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Καί άλλοτε απασχολήθηκαν οί στήλες τον «Κινηματ. 
Άσιέρος» μέ τά ζητήματα τών υπαλλήλων τών κινηματο
γραφικών επιχειρήσεων. Μολονότι δμως αρκετά συζητήθη- 
χαναί απόψεις του καί αί λύσεις πού ύπεδείκνυε, παρ’ 
όλα αΰτά τίποτα, δέν έγινε πρός τήν κατεύθυισιν τής κα- 
λιπερεύσεως τής θέσεως τών υπαλλήλων αυτών, τής έξα- 
βφαλίσεως των καί τής δημιουργίας καλυτέρων δρων έρ- 
γασίας. Καί τούτο διότι οί ίδιοι οί ενδιαφερόμενοι δέν 
άιέλοβον καμμίαν πρωτοβουλίαν, περιορίζονται πάντοτε 
«ΐς μερικάς ασθενείς διαμαρτυρίας, ικανοποιούμενοι μέ με
ρικός υποσχέσεις. Άλλ’ ή εποχή μας επιβάλλει σήμερα τόν 
0#·<Μ>πισμό τών εργαζομένων διά τήν διεκδίκησιν τών δι
καιωμάτων τους, δχι είς οργανώσεις αί όποΐαι υπάρχουν 
μόνον διά τόν Πρόεδρον, άλλ’ είς οργανώσεις ποΰ θά έχουν 
τΑ» Κναμιν νά ζητήσουν καί νά απαιτήσουν τήν άναγνώ- 
ρισ»ν τών αιτημάτων των. Οί υπάλληλοι τών Κινημ. ‘Επι
χειρήσεων είναι μία ολόκληρος τάξις ανθρώπων έργαζομέ- 
νων, τών περισσοτέρων υπό δυσμενείς ορούς, ευρισκομένων 
πάντοτε ύπό τήν απειλήν τής άπολύσεως, έφ’ δσον καμμία 
σνμβασις εργασίας δέν ύπεγράφη. Οί περισσότεροι άπ’ αΰ- 
ΒΚχαταστρέφουν τή ζωή τους μέσα είς τις καμπίνες προ
βολής άπό τάς δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις, χωρίς νάχουν 
τήν ελπίδα τουλάχιστον, δτι δταν θά παύσουν νά είναι 
ικανοί πρός εργασίαν, θά μπορέσουν νά απολαύσουν μίαν 
Bfrv σύνταξιν διά νά πληρώσουν τάς επιτακτικός των 
™γκας. Ό θεσμός τών κοινωνικών ασφαλίσεων θά είναι 
Ρλογουμένως ευεργετικός διά τήν τάξιν αυτήν τών έρ- 

■Μζοπ νων, άλλ’ δταν θά άρχίση νά εφαρμόζεται, εάν 
"Ρψμοσβή καμμίαν φοράν άπό άστικήν κυβέρνησιν, οί
*Μίισσότεοοι άπ’ αυτούς θά έχουν πεθάνη. Χρειάζεται έν- 

,·®ξ διαφορετική ενέργεια καί αυτήν θά προσπαθήσωμεν 
?“.νποδείξωμεν.

, Μάς έδόθη πολλές φορές ή ευκαιρία νά μελετήσωμεν 
“ξβουνθήκας εργασίας τών διαφόρων υπαλλήλων τών Κι- 
ΜΡόγραφικών έπιχειρήσεων. ’Αλλά πριν προχωρήσωμεν 
π^επει νά τούς χωρίσωμεν είς δύο κατηγορίας : Είς έκεί- 
*°νς οί όποιοι εργάζονται είς τά γραφεία τών έπιχειρήσε- 
Ρ *α! άπασχολοΰνται, ώς επί τό πλεϊστον, μέ γραφικήν 
Μεταφραστικήν εργασίαν καί είς τούς εργαζομένους είς 
?\χ»νηματοθέατρα. Ό χωρισμός αυτός είναι άπαραίτητος 
Bp^ακριβώς είς τόν μή χωρισμόν αυτόν έγκειται ή όλη 
^Ρ*ωτική άδράνεια τών υπαλλήλων τών κινημ. έπιχειρή- 
|S7‘ Διότι μεταξύ τών δύο αυτών κατηγοριών υπάρχει 

ΟΑστιος διαφορισιιό: συμφερόντων. ’Εκείνοι οί όποιοι 
,, ®ι τοΰδε ήγήθησαν ής οργανωτικής κινήσεως τών έρ- 
^Hf*<dv είς τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις, ήσαν οί 

νοντε? τ® γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών, οί δι- 
ΗΡθντες διά λογαριασμόν τών πατρόνων των τά διάφο- 
^®.Χ'νηματοθέατρα, έφ’ δσον εκείνοι οί όποιοι μισθοδο- 
0|)υντ,αι V? παχυλοτάτονς μισθούς καί οί όποιοι έχουν κάθε 
Εξ*®ν°ν νά άποπνίξουν κάθε φωνήν διαμαρτυρίας τών
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άλλων εργαζομένων είς τάς επιχειρήσεις, έφ’ δσον ή τυχόν 
ίκανοποίησις τών άξιώσεων εκείνων θά ήλάττωνε κατά 
πολύ τάς πιθανότητας αύξήσεως τών ίδικών τωε αποδοχών. 
Δέν έπρυτάνευσε είς αυτούς τό αίσθημα τι'ς επαγγελματι
κής άλληλεγγύης, άλλ’ ή προσπόρησις άτομικών ωφελημά
των. Έξ αυτού καί ή τυπική ΰπαρξις τού Π. Σ. Υ. Κ. Ε. 
Διότι συμβαίνει καί τό άλλο παράτυπον. Οί διευθύνοντες 
τά διάφορα γραφεία έκμεταλλεύσεως μετέχουν δχι μόνον 
είς τόν Π.Σ.Υ.Κ.Ε. άλλά καί είς τήν Π.Ε.Κ., ή οποία 
είναι όργάνωσις καθαρώς έργοδοτική. Συνταυτίζουν δηλ. 
τά συμφέροντά τους άπολύτως μέ τούς έργοδότας. [Δέν 
είναι λοιπόν δυνατόν ποτέ νά ένδιαφερθοΰν ένεργώς διά 
τά συμφέροντα τών εργαζομένων. Χρειάζεται οπωσδήποτε 
ή άποξένωσις τών στοιχείων αυτών άπό τήν επαγγελματι
κήν όργάνωσιν τών ύπαλλήλων τών κινημ. έπιχειρήσεων. 
Μετά τήν άποξένωσιν αυτήν άπαιτεϊται νέσ, έπί νέων βά
σεων οργανωτική προσπάθεια. Θά μας άντιταχθή ίσως δτι 
δταν στερηθούν δλους έκείνους, οί όποιοι έως σήμερον τούς 
κατηύθυνον, θά παραλύσουν, δέ θά έχουν τήν γνώσιν καί 
τήν ικανότητα τής ένεργείας Τουναντίον, δταν θά ξέρουν 
δτι έργάζονται οί ίδιοι διά τά συμφέροντά τους, θά δρά
σουν μέ μεγαλυτέραν θέρμην καί περισσότερον ζήλον, καί 
έχουν καί τήν γνώσιν καί τήν Ικανότητα τής ένεργείας, 
δπως τήν είχαν καί οί έργάται δλων τών άλλων έργατικών 
σωματείων πού δέν έμαθήτευσαν παρά μόνον είς τό σχο- 
λεΐον τής χειρωνακτικής έργασίας.

Ή νέα δέ οργανωτική προσπάθεια θά κινηθή έντελώς 
διαφορετικά καί πρός δύο κατευθύνσεις: Πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν τής σωματειακής δργανώσεως τών κατωτέρων ύπαλ
λήλων δλων τών γραφείων έκμεταλλεύσεως ταινιών καί 
κινηματοθεάτρων καί πρός τήν κατεύθυνσιν παραλλήλως 
τής όργανώσεως τών μηχανικών καί παντός είδους ύπαλ
λήλων τών κινηματοθεάτρων, δχι μόνον τών ’Αθηνών άλλά 
καί όλοκλήρου τής 'Ελλάδος. Τά δύο αύτά σωματεία θά 
είναι έντελώς άνεξάρτητα άλλήλων, θά συνεργάζωνται δέ 
δταν παρουσιάζεται άνάγκη. Ή πρώτη έπιδίωξίς των θά 
είναι ή αϊτησις ίδρύσεως άνεξαρτήτου Ταμείου συντάξεως 
τών υπαλλήλων τών κινηματ. έπιχειρήσεων, προικοδοτου- 
μένου δι’ έλαφράς φορολογίας εισιτηρίων τών κινηματο
γράφων. Φαντάζομαι δτι οί κινηματογραφισταί, μάλιστα 
τώρα μέ τήν έλάττωσιν τής φορολογίας, θά έδέχι.ντο μίαν 
έλαχίστην έπιβάρυνσιν έπί έκάστου εισιτηρίου διά τούς 
υπαλλήλους των, έφ’ δσον δέχονται τοιαύτην διά τούς η
θοποιού?, προοδευτικώς μάλιστα αύξανομένην καί διά τό 
’Εθνικόν Θέατρον. Παραλλήλως θά κατεβάλλετο προσπά
θεια τό Ταμεϊον συντάξεως νά γίνη καί Ταμεϊον άσφαλί- 
σεως. Οί πρόσθετοι πόροι, εάν δέν έπαρκοΰσε τό προϊόν 
τής φορολογίας θά κατεβάλλοντο ύπό μορφήν μηνιαίων 
ύποχρεωτικών εισφορών »πό τών μελών τών Σωματείων.

Έπιμένομεν δέ είς τήν άνάγκην τής ίδρύσεως δύο αυ
τοτελών άνεξαρτήτων σωματείων, διότι διαφορετικά! πα-
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ρουσιάζονται αί σχέσεις μεταξύ τών υπαλλήλων τών γρα
φείων καί τών εργοδοτών των, διαφορετικά! δέ μεταξύ 
τών ιιηχανικών τών υπαλλήλων τών κινηματοθεάτρων καί 
τών έργοδοτών των, διαφορετικοί έξ άλλου θά είναι καί 
αί έκάστοτε ένέργειαι των διά τήν λύσιν τών άναφυομένων 
διαφορών των. Καί ακόμη διότι τό σωματεΐον τών μηχα
νικών καί υπαλλήλων τών κινηματοθεάτρων θά περιλάβη 
εις τούς κόλπους του καί όλους τούς έν ταϊς έπαρχίαις έρ. 
γαζομένους είς τούς κινηματογράφους, οί όποιοι έχουν καί 
περισσότερόν ανάγκην σωματειακής όργανώσεως καί επαγ
γελματικής προστασίας. 'Εννοείται ότι ή έγγραφή τών τε
λευταίων είς τό σωματεΐον θά γίνεται κατόπιν αυστηρού 
έλέγχουκαί έφ’όσον παρουσιάζονται άποδεδειγμένως ερ
γαζόμενοι καί έχοντες ώς μόνον έπάγγελμα τήν άσκησιν 
υπηρεσίας εις κινηματογράφους.

Καί παρουσιάζεται διά τούς είς τάς έπαρχίας εργαζο
μένους ανάγκη οργανική ή ΐδρυσις ενός τοιούτου σωμα
τείου. Γύρισα τήν περισσότερη 'Ελλάδα καί παντού διεπί- 
στωσα τούς αθλίους όρους έργασίας, ιδίως τών μηχανικών. 
Προσλαμβανόμενοι χωρίς σϋμβασ.ν έργασίας, χωρίς Ικανο
ποιητικός απολαβής, αναγκασμένοι νά δουλεύουν ύπό τούς 
χειροτέρους άνθυγειεινούς όρους, ευρισκόμενοι ύπό τόν δι
αρκή έφιάλτην τής άπολύσεως καί τών ορέξεων τού εργο
δότου, δερόμενοι κατά τόν “άνηθικώτερον τρόπον, όταν 
είνε νέοι ή παιδιά, μή πληρωνόμενοι τάς περισσοτέρας 
φοράς, καταντούν άρρωστοι, γυμνητεύοντες, χωρίς καμμίαν 
έξασφάλισιν τών γεροντικών των χρόνων, χωρίς νάχουν τά 
μέσα τά θεραπεύσουν καί τό ασθενέστερο νόσημα. Πολλά 
είναι θά θύματα τής τοιαύτης καταστάσεως. Ι ούς είδαμε 
χλωμούς, σκελετωμένους, νά μάς παραπονοΰνται. ’Ακούσα
με τόν ξηρό βήχα τοΰ άρρωστου στήθους των Συναντήσαμε 
μοιρολατρικούς τύπους πού υποτάσσονται καί περιορίζον
ται εις τό νά εκτείνουν τή γροθιά των πρός τό άπειρον 
καί νά τήν άφίνουν νά πέφτη άτονα. Δέν ένοιωσαν πού 
υπάρχει τό συμφέρον τους καί δέν ξέρουν πώς νά διεκδι- 
κήσουν τά δίκαιά τους. Οί συνάδελφοί των τών ’Αθηνών 
άς άναλάβουν τήν πρωτοβουλίαν τής όργανώσεως. Ε’ίμεθα 
βέβαιοι πώς αν θελήσουν νά ασκήσουν έντονον αγώνα καί 
τ· Κράτος, πού αναγνωρίζει τάς περισσοτέρας φοράς τά 
παραλογώτερα τών αιτημάτων, καί οί Έργοδόται. πού θά 
ΐδοΰν ότι μόνον διά τής καλλιτερεύσεως τών συνθηκών 
έργασίας θά κεντρίσουν τόν ζήλον τών υπαλλήλων των, 
θά παραδεχθούν τέλος τάς δικαίας απόψεις των. Πρό πάν
των άς ενεργήσουν μόνοι των μέ γνώμονα καί πυξίδα τόν 
πόθον τής καλλιτερεύσεως τής θέσεώς των, μή άκούοντες 
τούς ΐ'έχρι τοϋδε μεγαλόσχημους ηγήτορας των, οί όποιοι 
έπεζήτουν τήν προεδρίαν τοΰ Σωματείου των ακριβώς διά 
νά καταπνίξουν κάθε διάθεσιν διεκδικήσεις καί διά νά 
εξασφαλίζουν θέσεις, ώς αντιπρόσωποι τών εργαζομένων, 
είς τούς διαφόρους βουλευτικούς συνδυασμούς.

Κ- ΔΑΦΝΗΣ

ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΈ ΤΗΣ ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΫ
Είς τά στούντιο τής Παραμάουντ ηρχιαε μετ- 

άσονόθους ζωτικότητος, τό «γύρισμα» τοϋ γνωστοΰ 
μελοδράματος «Μαντάμ Μπάττεςφλαύ». Πρωταγω
νιστεί ή βεντέττα ϊίλβα Σίντνεϋ, ή όποί» καθώς 
έδήλωσεν είς τούς δημοσιογράφους, τόσον έχει αι
σθανθώ τόν ρόλον της, ώστε νά είναι βεβαί» οτι ή 
παρούσα δημιουργία της θά είναι ή καλύτερα τοΰ 
σταδίου της.

Η ΠΕΓΚΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ

Ύπό τόν ώς άνω τίτλον επερατώΰη τό «γύρι
σμα» έργου, είς τό όποιον πρωταγωνιστεί η Μάριον 
Νταϊβίς. Πρόκειται περί κωμωδίας τον ’Αμερικα
νόν σνγγραφέως Χάρτλεϋ Μάνιερς, ή οποία εση- 
μείωσεν είς τό &έατρον μακράν σειράν παρα
στάσεων.

Η ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, (Κύπρου). (Τοΰ άνταποκριτοϋ μας). 
— Βεβαίως δέν πιστεύω νά έκπλαγοϋν οΐ πανταχον 
αγαπητοί άναγνώσται τοΰ «Κινηματογραφικού Ά- 
στέρος» διαβάζοντες κινηματογραφικήν άνταπόκρισιν 
έκ Λευκωσίας, Κύπρου, τής ιστορικής ταύτης νή
σου τής Μεσογείου, άφοΰ άλλωστε τό ίδιον περιο-« 
δικόν τούς έχει πληροφορήσει δτι αΰτη έχει κινη4 
ματογραφηβή ύπό τοΰ κ. Σ. Λουκά. Εις τήν πόλινί 
μας λειτουργούν δύο κινηματογράφοι. Ό μεν είς 
τοΰ κ. Ζήνωνος ΙΙαπαδοπούλου, είς τό ομώνυμον) 
ιδιόκτητον δέατρον, τό όποιον φημίζεται ως έ’νοα 
τών καλυτέρων τής ’Ανατολής, ό δέ άλλος, τοΰ κ. 
Νίκου Κυπριανού, ό καί πρώτος άναδείξας τόν κι-'ί 
νηματογράφον έν Κυπρφ, είς τήν καθ’ δλα εΰρωί 
παϊκήν αίθουσαν, ύπό τήν έπωνυμίαν «Μαγικό Πα
λάτι». Άμφότερα τά κινηματοθέατρα διαθέτουν περί' 
τάς 800 θέσεις έκαστον, μέ ομιλούσα; έγκαταοτά-1 
σεις, τοΰ μέν πρώτου μάρκας Thompson Houston 
τοΰ δέ δευτέρου μάρκα; Ernemann Zeiss Ikon. 
Άμφότεροι οι κινηματογράφοι μας αλλάζουν πρό·.· 
γραμμα προβολής, δίς τής έβδομάδος, ήτοι έκάστην 
Κυριακήν καί Πέμπτην. Κατά τό πρώτον δεκαπεν-j 
θήμερον τοΰ Μαρτίου μάς έπαρουσίασαν τά κάτωθι ! 
έργα :

Θέατρον Παπαδοπούλαν. «Τρέϊντερ Χόρν ση·! 
μειώσαν τήν μεγαλυτέραν έμπορικήν έπιτυχίαν, «Τμ 
Σφάλματα ενός πατέρα» μέ τόν Έμίλ Γιάννιγκς;) 
βωβόν, «Ό ’Άγνωστος Τραγουδιστής», «Ή Βικτώ-1 
ρια καί ό Ούσσάρος» μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς, τήν 
χαριεστάτην κωμωδίαν τής Λιλή Νταμιτά «Άνύ- 
πανδρος Μπαμπάς», «'Ο ’Επαναστάτης» καί «“Ολη 
της ή ζωή» μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ. Προσεχώς 4 
«Νό Νό Νανέτ», <Μάτα Χάρι» κ. ά.

Μαγικό Παλάτι». Έπαρουσίασεν τήν μεγάλην·] 
επιτυχίαν τής Λίλιαν Χάρβεϋ «Τό Συνέδριον χο 
ρεύει» μέ συμπαίκτας τού; έπίσης διασήμους Άνρύ 
Γκαρά, Λίλ Νταγκόβερ καί Κόνρατ Φάϊτ, σημείω
σαν τήν μεγαλυτέραν έφετεινήν έπιτυχίαν.

’Επίσης μέ έπιτυχίαν προεβλήθη ό «Είσαγγε*  
λεύς Χάλλερ» μέ τόν Ζάν Μάξ, «Άνάστασις» τοΰ 
Τολστόϊ, μέ τήν Λοΰπε Βελέζ καί Γζών Μπόουλς 
καί τέλος «ό Βομβαρδισμός τών Λαρδανελλίων» τδ 
όποιον υποθέτω θά πέραση κάθε προηγουμένην έ
πιτυχίαν. Προσεχώς «Λευκός Διάβολος» (Χ"Μουράτ) 
καί «Δρόμος τοΰ Παραδείσου».

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΙΚΦΟΡΝΤ

Καθ’ α αναγράφουν τά ’Αμερικανικά φύλλα, τό νέον 
φίλμ τής Μαίρυς Πίκφορντ «Ή πόλις Σάντο», προβληθέν 
κατ’ αΰτάς έν Νέα Ύόρκη, έπροξένησε βαθεϊαν έντύπωσι» 
καί έσημείωσε μεγίστην έπιτυχίαν. Μετά τής Πίκφορν· 
είς τό έν λόγφ έργον συμπρωταγωνιστεί, ώς «ζέν πρεμιέ»! 
ό Οΰέλντον Χέϋμπωρν, τέως σύζυγος τής Γκρέτας Νίσσεν·

ΤΑΣΤΩΝ

■ Ν KWTWKM ΙΙΛ^ί I
ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΑΝ ΚΓ ΕΣΕΝΑ

('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη ε’ις τόν «’Απόλλωνα»
■ Ένα φοβερά άνομοιογενές έργον, ποΰ δέν γνωρίζει 
κανείς εις ποιον είδος νά τό κατατά?η. ’Αρχίζει ώς όπε
ρέττα, έξελίσσεται είς θεαιρικόν vaudeville διά νά κατα- 
λήξη είς— αστυνομικόν περιπετειώδες. Ύπ*  αΰτάς τάς 
ουνθήκας καί ό θεατής δέν γνωρίζει τί στάσι νά κρατήση 
καί έάν πρέπει νά πάρη τό έργον στά αστεία ή... στά 
σοβαρά.

Ό Κάρλ Μπέζε ό όποιος άνέλαβε τόν... άθλον νά 
βκηνοθετήση τό δύσκολο αυτό σενάριο, προσπαθεί νά 
δώση είς τό δλον έργον κάποιον εΰθυμον καί σατυρικόν 
τόνον, συχνά δέ, καί παρά τήν σοβαρότητα ώρισμένων 
σκηνών, τό κατορθώνει. ’Από τούς ηθοποιούς, καλή δπως 
πάνιοτε ή Λιάνε Χάϊντ καί αμίμητος ό Ζέκε Σάκαλ. Ό 
Γκεόρκ Άλεξάντερ, δ όποιος τώρα στά γεράματα θέλει 
νά παριστάνη τόν jeune premier, δέν μάς ικανοποιεί.

Τό φίλμ έδώ χάρις είς τά ονόματα τών πρωταγωνι
στών του, έσημείωσεν έπιτυχίαν. Βίων Παπαμιχάλης

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ
Παραγωγή «Π.Ε.Α».

^‘Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»
t "Ενα ρομάν—φεγιετόν πολύ αφελές, πού έκτυλίσσει τάς 
Παραδόξους καί άπιθάνους περιπέτειας του έπΐ τού κατα- 
■ώώματος ενός άτμοπλοίου, είς τάς κακοφήμους συνοι
κίας τοϋ ’Αμβούργου, εις τούς δρόμους καί τήν προκυ
μαίαν τής Λισσαβώνος, είς τό Παρίσι καί έπί τοΰ κατα-

Iστρώματος ένός γιγαντιαίου υδροπλάνου. Έπί τέλους ιδού 
κινηματογράφος, θά είπήτε. Πράγματι, αλλά ό μύθος είνε 
τόσον ήλίθιος, ώστε ό θεατής ποΰ είς τήν αρχήν ευχαρι
στείτε, πολύ γρήγορα κουράζεται καί παρακολουθεί πλέον 
μέ τελείαν αδιαφορίαν τήν φανταστικήν αυτήν Ιστορίαν 
τών ναρκωτικών.

Η Οί ήθοποιοί καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν διά νά 
προκαλέσουν τό ενδιαφέρον μας, αλλά τό σύνολον είναι 
απελπιστικά αφελές, ώστε σπανίως τό κατορθώνουν. Ό Ζάν 
Μυρά είναι ένας συμπαθής Άνρύ, καθώς έπίσης καλή 
καί ή Ντανιέλ Παρολά, ή όποια έν τούτοις φαίνεται ύπερ- 
βολικά ύγειής διφ μίαν δηλητηριασμένης’.

Τήν ύπόκρισιν συμπληρώνουν ή Μονίκ Ρολάν, ό Πετερ 
Άόρ, δ Ζάν Βόρμς καί δ Ροζέ Κάρλ.

Τά μόνα ενδιαφέροντα σημεία τού φίλμ είναι τά ώραϊα 
Εξωτερικά καί τό έπιδέξιον ντεκουπάζ.

Ε Γενικώς πρόκειται περί έργου ποΰ έχει μεγάλος άπαι- 
. ρήσεις αλλά ποΰ δέν επιτυγχάνει ούτε τό έλάχιστον τών 

®σων επιδιώκει. Βίων Παπαμιχάλης

ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΟΝΕΙΡΟ
Παραγωγή «U.RA»

('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη συγχρόνως εις 
τό «Σπλέντιτ» καί τόν «’Απόλλωνα»

Μία μουσική κωμωδία τού , Έριχ Πόμμερ, είς τήν ,ό
ποιαν έπανευρίσκομεν τό περίφημον ζεύγος Λίλιαν Χάρ- 
βεϋ καί Βίλλυ Φρίτς καί μαζύ των καί τόν συμπαθή Βίλλυ

>Φόρσι, ό όποιος προσετέθη διά τάς άνάγκας τού σενάριο. 
Ρ. Όπως δλες ή φιλμοπερέττες τής μεγάλης γερμανικής 
.εταιρείας, τό «Ξανθό δνειρο» είναι μία ταινία ιδιότροπη, 

είξ τήν όποιαν μπορεί κανείς νά ψέξχ) τό συμβατικόν της 
Ίδος, αλλά ή όποια μάς αλλάζει, έπιτυχώς, άπό τά αιώ

νια έργα τών τεάτρ-φιλμέ ποΰ ύφιστάμεθα σχεδόν καθη
μερινώς. 'Η ιστορία είναι απλή, και εν πολλοϊς παιδα
ριώδης, αλλά αξίζει διά τάς άφθονους γοητευτικός λε- 
πτομερείας, τά άφθονα εξυπνότατα ευρήματα, μέ τα οποία 
είναι πλουτισμένη.

Άρκεταί νόστιμαι σκηναί, πραγματοποιηθεί σαι κατα 
τρόπον τέλειον άπό τόν σκηνοθέτην Πάουλ Μαρτιν, κά
μουν ώστε τό κοινόν σενάριο νά φαίνεται νεον η, τουλά
χιστον, ανανεωμένων, χάρις είς επιτυχή συσσώρευσιν χαρι
τωμένων καί πρωτοτύπων λεπτομερειών. Από τα πλέον 
αξιόλογα καί αντιπροσωπευτικά ταμπλώ τού φίλμ πρέπει 
νά άναφέρωμεν τό δνειρον τής Ζουζοΰ,. τό όποιον είναι 
άψογον τεχνικώς, καί τήν διασκεδαστικήν παρελασιν τών 
ύαλοκαθαριστών μέ τά ποδήλατα.

Ή μουσική τοΰ Βέρνερ Χάίμαν, εύκολη καί χαριτω
μένη, συντόμως θά έκλαϊκευθή <

Ή Λίλιαν Χάρβεϋ είναι μία γοητευτική Ζουζοΰ. Ιδιαι
τέρως αξιοσημείωτη είς τήν σκηνήν ποΰ τραγουδά καί 
χορεύει προσπαθοΰσα νά πείση τον 'Αμερικανόν ιμπρεσσα- 
ριον νά τήν πάρη μαζύ του στό Χόλλυγουντ. Οί Βίλλυ 
Φρίτς καί Βίλλυ Φόρστ είναι έξ ίσου συμπαθείς καίαμιλ- 
λώνται είς ταλέντο καί μπρίο. Καί οί λοιποί ήθοποιοί 
διαλεγμένοι σύμφωνα μέ τούς ρόλους των.

Τό «Ξανθό όνειρο» χάρις είς τήν καλήν σκηνοθεσίαν 
του καί τό παίξιμο τών τριών δημοφιλών πρωταγωνιστών 
του, έσημείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν εις τας Αθήνας.

Βίων Παπαμιχάλης

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΓΑΓΑΠΗ
Παραγωγή A A.F.A.

('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τ<" «Μοντιάλ»
Όπερέττα συνηθισμένη, χωρίς νά είναι ούτε καλλίτερη 

ούτε χειρότερη άπό δλας τάς άλλας ποΰ κατέκλυσαν τήν 
αγοράν μας. Ή γοητεία τής ύπό κρίσιν έγκειται είς τάς 
χαριτωμένος λεπτομέρειας της, μερικαί τών όποιων είναι 
πράγματι έξυπνόταται.

‘Η σκηνοθεσία δέν έξέρχεται άπό τήν σι·νηθη^μετριό
τητα. Άπό τούς ήθοποιούς διακρίνοντυι ό Χάνς "Ανταλ- 
μπερ, άφθαστος είς τόν ρόλον τοΰ βοηθού δικηγόρου, ό 
όποιος διά νά βοηθήση τόν προϊστάμενόν του νά άπο- 
κτήση πελατείαν γίνεται... μάγος, ή Τροϋντε^Μπερλίνερ, ο 
Γιοχάνες Ρήμαν καί ό Έρνεστ Φέρεμπες, ό οποίος όμως 
είναι άρκετά υπερβολικός.

Έν όλίγοις : Φίλμ εύχάριστο, ποΰ δέν στερείται εμπο- 
οικής άξίας. Β*®*  Παπαμιχάλης

-SS- -5Β- -ig-

ΕΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παραγωγή «Μετρό-Γκόλ·ντουϊν*

('Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»
Μ α άπό τάς τελευταίας κωμωδίας τοΰ Μποΰστερ Κή- 

τον, τοΰ κωμικοΰ ποΰ δέν γελά ποτέ καί μέ τόν όποιον 
κανείς δέν γελά, κατά τούς ασπόνδους φίλους^του. Πρό
κειται περί έργου μέτριας, άξίας, τό όποιον ούτε καν επι
τυγχάνει τόν σκοπόν του, έφόσον δέν κατορθώνει να προ- 
καλεση*  τόν γέλωτα τών θεατών. Οί ηθοποιοί τρέχουν δε
ξιά καί άριστερά χωρίς λόγον, νομίζοντες ίσως ότι μέ 
αυτόν τόν τρόπον θά διασκεδάσουν το κοινον. Αλλά και 
κανείς έξ αύτών θέν μάς Ικανοποιεί. Ό Μποΰστερ Κήτον 
διατηρεί τό σύνηθές του φθέγμα μέσα εις τάς πλέον έξω- 
φρενικάς περιπετείας. Άντιθέτως ό τζίμμυ Ντυράντ κι
νείται υπερβολικά, δπως καί ή Πόλλυ Μόραν, τήν οποίαν 
ένθυμούμεθα περισσότερον άστείαν. Ό Τζίλμπερ Ρολαντ



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

έχασε άπό τήν φινέισα του καί ή ξανθή πρωταγωνίστρια 
τής οποίας οίίτε κδν τό όνομα ή θέλησα νά πληροφορηθώ, 
είναι κυριολεκτικά ανυπόφορη. Μόνο ή Μόνα Μάριε είναι 
ή γυναίκα τοΰ ρόλου της καί άποιελεΐ εΰχάριστον έξαί- 
ρεσιν. Τό ντουμπλάρισμα πραγματικό άπότυχημένον.

Γενικώς πρόκειται' περί μέτριου έργου, τό όποιον ώς 
ήτο επόμενον, δέν έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Βίων Τίαπαμιχάλης

Η ΣΟΥΖΑΝ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
Παραγωγή «Itala Films» 

(‘Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»
Πρόκειται περί συνηθισμένης όπερεττούλας, χωρίς καμ 

μίαν άξίωσιν, ή οποία όμως δέν κουράζει κατά τήν παρα- 
κολοΰθησίν της. Ή Μάγδσ Σνάϊντερ άλλωστε έξωδεύει 
αφειδώς τήν χάριν της, τήν δροσιάν της καί τό μπρίο της 
καί τραγουδά κατ’ έπανάληψιν καί κατά τρόπον πολύ εΰ
χάριστον μιά νόστιμη σανσονέττα τοΰ "Οττο Στράνσκυ. 
Ό Χέρμαν Τίμιγκ τό «παραξηλώνει» είς ΰπερβολάς ένώ 
άντιθέτως ό γηραιός Γιούλιους Φαλκενστάϊν δημιουργεί 
έ'να σπαρταριστό τύπο.

Τό κοινον γελά μέ τά διάφορα έπεισόδια καί τά χον
τροκομμένα αστεία τοΰ φίλμ, κΓ έτσι μπορεί νά λεχθή 
δτι ό Έμο, ό σκηνοθέτης, έπέτυχε τόν σκοπόν του.

Φίλμ τής σειράς, άπ*  έκεϊνα ποΰ αρέσουν πάντοτε είς 
τό πολύ κοινον. Βίων Τίαπαμιχάλης

ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΟΣ
(’Ομιλούσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς»

_Τό φίλμ αύιό^ πού σημειώνει τήν πρώτην έμφάνισιν 
τοΰ διάσημου Ρώσσου βαθυφώνου Φεντόρ Σαλιάπιν είς 
τόν κινηματογράφον, είχαμε τήν ευτυχίαν νά τό ίδωμεν 
σχεδόν ταΰτοχρόνως μέ τάς μεγάλας πόλεις τής Ευρώπης, 
δοθέντος δέ δτι πρόκειται περί ένδιαφέροντος έργου, τό 
γεγονός είναι σπάνιον καί αξίζει νά σημειωθή.

‘Υπεύθυνοι διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ ώς άνω φίλμ 
είναι ο μεγάλος Παπστ, ό γνωστός συγγραφεΰς Πώλ Μο- 
ράν καί δχι όλιγώτερον γνωστός κριτικός Άλεξάντρ Άρ- 
νοΰ,, τρία ονόματα ένδοξα άνά τόν κόσμον. Καί δμως άπό 
τό αποτέλεσμα μιάς τοιαΰιης συνεργασίας, άπό τήν οποίαν 
είχε τό δικαίωμα πάς τις νά περιμένη πολλά, δέν έμείνα- 
μεν απολύτως Ικανοποιημένοι. Ό «Δόν Κιχώτος» ποΰ πα- 
ρηκολουθήσαμεν είναι ένα περίεργον φίλμ, έξυπνον έν 
πολλοϊς αλλά ολίγον ψυχρόν καί συχνά κουραστικόν. Μέ 
όλίγας λέξεις : ’Ενδιαφέρουσα πραγματοποίησις ποΰ άξίζει 
νά τήν δή κανείς, άλλά δχι τό άριστούργημα ποΰ έλπιζα- 
μεν άπό ανθρώπους τής αξίας ενός Πάπστ, ενός Μοράν, 
ενός Άρνοΰ καί ενός Σαλιάπιν.

Φιλμ άπογυμνωμένον άπό κάθε μεγαλοπρέπειαν καί 
κάθε λυρισμόν ό «Δόν Κιχώτος» δέν είναι πλέον παρά ή 
ιστορία ενός επικινδύνου τρελλοΰ ποΰ προσπαθοΰν μα- 
ταίως^ νά έπαναφέρουν είς τά λογικά του καί ό όποιος α
ποθνήσκει εις τό τέλος άπό τήν τρέλλαν του. ’Έτσι δ ως 
παρουσιάζεται αυτή ή μελέτη, επιβαρυμένη άκόμη άπό 
τον μοντερνισμένον χαρακτήρα τοΰ Σάντσο Πάντσα, ό ό
ποιος έκφράζεται δπως ένας συνήθη? υπηρέτη; τοΰ 1933, 
ευρίσκεται πολύ μακράν άπό τόν άριστουργηματικόν «Δόν 
Κιχώτον» τοΰ Θερβαντές.

‘Η καθαρώς κινηματογραφική, άντιθέτως, πραγματο
ποίησή είναι θαυμασία. Γά έπεισόδια τής μάχης μέ τά 
πρόβατα, τής απελευθερώσεως τών καταδίκων καί τής 
εφόδου κατά τών ανεμομύλων (ιδίως τό τελευταίο), καί 
αρκοΰμαι εις τό να άναφέρω, τά σπουδαιότερα, δεικνύουν 
διά μίαν άκόμη φοράν τήν τελείαν δεξιοτεχνίαν καί τό 
δυνατό ταλέντο τοΰ μεγάλου Πάπστ, ενός έκ τών σπου- 
δαιοτέρωι σκηνοθετών τοΰ κόσμου. Αί εικόνες του είναι 
μοναδικοί είς ώραιότητα καί μόνον είς τά έργα τοΰ μα
καρίτου^ συναδέλφου του Μουρνάου (Φάουστ, Ούγκώ, κ.ά.) 
και τοΰ Ρωσσου Άίζενστάϊν (Ποτέμκιν) ένθυιιούμεθα 
ανάλογους.

’Αλλά δέν είναι μόνον ή διασκευή τοΰ κλασσικού άρι- 
στουργήματος τοΰ Μιγκέλ Θερβαντές Σααβέντρα ποΰ μΜ 
άπεγοήτευσεν. Τό ίδιον συναίσθημα εϊχομεν καί άπό ιήν 
δημιουργίαν τοΰ Σαλιάπιν. Άνεμέναμεν πολλά άπό τό, 
διάσημον τραγουδιστήν. Δυστυχώς ό «Δόν Κιχώτος» .-ιοί 
μάς παρουσίασε δέν μάς Ικανοποίησε. ‘Ο Ρώσσος καλλι
τέχνης δεν έχει οϋτε τήν φυσιογνωμίαν ποΰ άπαιτεΐ ό ρό ' 
λος, παρά τό επιδέξιο μακιγιάρισμά του, ούτε τήν έσωτε-ί 
ρικήν φλόγα διά νά, έρμηνεύση τό θρυλλικόν πρόσωπο,] 
τού 'Ιππότου τής έλεεινής μορφής. Φυσικά :> αραμέν» I 
πάντα μεγάλος τραγουδιστής, καί μάς τό άποδεικνύει είς 
τεσσαρας πέντε φοράς, άλλά αυτό δέν είναι άρκετά, διότι ί 
παρά τά μελοδράματα ποΰ ένεπνεΰσθησαν άπό τήν ίστο-ί 
ρίαν τοΰ Δόν Κιχώτου, δ ήρως τοΰ Θερβαντές δέν είναι! 
ήρως opera comique.

’Ακόμη ό Σαλιάπιν καταβάλλει δυσκολίαν διά νά όμι-ί 
λήση γαλλιστί καί αυτή ή προσπάθεια φαίνεται δτι τό»| 
στενοχωρεϊ υπερβολικά. Ό Ντορβίλ είς τόν ρόλον τοΙ 
Σάντσο Πάντσα, άν τόν παραδεχθώμεν δπως τόν θέλουν! 
οί Μοράν καί ’Αρνοΰ, πρώτιστης τάξεως. Τό ίδιο μπορεί' 
νά λεχθή διά τόν Σάρλ Λεζέ, αγαθόν έφημέριον, καί τήν; 
Μέντυ Μπέρρυ, σύζυγον τοΰ Πάντσα. Ή Άρλέτ Μαρσάί 
(δούκισσα) καί ή, Ρενέ Βαλιέρ άρκοΰνται είς τό νά είναι 
ώραϊαι είς τούς επεισοδιακούς ρόλους των. Ό Ντόννιο' 
ώς Καράσκο άνεκτός.

Παρά τάς άνωτέρω έπιφυλάξεις έπαναλαμβάνω ότι έάν’ 
ό «Δόν Κιχώτος» δέν είναι τό άριστούργημα ποΰ άνεμέ·! 
νέτο, είναι πάντως ένα φίλμ ποΰ ξεφεύγει άπό τά συνήθη,! 
’Εδώ μολονότι έσημείωσε έπιτυχίαν, έν τούτοις δέν ήρεσέ|

Βίων Τίαπαμιχάλης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ « ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ » ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ

Ό κ. ’Άρθουρ Λόου αντιπρόεδρος τής Έταιρίαξ 
«Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ» καί διευθυντής τών Δι
εθνών εργασιών αυτής, δ Ραμόν Νοβάρρο, κινημαί 
τογραφικός άστήρ τής Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ καί 
δ Νταίηβ Μπλοΰμ, διευθυντής τοΰ Διεθνούς, Νο
μικού καί ’Εκδοτικού Τμήματος τής ώς άνω άνα| 
φερθείσης 'Εταιρίας, άνεχώρησαν έξ ’Αμερικής διά! 
τήν Ευρώπην μέ τό άτμόπλοιον «Paris» τήν 24J 
Μαρτίου.

Ό ’Άρθουρ Λόου θά έπισκεφθή τά Στούντιο 
τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάγερ» έν ’ϊταλίρι καί Γαλ
λία, τήν ϊδρυσιν τών οποίων έπέβλεψε κατά τό τε·ι 
λευταΐον είς Ευρώπην ταξείδιόν του. 'Ωσαύτως θά 
έπισκεφθή τήν Γερμανίαν καί θά μελετήση τάς διΡ 
νατότητας ίδρύσεως εκεί στούντιο καί θά έπιστρΜ 
ψη κατόπιν είς Νέαν Ύόρκην κατά τήν Ιην Μαΐου.1

Ό Νοβάρρο σκέπτεται νά μείνη τρεις μήνας είς 
Ευρώπην. Ό πρώτος του σταθμός θά είναι τό Πα
ρίσι, δπου έχει κλείσει συμβόλαιον δύο εβδομάδων 
διά νά τραγουδήση είς τό «Empire». ’Επίσης προ- 
τίθεται νά δώση συναυλίας έν Άγγλίφ καί ένδεχο- 
μένως έν Γερμανία. Μετά τήν επιστροφήν έκ τού 
ταξειδίου του δ Νοβάρρο σκέπτεται νά «γυρίση» 
τήν ταινίαν «Ή γάτα καί τό βιολί» μιά μουσική κω
μωδία. ’Αργότερου δυνατόν νά «γυρίση» τήν ταύί 
νία «Το χαρούμενο παιδί» τό σενάριο τής δποίας 
είναι παρμένο άπό ένα βραβευμένο βιβλίο πού περι
γράφει τήν ζωήν τών ’Ινδιών, τοΰ συγγραφέως ”Ολι· 
βερ Λα Φάρτζ. ί

Ό κ. Μπλούμ θά διαμείνη τόν περισσότερον χρό
νον στήν ’Αγγλίαν.

Π ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣΙΙΗΡΙΑ 
ΤΟΝ ΑΘΗΝΑ ΓΚΙ1Ν ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑΝ 

α'. β ι ζ ι ο ν

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ 1933

Ύπό τών κατωτέρω οκτώ κεντρικών Κινηματο
γράφων τών’Αθηνών, έπραγματοποιήθησανκατά τον 

■ παρ. μήνα Μάρτιον 284.082 εισιτήρια κατανεμό- 
μενα ώς κατωτέρω κατά κινηματογράφους.

Κινηματογράφοι Εΐαιτήρια Αναλογία 
κα&’ ημέραν

ΠΑΛΛΑΣ 
ΣΠΔΕΝΤΙΤ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΠΑΝΘΕΟΝ 
ΜΟΝΤΙΑΛ 
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ 
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

58431
48296
47872
41944
39917 
18017 
16295
13310

1884
1557
1544
1353
1287 1

581 I
525
429 I

’Από τής ένάρξεωςτής χειμερινής περιόδου, ήτοι 
άπό τάς άρχάς ’Οκτωβρίου π. έ. μέχρι και τοΰ ανω 
τέρω μηνός Μαρτίου τά πραγματοποιηθέντα^εισι
τήρια ανέρχονται συνολικώς είς 1.678.996, κατα Κι

νηματογράφους δέ ώς κατωτέρω :

Κινηματογράφοι Ήμέρ. 
λειτουρ.

Εισιτήρια
Αναλογία 

κα-β·' ημέραν

ΠΑΛΛΑΣ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
ΠΑΝΘΕΟΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ 
ΜΟΝΤΙΑΛ 
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

155
161
162
161
157
171
154
134

304971
302426
276474
234802
194770
134869
105460
59203

1967
1878’
1706 ;
1458
1240

788 '
684
441

Σημείωαις «Κινημ. Άατέρος». ’Επειδή είναι 
^ενδεχόμενον νά θελήσουν τινές νά άμφισβητησουν 
τήν άκρίβειαν τών άνωτέρω άριθμών, δηλούμεν δτι, 
σίτοι προέρχονται έξ επισήμου πηγής και συγκε
κριμένος έξ αυτού τούτου τού Υπουργείου τών Οι
κονομικών.

ΙΙΩΔΕΙΤΑΙ ήχητική έγκατάατααις άπαρτιζο- 
βένη άπό, Ενα πολλαπλασιαστήν 12 βάτ πραγ
ματικών μέ δέκα λαμπτήρας, δύο μεγάφωνα 
ήλεκτροδυναμικά έπί κόντρα—πλακέ, Ενα μεγά- 
φωνον μαγνητικόν, Ενα φέϊντερ καί ένα νόν— 
αυγχρόν διπλοϋν πλήρες μέ δύο πίκ—απ, είς 
ουμφέρουσαν τιμήν. Πληροφορίαι Δ. Παπαδη- 
μητρίου, δδός Σπνρ. Τριαντάφυλλου άριϋ·. 10, 
Συνοικία Κυψέλης, Ά&ήνας

p... ιιιιιιι...... ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι..... .

hiii wiwimi | 

ΪΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ |
ΚΑΤΙ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Είς τήν σημερινήν κατά- | 
| στάσιν, ή περισυλλογή τών | 
| εξόδων πρέπει ν’ άποτελή τήν | 
| βάσιν τών προσπαθειών σας. | 
| "Ενα άπό τά σπουδαία κον- | 
| δύλια πού επιβαρύνει τάς | 
1 έπιχειρήσεις σας είναι καί | 
| τό τών εξόδων αποστολής | 
| Αναθέσατε τήν διεκπεραίω g 
| σιν τών έργασιών σας είς g 
| ’Εταιρίαν είθικευθεϊσαν εις | 
| τοιούτου είδους άποστολάς | 
| καί δυναμένην ώς έκ τοΰ με- | 
1 γάλου κύκλου τών έργασιών | 
| της νά σάς έξυπηρετήση κατά | 
| τόν πλέον συμφέροντα τρόπον | 

| Γράψατε η άηοτανθήτε είς την g 
| E1UUWIBWMII

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22, ΑΘΗΝΑ!

| Πρόθυμος ηάντοτε νά σάς έξυ- | 
I πηρετήΟΓ! μέ τον ταχύτερον καί | 

©ίκονομικώτερον τρόπον. |
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ΑΜΕΡΙΚΗ
Εις τό φιλμ «Βολταΐρος» διά τό όποιον εργάζε

ται κατ αυτας ο Γζωρτζ Αρλης, θά έμφανισθή 
η Μανταμ ντε Πομπαντουρ, άλλά δέν είναι γνωστόν 
ακόμη ποια καλλιτέχνις θά ύποδυθή τόν ρόλον τής 
περίφημου ευνοούμενης. Γίνεται λόγος διά τρεις 
«αστέρας» : διά τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, τήν Μπαρ- 
μπάρα Στάνγουϊκ (αί όποϊαι ήδη έχουν «γυρίσει» 
δοκιμαστικός σκηνάς) καί τήν Ρουθ Τσάτερτον ή 
οποία καί φαίνεται, χάρις εϊς τήν αριστοκρατικήν 
της έμφάνισιν, τήν άξιοπρέπειάν της καί τό ταλέντο 
της, ώς ή περισσότερον κατάλληλος.

Ο Ράμον Νοβάρρο, ό όποιος είς τό «The 
Sun Daughter» (Ή κόρη τοΰ Ήλιου), ερμηνεύει 
ένα παράξενον Κινέζον, αλλάζει έκ νέου εθνικότητα 
καί χρώμα. Ή νέα του δημιουργία είς τό «Ό άν
θρωπος τοΰ Νείλου» μάς τόν παρουσιάζει ώς Αι
γύπτιον. Τά «εξωτερικά» τοΰ τελευταίου τούτου έρ
γου θά «γυρισθοΰν» είς τήν Άριζόνα, τής οποίας 
ή έρημος θά παριστά τήν Αίγυπτον. Ή Μύρνα 
Λόϋ είναι ή πάρτναιρ του, καί ή Λουϊζ Χώλ, ό 
Ρέτζιναλ Ντέννυ καί ή Μαρσέλ Κορνταίη θά κρα
τήσουν τούς λοιπούς ρόλους.

—Ό Σίντνεϋ Φρανκλίν αρχίζει μίαν μεγάλην 
παραγωγήν υπο τον τίτλθν «Συγκέντρωσις στή Βι
έννη», έμπνευσμένην άπό τό περίφημο θεατρικόν 
έργον τού Σέργουντ. Έρμηνευταί είναι ή διάσημος 
άγγλίς καλλιτέχνις Διάνα Ούΐνιαρντ καί ό Τζών 
Μπάρυμορ.

—Ό Γκάρυ, Κοΰπερ άνεχώρησε διά τήν Ρώμην, 
συνοδευόμενος άπό τήν κόμησσαν Φράσσο καί τήν 
’Έλσα Μάξγουτλ. Τό κουτσομπολιό στό Χόλλυγουντ 
πέρνει καί δίδει.

—Ή Κόλιν Μούρ, ή όποια τό παρελθόν έτος 
προσελήφθη μέ μεγάλον θόρυβον ύπό τής «Μετρό- 
Γκόλντουϊν», πρόκειται νά κάμη τήν έπανεμφάνισίν 
της εϊς τό φίλμ, ύπό τήν αιγίδα τής ... Φόξ, είς 
τήν ταινίαν «The Power and the glory» ποΰ θά 
διευθύνω ό Ούΐλλιαμ Χόβαρντ.

—Άφίχθη εις to Χόλλυγουντ ή Πέτζυ Χόπικνς 
Τζόϊς, τέως χορεύτρια τών Φόλις, καί περίφημος 
άνά τόν κόσμον διά τήν μανίαν της νά νυμφεύεται 
γ.. πολυεκατομμυριούχους καί διά τά άμυθήτου 
άξίας κοσμήματά της, ένα τών οποίων (ένα μαργα- 
ριΐαρένιο κολλιέ) άξίζει 000 000 δολλάρια ήτοι 88. 
000.000 περίπου δραχμών. Ή Πέτζυ Τζόϊς θά είναι 
ο «αστήρ» ενός νέου φίλμ, τιτλοφορουμένου «Δι
εθνής Οίκος». Θά ύποδυθή τήν Πέτζυ Τζόϊς, τόν 
ίδικόν της ρόλον. Τό δεύτερόν της έργον, εάν τό 
πρώτον της σημειώσει επιτυχίαν, θά είναι «'Η 
ύπερωκεάνειος σύζυγος», παρμένο άπό ένα μυθι
στόρημα τής ιδίας.

ΓΑΛΛΙΑ
— Ο Λεόνς Περρέ έπέστρεψεν άπό τήν Κυανήν 

Ακτήν οπου*«έγύρισε»  τά «εξωτερικά» τοΰ τελευταίου 
του έργου «Ήταν μιά φορά..». Παρά τό πλευρόντής 
Γκαμπύ Μορλαί, ή οποία θά έπαναλάβη είς τήν 
οθόνην τόν ρόλον ποΰ έκρεάρησε περίφημα είς τό 
θέατρον * «Άμπασαντέρ», θά έμφανισθοΰν ό Άντρέ 
Λυγκέ, ό Μωλουά, οί Άντρέ καί Γκαστόν Ντυμ- 
ποσκ, η, Μαντελέν Ζωφρουά καί ή μικρή Μπαρά.

—Είς τά στούντιο τοΰ Ζουενβίλ, ό Ραϋμόν 
Μπερνάρ εξακολουθεί τό «γύρισμα» τών«’Αθλίων», 
ενφ ό Πιέρ Κολομπιέ ετοιμάζει τό προσεχές του έρ
γον «Καρλομάγνος» μέ τήν Μαίρη Γκλόρυ καί τόν 
Ραιμύ.

_ Ο Φεοντόρ Όζέπ, δ σκηνοθέτης τών «’Αδελ
φών Καραμαζώφ» τελειώνει τό ντεκουπάζ τής «’Άν
να Καρενίν», ποΰ θά «γυρίσω» λίαν προσεχώς. 
Ποία θά ένσαρκώση τήν περίφημον ήρωΐδα τοΰ 
Ίολστόί;^ Μετά τήν "Ολγα Τσέχοβα καί τήν Άναμ- 
πέλλα, αι οποϊαι διεδίδετο δτι θά ήσαν αί έρμη- 
νεύτριαι τοΰ ρόλου τούτου, γίνεται λόγος διά μίαν 
μεγάλην άμερικανίδα βεντέτ, ή όποια θά πρωταγω
νιστήσω καί είς τάς τρεις εκδόσεις : γαλλικήν, γερ
μανικήν καί άγγλικήν.

—Ό Άνρύ Ντεκουέν άνεχώρησε διά τήν Βιέν
νην, οπού θα διευθύνη τήν γαλλικήν έκδοσιν ενός 
φίλμ τοΰ Κούρτ Μπερνάρ «Λάδι στή φωτιά». ’Ιδού 
ή διανομή τοΰ έν λόγφ έργου : ’Αρλέτ Μαρσάλ, 
Γκαμπριέλ Γκαμπριό, Ζάν Γκαλλάν, Ραϋμόν Κόρ- 
ντυ, Πιζάνι καί Πωλέτ Ντυμπόστ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
θ Ερικ φόν Στέμπεργκ, πρόκειται νά «γυ-1 

ρίση» είς τό Βερολΐνον ένα μεγάλο φίλμ είς τρεις 
εκδόσεις: γαλλικήν, γερμανικήν καί άγγλικήν.

—Τό νέο μεγάλο φίλμ τής U F.A.« ’Άστρον 
τής Βαλεντσιας» θά έχη ώς πρωταγωνίστριας εΐςξ 
μέν τήν γερμανικήν έκδοσιν τάς Λιάνε Χάϊντ καί 
Οσσι Οσβάλντα εϊς δέ τήν Γαλλικήν τήν γόησσαν 

Μπριγκιττε Χελμ, ή οποία υπέγραψε μακροχρόνιον 
συμβόλαιον μέ τήν έν λόγφ εταιρίαν.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ “ΜΕΤΡΟ,,
, Η γνωστή καλλιτέχνις τοΰ Κινηματογράφου 

Τζοαν Χαρλοου, γύρω άπό τό όνομα τής οποίας έγι
νε τελευταίως τόσος θόρυβος, λόγφ τής μυστηριώ
δους αυτοκτονίας τοΰ συζύγου της Πώλ Μπέρν, έ
λαβε υπό τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάγιερ» τόν τί*  I 
τλον τοΰ «άστέρος», κατόπιν τής μεγάλης της έπιτυ- 
χίας είς τας ταινίας «Κοκκινομαλλοΰσα» καί «Κόκ
κινος άμμος» είς τήν οποίαν πρωταγωνιστεί μετά 
τοΰ Κλάρκ Γκαίηαπλ.

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΝΕΝΤΕΤ2ΙΣ

“@ ΚΑΚ@Ξ £>P©M@S„ 
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦ. ΠΑ

fc·’Ασφαλώς οί περισσότεροι τών άναγνωστών μας 
'βά παρηκολούθησαν πρό τίνος τήν προβολή τής 
•·&ληνιστί όμιλούσης τουρκικής ταινίας ό «Κακός 
‘Δρόμος», παρασυρθέντες βέβαια ώς πρός τούτο άπό 

τό γεγονός δτι πρώτη καθ’ αυτό, φορά θ ακόυσαν 
τήν ελληνική γλώσσα σ’ δμιλοΰντα κινηματογράφο 
χαί$’ άπολάμβαναν, ταυτοχρόνως, άπό τής οθόνης 
καί τό παίξιμο τών δύο κορυφαίων πρωταγωνιστριών 
μας Μαρίκας καί Κυβέλης. 'Ωρισμένως δε, πρός 
τοϊς άλλοις, μαζύ μέ τά συναισθήματα τής ύπερτά- 
της άηδίας καί άγανακτήσεως ποΰ θά προσεκομισαν, 
θά τούς έγεννήθηκε καί ή εύλογη περιέργεια ποιος, 

[ ’ δηλαδή, τυγχάνει ό σκηνοθέτης τοΰ φρικώδους αυ
τοί τερατουργήματος, τοΰ «Κακού δρόμου,», αφού 
τ’ δνομά του πουθενά δέν άνεγράφετο. Καί πράγ
ματι ή άπορία αύτή άκόμη θά αυξήθηκε, γιά δσους 
θά γνώριζαν δτι ρεζισσέρ ήταν ο Τούρκος Ερτο- 
γρούλ Μουσχίν Βέης (πού Ιπραγματοποίησε τα, ας 
μάς συγχωρεθή ό χαρακτηρισμός, φίλμς «Μια νύ
χτα στή Σταμπούλ», «Χόρ-χόρ-’Αγάς» κλπ, δχι δέ, 
ώς πληροφορούμεθα, τόν «Ζητιάνο τής Σταμπούλ», 

,-Μ σκηνοθεσία τοΰ οποίου ανήκε εΐς γνωστό βοηθο
τοΰ Ρενέ Κλαίρ) καί όχι ό κ. Γαζιάδης, ό οποίος 
χαί μετέβη προσκληθείς, στήν Κων)πολι, με, τήν 
πρόοψι νά σκηνοθετήσω αυτός τόν «Κακό δρόμο». 
Γιά νά ικανοποιήσουμε, λοιπόν, τήν περιέργεια 
τών άναγνωστών μας, δσων. τυχόν, έγνώριζαν τό 

■'ζήτημα καί γιά νά γίνουν κοινωνοι και οι υπόλοι
ποι τών παρασκηνίων τοΰ «Κακού δρομου», μετε- 
βημεν εϊς τά γραφεία τής Dag-Film, δπου καί, 
ΙΡυναντήσαντες τόν εύγενέστατο καί τόσο πρόθυμό 
νά μάς εξυπηρετήσω κ. Γαζιάδη, τοΰ υποβαλαμε το 
σχετικό ερωτηματολόγιο, είς τό όποιο καί έλάβαμετις 
•Ακολούθως έκτεθησόμενες διαφωτιστικές απαντήσεις : 
g; —Πώς συνέβη, κ Γαζιάδη, νά σκηνοθετηθή ο 

ί «Κακός δρόμος» όχι άπό σάς άλλά άπο τον Ιοΰρ-
κο συνάδελφό σας, Έρτογρούλ Μουσχιν Βέη ;

Κ. —Θά σάς εκθέσω όλόκληρο το ζητημα. Πέρσυ, 
°tav έπρόκειτο νά μεταβή στήν Κωνσταντινουπολι 
ό θίασος Μαρίκας—Κυβέλης, εποχή πού ετοιμαζό
μουν κι*  εγώ νά «γυρίσω», δπως κάθε χρονο την

■.παινία^μου, συνήντησα τούς κ. κ. Θεοδωρίδη και 
Χέλμη, στούς όποιους καί άνέπτυξα τήν άποψι πώς 
θά ήταν εύχής έργο αν συνδυάζαμε τα γεγονότα 
τής μεταβάσεως τοΰ θιάσου των στήν Πολι, τής υ- 
Ιτάρξεως εκεί στούντιο παραγωγής ομιλουσών ται 
νιών καί τής προθέσεώς μου. νά σκηνοθετήσω καί 
εϊω φίλμ καί «έγυρίζαμε» μιά άπο κοινού μεγάλη 
ταινία. "Εμειναν κατ’ άρχήν σύμφωνοι ς Μετ ολί
γον ύπεγράψαμε καί τά συμβόλαια, άνεχώρησε δ 
θίασος κΓ επερίμενα νά μέ καλέσουν άπό τήν Κων

ΤΙ
σταντινούπολή γιά ν’άρχίσουμε τη δουλεια^μας^ Εν 
τώ μεταξύ, δμως, κάποιος κ. Μαδράς, (δχι ο δη
μιουργός τού «Μάγου τής ’Αθήνας»), ενοικιάζει τα 
τουρκικά στούντιο άκριβώς τις μερες πού εμείς προσ
τιθέμεθα νά «γυρίσουμε» τό έργο μας^ έρχεται σε 
συνεννόησι μέ τούς ίδιοκτήτας άδελφούς Ιπεκτση, 
συμβάλλεται μετά καί μέ τούς κ. κ. Θεοδωρίδη καί 
Χέλμη καί άποφασίζουν δλοι νά πραγματοποιήσουν 
εκείνοι τόν «Κακό δρόμο», μέ σκηνοθέτη τόν Ερ- 
τογρούλ Μουχσίν βέη, εμένα δέ νά μού άναθέσουν 
μόνο τήν καλλιτεχνική διεύθυνσή Μέ ειδοποίησαν 
σχετικώς καί έσπευσα νά μεταβώ στήν Κωνσταντι
νούπολή γιά νά κανονίσω τά πράγματα, δεχθείς 
κατ’ άρχήν καί ενδιαφερόμενος πλέον μόνο γιά τό 
ζήτημα' τών ποσοστών πού θά μοΰ παρείχαν. "Οταν 
δμως, έφθασα εκεί, άρχισαν νά δυστροποϋν, γιά 
εύνοήτους λόγους, οί Ίοΰρκοι και μια ^μερα μοΰ 
πρότειναν νά μέ άποζημιώσουν καί ν’ άποσυρθώ 
τελείως. Καί πάλι δέχτηκα. Μά δυστυχώς η άπο- 
ζημίωσις πού μού έπροτάθη δέν ήταν καθόλου ή 
πρέπουσα καί έτσι θά έπιληφθή τώρα τής ύποθέ- 
σεως ή δικαιοσύνη, στήν οποία ήδη καί κατεφυγα.

—Γιά τόν «Κακό δρόμο» τί ιδέα εχετε ;
— ‘Η νουβέλλα αύτή ήταν άπολύτως ακατάλληλη 

γιά κινηματογραφικό σενάριο, καθώς ετόνισα καί 
στον ίδιο τόν κ. Ξενόπουλο. ’Εν τούτοις έδέχθηκα 
νά τή σκηνοθετήσω, κατόπιν τής μεγάλης επιμονής 
τών κυριών Μαρίκας καί Κυβέλης, έσκόπευα, όμως, 
πάντως ριζικώς νά τή διασκευάσω καί δέν παρου
σίαζα δ,τι ό Έρτογρούλ Μουχσίν βέης έτόλμησε νά 
αναβιβάσω άπό τής οθόνης. ΚΓ αύτό χωρίς νά 
θέλω νά τόν θίξω, άλλά γιατί έχω τή γνώμη πως 
ένας Τούρκος δέν μπορεί νά νοιώση καί ν’άποδώση 
ένα καθαρώς ελληνικό έργο, επειδή αγνοεί καί τά 
ήθη καί έθιμά μας καί τήν νοοτροπία μας.

Μά πάλι ό «Κακός δρόμος», δπως τόν παρα
κολουθήσαμε, ήταν, έκτος τών άλλων, και ανήθι
κος. Κατέληγε σέ θλιβερά καί αποκαρδιωτικά γιά 
τή σημερινή κοινωνία μας συμπεράσματα^ Ο Ερτο- 
γρούλ Μουχσίν βέης είναι προφανές^ δτι γελοιο
ποίησε τούς ήθικούς βιωτικούς μας δρους καί τις 
χριστιανικές μας άρχές. Μή χειρότερα.

—Ή Dag—Film, κ. Γαζιάδη, δεν ακούεται 
πιά. Τί γίνεται; , ,

— Δέν έπαυσε ούδ’ έπί στιγμή νά υφισταται. 
’Ήδη πραγματοποιεί κουλτουριστικά*  φίλμ, τά ό
ποια άποστέλλει στό εξωτερικό. Οι^ ταινίες της, 
ιδίως ή «’Αστέρω», προβάλλονται σ’ δλες τις ευρω
παϊκές πρωτεύουσες, δπως καί θά βεβαιωθήτε ευθύς 
άμέσως.

’Ανασκάλεψε δέ τότε ό κ. Γαζιαδης τ αρχεία 
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του ζϊΐ μοΰ έδειςε οωοεία ξένων περιοδικών, πού 
ήσχολοΰντο εύνοϊκώτατα γιά τήν «Άστέρω», προ 
πόντος,, σημειώνοντας δτι είναι «κινηματογραφικό 
αριστούργημα» και έξαίροντας, έν συνεχεία, τήν' 
καλλιτεχνική ιδιοφυία τοΰ κ. Γαζιάδη. «Γιά τό 
μέλλον», έσυνέχισε ο κ. Γαζιάδης’ «έχουμε κατα- 
στρώσει ευρύτατο πρόγραμμα δράσεως, περιμένουμε 
μόνο να βελτιωθή λιγάκι ή νομισματική διαφορά».

Μετά, δταν κατάλαβα πώς εξαντλήσαμε δλα τά 
σημεία πού έχρειάζοντο διαφώτισι, έχαιρέτισα τόν 
κ. Γαζιάδη και άνεχώρησα, σκεπτόμενος πού μπο
ρεί νά οδηγηση ο υπολογισμός καί ή κουτοπονηριά, 
ϊδια χαρακτηριστικά τής φυλής μας, άτυχώς, ού 
μην αλλά καί τών γειτόνων μας Τούρκων, δπως 
τώρα άπεδείχδη.

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
ΕΙς ενα άπό τά μεγαλείτερα θέατρα τοϋ Μπρόν- 

τγουαικ προβάλλεται με άφάνταστον έπιτυχίαν ή 
νέα υπερπαραγωγή τής «Μέτρο-Γκόλνιουϊτ-Μάγερ ■ 
^Ρσσποϋτιν» εις την οποίαν πρωταγωνιστούν οί 
Τζων, Λαιονελ και Έθελ Μπάρρυμουρ.

Λόγφ της έξαιρετικής επιτυχίας της ταινίας τό 
«"Αστορ Θήατερ» διατηρεί ακόμη τάς άρχικάς τι
μάς τών εισιτηρίων τον, ή φθηνοτέρα τών οποίων 
είναι δύο δολλάρια.

I \
| δηλοποιι-isis: ♦
0 Τιήν προσεχή Κυριακήν 9ην τοϋ μηνός ’Απριλίου $

ι Qoo —Τ ."« -1 λ -, /-λ _ . Υι1933 και ώραν 10-12 π. μεσημβρίας έκτεθησονται Α
βίς δημόσιον εκούσιον πλειστηριασμόν έν τοίς 0
ένταϋβα καί έπι τής όδοΰ ’Αγίου Κωνσταντίνου 4 0
γραφείοις τής ύπο έκκαθάρισιν τελούσης Εταιρίας Λ
Ε. ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ διάφοροι Κινηματογραφι- Λ
και ταινίαι τής εταιρίας ταύτης. 0

□ λειότεραι πληροφορίαι δίδονται παρά τοΐς 0
έκκαθαρισταίς τής εταιρίας καί έν τοΐς ώς άνω Α
γραφείοις καβ’ έκάστην καί ώραν 10—12 π. μ. καί Α
5-8 μ. μ.

Οι έκκαβαρισταί έπιφυλάσσουσι τό δικαίωμα τής 
τελικής έγκρίσεως έκάστης προσενεχθησομένης Α
προσφοράς.

0

0
| Έν Άεήναις τή 2 ’Απριλίου 1933
Υ Οι Έκκαθαρισταί

Α. ΑΝΑΓΝ2ΣΤ0Π0ΥΛ0Σ $
\ Π. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ Α| I

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ XΑΛΙΚΙΟΤΤΟΥΛΟΣ
Προσβληθείς ύπό διφθερίτιδας, άπεβίωσε καί 

έκηδεύθη τήν παρελθοΰσαν Τρίτην 4 Απρίλιο 
° 'Αναστάσιος Χαλικιόπουλος έκ τών ιδιοκτητών - 
διευθυντών τοϋ * έν Άθήναις Κινηματογράφον 

’Αθηναϊκόν». Ό μεταστάς ύπήρξεν εΐς έκ τ&ί 
άρχαιοτέρων έν Άθήναις κινηματογραφιστή 
διατελέσας έπί εικοσαετίαν περίπου μηχανικός— 
ήλεκτρολόγος έκ τών όλιγίστων πού ίχει σήμε. 
ρον νά μ&ς παρουσιάση ή κινηματογραφική οι
κογένεια και τϋπος καλού καί χρήστου οικογε
νειάρχου.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» θλιβόμενος 
είλικρινώς διά τόν πρόωρον θάνατον τοϋ άγα- 
πητοϋ Αναστασίου Χαλικιοπούλου, εύχεται είς 
τήν σύζυγον καί τό τέκνον του τήν έξ ύψους 
παρηγορίαν.

ΦΡΑ ΝΤΙ ΑΒΟΛΟ

Οί γνωστοί δημοφιλέστατοι κωμικοί τής «Α/έ- 
τρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ» πρωταγωνιστούν εις την 
πραγματοποιονμένην κωμικήν όπεραν ' «Φρά Ντι·\ 
άβολο». Έκτος δμως αυτών λαμβάνουν μέρος καί 
οί Ντέης Κίγκ, Τέλμα Πόντ καί Άνρύ Άρμέττα

■........... ................ ........................................................................................................ ..........................Ilium.............. ..............<ΐ"<υ|

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
...........................        IIIIIHIIIIIIIHII'll'"Hlllllllll/iwi|lg|

fii'At παρελθοϋσαι δύο εβδομάδες δέν υπήρξαν καί τόσον 
ginm—H-m διά τούς αθηναϊκούς κινηματογράφους. Ό άριθ- 
αός ιών διατεθέντων εισιτηρίων δέν ήτο αρκετά ικανοποι
ητικός, άν ληφθή δέ ύπ’ δψιν δτι, κατά τό διαρρεΰσαν δε 

'■^απενΟήμερον συνέπεσαν καί περισσότεροι τοϋ συνήθους 
ήμέραι εορτών — ήμέραι δηλαδή εργασίας εντατικής διά 
τά κινηματοθέατρα — ή στάθμη τής κινηματογραφικής μας 
«,νήσεως πρέπει νά θεωρηθή κατελΒοΰσα πολύ τοΰ συνη- 
ΐισμένου της έπιπέδου.

Τό Αληθές εϊνε δτι, διά τήν σημειωθείσαν υφεσιν συ
νέβαλε δχι ολίγον καί τό δτι, τό συνολικόν πρόγραμμα τών 
αθηναϊκών κινηματοθεάτρων, δέν ήτο κατά τάς δύο τελευ
ταίας εβδομάδας τόσον, δσον άλλοτε, πλούσιον καί ελκυ- 
ατιχόν. Άλλος επίσης συντελεστής τοΰ γεγονοτος ήμπορεϊ 
νά θεωρηθή καί ό καιρός, ό όποιος, λησμονήσας τάς συνή
θειας του τών τελευταίων ετών, εξαπέλυσε, διαρκοΰντος 
τοΰ Μαρτίου, ημέρας καθαρώς καλοκαιρινός αί οποϊαι πα
ρέσυραν τόν κόσμον άπό τάς κινηματογραφικός αίθοϊσας 
είς τάς ήλιολουσμένας έξοχάς τής αττικής.

■ Εύχάριστον δμως εϊνε καί αρκετά παρήγορον συγχρόνως, 
δτι, ό μόλις άρχίσας Απρίλιος φαίνεται περισσότερον φΐ- 
λικώς διακείμενος πρός τάς χειμερινός κινηματογραφικός 
έπιχειρήσεις, διότι άπό τών πρώτων του ήμερων εδειξε οια- 
Φέσεις επαναφοράς τών καλοκαιριών τοΰ χειμώνος, των 
καλλάέρων συμμάχων τών κλειστών σκοτεινών αιθουσών.

Β Άν λοιπόν ή καιρική κατάστασις έξακολουθήση νά είνε 
εύνοϊκή κοί αν τά κινηματοθέατρα παρουσιάσουν προ
γράμματα ανάλογα πρός τάς έξειλιγμένας προτιμήσεις τοΰ 
κοινοΰ μας υπάρχουν πολλοί’ ελπίδες δτι, παρα το γεγονος 
δτι εΰρισκόμεθα πρός τό τέλος τής χειμερινής περιόδου, θα 

ϊ.&νατείλουν άρκεταί ακόμη ήμέραι ταμειακών θριάμβων δια 
τά-άθηναϊκά κινηματοθέατρα.

* * , eSr Αί συνεννοήσεις, αί συμφωνίαι, και αι προετοιμασιαι 
διά τήν λειτουργίαν τών καλοκαιρινών κινηματογράφων, 
ήρχισαν εφέτος πολύ ένωρίτερον τοΰ συνήθους καί διά πλεϊ- 
στα έξ αυτών δέν αναμένεται άλλο άπό τόν καθορισμόν 
της ένάρξεως τών έργασιών των. ,

Ε Έξ όσων έχομεν μέχρι τής στιγμής πληροφοριών δια τα 
-J > άφορώντα τά καλοκαιρινά κινηματοθέατρα αι κλειοθείσαι 

δι· αύτό συμφωνίαι καί αί ύπό τερματισμόν σχετικαί δια- 
πραγματεύσεις συνοψίζονται είτ τά κάτωθι:

£ Τό έπί τής λεωφόρου Αλεξάνδρας <Βερντέν· εκλείσθη 
ήδη καί θά λειτουργήση ώς έπιχείρησις τοΰ κ. Κ. Χλοιδη, 

Γ διευθυντοϋ τοϋ χειμερινοΰ «Ροζικλαίρ». Τό είς την συνοι
κίαν Κυψέλης ομώνυμον κινηματοθέατρον ένοικιάοθη υπο 
Όΰ κ. Β. Μαλτά. Τό έπί τής όδοΰ Πατησίων «Μοντέρνο» 
θά λειτουργήσω κα· έφέτος ύπό τήν δ,εύθυνσιν τοΰ κ. Γε- 
«υργιάδη, διευθυντοΰ τοΰ «Σσλόν’Ινιεάλ», θά έγκατασταθουν

, δέ είς αύτό, μεταφερόμενα μετά τήν λήξιν τής χειμερινής 
-σαιζόν, τά ηχητικά μηχανήματα τοΰ τελευταίου. Τό παρά 
ϊδν σταθμόν Λαρίσης «Άλκαξάρ» θά εϊνε πάλιν επιχείρησις 
τής ύπό τό ίδιον όνομα εταιρίας καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Φ. Φίνου. Ό «Έσπερος» τής όδοΰ Πατησίων θά λειτουρ- 

■ ϊήσΒ ύπό τήν δ]σιν τοϋ κ. Ζερβού. Τό έπί τής όδοΰ αγ.
Μελετίου «Καπιτόλ» θά εϊνε καί πάλιν ύπό τήν έκμεταλ- 

Τ λευσιν καί διεύθυνσιν τών κ.κ. Σπορίδη καί Μπόλα και θα 
^■•ίβγασθή μέ τά ηχητικά μηχανήματα «Κλάγκ». τοΰ τελευ- 

ταίου. Τό πρό ολίγων ήμερων άποτεφρωθέν κεντρον «Στα- 
διον. θά έπισκευασθή καί θά λειτουργήσω ως κινηοατογρά- 

■^■•ψος μέ μηχανήματα τύπου «Σινεμεκάνικα».
, Ή «Νεάπολις» τής συνοικίας Νεαπόλεως ενοικιασθη 
W τοΰ κ Κοσμίδη ό οποίος θά διατηρήσω συγχρόνως και 
τήν έκμετάλλευσιν ιής «Αίγλης» τοϋ Ζαππείου. ,

■ Τά έπί τής πλατείας Θησείου θερινά «Ζέφυρος» και 
·Πετσάλη-Μπακούρου»θά λειτουργήσουν υπο τους παλαιούς 

των γνωστούς έπιχειρηματιος κ. ΚανελΙΜρύλον του Λω 
,ου καί κ. κ. Πετσάλην καί Μπακούροήλί»υ\δευτερου. ι

Μετατρεπόμενον είς θερινόν θά λειτ»^^,^^ κατάΚην. 
καλοκαιρινήν περίοδον καί τό «Α. Ο.Δ.Ο\
κήπων ύπό τόν ίδιον έπιχειρηματίαν τής χε ιμ εβΤνήςΜπε^Ο;.» 
δου κ Γκρέτσην.

Διά τά άλλα θερινά κινηματοθέατρα δεν είναι γνωστόν 
τίποτε τό θειικόν άκόμη. Διά μόνον τό έπί τής λεωφόρου 
Αλεξάνδρας «Λούξ» έγνωσθη οτι θά _ λειτουργήσω ως _θεα- 
τρον εγκαθιστάμενου 
όσου.

πιθανώς είς αύτό έπιθεωρητικοΰ θι-

Ή αποτυχία τοϋ 
τής «Ίπεκτσή Φίλμ*

ελληνιστί δμιλοΰντος τουρκικού φίλμ 
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπήρξεν ο

ποία’άκριβώτ’τήν προεβλέψαμεν. Ή διατήρησις δέ αύτοΰ 
έπί δύο έβδομάδας είς τόν ένα έκ τών προβαλαντων αυτό 
κινηματογράφων δέν ώφείλετο είς τήν εμπορικότητα του, 
άλλ· είς διά συμβολαίου άνειλημμέιην σχετικήν υποχρεωσιν.

Σχετικώς μέ τήν φορολόγησιν τοΰ φίλμ αυτου, εγνωσθη 
δτι, κατόπιν συντόνων ένεργειών τών ενδιαφερομένων, επε- 
τεύχθη νά άναγνωρισθή τοΰτο δι’ ύπουργικής αποφασεως 
ώ; ελληνικόν καί νά έπιστραφοΰν τά έπί πλέον καταβλη- 
θέντα διά τήν φορολόγησιν αύτοΰ ώς ξένου, ποσά.

Μεταξύ ώρισμένων κινηματογραφικών επιχειρήσεων διε
ξάγονται συνεννοήσεις, τή πρωτοβουλία, ώς πληροφορουμε- 
θα, τοΰ κ. Γκρέτση διά τήν σύμπτυξιν νέου κινηματογρα
φικού σωματείου κατόπιν τής ούσιαστικής πλέον θεωρου- 
μένη διαλύσεως τής Π.Ε.Κ. f
' Πολλά περί τοΰ ύπό ϊδρυσιν νέου σωματείου όεν 
εϊνε άκόμη γνωστά. Τό μόνον βέβαιον είναι δτι θά στηρί- 
ίεται έπί διαφορετικών έντελώς αρχών ή συστασις του και 
θά άποβλέπη, πραγματικώς δμως, είς τήν εξυπηρετησιν 
τών έπαγγελματικών συμφερόντων τών μελών του.

Ή πικρά πείρα τοΰ παρελθόντος μάς εδίδαξε να μη 
σπεύδομεν πολύ προκειμένου νά έκφράσωμεν τόν ένθουσία- 
σμόν μας δΓ δ,τι δήποτε. Άλλά τά ονόματα τών πρωτοστα- 
τούντων είς τή περί ής ή συζήτησις ζύμωσιν, μάς δίδουν 
αρκετόν θάρρος διά νά έλπίσωμεν δτι κάτι καλόν θα προ- 
κύψη άπό αυτήν. Είναι έξ άλλου, τόσον απολύτως επιΡε 
βλημένη διά λόγους γνωστοτάτους, ή δημιουργία ενος= δε
σμού μεταξύ τών κινηματογραφικών μας έπιχειρησεων ώστε 
εϊμεθα ύποχρεωμένοι καί νά χαιρετίσωμεν τό αγγελθεν γε
γονός καινά βοηθήσωμεν δσον δυνάμεθα τάς σχετικας προ
σπάθειας διά νά φθάσουν δσον τό δυνατόν γρηγορωτερον 
είς συγκεκριμμένα αποτελέσματα.

Ή καλή πρωτοβουλία ενός μικρού αριθμού κινηματο
γραφικών έπιχειρηματιών, πρέπει νά ένισχυθή άπό ολόκλη
ρον τόν κινηματογραφικόν μας κόσμον καί να ενισχυθη με 
ειλικρίνειαν καί άνυστεροβουλίαν διά νά κατασθή διότι μο
νον κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν θά φθασωμεν και παλιν εις 
άνεπιθυμήτους συνεπείσς. , ,

Δέν γνωρίζομεν παρά εΐς γενικότατος μονον^γραμμας 
τάς σκέψεις τών συνεννοούμενων. Παρά τΟΰτο όμως, θά 
ήθέλαμεν νά συστήσωμεν είς αύτούς νά μή δώσουν μεγάλην 
σημασίαν είς τήν τυχόν έλλειψιν τής ηθικής ενισχυσεως εκ 
μέρους ώρισμένων μεγάλων επιχειρηματιών, διότι, καθ 
ήμάς τουλάχιστον, κρίνοντες έπί τή βάσει προσφάτων 
δειγμάτων, ή τοιαύιη ένίσχυσις θά είναι μάλλον επιζήμια 
παρά ωφέλιμος. , ,

Τό νέον σωματεΐον, άν ίδρυθή, πρεπει να στηρίζεται 
έπί τοΰ μεγάλου πλήθους τών κινηματογραφικών επιχειρη
ματιών καί αύτό κυρίως νά έκπροσωπή, διότι αύτοΰ τα συμ
φέροντα είνε κοινά καί ομοιόμορφα και διότι είναι αδύνα
τον έξ αύτοΰ νά προέλθουν προσωπικώς συμφεροντολογικοί 
έπιδιώξεις.
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Καί μεταξύ τών πρώτων μελημάτων τοϋ ίδρυθησομένου 
σωματείου πρέπει νά εϊνε ή αυστηρά έξακρίβωσις τών λό
γων δι’ οΰς έχρεωκόπησεν ΰλικώς καί ηθικώς ή Π.Ε Κ. 
Τό έκ τής έξακριβώσεως αυτής όφελος θά είνε διπλοΰν. 
Πρώτον θά δοιση σοφά διδάγματα διά τό μέλλον. Καί 
δευδερον' θά άνευρη μερικούς υπευθύνους τής υλικής ιδίως 
χρεωκοπίας οί όποιοι, είνε έπιβεβλημένον, νά δώσουν κάπου 
λόγον τής δράσεώς των.

Εις άλλην στήλην δημοσιεύομεν άρθρον τοΰ συνεργάτου 
μας κ. Κ. Δάφνη έξετάζοντος τήν θέσιν τοΰ προσωπικού 
τών κινηματοθεάτρων.

Ό συνεργάτης μας ευρισκόμενος μακράν τών Αθηνών 
αγνοεί μερικάς λεπτομέρειας διά τό ζήτημα τό όποιον 
πραγματεύεται, όπως έπί παρσδείγματι τό γεγονός δτι οί 
μηχανικοί τών κινηματογράφων έχώρισαν εσχάτως τάς τό- 
χας των άπό τάς τών υπολοίπων κατηγοριών κινηματογρα
φικών υπαλλήλων προσχωρήσαντες είς τό σωματεΐον εργα
τών τεχνιτών κλπ. τοΰ θεάτρου.

’Ανεξαρτήτως δμως τής άγνοιας τής λεπτομέρειας αύτής 
καί τινων άλλων έπουσιωδεστέρων, δ κ. Δάφνης εξετάζει μέ 
πολλήν ορθότητα τό ζήτημα τά όποιον πραγματεύεται καί 
μέ έπιχειρήματα υπέρ τών σχετικών απόψεων του, λογι- 
κώτατα.

Αί έπί τοΰ προκειμένου γνώμαι τοΰ «Κινημ. Αστέ
ρας» διετυπώθησαν έπανειλλυμμένως καί συμφωνούν είς 
πολλά σημεία μέ τάς τοΰ φίλου συνεργάτου του.

Δυστυχώς δμως ή πρωτοβουλία τής διορθώσεως τών 
υπαρχόντων κακών δέν ήμπόρεϊ νά άναληφθή ύπ’ αύτοΰ ή 
άλλου τινός, παρά μόνον ύπό τών αμέσως ενδιαφερομένων, 
διότι έν ίναντίρ περιπτώσει κανέν θετικόν αποτέλεσμα δέν 
θά ήμπορέση ποτέ νά πρόκυψη.

Τήν προσεχή Κυριακήν έκτίθεται είς εκούσιον πλειστη- 
ριασμόν τό σύνολον τών περιουσιακών στοιχείων τής δια- 
λυθείσης εταιρίας κινηματογραφικών επιχειρήσεων, «Μαυ- 
ροδημάκης καί Σία».

Είναι αληθές δτι μέχρι σήμερον ό «Κινημ. Άστήρ» 
δέν έδημοσίευσε οΰδεμίαν κριτικήν περί τοΰ έλληνικοΰ (;) 
έργου «Ό Κακός δρόμος». Τοΰτο δέν οφείλεται είς οϋδε- 
μίαν παράλειψιν τών ύποχρεώσεών του απέναντι τοΰ ανα
γνωστικού του κοινού άλλά μάλλον άπό σεβασμόν πρός 
τοΰτο. ’Εν τούτοις, επειδή οί άναγνώσται μας καί ιδίως οί 
έξ αύτών έπιχειρηματίαι κινηματογράφων, πρέπει δπως δή
ποτε νά λάβουν μίαν ιδέαν περί τής ταινίας αύτής, άναδη- 
μοσιεύομεν κατωτέρω άνευ σχολίων σχετικήν επιστολήν 
τοϋ κ. Άχ. Καλεύρα πρώην Νομάρχου, καταχωρηθεϊσαν 
είς τήν Έφημ. «Εστία» (’Αθηνών) τήν 4 τρεχ. μηνός, 
έχουσαν ώς εξής :

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
Φίλε κ. Διευθυνιά,

ΕΙχον δλην τήν ύπομονήν νά παρακολουθήσω—είς τήν 
πλατείαν παρίσταντο είκοσι επτά θεαταί—τό τρισαθλίως 
έκπνεύσαν κινηματογραφικόν έργον «Ό Κακός δρόμος». 
Δέν θά ήμποροΰσα νά φαντασθώ τόσην κατάπτωσιν τής 
’Ελληνικής διανοήσεως καί τόσην κακομοιριάν τής Ελλη
νικής τέχνης. Ένα αίσθημα έδοκίμασα άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους τής παραστάσεως : Τό αίσθημα τής βαθυτάτης άη- 
δίας καί άγανακτήσεως. Καί διηρωτήθην πώς ήνέχθη τό 
’Αθηναϊκόν κοινόν, τό όποιον ύπερηφανεύεται διά τήν λε
πτήν καλαισθησίαν του, τοιαύτην μωράν καί κατωτέρας 
ποιότητος χονδροκοπίαν.

’Αλλά τί νά σκεφθή κανείς διά τάς δύο πρωταγωνίστριας 
τής Ελληνικής σκηνής, ποΰ τόσον έδοξάσθησαν. Πώς δέν 
άντελήφθησαν τό αίσχος τής Ελληνικής τέχνης, τό όποιον 
δέν θά διέπραττεν ίσως καί ένας νέος δεκαοκτώ ετών.

Μέ φιλίαν
Άχ. ΚαΙίύρας
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Πειραιεΰ;
Χάϊ - Αάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άς gj I 

ριστούμε γιά πάντα» «Ό ιππότης τής νυκτόςί I 
«Μάτερ Ντολορόζα», και «Μιά νύχτα στήΣταμπούλ», I

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά, «Ευτυχία γιά μιά I 
νύχτα», «Ό γυιός τοΰ Μαχαραγιά», «’Εγώ τήν ή· I 
μέρα καί σύ τή νύχτα», «Ένας άνδρας μέ καρδιά» I 
καί «Τό σφάλμα μιας μητέρας» μαζύ μέ δίπρακτι^ 
κωμωδίαν Χονδρού καί Αιγνοϋ.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά, «Σουζάν Λενόξ»,' 
«Πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας», «Αύτοκρατορικές βιο- 
λέττες», «Άριαν» καί «‘Η Σουζάν στό μπάνιο». 1

Φως. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ερωμένη τοΰ 
ύπασπιστοϋ», «Τρελλόςαεροπόρος», «Νύχτα μετά τήν 
προδοσίαν», «Τραγωδία ορυχείου», «Ό θρίαμβος^ 
καί «Ή μωρά παρθένος».

Ήλύσια. «'Όταν ή πόλις κοιμάται», «'Η αγάπη 
πού σκοτώνει», «Τίγρις τών θαλασσών», «Τρεις 
υπέροχοι άλήται» καί «Τό χαλύβδινο χέρι».

Β Μάνος 
Οεαανλανίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά φώτα 
τής πόλεως» καί «Ευτυχία γιά μιά νύχτα».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «νί ιά νύχτα 
στη Σταμπούλ» καί «Αύτοκρατορικές βιολέττες». 1

Πατέ. Προεβλήθησαν «Τά φώτα τής πόλεως» 
καί «Σουζάν Λενόξ» μέ τήν Γκάρμπο.

Άλκαζάρ Προεβλήθησαν τά ωίλμ «Στά χαρέ
μια τής Βαγδάτης» καί «Τό Καφενεδάκι».

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κική» καί 
«Ό Φράντζ είναι γυναίκα».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μετά τόν 
έρωτα» καί «Μιά γυναίκα ποΰ δέν ξεχνά».
Πάτρα»

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον οί κινηματογρά-1 
φοι τής πόλεώς μας παρουσίασαν τά κάτωθι έργα .!

Ίντεάλ. «’Ελεύθερες ψυχές», «'Υπό ψευδή ση
μαίαν» καί «Ό κακός δρόμος». Προσεχώς «Όρλώφ»·

Πάν&εον (Αίθουσα). «Ή κυρία δέν θέλει παι
διά», «Ερωτικό τραγούδι», «Παρί Μεντιτερανέ» 
και «Ό κακός δρόμος».

Πάν&εον (Ταράτσα). «Τό φάντασμα τής ζούγ
κλάς», «Τό καραβάνι πρός τήν δύσιν» καί «Ό βίος 
καί τά πάθη τοϋ Χριστού».

Παλυ&έαμα. «Ό βίος καί τά πάθη τοϋ ’Ιησού 
Χριστού» καί «Τό φάντασμα τής όπερας».

"Ανδριόπουλος
Σέρρκι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στό γκράντ 
Ότέλ», «Πριγκήπισσα Στρογκώφ» μέ τόν Τίμπετ, 
«Τό πλοΐον φάντασμα», «'Η Α. Μ. τοΰ Ποντενέρο» 
καί «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα 
μπάλου», «Ό χριστός», «Κέρδιζε τή ζωή σου», 
«Τρελλή περιπέτεια» καί «Τά φώτα τής πόλεως».

Βατακίδης

Χαλχίς
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξαναφί

λησε με» μέ τήν Μπερνίς Κλαίρ, «Ό γαμβρός έχει 
όπηρεσίαν» καί «’Ερωτική παρέλασις».

Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «’Αναγκαστικό 
φιλί» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. Άκρο&αλασσίτης

Άμκλιάς
Πάνάεον ’Έκαμε έναρξιν μέ ηχητικά μηχανή

ματα Μούβιτον— Βίταφον τύπου Σινέ Ράντιο καί 
προεβλήθησαν τά έργα «Στοργή» καί τά βωβά «Ά- 
βοκεφάλησις τού Ίωάννου», «Σόνια Βερανώφ» καί 

«Άπλοι φαντάροι».Ίντεάλ. Προεβλήθη ιαν τά έργα «Δυο καρδιές 
σ’ένα βάλς», «Τό ξανθό άηδονάκι» καί «Ό αγα
πημένος τών θεών», τό όποιον προεβλήθη ως 
βωβόν λόγφ τοΰ δτι ήτο κατεστραμένη ή φωνολη
ψία του. Ρουμελιώτης

Αργοστολιού
Σινί Σονδρ Ήλίας. Κατά τό παρελθόν δεκα

πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα «Χρυσοθήρας» 
έχιτυχώς, «Άγριο ρομάντζο», «’Ερωτικόν-' άνεπι- 
τυχώς, «Πρίγκηψ καί κοκόττα» καί «Τό λαγιαρνί». 

;'Προσεχώς «Μακρυά άπ’τόν κόσμο».
Σινε Μούβιτον. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά 

έργα «Βαρκαρόλα τής αγάπης», «Τρόικα», «Τό συ- 
νέδριον χορεύει», «Τό μυστικόν τού δικηγόρου», 
«Τό κατηγορητήριου» καί «"Ενα δράμα στον ώ

। κεανό». Προσεχώς «Άτλαντίκ». Βουτάινας

| Aiyiov
Πάνϋεον Προεβλήθησαν τά έργα «"Ενα τρα- 

( γοΰδι άπ*  τή Χαϊδελβέργη», «Τό εκατομμύριου», ι & «Ό βασιλεύς τών βασιλέων» καί «Τό ιερόν μίσος» ! 
'Κ Μπιρμπίλης

Τρίκχαλικ
■ Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή χορεύτρια τής Γρε- 
ναδας», «Ή πριγκήπισσα σοκολάτα», «Ό στρόβι-

| λος τών κυμάτων», «Ή ερωμένη τής A. Υ.», Τζαζ-
■ μάνια» καί «Όδέττ». Μαλιώρας

Kagrepiot
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Μπά

ρα», «Στήν υπηρεσία τού αύτοκράτορος», «Ό αϊ-
· χμάλωτος τοΰ ’Εμίρη» μέ τόν Τόμ Μίξ, «Άν । 

στοτέ τήν καρδιά σου χαρίσης» καί «Οί άπάχηδες
ι-. ιών ’Αθηνών» άπαντα μέ αποτυχίαν, πλήν τού τε- 

• ' λευταίου, τό όποιον σχετικώς κάτι έσημείωσε.

‘Αρτα
Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό θύμα τής 

■δζ;μοίρας», «Ό πόνος», «Τέσσαρες νύφες, δυο γαμ- 
| βροί» μέ τούς Πάτ καί Πατασόν, «Ό δον Καΐσαρ

τού Βαζάν», καί «Τράφαλγκαρ» μέ τήν Κορίνα 

Κ Γχρίφφιθ.

Χάϊ-Αάϊφ. Διέκοψε επ’ αόριστον τάς παραστά’ 
σεις του. Ζάγκας

Βα8ύ (Σάμφμ)
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Άν μέ 

θέλεις έλα σύ», «Τονίσκα», «Ό γαλάζιος Άγγελος», 
«'Η μελωδία τής καρδιάς», «Ό άγαπητικός τής 
βόσκοπούλα;» καί «Όταν ή σάρξ υποκύπτει» άπαν

τα μέ επιτυχίαν.’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Φυλακισμέ
νη καρδιά», «Επικίνδυνοι άνδρες», «Τό φίλημα» 
καί «Οί Τρεις γελωτοποιοί». Πούλμαν

Μυτιλήνη
Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρόκο», 

«'Η νυχτερίδα», άμφότερα έπιτυχώς, «Διπλούς γά
μος» άνεπιτυχώς καί ή «Άνύπανδρη μητέρα».Προ
σεχώς «Γυμνή γυναίκα» καί «’Ερωτική παρέλασις».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποέμικες 
αγάπες» άνεπιτυχώς, «Ή A. Υ. διατάσσει» έπιτυ
χώς, «Σαπφώ» μέ τήν Γκάρμπο μέ μικράν επιτυ
χίαν καί «'Ο χορός τής όπερας» έπιτυχώς. Προσε
χώς «’Ελεύθερες ψυχές», «Τιτάνες τοΰ άέρος» κλπ.

Σωφρονιάδης

Κέρκυρα
Δημοτικόν ϋύατρον. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Μαμζέλ Νιτούς», «'Η. συμμορία τοΰ Μπουμπούλ», 
«Κάνατε λάθος δεσποινίς», «'Η νεράιδα τής άπο- 
κρηάς», «Τό ιερόν μίσος», «Άν μέ θέλεις έλα ον» 
καί «Στή μυστική υπηρεσία». Προσεχώς «Ό βασιλεύς 

τών βασιλέων».Ποικιλιών. Προέβαλε τό επεισοδιακόν «Ό Βα- 
ραβάς» μέ έπιτυχίαν καί διέκοψε όριστικώς τάς πα
ραστάσεις του. Μπούας
'Ηράκλειον’Απόλλων. Προεβλήθη λίαν έπιτυχώς τό έργον 
«Τσαντοΰ» καί επεισόδια τού βωβού «Μυστηριώ
δης νους». ’Επίσης τό έργον «Ή γυναίκα πού σκο

τώνει» .Πουλακάκη. Μετά νέαν διακοπήν μιάς εβδο
μάδας προεβλήθη τό έργον «'Η μικρή τοΰ Μον- 

παρνάς».
Άρχάναι (Κρήτης)Προεβλήθη ή ταινία «'Η πριγκήπισσα τού Τσαρ- 

ντάς».
'Ιεράπετρα (Κρήτη;)

Προεβλήθησαν τά έργα «Παρισινές γάμπες» καί

«Ό κουρσάρος».
Σητεία (Κρήτης)Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Εκβιασμός» καί «Τό 
θύμα». Παρατηρητής

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. Κρόνιον Σέρραι 1—1—933 Μέχρι 30— 6—933 
Δημ. Τσακίρης ΆΟήναι 1—3—933 » 29— 2—934
Κινημ. «Κιλκίς» Άρτα 1—1—933 » 30—12—933
Τηλ. Σπυρίδης ΆΟήναι 1-4-933 . 30- 3—934
Σ. Δημητριάδης » 1—4- 938 » 30— 3—934



ΚίΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 0 ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
">ϊ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
’Αντί δμως νά σπεΰση νά έμπη μέσα, άργοπο- 

ρούσε έξω καί βέβαιος δτι κανείς δέν μπορούσε νά 
τύν ίδή ή νά τόν άκούση, έχειρονομούσε μόνος καί 
έφαίνονταν πώς έμιλοΰσε στον εαυτό του.

Περίεργη ή νέα έπλησίασε στην άκρα τών πο- 
δών της καί κρυμμένη πίσω άπό ένα θάμνο, τόν 
ακούσε νά άπαγγέλλη γιά δέκατη φορά ίσως καί 
γιά νά πάρη θάρρος:

«Θά τής πώ : «Σουσάνα, προ πολλοΰ σέ άγαπώ 
καί ζώ μόνον γιά σένα. Θέλεις νά γίνης γυναίκα 
μρυ ; Μοΰ δίνεις τήν άδεια νά πάγω νά ζητήσω 
τό χέρι σου από τόν πατέρα σου ;»

Ό απλοϊκός αυτός έρωτας τήν έσυγκίνησε καί 
ύπερηφανεύονταν γιατί ήταν πρόξενο; τόσης δειλ-'ας, 
ήταν δμως πολύ πειραχτήρια καί δέν μπόρεσε νά 
κρατηθή. Έβγήκε άπό τόν κρυψώνα της καί έφώναξε:

—Κούκου !
Ό νέος γιατρός έτρόμαξε Τότε μόνον άντελή- 

φθηκε δτι ίσως προ δέκα λεπτών ήταν εκεί καί 
δτι έπρόφερε μέ τόν γελοιωδέστερο τρόπο μερικές 
λέξεις πού άκούσθηκαν ίσως. Θά έδινετό παν στον 
κόσμο, τήν στιγμή εκείνη, νά εύρίσκονταν στους 
αντίποδες καί ώς μόνη του σωτηρία έβλεπε τήν 
φυγή. Ή Σουσάνα δμως δέν τού έδωσε καιρό νά 
καταφυγή στο άπελπιστικό αύτό διάβημα :

—Έ, λοιπόν Ζάκ, τΐ περιμένεις έκεϊ μέσα στον 
δρόμο ;

Έσυγκέντρωσε δλη του τήν γενναιότητα, ώθησε 
τήν κιγκλιδωτή θΰρα καί έσφιξε μέ άδεξιότητα τό 
μικρό χεράκι πού τού έτείνονταν. Κατόπιν άφοΰ 
κατέβαλε πολύ δύναμι έψιθύρισε !

—Σουζάνα, ήλθα ένωρίτερα, γιατί.... τέλος... 
νά τι τρέχη : Θέλω νά σού άποκαλύψω κάτι τι πολύ 
σοβαρό.

—Κάτι τι πολύ σοβαρό ; άπήντησε μέ δυσκολία 
κρατώντας τά γέλοιά της. Τί τρέχει λοιπόν Ζάκ, μί
λησε γρήγορα, μέ τρομάζεις, φαίνεσαι πολύ ταραγμέ
νος !

—Δέν σού φαίνεται ; Ξεύρεις πώς σκοπεύοτ νά 
εγκατασταθώ στήν Νίκαια ;

—Ναι πραγματικά»;.
—’Αφού δμως τό καλοεσκέφθηκα είδα οτι μπο

ρώ κάλλιστα νά μείνω καί στις Κάννες. Ή πελατεία 
ίσως δέν θά ήιαν άρκετή, τέλος δμως έξ αιτίας τοΰ 
πατέρα σου.. .

—Τοΰ πατέρα μου ! είπε ή νέα, ύποκρινομένη 
έξαφνη άνησυχία. Μά γιατί ; Είναι λοιπόν πολύ 
άσθενής κι’ εγώ δέν τό γνωρίζω ; Σέ άνησυχεΐ ή 
κατάστασή του ;

—Διόλου, ησύχασε, δέν πρόκειται γΓ αύτό.

Μόνον γιά νά μήν αισθάνεται τόν εαυτό του άπο-ί 
μονωμένον.....

—Νά μήν αισθάνεται τόν εαυτό του άπομονωί 
μένον ; Ζάκ δέν καταλαβαίνω τίποτε άπό δλα αύτά'Ι 
μιλεΐς μέ αινίγματα. Αύτό ήταν τό πολύ σοβαρό 
ποΰ ήθελες νά μού. ειπής ;

— Είνε μέρος άπό τό δλον, Σουζάνα, ήλπιζα νά] 
σέ κάμη νά έννοήσης.

—Σοΰ ομολογώ πώς άκόμη δέν μπορώ νά έννο-1 
ήσω τίποτε.

—Έδιασκέδαζε ύπερβολικά, βλέποντας τον συ-· 
νομιλητή της νά περιστρέφη μέ άμηχανία τό κα- 
πέλλο άνάμεσα στά δάκτυλά του Στό τέλος δέν 
μπόρεσε πειά νά συγκράτηση τήν εύθυμία της καί' 
έφώναξε γελώντας :

—’Άχ Θεέ μου ! Πόσο δυστυχή; φαίνεσαι ..... 
τόσο πολύ λυπηρό λοιπόν είνε έκεϊνο πού θέλεις νά 
μοΰ έμπιστευθής , Τρέμω ! Ησύχασε Ζάκ, ήσύχα- 
σε, έίακολουθεΐς άλλοτε. Καί τώρα έλα ν’ αρχίσου
με μιά παρτίδα τέννυς !

φύγε γρήγορα καί πεταχτή μέ τήν συνείδηση 
άναπαυμένη γιατί δέν άπείθησε στον πατέρα της 
καί δέν απέλπισε τόν έρωτευμένο.

’Εκείνος έστέκονταν περίλυπος γιατί δέν μπόρε
σε νά τά καταφέρη’ έκάτηγοροΰσε τόν εαυτό του 
γιατί έγινε γελοίος καί ένόμιζε δτι ο)α του τά σχέ
δια έναυάγησσν διά παντός. Δέν μπορούσε δμω; 
τώρα νά φύγη γιατί θά ύφίστατο τούς σαρκασμού; 
τής μητέρας του. Έπρεπε νά μείνη καί νά κάμη 
μέ τρόπο νά λησμονηθή ή μεγάλη του άδεξιότης.

Δύο νέες πού έφθαναν τήν στιγμή έκείνη μέ 
τις ρακέτες τού τέννυς, τού έχρησίμευσαν ώς πρό
σχημα γιά νά προχωρήση.

III
Ή τρεις ημέρες πού έπηκολοήθησαν, άπό τό 

Σάββατο ώς τήν Δευτέρα δέν ήλλαξαν καθόλου τήν 
τραγικοκωμωδία αύτήν, έξ έναντίας δμως επέσπευσαν 
τό δράμα στό όποιο είχε περιτυλιχθή ό κ. Σαρόλ

Γιά νά κάμη τά τελευταία παιγνίδια του είχε 
ρευστοποιήσει μέ ζημία δλες τις άξιες καί τά χρεώ- 
γραφα πού τοΰ έμεναν.

’Άφισε στήν τράπεζα εκατό χιλιάδες φράγκα, 
ορκιζόμενος πώς δέν θά τις έγγίση, γιά νάέξασφα- 
λίση τά μέσα τής συντηρήσεως, έπί ένα χρόνο καί 
ηρχονταν κάθε βράδυ στό κλούμπ φανταζόμενος 
πώς θά μπορέση στό τέλος νά σωθή. Δέν έσκέπτον- 
ταν πώς δ,τι τοΰ έμενε μαζύ μέ τήν τιμή τής έπαυ- 
λής του μπορούσαν νά τού εξασφαλίσουν τήν ησυ
χία καί τήν ευτυχία. Είχε καταληφθή άπό ίλιγγο, 
ή μοίρα τόν έσπρωχνε στον χαμό του.

(Συνέχεια είς τό επόμενον)


