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ή Δραχ. 300.—
Έξάμηνος δρχ. 60.—

κ°

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
Δ I ΚΑ-'ΡΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία: Πατησίων 12 

Τηλ. Δ)σις —Ροζικλαίρ— 
Άριθ. Τηλ. 25-479.

Κινηματογράφος ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Έκδιδόμενον έν Άδήναις άπ© τοΰ >924 
Διευθυντής HP Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία: Όδό; Σωκράτονς άρ. 30 Τη)εφ. άριθ. 24 558 
Έτησία ’Εξωτερικού: Δολλάρια 2.— β λ~— 
Έτησία 'Εσωτερικού : Δρχ. 100.

RO UOLDWIM
Pictures

CINEMECCANIC4
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφον
Αντιπρόσωποι

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ & ΠΑΠΛΣΤΟΦΑΣ
ΆΘηναι

Γραφεία: 'Οδός Σωκράτους 30 
Άρ. τηλεφ. 22-560

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ ΜΑΫΕΡ 
Φ I ΑΜΣ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. 
«"•«ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΜΙ ΤΑΙΚΙΑί - A β ΗI» Α ΐ 

ΡΑΦΕΙΑ : Θεμιστοκλέους 15
Αριά. Τηλεφ. 25—364

Ιηλεγρ. Δ)σ1? : «Μετροφίλμςν

I CINE RADIO
I Μηχανήματα
Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 

Τά μόνα έφάμιλλα τών
Ευρωπαϊκών

Ενοικιάσεις Πωλήσει-

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Λ' "Οροφος

I ΦΟΥΣ1ΑΝΗΣ &
ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ 

Ηχητικού Εγκαταστάσεις 

SAMSON ELECTRIC 
Μούβιτον - Βίταφον 

Κινηματογραφικοί Ταινίαι 
Γραφεία : 'Οδός Λυκούργου 18

ΑΘΗΝΑΙ

ΝΤΑΓΚ - ΦΙΛΜ
(ΓΑΖΙ ΑΔΗ)

ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1 ΊΛεφ. κι.239 
Τηλεγραφική ΔιεΰΟυνσις: ΝΤαΓΚΦΙΛΜ, ΑΘΗΝΑΙ 

Παραγωγή καί έκμετάλλευσις Ελληνικών Κινηματο
γραφικών έργων καί Ζουρνάλ.

Τηλέφ. 21.239

MX ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΡΟΟΥ, 9

Τ. ΔΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣΦΙΑΜ

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Σ<α
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑ!

Έκτέλεσις Διαφημιστικών ταινιών πάσης φύσεως 
Κινηματογράφησις έπικαιροτήτων 
= είς τιμάς ασυναγώνιστους =

A. Ε. Κ. Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑ

ΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΨΥΧΙΚΟ 

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : PSYKO 
Άριθ Τηλεφ. 7073 

Γραφεία : 'Οδός Λυκούργου 14
ΑΟΗΝΑ1

Άριθ. Τηλεφ. 23058

ΤΗΛ. ΣΠΥΡ1ΔΗΣ 
Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C. 
ΑΘΗΝΑ!

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

ΚίΙΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΙ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, ΈπεισοδειακάΙ 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών |

ελλην εταιρία
ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ

Μητροπολεως 22

Αποστολαί Κινηματογοαφι^ 
Ταινιών

— Είς τάς ’Επαρχίας
• ι τό ’Εξωτερικόν. 4

ZEIS5
J Κ ο Ν

Κινηματογραφικοί
Μηχαναί- Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι ι 
'■ IQANNOY & Α ΜΑΛΛΗΣ 

Πατησίων 99-Τηλ. 80-684 
αθηναι

______ ιι in ι«ι IWVAT R.C.A. PHOTOPHONE INC. I 
Τά καλύτερα μηχανήματα όιιιλοΰντος Κινηματογράφον 

ΜΟΤΒ1ΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ - NON ΣΤΓΧΡΟΝΙΖΕ

Γενικός 'Αντιπρόσωπος
Διά τήν Ελλάδα, Κύπρον.'Αλβανίαν, καί Δωδεκάνησον

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩ2ΤΑΣ
ρ - ΑΘΗΝΑΙ : Λεωφ. Πανεπιστημίου 36 ραφεία heIPAIEYN : Λεωφ. Σωκράτους 41 ■

I Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΙΙΝΑΙ 

' 28 ‘Οδός Εϋριπίδου 28

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» 
Άρ. Τηλ. 23-687

Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 
Παρακαταθήκη Κινημ. Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους η>°π»φ,^Ί Λ · Ε· < Ελλάι) 
0· Πλατεία Κανιγγος Άάήνβι

1

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙΘ. 4 (308)

μάιιίΙΛι.ΐ4^ΗΛίΙΠ^ίΙΗ^ιίιιιιι.ιιΙΙΙΗιιίΐίί»1ί·11ΓίΙΙίίΙΛΛιΧ^ίί1ί^ϊίιίΓίίΙΐίΓΪ1ϊιίιίι"ί·ίΙίί1Ιΐ4ιΤίίΛ>ίίίϊ1ιίί4ί'ίϊ 1141 il H14;

Έτησία........Δρ. 100.—
Έξάμηνος.. . » 60.—
Τρίμηνο:... » 30.—

ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ 
Έτησία ΔολλάριαΔΥΟ ▼ 
Αί ουνδρομαι απαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία : ‘Θδός Σ—ΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 3C 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22-560 καί 24-558 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 5
£ 
ί

© NE©S ΧΡΟΝΘ2
Τ©Υ ΧΙΝΗ/ν\ΑΤ©ΓΡΑΦ@Υ

Μέ τό άνοιγμα τοΰ καινούργιου χρόνου, άρχί- 
, ζουμε νά πιστεύουμε σέ μιά πλατύτερη έκφραση τοΰ 

κινηματογράφου, σέ κάτι ακόμα νεώτερο, πού δέν 
' ' τό γνωρίζουμε, άλλά καί τό περιμένουμε σά φυσική 

συνέπεια, δταν άναλογιζόμαστε πώς μέσα στά λίγα 
χρόνια πού ύφίσταται έχει έξελιχθή δσο δέν ύπολο- 

I . γίζαιιε.
Δέν χρειάζεται ν’άναπτύξουμε εδώ, τί ρόλο έπαιξε 

’ κατά τί] μέχρι σήμερα ύπαρξη του, ούτε νά ένδια- 
‘ φρίψοί'με σέ λεπτομέρειες χιλιοειπωμένες, άφοΰ ξέ
ρουμε πώς στήν κοινωνική άλλά, ιδιαίτατα, καί στήν 

;■ πολιτική άκόμα ζωή δλου τοΰ κόσμου, έχει προσφέ
ρει πάμπολες εξυπηρετήσεις.
Ε. Άλλ’ άσχέτως και πρός τήν εξυπηρέτηση πού 

■ πρόσφερε στον κοινωνικό μας βίο, εκείνο ποΰ ένδια- 
φέρει σήμερα είναι δτι δ κινηματογράφος δέν πρό- 
'κειται άπό τεχνικής άπόψεως, νά μείνη στό σημείο 

. πού έφθασε καί που εμείς άποκαλοΰμε τό υπέρτατο.
Ή γνώμη τών ειδικών είναι διαφορετική.
Γ Προ καιρού σέ μιά αίθουσα τής Νέας 'Υόρκης 

3* ’ μεταξύ ενός σκηνοθέτου, ενός δπερατέρ καί δύο ή 
τριών άλλων τεχνικών, γίνηκε ή πρώτη δοκιμαστι- 

Η κή προβολή ενός τεμαχίου φίλμ μιας νεωτέρας άνα- 
Κί.καλύψεως τοΰ κινηματογράφου, τοΰ λεγομένου «άνα- 
&'γλύφου ή τριδιαστατικοΰ», μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα 
R άπόλυτης εχεμύθειας, πού δέν εϊχεν έπιτραπή ή πα- 
» ρουσία δχι σέ δημοσιογράφους, άλλά καί σέ τεχνι- 
Κ κούς τής ένδιαφερομένης Εταιρείας.

Ή προσπάθεια τοΰ «τριδιαστατικοΰ» τείνει 
Κ νά έπιτύχη ούτως ώστε, τά προβαλλόμενα άντικεί

μενα νά άποδίδωνται στον κινηματογράφο, δχι μό
νο στό πλάτος καί στό ύψος τους άλλά καί στό βά
θος, πράγμα πού μέχρι σήμερα δέν είχε κατορθωθή. 
'Εννοείται δτι, προκειμένου νά πραγματοποιηθή 
αύτό, ή λευκή οθόνη θά έκλειψη καί οί ταινίες αύτές 
θά μάς προβάλλονται σ’ ένα κενό μέρος, σ’ ένα βά
θος σκοτεινό καί οί εικόνες τους θά παρουσιάζωνται 
σάν ένα πραγματικό άνάγλυφο, σύνολο αντικειμένων, 
φαινομενικώς άπτών.

'Η προβολή τοϋ μικρού εκείνου δοκιμαστικού 
φιλμ π/ρίστανε τόν καταρράκτη Νιαγάρα. Κατά 
σχετική πληροφορία ή δοκιμή εκείνη είχε επιτυχία. 
Ή απόδοση σέ φυσικότητα ήτανε άρτια. Ό θεατής 
είχε μπροστά του τό Νιαγάρα, σ’ δλη του τή μεγα
λοπρέπεια κα'ι τήν αγριάδα.

"Υστερα απ’ αύτό, είναι πολύ εύκολο νά συμπε- 
ράνη κανείς, πώς τό νεώτερο αύτό σύστημα πλησι
άζει ακόμα περισσότερο τό θέατρο, και δέν θά άρ- 
γήση νά τοΰ γίνη άπαραίτητο γιά τις δυσκολότερες 
εκφράσεις του. Γιατί εϊν’ εύκολονόητο πώς μέ τή 
βοήθειά του, θά είναι δυνατό νά άντικατασταθή 
κάθε σκηνικός διάκοσμος μέ τήν προβολή ενός ανα
γλύφου φίλμ, μέσα στά φόντα τοΰ οποίου θά μπο- 
ρή νά κινείται ό ηθοποιός.

*Όλ*  αύτά, λένε οί σχετικές πληροφορίες, είναι 
πειράματα μέ τά όποια θέλουνε νά άντιληφθοΰνε, 
αν καί κατά πόσο είναι δυνατή καί συμφέρουσα 
ή άντικατάσταση τοΰ «όμιλοΰντος» μέ τόν «ανά
γλυφο» ή «τριδιαστατικό» κινηματογράφο, γιατί άν 
υπολογίσουμε καί τά υπέρογκα έξοδα στά όποια θά 
υποβληθούνε οί εταιρείες, γιά τό «γύρισμα» τέτοιων 
ταινιών, πρέπει νά παραδεχθούμε, πώς δέν είναι 
καί τόσο εύκολη ή συστηματοποίησή του

Κι’ δμως, ή πρώτη επιτυχία, απέδειξε στους εν
διαφερομένους, πώς ένας νέος όρίζων διανοίγεται 
μπροστά στό μέλλον τοΰ κινηματογράφου, αρκετά 
έκμεταλλεύσιμος.

’Αναφέραμε παραπάνω, δτι δλος δ κόσμος σή
μερα πιστεύει δτι δ κινηματογράφος εύρίσκεται στήν 
υπέρτερη έκφρασή του, αφού, εκείνο πού δέν πι
στεύαμε ποτέ, τό είδαμε πραγματοποιούμενο: τήν 
απόκτηση τής φωνής. Λέμε έν τούτοις δτι πάντα 
περιμέναμε κάποια καινοτομία. 'Η καινοτομία λοι
πόν αύτή μάς επιβεβαιώνεται μέ δσα ήδη έξεθέσαμε.

"Ωστε δ καινούργιος χρόνος, αν δ «ανάγλυφος 
ή τριδιαστατικός» κινηματογράφος συστηματοποιη
θώ, δπως λένε, θά άποτελέση ένα σταθμό στήν ιστο
ρία τοΰ κινηματογράφου. Γιάννης Μπιζάνος



Α ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΞ, Φεβρουάριος. (Τοϋ άνταποκριτοΰ 

μας).—Ύπό τοϋ κ! Μακρίδη, διευθυντοϋ τοϋ δμω- 
νΰμου Κινηματογράφου, άπεφασίσθη δπως έγκατα- 
σταθοΰν ηχητικά μηχανήματα εις τόν Κινηματογρά
φον του.

Κινημ Κυπριακόν. Τελευταίως προεβλήθησαν 
τά έργα «Οί νεόπλουτοι» μέ τήν Μπέττυ ’Αμάν, 
«Ό βασιλεύς τής ξυλείας» μέ τόν Οϋΐλιαμ Κόλιερ, 
«Τό έγκλημα τοϋ Σηκουάνα» μέ τόν Άνρύ Κεντάλ, 
«Ό κύριος τοϋ μεσονυκτίου» καί «Μή πιστέψης 
τή γυναίκα σου». Ή τελευταία αυτή ομιλούσα γερ- 
μανιστί έσημείωσε Ιξαιρετικήν επιτυχίαν ένεκα τής 
συμμετοχής τοϋ διασήμου τενόρου Τάουμπερ. Τά 
ηχητικά μηχανήματα Τύπου Έρνεμαν μεταφέρονται 
άνά δεκαπενθήμερον έκ Λευκωσίας είς Λάρνακα. 
Καθ’ ήν δμως στιγμήν ή Άμόχωστος καί ή Λεμεσ- 
σός έχουν τακτικωτέρας προβολάς δμιλουσών ται
νιών, διατί νά μή έχει καί ή Λάρναξ ; Εις τόν 
ανωτέρω κινηματογράφον προεβλήθησαν καί τά 
βωβά έργα «Κσταρράκται τοϋ Θανάτου», «Μυστη
ριώδης απαγωγή» καί «Πώς νά σώση τόν αδελ
φό της».

Κινηματ. Μακρίδη. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ό ύπολοχαγός τής Αϋτ. Φρουράς» μέ τόν Ραμόν 
Νοβάρρο, «Μιά νύχτα αγωνίας» μέ τόν Άλμπέρ 
Πρεζάν, «Τό ραγισμένο βιολί» μέ τήν Μπίλλυ 
Ντόβ, καί «Μαριάνα». Μολονότι δλαι αί ταινίαι 
ήσαν δμιλοϋσαι, έν τούτοις προεβλήθησαν ως βωβαί.

Στ. Δημ

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΒΕΫ
Τό άγγλικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν «Cine

ma» σχολιάζον τήν έγκατάστασιν τής Χάρβεϋ είς 
Χόλλυγουντ, παρατηρεί δτι νέας επιτυχίας δέν πρέ
πει πλέον ν’ άναμένωμεν άπό τήν κομεντιέν αυτήν, 
διότι έχει παράσχει ήδη τό maximum τής καλλιτε 
χνικής της άποδόσεως.

ΜΠΗΡΥ - ΓΚΑΙΗΜΠΛ
Οί γνωστοί πρωταγωνισταί τών «Τιτάνων τοΰ άέρος 

τής άλησιιονήτου αυτής αεροπορικής ταινίας τής «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν-Μάγιερ», Ούάλλας Μπήρυ καϊ Κλάρκ Γκαίημπλ, 
πρόκειται καί πάλιν νά συμπρωταγωνιστήσουν είς μίαν νέαν 
ταινίαν ή οποία πραγματεύεται τήν Ρωσσικήν Έπανάοτασιν.

Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίας άνέλαβεν ό ’Ιράκ Κάπρα.

Ο SEBQAIE EPOTEY/AENOS
Γάλλος δηυοσιογράφος άπεκάλυψεν εσχάτως διά χιου

μοριστικού άρθρου τούς λόγους οί όποιοι ώθησαν τόν Σε- 
βαλιέ νά ζητήση διαζύγιον άπό τήν σύζυγόν του. 'Απλού 
στατα’ είναι ερωτευμένος μέ τήν παρτναίρτ του Ζανέτ 
Μακντόναλτ. Τό είδΰλλιον δμως έχει καί συνέχειαν. Ή 
ωραία Ζανέτ άπέκρουσε τόν Μωρίς, δι’ δ καί ό τελευταίος 
προτίθεται νά έπιχειρήση, διά νά λησμονήοη τήν ερωτικήν 
του ατυχίαν, μακράν ταξείδιον άιάτήν ’Ανατολήν.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihi^ 

IΚΙΗΗΜΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ 
|ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
| ΚΑΤΙ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Είς τήν σημερινήν κατά 
| στάσιν, ή περισυλλογή τών 
| εξόδων πρέπει ν’ άποτελή τήν 
| βάσιν τών προσπαθειών σας. 
| 'Ένα άπό τά σπουδαία κον- 
| δύλια πού επιβαρύνει τάς 
| επιχειρήσεις σας είναι καί 
| τό τών εξόδων άποστολής. 
| ’Αναθέσατε τήν διεκπεραίω- 
| σιν τών έργασιών σας εις 
| Εταιρίαν εί'ικευθεΐσαν εις 
| τοιούτου είδους άποστολάς 
| καί δυναμένην ώς έκ τοΰ με- 
| γάλου κύκλου τών έργασιών 
| της νά σάς έξυπηρε ^ήση κατά 
| τόν πλέον συμφέροντα τρόπον 
| Γράψατε η άποτανθήτε είς την

I ΜΗΤΡΟΠΟΛΕίΙΣ 22, ΑΘΗΝΑ!

| Πρόθυμος πάντοτε νά σάς έξυ- 
1 πηρετήση μέ τον ταχύτερον καί 
| οίκονομικώτερον τρόπον.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘ/ΛΟΙ
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΗ ΤΩΝ ΗΘΗΝΗΊ KQN ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΛΦΩΝ
Α' ΒΙΖΙΟΝ

ΑΠΟ OKTQBPIOY - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1933

^,νΣυνεχίζοντες τήν δημοσίευσιν τών πραγματοποι- 
ηθέντων εισιτηρίων ύπό τών Α'. βιζιόν ’Αθηναϊ
κών Κινηματοθεάτρων, παραθέττομεν κατωτέρφ συμ
πληρωματικόν πίνακα,περιλαμβάνοντα καί τά πραγ- 
ματοποιηθέντα τοιαϋτα ύπ’ αυτών κατά τόν μήνα 
Φεβρουάριον έ.έ. άτινα προστιθέμενα εις τά μέχρι 
τής 31 ’Ιανουάριου έ.έ. τοιαϋτα ανέρχονται έν συνό- 
λφ είς 1.394.914. Ταΰτα κατά κινηματογράφους 

έχουν ώς έξής:
—- ■ —π

Κινηματογράφοι

ΠΑΛΛΑΣ ....
ΑΤΤΙΚΟΝ.........
ΣΠΛΕΝΤΙΤ · · · 
ΠΑΝΘΕΟΝ · 
ΑΠΟΛΛΩΝ... · ■ 
Σάλον ΙΝΤΕΑΛ 
ΜΟΝΤΙΑΛ . ■
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

β Ύπό τών 
παρ. μήνα * , 
ένός έκαστου έξ

ΠΑΛΛΑΣ 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
ATΤΙΚΟΝ ..
ΠΑΝΘΕ0Ν.

Ήμέραι 
Λειτουργ.

Ζύνολον
Είσιτηρ·

ΙΆναλογία 
ΙκαΟ'ήμέρ.

ΑΠΟΛΛΩΝ...................................29.842
ΜΟΝΤΙΑΛ...................................16.863
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ............... ..15.026
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ..........................11.532
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ..........................11 481

Κατωτέρω δημοσιεύσμεν έπίσης πίνακα έμφαί- 
νοντα τήν κατά μέσον δρον ήμερησίως πραγματο
ποίηση/ εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών ανωτέρω 
Κινηματογράφων κατά τούς μήνας Δεκέμβριον π. έ. 
’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον 1933.

=π

Κινηματογράφοι
Αναλογία καθ’ ημέραν 

Μέχρι Δ.

124
130
131
130
126
140
123
115
103

216540
254554
228178
194885

I 152826

1988
1958
1741
1499
1212
846
710
576
445

ν ανωτέρω κινηματοθεάτρων κατά τόν 
Φεβρουάριον έπραγματοποιήθησαν ύφ’ 

αυτών τή κάτωθι εισιτήρια.
...43.232
...46.478
.. 42.072
..38.938

Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΟΥΤΑΙ
·. ’Αγγλικόν κινηματογραφικόν περιοδικόν, τό «Cinema·, 
ειξ κύριον άρθρον του, άοχολεΐται μέ τό ποιόν τής εγχώρι
ον κινηματογραφικής παραγωγής. «Ένφ-, παρατηρεί,«σ^α- 
νίως μέχρις εσχάτων, παρουσιάζοντα άγγλικαί ταινίαι άρ
τιοι καλλιτεχνικής, ήδη ήχθημεν εις τήν εύχάριστον θέσιν 
να διαπιστώοωμεν σοβαράν πρόοδον έπί τοϋ σημείου τού-, 
του». ’Αναφέρει παρακατιών ό άρθρογράφος μερικούς τίτ
λους έξαιρετικών φίλμ, ώς ντοκουιιεντασιόν τών γραφόμε
νων του, άπαντα, σχεδόν, παραγωγής τής «Μπρίτις Ίντερ- 
νασιοναλ» καί έπιλέγει δτι ό «αγγλικός κινηματογράφος τα- 
χεω; θά άρθή είς τό ΰψος τοϋ αμερικανικού τοιούτου».

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κ. Μπίτας I
Ε’ Γ. ΜάτσαςΕ- Γιουσ. Μπεσίρι Τύρανα - . . — Ντάγκ Φίλμ Άθήναι » 1-1-933

Χαλκις , »
Τ,',ηανα » 1-1???

ι 30-12-933
„ 30-12-933 
» 30-12-933 
, 30-12-983

ΠΑΛΛΑΣ..........
ΑΤΤΙΚΟΝ.........
ςπλενγιτ ... 
ΙΙΑΝΘΕΟΝ... ■ 
ΑΠΟΛΛΩΝ.......
Σάλον ΙΝΤΕΑΛ. 
ΜΟΝΤΙΑΛ .... 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. 
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ.

2222
2172
1607
1363
1121

972
787
637
418

|Μέχρι’Ια.| Μέχρι Φ

2117 1988
2083 1958
1764 1741
1528 1499
1254 1212
921 1 846
742 1 710
630 576
458 । 445

Έκ τοΰ ανωτέρω συγκριτικού πίνακος καταφαί
νεται ή διαφορά έπί έλαττον τών πραγματοποιη- 
θέντων ύφ’ ένός έκάστου τών κινηματογράφων ει
σιτηρίων καί προ παντός ή μεγάλη τοιαύτη κατά 

τόν μήνα Φεβρουάριον.

ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ 0 ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΟΟΥ
Διά λόγους οί όποιοι δέν έξηκριβώ&ησαν 

είσέτι, ηύτοκτόνησεν έσχάτως εις τό Χόλλυγουντ 
ό σύζυγος τής Τζόαν Χάρλοου. Είς τούς καλλι
τεχνικούς κύκλους πάντως διαδίδεται μετ’ έπιτά- 
σεω:, δτι δέον νά ■δεωρηϋ'ή ώς αιτία τοΰ άπο- 
νενοημένου διαβήματός του ή άτάσ&αλος ζωή 

τής Χάρλοου.

ΙΤΙ I Η Π L Η I η....,,____Είς τά μοντέρνα στούντιο τής αΜέτρο-Γκόλντουϊν-Μά- 
γιερ» ήρχισεν ή προκαταρκτική εργασία διά τό * γύρισμα*  
τής νέας ταινίας τής γοήσσης Τξώαν Εράουφορντ υπό τόν 
τίτλον α'Η χορεύουσα Λαίδη».Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίας άνέλαβεν ό γνωστός σκη
νοθέτης Κλάρενς Μπράουν, διαοκευάσας τήν ΰπόθεοιν 
άπό τό δμώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Τζαίημς Μπέλλαχ.
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&^βϊ·^..................

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΜΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Παραγωγή «Μέτρο-Γκόλντουϊν»

( Ομιλούσα αγγλιστί) Προεβλήθη εις τό «’Αττικόν»
"Ενα χονδρό μελόδραμα, τό όποιον θά συγκινήση καί 

θα καμη πολλούς νά δακρύσουν, διότι τίποτε δέν παρελιί- 
φθη δια να επιτευχθώ αυτό τό αποτέλεσμα. Πράγματι 
ρλεπει κάνεις εις αυτήν τήν ταινίαν, πού είναι ένα δράμα 
της μητρικής στοργής, μίαν γυναίκα, επί τής οποίας εν
σκήπτουν όλαι αί δυστυχίαι καί ή όποια υποφέρει τά πάν- 
δεινα και μετέρχεται κάθε μέσον, θεμιτόν καί αθέμιτον 
δια να α να θρέψη και να μόρφωση τό παιδί της. Τό φίλμ 
,να,1 ‘Υβρισμένο» μέ ευσυνειδησίαν καί ενίοτε μέ δύναμιν 
αλλα επίσης και μέ αρκετήν βραδύτητα είς τόν ρυθμόν, 
και καποιαν βαρύτητα ποϋ επαυξάνει τήν γενικήν θλιβε- 
ραν εντύπωσιν. ’Αλλά τό «Σφάλμα μιας μητέρας·, αξίζει 
κυρίως δια την υποκρισιν τής πρωταγωνίστριας του, ή ό
ποια είναι πραγματικά περίφημη. Ή "Ελεν Χέηζ κατό
πιν τής παρουσης δημιουργίας δύναται νά καταταχθή, χω
ρίς υπερβολήν, μεταξύ τών δύο ή τριών μεγαλειτέρα^ τοα 
γωδων του κινηματογράφου. Μόνον μία Νόρμα Τάλμαιτζ 
(ποιός δεν ενθυμείται τήν «Γυναίκα τής ταβέρνας» καί τήν 
«Ζωήν της» (Secrets), ) ή μία Χέννυ Πόρτεν θά μπορού
σαν να κρατήσουν με τόσην δύναμιν καί θαυμαστήν φυσι
κότητα τον δυσκολωτατον αυτόν ρόλον τής μητέρας κατά 
τα διάφορά στάδιά τής ζωής της. Ή 'Ελεν Χέηζ είναι 
θαυμαστή, οχι μονον από άπόψεως μάσκας καί μακιγια- 
ρισματος, αλλά μέχρι τής τελευταίας λεπτομέρειας. Κινή
σεις, φωνή, εκφρασις συντονίζονται έκάστοτε πιστότατα 
με κάθε νεαν μεταμορφωσίν της. Ή Κινηματογραφική 
Ακαδημία του Χόλλυγουντ άπένειμεν εφέτος είς τήν "Ελεν 

Χεηζ το βραβειον δια την καλλιτέραν δημιουργίαν τού 
έτους. Συμφωνοϋμεν απολύτως, Ή εκλογή είναι δικαιοτάτη. 
Οι λοιποί ηθοποιοί προ τής μεγάλης καλλιτέχνιδος ώχριούν. 
Θα μπορούσε,εν τουτοις κανείς νά ξεχωρίση τόν συμπαθή 
Λεβις Στον, ο οποίος με τό λεπτότατο παίξιμό του κατορ- 
νωνει και πάλιν να διακρίνεται.

Γενικώς πρόκειται περί μελοδραματικού έργου που οφεί
λει ολην σχεδόν τήν αξίαν του είς τό παίξιμο τής "Ελεν 
Χεηζ και το οποίον αξίζει νά δή κανείς άποκλειστικώς 
και μονον δια να θαυμάση τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα. Τό 
φιλμ εις τας Αθήνας δεν έσημείωσεν, δυστυχώς μεγάλην 
επιτυχίαν και τούτο ίσως διότι ή πρωταγωνίστριά του ήτο 
τελείως άγνωστος εις το κοινόν μας.

Βίων Παπαμιχάλης

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
Παραγωγή «Itala Films»

('Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»
Πρόκειται περί συνηθισμένης γερμανικής όπερέττας Τό 

κοινον, παρα την συμπάθειαν πού δεικνύει διά τά ελαφρά 
έργα φοβούμαι οτι αρχίζει νά βαρύνεται πλέον, λόγω τής 
μεγάλης ομοιοτητος που παρουσιάζουν τά έργα ταυ™ με
ταξύ των. Η φαντασία τών συγγραφέων έχει στηρεύσει καί 
οι διάφοροι ακηνοθεται μιμούνται ό είς τόν άλλον ’Έτσι 
και εις το υπο κρίσιν έργον, ό "Εμο, ό σκηνοθέτης ποΰ 
ανεκαλυψε και ελανσαρισε τήν Μάγδα Σνάϊντερ, δέν κατορ
θώνει να ξεφυγη απο τα όρια τού κοινού καί τετριμμένου. 
Το φιλμ του μας ενθυμίζει πλείστα άλλα, καί &ν δέν 
υπήρχε και καποια πρωτοτυπία είς τό σκιτσά01σμα τών 
διάφορων τύπων, ομολογοΰμεν ότι δέν θά εύρίσκαμε καμ- 
μιαν ευχαριστησιν είς τήν παρακολούθησή· του’ Πρωταγω
νιστούν η Μαγδα Σνάϊντερ καί ό Γκόργκ Έλεξάντερ. *Η  

πρώτη είναι πάντα χαριτωμένη καί εύχάριστη είς τό νά 
τήν βλεπη καί νά τήν άκούη τις, ένφ ό δεύτερος μού φαί-’ 
νεται εξω από τόν ρόλον του.
, Γενικώς πρόκειται περί έργου τής σειράς, τό όποιον 
εν τοΰτοις δέν στερείται έμπορικότητος.

Βίων Παπαμιχάλης

ΑΥΤΗ Ή ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ
(‘Ομιλούσα Γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

. „Εκ®ϊν® αξίζει νά σημειωθή δι’ αύτό τό φίλμ είναι’ 
το οτι ιμΓκίττα "Αλπαρ, γυναίκα κάθε άλλο παρά ωραία 
κατορθώνει μόνη της επί δύο ώρας νά κρατή τό ένδιαφέ- 
ρον μας Υ ί
. φιλμ είναι μετριώτατον άπό πάσης άπόψεως. *Η  
υποθεσις είναι άνόητος, ή σκηνοθεσία πτωχή καί οί ήθο-Ι 
ποιοι (με επί κεφαλής τόν άφαντάστως θηλυπρεπή Μάξ" 
Χανσεν) αναξιοι λόγου. Καί δμως, παρ’ δλην αυτήν τήν 
συμφωνίαν τών μετριοτήτων ή Γκίττα "Αλπαρ, μέ τήν 
φωνήν της τό μπρίο της, τήν προσωπικότητά της, θριαμ
βεύει. Επιτυγχάνει τόν άθλον πού προανέφερα νά κρατή 
τήν προσοχήν μας άμείωτον καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
παραστάσεως και νά μάς κάμη νά βλέπωμεν μέ ένδιαφέ-J 
ρον, μπορεί νά πή κανείς, τό εξαιρετικά άνόητον αύτό 
φιλμ. Μεγαλειτερα άπόδειξις ταλέντου είναι φυσικά άδύ-’ 
νατος. Τό μονον λυπηρόν είναι δτι οί γερμανοί παραγω
γοί και σκηνοθέται δέν χρησιμοποιούν τήν Γκίττα "Αλ
παρ αναλόγως μέ τήν αξίαν της.

Ύό «Αυτή ή καμμιά άλλη», έν συμπεράσματι είναι έρ
γον εστερημένον κάθε καλλιτεχνικής άξίας, είς τό όποιον 
όμως η παρουσία τής συμπαθεστάτης Ούγγαρέζας πρω
ταγωνίστριας προσδίδει άρκετόν θέλγητρον καί συντείνει 
εις το να παρακολουθή κανείς τήν προβολήν του χωρίς 
δυσφορίαν. Βίων Παπαμιχάλης.

ΥΠΟ ΨΕΥΔΗ ΣΗΜΑΙΑΝ
Παραγωγή «Universal»

Ομιλούσα Γαλλιστί«άιι1Λ>πΐ£»)Προεβλήθη είςτό «Παλλάς»

Τό «Ύπό ψευδή σημαίαν» είναι ένα περιπετειώδες έρ
γον που εκτελίσσεται κατά τόν πόλεμον καί τό όποιον μάς 
εισάγει, χάρις είς μίαν αισθηματικήν ιστορίαν, είς τά πα
ρασκήνια τών γερμανικών καί ρωσσικών κέντρων κατα- 
σκοπκιας.

Πραγματοποιηθέν ύπό τοΰ Ζάν Μέγερ, τό «Ύπό ψευδή 
σημαίαν» φέρει τήν σφραγίδα μιας εύσυνειδήτου εργασίας 
που ενδιαφέρει περισσότερον διά τήν κίνησιν τής ιστορίας 
παρα δια το θέμα τοΰ σενάριο, πού είναι πολυμεταχειρι- 
σμενο και ενθυμίζει ολίγον υπερβολικά ταινίας παρομοίου 
είδους, όπως την «Μυστηριώδη Κυρίαν», τό «X 27» καί τό 
«Διαβατηρίου 13.144».

Τό τελευταίον μέρος τοΰ φιλμ είναι άξιοσημείωτον. 
Πράγματι η καταδίωξις τήν νύκτα, περίφημα φοτογρα
φημένη, είναι ενα κομμάτι καλού κινηματογράφου. Υ
πάρχουν επίσης μερικά καλά ντεκόρ, μερικαί κινήσεις 
οχλου καλώς κανονισμένοι, αλλά έπίσης καί μία ψυχολο
γία πολύ αφελής ως καί διάλογοι είς τήν γαλλικήν όχι’ 
πάντοτε αμεπτοι.

’Η ύπόκρισις τών ηθοποιών ευσυνείδητος. ’Ιδιαιτέρα 
μνεία αξίζει είς τόν Γκουσταΰον Φρέλιχ, ό όποιος έίναι 
και ο ηρως τής, ιστορίας (αλλά διατί είς τό νοσοκοιιεΐον 
μετά τρίμηνον ασθένειαν παρουσιάζεται φρεσκοξυρισμένος 

»έσα είς τούς επιδέσμους ;) και την Σαρλοτ Σούζα, η ο
ποία ενσαρκώνει τήν ώραίαν καί μυστηριώδη Μαρίαν.

Γενικώς πρόκειται περί έργου μάλλον εμπορικού, το 
όποιον άσφαλώς είς τήν έπαρχίαν θά σημείωση καλλιτε- 
οαν έπιτυχίαν. άπό εκείνην πού έγνώρισε κατα την εν 
Ύθήναις προβολήν του. Βίων Παπαμιχάλης.

ο ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ

Πρόκειται περί μουσικής κωμωδίας όφειλομένης 8k τόν 
Ααμάκ, τόν γνωστόν σκηνοθέτην τών φίλμ τής Αννυ Ον- 
τρα. Τό έργον είναι ευχάριστο, έχει σπινθηροβολον , διά
λογον καί ερμηνεύεται ικανοποιητικά άπό τόν Μπουριά ν 
άμίμητον ίλαρχον έν άποστρατεία Μπουσέκ, την Φή Μαλ- 
τεν τόν Χάρρυ Φρσνκ καί τόν Ρόντα — Ροντα. Θα είχε 
μόνον κανείς νά παρατηοήση ώρισμένα τραιναρίσματα σκη
νών, καί ιδιαίτατα είς τήν αρχήν, πού καταστρέφουν τον 
ουθμόν τοΰ φίλμ. _ , , ,

Ή διεύθυνσις τού «Μοντιάλ» είχε την ευτυχή εμπνευ- 
οιν νά ποικίλη τό πρόγραμμα μέ ορχήστραν καί διάφορά 
νούμερα. Ή εϋγενής αυτή προσπάθεια, είς τας κρίσιμους 
στιγμάς πού διερχόμεθα, είναι ενδεικτική των διαθέσεων 
τής ώς άνω διευθύνσεως άπέναντι τοΰ κοινού της, και δι
καίως έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς άπό τους θεατας τή- | πρεμιέρας. _ ^Βίων Παπαμιχαλης

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
Βμιλοϋσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τον «’Απόλλωνα»

Ή τελευταία όπερέττα τοϋ Μάξ Νιοΰφιλντ, τοΰ γνω
στού δημιουργού τοϋ «Χορού τής Όπερας» και του «Ο 
Κύριος, ή Κυρία καί ό Μπιμπί». Δυστυχώς τό «Μια 
νύχτα εύτυχίας» δέν μπορεί νά παραβληθή με τας^προγε- 
νεστέρας επιτυχίας τοΰ Νιούφιλντ. Τό σφάλμα έγκειται 
άσφαλώς είς τό σενάριο, τό όποιον είναι ελάχιστα κινη- 

I ματονραφικόν καί έπιπροσθέτως διόλου ενδιαφέρον.
‘Η περιπέτεια τοΰ εφευρέτου τής ρουκέτας είναι πολύ 

Ε παιδαριώδης καί τό πνεύμα έλλείπει σχεδόν παντελώς απ_ 
αυτήν. Ύπό τοιαύτας συνθήκας ο σκηνοθέτης δεν μπορεί 
φυσικά νά επιτυχή τά αδύνατα. ’Αλλά και η μουσική του 
Πώλ Άμποαάμ, άπό τόν όποιον περιμέναμε ευχάριστά πράγ
ματα. είναι γραμμένη πολύ πρόχειρα καί χωρίς εμπνευσιν. 
Τδ πλέον ικανοποιητικό σημεΐον τού φιλμ είναι το παί
ξιμο τών ηθοποιών, μέ έπί κεφαλής την χαριτωμενην 

I Μάγδα Σνάϊτερ, τόν Έρμαν Τίμιγκ και τόν αμιμητον Σεκε 
Ε ' Γενικώς πρόκειται περί συνηθισμένης όπερεττούλας, 
Ε ή όποια δμως ήρεσεν είς ώρισμένην μερίδα τοΰ κοινού.
Ε ι~ । Βίων Παπαμιχαλης.

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ
Παραγωγή «Φόξ-Φίλμ*

I βΟμιλοΰσα αγγλιστί) Προεβλήθη στό «Ίντεάλ»

Στό ταιριαστό καλλιτεχνικό ντουέττο, τή Ζ«’έτ Γκσί- 
(ΐ ϋνορ καί τόν Σάρλ Φαρέλ (δεύτερη εκδοσι Λίλιαν Χαρβευ 
Κ. καί Βίλλυ Φρίτς), ομολογούμε ότι οφείλουμε, αρκετες ευσυ- 
Ε νε-δητες κινηματογραφικές δημιουργίες. Ό υποφαινόμενος, 
S τουλάχιστο, χειροκρότησε περισσότερες απο τρεις μέχρι 
|. σήμερα. Δυστυχώς δμως δέν θά συμβή το ίδιο και με την 
| προκειμένη περίπτωσι. Στήν «’Αριστοκρατική μελφδια» 
Ε: εύρίσκεται σέ ολοφάνερη κατάπτωσι φόρμας και η Γκαι 
I ϋνορ, ιδίως καί ό Φαρέλ . . - ......

Ό σκηνοθέτης Δαβίδ Μποΰτλερ-τον οποίο, μάλλον, γνω- 
; ρίξω άπό μερικά κριτικά άρθρα του δημοσιευμένα στο 
I «Sun» νής Νέας Ύόρκης—δέν έκανε, δυστυχώς, καλή εκ- 
Ε μετάλλευση τοΰ γνωστού μυθιστορήματος.

Ή «Αριστοκρατική μελφδία», έργο μέ γερες κοινωνι

κές σκηνές, πλούσιο σ’ αίσθημα και φαντασία, περιορί
στηκε άσφυκτικά στον κινηματογράφο, στενεψε ψΤ,περι- - 
βάλλον του κ*  οί έναργεϊς ήρωές του (απιστευτοζ κ$ι, όμως 
άληθινό!) μετεβλήθησαν σέ τύπους κινούμενες μέσα, σ , 
έπίπεδα ψευτιάς καί συμβατικότητας. "Επειια/ΧΤι στο ,-τε- 
χνικό έν γένει κεφάλαιο τοΰ φίλμ, απαντωΛ», αδιάλει
πτο)-, Αδικαιολόγητα ψεγάδια. Ή «Άριστοφφικη μελφ
δία» δέν συγκεντρώνει, ώς έν συμπερασματιλ <9υ^ καλ(μ» 
τεχνικά, ούτε καί εμπορικά προσόντα. Αω^'^ανταςης.

Η ΓΚΑΡΜΠΟ
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ_ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ.

*Η Γκρέτα Γκάρμπο είνε ασφαλώς μιά γυναϊ- 
κα_§'να αστέρι—ποϋ επιτυγχάνει δτι θέληση.

‘Αγγέλλουν έκ Χόλλιγουντ οτι η Γκαρμπο ,ανε- 
νέωσεν τό παλαιόν της συμβόλαιον μετά τής «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν-Μάγιερ» γιά λογαριασμόν τής οποίας 
έχει «γυρίσει» μέχρι σήμερον δλες της τις ταινίες.

Οι δροι δμως τοΰ νέου συμβολαίου είναι τέτοι
οι ποΰ κατέπληξαν κυριολεκτικές δλους τούς Κινη
ματογραφικούς κυκλους τοΰ Χόλλυγουντ.

’Όχι μόνον ό μισθός τής Γκάρμπο υψώνεται είς 
μυθώδη ποσά (20.000 δολλάρια έβδομαδιαιως— 
4.000.000 δραχ.) παρά τήν επικρατούσαν κρισιν, 
άλλα εφεξής θά έχη τό δικαίωμα νά έκλέγη τά σε
νάριο, τούς κυριωτέρους πρωταγωνιστάς, και τους 
σκηνοθέτας της. Έπιπροσθέτως _θά,είναι ελεύθερα 
νά ύποδεικνΰη καί τήν χώραν ποΰ θά «γυρίζωνται» 
αΐ ταινίαι εις τάς οποίας θά πρωταγωνιστή. , 

Οί ποοαναφερθέντες δροι πού έπέτυχεν η διά
σημος βά'μπ τοΰ ’Αμερικανικού Κινηματογράφου, 
είναι τέτοιοι, πού καμμιά μέχρι σήμερον βασίλισσα 
τοΰ Κινηματογράφου δέν έτόλμησεν νά ονειρευθη.

Πρός τό παρόν πέντε διάσημοι συγγράφεις συγ
γράφουν τό σενάριον τής «Χριστίνας»,. Πρόκειται 
περί δράματος ποΰ εκτυλίσσεται είς την Σουηδίαν 
κατά τόν 18ον αιώνα.

ΟΛΙΓΩΤΕΡΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Χάρις είς τάς διαρκείς τελειοποιήσεις τής αρνη

τικής ταινίας, ιδίως δσον αφορά τήν γενικήν και 
χρωματικήν ευαισθησίαν αυτής, ό αριθμός τών προ
βολέων είς τά διάφορα στούντιο ήλαττώθη ση
μαντικά, πρός μεγάλην χαράν τών ηθοποιών και 
σκηνοθετών. z

Π.χ., χάρις είς τήν νέαν υπερευαισθητον παν
χρωματικήν ταινίαν τής Kodak, κατορθώθη η κι
νηματογραφική λήψις μιας σκηνής τοΰ «Ρασπουτιν» 
είς τήν οποίαν πρωταγωνιστούν ώς γνωστόν, οι 
Τζών, Έθελ, καί Ααΐονελ Μπάρρυμουρ, μονον με 
τό φώς μιας κοινής λάμπας.

’Επίσης κατορθώθη ή λήψις μιας ωραιότατης 
σκηνής, έκτυλισσομένης μέσα είς μίαν εκκλησίαν, 
μόνον μέ τό φώς τών κηρίων, κατά τήν διάρκειαν 
τής πραγματοποιήσεως, τής ταινίας «Λευκή αδελφή» 

। παραγωγής «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάγιερ» .
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝΆννυ “Αν. Προεβλήθη

Γκαμπριέλ Γκαμπ

ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ <

Μέ τόν Ζάν 
Τουλοϋ.

Μ Γ ΤΛ ΤΩ Mr1! μεγάλη επιτυχία τήςIV1 L I A I U Π|Γκάμπυ Μορλαί. Συμ- 
κα'ι δ μεγάλος καλλι-

"Ινγκο Σύμ, , 
εις τό «Σάλον

01 ΚΥΡΙΟΙ ¥ ΜΑΣ
εις τό Άθηναϊι^^“

ΤΟ ΜΑΛΤΕΖΙΡΙ

0 ΘΕΙΟΣ ΜΟΥ 0 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
2?ερ°χη 1 ερμανικη οπερέττα, μέ τήν Φή Μάλτεν, τόν 
Σάρρυ Φράνκ καί τόν αμίμητον κωμικόν Βλάζτα Μπούριαν. 
Προεβλήθη εις το «Μοντιάλ» τών ’Αθηνών μετά μεγάλης 
επιτυχίας.

ΕΔΡΑ ΕΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕίνίΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΟΔΟΣ λυκουρι k - Α Θ Η Ν A I

ΕΝ ΟΝΟΜΛΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΧ™: 
ρήμα του Πωλ Μπιρκιέρ, μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαρσέλ 
Σαντάλ, τον Σάρλ Βανέλ και Ζάν Μαρσά. προβάλλεται 
ηοη επιτυχώς εις το «Πάνθεον» ’Αθηνών.

ΠΑΡΙ ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΝΕ
και την Ανναμπέλα. Ποοιβλήθη ε’ις τό «Πάλλας» ’Αθηνών 
επι δεκαπενθήμερον μετά μεγάλης επιτυχίας.

ΞΥΛΙΝΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ Ρολάν Ντορξελέζ. Πρωταγω- 
νισται οι Γκαμηριό, Βανέλ και Μπλανσάρ Προεβλήθη επί 
δεκαπενθήμερον επιτυχώς ε’ις τό «Πάλλας» τών ’Αθηνών καί 
επι μιαν εισέτι εβδομάδα επιτυχώς εις τό «Σάλον'’ϊντεάλ».

ΑΡΙΑΝ Απ° το μυθιστόρημα τοΰ Κλώντ Άνζ μέ πρωταγω- 
Η / " νιστθι,αν Ρ^αμην Μορλαί καί τόν Βίκτωρ Φραν- 

αέν Προεβλήθη μέ μεγάλην επιτυχίαν εις τό «Πάνθεον» τών 
Αθηνών επι δεκαπενθήμερον.

0 ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ 
TOm^UPyJTHN ΤΙΜΗ ΜΟΥ

Με την ΑλΙς Κοσεά και τον Αντρέ Ροάν. Προεβήθη εις 
το «Παλλάς» τών ’Αθηνών.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΆΗΔΟΝΙ
τον συμπαθή γερμανόν ξέν-πρεμιέ Βέρνερ Φύτερερ

ΠΑΛΙ MAZY ΜΕ ΣΕΝΑ
ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

’ ’ Μέ τόν συμ- 
παθέστατον 

ιτεχνην Άνρΰ Γκαρα.
Μέ τους Ζάν. . . . . . . . I Τουλοϋ, Ζάν 

Μαρσα καί τήνΙ Κομεντί Φοανσαίζ.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣΜΠΑΤΖΗΔΩΝ 
Μέ τόν περίφημΛλτόν (Μπουμπουλ).

ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΕΓΕΡΘΗΤΙ
Τό πολυκροτον εφύ Μορλαί, τον Σάρλ 
Βανέλ και τόν ■

πρωταγωνιστούν) 
τέχνης Βίκτωρ I

0 ΒΑΣΙΛΕΥ1Λ0ΥΣΤΡΩΝ
Η μεγάλη έπιτυι νών ’Αθηνών μέ τόν πε- 

φημον Ζώρζ Μι®

ΩΡΚΙΣΘΗΚΕΣΑΓΑΠΑΣ Άντρέ

' Μέτήν Ντόλλυ Ντά- 
βις-Λαι Β. Μηουσσέ.

Μέ τούς Χάρρυ Μηά- 
°υερ καί Σ. Βερέϊγ. 

ΠΑΛΙ ΣΑΝ ΠΙ'«ΧΧίχα1 
ΑΠΠ11/Γ ”L1 Πΐί?>ίφτ,μον μοιραία γυ- Α I I U I L Π II ΛΤανέξ καί τόν

Μπυρζέρ και τήν

ΚΕΣΔΙΖΕ ΤΗ 
0 ΠΟΛΩΝΟΣ

ΊΜέ τόν Ζάκ Κ α τ λ αί ν 
καί Σιμόν Ζενεβουα. 
nR Π Τ I Π Μέ τόν Σιμόν Ζερτάν, τήν Ζινέτ Ντ Υντ 

A I I I I και τθν Ζάν Μαρσα

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
Μέ τήν Λουΐζ Λαγκράνξ καί τον περιφημον Βίαξουντιαν.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΝΙΑΡΤΡΗΣ
Μέ τήν Γκάμηυ Μορλαί, τον Σάρλ Βανέλ και τήν Οοετ 
την Φλορέλ.

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ
Άδόλφον Μενζοϋ.

ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
Er- -J- π Γ a Α Λ Μέ τί1ν Γηάμπυ Μορλαί

2. ι | L A A Α καί τθν Σάρλ Βανέλ.

ΑΖΑΊ'Σ Μέ τήν Πωλέτ Ντιβερνέ καί τόν Μάξ Ντερλύ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΙΛΛΑΣ
Μέ τόν Λεών Ματώ, τήν Σιμόν Βοντρυ και Ελέν Μανσον

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Γαλαζούδη, τόν Αντρέ Ροάν και την Ντόλλυ Λταρις.

ΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ τώ, τόν Μαξουτιάν 
καί τήν Άλίς Φίελντ.

Η ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜέτόνΒικ. Μηουσέ 

01 ΠΡ01Κ0ΘΗΡΑΙ τόν Άντρέ Μηυρξέρ.
. η · Γ 1 I Λ Μ Λ Μέ τόν Σάρλ Βανέλ καί τήν 
ΑΡΛΕΖΙΑΝΑ Ζερμαίν Ντερμόξ.
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Το παρ. κινημ. δεκαπενθήμερον, λόγφ τών Ά- 
πόκρεω ύπήρξεν αρκετά πτωχόν και από άπόψεως 
παρουσιάσεως εκλεκτών έργων και κατά συνέπειαν 
από άπόψεως οικονομικής άποδόσεως. Ένφ δέ, 
ως συνήθως, άρχομένης τής Μ. Τεσσαρακοστής πα- 
ρατηρεΐται μεγάλη συγκέντρωσις κόσμου εις τούς 
κινηματογράφους, αντιθέτως εφέτος λόγφ τών εκ
λογών ή πρώτη έβδομάς παρήλθεν άνευ ίκανοποιη 
τικών αποτελεσμάτων.

**
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν εις τούς Κεντρικούς Κινηματογράφους τά κά
τωθι έργα :

2αλόν Ίντεάλ : 20—26 Φεβρουάριου «Αριστο
κρατική μελωδία» καί 27 — 5 Μαρτίου «Ξύλινοι 
Σταυροί» β' βιζιόν. Κατά τήν τρέχουσαν δέ εβδο
μάδα «Ό ιππότης τής νυκτός» μέ τόν Μοχίκα.

’Αττικόν: 20—26 Φεβρουάριου «Τό έγκλημα 
μιας μητέρας» καί 27—5 Μαρτίου «‘Ο γυιός τοΰ 
Μαχαραγιά». ’Ήδη προβάλλεται τό νέον έργον τής 
Μέτρο «Ταρζάν».

Μοντιάλ: 20—26 Φεβρουάριου «Ή Παρα- 
στρατημένη» καί 27—5 Μαρτίου «‘Ο θείος μου δ 
αρχιστράτηγος». Κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα προ
βάλλεται τό «Cherie». Τό «Μοντιάλ» άπό τής πα- 
ρελθούσης έβδομάδος ποικίλλει τό πρόγραμμά του 
καί μέ πλουσιώτατον βαριετέ τή συνοδεία εκλεκτής 
’Ορχήστρας Jazz εκ 15 εκτελεστών. Παρά τήν ποι
κιλίαν αυτήν τοΰ προγράμματος, διατήρησεν έν τού- 
τοις τάς αύτάς ώς καί άλλοτε τιμάς εισιτηρίων.

’Απόλλων: 6—12 Φεβρουάριου «Ό κ. ή κ. 
καί δ μπιμπί» γαλλική έκδοσις, 13—26 ίδιου «Ευ
τυχία γιά μιά νύχτα» καί 27—12 Μαρτίου «Ο πρίγ- 
κηψ τής ’Αρκαδίας», Τήν προσεχή εβδομάδα θά 
προβληθή τό πρώτον έργολ' τής Λίλιαν Χάρβεϋ 
«Κουΐκ».

Πάν&εον; 20—26 Φεβρουάριου έπανάληψις τοΰ 
έργου «Άριάν» καί 27—5 Μαρτίου «Ή κυρία δέν 
θέλει παιδιά». Κατά τήν τρέχ. εβδομάδα προβάλλε
ται τό έργον «Έν δνόματι τοΰ νόμου» μέ τήν Μαρ- 
σέλ Σαντάλ.

Σπλέντιτ: 6—12 Φεβρουάριου «Αυτή ή καμμιά 
άλλη», 13—19 «Πάπρικα», 20 — 26 Φεβρουάριου 
«"Ενας άνδρας μέ καρδιά» καί 27—5 Φεβρουάριου 
«’Αντίο γιά πάντα» τής Φόξ - Φίλμ, τήν τρέχουσαν 
δέ εβδομάδα τό έργον «Έγώ τήν ήμερα, εσύ τή 
νύχτα» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ καί τόν Βίλλυ 
Φρίτς.

Παλλάς: 6—12 Φεβρουάριου «‘Υπό ψευδή ση
μαίαν», 13—19 ίδιου «Αυτός, εκείνη καί δ φίλος», 
20—26 Φεβρουάριου «Γιόχαν Στράους», 27—5 
Μαρτίου «Μιά βραδυά μέ τήν αγάπη μου» καί 6 

■ΞΧ'.'.'.'.'.'.'Λ·1'·1

—13 ίδιου «Αύτοκρατορικές βιολέττες» μέ τή, 
Ρακέλ Μελλέρ.

«Τό Οϋφα Πάλας» καί «Κοτοπούλη» προ 
βάλλουν τό μέν πρώτον ταινίας τής Κινημ. Έν» 
σεως συγχρόνως μέ ένα έκτών δύο άλλων κινηματ» 
γράφων τής ανωτέρω δργανώσεως, τό δέ δεύτερο: 
διαφόρους άλλας ταινίας β' βιζιόν.

* * *
Κατόπιν άποφάσεως τοΰ προέδρου τών Πρώτο 

δικών, ενώπιον τοΰ όποιου είχε προσφύγει δ κ. Π 
Ξενάτος ζητών νά τοΰ καταβάλη ή «Έλλην. κινημ 
Ένωσις» 1.400,000 δραχμών τάς δποίας οφείλειί 
ανωτέρω εταιρία, δ κ. Πρόεδρος έξέδωκε άπόφ® 
σιν δι’ ής δέχεται τήν προσφυγήν τοΰ κ. Ξενάτ» 
καί δίδει τό δικαίωμα είς αυτόν νά κατάσχη συντη 
ρητικώς καί είς χεΐρας τρίτων, 21 ταινιών τή 
Έλλην. Κινημ. Ένώσεως εξ εκείνων πού προέβαί 
εφέτος ή Ε.Κ.Ε. εις τά κινηματοθέατρά της.

* *
’Από τής αΰριον Δευτέρας 6 Μαρτίου δ επί τή 

πλατείας Όμονοίας κινηματογράφος Κοτοπούλη δι» 
κόπτει δριστικώς τήν λειτουργίαν του.

***
Εις τό προηγούμενον φύλλον τοΰ «Κινημ. Άσά 

ρος» έγράφη δτι ή «Έλλην. Κινημ. Ένωσις» επί 
τυχε τήν διά τοΰ κ. Δαμασκηνού έκμετάλλευσιν τώι 
ταινιών τής U.F.A. καί δτι κατά τήν έφετεινήν πε· 
ρίοδον θά προέβαλε 2—3 τοιαύτας είς τά κίνημά 
τοθέατρά της.

Ή ανωτέρω εΐδησις μολονότι δέν στερείται άλη 
θείας, έν τούτοις δέν είναι καί απολύτως άκρ>βήί 
Ή παραγωγή τής U-F.A. 1932—1933 πράγμα» 
ήγοράσθη διά τήν Ελλάδα, δχι δμως υπό τή 
Ε.Κ.Ε. αλλά υπό ενός κυρίου Λαγοπούλου διαμέ 
νοντος μονίμως έν Βερολίνφ καί δστις τάς διέθε® 
διά τήν «Έλλην. Κινημ. Ένωσιν».

***
Τό νέον ελληνικόν φίλμ «Ό κακός δρόμος» 

όποιον «έγυρίσθη» εις τά έν Κωνσταντινούπολή 
στούντιο τών αδελφών Ίπεκτσή καί είς τό όποιο*  
πρωταγωνιστούν αί κ.κ. Κοτοπούλη καί Κυβέλη 
πρόκειται ώς διαδίδεται νά προβληθή λίαν προσ® 
χώς άπό τής οθόνης τεσσάρων συγχρόνως κεντρί· 
κών κινηματογράφων τών ’Αθηνών καί ,συγκεκρ1' 
μένως εις τά' «Απόλλων», «Σπλέντιν»,«Κοτοπούλη*  
καί «Οΰφα Πάλας». Ή ταινία αυτή, λέγεται θ” 
ένοικιάσθη ύπό τής Ε.Κ.Ε. αντί 400 χιλιάδα»*  
δραχμών διά τήν πρώτην έν Άθήναις προβολήν τηζ·

Επίσης πολύ συντόμως θά προβληθή ύπό δν» 
συγχρόνως κινηματογράφων, τοΰ «’Αττικού» X®1 
τοΰ «Πανθέου» μία νέα τουρκική ταινία τών άδελ" | 

φών Ίπεκτσή, δμιλοΰσα, «γυρισθεΐσα» καί αυτή είς 
τά έν Κων)πόλει στούντιο Klang Film.

Περί τής άλλης έλλην. ταινίας τής «γυριζομέ- 
νης» ύπό τής «’Ολύμπια Φίλμ» καί ήτις φέρει τόν 
τίτλον «Ή δεσποινίς δικηγόρος» ούδέν είσέτι είναι 
γνωστόν.

Τό μόνον γνωστόν είναι δτι αύτη πρόκειται νά 
προβληθή είς τό «’Αττικόν» χωρίς έν τούτοις νά 
γνωσθή καί δ χρόνος τής προβολής της.

* *
0ί μηχανικοί τών κινηματογράφων είχαν συμ- 

πίξει άλλοτε σωματεΐον δμοΰ μετά τών άλλων 
υπαλλήλων τών κινηματοθεάτρων, τήν γνωστήν ύπό 
τό δνομα Π.Σ.Υ.Κ.Ε. δργάνωσιν.
■ Τό σωματεΐον δμως αυτό άπό πολλοΰ ήδη και
ρού περιήλθε είς άφάνειαν — τό έχει φαίνεται ή 
τύχη τών ελληνικών κινηματογραφικών οργανώσεων 
—καί οι μηχανικοί τών κινηματογράφων προσεχώρη- 
σαν τελευταίως είς τό σωματεΐον έργατών τεχνιτών 
κλπ. τοΰ θεάτρου, διά νά έξυπηρετήσουν μέσφ αυ
τού τά έπαγγελματικά των συμφέροντα.
-'■ Κανείς, βέβαια, άνθρωπος μέ συγχρονισμένος άν- 
τιλήψεις δέν θά σκεφθή ποτέ νά κατηγορήση οΐον 
δήποτε έπαγγελματίαν ή έργάτην πού έπιχειρεΐ νά 

.προστατεύσω τά έπαγγελματικά του συμφέροντα δι’ 
ενός τρόπου τόν όποιον ή πολιτεία έπισήμως άνα- 
Υνωρίζει ώς νομιμώτατον.
S; Αλλά είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ύπάρχει 
καποια διαφορά ή δποία παρ’ δλον δτι δέν προέρ
χεται άπ’ ευθείας έκ τής σωματειακής κινήσεως τών 
περί ών δ λόγος τεχνιτών τών κινηματογράφων, έχει 
έν τούτοις άπό αυτήν τήν άφετηρίαν της. Καί ή 
διαφορά αυτή συνίσταται είς τό δτι, άφ’ ής οί μη
χανικοί τών κινηματογράφων άπετέλεσαν μέλη τοΰ 

Θεατρικού σωματείου, ένεφάνισαν καί έπεδίωξαν 
έξωφρενικάς άπαιτήσεις παρά τών έπιχειρήσεων, 
καί δλα αυτά είς ύφος κάθε άλλο παρά διαλλακτι
κόν, παρακινούμενοι ίσως είς τήν τοιούτου είδους 
συμπεριφοράν των άπό ώρισμένα έντός τοΰ νέου 
χων σωματείου στοιχεία.
Ε Διά δευτέραν φοράν τό τονίζομεν δτι δέν πρό
κειται νά άρνηθώμεν είς αυτούς τό δικαίωμα νά 
συσσωματωθούν καθ’ οίονδήποτε τρόπον προτιμούν. 
Αλλά δταν μία συσσωμάτωσίς το>ν, δπως ή σημερι- 
νή> δημιουργεί ζητήματα δπως αυτά πού ύπογραμ- 
μίζομεν ανωτέρω, έχομεν τότε πολλά δικαιώματα 
διά νά δμιλήσωμεν καί ήμεΐς σχετικώς μέ αυτήν 
Και νά έκθέσωμεν καί τάς ίδικάς μας άπόψεις, αι 

Βποΐαι δέν εΐνε διόλου παράλογοι. Νομίζομεν λοι
πόν ότι πρώτιστον έπιχείρημα διά τάς άπαιτήσεις 
κάθε εργάτου πρέπει νά εΐνε ή έπαγγελματική καί 

, τεχνική του ίκανότης άπό τήν δποίαν άλλως τε έξαρ- 
- ταται καί ή χρησιμότης του διά τόν έργοδότην δ 

θποΐος τόν άμείβει. Διά τούς μηχανικούς δμως τών 
^Κινηματογράφων δέν ύφίσταται δυστυχώς τό έπιχεί- 
. Οημα τούτο. Εκτός έλαχίστων εξαιρέσεων, στερούν
ται δλοι σχεδόν καί τών στοιχειωδεστέρων διά τό 

^επάγγελμά των τεχνικών γνώσεων καί δπουδήποτε 
άλλού, πλήν τής Ελλάδος θά τούς ήτο ίσως κάπως 

δύσκολος ή ’εί'σοδος είς τόν θάλαμον τών κινημα
τογραφικών μηχανών.

Εΐνε γεγονός δτι εΐνε ολίγον σκληρά ή άλήθεια 
δταν μάλιστα λέγεται τόσον ωμά. Άλλα είς μερικάς 
περιστάσεις πρέπει κανείς νά έπιτρέπει εις τόν εαυ
τόν του μερικάς παραβάσεις τών καχόίΜΜί^ής λε
πτότητας καί μία άπό τάς περισ ®^ίνε
καί ή παρούσα. ' >/•Γ'ΠρΤ"

Οί μηχανικοί τών κινηιιατο-γ^αφρν, , λαίΜέζΑ 
κατά άλλα νέοι, πρέπει νά εννοήσουν ' δήι έχο^ά 
πολύ άδικον είς τήν εσχάτως ακρλουθουμέ^ην Ιύ» 
αυτών τακτικήν καί ακόμη περΜ|άότερον, πρέπει g&. 
γνωρίζουν δτι έάν δέν προέκυψαν^£αύτής δυσάο&^τρί 
άλλα δι’ αυτούς πράγματα, τοΰτό' ίβ^προέρχε^. έκ 
τοΰ δτι τούς προστατεύει ή όογάνοίΤτκ^είς τ^ί^κόλ
πους τής δποίας είσήλθον τελευταίως, άλλά οφείλε
ται άποκλειστικά είς τό δτι δέν ύπάρχει καμμία 
δργάνωσις τών κινηματογραφικών έπιχειρηματιών 
ή δποία, εύνόητον εΐνε πώς θά άντιμετώπιζε τόν 
έναντίον τών συμφερόντων της πόλεμον αυτόν. Ή 
έλλειψις δμως τής τοιαύτης δργανώσεως θά είναι 
διαρκής ;

gHumTamimmi
Βόλος

Άχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν τά έργα «Ελεύθερες 
ψυχές», «Τό τραγούδι μιας νύχτας», «Ζητείται δο
λοφόνος», «Όρλώφ» καί «Κίνδυνος—Θάνατος» μέ 
τόν X. Λόϋδ. Παπαβασιλείου
Χαλχΐς

Κεντρικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Κάνατε 
λάθος δεσποινίς» μέ τήν Μάγδα Σνάϊδερ, «Στο 
Μόντε Κάρλο» καί «Τρελλή περιπέτεια». Προσεχώς 
«Ό χορός’ τής Όπερας», «Μαρόκο» κ. ά.

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό Πολω
νός έβραΐος», «Ό ζητιάνος τής Σταμπούλ», «Κό- 
μησσα Μόντε—Χρίστο», «Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί», 
«Είσαι δική μου» καί «Ή μαύρη φρουρά».

Άκροϋ'αλαασίτης
Κόρινθος

’Ατελιέ. Μετ’ εξαιρετικής έπιχυχίας προεβλήθη
σαν τά έργα «Ό θαλασσοκράτωρ», «Ή Α. Μ. τού 
Ποντενέρο», «Τό συνέδριον χορεύει» μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεϋ, «Τονίσκα», «Χατζή Μουράτ» μέ τόν Ίβάν 
Μοσζοΰκιν, «Ό πύργος τοΰ μυστηρίου» μέ τήν Ζα- 
κομπίνι, «Ό διπλούς γάμος», «Μιά νύχτα στο Μόν
τε Κάρλο» «Ό ζητιάνος τής Σταμπούλ», «Δύοκαρ
διές ένας κτύπος», «Μέσα στά άγρια θηρία», «Μιά 
φίλη χρυσή σάν καί σένα», «Άτλαντίκ», «Αυτή τή 
νύχτα ίσως», «Ούδέν νεώτερον άπό τόΔ. Μέτωπον», 
«’Ο άγαπητικός τής Βοοκοπούλας», «Ούδέν νεώτε
ρον άπό τό σκυλλικόν μέτωπον» μέ πρωταγωνιστής 
σκύλλους, «Μόντε Κάρλο» μέ τήν Μάκ Ντόναλτ, 
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<Ό δρομεύς», «Τό ρωμάντζο», μέ τήν Γκάρμπο, 
«Μια γυναίκα σέ κάθε λιμάνι», «Μακρυά απ’ τόν 
κόσμο», «Ό χορός τής “Οπερας», «Ή νύχτα είναι 
δίκη μας» καί «Ό κ. ή κ. καί ό μπιμπί».

Παλλάς. ’Αργεί λόγφ επισκευών. Νταβαρϊνος 
Αργοστολιού

Σινέ Σονδρ Ήλίας. Έπανέλαβεν έπιτυχώς τήν 
προβολήν τοΰ έργου «Κισμέτ» μέ τόν Μοχίκα. ’Ε
πίσης παοεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Τρεις υπέ
ροχοι αλήται», «Μαροκινοί έρωτες» καί «'Υποβρύ
χιος πόλεμος».

Σινέ Μούβιτον. Προεβλήθησαν «Ό άγαπητι- 
κός τής βοσκοπούλας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν,«Μιά 
τρύπα στον τοίχο», «Τύραννος» καί «Σκοτωμένος 
έφιππος». Βουτσιν&ς
Ναόπλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν «Τό κύκνειον άσμα», 
«’Εάν ό αΰτοκράτωρ τό ήξευρε», «Ή τετάρτη έντο- 
λη», «Μοδίστα Παρισίων», «Γαμβρός άπό πείσμα» 
μέ τόν Μποϋστερ, «Ό Πυροσβέστης» καί «'Όταν τά 
νειάτα διψούν» μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ.

Παρατηρητής
Ηράκλειον

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κατηγο
ρουμένη έγέρθητι» μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν καί 
«Αίωνία αγάπη».

Πουλακάκη. Συνεχίζει τάς παραστάσεις του δ 
θίασος Δράμαλη - Οικονόμου.
Αρχάναι (Κρήτης)

Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Παρισινές γάμπες» 
καί «Τό καρναβάλι τής Βενετίας».
‘Ispdtrcsrpoc (Κρήτης)

Προεβλήθη τό έργον «Νύχτες δεκαημέρου καί 
έπηκολούθησαν παραστάσεις θεατρικαί.
Σητεία (Κρήτης)

Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τελευταίος τών αν
θρώπων», «Ερωτικό κυνήγι» έπιτυχώς, «Στά δύχτια 
τής δακτυλογράφου», «Ή Κόλασις» τοΰ Δάντε άνε- 
πιτυχώς λόγφ τού μεγάλου ψαλιδίσματος τής ται
νίας καί «Ή θεά τής Ζούγκας» έπιτυχώς.

Παρατηρητής 
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρθένος», 
«Τό άρωμα τής κ. μέ τά μαύρα», «Ζωγραφιστός 
άγγελος» καί «Θαλασσοκράτωρ».

Χρυσοστόμου. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στον 
άλλαγμό τής μάχης» καί «Έκδίκησις».
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν «Αί άερομαχίαι τοΰ 
Δ. Μετώπου», «Ό Ζητιάνος τής Σταμπούλ», «Τό 
Καφενεδάκι» μέ τόν Σεβαλιέ, «Ή Άνάστασις» μέ 
επιτυχίαν, «Ό άγνωστος τραγουδιστής», «Τά κορί
τσια τοΰ Ρήνου», «Άρθούρ», «Κλεμμένος παράδει
σος» καί «Πάλι σαν πρώτα».

Δεσποτικόν. Προεβλήθησαν «Τραγική στιγμή»

καί «Μυστηριώδης έξαφάνισις». “Ηδη δίδει παρφ 
στάσεις δ θίασος Ξύδη. Παπακώτση.
Σέρραι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντρέΰφους», 
«Νύχτες Βενετίας» μέ τόν Μαξουντιάν, «Ό άγνω
στος λοχίας», «Ό άνθρωπος πού σκότωσε» μέ τήν 
Μαρί Μπέλ καί «Πέριξ μιας προανακρίσεως».

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κατ» 
σκοπος X» μέ επιτυχίαν», «Πανδρέφτηκα τήν γυ
ναίκα σου», «’Απόψε ή ποτέ» μέ τήν Τζίνα Μανέζ| 
«Τραγωδία πολέμου» μέ τήν Κώνστανς Μπένεπ 
«Ο βασιλεύς τών λούστρων» μέ έπιτυχίαν κώ 
«Μετά .ό έρωτα».

Εις τήν Νιγρίτα λειτουργεί μόνον έίς κινηματο
γράφος καί μόνον τάς Κυριακάς, μέ έργα τρίτης 
βιζιον. Βατακίδης
Τρίκκαλα

Πανελλήνιον Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά μιά’ 
θεατρίνα», «Γιολάντα», «Σόνια Όρλώφ,» «Ή δε
σποινίς Καπρίς» καί «Ό θρίαμβος τής νεότητος»/ 
’Ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Ρουγκέρη.

Μαλιώρας

Η ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΚ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΑΛΕξ ΑΝΔΡΕΙΑ. Φεβρουάριος (Τοΰ τακτικού! 

’Ανταποκριτοΰ μας).—’Από εβδομάδων ευρίσκεται, 
είς Κάϊρον μία κινημ. αποστολή τής γερμανικής εται
ρίας U. F. Α δια το «γύρισμα» μερικών σκηνών τής) 
νέας ταινίας «Ένα είδύλιον στο Κάϊρον», είς τήν 
δποίαν πρωταγωνιστεί δ συμπαθής γερμανός ζέν| 
πρεμιέ Βίλλυ Φρίτς, δστις έπίσης ευρίσκεται είς τήν 
πρωτεύουσαν τής Αίγύπτου.

—Τό κινημ. συνεργεΐον τών Άκτουαλιτέ τής 
Φόξ Φίλμ έφθασε εις τήν Αίγυπτον προκειμένου νά 
λάβη, σκηνάς τής προσεχούς άφίξεως τοΰ Βασιλέως. 
τής Ιταλίας είς Αίγυπτον. Έπί τή εύκαιρίφ «έγύ- 
ρισεν» αρκετά Αιγυπτιακά ντοκυμαντέρ.

— Τά έγκαίνια τοΰ νέου Κινηματοθεάτρου τής 
πόλεώς μας «Ράδιο» έγειναν μετά μεγάλης επιτυ
χίας. Ή άπόδοσις τών ηχητικών μηχανημάτων 
«Τόμσων - Χοΰστον» είνε άπό πάσης άπόψεως τε
λεία ‘Ο νέος αύτός ελληνικός κινηματογράφος έχει 
2500 θέσεις, ιδιοκτήτης δέ αυτού είνε δ γνωστός 
ομογενής κ. Άγγελος Μουλής.

Ή κινημ. κίνησις τής πόλεώς μας ήλαττώθη 
κατ’ αύτάς έπαισθητικώς, μολονότι προβάλλονται 
έξακολουθητικώς έκλεκτά έργα. Μόνον τό έργον 
«Τραγωδία ’Ορυχείων» προβληθέν εις τό «Ρέξ» έ
σημείωσεν καλήν έπιτυχίαν Σειρηνίδης.
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό φίλτατος κ. Άλφρέδος Μάλλης έκ τών 
άντιπροσώπων τής Zeiss Ikon και ή δεσποινίς 
Ρενέ Μπαρτσιλάϋ έδωσαν τήν παρελϋΌϋσαν ε
βδομάδα άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου. Ό «Κι- 
νηματ. Άστήρ» εϋχεται είς τδ εύάρμοστον ζεύ
γος ταχεΐαν τήν στέψιν.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΚΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένοί') 
8Κ»Νά τής ειπής, άφοΰ προτγουμένως μελετήσης 
τήνψράση σου: «Είνε πραγματικώς ωραίος καιρός 
σήμερα δεσποινίς» ή «φαίνετε δτι σέ λίγο θά 
βρ^Γ.» .................

—Μά τί λές, δεν είμαι δά τόσο ηλίθιος ! 
β: «—Σχεδόν παιδί μου, σχεδόν' δχι βέβαια στήν 
κοινωνική σου ζωή, άλλά δταν βρίσκεσαι κοντά στήν 
μικρή αυτήν. Καί πραγματικώς δέν βρίσκω γιατί; 
Δέν'είσαι κακοκαμωμένος. “Εχεις περιουσία άρκετή 
νά σοΰ εξασφάλιση τήν άνεξαρτησία σου καί εκτός 
αυτού τήν άξία δτι δέν θέλεις νά ζήσης άεργος καί 
^σφαλισμένο μέλλον, άφοΰ έχεις άποφασίσει νά 
Ιλθης νά έγκατασταθής στήν Νίκαια μέ τήν υποστή
ριξη τής εκλεκτότερης πελατείας. Πολλές νέες θά 
•^θεωρούνταν ευτυχισμένες νά γίνουν γυναίκες σου. 
Άν δέν προσέξης καί εξακολουθείς νά γυρίζης άνα- 

«ψάσιστος γύρω της, θά σοΰ γλυστρήση άπό τά 
χέρια καί θά πέση στά δίχτυα κανενός προικοθήρα. 
Κ—Μπά ! Ή προΐ-ια της είνε τό δλιγώτερο πράγ
μα ποΰ μ’ ενδιαφέρει, μαμά !
Ά-—Τό ξέρω πολύ καλά. 'Όλος δμως δ κόσμος 
δέ.νςσοΰ μοιάζει. Ή Σουσάνα είνε μοναχοκόρη καί 
δ πατέρας της είναι- πολύ πλούσιος.

Στο σηιιεΐο αυτό ή κ. Μπεσάμ ήταν άπατημένη. 
Ό κ. Σαρόλ δέν είχε τήν περιουσία ποΰ υπέθεταν 
καί-ή δποία λίγο προ τοΰ πολέμου, δταν είχε δια
λύσει τό χρηματιστικό του γραφείο, άνήρχονταν σέ 
τέσσερα εκατομμύρια. Ή πτώση μερικών ξένων 
άξιων, ποΰ είχε άγοράσει μέ τά δύο σχεδόν τρίτα 
τής όλης περιουσίας του, τόν είχε κλονίσει άρκετά 
)5θβαρά. ’Εκείνα δμως ποΰ τοΰ έμεναν μπορούσαν 
να τοΰ έπαρκέσουν κάλλιστα, μετά τόν θάνατο τής 
*· Σαρόλ, νά προικήση γενναία τήν κόρη του καί 
νά ζήση δ ίδιος μέ δλή του τήν άνεση. Ή ιδέα 
Ομως δτι θ’ άφινε στήν κόρη του μετά τόν θάνατό 
του, περιουσία κατιότερη άφ’ δτι είχε άποκτήσει 
επειτα άπό πολυχρονίους κόπους, δέν τόν άφινε σέ 
ήσυχία.
* Γιά νά τήν έπανακτήση έκαμε μερικές πράξεις, 
°λλά πρός ζημίαν του. Έξ άλλου επειδή ήταν μέλος 
Χθδ Γιώτ-Κλούμπ, άφέθηκε λίγο κατ’ολίγον νά πα- 

ξ^συρθή άπό τό παιγνίδι γιά νά φέρη άντιπερι- 
οπασμό στήν λύπη πού τόν κατέτρωγε. Καί έτσι 
άπό διασκέδαση κατ’ άρχάς έμεταβλήθηκε σέ πάθος. 
Μερικές επιτυχίες στήν αρχή επέσπευσαν τήν κατα- 

®Κ)θφή του, γιατί ένόμισε πώς θά μπορούσε μέ τό 
άπλοΰν αυτό μέσον νά συμπληρώση τουλάχιστον με
ρικώς τις διαδοχικές ζημίες τής περιουσίας του.

Σέ λίγο δμως ή ζημίες αύξαναν άπό ημέρα σέ 
ήρύρα καί αυτό επροξενοΰσε τήν κατήφεια ποΰ έβλεπε 
0X0 πρόσωπό του ή κ. Μπεσάμ. Δέν μπορούσε νά έν
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νοήση πώς άφέθηκε νά π^ρ^υρθ^ άπό τ^/άθος 
αυτό, ήταν δμως καλά πιασφέγύ9: ^ν^^βπεχθά- 
νονταν τό παιγνίδι, έπήγαινε δ μί®ζ~ιΰΐίίίπωτατα σαν 
θύμα, δίχως ευχαρίστηση, δίχως εμπιστοσύνη κατει
λημμένος άπό ένα είδος προληπτικού τρόμου ποΰ 
άνανεώνονταν κάθε φορά, γιατί τό έθεωροΰσε ύπο- 
χρέωση, γιατί εκεί μοναχα που επραγματοποιουνταν 
καθημερινώς ή καταστροφή του, διέβλεπε μιά υπέρ
τατη ελπίδα, νά άποκτήση πάλι δ,τι έχασε. Άπό 
τά εκατομμύριά του δέν τοΰ έμειναν παρά τετρακό
σιες χιλιάδες φράγκα.... ποσόν λιγώτερο άφ’δτι 
είχε άποφασίσει νά δώση προίκα στήν κόρη του.

Τόν έτυπτε τρομερά ή συνείδησή του. Ειλικρινής 
δταν έβεβαίωνε δτι δ μόνος σκοπός τής ζωής του 
ήταν ή εξασφάλιση τής ευτυχίας τοΰ παιδιού της, 
έκοκκίνιζε έν τοσούτφ δταν έπρόφερε τάς λέξεις αυ- 
τάς. Ένομίζονταν άνάξιος νά ονομάζεται ιδεώδης 
πατέρας. Ή εντύπωση πού είχε, δτι τό παιγνίδι τόν 
πνίγει, δέν ήταν τίποτα μπροστά στήν εντύπωση Οτι 
παρασύρει στήν άβυσσο ένα προσφιλές δν. Τοΰ έκα- 
ταντοΰσε φρικτό μαρτύριο.

Δέν μπορούσε δμω; πειά νά σταθή στον ολι
σθηρό κατήφορο . . . Τό ίδιο βράδυ μετά την εορτή, 
δταν μετά τό γεύμα, ή Σουσάνα καταχαρούμενη γιά 
τό άπόγευμά της τόν άγκάλιασε καί τόν έφίλησε 
τρυφερά, άκολούθησε, δπως συνήθως τόν δρόμο τοΰ 
Κλούμπ, δμοιος μέ κατάδικο ποΰ επιστρέφει στήν 
άλυσσίδα του,

Προ δλίγων ημερών ένας ξένος, δ πρίγκηπας X.. 
είσαχθείς στο Κλούμπ ώς έπίτιμο μέλος, έπαιζε με
γάλα ποσά.

“Ισως έπί τέλους νά τόν ευνοούσε ή τύχη.
II

Τήν έπομένην κατά τό διάστημα τοΰ γεύματος 
καί τής έσπερίδος ποΰ έδωσε σέ μερικούς φίλους 
του δ κ. Σαρόλ, κανείς δέν θά μπορούσε νά ύπο- 
πτεύση τήν εσωτερικήν άγωνία του. Τό βράδυ είχε 
χάσει στο πράσινο τραπέζι άρκετά δέματα χονδρών 
χαρτονομισμάτων, ή νευρικόττς του δμως τοΰ έδινε 
ένα ύφος ευθυμο. Ή άδέξιες δπωσδήποτε φιλοφρο
νήσεις ποΰ έπεδαψίλευε δ Ζάκ Μπεσάμ στή Σουσά
να, ή τρυφερότης ποΰ περιείχε τό βλέμμα μέ τό 
δποΐον τήν έκύτταζε, δέν τοΰ διέφευγνα καί άποτε- 
λοΰσαν άντίδοτα κατά τής άπελπισίας του.

Ποτέ, ώς σήμερα, δέν είχε φαντασθή δτι τό 
καλό καί τίμιο αύτό παιδί, ποΰ έγνώριζε προ πολ- 
λοΰ, ήταν δυνατόν νά πάρη τήν κόρη του. Ή άξιώ 
σεις του έπήγαιταν πολύ πειό ψηλά. Τώρα δμως ποΰ 
τά πράγματα άλλαξαν δέν έπιθυμοΰσε άλλο πράγμα, 

Ιπαρά νά βεβαιωθή δτι δ νέος αύτός γιατρός, μπρο
στά στον έρωτά του δέν θά λογάριαζε κανένα υλικό 
συμφέρον καί θά έξησφάλιζε στήν Σουσάνα μία



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ευτυχία πολύ περισσότερο θετικήν άπό εκείνη ποΰ 
έφαντάσθηκε δ ’ίδιος νά τής καταστήση.

Έν τοσούτο), ένας πραγιιατικός πυρετός τόν κα- 
τελάμβανε εν δσω οί ξένοι του άργοποροΰσαν. "Οταν 
άνεχώρησαν οί τελευταίοι, τήν στιγμήν ποΰ έσήμαι- 
ναν μεσάνοιχτα, έβγήκε κι’εκείνος κατόπιν των και 
διευθύνθηκε εκεί δπου έπαρασΰρονταν άδελα.

— Και πάλι καλημέρα πατέρα ! Πολύ άσχημα 
έκάματε νά μή μέ συνοδεύσετε σήμερα τό πρωΐ. Δέν 
ξεύρετε τι ωραΐον περίπατο έκάμαμε μέ τό κότερο 
τοΰ Ζάκ Μπεσάμ ! Ένα ώμορφο άεράκη, ακριβώς 
δσο άρκοΰσε γιά νά γλυστροϋμε σέ ένα νερό άφαν- 
τάστου μπλέ χρώματος, ήταν θαυμάσια... και έκαμα 
μιά τέτοια όρεξη!

... Προγευματίζουμε;
Λέγοντας αυτά ή Σουσάνα, ώρμησεεύθυμη στήν 

άγκαλιά τοΰ πατέρα της, τόν οποίο ηύρε στον εξώ
στη τής έπαυλης.

Ό κ. Σαρόλ άποσπάσθηκε άπό τις λυπηρές σκέ
ψεις του (τό παιγνίδι έξηκολούθησε άργά τήν νύκτα 
και τοΰ ήταν καταστρεπτικό) και έπροσπάθησε νά 
μειδιάση :

—Ωραία, άπήντησε. Χαίρομαι πολύ, καλό μου 
παιδί, δτι έπέρασες καλά τό πρωΐ σου και έχεις 
όρεξη. 'Ο Λούης ήρθε δύο φορές νά μοΰ άναγγείλη 
δτι τό πρόγευμα μας περιμένει.

—Τόν καϋμένο τόν Λούη ! Δέν πρέπει νά τόν 
κάνη κάνεις νά περιμένη. Μέ τήν αιτιολογία πώς μέ 
είδε άπό τήν στιγμή ποΰ έγεννήθηκα, τήν οποία 
και επαναλαμβάνει άεννάως, δλο και γκρινιάζει.

—Καί εσύ δλο τόν πειράζεις, πράγμα δμως πού 
δέν σ’ εμποδίζει νά τόν άγαπάς δπως κ*  εκείνος καί 
νά μάς είναι άφοσιωμένος ’Εμπρός, πηγαίνουμε.

Έπέρασε τό χέρι του στο μπράτσο τής κόρης 
του καί διευθύνθηκαν στή τραπεζαρία.

“Οταν έπειτα άπό μιά ώρα έπέστρεψαν στον έξώ- 
στη γιά νά πάρουν τόν καφέ, έρώτησε τήν κόρη του:

—Τί σκοπεύεις νά κάμης τό απόγευμα, Σούζη ; 
Έχεις κανένα σχέδιο;

—Μά τίποτε σχεδόν' μιά παρτίδα τέννυς μέ με
ρικούς φίλους καί φίλες πού έπροσκάλεσα.

—Θά είνε καί δ Ζάκ ;
—Βέβαια. Μοΰ ύποσχέθηκε πώς θά έλθη. Γιατί 

μ’ έρωτάς ;
Νά, έτσι απλώς. Ξέρεις πώς άγαπώ πολύ τό 

παιδί αύτό. Είναι σοβαρός, ειλικρινής, γεμάτος προ
τερήματα. Καί μιά ποΰ μιλούμε, ύποπτεύω πώς είναι 
τρελλά ερωτευμένος μαζύ σου.

Ή νέα έξέσπασε σέ γέλοια ;
—Ό Ζάκ ερωτευμένος! έφώναξε. Σάς διαβε- 

βαιώνω πώς κάνετε μεγάλο λάθος.
— Γιατί έσυνείθησες νά τόν θεωρής φίλον σου καί 

δταν ήσουν μικρή τόν έκανες σκλάβο σου καί πράγμα 
πού έπαρατήρησα πολύ καλά τώρα τόν φοβίζεις πολύ,

Ό κ. Σαρόλ έστάθηκε λιγάκι καί κατόπιν εξακο
λούθησε :

—Γιά πές μου, παιδί μου, έσκέφθηκες ποτέ ως 
τώρα γιά γάμο;

—”Α! τώρα- καταλαβαίνω, άρχίσατε νά μοΰ έπαι- 

νήτε τόν Ζάκ γιά νά καταλήξετε στο άντικείμενοϊ 
αύτό ! "Αδικες περιστροφές πατερούλη μου,γιατί θά 
σ’ άπαντήσω μέ δλη τήν ειλικρίνεια δτι ποτέ ως τώρα 
δέν έσκέφθηκα παρόμοιο πράγμα' είμαι πολύ εύτυχι-, 
σμένη κοντά σου, σέ άγαπώ πολύ γιά ν’ άποφασίσα» 
νά σέ άποχωρισθώ : είμαι δέ βεβαία δτι κανένας! 
σύζυγος δέν θά μπορούσε νά μέ λατρεύση δπως εσύ. 
Άπλούστατα λοιπόν, δέν θά πανδρευθώ ποτέ μου.,

—Λογικεύεσαι σάν μικρό παιδί, Σούζη μου. Τφ 
αισθήματά σου προς εμένα μέ συγκινοΰν βαθειά, πρέ
πει δμως ν’ άποβλέψης σοβαρώτερα εις τό μέλλον] 
Δέν θά είμαι πάντα κοντά σου. Μπορεί νά πάθ» 
τίποτε, νά μοΰ συμβή, κανένα δυστύχημα, καί θά 
ήμουν ήσυχος άν ήξευρα δτι δέν μένεις μόνη σου 
στον κόσμο.

‘Ο σοβαρός τόνος μέ τόν δποΐο έπροφέρθηκαν; 
τά λόγια αύτά, τήν επηρέασε πολύ. Ποτέ, ώς τότε,! 
δ πατέρας της δέν τής είχε μιλήσει έτσι. Έπροσπά·: 
θησε νά κρύψη τήν συγκίνησή της γιά ν’ άστειευθή ί;

—Έλα πατέρα, πώς σοΰ κατεβαίνουν ή πένθιΐ 
μες αύτές σκέψεις ; Θέλεις λοιπόν νά μέ κάμης νά 
κλάψω σήμερα ;

—’Όχι, δχι, σοΰ τό δρκίζομαι χρυσή μου ! Στήν] 
ζωή σου δμως θ’ άναγκασθής, δπως δλοι, νά χύση^ 
μερικά δάκρυα. ’Άν σοΰ έμίλησα γιά τό ζήτημά 
αύτό τό έκαμα γιά νά έπιστήσω τήν προσοχή σου] 
στο δτι μιά ημέρα θά άναγκασθής νά έκλέξης ενοί 
σύντροφο τοΰ βίου σου. Αύτός είνε δ κοινός νόμος 
καί θά τόν άκολυυθήσης γιατί παρ’ δ,τι καί άν λες] 
έχεις πεισθή δπως καί εγώ δτι πολύ λίγο θά σ’ ευ| 
χαριστοΰσε ή θέση τής γεροντοκόρης. Σοΰ έμίλησα 
γιά τόν Ζάκ γιατί νομίζω πώς θά μπορούσε καλύ·( 
τέρα άπό κάθε άλλον νά άσφαλίση τήν εύτυχία 
σου. Σπεύδω άλλως νά σοΰ δηλώσω δτι ούτε έκαμε 
ούιε έβαλα νά μοΰ κάμουν καμμιά πρόταση, είμαι 
βέβαιος δτι δέν τοΰ λείπει ή επιθυμία νά σοΰ έκ- 
φράση τά αΐσθήματά του. Μήν άποθαρρύνεσαί 
παιδί μου, τήν ημέρα πού θ’ άποφασίση νά προβηΐ 
Σκέψου καλά πρώτα, άν θέλης. Δέν σκοπεύω νά 
εκβιάσω τήν θέλησή σου, σοΰ ζητώ μονάχα νά λάί 
βης υπό σοβαρή έποψη τήν συμβουλή πού μοΰ ύπιβ 
γορεύει ή αγάπη μου προς εσένα.

’Έπειτα άπό λίγη ώρα, ή Σουσάνα είχε εντελώς 
λησμονήσει δλες αύτές τις τρυφερές πατρικές συμβουί 
λές καί έπαιζε μέ τόν αγαπημένο γάτο της, στον κήπο^

Συνηθισμένη νά βλέπη νά έκτελοΰνται καί ή 
παραμικρότερες επιθυμίες της, άφοΰ συνήλθε άπό 
τήν μεγάλη λύπη πού έδοκίμασε στον θάνατο τής 
μητέρας της, έμεινε, δπως έλεγε δ πατέρας της, ένά 
μεγάλο παιδί μέ τήν καλύτερη καί τήν γενναιότερή 
καρδιά τοΰ κόσμου. Ή σοβαρότης καί ή κατήφειβ 
πού έβλεπε στο πρόσωπο τοΰ πατέρα της τής έκα: 
ναν τήν εντύπωση περαστικού γεγονότος.

Έξαφνα άπό τήν κιγκλιδωτή θύρα διέκρινε τον 
Ζάκ Μπεσάμ, δ δποΐος μαλωμένος άπό τήν μητέρά 
του γιατί δέν έπωφελήθηκε τήν πρωινή εκδρομή 
γιά νά έκφρασθή, ήρχονταν πριν τής κανονισμένη? 
γιά τό τέννυς ώρας, άποφασισμένος νά προβή· 

(Συνέχεια είς τό επόμενον)


