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Ή Ιδεώδη; πρωταγωνίστρια τής μεγάλη; Κινηματογραφικής Όπερέττας τοΰ Φράντς Λεχάρ Τό Βαλς 
π©ΰ δέν ξεχνιέται» είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούν έπίσης έ Ράλφ|φάν Γκότ, ό Ε Φερεμπές,ό Α. Π«- 
ουλιγκ καί ό II. Χόρμπιγκερ. (Έκμβτάλλβυσις Α. ΖΕΡΒΟΥ)



Ό μεγαλείτερος αριθμός θεατών

Κατά τήν πρώτην εβδομάδα τής ένάρξεως τών χειμε

ρινών κινηματογράφων, συνέκεντρώθη 

Είς τό

καί παρηκολούθησε τό έργον
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(Ι_εττγ LYNTON)

μέ τήν

ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ

Πού εινε φυσικά τσίλια
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ΚΑΒΑΛΚΑΤ—Κλάϊβ Μπρούκ—Διάνα Βίνιαρδ —Εποποιία 
Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΥ Λίλιαν Χάρβεϋ Όπερέττα
ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΔΙΝΟΥΝ - Λίλιαν Χάρβεϋ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ-Λίλιαν Χάρβεϋ 
ΦΟΞ ΦΟΛΛΙΣ 1974—Λίλιαν Χάρβεϋ 
ΜΑΡΙΟΝΕ ΓΤΕΣ-Λίλιαν Χάρβεϋ 
Η ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ-Ζοζέ Μοχίκα—Μελόδραμα 
Ο ΑΡΧΙΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ-Ζοζέ Μοχίκα ’©περέττα
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ—Ραούλ Ρουλιέν » 
ΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ—Ραούλ Λβυλιέν 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ—Ραούλ Ρουλιέν 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΑΖΩΝ1ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ—Έλίζα Λάνδι 
Τ© ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗΣ—Έλίζα Λάνδι 
Η ΛΟΤΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ—Έλίζα Λάνδι 
ΑΓΩΝΙΑ ΜΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ—Λωρέττα Γιώγκ 
ΤΡΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ- Αγρια Θηρία Ζούγκλας » 
Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ??—Άντρέ Λυγκέ Κατασκοπείας
ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΟΝ-ΛΙ—Φλορέλ Όπερέττα
ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΕ ΜΕ—Άνρύ Γκαρά »
ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΗΣ—Δτρ. Τζόρταν Δράμα 
Η ΚΑΚοΚΕΦΑΑΗ—Λοΰπε Βελέζ Δραμ Κωμωδία
ΧΟΥΠ-ΛΑ—Κλάρα Μπόου » »
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ—Ζανέτ Γκέϋνορ Δράμα
ΕΚΛΕΨΑΝ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ !!<Ε. Πόμμερ)Α Γκαρά Λ Νταμιτά Όπερέττα 
ΛΙΛΙΟΜ Σάρλ Μπουαγιέ (Έριχ Πόμμερ-Φρίτς Λάγκ) Δράμα 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΧΝΗ—Ζώρζ Ομπριέν Περιπετειώδες
© ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ—Γουώρνερ Μπάξτερ 
ΝΕΥΡΑ —Ζώρζ ’ομπριέν 
©ΘΥΕΛΛΩΔΗΣ ΣΩΤΗΡ—Ζώρζ ’Ομπριέν 
ΑΣΤΡΑΠΗ Ζώρζ Όμπριέι
Τθ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ—Τσέστερ Μόρις 
© ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΩΡΕΩΝ—Γουώρνερ Μπάτερ

Φόξ Μούβιτον Νιβύς, Φόξ Μούβιτον Τέρη Τούνς, Φόξ Μούβιτον 
Μαγικά Χαλιά, Φοξ Μούβιτον Κωμωδίες.

Παίζοντες ταινίαςΦΟΞ κερδίζετε χρήματα,έδρεώνετε τή ν έπιχείρησίν σας.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Έτησία........Δρ. 100.—
Έξάμηνος.. . » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί αννδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙΘ. 16 (320)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΏΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΦΚΤΗΣΙΛ—ΔΙΕΥβΥΝΣΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: ‘Οδός 2ΕΚΡΑΤΟΥΣ άριΒ. 30 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22-560 καί 24-558

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... · 1000.-

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΜΕΡΙΚΗ

Ή Συλβία Σίντνεϋ μόλις έπιστρέψει είς τό Χόλ
λυγουντ έκ τοΰ άνά τήν Εύρώπην ταξειδίου της, πρό
κειται νά πρωταγωνιστήσει είς τό φιλμ «Συγκέντρω- 
σις» ποΰ θά «γυρισθή» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ΣοΟλ- 
μπεργκ. Εύθύς άμέσώς θά λάβη μέρος είς τό «Πριγ- 
κήπισσα διά 30 ήμέρας» όπου θά έχη ώς συμπαίκτην 
της τόν Γκάρυ Γκράντ.

— Είς τά στούντιο τής Μέτρο—Γκόλτουϊν ήρχι- 
σε τό «γύρισμα» τοΰ μουσικού φίλμ «'Η γάτα καί τό 
βιολί· εις τό όποιον πρωταγωνιστούν, διά πρώτην 
φοράν δμοϋ έμφανιζόμενοι, ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ 
καί δ Ραμόν Νοβάρο.

— Ό Κλάρενς Μπράουν έτοιμάζει τό νέον του 
φίλμ «Πάντοτε αΰριον» ! είς τό όποιον θά πρωταγω- 
νιστήση ή γοητευτική Τζόαν Κράουφορντ.

— "Ενα μεγάλο φίλμ θά είναι τό «Beauty Par
lour» «Έντευκτήριον τών καλλονών» τής Μέτρο Γκόλ- 
ντουΐν, είς τό όποιον λαμβάνουν μέρος ή Μάτζ Ή- 
βανς, ή Οΰνα Μέρκελ, ή Φλωρίν Μακ-Κίννεϋ, ό ’Ότ- 
το Κροΰγιερ, ή Άλίς Μπράντυ, ή Μαΐκ Ρόμπσον, ή 
Ίζάμπελ Ζέουελ, ό Τζίλμπερτ Ρόλαντ, ό Φίλιπ Χόλμς 
καί ή Λουΐζα Κάρτερ. Σκηνοθέτης είναι δ Ρώσσος 
Ριχάρδος Μπολεσλάβσκυ, ό όποιος τελευταίως άρ- 
χίζει νά άποκτά μεγάλην φήμην.

— Τό τελευταΐον φιλμ τής Τζόαν Κράουφορντ 
καί τού Κλάρκ.Γκέΐμπλ φέρει τόν τίτλον «'Η χο- 
ρεύουσα Κυρία». Σκηνοθέτης ό Ρομπέρ Λεονάρ.
ΑΓΓΛΙΑ

Τό μεγάλο φιλμ τοΰ Άλεξ Κόρντα «'Η ιδιωτι
κή ζωή τού ’Ερρίκου τού VIII μέ πρωταγωνιστήν 
τόν Τσάρλ Λώτον (τόν ύποδυόμενον τόν Νέρωνα ε’ις 
τό «Σημεϊον τοΰ Σταυρού») προβάλλεται μέ μεγά
λην έπιτυχίαν είς πούς κινηματογράφους τοΰ Λονδί
νου καί τών.Παρισίων.

— 'Η Έλίζαμπετ Μπέργκερ, ή μεγάλη γερμανίς 
τραγφδός ή όποια έγκατέλειψε τή Γερμανίαν λόγφ 
τής έπικρατήσεως τοΰ Χίτλερ, εύρίσκεται είς τό 
Λονδΐνον, δπου «γυρίζει» ύπό τήν διεύθυνσιν τών 
Πάουλ Τσζίννερ, συζύγου της, καί "Αλεξ Κόρντα τό 
φιλμ «Αικατερίνη, ή Μεγάλη» μέ συμπαίκτην τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς (υιόν).

ΓΑΛΛΙΑ
Είς τό φίλμ «Ρότσιλντ» πού έτοιμάζει δ Μάρκο 

ντέ Γκαστίν θά πρωταγωνιστήση δ έκλεκτός Γάλ
λος καλλιτέχνης ’Ανρύ Μπώρ.

— Εΐς τά στούντιο «Πατέ—Νατάν» τό «Joinville»

«γυρίζεται» ύπό τού Ζουλιέν Ντυβιβιέ τό φιλμ «Τό 
άτμόπλοιον Tenacity» είς τό όποιον τούς κυρίους ρό
λους έρμηνεύουν ή Μαίρη Γκλόρυ, δ Άλμπέρ Πρεζάν 
καί ό Τζεράλντ.

— Είς τήν «Πυργοδέσποιναν τού Λιβάνου» πού 
τελειώνει δ Ζάν ’Επστάίν λαμβάνουν μέρος, πλήν 
τής Σπινέλλι, ή όποια έρμηνεύει τήν μοιραίαν ήρωΐ- 
δα, καί οί Ζάν Μυράτ Φερνύ καί Ζώρζ Γκρόσμιθ.

— Τό περίφημον θεατρικόν έργον «Κνόκ» τού 
Στύλ Ρομαΐν διεσκευάσθη είς τόν κινηματογράφον 
ύπό τού Ροζέ Κουπιλιέρ. Τόν ρόλον τού διαβολοϊα- 
τροΰ ύποδύεται είς μέν τήν γαλλικήν έκδοσιν δ Λουΐ 
Ζουβέ, δ όποιος τόν έκρεάρησε καί είς τό θέατρον, 
εις δέ τήν γερμανικήν δ πολύς Βέρνερ Κράους.

— 'Η «Φόξ Φιλμ· κινηαατογραφεΐ εις τά γαλλι
κά στούντιο τό έργον «Ό άγνωστος τού τραίνου» 
μέ τήν Σούζυ Βέρνόν, τόν Κλώντ Ντωφέν καί τήν 
Μαργκερίτ Μορένο.

— Ό Φρίτς Λάγκ έτελείωσε διά λογαριασμόν 
τής ιδίας τό έργον «Λίλιομ», άπό τό μυσθιστόρημα 
τού Μολνάρ, μέ πρωταγωνιστήν τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ

’Αγγέλλεται ώς προσεχής ή προβολή τού νέου 
φίλμ τού Κόνρατ Φάϊτ ποΰ «έγύρισε» είς τό Λονδΐ
νον «'Ο περιπλανώμενος ’Ιουδαίος».

— 'Η «Σινέ-Άλλιάνς» ετοιμάζει διά λογαρια
σμόν τής «Οΰφα» τό έργον «Ό βασιλεύς τών βου
νών» μέ έρμηνευτάς τόν Σέπ Ρίστ, τήν Μπριγκίττε 
Χόρνεϋ καί τόν "Ερνστ Πέτερ. Τήν σκηνοθεσίαν άνέ- 
λαβε δ ειδικός πλέον διά τοιούτου είδους έργα δό- 
κτωρ Άρνολντ Φράνκ.

— Είς τό φίλμ τής «Οΰφα» «Πόλεμος τοΰ βάλς» 
πρωταγωνιστούν είς μέν τήν γερμανικήν έκδοσιν ή 
Ρεννάτε Μύλλερ, δ Βίλλυ Φρίτς, ή Ρόζ Μπαρσόνυ, δ 
Πάουλ Χέυμπιγκερ, δ Τέο Λίγκεν καί ή "Αννα Βάαγκ 
είς δέ τήν γαλλικήν ή Ζανίν Κρισπέν, ή Νάν Ζερμόν. 
ή Μαντελέν Όζεράϋ, ό Φερνάν Γκραβαί, δ Ντρανέμ 
καί δ Πώλ Όλιβιέ.

— Είς τό Βερολΐνον προεβλήθη μέ άρκετήν έπι
τυχίαν τό νέον φίλμ τοΰ Χάνς Άλμπερτ -<Ό φυγάς»·

Ή τελευταία ταινία τοΰ Κάρλ ΦρέΆιχ, τοΰ έπι- 
στατήσαντος είς τό «γύρισμα· τοΰ άλησμονήτου έρ
γου «Παρθένες μέ στολή», είναι τό «Ώριμάζουσα 
νεότης» μέ πρωταγωνίστριαν τήν Έρθα Τίλε, τήν 
θαυμασίαν έρμηνεύτριαν τοΰ προαναφερθέντος φίλμ.
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ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Η ΜΟΔΑ ΤΟΥ 1 940
Ποιά θά είνε ή μόδα κατά τό έτος 1940; Ιδού μία 

άπό τάς όλίγας ερωτήσεις, είς τάς οποίας οί «αστέρες» τοϋ 
κίνημα ιογράφου άπήντησαν μέ προθυμίαν.

— Λέγομεν δέ «όλίγας» διότι πράγματι αί βασίλισσαι 
τοΰ Χόλλυγουντ φαίνονται πρόθυμοι καί πνευματώδεις, 
μόνον δταν τής έρωτοϋν διά πράγματα επιπόλαια. Τελευ
ταίως, ό κινηματογραφικός δημοσιογράφος Μάκ Κόρμικ 
έτόλμησε νά τούς άποτείνη είκοσι ερωτήσεις, τήν μίαν σο- 
βαρωτέραν άπό τήν άλλην :

«Τί σκέπτεσθε περί τοϋ πολέμου», «τί φρονείτε περί 
τής μητρότητος» κλπ.

Αί δεκαεννέα λοιπόν έμειναν χωρίς άπάντησ,ν. 'Όσον 
διά τήν εικοστήν, είχε καλύτερον τύχην, χάρις είς ένα τυ
πογραφικόν λάθος !

Ένφ δηλαδή ό Μάκ Κόρμικ έρωτοΰσε τάς ηθοποιούς 
τί φρονούν περί τής ζωής, είς τό έντυπον έφαινετο ότι 
τούς έζητοΰσε τήν γνώμην των διά τό...μετάξι 1 Καί φυσι
κά έσπευσαν δλαι νά απαντήσουν εΐς μίαν τοσον σοβαράν 
ερώτησιν I

"Ας γυρίσωμε δμως τώρα στή μόδα τοΰ 1940. Ή.Έ- 
βελιν Μπρέντ, μέ τήν ζωηράν καί άνήσυχον φαντασίαν 
της έδωσε τήν εξής άπάνιηοιν:

«ΟΙ σχεδιασταί τής μόδας θά είνε τότε άχρηστοι, διότι 
τό ντύσιμό μας θά έξαρτάται άπό τήν έμπνευσιν τής στιγ
μής. Τήν μίαν ημέραν, θά βγαίνωμεν είς τόν δρόμον φο
ρώντας π.χ. ένα περίζωμα από κόκκινο βελούδο καί ένα 
ανδρικό καπέλλο, τήν άλλην μέ τά πανταλόνια τοϋ συζύ
γου μας καί τό μπερέ τοΰ ποιδιού μας. Τίποτε δέν είνε 
πιο άνόητον είς ένα αιώνα τής κινήσεως όπως δ σημερι
νός, οσον ή στερεότυπη ένδυμασια. Παρ’ δλας τάς ποικι
λίας τών υφασμάτων, τά στοιχεία τής μόδας είνε σήμερα 

.τρομερά μονότονα.
♦ Πότε θά φθάση ή ωραία ημέρα, κατά τήν οποίαν θά 

.ήιιποροϋμε νά έμφανιζώμεθα μέ ένα φουστάνι άπό άχυ- 
ρον, φορώντας ώ, καπέλλον ένα καλλιτεχνικόν καί διαφα- 

ι νές βάζο τοΰ Μουράνο;»
Ό Τςών Τζίλμπερτ δέν έχει τήν Ιδίαν γνώμην. Φρο- 

νεΐ ότι θα έπικρατήση μία ομοιόμορφος ενδυμασία από 
, φανέλλαν. Ηροσθέτει άλλωστε δτι «τό ράσο δέν κάνει τόν 
ιίκαλόγηρο».

Ή τελευταία φράσις του συνδέεται μέ ένα παλα,όν 
ερωτικόν του έπεισόδιον: Κάποτε έλάτρευε μίαν γυναίκα, 

‘ή οποία τόν έβασάνισε πολύ έως δτου ύποχωρήση.
■ Έπί τέλους, μίαν ημέραν ή εκλεκτή του έπροφερε τό 
'«πολυπόθητον «ναί». *0  Τζίλμπερτ, αισθηματίας καί ρω- 
Γ μαντικός αδιόρθωτος, ήθέλησε να μάθη τήν · αιτίαν τής 
^απροόπτου άποφάσεώς της.

— Θά σάς φανή παράξενο, Τζών, τού είπε ή ωραία 
του, άλλά ή αλήθεια είνε δτι θά έμενα αναποφάσιστη έπί 

Ε αρκετόν ίσως καιρόν άκόμη, αν μία σταλαγματιά δέν έκα
νε τό ποτήρι νά ξεχειλίση. Καί ή σταλαγματιά αύτή ήσαν 

; οί γραβάτες σας! ’Λφότου άρχίσαιε τελευταίως νά διαλε- 
j. γετε τόσο γλυκά καί μοντέρνα χρώματα, μοΰ έπεδείξατε τό 
ί»'εξαιρετικό σας γοΰστο.

Φαντάζεσθε τώρα τήν άπογοήτευσιν τοΰ Τζίλμπερτ !
’Ιδού καί μία άλλη άπάντηοις εις τήν έρώτησιν τής 

ίγμόδας τοΰ 1940 : Ή Άνν Χάρτινγκ είπε : «Θά έχουμε, ή 
θά έχουν τότε τήν ιδέαν ότι άνεκάλυψαν κάτι νεον. Ηραγ- 

·. μα-ικώς δμως, δέν θά έχη άλλάξει σχεδόν τ.ποτε. "Οταν 
ή Τέντα Μπάρα, τό πρώτον μεγάλον άσιρον τοΰ κίνημα- 

ίψΊογράφου, έφοροΰσε τά γελοίο της μαντώ, ήσθανετο τήν 
■Ιδίαν χαράν καί αύτοπεποίθησιν, δπως ήμεϊς πού φορούμε 
Γ τώρα τά ωραιότερα ευρωπαϊκά μοντέλλα.

ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΣΒΥΝΌΥΝ

RENEΑΝΤΟΡΕ

. ΒΩΛΕΙΤΑΙ μηχάνημα όμιλοϋντος κινηματογρά
φου Webster Electric μέ προθεσμίαν πληρώ 
^ς. Πληροφορίαι Α. Ζερβόν, 'Ακαδημίας 51.

Τηλεγράφημα άπό τό Χόλλυγουντ αναγγέλλει τόν 
θάνατον τής συμπαθεστάτης καλλιτέχνιδος Ρενέ Άν- 
τορέ, έπελθόντα συνεπεία πνευμονικής συμφορήσε 
ως. Ή Ρενε Άντορέ, δπως πολλάκις έγράψαμεν 
άπο τών στηλών τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
είχε προσβληθή άπό ετών έκ φυματιώσεως, άλλά 
τελευταίως έλέγετο δτι ή κατάστασίς της εϊγεν βελ- 
τιωθή αίσθητώς. Διά τούς νέους μας άναγνώστας 
σημειοΰμεν δτι ή Άντορέ, καλλιτεχνικόν ψευδώ
νυμον^ τής Ι'ενέ ντε Λά Φαντό, γεννηθείσης ε’ις Λίλ- 
λην τής Γαλλίας, ύπήρξεν ένας άπό τούς δημοφιλε- 
στέρους «αστέρας» τοΰ βωβού κινηματογράφου. Τά 
κυριώτερα έργα εις τά όποια έλαβε μέρος είναι : 
«Μπαντολέρο», «Έκδίκησις Κινέζου» μέ τόν Λόν 
Γσάνεϋ, «Τό φλεγόμενον δάσος», «Ή μεγάλη παρέ- 
λασις» μέ τόν Τζών Ί ζίλμπερτ καί «Οί Κοζάκοι» 
μέ τόν ίδιον Τό τελευταΐον της έργον ήτο «Τό ζων
τανό πτώμα» τοΰ Γολστόϊ εις τό όποιον εΐχεν ώς 
συμπαίκτας τήν Έλέανορ Μπόρντμαν καί τόν Τζών 
Τζίλμπερτ. Ή Ρενέ Άντορέ είχε νυμφευθή τόν Αμε
ρικανόν κ. Σέρμανν Γκίλλ, άποκτήσασα οΰτω τήν 
άμερικανικήν υπηκοότητα. "Ο θάνατός της, τόσον 
δυστυχώς πρόωρος, λυπεί δλους τούς πραγματικούς 
φίλους τοΰ κινηματογράφου.

ΓΥΡΙΖΕΤΑΙ “Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΙ,,
Εις τά μοντέρνα στούντιο τής «Μέτρο» «γυρίζεται» 

ή γνωστή όπερέττα «Ή γάτα καί τό βιολί» μέ πρω- 
ταγωνιστάς τήν ώραιατάτην Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί 
τόν γόητα Ραμόν Νοβάρρο.

Τήν σκηνοθεσίαν έχει άναλάβει δ Ούΐλλιαμ Χά- 
ουαρντ,^ γνωστός άπό προηγουμένας του κινηματο
γραφικός έπιτυχίας.

~·ηΐΙΙΙΙ!ΙΙΗΙΙ!Ι!Ι!ΙΙίΙΜ

II ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
«ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β 
II - ----- II
~ Ί πό τον κ. Πάνου Καλογερικού,. τέως == 
|| διεν&νντον Σκηνής τοΰ Έ&νικον Θεάτρου, = 
|| ϊδρν&η δραματική σχολή νπδ τον τίτλον τΣέ,α || 
|| Σκηνήν δπου ί)ά διδάσκονται τό μαθήματα: ξ 
~ Απαγγελία, Δραματική, 'Ιστορία Θεάτρου καί § 
s| Σκηνοθεσία. Ή Σχολή περιλαμβάνει δύο τμή- || 
|| ματα: Τδ 'Επαγγελματικόν καί τό ’Κρασί- ΞΞ 

|| τεχνικόν. Δίδακτρα ελάχιστα, τακτικοί εμιγα- == 
|| νίσεις άπό σκηνής των έπί ,τούτφ καταρτιζρ- s 
|= μενών ομάδων. ==
|ϊ Πληροφορίαι : Προφορικοί, με γράμμα, τη- = 
|| λεφωνικαί. Π. Καλογερικόν, όδός Στρατιωτι- ΞΞ 
Ξ κον Συνδέσμου 2, Δεξαμενή 'Αθήνας. Της 
= λέφωνον 20—156. ?-7 ; . =
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ΠΑΡΑΓΟΓΗ < MAX GLASS »

ΕΝΑΣ ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΞΕΝΟΣ
Όμιλοϋσα γεριιανιστί. Προεβλήθη εις τόν «’Απόλλωνα»

Πρόκειται περί συνήθους γερμανικής φάρσας, ή 
όποία ένδιαφέρει κυρίως διά τάς άλλεπαλλήλους πα
ρεξηγήσεις καί κωμικά έπεισόδια ποϋ περιλαμβάνει 
τό σενάριο καί διά τήν δημιουργίαν τοΰ δημοφιλούς 
κωμικού Σέκε Σάκαλ. ‘Η σκηνοθεσία όφειλομένη είς 
τόν Έμο, τόν σκηνοθέτην τοΰ «Κάματε, λάθος δεσποι
νίς», δέν παρουσιάζει τίποτε τό Ιδιαίτερον. 'Απλά, 
ντεκόρ, συνηθεστάτη τεχνική, κοινόν σύνολον. Μόνον 
διά τό ντεκουπάζ καί τόν έπιδεξιον σύνδεσμον τών 
διαφόρων σκηνών μεταξύ των, άξίζουν έπαινοι. Άπό 
τούς ήθοποιούς πού λαμβάνουν μέρος διακρίνονται 
πλήν τοΰ Σέκε Σάκαλ, ή Λούσι 'Έγκλις χαριτωμένη 
καί πολύ-πολύ φυσική καί ή καρατερίστα ή ύποδυο- 
μένη τήν οίκονόμον. Διά τόν Σέκε Σάκαλ ό όποιος 
γνωρίζει νά είναι κωμικός χωρίς ύπερβολάς, έ'χω νά 
παρατηρήσω δτι ήτο καί είναι άμίμητος είς, μικρούς 
χαρακτηριστικούς ρόλους (μέ τούς όποιους άλλωστε 
καί κατέκτησε τό κοινόν) άλλά φοβούμαι διά τήν άπό- 
λυτον έπιτυχίαν του είς τά έργα είς τά όποια πα
ρουσιάζεται ώς «άστήρ», δπως κάμνει μέ τό ύπό κρί
σιν φιλμ. Τό κοινόν είναι τόσον άπαιτι,τικόν καί κου
ράζεται τόσον εύκολα I -

Συμπέρασμα: Συνήθης γερμανική φάρσα μέ σχε
τικήν έμπορικήν άξίαν. Βίων ΙΙαπαμιχάλης

> > Κ

ΠΑΡΑΓΟΓΗ METRO GOLDWVN

«Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ»
Όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing» _____ «Άτικόν»
Ή διεύθυνσις τοΰ «Αττικού» έξέλεξε διά τήν 

έναρξιν τής νέας περιόδου ένα άπό τά τελευταία 
φιλμ τής συμπαθεστάτης Τζόαν Κράουφορντ κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ Κλάρενς Μπράουν. (Μέ έργον τοΰ 
ίδιου σκηνοθέτου καί μέ τήν αύτήν πρωταγωνίστριαν 
ήνοιξε καί πέρισυ τάς πύλας του). Δέ μπορούμε παρά 
νά έπικροτήσωμεν παρομοίαν εκλογήν έργου. Ό 
Κλάρενς Μπράουν είναι άσφαλώς ένας άπό τούς 
πλέον τολμηρούς σκηνοθέτας τής Αμερικής. Διαλέ
γει τά έργα του μέσα άπό τό κοινωνικόν περιβάλ
λον τοΰ Νέου Κόσμου καί δέν διστάζει νά μας δείξη 
τήν ζωήν τών Αμερικανών άπό τήν πραγματικήν 
της δψιν. Ποιος έλησμόνησε τό περίφημον έκεΐνο 
«’Ελεύθερες ψυχές», είς τό όποιον ένεφανίζετο ή οι
κογενειακή ζωή ώρισμένων άριστοκρατικών κύκλων 
μέ δλα τά πάθη καί τά βίτσια των, ή τήν «Γοητεία» 
δπου διά πρώτην ίσως φοράν παρουσιάζετο είς τήν 
όθόνην, έπισήμως οδτως είπεΐν, ή «σπιτωμένη γυναί
κα». Οΰτω καί είς τήν «Δύσκολη στιγμή» (πόσον καλ
λίτερος μοΰ φαίνεται ό άγγλικός τίτλος τοΰ φίλμ 
Αιχμάλωτος») βλέπομεν μίαν μοντέρνα Αμερικανί

δα (Τζόαν Κράουφορντ) μέ τά σαρκικά καί ψυχικά 
πάθη της, άληθινή καί όλοζώντανη. Ό Κλάρενς 
Μπράουν κατέβαλε δλας του τάς προσπάθειας διά 
νά μας παρουσιάση άνάγλυφον τόν τΰπον τής ήρωΐ- 
δος του, ή όποια άποτελεΐ καί τόν κεντρικόν άξονα 
τοΰ έργου του, καί έτσι δλα τά πρόσωπα περνοΰν 
εις δευτερεύουσαν μοίραν. Αύτό δμως δέν έμποδίζει 
νά ύπάρχουν καί άλλοι ένδιαφέροντες χαρακτήρες 
είς τό φίλμ, δπως ή μητέρα, έπί παραδείγματι, ή ό 

άνακριτής, ή έστω άκόμη καί ή γηραιά υπηρέτρια. 
’Εκείνοι οί τύποι ποΰ μοΰ φαίνονται συμβατικοί είναι 
οί τών δύο πρωταγωνιστών : τοΰ Ρόμπερ Μοντγκό- 
μερυ καί ιδιαίτατα τοΰ Νΐλς Άστερ.

Τό σενάριο, δπως είπα καί άνωτέρω, είναι πρω
τότυπον καί ένδιαφέρον, θά έκέρδιζε δέ άκόμη πε
ρισσότερον έάν έσυντομεύοντο ώρισμένοι διάλογοι 
καί ώρισμέναι σκηναί πού τρενάρουν άδικαιολογή- 
τως. Ή τελευταία σκηνή τοΰ έργου, ή τοΰ άνακριτοΰ, 
έξυπνη άν καί άρκετά συμβατική.

Τό φίλμ άπό καθαρώς σκηνοθετικής άπόψεως 
έξεταζόμενο”, άρκετά ικανοποιητικόν. Ντεκόρ, φω
τισμός, φωτογραφία, τεχνικόν μέρος, δλα είναι άμεμ
πτα. Επικρατεί δέ άπ’ άκρου είς άκρον ή γνωστή 
σκηνοθετική άπλότης τοΰ Κλάρενς Μπράουν. "Οσον 
διά τό ντουμπλάρισμα, παρ’ δλον δτι εϊμεθα έναν- 
τίον τούτου, πρέπει νά τό ύφιστάμεθα, παρά τάς 
άτελείάς του, έφ’ δσον αύτή είναι ή προτίμηση τοΰ 
κοινοΰ μας. ’Εκ τών ήθοποιών διακρίνεται καί ύπερ- 
τερεΐ ή γοητευτική Τζόαν Κράουφορντ, ώραιωτέρα 
καί κομψοτέρα παρά ποτέ. ’Έχει στιγμές περίφημες, 
δπως είς τήν σκηνήν τοΰ φόνου τοΰ έραστοΰ της, ή 
εις τήν συνάντησιν είς τάς άρχάς τοΰ έργου, είς τό 
δωμάτιόν της μέ τόν Νίλς "Αστερ δπου τόσον περί
φημα μάς έξωτερικεύει τό πάθος της, άλλά συγχρό
νως καί τό μίσος της διά τόν έραστήν της. Ό Ρό
μπερ Μοντγκόμερυ, εύχάριστος καί άρκετά έξελιγ- 
μένος, έν άντιθέσει πρός τόν Νίλς "Αστερ, τόν όποιον 
δμως άδικεΐ καί ό άχαρις ρόλος του. Περίφημος είς 
τόν μικρόν ρόλον του (άνακριτής) ό Λέβις Στόνε.

Γενικώς πρόκειται περιέργου πρωτοτύπου, καλο
βαλμένου καί ένδιαφέροντος, τό όποιον ήρεσε κατά 
τήν ένταΰθα προβολήν του καί τό όποιον είναι κα
τάλληλον δι’ οίονδήποτε κοινόν. Βίων Παπαμίχάλης

ΠΑΡΑΓΗΓΗ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

«ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ»
Όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»

’Ιδού μία όμιλοϋσα ταινία, κατά τά άλλα μέ 
πολλήν έπιδεξιότητα πραγματοποιηθεΐσαν, ή όποια 
δέν ήμπορεϊ νά άρνηθή τήν θεατρικήν καταγωγήν της 
Πράγματι τί «Είναι χαριτωμένος» είναι μία όπερέτ- 
τα τοΰ Άλμπέρ Βιλλιεμέζ (μουσική Ραούλ Μορετ- 
τί) ποΰ έγνο ρισε είς τό Παρίσι μεγάλην έπιτυχίαν. 
ΜεταΦερθεΐσα εις τήν όθόνην ύπό τοΰ Λουΐ Μερκαν- 
τόν, μέ σεβασμόν όλίγον ύπερβολικόν, διατήρησε 
ένα χαρακτήρα καθαρώς σκηνικόν ποΰ ζημιώνει τόν 
γενικόν ρυθμόν τοΰ φίλμ. Ό διάλογος είναι έξυπνος 
καί σπινθηροβόλος, μέ άρκετά λογοπαίγνια, άλλά 
ύπεράφθονος. Τί κατακλυσμός λόγων! Ύπό αύτάς 
τάς συνθήκας περιττόν νά λεχθή δτι δ πραγματικός 
κινηματογράφος εύρίσκει σπανίως τήν θέσιν του. Έν 
τούτοις πρέπει νά έπαινεθή ό σκηνοθέτης, δ < όποιος 
είς τήν προκειμένην περίπτωσιν οέν είναι ύπαίτιος 
διά τόν θεατρικόν χαρακτήρα τοΰ έργου του. Μερι
κά! σκηναί, δπως τό δνειρον τοΰ Άνρύ Γκαρά ή ή 
σκηνή ποΰ ή Μέγκ Λεμονιέ δμιλεΐ μέ τόν καθρέπτην 
της. πολύ-πολύ χαριτωμένοι, θαυμασία ύπόκρισις 
τοΰ Ντρανέμ, ό όποιος είναι ένας συμβολαιογράφος 
πλήρης φυσικότητος καί καλοκαγαθίας. Ό ’ΑνΡ“ 
Γκαρά .... χαριτωμένος, δπως τόν θέλει καί ό τί
τλος τοΰ έργου. "Οσον διά τήν Μέγκ Λεμονιέ είναι 
εύχάριστη είς τό νά τήν βλέπη καί νά τήν άκουη 
κανείς άλλά δέν κατορθώνει νά άποβάλη τελείως 
κάποια ψυχρότητα. Τό πλέον ένδιαφέρον σηΡειον

Ε τοΰ φίλμ είναι ή μουσική τοΰ Ραούλ Μορεττί, ή όποία 
^ περιλαμβάνει μερικά τραγούδια έμπνευσμένα καί 
Κεύχάριστα.

Γενικώς πρόκειται περί κινηματογραφικής όπερ- 
' ρέττας άρκετά επιτυχημένης είς τό είδος της, ή 

όποία θά άρέση είς τούς φίλους τών έλαφρών μου- 
ΒΓ· σικών έργων. Βίων Παπαμίχάλης

Γ ΠΑΡΑΓΩΓΗ «υ. F. Α.»

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΩΣ ΚΑΝΕΙ ΜΟΔΑ
Όμιλοϋσα Γερμανισιί· Προεβλήθη είς τύ «Σπλέντιτ».

Τό ένδιαφέρον ποΰ παρουσιάζει ή ώς άνω ται- 
Κ νίαι είναι ή συμμετοχή είς αύτήν τής Ρενάτε Μύλλερ 
F διά πρώτην φοράν έμφανιζομένης ώς «στάρ» ένώ- 
κ πιον τοΰ ’Αθηναϊκού κοινοΰ. (Ή Μύλλερ έλάμβανε 

μέρος καί είς τό φιλμ τοΰ Γιάνινγκς *'Ο  άγαπημέ- 
Κ νος τών θεών» ποΰ προεβλήθη πρό 4 έτών άπό τής 
Ε όθόνης τοΰ «Οΰφα Πάλας» άλλά ό ρόλος της ήτο 
Ε-περιωρισμένος καί έτσι ή έμφάνισίς της έκείνη έπέ- 
Ε” ρασεν άπαρατήρητη). Καί άληθώς ή συμπαθής μας 
Κ έπισκέπτρια ποΰ πρόκειται νά έπανϊδωμεν κατά τήν 
I? τρέχουσαν περίοδον είς άρκετά μεγάλα έργα ώς τά 
Κ «Σαιζόν στό Κάιρο» καί «Πόλεμος τοΰ Βάλς», άξίζει 
Κ πλήρως τόν τίτλον αύτόν. Χαριτωμένη, νόστιμη, μέ 
Ε. μιά ώμορφιά καθαρώς προσωπική, μέ παίξιμο άφε- 
jk. λές καί φυσικό, μέ λεπτούς τρόπους καί έμφάνισιν, 

κατορθώνει νά κρατήση τό ένδιαφέρον τοΰ θεατοΰ 
: καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ έργου. Σημειωτέον δέ 

δτι τό έργον, πλήν τής παρουσίας τής Μύλλερ, δέν 
Κ*  παρουσιάζει τίποτε τό άξιόλογον. Ύπόθεσις, σκηνο- 
Ε’ θεσία, τεχνική, ύπόκρισις ήθοποιών, άποτελοΰ^ ένα 
.σύνολον ποΰ δέν έξέρχεται άπό τά δρια τοΰ μέτριου.

Πάντως, λόγω τής Ρενάττε Μύλλερ τό φίλμ πα- 
ρακολουθεΐται εύχάριστα καί έπομένως δέν στερεΐ- 

| ταΐ έμπορικότητος. Βίων Παπαμίχάλης

Η ΙΤΑΛΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ

Ύποχρέωσις των ’Ιταλών διευθυντών νά προβάλ
λουν 30 ο]ο ’Ιταλικά φίλμ,

Τύ Συμβούλιον τών ’Ιταλών υπουργών υίοθέτησεν 
ώρισμέια μέτρα προστασίας τής εθνικής παραγωγής. Έν 

ί . αναμονή τοΰ πλήρους κειμένου τοΰ διατάγματος, εϊμεθα 
Κ είς θέσιν νά γνωστοποιήσωμεν άπό τοΰδε είς τούς άνα- 

γνώστας μας τά τρία κυριώτερα άρθρα τούτου.
Ιον) Τό ντουμπλάρισμα τών ξένων ταινιών όφείλε- 

s. ται ϋποχρεωτικώς νά γίνεναι είς τά ’Ιταλικά στούντιο. 
fc. 2ον) Ηροβλέπεται ειδική φορολογία διά τά ντουμπλα- 

ήισμένα καί συγχρονισμένα φίλμ Τό ποσόν ποΰ θά συνα- 
h Χ»Ϊ1 έκ τής φορολογίας ταύτης θά χρησιμοποιηθή διά τήν 
Ε·..συστασιν βραβείων τά όποια θά άπονέμη ή Κυβέρνησις 
, . εις τά ’Ιταλικά φίλμ ποϋ θά συγκεντρώνουν άρετας καλλι- 

τεχνικός καί τεχνικάς, αξίας προσοχής καί ένδιαφέροντος, 
Ε.-, δον) Οί διευθυνταί ιταλικών κινηματοθεάτρων όπο- 
Ε. Χρεοΰνται νά προβάλλουν κατά τήν διάρκειαν τών παρα- 
ί . στάσεών των ένα έλάχιστον δριον 30 ο)ρ ’Ιταλικών 

ταινιών.

Ο ΡΑΟΥΑ ΓΟΥΟΛΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Γ Ό Ραούλ Γουώλς, διάσημος σκηνοθέτης τοΰ Άμε- 

F ρικανικοΰ Κινηματογράφου ήρχισε τό «γύρισμα» τής 
όπερέττας «Πάμε γιά τό Χόλλυγουντ» μέ πρωταγω- 

Γινίστριαν τήν ώραιοτάτην Μάριον Νταΐβις.
Τήν μουσικήν συνέθεσεν ό Άρτούρ Φρήντ.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΒΡΑ ΓΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Τό Orient Presse Bureau τής νέας πόλεως Tel- 

Aviv τής Παλαιστίνης μας άνακοινοϊ δτι, ή νέα 
Εβραϊκή κινηματογραφική έταιρία Orient Film Cor
poration Ltd, περί τής όποιας έγράψαμεν καί είς τό 
προηγούμενον ψύλλον, ήρχισε τό «γύρισμα» τοΰ πρώ
του της φίλμ τήν 16 Σεπτεμβρίου. 'Ως γνωστόν ή ται
νία αύτή θά γίνη έξ όλοκλήρου όμιλοϋσα έβραϊστί.

Τό φίλμ αύτό θά παρουσιάζει τήν ζωήν έν γένει 
τών κατοίκων τής Παλαιστίνης, πώς ό λαός τοΰ 
’Ισραήλ έπιστρέψας είς τήν γενέτειράν του τήν 
όποιαν εύρήκεν έρημον, τήν μετεμόρφωσεν είς ένα 
άνθόκηπον, τούς διαφόρους τύπους τών έπανελθόν- 
των Ιουδαίων, (άμερικανών, ύεμενιτών, άράβων κ. ά.) 
"Ολοι οί λαμβάνοντες μέρος ήθοποιοί,-θά είναι Πα
λαιστίνιοι, τούς κυριωτέρους δέ ρόλους θά, ύποδυ- 
θοΰν καλλιτέχναι τοΰ έβραϊκοΰ θεάτρου Habimah.

Τό τεχνικόν προσωπικόν άποτελεΐται έκ τοΰ σκη
νοθέτου Dr L. Lazar, τών όπερατέρ Ventimiglia· καί 
Lanyi, τοΰ μηχανικού τής φωνοληψίας Ρ. Rossi, τό 
δέ σενάριο έγράφη ύπό τοΰ Erich Brock.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
COLUMBIA ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ

‘Η ’Αμερικανική έτα·ρία παραγωγής ταινιών Colum
bia Pictures Ltd, έπεκτείνουσα τάς εργασίας της έν ’Αγ
γλία ιδρύει πλήν τοΰ τοΰ Λονδίνου και έτερα 8 γραφεία 
έκμεταλλεύσεως τών ταινιών της εις Μπίρμίνχαμ, Μάν. 
τζεστερ, Αήδς, Λίβερπουλ, Κσρδιφ, Γλασκώβη, Νιουκά- 
στελ καί εις τό λουβλΐνον τής Ιρλανδίας. Τά κινηματο
γραφικά φύλλα γράφουν, οτι πρώτην φοράν άμερικανιχή 
έταιρία κινηματογραφικών ταινιών έπεξέτεινε τόσον - τάς 
έργασίας τη; έν ’Αγγλία ίδρύσασα έννέα έν όλω γραφεία 
έκμεταλλε'·σεω; είς δλην τήν ’Αγγλίαν.

ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΣΟΥ
Είναι ό τίτλος μιας νέας ταινίας παραγωγής 

«Μέτρο—Γκόλτουϊν—Μάγιερ», είς τήν όποιαν θά έμ- 
φανισθοΰν καί πάλιν μαζύ, ή νέα βάμπ τής όθόνης 
Τζόαν Χάρλοοϋ μετά τοΰ γόητος Κλάμκ Γκαίϊμπλ.

Τό πρώτον διάσημον κινηματογραφικόν αύτό ζεΰ- 
γος ένεφανίσθη διά πρώτην φομάν είς τήν ταινίαν 
«Μιά γυναίκα πειρασμός» τής όποιας ή προβολή θ’ 
άρχίση^άπό τής προσεχοΰς έβδομάδος είς τό «’Αττι
κόν» τών ’Αθηνών.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρες σύστημα όμιλοΰντος κινημα
τογράφου Μούβιτον — Βίταφον έν άρίστη κατα 
στάσει, μετά δύο μηχανών προβολής, ων ή μία 
μάρκας Τσινεμεκάνικα, τύπου Σούπερ Βικτώρια 
καί ή άλλη μάρκας A.E.G. δευτέρου μεγέβονς, 
Άπαντα εις συμφέρουσαν τιμήν. Πληροφορίαι ·: 
κ. ’Ανδρέαν Ώετσάλην, Κινηαατογράφον, Πλα- 
τεΐρ Θησείου, 'Αθήνας.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ τρεις κινηματογραφικοί μηχαναί 
αΐδύο Γχρούπ — Έρνεμαν τύπου Ίμπεροίτερ 
καί ή Άλλη μάρκας TYR^NTY ειδική γιά σχο
λεία—άτμόπλοια κ.λ.π. Πληροφορίαι παρά τή 

I Γ.Κ.Ε, Βερανζέρου 24α
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Ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Είμαι ό άνθρωπος τοΰ Χόλλυγουντ, γιά τόν οποίον 
γίνεται ό όλιγώτερος λόγος. Καί αύτό αποτελεί μιά άπό 
τις ολίγες Ικανοποιήσεις μου ! έδήλωσε πρό ολίγων ημερών 
είς ένα ’Αμερικανόν δημοσιογράφον ό Γκύ ντέ Γκυμπελάρ.

Πράγματι, μέσα είς πέντε έτη, δέν άνεφέρθη τ'ό όνομά 
του είς τόν κινηματογραφικόν τύπον, παρά μίαν ή δύο φο
ράς μόνον. Καί δμως είναι μία σπουδαία προσωπικότης 
τοϋ Χόλλυγουντ. Αί κισηματογραφικαί έταιρίαι έμάλωναν 
εις τήν αρχήν ποια νά τόν πρωτοπάρη, έως δτου επί τέ
λους συνεφώνησαν νά μοιρασθοΰν τάς υπηρεσίας του.

Ποιος είνε λοιπόν αύτός ό ντέ Γκυμπελάρ ; . Τί εργα
σίαν κάμνει; Είνεάπλούσταταένας αριστοκράτη,, ό όποιος 
έθφασε είς τό Χόλλυγουντ τό 1927, φέρνοντας μαζύ του 
τόν τίτλον του κσί τά τ· λευταία λείψανα τής περιουσίας 
του. Μέσα εις ένα έτο?, απέκτησε—δικαίως—φήμην τε
λείου τζέντλεμαν καί ανθρώπου τοϋ κόσμου. Είς τό ίδιον 
χρονικόν διάστημα, έξώδευσε δλα του τά χρήματα, μέχρι 
πεντάρας.

Άλλά ή Τύχη τόν έβοηθοϋσε. Μία του φράσις μόνον, 
τήν όποιαν είπε χωρίς καμμίαν βαθυτέραν υστεροβουλίαν, 
έγινε αιτία νά πλουτίση

Κάποιαν ημέραν δηλαδή, ένφ έπαρακολουθοΰσε τήν 
πρώτην παράστασιν ένός νέου φίλμ έφώναξε :

—Αύτοί οι «νεόπλουτοι τής όθόνης» σώζονται μόνον 
χάρις είς τήν ώμορφιά των καί τό χονδροειδές γούστο τοΰ 
κοινοϋ! Δέν ξεύρουν άπό καλούς τρόπους. Καί δταν παί
ζουν ρόλους κυρίων τοΰ κόσμου, περιπίπτουν διαρκώς είς 
μικρές γκάφες.

Ή κρίσις του αύτή έγινε γνωστή καί έπροκάλεσε θό 
ρυβον. Έπειτα άπό όλίγας ημέρας, ή μεγαλυτέρα όργά- 
νωσις τοΰ Χόλλυγουντ τοΰ προσέφερε ένα σεβαστόν μισθόν, 
διά νά τόν προσλάβη ώς έπόπτην τοΰ «γυρίσματος» τών 
φίλμάπό άπόψεως κοσμικήτ.

Εις τήν άρχήν, κανείς ήθοποιός δέν ήθελε νά ύπα- 
κούση εις τάς διαταγάς καί τάς οδηγίας του. Έν τούτοις, 
αύτός έφέρετο πρός δλους λεπτότατα κσί εύγενικώτατα.

— ’Αγαπητή κυρία, συνιστοϋσε είς τήν Α καλλιτέχνιδα 
δταν προσφέρετε τό τσάι, χρειάζεται νά έχετε κάπως πε· 
ρισσοτέραν άφέλειαν.

— Σείς, έλεγε είς τήν β. είσθε μία αξιολάτρευτος 
οικοδέσποινα. Άν έβγάζατε δμως αύτές τής ψεύιικες 
έληές άπό τό πρόσωπό σας, θά έγίνεσθο άξιολατρευτοτάτη!

"Εδιδε συμβουλάς διά τάς δεξιώξεις, διά τό χειροφί
λημα, διά τάς έπιπλώσεις τών δωματίων, κλπ. Σιγά-σιγά 
έγινε άπαραίτητος. ’Ακόμη καί αί βασίλισσσι τοΰ κινημα
τογράφου, άπό τήν Γκλόρια Σβάνσον έως τήν Νόρμαν Σή- 
ρερ, ύπετάχθησαν έπί τέλους καί τόν ύπήκουαν τυφλά

Μή νομίσετε δμως δτι ό ντέ Γκυμπελάρ είνε σήμερα 
εύτυχισμένος, έπειδή έπλούτνσε έτσι άνέλπιστα. Έχει μέν 
οικονομικήν άνεσιν, άλλά ήθικώς θεωρεί τόν εαυτόν του 
πτωχότατον, δπως φαίνεται άπό τήν έξής φράσιν του :

— Δέν υπάρχει τίποτε πιό ταπεινωτικόν γιά ένα άρι- 
στοκράτην, άπό τό νά διδάσκη εύγένειαν είς εκείνους ποΰ 
στερούνται.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΥΧΤΑ
Τό τελευταΐον φίλμ τής Όντέτ Φλορέλ ποΰ φέρει 

τόν τίτλον «*Η  τελευταία νύχτα» έτελείωσε καί πρό
κειται νά προβληθή κατ’ αΰτάς εις τό Παρίσι Σκη
νοθέτης είναι δ Ζάκ ντέ Κασεμπρούι, βοηθούμενος 
υπό τοΰ Ζάν Μπλανσόν, καί οί: Τζίμ Τζεράλντ, Ζο- 
ζέ Νογκέρο, Ζώρζ Πεκλέ, Μάρκ Χελύ καί Κίσσα 
Κουπρίν, αποτελούν μέρος τής διανομής.

Οί παρακολουθήσαντες τάς δοκιμαστικός προβο
λάς έκφράζονται εΰμενώς τόσον διά τό φίλμ δσον, 
καί ιδιαίτατα διά τήν θαυμασίαν έρμηνείαν τής συμ
παθούς γαλλίδος βεντεττας.

ΖΟΥΑΝΙΤΑ ΑΛΒΑΡΕΖ
Η ΠΕΙΟ ΑΝΟΗΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΕΙς τό Χόλλυγουντ παρατηρεΐται μία σοβαρά έλ- 
λειψις: Δέν υπάρχουν μελαχροινές βεντέττες. Ή 
Γκρέττα, ή Μάρλεν, ή Νόρμα, ή Τζόαν, ή Κλάρα, ή 
Έλίσσα, ή Διάνα, ή Μύριαμ δέν είνε μελαχροινές. 
Ή Πόλα Νέγκρι έ'χει πλέον «φάει τό ψωμί της». Ή 
Κέϋ Φράνσις, ή Μώρην Ο’ Σούλλιβαν, κτλ. δέν έχουν 
άρκετήν λάμψιν. Καί έτσι λείπει ένα άστρον μελα- 
χροινόν τό όποιον ν’ άνατείλη δίπλα είς τά τόσα 
ξανθά.

’Ακόμη καί ή Ζουανίτα Άλβαρέζ, ή άνακάλυψις 
τήν δποίαν έφερε μαζί του δ Ντούγκλας Φαίρμπανκς,· 
γυρίζοντας άπό ένα ταξείδι του είς τήν Νότιον ’Α
μερικήν, άφισε δλους άπογοητευμένους, διότι είνε 
μέν ώραία, άλλά συγχρόνως καί τόσον άνόητη, ώστε 
ποτέ δέν θά ήμπορέση νά έπιτύχη εις τόν κινηματο
γράφον. Ό διευθυντής Κλάρενς Μπράουν, δ δποΐος 
φαίνεται πάντοτε έπιεικής πρός τάς ήθοποιοός του, 
έδήλωσεν δτι ήτο άνώτερον τών δυνάμεών του νά 
«γυρίση» ένα φίλμ μέ τήν Άλβαρέζ.

— Κάμετέ την νά έρωτευθή τρελλά κάποιον 
ήθοποιόν, καί ίσως τότε τό μυαλό της νά ξυπνήση, 
συνεβούλευσεν δ Κΐνγκ Βιντόρ.

Έχρησιμοποιήθη διά τόν σκοπόν αϋτόν δ Ικανό
τερος άνθρωπος τής Καλιφορνίας, δ Μπόμπ Μοντ
γκόμερι). Άλλά, έπειτα άπό μίαν έβδομάδα, ό Μπόμπ 
έξεμυστερεύετο είς τούς φίλους του δτι ή Ζουανίτα 
τοΰ είχε άπιστήσει μέ ένα καμαριέρην του ξενοδο
χείου δπου είχαν καταλύσει ένα βράδυ.

— "Ας έλπίσωμεν δτι θά έρωτευθή τοόλάχιστον 
τόν καμαριέρη ! είπαν τότε οί συνάδελφοι τοΰ Μπόμπ.

Ή Ζουανίτα δμως έπρόδωσε τόν πρώτπν καμα
ριέρην μέ δεύτερον, χωρίς νά παρατηρηθή καμμία 
βελτίωσις είς τήν διανοητικήν της κατάστασιν !

rrKRBRAKHT"
ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΦΙΛΜ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Είναι γνωστόν δτι κάθε έτος είς τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας τής ’Αμερικής, λαμβάνει χώραν τήν έπο- I 
χήν αυτόν ένα είδος κριτηρίου κινηματογραφικού μέ I 
σκοπόν νά καθορίση τό καλλίτερο φίλμ.

Έφέτος ή ταινία πού κατετάχθη ώς πρώτη, είνε - 
μία παραγωγή τής Φόξ-Φίλμ τής όποιας κολοσσιαία 1 
ΰπήρξεν έν Γαλλίφ ή επιτυχία Πρόκειται γιά τό 
“ΚΑΒΑΛΚΑΤ,, Καί είς δευτέραν μοίραν έρ
χεται τό φίλμ τοϋ Φρίτς Λάγκ «Γ,Ηϊοη» τό όποιον . 
ένεκαινίασε στό Παρίσι.λαμπράν περίοδον, ύπό τόν ( 
τίτλον «Le Moudit».

(Σινεματογραφϊκ Φρανσοΐζ 30)10)33).

0 ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΥΖΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ

Ό είκοσιπενταετής Ένρίκο Καρονζο! υιός τοΰ 
διάσημου τραγουδιστού, σκοπεύει ν’ άκολουθήση 
τήν καρριέρα τοΰ πατέρα του είς τόν Κινηματο
γράφον. Τήν πρώτην έμφάνισίν του θά κάμη είς 
τήν νέαν ταινίαν «Μητέρα -τοΰ Θεάτρου» παραγω
γής «Μέτρο» είς τήν οποίαν θά ΰποκριθή τόν ρό
λον ένός νεαρού τραγουδιστού.

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Είς τό Χόλλυγουντ έγεινε τελευταίως διαγωνι- 
σμός διά νά έκλέγοϋν αί ώραιότεραι γυναίκες τοΰ 

Κ κινηματογράφου. Ή έπιτροπή, ή δποία άπετελεΐτο 
Ε άπό τούς πλέον άναγνωρισμένους ώς ειδικούς (σκηνο- 
■ Θέτας, κριτικούς, αισθητικούς, ζωγράφους, γλύπτας 
Β κ. ά.) έδυσκολεύθη, ώς ήτο έπόμενον, έξαιρετικά διά 
Ε νά καταλήξη είς συμπεράσματα. Καί κατά πρώτον 
■' μάς βομβαρδίζει μέ τήν άπόφασιν δτι καμμία ήθο- 
Ε ποιός άπό τάς γνωστάς δέν είναι δυνατόν νά θεω- 
Ε-' ρηθή ώς κλασσική καλλονή. Κάθε μία άπ’ αύτάς έχει 
L ένασωρό μικρά έλαττώματα τά όποια τήν έμποδί- 
| ζουννά χαρακτηρισθή ώς άπόλυτος καλλονή. Μετα- 
I ξύ τών ώραιοτέρων γυναικών έν τούτοις, ή έπιτροπή 
F > άναφέρει τήν Μπίλλυ Ντόβ, τήν 1 ζόαν Χάρλοου, τήν 
Κ Άννα Χάρντιγκ, τήν Τζόαν Κράουφορντ, τήν Κλων- 
Κ τέτ Κολμπέρ καί τήν Γκρέττα-Γκάρμπο. Τήν πρώτην 
Ε θεωρεί ώς τήν περισσότερον πλησιάζουσαν πρός τόν 
Ε κλασσικόν τύπον, τήν δέ τελευταίαν, παρ’ δλον ποΰ 
Ε παραδέχεται δτι δέν έχει κανένα έκ τώ^ χαρακτηρι- 
Ε στικών τοΰ προσώπου πραγματικώς ώραΐον, έν τού- 
Γ τοις δέν διστάζει, λόγω τής μεγάλης μαγνητικής δυ- 
Ε νάμεως καί τής γοητείας της νά τήν άποκαλέση 
κ «έξωτικήν καλλονήν». Άπό τούς «άστέρας» πού 

Η^'· έχουν τό ώραιότερον σώμα, ξεχωρίζουν ή Τζόαν 
κ Μάρς (σύγχρονος Αφροδίτη ώς άποκαλεϊται), ή άθλη- 
Ε τική Άνίτα Πέητζ καί ή νεαρωτάτη Τζούν Βλάσεκ 
E? (άνήκουσα είς τό συγκρότημα τής «Φόξ») τής όποίας 
L αί γραμμαί καί άναλογίαι τοΰ σώματος είναι πράγ- 
Ε μάτι άξιοθαύμαστοι. Διά τήν Λωρέττα Γιώγκ εύρίσκει 

δτι είναι ό πλέον άντιπροσωπευτικός τΰπος τής μον- 
Ε; τέρνας γυναίκας, άν καί ή προεξοχή τών όδόντων της 
μ τής καταστρέφει τήν άψογότήτα τοΰ προφίλ. Ή έπι- 
Γ τροπή μάς γνωρίζει άκόμη καί πολλάς άλλας λε- 
■ πτομερείας. Οϋτω έπαινοϋνται τά πόδια τής Σάλλυ 
■ Έϊλερςκαί τής Μάρλεν Ντήτριχ. τά μάτια τής Πόλα 
Κ Νέγκρι, τό στόμα τής Νόρμα Σήρερ. τά μαλλιά τής 
Ε Τζόαν Χάρλοου (χρώμα πλατίνης) καί οί...γοφοί τής 
Κ Κλάρα Μπόου.

Κ . "Οπως βλέπετε ή έπιτροπή, παρά τήν αύστηρό- 
F τητά της, δέν έννοεΐ νά άφήση κανένα παραπονεμέ- 
Ε νον· Είς τόν καθένα «άστέρα» εύρίσκει καί κάτι 
| καλόν. 'Όσο ιάπό τούς άναγνώστας μας δέν εύρή- 
Ε καν μεταξύ τών προαναφερθέντων ήθοποιών καί τόν 
Ε εύνοούμενόν των «άστέρα> άς μήν άπελπίζονται. Είς 
κ τήν άπόφασιν άναφέρονται δλαι σχεδόν αί γνωσταί... 
? «γόησσαι» τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου, άλλά 
Β θά έπρεπε νά διατεθή άφ’ ένός πολύς χώρος άκόμη 

Κ- τοΰ «Κ. Α.», ό όποιος είναι πολύτιμος, καί άφ’ έτέ- 
Ε ρου θά έκουράζοντο καί οί άναγνώσται μας μέ τήν 
Β άναγραφήν τόσων όνομάτων. θέλοντες λοιπόν νά 
Κ' άποφύγωμεν άμφότερα, ήρκέσθημεν είς τό νά άναφέ- 
Ε- ρωμεν τά πλέον άξιοσημείωτα άποσπάσματα τής 
Κ άποφάσεως τής έπιτροπής, καί τοΰτο άπλώς χάριν 
κ ένημερότητος.

Ο ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Ό μέλλων πρωταγωνιστής τής «Ζωντοχήρας», 
k ποϋ θά «γυρίση» προσεχώς ή «Μέτρο—Γκόλτουϊν— 
■' Μάγιερ», Μωρίς Σεβαλιέ, θ’ άναχωρήση τήν 23 Σε- 
L πτεμβρίου έκ Γαλλίας διά τό Χόλλυγουντ. Ή πραγ- 
R ματοποίησις τής έν λόγω ταινίας θ’ άρχίση τόν προ- 
Ε °εχή ’Ιανουάριον μέ πρωταγωνίστριαν τήν γόησσαν 
Ε- Τζόαν Κράουφορντ.

Τήν διεύθυνσιν τής παραγωγής θ’ άναλάβη προ 
Κ- αωπικώς ό διευθυντής τών στούντιο τής «Μέτρο» 
Κ "Ιρβιγκ Τάλμπεργκ.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΞΙΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΊΟΛΙΝ

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ, ’Οκτώβριος. (Τοΰ άνταποκριτοΰ 
μας).—Άπό τοΰ παρελθόντος μηνάς ήρχισεν ή νέα 
χειμερινή κινηματογραφική περίοδος, τό άνοιγμα δέ 
τών κινηματοθεάτρων, μέ τάς πολλάς φωτεινός των 
διαφημίσεις, έδωσε μιά έξαιρετικήν ζωήν είς τήν κ(- 
νησιν τής πόλεώς μας. Τήν σαιζόν ένεκαινίασεν πρώ: 
τος δ κινηματογράφος «Μελέκ» τών άδελφών Ίπεκ- 
τσή μέ τό έργον «Simone est Comme sa» παραγωγής 
«Παραμάόυντ», τήν έπομένην δέ έκαμε έναρξιν καί 
ό κινηματογράφος «Saray· (πρώην «Γκλόρια» τοΰ 
όμογενοΰς κ. Σεφέρογλου μέ τό έργον «Pere Celiba- 
taire» (Ανύπαντρος μπαμπάς), τήν δέ 14 Σεπτεμβρίου 
καί δ κινηματογράφος «Ipek» τών άδελφών Ίπεκτσή 
(πρώην Όπερα) μέ τό έργον «Είδύλλιον στό Κάϊρον» 
παραγωγής U.F.A. Μετά τούς άνωτέρω κινηματο
γράφους ήνοιξαν κατά σειράν τό «Σ ινέ—Τ ούρκ» 
(πρώην Μαζίκ) μέ τό έργον «Μπαροΰ» τό «Ά ρ τ ι- 
σ τ ί κ» μέ τό έργον «Τό κορίτσι τοΰ Συντάγματος» 
μέ τήν "Αννυ Όντρφ καί τό «Ά λ ά μ π ρ α» μέ τό 
έργον «Pere Premature». Λίαν προσεχώς θά κάμη 
τήν έναρξιν τών έργασιών του καί ό κινηματογρά
φος «Μ ο δ έ ρ ν».

Είς τά στούντιο Ίπεκτσή «γυρίζονται» άρκεταί 
τουρκικαί ταινίαν, μεταξύ τών όποιων ή όπερέττα 
«Λεμπλεμπιτζή Χόρ-Χόρ Αγάς», «Σόζ μπίρ, Αλλάχ 
μπίρ», «Τζιτζί μπερμπέρ» μέ τήν Ζωζώ Νταλμάς «ΟΙ 
δύο φίλοι», «Μινελή Κούς» κ.ά.

Είς τά ίδια στούντιο ντουμπλάρονται καί μερι- 
καί ταινίαι, άμερικανικαΐ καί γερμανικοί είς τήν 
Τουρκικήν γλώσσαν.

Μέχρι σήμερον, είς τούς κινηματογράφους τής 
πόλεώς μας προεβλήθησαν τά έξής έργα:

_ «Artistic». Μετά μεγάλης έπιτυχίας «Τό κορίτσι 
τοΰ Συντάγματος» μέ τήν "Αννυ "Οντρα.

«Saray». «Ό άνύπανορος μπαμπάς», «Καθαρόαι
μος» καί «Γκράν Ότέλ» τό όποιον ήρεσεν έξαιρετικά.

«Melek». «Simone est Comme sa», «Τό άστρον 
τής Βαλέντσια» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ μέ πολύ μεγά
λην έπιτυχίαν καί «Μαντάμ Μπάτερφλάϋ» μέ επιτυ
χίαν έπίσης.

«Ipek». «Είδύλλιον στό Κάϊρον», «Ή αύγή τής 
δόξης», ταινία γερμανική, ντουμπλαρισμένη είς τήν 
τουρκικήν καί ή Τουρκική ταινία «Σόζ μπίρ, Αλλάχ 
μπίρ».

«Tore». «Μπαροΰ», «Τό κόκκινο καμάκι-, άρέσαν 
καί «Μελό».

«Alhambra». «Pere premature» καί ή τουρκική ται
νία «Σόζ μπίρ, Αλλάχ μπίρ» συγχρόνως μέ τό 
‘Ipek». φ. ΝΑΖΛΟΓΛΟΥ

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΒΑΛΚΑΤ»
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ

Ή αφάνταστος επιτυχία τοΰ περιφήμου έργου «Κα- 
βαλκάτ» παραγωγής Φόξ Φίλμ, είς τήν ’Αγγλίαν ύπερέβη 
πάσσν άλλην προηγουμένην. Μετά τήν προβολήν του έπί 
τετράμηνον είς τό μεγάλο κινηματοθέατρον τοΰ Λονδίνου 
Tivoli, προβάλλεται ήδη είς τρεις συγχρόνως κινηματο
γράφους. Είς τό New Victoria Cinema 3.000 θέσεων, είς 
τό Dominion Theatre 2500 θέσεων καί είς Marble Arch 
Pavilion 2000 θέσεων. Τό «Καβαλκάτ» άπό έξ μηνών ποΰ 
προβάλλεται έν Λονδίνφ, έπραγματοποίησεν μικτάς εισπρά
ξεις 200 χιλιάδων αγγλικών λιρών, προβλέπεται δέ ότι ή 
έκμετάλλευσίς του θά κράτηση τά προγράμματα τών κινη- 
ματογμάφων τοΰ Λονδίνου μέχρι τής αρχής τής περιόδου 
1934—1935.
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’Εφέτος, ένωρίτερον άλλων χρόνων, έκαμαν έναρξιν 
τών παραστάσεών των οί χειμερινοί Κινηματογράφοι. 
Οϋτω τό Παλλάς καί τό’Αττικόν ήρχισαν τήν λειτουρ
γίαν των άπό τοϋ προπαρελθόντος Σαββάτου 30 Σε
πτεμβρίου, άμέσως δέ τήν έπομένην, Κυριακή 1 ’Οκτω
βρίου ήκολούθησε καί τό Σπλέντιτ. Έπίσης τό Σίβ- 
βατον 7 ’Οκτωβρίου εκαμε έναρξιν ό ‘Απόλλων τήν δέ 
Πέμπτην 12 ίδιου καί τό Πάνθεον. 'Ήδη απομένουν 
τό Cbqpa Πάλας, τοΰ οποίου δέν άπεφασίοθη είσέτι ή 
ήμέρα τής ένάρξεως, λόγω τοΰ δτι είνε έγκαταστημένος 
είς αύτό ό θίασος Πρινέα καί τό νέον Τιτάνια τοΰ 
δποίου ή εναρξις, παρά τις διαβεβαιώσεις τών διαφό
ρων άμέσως ενδιαφερομένων, δέν φαίνεται νά είναι 
λίαν προσεχής. Διότι έφ’ δσον διετυμπανίζετο δτι, τήν 
Ιην ‘Οκτωβρίου έ.έ. θά ήτο έτοιμον πρός παράδοσιν 
καί μέ ποινικήν ρήτραν μάλιστα, καί ήδη, έκπνέοντος 
τοΰ ‘Οκτωβρίου δέν έγκατεστάθησαν δχι μηχανήματα 
άλλ’οϋτε καί .καθίσματα ήμπορεΐ κάλλιστα πας τις 
νάύπολογϊζη τήν έναρξιν του καί μετά μήνα άπό σή
μερον.

*

.Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας προεβλήθησαν 
τά έξής έργα εις τούς κάτωθι κεντρικούς κινηματογρά- 
φονς.

Παλλάς. Έναρξις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 ’Οκτω
βρίου ή γαλλική ταινία παραγωγής Paramounnt «Είναι 
χαριτωμένος» μέ τόν Άνρύ Γκαρά καί τήν Μέγκ Λεμο- 
νιέ καί 9—15 ’Οκτωβρίου « "Ενα κορίτσι πού δέν ξε
χνιέται» μέ τόν Βίλλυ Φόρστ καί τήν Ντόλλυ Χάαζ.

'Αττικόν "Εναρξις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 8 ’Οκτω
βρίου τό έργον -Ή δύσκολη στιγμή» ταινία ομιλούσα 
γαλλιστί (dubbing) μέ τήν Τζόαν Κράουφορδ, παραγω
γής Metro Goldwyn καί 9—15 'Οκτωβρίου «Ή δεσποι
νίς Ροκοκό» μέ τήν "Αννυ "Οντρα.

Σπλέντιτ. ’Έναρξις 1 ’Οκτωβρίου μέχρις 8 ’Οκτω
βρίου έ. έ. ή γερμανική ταινία «"Οταν δ έρως κάνει 
μόδα» παραγωγής LT.F.A. μέ τήν Ρενάτε Μύλλερ καί 
9—15 ’Οκτωβρίου « Μανωλέσκου» δμιλοΰσα, γερμανική 
έκδοσις τής παλαιάς δμωνύμου έπιτυχίας μέ τόν Ίβάν 
Πέτροβιτς, τήν Μαίντυ Κρίστιανς κι τήν "Ελλεν Ρίχτερ.

Απόλλων. Έναρξις Σάββατον 7 'Οκτωβρίου μέχρι 
15 Ιδιου μέ τό έργον «"Ενας άπρόσκλητος ξένος» γερμα
νική κωμωδία μέ τόν Σέκε Τσάκαλ.

Πάνθεον. "Εναρξις τό Σάββατον 13 ‘Οκτωβρίου μέ 
τό έργον «Τό βαλς πού δέν ξεχνιέται» μέ τήν Μάρθα 
~Εγκερτ καί μέ μουσικήν τοϋ Φράντς Λέχαρ.

***
Δυστυχώς, μολονότι άπό τήν προβολήν τών πρώτων 

ταινιών δέν εϊνε δυνατόν νά εξαχθούν συμπεράσματα 
περί τής καλής ποιότητας—εμπορικής—των νέων έργων 
τής τρεχούσης περιόδου, έν τούτοις πολύ φοβούμεθα 
δτι θά σπανίσουν έφέτος αί πολύ καλαί ταινίαι, ’ίσως 
δέ εϋρεθώμεν καί πρό έκπλήξεων. Πάντως δέν θέλομεν 
νά γίνωμεν μάντεις κακών’ έπιθυμοΰντες δμως νά εϊ- 
μεθα έπιφυλακτικοί εΐς τό ζήτημα τοΰτο, θά καθιστώ- 
μεν πάντοτε καί έν καιρφ, ένημέρους τούς άναγνώστας 
μας άπό τής σελίδας κριτικής περί τής εμπορικής α
ξίας μι&ς έκάστης ταινίας.

Είναι αληθές δτι αί είσαχθεΐσαι καί είσαχθησόμεναι 
κατά τήν τρέχουσαν περίοδον έν Έλλάδι ταινίαι, υπερ
βαίνουν τάς άνάγκας τής Ελληνικής αγοράς τουλάχι
στον καιά τό διπλάσιαν, αν παραδεχθώμεν δτι ή προ- 
αναγγελθεΐσα αγορά αυτών ύπό τών διαφόρων γραφείων 
θά πραγματοποιηθή τελικώς. ‘Εκείνο δμως τό όποιον 
δέν γνωρίζομεν &■> είναι είσέτι αληθές, είναι ή καλή 
ποιότης τών ταινιών αύτών διά τήν όποιαν, καί άμφι- 

βάλλο/ιεν. Πολύ φοβούμεθα δτι θά εύρεθώμεν πρό έκ
πλήξεων τοιούτων, ώστε ημείς μέν νά εύρεθώμεν είς 
τήν θέσιν ένός αύστηροΰ κριτοΰ, οί δέ μέχρι τοΰδε ένοι- 
κ.ασταί τών ταινιών τούτων εις τάς έπαρχίας νά ζημι
ωθούν ίσως σημαντικά.

Πάντως, γραφεία έπί τών δποίων ή έμπιστοσύνη 
τοϋ επαρχιακού κόσμου ήτο άπεριόριστος, πολύ άμφι- 
βάλλομεν άν θά δυνηθοϋν νά-διατηρήσουν τήν έμπιστο- 
σύνην τών πελατών των έφέτος, ένφ άντιθέιω; άλλα 
έπί τών όποίιον ούδεμία ύ τήρχεν έμπιστοσύνη, νά 
παρουσιάσουν έκπλήξεις.

Διά τούτο συνιστάται ιδιαιτέρως είς τού; άναγνώστας 
μα; καί ιδίως τούς διευθυντές Κινηματογράφων, νά 
παρακολουθούν έπισταμέιω; τάς κριτικές τοΰ ειδικού 
συνεργάτου μας, αι δποίαι, έντελώς άμτρόληπτοι καί 
ανεπηρέαστοι, δπως πάντοτε, θά δίδουν μίαν ακριβή 
ιδέαν τής έμπορικής άξια', έκάσεη; ταιν'ας, μετά τήν 
πρώτην έν Άθήναις προβολή» της.

Έξ αφορμής τών είς τό προηγούμενων τεύχος τοϋ 
«Κινηματογραφικού Άστέρος δημοοιευθέντων περί 
τής ανάγκης τής άνασυστάσεως τής «Πανελληνίου ’Ενώ- 
σεως Κινηματογρ ίφων» έκ τής όποιας ένώβευς καί 
μόνης θά ϊδη, ασφαλώς, καλυτέρα; ημέρας ή τάξις 
τών έπιχειρηματιών τού Κινηματογράφου, πληροφορού
με» τούς άναγνώστας μας δτι, πρώτοι έν. τή; τάξεως 
αύτής πού διεϊδον τήν άνάγκην τής συσσωμ ιτώσεως 
είναι οΐ έ πιχειρηματίαι Κινηματογράφου τοΰ Νομού 
Σερρών. Οί έν λόγφ έπιχειρηματίαι, άπανδήσαντες πλέον 
νά άναμένουν τούς μεγαλοσχήμου; ‘Αθηναίους συναδέλ
φους των, άπεφάσισαν νά άναλάβουν αύτοί τήν πρωτο
βουλίαν καί πρός τοϋ ο συνελθόντες, ίδρυσαν τό πρώ
τον έπαρχιακόν Σωματεϊον ύπό τήν έπωνυμίαν «Σύλ
λογος Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων Νομοΰ Σερ
ρών». Σκοπός τοΰ Συλλόγου αύτοΰ είναι ή επιδίωξις 
συστάσεως Ταμείου ’Ασφαλείας, ή άλληλεγγύη καί ή 
βελτίωσις τής οικονομικής καταστσσεως τών μελών, ή 
άποζημίωσις τών βωβών κινηματογράφων ώς καί τών 
ανικάνων πρός έργασίαν μελών τοΰ Σωματείου. Ή 
πραγματοποίησες τών σκοπών τούτων γενήσεται, δι’ 
έπιδιώξεως έπιβολής πεντηκονταλέπτου φορολογίας έπί 
τών εισιτηρίων εισόδων τών Κινηματογράφων.

Σχετικώς μέ τό άνωτέρω ζήτημα οί ίδρυταί τοϋ έν 
λόγω Συλλόγου, μάς άπέστειλον τήν κάτωθι έπιστολήν, 
ήν καί δημωσιεύομεν εύχαρίστως διά'νά λάβη γνώσιν 
δλόκληρος δ Κινηαατ»γραφικός Κόσμος καί συμβάλωμεν 
καί ημείς οϋτω είς τήν έπιτυχίαν τής προσπάθειας των.

Έν Σέρραις τή 28 Σεπτεμβρίου 1933.
Αξιότιμε κ. Διευ2υντά,

Συνελθόντες τήν 21 Σεπτεμβρίου έ. έ. έν 
τή αιθούση τοΰ κινηματογράφου «Κρόνιον» άπε- 
φασίσαμεν τήν ϊδρυσιν Συλλόγου ύπό τήν επωνυ
μίαν «Σύλλογος Κινηματογραφικών Επιχειρή
σεων» και έξελέγη συμβούλιον άπαρτιζόμενον έκ 
τών κ. κ. Γεωργίου Χρήστσ" ώς Προέδρου, Νικο
λάου Κασάπη ως ’Αντιπροέδρου, Περιστέρη Κω- 
στοπούλου ώ; Ταμίου, καί Νικολάου Κανάκη, ώξ 
Γενικού Γραμματέως.

Κύριε Διευθυντή, κρίνομεν σκόπιμον νά 
έκθέσωμεν είς υμάς τάς κατωτέρω άπόψιις μας 
μέ τήν πεποίθησιν δτι θέλετε υιοθέτηση ταύτας 
καί θέλετε υποστήριξή διά τής έφημερίδος σας 
τήν κατίσχυσιν τούτων.

Έχοίμεν τήν γνώμην ρτι σήμερον, εποχήν 
κατά τήν οποίαν δλαι αί Κοινωνικοί τάξεις εχουσι 

κατοχύρωση κατά τό-μάλλον καί ήττον τό επάγ
γελμα αυτών καί τήν μελλοντικήν αυτών συντή
ρηση-, ώς καί τήν είς περίπτωυιν ατυχημάτων οι
κονομικήν αύτών αρωγήν, διά τής ίδρυσε ως παν- 
τοίων Ταμείων Συντάξεων, τό Κράτος δέν είνε 
επιτρεπτόν νά παρίδη τήν τάξιν ημών τών επιχει
ρηματιών τοΰ Κινηματογράφου καί γενικώς τών 
θεατριόνων, ένφ λαμβάνει μέριμναν καί δι’ αΰιοΰς 
άκόμη τούς Καραγκιοζοπαίκτας.

Διότι είνε παγκοίνως γνωστόν δτι ένφ 
ημείς έν τφ σταδ φ τοϋ έλευθέρου συναγωνισμού, 
διακινδυνεύομεν τά μικρά κεφάλαια μέ τά όποια, 
έργαζόμεθα, δέν κατορθώνωμεν έν τούτοις παρ' 
δλην τήν επίμοχθον έργασίαν είς ήν ύποβαλλόμε- 
θα νέ' προστορισθώμεν καί τό έλάχιστον ημερομί
σθιον διά τήν άντιμετώπισιν τών άναγκών τής 
ζωής, ώς άναγκαϊον δέ έν τέλει αποτέλεσμα εξέρ
χεται πάντοτε ή πλήρης έξουθένωσις τών μικρών 
μας κεφαλαίων.

Είναι άπειρα τά παραδείγματα τών τειού- 
των θυμάτων τής τάξεώς μας, ή άπαρίθμισις τών 
όποιων ένταΰθα παρέλκη διότι καί ήμεϊς ώς πα
λαιός συνάδελφος κάλλιον παντός άλλου γνωρίζητε.

Ή ΐδρυσις Ταμε ου Συντάξεως διά τήν 
τάξιν ημών, καθίσταται σήμερον έπιτακτική καί 
τήν ιδέαν ταύτην θέλομεν διά τής εφψιερίδος σας 
νά τήν κατασιήσητε πανελλήνιον,^ηγούμενοι υμείς 
αύτός τής κινήσεως ταύτης, ΐνα οΰτω κατορθώσω- 
μεν καί έπιβάλλομυν τάς άπόψεις μας.

Μετά έξαιρέτου τιμής
• ο Πρόεδρος Ό Γενικός Γραμματεύς

ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΑΝΑΚΗΣ
Συμφωνοΰντες άπολύτως μέ τήν προσπάθειαν αύ

τήν τών ιδρυτών τοΰ άνωτέρω Συλλόγου, συνιστώμεν 
θερμώς πρός απανιας τούς έν τή τάξει αυτών συνάδελ
φους δλων τών Επαρχιών τής 'Ελλάδος, δπως ενισχύ- 
σουν αύτούς είς τήν καλήν των προσπάθειαν, βέβαιοι 
δντες δτι οΰτω θά προσκομισθοϋν ασφαλώς απειρα 
αγαθά διά τήν τάξιν τών έπαγγελματιών τοΰ Κινημα
τογράφου.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» ά δποϊος τάσσεται 
άπροκαλύπτως παρά τό π/,ευρόν των, ύποστηρίζων οΰτω 
τήν ετ τιμάν αύτήν προσπάθειαν τών ’Επαρχιωτών, 
συνιστα δπως τό Σωματιϊον τοΰτο] λάβη τήν μορφήν 
Πανελληνίου έν τφ δποίφ ν’ άνή ,ουν πάντες οι επι- 
χειρηματίαι τών ’Επαρχιών τής ‘Ελλάδος—έκτος τών 
Αθηναίων τών δποίων τά συμφέροντα διαφέρουν έντε
λώς—καί τοΰ δποίου δμως ή έδρα νά εύρίσκεται ^εις 
’Αθήνας, έκπροσωπούμενον ύπό «μιας έπιτροπής ή ό
ποια θά παρακολουθή τά έκάστοτε παρδυσιαζόμενα 
ζητήματα. "Άλλωστε ή άνάγκη τής συσσωματώσεως 
όλοκλήρου τοΰ Έπαρχιακοΰ Κινημ. Κόσμου, είναι στα- 
ράποτε αναγκαία σήμερον, καθ’ δσον ή κρίσις και αι 
δημιουργηθεϊσαι έξ αύτής συνθήκαι,νά τήν έπιβάλλουν 
ώς απαραίτητον.

Ό «Κινημ. Αστήρ» θά θεωρηθή πολύ εύτυχής δχι 
μόνον έάν πραγματοποιηθή απλώς ή συσσωματωσις 
τοΰ Κινηματογραφικού Κόσμου δλων των Επαρχιών 
τής 'Ελλάδος άλλά καί εύχαρίστως νά προσφέρη πάσαν 
υπηρεσίαν ή ύηοστήριξιν ήτις τού ήθελε ζητηθή, έντε
λώς αφιλοκερδώς, διά νά συμβάλη καί ούτος εν τφ μέ- 
τρφ τών δυνάμεων του, είς τόν κοινόν ύπέρ τής ταξεως 
τών έπαγγελματιών τοΰ Κινηματογράφου άγώνα ύπάρ- 
ξεως.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
OtaaocXevixn

«Διονύσια» : "Εκαμε έναρξιν ε’ις τό χειμερινόν τήν 
Κυριακήν 1 ’Οκτωβρίου μέ τό έργον «Τό κορίτσι τοΰ συν
τάγματος.

«Ήλύσια» : "Ηρχισε τάς παραστάσεις του εις το χει

μερινόν ιιέ τό έ'ργον «Δόν Κιχώτης» τό όποΐον εσημειωσ^ν 
αποτυχίαν. Τήν 28 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Όιίτ^βίρΜηΓτί^ιΐΚ^. 
βάλε τό έργον «Ή Σουζάν στό μπάνιο» έπΐσής μέ-άπρΐυ^ίαν 
καί άπό τις 2 ’Οκτωβρίου μέ άρκετήν έπιτυχίαν τμΜργόν 
«'θ υιός τοΰ Μαχαραγιά» μέ τόν Νοβάρρο.

• Πατέ» : Έκαμε έναρξιν τήν 5 ’Οκτωβρίου μέ /τό 31 
έργον «Ό Άρχιατσίγγανος» μέ τόν Ζοζέ Μοχίκα.,/, καί/μέ Ζι 
τάς νέας του ήχητικάς έγκαταστάσεις τύπου «Σινεμ^κάντκα». /

«Παλλάς» : Λίαν προσεχώς έναρξις τοΰ. κινημαΰθγρά- ’ 
φου τούτου ύπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. Γ. ΠάνΟϋίΟ}. κάί^ ' 
Χρ. Μουτσοπούλου. .
Πάτραι

Έφέτος τόν χειμώνα ή κινηματογραφική κίνησις τής 
πόλεώς μας προβλέπεται έξαιρετικώς ζωηρά. Οί κινημα
τογράφοι μας μάς υπόσχονται—καϊ δτι υπόσχονται τό έ- 
κτελοΰν—δτι τά καλλίτερα έργα τής όμιλούσης κινηματο 
γραφίας μειά τήν έν Άθήναις προβολήν των, άμέσως θά 
παραδίδωνται είς τούς Πατρινοΰς φίλους τοΰ κινηματο
γράφου.

Μιά σειρά άπό τά έκλεκτώτερα έργα μάς άνήγγειλαν 
πρό ολίγων ημερών. Πρόκειται όμολογουμένως, περί τών 
καλλίτερων, τούς εΰχαριστοΰμεν γι’ αύτές τους τις προ
σπάθειες.

Ό χειμερινός κινηματογράφος «Ίντεάλ» τελείως επι
σκευαστείς κάμνει έναρξιν έντός τών ημερών. Ή συμ
παθητική είς δλους αίθουσα του πλησιάζει νά θυμηθή 
καί πάλιν παληές βραδυές δόξης. Έξ άλλου καί ό καλός 
χειμερινός κινηματογράφος “Πάνθεον,, προβαίνει είς με- 
ρικάς τινάς έπισκευάς. Εκτός τών δύο άνωτέρω κινημα
τογράφων, δέν θά λειτουργήση άλλος είς τήν πόλιν μας. 
Εύτυχώς ποΰ καί οί δύο είναι τέλειοι άπό πάσης άπόήιεως 
έφοδιασμένοι μέ μηχανήματα τής περιφήμου «Ούέστερν 
Έλέκτρικ».

Κατά τό λήξαν Ιδήμερον προεβλήθησαν τά κάτωθι 
φίλμ :

«Ζενίθ» : «Γαμήλιον ταξεϊδι», «Τρανσατλαντίκ», «’Α
λήτης Φοιτητής» καί «Ό έρως χρόνια δέν κυττά».

«Πάνθεον». (Ταράτσα). «Ό βασιλεύς τής Ζούγκλας» 
«Ξύλινοι σταυροί» μέ έπιτυχίαν, «Μή ρωτάς γιατί» (Γ". 
βιζιόν) καί «Αύτοκρατορικές Βιολέττες»- Προσεχώς «Ή 
δεσποινίς Ροκοκό».

«Ίντεάλ». "Εναρξις έντός τών ημερών μέ τό έργον 
«Άνθος τής Χαβάί». Άνδριόπουλος

Κ■λάμαι

«Τριανόν» : Προεβλήθησαν τφ φίλμ «Άγνωστος λο- 
χίας», «"Ερωτα γιά μιά βραδυά», «’Ισπανική ραψωδία» καί 
«Φιλήστε με» άπαντα άνεπιτυχώς. ’Επίσης προεβλήθησαν 
τά «Σάλτο Μορτάλε», «Μιά νύχτα στόν Παράδεισο» καί 
«Γιόχαν Στράους».

«Δεσποτικόν» : (Βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Τό 
τραγούδι τής έρλμου», «Καρδιές οτήν έξορία», «Έκδίκησις 
ή θάνατος», «’Αστυνόμος τοΰ καθήκοντος», «Ή τυχοδιώ- 
κτις» καί «Ό Μασίστας στήν κόλασι». Κεφαλλωνίτης

Σέρραι
«Κρόνιον» : Προεβλήθησαν τά έργα «Αυτός, εκείνη 

καί δ φίλος», «Στοργή», «Γυναίκες στόν πόλεμο», «Ό 
θαλασσοκράτωρ», «Τό παιδί τοΰ έρωτος», «Ή δεσποινίς 
δακτυλογράφος» καί «Ή έξαδέλφη μου άπό τή Βαρσοβία».

• Πάνθεον» : Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ιππότης τής 
νυκτός», μέ τον Μοχίκα, καί »Άριάν, ή κόρη τής Ρωσίας» 
μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί.

Δυστυχώς, παρά τάς εύγενικάς προσπάθειας τών διευ
θυντών τών κινηματογράφων νά παρουσιάζουν εκλεκτά 
έργα, ή κίνησις είνε μειωμένη είς τό έλάχιστον καί ώς έκ 
τούτου άποφέρουσα μεγάλας ζημίας ε’ις τας έπιχειρήσεις.

Παρά ταΰτα οί κινηματογράφοι μας άναγγέλουν σει
ράν έκλεκτών ταινιών διά τήν έπί θύραις χειμερινήν ’πε
ρίοδον. Βατακίδης
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Βόλο;
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν έπι’τυχώς τά έργα «Ή νυ

χτερίδα», «Άλλο Μπερλέν, Ισί Παρί», «Ή Σφίγξ ώμίλησε», 
«Ή δεσποινίς δακτυλογράφος», «Τό άγριοζόρκσο» καί τό 
«Σώπα καρδιά μου».

Έξωραϊατικής. Προεβλήθησαν τά έργα «Τυφών», 
«Τραγωδία μιας μητέρας», «Ή κόρη τοϋ δρά-ου», «ΊΙ 
κόμησσα Σταυλίν», «‘Η εξορία τοΰ Ντοσιογιέβσκυ» καί 
«Ό θείος μου ό αρχιστράτηγος». Παπαβασιλείου 
MuTiXrivn

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζήλεια» μέ τήν Λί
λιαν Γκύς, «Τό συνέδριον ηθικής» καί τά «Πάθη τοΰ Χρί
στου» άπαντα άνεπιτυχως.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν έπίσης άνεπιτυχως τά φίλμ 
«Συζυγικά παραπατήματα» «Οί επιδρομείς τοϋ βυθοϋ» 
καί « Ή ατιμασμένη». Σωφρονιάδης
Άργοστόλιον

Σπλέντιτ. Έπανελήφθη άνεπιτυχως ή προβολή τοϋ 
«Μπέν-Χοΰρ», «Ή καρδιά τοϋ ναύτη», «Καρμελίτα» καί 
«Ζωντανοί βρυκόλακες».

Σινε Σούβιτον. Αργεί ελλείψει θεατών.
Ό κ. Βλαχούλης συνεχίζει τήν προβολήν τών ταινιών 

έν "Ιθάκη. Βουτσινας
Χανιά.

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Μελό», «Δημοκρά
της βασιληάς», «Μοιραία συνάντησις», «Κακός δρόμος», 
καί «‘Υπό τήν αγχόνην».

’Ολύμπια (βωβός). Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή πριγ- 
κήπισσα τοΰ Τσαρδάς», «Ή τιμή», «Ή τετάρτη εντολή», 
«Τό έγκλημα ένός δικαστοΰ», «Ό δοΰξ τοΰ Παπεγχάϊμ» 
καί «’Αγωνία». Έ. Κ.
Ηράκλειον

Άπό τής 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τής 1 ’Οκτωβρίου προε
βλήθησαν είς τούς κάτωθι κινηματογράφους τά εξής έργα:

«ΆΛκαζάρ» : «Ό βασιλεύς τών λούστρων», «Ή ΰπε- 
ράσπισις έχει τόν λόγον», «"Αννα Κρίστι», «Τό συνέδριον 
χορεύει», «Ό Ιατρός τών γυναικών» καί «Οί "Αγγελοι τής 
κολάσεως».

«Απόλλων» : Τά περιπετειώδη βωβά «Ή βασίλισσα 
Φώς», «Στήν χώραν τών ανόμων», «Ή κούρσα τοΰ θανά 
του», καί «Κολοράδο».

«Άλάμπρα» : «Έκδίκησις νεκρού». «Μυστηριώδης 
έξαφάνισις , ·Ό αθλητής Ντούγκλας», «ΟΙ είλωτες τής 
Ρωσσίας» καί έτερμάτισε τάς προβολάς του λόγφ τής έ.τελ- 
θούσης κακοκαιρίας».

αΒόαπορος*  : «Σενορίτα», «Ό γαλάζιος Δούνα«ις», 
•ΤΙ αθώα μικρούλα», «Τά χρονικά τοΰ Γκρήσχ, υζ» καί 
«Φλόγες» καί έτερμάτισε τάς θερινάς του προβολάς.

*Άρχανών*  : Προεβλήθησαν τά βωβά «Ηαιχνιδιάρα 
κόμησσα», «‘Ηρωική αυτοθυσία» καί τό ελληνικόν «Μπόρο».

«Άγιος Νικόλαος» (Κρήτης). Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«”Ερως σειρήνας», «Ό ίππότης τής έρήμου» και «"Οταν 
τά νειάτα διψοΰν».

«Νεάηολις» (Κρήτης). Προεβλήθησαν «Ή τρέλλες τής 
Κόλιν Μούρ», «Ό κόμη; τοΰ Τεξάς·, καί «"Ερως σει- 
ρήνος». Παρατηρητής
Βα8 > (Σάμου)

«Απόλλων» ; Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι 
μιας νύχτας» μέ επιτυχίαν καί «Ή δεσποινίς ύπαστυνόμος».

«Αττικόν» : Δίδει παραστάσεις ό θίασος Πλέσσα— 
Μπάρτζου. Πούλμαν
Άγρίνιον

ιιΘέσπις*  : Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι τοΰ 
μπαλέτου», «Ό σφαγεύς τών Αρμενίων», «Σάκκο καί Βαν- 
τζέττι», «Κάρμεν», «Ό άγαπητικός τής βοσκοποϋλας», 
«Κινέζικο αίμα», «Τί αξίζει ένα τρελλό φιλί», «"Ενοχος— 
Προδότης» καί «Ήρωϊκή αυτοθυσία». Κ. Π—δης

Τρίκκαλα

«Αττικόν» : Προεβλήθησαν τά έργα «"Οταν ή πόλις 
κοιμάται», «Τό Φίλημα», «’Ανθρώπινη αδυναμία», «Δι
καίωμα ό έρως», «Ό Δρομεύς» μέ τήν Άνίτα Παίητζ καί 
το είληνικόν «Ή Άστέρω» παραγωγής Ντάγκ Φίλμ. 
Δράμα

Μύγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φίλημα», «’Εμπρός 
μάρς», «Παρθένες τοΰ 1930» καί «Τό ρωμάντσο» μετά με
γάλης επιτυχίας.

Πάν&εον. Έναρξις λίαν προσεχώς μέ μηχανήματα συ
στήματος μούβιτον. Γοριδάρης

- —t---- —

Ο I Α θ Λ I Ο I
Ή μεγαλειώδης πραγματοποίησις τοΰ άριστουρ- 

γήματος_τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ «Οί "Αθλιοι» ύπό τοΰ 
έκλεκτοϋ γάλλου σκηνοθέτου Ραΰμόν Μπερνάρ, έτε- 
λείωσε πλέον δριστικώς. θά άποτελέση τήν κορυ
φήν τής παραγωγής Πατέ—Νατάν κατά τό πρόγραμ
μα τής τρεχοΰσης περιόδου.

Είναι άγνωστον άκόμη πότε θά προβληθούν οΐ 
«"Αθλιοι» ένώπιον τοΰ γαλλικού κοινού. Πάντως οί 
καλώς πληροφορημένοι κύκλοι διαδίδουν δτι ή προ
βολή, τούτου θά λάβη χώραν κατά τό πρώτον δεκα
πενθήμερον του Νοεμβρίου έ. έ. καί δτι άσφαλώς θά 
άποτελέση τό.Κλοΰ τής σαιζόν.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Cine Artistic. Ίσταμπούλ
Δ. Σταθόπουλος Άθήναι 
Leo Film Paris
θ. Βουδούρης Μυτιλήνη
Μ. Μιχαηλίδη3 Δραπετσώνα 
Καλ.,Χατζόπουλος Πρέβεζα 
Κ. Εύστρατιάδης ’Ιωάννινα 
Β. Μαλτάς Άθήναι
Κινημ. ’Ολύμπια θεσ)νίκη
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1-9-33 
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1-10-33

30)6)934 
30)9)934 
30)3)934 
30)8)934 
30)8)934 
30)8)934 
30)9934 

30)9)934

J ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

i ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
κ’ —Τό εννόησα, γιατί ακόυσα νά σάς φωνάζουν 
μέ τό ’ίδιο όνομα : Σαρόλ. Ευλογημένη νά εϊσαστε 

Κσποινίς γιατί βοηθεΐτε μέ τόν τρόπο αύτό τούς 
^δυστυχείς.

—Αισθάνομαι μεγάλη εύχαρίστηση καί άνακού- 
Ε>ιση, δταν εκτελώ τό καθήκον αύτό, πράγμα πού 
|4ποτελεϊ καί τήν ανταμοιβή μου. Μοΰ έφέρατε τύχη 

κ. Σιμόν, γιατί τήν ήμερα άκριβώς τή; εισόδου σας 
; έδώ έμνηστεύθηκα μέ τόν γιατρό Ζάκ, μιά γενναία 
'καί ευγενική καρδιά έπίσης.
Κ-Ή νέα δέν έπρόσεξε τήν έκφραση τή; εύχαριστή 

σεω; πού έζωγραφίσθηκε στό πρόσωπο τοϋ ασθενούς 
όταν ακούσε τις λέξεις αύτές' δέν έπαρατήρησε έπίσης 
δτι έιρειιε ή φωνή του, δταν μετά μερικές ημέρες 
κατά τό διάστημα μιά; παρόμοια; ομιλίας πού έ.ταρα- 

κτείνονταν κάθε φορά περισσότερο, έτόλμησε νά τής 
Εκάμη τήν εξής ερώτηση :

Καί ό κύριος πατέρας σας, δεσποινίς ;
Κϊοτέ δέν μοΰ δμιλήσατε γιά εκείνον. Θί ζή άκόμη, 

έλπ.ζω.
Β —Άλλοίμονον, όχι ! Ίον έχασα εΐιε τώρα πε- 

ρ ρασμένα τρία χρόνια σέ μιά τραγικωτάτη περίστα- 
ση καί ί)ά είμαι άπαρηγόρητη καί θά τόν κλαίω 

Απάντα γιατί εκπροσωπούσε τήν εύθύιητα, τήν τρυ· 
φερότητα καΐ τήν καλωσύνη ■ . . . Μά τί έχετε» τί 

^έπάθατε ή όψη σας άλλαξε ! “Αχ θεέ μου !
Ι' Ό γέρος έσφιγγε μέ τό χέρη του τό μέρος τής 

ξ καρδιάς, έπροσπάθησε δμω; νά μειδιάση καί έψιθύ- 
ρισε :
Γ — ... Δέν εΐνε τίποτε . . . . νά πέρασε ! . . . 

ί τήν έγλύτωσα καί αύτή τή φορά . . . μοΰ ήλθε ένας 
Hάπό τούς τρομερούς αύτούς πόνους, ξεύρετε, οΐ δ- 
ΕΆοΐοι μοΰ κόβουν εντελώς τήν αναπνοή . νά τώ 
| ρα είμαι καλύτερα.

** *
Έφθασε τέλος ή παραμονή τοΰ γάμου.

ί Προ καιρού δ Ρενέ Σιμόν έλαβε άπό τό γιατρό 
τήν άδεια νά σηκώνεται καί νά περιπατή στό δωμά 
τιό του. τόν κατάσταση δμως τής καρδιά; του είχε 
έπιδεινωθή καί τόν ένέβαλε σέ πολλές άνησυχίε’ς 
f 'Η άποπνικτικές κρίσεις έδιαδέχονταν ή μία τήν 
(άλλη τώρα πολύ συχνότερα άπό πριν και δλα έδειχ
ναν δτι έπρεπε κανένας νά φοβάται καμμιά σΰντο- 

κΜη τραγική λύση.
“Οπως έκαμναν κάθε ημέρα, έτοποθ-:τησαν τήν 

Κίολυθρόνα του, στό μικρό δωμάτιο ποΰ τοΰ είχαν 
^ΐδικώ; παραχωρήσει μπροστά στό δλάνοιχτο παρά
θυρο.
■ ’Αν £τά μάτια του δέν μπορούσαν ν’ άπολαύ- 

.σουν τό θαυμάσιο πανόραμα πού έξετείνονταν

0 ΧΑΡ ΓΟΠΑΙΚΤΗΣ
μπροστά, του, μπορούσε τούλάχιστον ν’ άναπνέη τόν 
άέρα ποΰ τοΰ έφερνε τήν μυρωδιά τών ρόδων.

Ή Σουζάνα ετοιμάζονταν νά καθίση μαζύ του 
καί νά τού κρατήση συντροφιά, δταν έξαφνα έφθα
σε δ γέρο Λούης απεσταλμένος άπό τήν κ. Μπεσάμ 
γιά νά τής ένθυμίση δτι έπρεπε νά σπεύση νά πά- 
γη στήν έπαυλη νά δοκιμάσουν τά φορέματα.

Τήν στιγμήν ποΰ ετοιμάζονταν νά έβγη έστρά- 
φηκε στό γέρο Λούη καί τοϋ είπε :

—’Αλήθεια, καλέ μου Λούη, άφοΰ εΐσαι εδώ 
μείνε λιγάκι νά κάμης συντροφιά σιόν άγαπημέ- 
νο μου άσθενή, γιά τόν όποιο μέ ακόυσες νά μιλώ 
πολλές φορές. Μέ τόν τρόπο αύτό δέν θά στενοχω
ρηθεί πολύ καί αν έχει ανάγκη άπό κφνένα πράγμα 
δέν έχε ς παρά νά κτυπήσης τό κουδούνι. Καλή άν- 
τάμωση αγαπητέ μου κύριε Σιμόν- Θά έπανέλθω 
τό βράδυ νά μάθω πώς έπεράσατε καί ελπίζω νά 
σάς ευρώ κ->λά.

— Είσθε καλή, πάρα πολύ καλή, δεσποινίς, ποΰ 
φροντίζετε μέ τόσον ενδιαφέρον γιά ένα δυ’στυχί- 
σμένον σάν καί μένα.

Όταν έκλεισε ή θύρα, δ άσθενής άνασηκώθηκε 
άπό τήν πολυθρόνα του καί έτεινε τό αύτί του γιά 
νά βεβα.ωθή αν ακούεται κανείς θόρυβος.

“Οταν έβεβαιώθηκε πώς δέν υπήρχε κανείς κίν 
δυνος ν’ άκουσθή, έπροσπάθησε νά πιάση τό χέρι, 
τοΰ γέρου υπηρέτου τόν όποιον αισθάνονταν κον
τά του.

“Οταν έπί τέλους τό έπιασε καί τό έκράτησε 
άνάμεσα στά δικά του, έρώτησε :

— Δέν εΐνε κανείς πιά εδώ μέσα έκτος άπό εμάς 
τούς δύο ; Εϊμεθα εντελώς μονάχοι ;

— Εντελώς, άπάντησε ό καλός άνθρωπος, έκπλη
κτος, καί κατελήφθηκε συγχρόνως άπό μιά άνέκ- 
φραστη ταραχή.

—-Τότε λοιπόν, καλέ μου φίλε, κύτταξέ με καλά, 
ακούσε προσεκτικά τήν φωνή μου ποΰ προσπαθώ 
εβδομάδες τώρα νά άλλάξω δσο μπορώ καλύτε- 
τερα : Είμαι δ κύριος Σαρόλ, δ δυστυχισμένος κύ
ριός σου. Δέν μέ άναγνωρίζεις λοιπόν τώρα ποΰ 
σοΰ είπα τό όνομά μου ;

—Θεέ μου μήπως βλέπω κανένα όνειρο ;
Γιά μιά στιγμή δ πιστός υπηρέτης έκλονίσθηκε. 

“ λ,τι άκουγε ύπερέβαινε κάθε δυνατό δριο τοΰ πει- 
θανού. Δέν μπορούσε δμως νά μείνη άπιστος προ 
τή; μαρτυρίας τών αύτιών καί τών ματιών του. 
"Ολα τοΰ έβεβαίωναν δτι δ παλαιός του κύριος εύ
ρίσκονταν ζωντανός μπροστά του.

Έγλύστρησε στά γόνατα καί έβαλε τά χείλη του 
στά χέρια τοΰ κυρίου, τά φτωχά αύτά χέρια τά γε-
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μάτα ουλές, ποϋ έκρατοΰσαν «κόμη σφιχτά τά δι
κά του.

Τον έπιασαν λυγμοί άπό τήν συγκίνηση και έ- 
ψιθύριρε :

Ό κύριος ! . . . Ζωντανός και σέ τέτοια κατά- 
στοση ! . . . Μά πώς ; . . . Γιατί αυτό ! . . . Πώς 
γίνεται ;

—‘Ησύχασε καλέ μου Λούη, σήκω καί έλα νά 
καθήσης κοντά μου. Θά σοΰ διηγηθώ δλη τήν α
λήθεια, γιατί γνωρίζω καλά πώς ή ώρες μου είνε 
μετρημένεο. Πρέπει δμως πρώτα νά μοΰ όρκισθής 
σέ δ,τι έχεις ίερώτερο πώς θά κράτηση; τό μυστικό 
μου καί δέν θά τό κάμης γνωστό σέ κανένα δχι 
μόνον ενόσω ζφ άλλά καί μειά τό θάνατό μου ά
κόμη.

—Δέν εννοείτε δμως νά κρατήσω τό μυστικό 
καί στή δεσποινίδα Σουζάνα Κύριε ! Έκλαψε τό
σο πολύ.

—Καί στήν κόρη μου άκόμη, Λούη. Πρέπει 
σοΰ λέγω. '» ρκίσου καί ακουσέ με

Άφοΰ τό θέλετε, κύριε, ορκίζομαι . . .
-Καλά, ακούσε λοιπόν.

Καί ό κ. Σαρόλ στον όποιον τώρα μπορούμε 
νά αποδώσουμε τό όνομά του τό αληθινό, έδιηγή- 
θηκε σύντομα, δίχως δμως νά παράλειψη καμμία 
ουσιαστική λεπτομέρεια, δλη τήν ιστορία ποΰ άνε- 
πτύξσμε ώς τώρα

“Οταν έφθασε στό σημείο τής τρομερής πτώσεως 
ποΰ εϊχε προετοιμάσει μέ τόση ψυχραιμία, εξακο
λούθησε :

Φαίνεται δτι ό θάνατος δέν ή θέλησε νά μέ πά- 
ρη τότε. Έξετυνάχτηκα επάνω άπό τους βράχους 
στους όποιους έζήιησα νά συντριφθώ καί τήν έγλύ- 
τωσα μέ μιά ψυχρολουσία. Έκολύμβησα καί σέ λί
γο έφθασα σώος καί αβλαβής στήν παραλίά.

'Ομολογώ δτι δέν είχα πειά τό θάρρος νά ξα- 
ναπέσω στό νερό καί νά πνιγώ). Τό ένστικτο τής 
αύτοσυντηρήσεως άλλως τε, άντιστέκ νταν τώρα πειά 
στή θέλησί μου. Έσκέφθηκα νά φωνάξω νά φανε
ρωθώ, άλλά θά κατέστρεφα εντελώς τό σχέδιο ποΰ 
εϊχα καταστρώσει.

Διέκρινα κατά μήκος τοΰ βραχώδους τοιχώμα
τος ένα στενό κοίλωμα, κατώρθωσα ν’ άναρριχθώ 
καί ya φθάσω ώς έκεΐ, δπου είδα δτι ήταν εϊοοδος 
ενός μικρού σπηλαίου

Άπεφάσισα νά*  μείνω κρυμμένος έκεΐ μέσα ώς 
τήν νύκτα, δίχως νά γνωρίζω άκόμα ποιά άπόφα- 
ση νά λάβω.

Οί καλοί άνθρωποι ποϋ μέ έζητοΰσαν καί τών 
όποιων ή φωνές έφθαναν καθαρώτατα ώς τό κατα
φύγιο, στό όποιο κανείς δέν μπορούσε νά σκεφθή 
νά έλθη νά μέ εΰρη, μοΰ έβαλαν τήν ιδέαν τής πο
ρείας ποΰ έπρεπε ν’ άκολουθήσω.

—Άφοΰ μέ νόμιζαν χαμένον, άφοΰ έφαντάζον- 
ταν δτι έκτύπησα καί έπνίγηκα, ό σκοπός μου είχε 
έκπληρωθή μέ τήν προϋπόθεση δμως πά'τοτε δτι 
έπρεπε’άργότερα, χάρις στό σκοτάδη, νά έξαφανισθώ.

‘Η χειρότερη στιγμή, ή πειό τραγική, ή περισ

σότερο οδυνηρή υπήρξε, δταν τό βράδυ ήλθε ή κόρη 
μου στον τόπο τοΰ δυστυχήματος καί τήν άκουσα 
σέ λίγων βημάτων άπόσταση μακρυά άπό εμένα νά 
κλαίη μέ λυγμούς καί νά μέ φωνάζη μέ άπελπιστι 
κές κραυγές

—Αναγκαζόμουνα, φτωχέ μου Λούη, νά δαγ
κάνω τά χέρια μου γιά νά κατορθώσω νά συγκρα- 
τηθφ καί νά μην τής άπμντήσω δτι ήμουν έκεΐ 
κοντά τη; ζωντανός καί δτι τήν αγαπούσα....

Ό κ. Σαρόλ διέκ ιψε άπότομα τήν δ.ήγησή του.
Ό πόνος τής καρδιάς επανήλθε δξύτερος" τόν 

έπνιγε, τοΰ έκοψε τήν άναπνοή.
Ό Λούης ήταν έτοιμος νά φωνάξη, νά ζητήση 

βοήθεια, εκείνος δμως πού εϊχε συνέλθει λιγάκι δέν 
τοΰ τό έπέτρεψε :

—’Όχι, όχι ! τοΰ εϊπε καλέ καί πιστέ μου υπη
ρέτη, μή φωνάξη; κανένα. Άφησε με νά σοΰ τε- 
λειόίσω τήν διήγησή μου μέ λίγα λόγια, γιατί αι
σθάνομαι πώς μόλις μοΰ μένει δ άπαιτούμενος καιρός,

Καί μέ φωνή, ή όποια διεκόπτονταν συχνότερα 
τιόρα, έξηκολούθησε :

—Έμ ινα έκεΐ μέσα στό σπήλαιο κρυμμένος ώς 
τά μεσάνυχτα καί τότε μόνον έτόλμησα νά έβγω... 
Μέ χίλιους δύο κόπους κατιόρθωσα ν’ άναρριχηθιΰ 
στους βράχους καί νά διευθυνΟώ πρός τό βουνό .. 
έπερπάτησα, έπεριπλανήθηκα, έταλαιπωρήθηκα έπί 
εβδομάδες καί μήνες, δίχως διεύθυνση, δίχως κα
τεύθυνση, δίχως σκοπό .. κάνοντας δποιαιδήποτε 
έργασία μοΰ παρουσιαζόταν, έστω καί τήν περισσό
τερο κουραστική άκόμη, γιά νά κερδίσω τό φαγητό, 
γιατί τά λίγα χρήματα πού εϊχα έπάνω μου είχαν 
έξαντληθή καί έθερμοπαρακαλοΰσα τόν θεό νά μέ 
εύσπλαχνισθή καί νά μέ πάρη κοντά του.,.

—Έκοιμώμουν δπου ευρισκα καί δπου μοΰ έτύ- 
χαινε, κάτω άπό τά δένδρα, σέ κανένα άχυρώνα καί 
στό βάθος κανενός υπογείου, ήμουν άναγκασμένος 
νά ευχαριστηθώ μέ δ,τι ευρισκα .. 'Ο οργανισμός 
μου πού δέν ήταν συνηθισμένος σέ τόσες ταλαιπω
ρίες άρχισε νά εξαντλείται, άπό τότε σέ χρονολογεί
ται καί ή άσθένεια αυτή τής καρδιάς μου, ή όποια 
τώρα μέ οδηγεί στόν τάφο. ’Έπρεπε δμως νά τά 
υποφέρω δλα χάριν τής κόρης μου, τήν όποιαν άλ 
λως τε παρέσυρα μαζί μου στό βάραθρο...

... “Ενα βράδυ πού εϊχα χωθή εξαντλημένος σέ 
ένα έγκατελειμμένο καί ερειπωμένο άχυρώνα, κυττά 
ζοντας γύρω μου στού, σωρούς τών σκουπιδιών καί 
τών χαρτιών -διέκρινα ένα στρατιωτικό βιβλιάριο. 
Τό άρπαξα, τό έδιάβασα καί εϊδα δτι τά χαρακτη 
ριστικά τοΰ πρώτου κατόχου του έμοιαζαν όπωσδή- 
ποτε μέ τά δικά μου.. Κάτοχος τώρα ενός πιστο
ποιητικού ταύτότητος καί βέβαιος πώς δέν μπορώ 
ποτέ ν’ άναγνωρισθώ γιατί τά μαλλιά μου στό διά 
άστημα αύτό είχαν εντελώς άσπρίσει κα ή γενειάδα 
είχε σύξηθή πολύ, ήθέλησα νά πλησιάσω στό μέρος 
πού έζοΰσε ή κόρη μου καί έπειτα άπό πολλά δια 
βήματα κατώρθωσα νά προσληφθώ ώς εργάτης σέ 
ένα κοντινό εργοστάσιο χημικών προϊόντων.

(Τό τέλος είς τό επόμενον)


