη άπό άλλον, αυτή θά εΐ>αι ή 
χαρά τής ζωής μου.
|' Ή αγάπη αύτή ή τόσο μεγάλη, τόσο ειλικρινής 
καί τόσο σταθερή πού έκφράσθηκε μέ τόση λεπτό 
τητα καί ευγένεια, ηύρε τή στιγμή εκείνη άπήχηση 
στήν ψυχή τής νέας. "Εμοιαζε μέ ξαφνική φωτεινή 
'σχισμάδα, στόν ζοφερό ορίζοντα πού έβλεπε πρό 
τόσου καιρού μπροστά της.

’Εφαίνονταν στήν Σουξάνα πώς ξαφνικά έξεσχί- 
σθηκε ένας βαρύς πέπλος πού τής έκλεινε τά μάτια, 
που τήν έπνιγε,
Ε Μέ δλη τήν απλότητα, τοΰ άπήντησε :
L —Ζάκ, τήν ευτυχία αύτήν γιά τήν οποία μοΰ 
θίλής. μόνον άπό σένα θέλω νά τήν άπολαύσω.

VI
Κ Από τήν στιγμή εκείνη γιά τήν Σουζάνα, καθώς 
«ίσης καί γιά τόν Ζάκ, ή δψη τής ζωής έμεταβλή 
«ηκε έντελώς.
Κ Έσυμφώνησαν νά γίνουν οί γάμοι των μετά πά
ροδον δύο μηνών άπό τήν ή μέραν εκείνην καί αν 
°'1, μελλόνυμφοι έφαίνονταν ευτυχείς, δέν ήταν λι 
Β»τερο άπ’ αυτούς ή κ. Μπεσάμ.
Β- Από πολύν καιρό έπαρακολουθοΰσε γιά τήν 
ένωση αύτήν μέ δλτι της τήν ψυχή, γιατί έσκέπτον- 
;<ονδπ ή περιουσία, ή οποία έμεινε άκόμη στήν 
'■Λδα,Σαρόλ ήταν υπεραρκετή νά εξασφάλιση στό 
ζεύγος μιά εύτυχισμένη ζωή. 

Τά ώμορφα σχέδια πού έκαναν γιά τή μελλον- 
τ,κη ζωή των καί ή γλυκές καί γεμάτες τρυφερότητα 
■’'Ομιλίες των, δέν εμπόδιζαν έν τοσούτφ, τούς δύο 
νεους νά εξακολουθούν νά φροντίζουν γιά τό νοσο 
Χ°μεΐο καί τούς άσθενεΐς των δπως καί στό παρελθόν 
Χαι ^τερισσό’-ερο’ίσως άκόμα.

Αν ή δρασι τοΰ Ρενέ Σιμόν ήταν δριστικώς χα

μένη, τά έγκαύματά του χάρις σέ μιά νέα θεραπευ
τική μέθοδο πού είχε έφαρμοσθή κατά τό διάστημα 
τοΰ μεγάλου πολέμου, γρήγορα άρχισαν νά επουλώ
νονται.

Ό Ζάκ Μπεσάμ δμως δέν έκρυβε άπό τήν μνη
στή του δτι δ δυστυχισμένος αύτός άνθρωπος ήταν 
προσβεβλημένος άπό ένα σοβαρό πάθημα τής καρ
διάς, τό οποίον απειλούσε άπό στιγμή σέ στιγμή νά 
έχη θανάσιμο άποτέλεσμα

Ό δυστυχισμένος αύτός, έλεγε δ Ζάκ, θά ύπέστη 
δίχως άμφιβολία κατά τήν ζωή του, τίποτε τρομερές 
δοκιμασίες ή δποΐες τοΰ ΰπενόμευσαν κυριολεκτικώς 
τόν δργανισμό.

— Θά έπαρατήρησες, δέν άμφιβάλλω, μέ πόση 
φροντίδα άποφεύγει δλες τις ερωτήσεις πού τοΰ γί
νονται άπερίσκεπτα γιά τήν περασμένη ζωή του. 
Έννοεΐ κανείς δτι θέλει νά λησμονήση, συγχρόνως 
δμως δέν μπορεί παρά νά θαυμάση τό θάρρος, τήν 
ήπιότητα καί τήν υπομονή, πού δέν παύει νά έπιδει 
κνύη έπειτ’άπό τό τρομερό αύτό δυστύχημα πού τοΰ 
έστοίχισε τήν δράση.

Ή Σουσάνα αισθάνονταν μιά υπερβολική συμπά
θεια, άπό βαθύν οίκτο άφ’ ένός πρός εκείνον πού 
άποκαλοΰσε «άσθενή της» καί έξ άλλου γιατί δσο 
καί αν ήταν άλλοιωμένα τά χαρακτηριστικά τοΰ Ρενέ 
Σιμόν τής έφαίνονταν δτι είχαν μιά κάποια δμοιό- 
τητα μέ τά χαρακτηριστικά τοΰ άγαπημένου πατέρα 
της; .

'Η φωνή έπίσης τοΰ άσθενοΰς είχε μερικές φορές 
τονισμούς πού τής ένθύμιζαν έκείνους, πού πρό 
πολλοΰ είχε παύσει νά άκούη.

'Απλή σύμπτωση, βέβαια, ή δποία δμως έπρο- 
καλοΰσε έναν έλαφρό καί μυστυριώδη δεσμό μεταξύ 
έκείνης καί τοΰ άγνώστου γέρου.

Κάθε ήμέρα τό απόγευμα, άφοΰ έτελείωνε τις 
πιο έπείγουσες έργασίεςτης, έπήγαινεκαΐ έκάθονταν 
μαζί του συνομιλώντας άρκετές ώρες.

Λέν μπορούσε δμως ποτέ νά ύποψιασθή μέ ποια 
άνυπομονησία τήν έπερίμενε κι’ έκεϊνος, είχε δέ μά 
θει δτι τόν είχαν μεταφέρει στό νοσοκομείο «Μα
ρία Σαρόλ».

—Πολλέςφορές,τήςείπε πριν άπότόδυστύχηιια,βγαί
νοντας άπό τό έργοστάσιο, έπέρασα μπροστά άπό τό 
σπίτι αύτό, σέ τρόπο πού άν και δέν βλέπω καθό
λου μπορώ νά διακρίνω μέ δλες τις λεπτομέρειες τό 
μέρος πού βρίσκουμαι καί δπου μέ περιποιούνται 
καί δπου μέ περιθάλπουν τόσο θαυμάσια.

—’Ασφαλώς θά ήταν άγια γυναίκα έκείνη πού 
ίδρυσε ένα παρόμοιο ίδρυμα.

—Ήταν ή μητέρα μου, τής οποίας σέβομαι καί 
λατρεύω τήν μνήμη.

(Συνέχεια εΐς τό έπόαενον)
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