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Οί κινηματογραφικοί «άστέρες» είναι σήμερον 
τά πρόσωπα τής ήιιέρας. Τό κοινόν τούς έχει άνα- 
γάγη είς θεότητας και άρκεΐ μία οΐαδήποτε εΐδησις 
διά τόν άλφα ή βήτα εύνοούμενον καλλιτέχνην διά 
νά άναστατώση δλον τόν κόσμον. Άγγέλεται επί 
παραδείγματι τό ταξείδιον τής Γκάρμπο είς τήν 

1 Εύρώπην ; Κινητοποιούνται πάντες προς άναζήτη- 
σίντης. Φθάνει δ Νοβάρρο είς τό Παρίσι; Άποθεω- 

■Μή υποδοχή. Είναι πρόσφατος άκόμη καί ή έξω 
φρενική υποδοχή τοΰ ’Αθηναϊκού κοινοΰ ποΰ έγεινε 
είς τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν Ρενάτε Μύλλερ. Αυτά 
χι’αύτά, συνδυαζόμενα καί μέ τούς παχυλούς μι- 

I σθούς ποΰ διαδίδεται δτι παίρνουν, οί καλλιτέχναι 
τού κινηματογράφου, έχουν σηκώσει τά μυαλά 
τών νέων, ποΰ ονειρεύονται καί εύχονται διακσώς 
νά γίνουν καί αυτοί «άστέρες». Άλλά δτι λάμπει 
δέν είναι πάντα χρυσός. Αύτή ή μεγάλη άλήθεια 

Εφαρμόζεται ιδιαίτατα είς τόν κινηματογράφον. Άς 
^ δοΰμεείςτήν πραγματικότητα πώς έχουν τά πράγμα

τα· Οί μυθώδεις μισθοί τών «άστέρων» ποΰ δυσκο.- 
Ε λευεται κανείς καί νάτούς προφέρη άκόμη, δέν ύφί 
S οτανται παρά είς τήν φαντασίαν μόνον τών διαφό

ρων μάνατζερ τών επιφορτισμένων μέ τήν διαφή- 
Wiv καί τό λανσάρισμα τών καλλιτεχνών. Ελά
χιστοι είναι οί ηθοποιοί ποΰ άμοίβονται μέ μεγά
λους μισθούς. ’Ιδιαιτέρως είς τήν Εύρώπην οί τοι- 

I Ουτου είδους καλλιτέχναι μετριούνται είς τά δάκτυ
λα τής μιας χειρός. Άντιθέτως πολλοί, πάρα πολλοί 
Χαι ο'χι άπό τούς δλιγώτερον γνωστούς, πένονται 
Χυριολεκτικώς καί γυρίζουν άπό στούντιο σέ στούντιο 
διά νά εύρουν εργασίαν.

Τά άνωτέρω δέν περιέχουν καμμίαν δόσιν ύπερ- 
"°λής. Περί τούτου θά πεισθοΰν οί άναγνώσται 
μας^δταν θά άναφέρω συγκεκριμμένα παραδείγματα.

Η ζωή τών «άστέρων» είναι, μέ σπανιοτάτας 
Εξαιρέσεις, ή άκόλουθος. Διά μερικά χρόνια ή δημο- 
ιικοτης, ή δόξα, τά γλέντια, καί μετά ή λησμοσύνη 
Χαι ή παρακμή, καί δχι λίγες φορές ή άρρώστεια

και ή φτώχεια, ποΰ είναι άκόμη πιο θλιβερά γι’ 
αύτούς, σύμφωνα μέ τόν στίχον τοΰ Δάντη.

Και έρχόμεθα τώρα μέ γεγονότα νά άποδείξωμεν 
δλην τήν αλήθειαν τών ανωτέρω. Ποιος ενθυμείται 
σήμερον, τήν Μάμπελ Νόρμαν τό άλλοτε χαϊδεμμέ- 
νο παιδί τών ’Αμερικανών, τήν περίφημον πάρτ- 
ναιρ τοΰ Τσάρλυ Τσάπλιν ; Ή δυστυχής καλλιτέ- 
χνις άπέδανε πρό τίνος φυματική και πάμπτωχη, 
λησμονημένη καί έγκαταλελειμένη άπό δλους. Καί 
δμως δέν είναι πολύ καιρός άκόμη ποΰ οί θαυμα
στοί έσυροντο κατά δεκάδας εις τους πόδας της ! Ή 
μελαχροινή ’Άλμα Ροϋμπενς, ή σύζυγος τοΰ Ρικάρ- 
ντο Κορτέζ, άπέθανε άπό τήν κατάχρησι τών ναρκω
τικών ποΰ έπαιρνε νά παρηγορηθή άπό τάς καλ
λιτεχνικός της άποτυχίας. Ή Ρενέ Άντορέ, ή συμ
παθής πρωταγωνίστρια τής «Μεγάλης Παρελάσεως» 
καί τόσων άλλων έργων, είναι σήμερον φυματική 
καί προσπαθεί σέ κάποιο σανατόριον νά ξαναβρή 
τήν υγείαν της. Τό ϊδιο καί ή Μαίρη Φίλμπιν, ή 
πρωταγωνίστρια τοΰ «Φαντάσματος τής ’Όπερας» 
καί τοΰ «Merry Go Round». Τό κοινόν ποΰ έν- 
διεφέρετο άλλοτε τόσον δΓ αύτάς, σήμερον τάς έλη- 
σμόνησε. Ή Μαίρη Νόλαν, ή γνωστή εις τήν Γερ
μανίαν ώς Ίμόγκεν Ρόμπερστον, φυλακίζεται διά 
χρέη καί κατάσχονται δλα της τά έπιπλα. Δέν είχεν 
ή δυστυχής νά πληρώση ούτε τούς ύπηρέτας της. 
Τό ίδιο κινδυνεύει νά πάθη καί ή πασίγνωστη 
Γκλόρια Σβάνσον, ή οποία έγνώρισε τόσην δόξαν 
καί τιμάς δσας σχεδόν καμμία άλλη ήθοποιός καί ή 
οποία σήμερον δέν τολμά νά έπιστρέψη είς τήν 
’Αμερικήν. Ή ’Άλα Ναζιμόβα, μία άπό τάς σπου- 
δαιοτέρας φυσιογνωμίας τοΰ παγκοσμίου κινηματο
γράφου, ποΰ έσημείωσε θριάμβους καί εις τό θέα- 
τρον, ζή σήμερον φτωχικά σάν μιά όποιαδήποτε γυ
ναικούλα, καί περνά ημέρες άχάριστες. Ή Πόλα Νέγ- 
κρι, ή οποία έζησε μίαν ζωήν καθαυτό βασιλικήν, 
ποΰ υπήρξε κατά σειράν κόμησσα καί πριγκήπισσα, 
κινδυνεύει καί αύτή νά πάθη τά ίδια. Έζοΰσε σέ
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μιά διαρκή σπατάλην και δέν έφαντάζετο δτι θά 
έλθουν κάποτε και ήμέραι δυστυχίας. Ή Λουσύ Ντο- 
ραίν, ή αυστριακή πρωταγωνίστρια τών «Σοδόμων 
και Γομόρων» ποΰ έπήγε εις τήν ’Αμερικήν διά νά 
κάνη τήν τύχην της, δέν έχει σήμερον ούτε νά ναΰλα 
της νά έπιστρέψη εις τήν Ευρώπην. Ή Μαίη Μπούς 
παλαιά πρωταγωνίστρια τής «Μέτρο Γκόλντουϊν» 
διαπρέψασα είς ρόλους μοιραίας γυναίκας, παίζει 
σήμερον μικρούς ρολάκους σέ δίπρακτα κωμικά 
φίλμς. Ή ΛίλαΛή, άλλη παλαιά βεντέττα τής «Πα- 
ραμάουντ», εμφανίζεται καί αυτή σέ επεισοδιακούς 
ρόλους. Ή Μαίη Μούρραιη ή περίφημη χορεύτρια, 
τό άλλοτε καμάρι τών Νεοϋρκέζων, εμφανίζεται είς 
μίαν ομιλούσαν ταινίαν καί. . . . σφυρίζεται.

Και νά ήσαν μόνον αυτά τά παραδείγματα; 
Ποιος ενδιαφέρεται πλέον διά τήν Ντόροθυ Ντάλτον 
(πρώτος «άστήρ» τής Παραμάουντ) τήν Λόϊς Βίλ- 
σον, τήν Νίτα Νάλντι (περίφημος μοιραία γυναίκα) 
τήν Μπέττυ Κόμπτον, τήν Μαίη Μάκ ’Άβοϋ, τήν I 
μεγάλην τραγωδόν Παυλίνα Φρέντερικ, τήν Λάουρα 
Λάπλαντ, τήν Μάργκαρετ Λίβινκστον, τήν Λου'ίζα 
Ντρέσσερ, τήν Βιρτζίνια λή Κόρμπον, τήν Έστέλ 
Τάηλορ, τήν Βίλμα Μπάνκυ, τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, 
τήν Άλίς Ούάϊτ, τήν Μαρία Κόρντα καί τόσας 
άλλας ποϋ αποσιωπώ διά νά μή κουράσω τούς ά- 
ναγνώστας μας;

’Αλλά καί είς τήν Ευρώπην συμβαίνουν τά ίδια 
καί χειρότερα Δύο άπό τά δημοφιλέστερα «αστέ 
ρια» ή Μαίρη Γκλορύ καί ή Καμίλλη Χόρν, εύρί- 
σκονται μέ κλονισμένην υγείαν. Ή Όσσι Όσβάλ- 
ντα, ή Λύα Μάρα, ή Φράνς Ντελιά, ή Ντίτα 
Πάρλο, ή Μπέττυ ”Αμαν, ή Ναταλί Κοβάγκο, δ 
Γκαϊντάρωφ, δ Ρίμσκυ, ή Ρουθ Βάϊχερ, δ Χάρρυ 
Λίτκε, ή ”Εμμυ Λύν, δ Νικόλας Κολίν, καί αυτή 
ακόμη ή Λίλ Ντάγκοβερ καί δ πολύς Ίβάν Μοσζοΰ- 
κιν, κοπιάζουν διά νά εύρουν εργασίαν. 'Όσον διά 
τούς παλαιοτέρους διασήμους καλλιτέχνας (Μπορέλλι, 
Τίλντα Κασσαί, Μαντζίνι, Πίνα Μενικέλλι, Έσπέ- 
ρια, Παβανέλι, Ντιάνα Καρρέν, Ψιλάντερ, Σουζάν 
Γκρανταί, Άμλέτο Νοβέλι, Τούλιο Καρμινάτι, Λίγκι 
Σερβέντι, Έρίκα Γκλέσνερ, Ντάγκι Σερβάες κ ά.) 
εύρίσκονται μόνον είς τήν μνήμην μερικών είδικώς 
άσχολουμένων περί τά κινηματογραφικά. Καί δμως 
μέχρι πρό τινων ετών ακόμη, δ κόσμος συνωθίζετο 
εμπρός είς τά ταμεία τών κινηματοθεάτρων διά νά 
εξασφάλιση μίαν θέσιν νά παρακολουθήση τάς ται
νίας των.

Ό δυστυχής Έμίλιο Γκιόνε, δ αλησμόνητος δη
μιουργός τοϋ Ζα-Αα-Μόρ, άπέθανε πρό τινων μηνών 
πάμπτωχος, στερούμενος καί αυτού τοϋ άρτου, σέ 
κάποιο λαϊκό νοσοκομείο τής Ρώμης. Πτωχή άπέ
θανε καί ή ώραιοτάτη Λύα ντε Ποϋττι, καί τήν 
κηδείαν της παρηκολούθησαν πέντε πρόσωπα. Καί 
δμως πόσας τιμάς έγνώρισε τήν έπομένην τοΰ «Βα
ριετέ». Ή Ναταλί Λισσέγκο, ή ερωμένη τοΰ Ίβάν 
Μοσζοϋκιν, ή πρωταγωνίστρια τοΰ άλησμονήτου 
φίλμ «’Ηθοποιός Κήν»,«ΔιπλόςΈρως»,«L’Affiche» 
κ.ά., πένεται κυριολεκτικώς καί γυρίζει άπό στούντιο 
σέ στούντιο ίκετεύουσα ένα ρόλο κομπάρσος !

Καί ή δυστυχία δέν σταματά έως εδώ. Έάν ! 
θελα νά εξακολουθήσω τά θλιβερά παραδείγμα^ 
δέν θά έτελείωνα ποτέ. Είναι τόσον ψεύτικα τά λαμ 
περά στολίδα τοϋ 'κινηματογραφικού κόσμου !

Τό έπιμύθιον έρχεται μόνον του. Εσείς δλοι πόΐ 
λατρεύετε τόν κινηματογράφον καί ποϋ σάς έλκύει 
δπως τό φώς τις πεταλούδες φυλαχθήτε ! Προτιμώ^ 
ρον νά βλέπετε καθήμενοι σ’ ένα αναπαυτικόν κάθν 
σμα τούς «άστέρας» της οθόνης καί... νά τούς Μ 
πεΐσθε, παρά νά γίνετε οί ίδιοι (έφόσονφυσικά έπβ 

। τύχετε τό άκατόρθωτον καί δι’ αύτόθά άσχοληθώιι· 
άλλοτε ήρωές του.

ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ!

ETSI ΑΓΑΠΟΥΜΕ!
Ό Τζενάρ'ΐ Ριγκέλι έτελείωσε εί: τήν Ροωην τό φθψ 

"Ετσι άγαποΰμε !», μίαν κωμφδίαν τόσον διασκεδσστιχή, 
δσον καί έξππνον, έμπνευσμένην άπό τό θεατρικόν ?ργο» 
τοϋ ’Αλεξάνδρου Στεφάνι. Πρόκειται περί έργου περιπε
τειώδους καί χαριτωμένου, τό όποιον θά προκαλέσρ τώ 
γέλωτα ά.»*  αρχής μέχρι τέλους καί τοΰ όποιου κύριοι ή)- 
μηνευταί είναι ή ωραιότατη Σάντρα Ραβέλ, ή "Ολγκα Bit· 
τώρια Τζεντίλλι, ό Μαονρίτσιο ντ’ Άνκορα καί δ Λαμ, 
πέρτο Πίκασσο. Αί μελφδίαι του γραμμέναι άπό τόν μαέ
στρον Τσέζαρ Τσελάνι, γνωστόν άπό τά τραγούδια του πού 
ή Ζοζεφίνα Μπαΐκερ κατέστησε γνωστά είς δλον τόν κό
σμον, θά κατακτήσουν άσφαλέστατα τό κοινόν.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕ MIA I
'Η via ταινία τον Σεσίλ Χτέ Μίλ, ή όποια εχσ 

ώς ύπόθεσιν τούς διωγμούς τών Χριστιανών κ® 
την πυρπόλησιν τής Ρώμης νπό τον Λ'έριυτ’ΟΗ 
προβληθείσα κατ’ αΰτάς είς Δονδΐνον, έσημείοΜ I 
μοναδικήν διά τά κινηματογραφικά χρονικά έπιτί 
χίαν. Αί εισπράξεις τών κινηματογράφων, οί ο· 
ποιοι τήν έπαρουσίασαν, άνήλθον είς τεράστια π« 
σά, δικαιολογημένου γεγονός άλλωστε κατά τουί 
"Αγγλους ειδικούς, άφοΰ τό εν λόγφ φιλμ ΰπερτα 
ρεΐ, νπό έποφιν σκηνοθεσίας, κάθε προηγούμενά^

Η ΜΑΓΔΑ ΣΝΑ Ϊ ΝΤΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ “U.F.A,, |
Διά τό νέον φίλμ τής Ονφα, τής παραγωγή 

Γκιοΰντερ-Στάπενχορστ, τον οποίον ό τίτλος δέη 
καθωρίσθη ακόμα καί τον όποιον τά «έξωτερικα»· 
θά αρχίσουν κατ’αΰτάς νά «γυρίζωνται» είς το 
Αουγκάνο, ή συμπαθέστατη Μάγδα Σνάϊντερ προ· 
σελήφθη διά νά έρμηνεύση τόν κύριον ρόλον. Οί' 
άλλοι ρόλοι ενεπιστεύθησαν είς τόν νέον ζέν πρ«Ί 
μι'ε Βόλφ Άλμπάχ-Ρέττυ, τόν γνωστόν κωμικοΛ 
"Οττο Βάλμπουργκ, τόν Πάουλ "Οττο, τήν ωραίο-; 
τάτην Λίσσι· "Αρνα, τόν Τζονλιους ΦαλκενστάΜ 
καί τήν καρατερίσταν "Ιντα Βούστ.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ
Ό οριστικός τίτλος τής νέας ταινίας τοϋ Τζων 

Γκίλμπερτ είναι «Γρήγοροι έργάται». Τούς πρώ
τους γυναικείους ρόλους θά κρατήσουν αί Μάε Κλάρ*  
καί Μύριελ Κίρκλαιτ. Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίβξΐ 
άνέλαβεν δ Τόντ Μπράοϋνιγκ.

Μ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΘΔΘΝ X0SE ΛΔ0ΧΙΧΑ STHN ΕΛΛΑΔΑ

Τό παρελθόν Σάββατον, 22 ’Απριλίου, έφθασεν 
τις ^Θεσσαλονίκην δ «άστήρ» τοΰ άμερικανικοΰ κι- 

ίΜώμογράφου μεξικανός καλλιτέχνης τενόρος Δον 
Χοσέ Μοχίκα.

Ρ εκλεκτός καλλιτέχνης ταξειδεύει άνά τήν Ευ
ρώπην καί ’Ανατολήν δίδων καλλιτεχνικός συναυ
λίας, δπως άνηγγείλαμεν καί είς προηγούμενον τεύ
χος τοΰ «Κινημ. Άστέρος».

’Εν Θεσσαλονίκη δ Μοχίκα έδωσε συναυλίαν είς 
τό εκεί κινηματοθέατρον «Διονύσια», μέ άφάντα-
στον έπιτυχίαν έν μέσφ κα
ταπληκτικής συρροής κόσμου. ·

Τήν προσεχή Τετάρτην, 
ουνεχίζων τήν περιοδείαν του, 
φθάνει είς ’Αθήνας, δπου 
θά γίνη δεκτός ύπό τοϋ Ίσπα- 
νο^πρεσβευτοϋ καί τοϋ έλ- 
ληνό - ισπανικού συνδέσμου, 
δστις καί θά δώση πρός τι
μήν του δεξίωσιν είς τό ξε
νοδοχείου «Πτί Παλαί».

Τήν Παρασκευήν πιθανώ- 
τα ό συμπαθής Μεξικανός 
■Βπέχνης θά δώση συναυ
λίαν είς τό μεγάλο κινη- 
^^Κατρο ’Αττικόν» κατά 

οποίαν θά τραγου
δήσω διάφορα ισπανικά τρα
γούδια τοΰ πλουσίου ρε
περτορίου του. Μολονότι αί 
τιμαί τών εισιτηρίων διά τήν 

^Μ^τικήν αυτήν συναυλίαν 
είναι αρκετά ύψηλαί διά τάς 

/Λβήνας. έν τούτοις μάχαι 
■«γμαιιζαί συνάπτονται με- 

™ξύ τών θαυμαστριών καί 
I«««μαστών τοΰ συμπαθούς 

«εξικανοϋ καλλιτέχνου,διά τήν άπόκτησιν έστω καί μιας 
Υωνίας τής αιθούσης άπ’ δπου θά δυνηθοϋν νά 
ών απολαύσουν.

Κ 0 Μοχίκα, πρό τής εις 'Ελλάδα, άφίξεώς του, 
|λ«έσκέφθ)] τήν Κωνσταντινούπολη1 καί τήν Σόφιαν 

®«ου έπίσης έδωσε συναυλίας. Είς τήν Σταμπούλ 
ΐιεξικανός γόης έτυχε πραγματικής ένθουσιώδους 

ρί'οδθχής έκ μέρους τών θαυμαστών του, εις τούς 
Οποίους προσέφερε φωτογραφίας μέ τήν ιδιόχειρον 

^■®αφήν του.
.. Είς τόν κομψόν κινηματογράφον «Γκλρια» δ 

[ Μοχίκα έδωσε δύο συναυλίας κατά τάς δποίας πα-
^ε«ρέθη θλ,η ή εκλεκτή κοινωνία τής Σταμπούλ.

, Ο μεξικανός καλλιτέχνης Δον Χοσέ Μοχίκα 
^ηοίον οί άναγνώσται μας γνωρίζουν άπό τάς

ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ταινίας τής μεγάλης αμερικανικής εταιρίας Φόξ 
Φίλμ Κορπ., έγεννήθη τήν 15 Σεπτεμβρίου 1899 
στο Σάν Γαβρήλ τον Μεξικού, κατάγεται δέ άπ’ 
ευθείας άπό τόν περίφημον στρατηγόν Μανονέλ Βιλ- 
λαγκράνα, αρχηγόν τής ’Ανεξαρτησίας τοΰ Μεξικού.

Ο Μοχίκα έσπούδασε είς τά δημόσια εκπαι
δευτήρια καί τό Γεωπονικόν '. Κολλέγιον. Τενόρος 
μέ έξαιρετικώς διαυγή φωνήν, έλαβε μαθήματα άπό 
τόν περίφημον μουσικόν συνθέτην Κουέβας.

Τό καλλιτεχνικόν του στάδιον ήρχισε άπό τήν

Ο ΣΥΜΠΑΘΗΣ

Σι- 
τά 

’’Ο
δέ 

τήν

Δημοτικήν "Οπερα τοϋ 
κάγου δπου έξετέλεσε 
σπουδαιότερα μέρη τής 
πέρας «Θαϊς», άμέσως 
κατέστη περίφημος. Μέ 
διάσημον Μαίρη Γκάρντεν 
έτραγούδησε ώς πρώτος τε 
νόρος στό μελόδραμα «Πη- 
λεύς και Μελισάνδη» και 
κατόπιν έπί οκτώ έτη είς 
τήν αΰτήν "Οπερα μέ τάς 

| διασήμους καλλιτέ χ ν ι δ α ς 
Γκάλλν Κοϋρτσι, Φρίντα Χέ- 
ιιπεκ καί Μαίρη Γκάρντεν.

Όμιλεΐ άπταίστως πέντε 
γλαισσας, τήν ισπανικήν, άγ- 
γλινήν, γαλλικήν, ιταλι
κήν καί γερμανικήν. Ή 
φωνή του είναι τόσον κα
θαρά δσον δ τόνος μιας 
καμπάνας. ’Έχει τήν χάριν 
τοΰ μακαρίτου Ροδόλφου 
Βαλεντίνο καί τήν φωνήν 
τοΰ Καροϋζο. Ή Φόξ Φίλμ 
τόν θεωρεί ώς ένα δυσεύρε
το καλλιτεχνικό ταλέντο τοΰ 
όμιλοΰντος. ’Οσάκις δέν τόνΞΕΝΟΣ ΜΑΣ τυ ---όμιλοΰντος. ’Οσάκις δέν τόν 

άπασχολεΐ ό κινηματογράφος ή τό θέατρον, βρίσκει 
ευχάριστου άπασχόλησιν είς τήν ζωγραφικήν και 
τήν καλλιέργειαν. Άγαπα έπίσης τό τέννις καί τό 
κολύμβημα, είς τά οποία καί διακρίνεται.

Ή μεγάλη του άδυναμία είναι ή μητέρα του 
τήν οποίαν υπεραγαπα.

Μάλλον νφηλοΰ άναστήματος μέ 
μάτια, ζυγίζει 172 λάτρας.

Μέχρι σήμερον έχει λάβη μέρος 
ταινίας τής Φόξ Φίλμ.

«Τί άξίζει ένα τρελλό φιλί», «Ή τελευταία 
μου άγάπη», «Πρίγκηψ καί κοκόττα», «Δαμαστής 
γυναικών», «Κισμέτ» ή «Ό νόμος τοΰ χαρεμιού» 
καί «Ό ’ιππότης τής νυκτός». Θά πρωταγωνιστήση 
έπίσης είς δύο νέας ταινίας τής Φόξ, «Τό βάλς 
τών άτσιγγάνων» καί «Άπηγορευμένη μελωδία».

μεγάλα μαύρα

είς τάς κάτωθι

«Ή τελευταία
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Ιϊί ι ιιιιιΓίϊι ι ιϊΊΠΪίι ι πΤΐπϊιιΤί

I ■■ Ι«Ι»ΙΙΙΙ*||  Μ VS |
ΣΤΗ ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ 

BEAU IDEAL 
Παραγωγή «Radio Pictures»

(Όμιλοΰσα αγγλιστί) Προεβλήθη είς τόν «’Απόλλωνα»
Ό Χέρμπερ Μπρενόν μέ τό έργον αυτό ήθέλησε νά 

μας δωση τήν συνέχειαν τοΰ άλησμονήτου εκείνου «Beau 
Geste», εις τό όποιον ό Νόαχ Μπήρρυ, ό Ρόναλντ Κόλ- 
μαν καί ο Ουίλλιαμ Πάουελ έσημείωσαν πραγματικόν 
θρίαμβον. Δυστυχώς τό «Beau Ideal» δχι μόνον δέν 
είναι^ αντάξιον τοϋ προαναφερθέντος φίλμ, αλλά ούτε 
καν ως φιλ τής σειράς δέν μπορεί νά θεωρηθή, καί αυτό 
μας εκπλήσσει έκ μέρους τοΰ Χέρμπερ Μπρενόν, ό 
οποίος μάς έσυνηθισε είς έργα άρτια καί ένδιαφέροντα. 
Το σενάριο παρουσιάζεται χωρίς συνοχήν καί ενδιαφέρον, 
οι διάλογοι... αφελέστατοι, καί οι ηθοποιοί υστερούν κα- 
ταφανώς. Τό περίεργον είναι δτι ένφ είς τήν διανομήν 
υπάρχουν έκλεκτοί καλλιτέχναι, ώς ή Λωρέττ Γιούγκ, ή 
Ιρέν Ριτς και ο Ράλφ Φόρμπες, έν τούτοις παραμένουν 

αχρησιμοποίητοι καί οι κύριοι ρόλοι δίδονται είς ήθο- 
ποιούς όγδοης τάξεως 'Εκείνο δμως ποΰ προκαλεϊ τήν 
θυμηδίαν καί τά ακράτητα γέλοια τών θεατών είναι τό 
οτι ό ’Εμίρης (πρόσωπον έρμηνευόμενον άπό τόν γνωστόν 
μας συμπατριώτην Γεώργιον Ρήγαν) προστάζων τούς "Α
ραβας υποτακτικούς του τούς όμιλεΐ... είς ελληνικήν γλώσ
σαν, και μάλιστα ίδικής του έμπνεύσεως. ’Επί παραδείγ- 
ματι, θέλων νά διατάξη τό καραβάνι νά σταματήση φω
νάζει : Σταμάτα τή καραβάνα! Είναι εΰκολον νά έννοήση 
κάνεις τό τι έπακολουθεϊ. Είναι απορίας άξιον τό διατί 
δεν εκοψεν δλας αύτάς τάς σκηνάς ή «Ε.Κ.Ε.». Ίσως 
δια νά δώση τήν εύχαρίστησιν (;) είς τούς "Ελληνας νά 
ακούσουν την γλώσσαν των είς ’Αμερικανικήν ταινίαν. 
, Το μονον ένδιαφέρον σημεΐον τοϋ φίλμ είναι μερικαί 
ωραΐαι εικόνες τής ερήμου.

Εν συμπερασματι πρόκειται περί αποτυχημένου έργου, 
τό οποίον παρ’ δλον δτι προεβλήθη κατά'τήν εβδομάδα 
τοΰ Πάσχα δέν έσημείωσεν ούτε έμπορικήν έπιτυχίαν.

Βίων ΙΙαπαμιχάλης

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(Ταινία όμιλοΰσα έλληνιστί) Προεβλήθη εις τό «Παλλάς»

Κατόπιν τών τόσων συνεχών εξαμβλωμάτων ποΰ μας 
παρουσίασε μέχρι σήμερον ό έλληνικός(;) κινηματογράφος, 
ομολογοΰμεν δτι έπήγαμεν νά παρακολουθήσωμεν καί τήν 
νεαν ταύτην ταινίαν μέ μεγάλην έπιφυλακτικότητα. Καί 
η προβλεψίς μας αϋτη, ώς ήτο επόμενον, έπαλήθευσε πλή- 
Q»?· Το φίλμ αυτό . μάς επαναφέρει είς τήν πρώτην πε
ρίοδον τοϋ όμιλοΰντος, τήν πρό εικοσαετίας περίπου, δτε 
ένας υπερμεγέθης φωνογράφος συνόδευε κακήν κακώς 
διάφορά κινηματογραφικά σκέτς. ’Έτσι καί σήμερον δ ή- 
θοποιός είς τήν οθόνην ανοιγοκλείνει τό στόμα.. . μα- 
ταίως, ένφ μόλις σιωπήση αρχίζει νάόμιλή... ή ήχώ 
του. Υπο τοιαύτας συνθήκας καί ή καλή τυχόν έντύπω- 
σις από μερικά τυχόν προτερήματα τοΰ φίλμ (διότι όμο- 
λογουμενως είς ώρισμένα σημεία τό φίλμ δεικνύει σημαν
τικήν πρόοδον απέναντι τών προγενεστέρων ελληνικών) 
εξαφανίζεται και δέν μένει παρά ή άγανάκτησις τοΰ κοι
νού δια τό περίεργον κατασκεύασμα ποΰ τό πρσσεκάλεσαν 
να παρακολουθήσω. Θά ήτο άπείρως προτιμώτερον έάν 
το φιλμ αυτό προεβάλλετο ώς βωβόν, μέ μουσικήν συνο
δείαν μονον, όπότε θά έξετιμάτο δσον έπρεπε ή ποοσπά- 
θεια τοΰ νεαροΰ σκηνοθέτου κυρίου Κατσέλη, ή εκλεκτή

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΑ/Λ

πράγματι φωτογραφία, καί ή συμπαθής έμφάνισις τής 
κυρίας Μιράντας.

Ίσως ένας έξ αρχής νέος συγχρονισμός νά διέσωζε 
κάπως, τήν κατάστασιν. ’Απαιτούνται βέβαια διά τόν σκο
πόν αύτόν άρκετά χρήματα, άλλά μόνον έτσι υπάρχει έλπίς 
νά σημείωση τό φίλμ σχετικήν έπιτυχίαν καί νά καλν- 
φθοΰν τα έξοδά του. Άλλως, πολύ φοβούμαι διά τήν 
εμπορικήν του καρριέραν. Βίων ΙΙαπαμιχάλης

ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΧΑΒΑΡ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλέ®
, Τό φίλμ αύτό, διασκευή τής περιφήμου όμωνύμο» 
οπερέττας,τοΰ Πώλ Άμπραάμ, οφείλει δλον του σχεδόν 
τό ενδιαφέρον είς τήν γλυκυτάτην μουσικήν τοΰ γερ- 
μανοΰ συνθέτου. Ό Ριτσάρ Όσβαλντ, δστις άνέλαβε τήν 
κινηματογράφησίν του περιωρίσθη είς τό νά φωτογράφη
ση απλώς τάς διαφόρους σκηνάς τοΰ έργου, άποφεύγων 
επιμελώς νά παρουσιάση κινηματογράφον. "Ετσι, πρέπει νά 
κρίνωμεν και ημείς τό έργον ώς θεατρικήν όπερέτταν, 
πράγμα ποΰ δέν είναι τής παρούσης στήλης. Θά όρκε- 
σθώμεν μόνον νά σημειώσωμεν τήν καθαράν φωτογρα
φίαν καί τό παίξιμο τής Μάρθα Έγκερτ. ή οποία είναι 
πάντοτε δροσερή καί χαριτωμένη.

Τό «"Ανθος τής Χαβάϊ», λόγιο τής ώραίας μουσικής 
του εσημείωσεν εις τάς 'Αθήνας έπιτυχίαν.

Βίων ΙΙαπαμιχάλης

«Τ Υ Φ Ω Ν»
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «ΠάνθεονΜ

Δεν είναι υπερβολή άν σημειώσωμεν δτι άπό τών πρώ
των εικόνων τής ύπό κρίσιν παραγωγής τής Camera— 
Bilms, αντιλαμβάνεται κανείς τήν μετριότητα της καί 
διατίθεται ευθύς δυσμενώς πρός αυτήν. Καί τω δντι. Ή 
Λιανέ Χάίντ^ η πρωταγωνίστρια, ή άφθαστος δημιουργός 
τοΰ «Μή ρωτάς γιατί», άπό τήν οποίαν καί άνα μένα μεν νά 
επίδειξη τό συνηθισμένον της μπρίο, άτονεΐ, καθώς μειο- 
νεκτεϊ επίσης καί δ Βίκτωρ ντέ Κόβα. Ό Μπέρναρ Γκαϊ- 
σκε, ο γνωστός μας άπό τήν «Μανδραγόρα», είς τόν άχαρι 
ρολον του, μόλις άνεκτός. Ή κακή φωτογραφία καί τό 
αμελέτητοι- ντεκουπάζ δλοκληρώνουν τήν έκ τής δλης προ
βολής δυσανασχέτησιν.

Ό «Τύφων» συνεπώς,„ στερείται καλλιτεχνικής άξια? | 
και εμπορικότητος, παρ’ δλον δτι ή Λιάνε Χάϊντ έγγυάτο 
τοιαύτην.

Δημ. Σαμαηίδης 
ί- -Ηξ-

ΦΑΝΤΟΜΑΣ
( Ομιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ» |

Τό, πολύκροτον μυθιστόρημα «Φαντομάς» τό όποιον, .] 
με τους ηρωικούς άθλους τοΰ ήρωός του, έτερψε γενεάς - 
γενεών, δέν είναι η πρώτη φορά ποΰ κινηματογραφεϊται. 
Το παρακολουθήσαμε καί άλλοτε άπό τής οθόνης, μέ 
πρωταγωνιστήν τόν Ρενέ Ναβάρ, τόν άλησμόνητον καί 
μεγάλον γάλλον καλλιτέχνην καί τώρα, μέ έρμηνευτάς ■ 
τον Ζάν Καλλάντ, τήν Τάνια Φεντώρ καί τόν Τόιι Μπουρ- 
ντελ. Δυστυχώς δμως ή προκειμένη του κινηματογραφική 
διασκευή δέν παρουσιάζεται δσον έπρεπε ικανοποιητική, 
Ο Πωλ Φεγιός, ό σκηνοθέτης, δέν άπέφυγε, άτυχώς, τήν 

λαϊκοποίησιν τοΰ έργου του κ’ έτσι ό «Φαντομάς» ,’δπωί

έονάτως καί ό «Άρσέν Λουπέν», παρουσιάζεται ώς ένα 
Ξβθισμένον αστυνομικόν φίλμ. Καμμία χαρακτηριστική 
«οοοτοτυπία είς τήν λήψιν καί έκτύλιξιν τών σκηνών του, 
κανένα έντυπωτικόν τρυκ είς τήν διαδοχήν τοΰ ταμπλω. 
Ή φωνοληψία, πάντως, δύναται νά χαρακτηρισθή ώς τό 
πλέσν επιτυχές σημεΐον, καθώς καί οί φωτισμοί καί ιδίως 
ή αρχιτεκτονική τών «έσωτερικών». Ή φωτογραφία 
Λα^©ά είχε κανείς, ώς έν συμπεράσματι νά παρατηρήση, 
«ng «Φαντομάς», αν καί μή έχων τέχνην, είναι προικι
σμένος έν τούτοις μέ εμπορικότητα, επειδή, όπως και εις 
τήν αρχήν τής παρούσης άνέφερα, είναι πολύ γνωστός καί 
Αγαπητός ώς μυθιστόρημα. Δημ. Σαμαηίδης

ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ
• (Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 
ΙΡΙίΊΙ συνεργασία Ρόμπερ Στόλτζ—Γέζα φόν Μπολβαρυ 

ποΰ ήρχισε τόσον ευνοϊκά μέ τό «Μή ρωτάς γιατί», έξακο- 
λουθεϊ νά ύφίσταται μέχρι σήμερον καί χάρις είς αυτήν 

■ έπροικίσθη ό κινηματογράφος μέ μερικά χαριτωμένα καί 
δροσερά έργα. "Ενα άπ’ αύτά είναι καί τό «Τί ονειρεύον
ται ή γυναίκες» τό όποιον έπιπροσθέτως ξεφεύγει καί άπό 
ίόΚσνειθισμένο καλοΰπι τής κινηματογραφικής όπε- 
ρέττας. Ή μουσική τοΰ Στόλτζ είναι αυτήν τήν-φοράν 
γραμμένη μέ πολλήν προσεκτικότητα καί συνοδεύει μέ λε
πτότητα καί τάκτ τάς διοφόρους καταστάσεις τοΰ φίλμ. 
Έτσι ή μουσική, δπως συμβαίνει μέ τά περισσότερα έργα 
τοΰ είδους αύτοΰ, δέν είναι ξεκάρφωτη, άλλά παίζει σπου- 
δαϊον ρόλον καί συντείνει εις τό νά τονίζει δσον και δπως 
πρέπει τήν σπουδαιότητα κάθε είκόνος.

Τό σενάριο πραγματεύεται τήν Ιστορίαν μιάς χαριτω
μένης καί ώραίας γυναίκας, ποΰ πάσχει από κλεπτομανιαν 
καί ή διοία κατορθώνει νά θεραπευθή άπό τό φοβερόν 
αύτό ελάττωμα, χάρις είς τόν έρωτα τοΰ συμπαθούς Γκου- 
σταφ Φραίλιχ. Ή ίστοριοΰλα αυτή ποικίλλεται μέ πολλά 

^Ηκιτωμένα καί πρωτότυπα έπεισόδια, ποΰ γοητεύουν τόν 
/ςδεατήν. Άλλά τό μεγαλύτερο προτέρημα τοΰ φίλμ, είναι 

ί£Η|ορόπος μέ τόν όποιον έσκηνοθέτησε τό έργον του δ φόν 
ζ^ίίπόλβαρυ. "Εως τώρα μάς έδόθη πολλές η ευκαιρία νά 

κρίνωμεν τήν Ικανότητα τοΰ έκλεκτοΰ αύτοΰ σκηνοθέτου 
(Μή ρωτάς γιατί, Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι, Ενα 

1 -τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα, κ. ά.) άλλά είς τό ύπο 
κρίσιν έργον υπερέβαλε τόν εαυτόν του. Σέ κάθε σκηνήν 

. δείχνει ένα λεπτότατο γοΰστο συνδυασμένο μέ τήν πείραν 
καί τήν βαθειά επαγγελματικήν γνώσιν ενός δεξιοτέχνου 
σκηνοθέτου.

L "Ολον τό τεχνικόν μέρος, ντεκόρ, φωτογραφία, ντεκου- 
■ πάζ, μοντάζ, φωτισμός κ. ά., είναι άμεμπτον καί άποτε- 

λεϊ ένα σύνολον πρώτιστης τάξεως. Τούς ίδιους επαίνους 
I έχω καί διά τήν ερμηνείαν τών ηθοποιών. Ό Γκούσταφ 
«9ραίλιχ χαριτωμένος εραστής, όπως πάντα σχεδόν. Άλλα 
^Κύτήν τήν φοράν ή παρουσία δύο εξαιρετικών ταλέντων, 

τής Νόρα Γκρέγκορ καί τοϋ Πέτερ Λόρ, κατορθώνει νά 
τον έπισκιάση. Ή πρώτη είς τόν ρόλον τής κλεπτομανούς 
νέας είναι πραγματικά άξιοσημείωτη. ’Ενσαρκώνει τέλεια 

ί ■ τόν ρόλον της, μέ ζωηρότητα, αίσθαντικότητα καί χάριν 
Μφ*»ράμιλλον.  Ό Πέτερ Λόρ, ό γνωστός «Δράκος τοΰ Ντύ- 
ί. σεντορφ», δημιουργεί ένα ^σπαρταριστόν τΰπον μυστικού 
F? “οτυνόιιου. Καλοί επίσης καί ή Όττο Βάλμπουργκ καί 
I Κοάρτ Χόρβιτζ. , , . ,

Κ; , Γενικώς πρόκειται περί χαριτωμένου και καλοραΛμενου 
Γζ φίλμ, τό όποιον έσημείωσε δικαίαν έπιτυχίαν.

Β. ΙΙαπαμιχάλης

ο ΧΑΛΥΨ
Το μεγάλο αυτό ιταλικό φιλμ 

λειώσε. "Οσοι είδαν τήν δοκιμαα^|^τ®ρ^ν«οΰ 
«Χάλυβος» ένΟουσιάσθησαν. Τέχνης·^?»
άνηγγέλίίη άπό τόσων μηνών/(^ι τό οποίον ανέ^^ 
νέτο μέ τόσην ανυπομονησίαν *>&ά  προβληθή όφΊ 
νούπω, καί κατά τά λεγάμενα,ί^ύταποκρίνεται πλ^-Ι 
ρως πρός τάς προσδοκίας πουζ^τέσχετο εΰΟή^) 
αρχής τό όνομα τοϋ Ρουτμαν. - ,

Έπί τή ευκαιρία τής προσεχούς--προΙ^^^^ 
«Cines» έξέδωσε ένα διαφημιστικόν '&ηιττΛΤίΓα που 
εξηγεί τίνι τρόπφ πρέπει νά παρακολούθηση τό 
κοινόν τό περίεργον αυτό έργον.

Δέν πρέπει, λέγει τό σημείωμά, τό κοινόν νά 
παρακολούθηση τό έργον αυτό δπως ένα άλλο δποιο- 
δήΐτοτε φίλμ, άλλά δφείλη νά προετοιμάση τό πνεύ
μα του διά μίαν άνωτέραν φυσικήν εύχαρίστησιν. 
Δέν είναι μία διαδοχή εικόνων, έστω θαυμάσιων, 
ούτε ένα άπό. τά έπεισόδια, κατά τό μάλλον και ήτ- 
τον δραματικά, τής καθημερινής ζωής, οσονδηποτε 
καλά καί αν έξιστορώνται, άλλά ένα πραγματικό 
ποίημα, ένας καθαρός λυρισμός, δπου ή φωτιά, τό 
νερό, αί μηχαναί καί ή βαθειά ζωή τής εργασίας 
υμνούνται άπό ένα μεγάλον ποιητήν.

Τό ερωτικόν δράμα τοϋ Μάριου, τής Τζινας και 
τοΰ Πέτρου, τό δράμα μεταξύ τών δύο αντιζήλων, 
ή άτελείωτη λύπη τοΰ Μαρίου καί ή μοναξιά τοτη 
περνούν ώς μικραί λεπτομέρειαι μέσα είς τόν θό
ρυβον τών καταρρακτών καί τήν καταχθόνιον λάμ- 
ψιν τών εργοστασίων.

“Ενα καπέλλο Βερσαλλιέρου αέ φτερά πού κι
νούνται είς τόν άέρα, ιδού ή πρώτη σκηνή τοΰ 
«Χάλυβος»’ ή σκιά τήν οποίαν διασχίζουν εκθαμ
βωτικέ: λάμψεις ενός εργοστασίου, κατόπιν μία δια
δρομή μέ ποδήλατα επάνω είς τούς λευκούς δρό
μου:, τό ίπποδρόμιον, ρούχα άπλωμενα^εις τον άέ
ρα καί είς τόν ήλιον, ένα πλυντήριον δπου συνω
στίζονται γυναίκες, μέ δυο λέξεις δλη η ζωη μιάς 
κωμοπόλεως είς τά περίχωρα τών χαλυβδοποιέιων 
πού κυριαρχούν υπερήφανα τά πέριξ τοπεΐα.

"Ετσι ό Ρούτμαν ερμήνευσε τό δράμα τοϋ Πι- 
ραντέλλο, έτσι τό άπέδωσε. "Οποιο: ζητησει εις τό 
φίλμ αύτό μιά κοινή ίστοριοΰλα, μίαν διασκέδασης 
είς τήν έννοιαν τήν πλέον ταπεινήν τής λέξεως,Λθά 
είναι άσφαλώς άνίκανος νά άντιληφθή τήν βαθε(άν 
ωραιότητα αύτοΰ τοΰ αυθεντικού έργου τέχνης. ;

Ή μουσική πού συνοδεύει-το φιλμ οφείλεται] εις 
τόν ’Ιταλόν συνθέτην Μαλιπιέρο. u

Παρουσιάζουσα τόν «Χάλυβα» ή «Cines» πα
ρουσιάζει ένα εξαιρετικόν φίλμ, δχι μόνον από ίτήν 
σπουδαιότητα τών μέσων πού έχρησιμοποιηθη4§ν, 

’ άλλά προσέτι διά τήν ευρύτητα τοΰ σχεδίου καινήν 
. αύστηράν μεγαλοφυΐαν τής πραγματοποιήσει»:. --

UQAEITAI χειροκίνητον τηλέφωνον συστήμα
τος «Οΰέστερν Έλέκτρικ» σχεδόν καινουργές 
κατάλληλον δΓ ’Επαρχίαν, είς πολύ συμφέρον- 
°αν τιμήν. Γράφατε Διεύ&υνσιν «Κινημ. ’Αστε
ίος» Άϋ'ήνας.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΊΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΓΝΟ/ΆΕΣ KQI ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

'Ομολογώ δτι δέν ήθελα παντάπασι ν’ ασχοληθώ 
μέ τήν νέαν ελληνική ταινία, τήν «Δεσποινίδα Δι
κηγόρο», τής Olympia—Film. Κι’ αυτό γιατί πι
θανόν μερικοί καλοθεληταί νά φαντασθοΰν, διαβά
ζοντας τις μέλλουσες ν’ άραδιασθοΰν, έν συνεχεία, 
επικρίσεις έναντίο τής έν λόγφ εταιρίας και τών 
συνεργατών της, πώς τάχα δ,τι γράφω μοΰ τό 
εμπνέει τό μίσος και ή μνησικακία πού τυχόν θά 
τρέφω πρός τούς τελευταίους, επειδή κάποτε, στό 
έκπνεϋσαν ήδη περιοδικό τους «Σινεμά», μοΰ έπε- 
τέθησαν άδικαιολογήτως. "Οπως και νά έχη τό 
πράγμα έχω αίσθανθή τόση αηδία και άγανάκτησι 
παρακολουθώντας τό ως άνω φίλμ, ώστε νά μοΰ 
επιβάλλεται, έκ δημοσιογραφικού καθήκοντος πλέον, 
δχι μόνο, νομίζω, νά μή μιλήσω, άλλά καί δσο τό 
δυνατό αυστηρότερη γλώσσα νά μεταχειρισθώ.

Έφανταζόμουν, γιά νά είμαι ειλικρινής δτι ή 
Olympia—Film, μετά τήν μετρ ία επιτυχία τοΰ «Ά- 
γαπητικοΰ τής Βοσκοποΰλας», δέν θά έπραγματο· 
ποιούσε πια καινούργιο έργο. Άπατήθηκα! Τρίτη, 
κατά σειρά, παραγωγή της, ή «Δεσποινίς Δικηγό
ρος», ακολούθησε και νά δούμε μέχρι ποιου σημείου 
θά έξικνηθή ακόμα ό δημιουργικός οργασμός της, 
άν τό κοιμώμενον τόν νήδυμον Κράτος δέν σπεύση, 
έπ'ι τέλους νά θέση τέρμα στον έξευτελισμό πού 
ύφίσταται, κατ’ αυτό τόν τρόπο, ή εθνική μας καλ
λιτεχνία. Κα! πράγματι. Είναι θλιβερό νά παρευ- 
ρισκώμεθα προ θεάματος προκαλοΰντος τήν θυμη
δία τού κοινού, εις βάρος, πάντοτε, τοΰ καλλιτεχνι
κού μας είναι, δταν συμβή, προ παντός—και θά 
γίνη τούτο—τό κοινόν αυτό νά μή τό απαρτίζουν 
καθ’ ολοκληρίαν Έλληνες. Ή ψυχή μας γεμίζει 
τότε—δπως τοΰ υποφαινομένου, προσφάτως, στήν 
Αίγυπτο—άπό φρίκη και απέχθεια πρός τούς δια
φόρους παραγωγούς μας (άποφεύγω γιά ευνόητους 
λόγους, ν’ άναφέρω ονόματα), οί όποιοι, ,άδιαφο- 
ρώντας άπολύτως γιά τις συνέπειες, προμηθεύονται 
μιά ξεχαρβαλωμένη κινηματογραφική μηχανή, συμ
πράττουν μέ δυο — τρεις άλλους ασυνειδήτους και 
αποφασίζουν, μέ τή'ν μεγαλείτερη ευκολία, νά κα-, ■ 
τάσκευάσουν φίλμς, παροτρυνόμενοι ώς έκ περισσού 
και άπό τόν φιλικό'τους τύπο. Τι νάγίνη δμως ! Αυτά 
είναι τά ολέθρια επακόλουθα τής φορολογικής άτε- 
λείας τών εντοπίων ταινιών. Συνεπώς : άναμένειν 
έν καιρφ και τά χείρφ...

* *
’Απορώ πώς ό κ. Συναδινός, τόν όποιο ξεχωρι

στά εκτιμώ και μέ τόν όποιο συνεργάστηκα άλλοτε, 
δταν έδούλευα ώς άρχισυντάκτης στό «Δελτίο Κρι
τικής», έδέχθη νά παραχωρήση τό έργο του «Δε
σποινίς Δικηγόρος» στήν Olympia—Film καθ’ ήν 
στιγμήν έγνώριζε δτι θά τό έσκηνοθετοΰσε ό κ. Κα- 

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ κ. ΛΩΡΟΥ ΦΑΝΤΑΖΗ, 

τσέλλη:, άνεπτυγμένος, άσφαλώς, άνθρωπος, άλλά I 
συγκεντρώνοντας περί τά κινηματογραφικά όποία»| 
ειδικότητα έχει και ό υποφαινόμενος γιά τήν κινε·; 
ζική νομολογία. Έπειτα και τά ονόματα τών ήθοί 
ποιων πού έμελλαν νά σΰμμετάσχουν, δέν έπρεπενά 
τοΰ έμπνεύσουν επίσης καμμιά έμπιστοσύνη. Γιατί/ 
άν έξαιρέσωμε τήν κ. Μιράντα Θεοχάρη, τήν κ. 
Σαπφιυ ’Αλκαίου και δυό—τρεις άλλους καλλιτέ| 
χνας, οί υπόλοιποι δέν ήσαν, δυστυχώς, οί κατάλ
ληλοι γιά νά έμθανισθούν προ κινηματογραφικό® 
φακού. ’Άς είναι. Τά άποτελέσματα τής κινηματο- 
γραφήσεως τής «Δεσποινίδος Δικηγόρου» είναι τόσο 
άποκαρδιωτικά, ώστε νά πείσουν, άναμφιβόλως, τόν 
κ. Συναδινό, δπως θά έπεισαν και τόν κ. Ξενό- 
πουλο, δτι άνάμιξις είς τά τοΰ Ελληνικού κινημαψ 
τογράφου—δπως παρουσιάζεται σήμερα—άγει, άσν^ 
ζητεί, εις γελοιοποίησι και μείωσι τοΰ κύρους κα® 
τής επιβολής κάθε σοβαρού συγγραφέως.

Γιά τόν κ. Κατσέλλη θάχε κάνεις νά παρατηρήσω 
πώς ή έκ μέρους του σκηνοθέτησις τής «Δεσποινίς 
δος Δικηγόρου» δέν αποτελεί τίποτε άλλο παρά νεαΐ 
νικό ολίσθημα, καθώς και τοΰ φιλοτεχνήσαντος, ως 
πληροφορούμεθα,- τις σκηνογραφίες κ. Μπακοπουί 
λου, έκδοτου τοΰ άπαριθμήσαντος έ'να και μόνο 
φύλλο περιφήμου περιοδικού «Πρωτευουσιάνα».

Περαίνοντας τό άρθρο μου, θά είχα νά διατυ| 
ίτώσω μιά ευχή γιά τόν ρηξικέλευθο κ. Δαδήρά·. 
Τήν εξής: Άφοΰ, ούτως ή άλλως προτίθεται νά 
«γυρίζη» χρηματοδοτώντας και στό μέλλον, ταινίες/ 
νά καταβάλλη, τού λοιπού, μεγαλείτερη προσοχή: 
δσον αφορά τήν εκλογή γενικώς τοΰ περιβάλλοντος 
του. Επειδή πότε ό περιλάλητος- έκεΐνος Παρα- 
σκευάς, πότε ό ’’Αλφα ή ό Βήτα, ώργίασαν, κύριο-; 
λεκτικώς, κατά τής Ελληνικής κινηματογραφίας, ή 
όποια, άτυχώς, είναι ζήτημα άν έχη ένα—δυό φωτ 
τεινά οπωσδήποτε σημεία νά παρουσιάση. ’Άς μή 
προσπαθήση, λοιπόν, ό κ. Δαδήρας τήν καινούργια’ 
αυτή βιομηχανία νά τήν πνίξη έν τή γενέσει της·: 
Δέν βλέπει δτι φέτος κανείς άλλος παραγωγός μας 
δέν έτόλμησε νά ξεπροβάλλη, έκεΐνος δέ είναι δ 
πρώτος και ένδεχόμενον καί δ τελευταίος. Επομέ
νως άς μή θελήση νά φέρη ακέραιο τό άχθος τής 
ευθύνης τοΰ προπηλακισμοΰ και τοΰ διασυρμού τού 
έθνικοϋ φίλμ. ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
Είναι ό τίτλος τής νέας δπερέττας ποΰ θά «γυ- 

ρίση» ό γνωστός σκηνοθέτης Χάρρυ Μπωμόν διά 
λογαριασμόν τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάγερ».

Οί πρωταγωνισταί τής ταινίας θά είναι ό συμ· 
παθής ζέν πρεμιέ Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ καί ή χα· 
ριτωμένη Μάντζ "Ηβανς.

Η ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ 
£ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Απρίλιος (Τού άνταποκριτού μας). 
—Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας, κατα τό τελευ- 
ιαϊον ε’ικοσαήμερον, μάς έπαρουσίασαν τα κάτωθι 

^Μαγικό Παλάτι» (Κιν. Κυπριανού). Έξηκολού- 
θΐίσε τήν προβολήν τοΰ έργου «Ό Βομβαρδισμός των 
Ααρδανελλίων» μέ έπιτυχίαν. Ή προβολή του έργου 
τούτου είς τάς άλλας πόλεις άπηγορευθη υπο της 

■Ερνήσεως διά τού περί άμύνης τών Αποικιών 
Μάγματος. ’Επίσης έπαρουσίασε τα έργα 

«ο Κοέν καί Κέλλυ στήν ’Αφρική» με τους διάση 
μο»; κωμικούς Τσάρλς Πίκφορδ και Ιζωρζ 2.1- 
8νεϋ, άρέσαν. «Χατζή Μουράτ» τού Δέοντος Ιολ- 
στόϊ μέ τόν Τβάν Μοσζοΰκιν, αν και μονον ηχη
τικόν έν τούτοις άφησε τάς καλυτέρας των εντυπώ
σεων διά τήν πραγματικώς θαυμασιαν υποκρισιν 
τοΰ Μοσζοΰκιν. «Μιά Νύχτα Ευτυχίας», «Δεν θέλω 
νά μάθω ποιος είσαι» μέ τήν τσαχπίνα Λιανέ Χαιντ 
καί Γκουστάβ Φραΐλιχ. Τό Αμερικανικόν ομιλούν 
κάου μπόϋ «δ Δολοφόνος τοΰ Πέτ» με τον Λουτ 
Γκίμψον καί τά βουβά έργα «Ραντζέρ ο Σωτηρ» 
και τά «Φτερά τού έρωτος καί τού θανατου». Ε
πίσης ήρεσε ή δίπρακτος όμιλοΰσα κωμωδία του 
Σλΐμ Σαμμερβάϊλ «ό Σλίμ στον Καύκασο».

■ «Θέατρου Παπαδοπούλαν» (Κιν. Ζ· ΙΙαπαδο- 
πούλου). Προέβαλε τήν θαυμασίαν γερμανικήν οπε- 
βέτταν «Νό Νό Νατέτ» μέ τήν Μπαίρνις , Κλαιρ 
καί Άλεξάντερ Γκρέϋ μέ έπιτυχίαν. ’Επιτυχίαν επι- 
trfc έσημείωσε τό «X. 27» με την Μαρλεν Ντιντριχ, 
«Ή έξαδέλφη μου άπό τήν Βαρσοβίαν», «Χολλυ- 
γουντ Ρέβιου τοΰ 1929» χαί τό αθλητικό «Δρο- 
μεύς» μέ τόν Ούΐλλιαμ Χαίηνς και Ανιτα Ιίαιητζ. 

j Προσεχώς «Μπέν Χούρ», «Μάτα Χάρι», «ήυλινοι
Σταυροί» κ.λ.π._____  _ t ___ Γαστων
TOmWOMEION ΜΑΣ j

11 II. Νταβαρϊνον (Κόρινθον).-Λαβόνξες ΰπ’ δψιν μας 
τήν ποότασίν σας, σάς παρακαλουμεν να αρχίσετε να μας 

Αποστέλλει άνταποκρίσε1ς κατά δεκαπενθήμερον. Δεν.
Μκέπει νά παραλείπετε ν’ άναφερετε ουδέ εν εργον. Απο 
Ε&πείλατέ μας τήν ακριβή σας διεΰθυνσιν.

Β G. Allalouf (Tel-Aviv).-’H προτασις σας ϊ^εται 
(ευχαρίστως δεκτή. ’Ενεργήσατε παρακαλουμεν δια την εν ξυτέραν διάδοσιν τοϋ «κϊ ’Αστέρος» ε’ις τήν Παλαιστίνην, 

όπου υπάρχουν αρκετοί "Ελληνες κινημ. Επιχειρημ
Γ. Πέπερην (Λευκωσίαν). Ε’ις τόν κ., Παπαδοπούλαν 

I στέλνεται τακτικά τό περιοδικόν. Εν τουτοις εσταλησαν 
I καί πάλιν ολα τά έκδοθέντα άπό του Ιανουάριου τεύχη.

Γράψατε μας. έάν παρελήφθησαν ΰπ αυτών. , , ,
1 Σνμεωείίην (Αεμεσσόν) —Άναμενομεν εισετι απαιτη- 

σιν διάτό γνωστόν ζήτημα. Παρακαλουμεν να τακτοποιηθη 
11 OVVTOUWC .

I. Τ. (’Ενταύθα).—Έπί τών ερωτημάτων σας, σας συ- 
Μπστώμεν νά διαβάσετε καλά τό είς τό άνά χειρας,τευχος 
^Κμοσιευόμενον άρθρον τοϋ συνεργάτου μας κ. Β. ιιαπαμι- 

(Άμαλιάδα).-"Οπως μάς γράφετε, πράγ- 
Κατι έφάνη μικροπρεπής. Σάς παρακαλουμεν όμως να μη 

ί. πέσετε ν’ αναφέρετε είς τό σημείωμα σας τα προβα/.λο 
Τ«να καί είς τόν έτερον κινηματογράφον, έργα.

Η ΚΙΝΜΜΗΤΟΓΡΗΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ’Απρίλιος (τοΰ τακτικού ανταποκριτου 
μας) —Κατά τάς τελευταίας αΰτάς ημέρας αι ελληνικοί 
έφημερίδες τής πόλεώς μας έπετέθησαν δριμυτατα εναν
τίον τής ελληνικής κινημ. παραγωγής εξ αφορμής «1? δια- 
δόσεως μιας είδήσεως περί προβολής της ελληνικής ται 
νίας «Ό Κακός δρόμος». Ή ταινία αυτή π θεισα 
καί προβληθεϊσα δοκιμαστικώς έκρίθη υπο 
μας έλλήνων επιχειρηματιών τοϋ κινημ^χΜ^γ “ί 
φημιστική τοϋ θεσμού τής ελληνικής .·
ήονήθησαν ώε έκ τούτου νά την πρσ/α^ουν,^ θεσαντες^ 
εθνικόν φρόνημα ύπεράνω τού επαγγ/λ^ιτικου των συμφελ p 

 

ροντος. Είναι λυπηρόν πράγματι να |ε»ε,θουν συγγραφευς| 
καί τί κορυφαίοι τών έλλήνων καλλίτ^νφν να ">”■ 
εΐς μίαν ταινίαν τόσον δυσφημιστική^ Μάντην 
οικογένειαν. ,

Τελευταίως είς τούς*  κινηματογράφους^Της π 
ποοεβλήθησαν τά εξής έργα :

'Ρονανιάλ «Τά παραδείσια πτηνά» με ,. , 
ντέλ Ρίο καί «Πειρασμός ε’ις τόν Παράδεισον» με την Μυ· 
ρ1<Ριάίτο. «Ό άνθρωπος χωρίς όνομα» και « Η ωραία

«Τό τραγούδι τής καρδιάς» αιγυπτιακή ομι
λούσα καί »Ό άνδρας της». 'Λ»

Γηωμόν. «Είναι αναγκαίος ο γάμος» μέ την Αννυ Ον 
τοα καί «Τό τραγούδι τής ζωής». ,

Ρέξ. «Ναρκωτικά» μέ τόν Ζαν Μυρα και την Ντανιελ 
Παρολά καί τό «Έγκλημα τοΰ Μπουΐφ».

Κοσμονκράφ. «Ό άγαπητικος τής βοσκοποΰλας».
Λίντο Πάλας. «Τό παληό σκοτινο σπητι» και « Ο πόλε 

μικός αγγελιοφόρο;» μέ τόν Τζάκ Χολτ. Σειρηνί9ης

ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΚΕΤΜΠΛ
'Ο γνωστός ζεν-πρεμιέ Κλάρκ Γκέϊμπλ,^ προέβη 

Ισχάτως εις μίαν χαρακτηριστικήν ομολογίαν προς 
’Αμερικανόν δημοσιογράφον. «.Τότε μονον», είπε,^ 
«ύπελόγισα τόν ίαντόν μον, όταν με προεκρινε όια 
νά πρωταγωνιστήσω παρά τό πλευράν της εις την 
«Σουζάν Λενόξ» ή Γκρέτα Γκάρμπο». Ιο τοιον- 
τον είναι ενδεικτικόν τής μεγάλης εκτιμησεως της 
οποίας άπολαμβάνει ή Σονηδϊς βάμπ απο τους 
συναδέλφους της. ______ _______

ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑΣ
Ό Άλφρέντ Ζέϊσλερ μέ τούς βοηθούς του καί' 

τούς έομηνευτάς τοΰ νέου όμιλούντος φιλμ της 
«Οΰφα», τό «Άστρον τής Βαλέντσιας» επεστρεψεν 
έκ τής ’Ισπανίας καί ήρχισε αμέσως τά «εσωτερικά» 
ε’ις τά στούντιο τοϋ Νιουμπάμπελσμπεργκ.

Αυτό τό φίλμ θά έκδοθή εις τήν γαλλικήν και 
γερμανικήν. Διά τήν γαλλικήν έκδοσιν, που πραγ
ματοποιείται ύπό τήν διεύθυνσιν του Σερζ ντε Πο- 
λινώ, προσελήφθησαν : ή Μπριγκιττε Χελμ και ο 
Ζάν Γκαμπέν, μαζύ μέ τήν, Σιμόν Σιμόν .τον 
Τόμμυ Μπουρντέλ, τόν Τζόε Αλεξ, την Πωλ Αν- 
τοάλ καί τόν Λουσιέν Νταιλ. r .
' Διά τήν γερμανικήν έκδοσιν: η Λιανέ Χαιντ, η 

”Οσσι Όσβάλντα, ό Πέτερ Έρκελενζ, ο Παουλ 
Βεστμέγιερ καί δ Όσκάρ Σίμα.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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, Η κίνησις τών άθηναϊκών κινηματογράφων έχσλαρώθη 
αισθητώς, πρό παντός άπό τοϋ Πάσχα καί εντεύθεν. ΕΙς 
τοϋτΟ- συνετέλεσαν, άφ’ ενός ή έλλειψις πλέον εξαιρετικών 
ταινιών και άφ’ έτερου ή πληθώρα τών θεάτρων τά όποια, 
με τας μικρας τιμάς τών εισιτηρίων, συναγωνίζονται" έπαρ- 
κώς τους κινηματογράφους. Διότι, δυστυχώς έφθάσαμεν 
είς το σημείον ώστε τά θέατρα νά έχουν τιμάς εισιτηρίων 
8 15 δρχ. εν άντιθέσει μέ τά τών κινηματογράφων, πρώ
της βιζιόν εννοείται, τών όποιων αί τιμαί κυμαίνονται άπό 
10—25 δρχ. ’Αλλά καί τών κεντρικών λαϊκών κινηματο
γράφων Ροζικλαϊρ, Ελλάς, Μαζέστικ, Ά&ηναϊκόν κλπ. 
τών οποίων αί τιμαί τών εισιτηρίων είνε κατά πολύ μικρό
τεροι, δέν εύρίσκονται εις καλυτέραν μοίραν, τών Α' βι- 
ζιόν τοιουτων. Έν αναλογία πρός τήν αύτήν εποχήν τοϋ 
παρ. έτους παρουσιάζεται πολύ μικροτέρα.

Εν τφ μεταξύ οί θερινοί κινηματογράφοι ετοιμάζονται 
πυρετωδώς, πολλοί τών όποιων θά κάνουν έναρξιν περί τά 
μέσα τοϋ προσεχούς μηνός Μαίου. Μέχρι σήμερον έγνώ- 
σθη οτι θά λειτουργήσουν οί κάτωθι θερινοί μέ τά έξης 
μηχανήματα:

Έσπερος μέ τά μηχανήματα Ούέστερν Έλέκτρικ τοϋ 
Κοτοπουλείου, Κυψέλη μέ τά μηχανήματα τής Ίριδας τής 
Πανεπιστημιακής, Λέσχης, Ζέφυρος μέ μηχανήματα «Τσι- 
νεμικάνικα», Στάδιον μέ μηχανήματα επίσης «Τσινεμεκά- 

τ0° Μοντιάλ, Άλκαζάρ μέ μηχανήματα Ούέστερν 
Ελέκτρικ τα μετά τοΰ Οΰφα ΙΙάλας συνεταιρικά τοιαΰτα, 
Μοδέρνο μέ τά μηχανήματα R. C. A. Photophone 
τοΰ Σάλον Ίντεάλ, Κάπιτολ μέ τά μηχανήματα < Κλάγκ 
Φιλμ τοϋ Άρεως, Γκλόρια μέ τά «Ούέστερν Έλέκτρικ» 
τοϋ ΙΙαν&έου, Βερντεν μέ τά μηχανήματα τοΰ Ροζικλαϊρ. 
ΙΙετσάλη · Μπακούρου μέ τά γνωστά περυσινά μηχανή
ματα, Αίγλη μέ τά μηχανήματα «Ούέστερν» τοΰ Μαζέ- 
στικ, Νεάπολις μέ μηχανήματα «Τσινεμεκάνικα», Α.Ο.Δ.Ο. 
με μηχανήματα Cine Radio Κυβέλεια μέ μηχανήματα 
Σαμσον Ελέκτρικ και ΙΙαλλάς Παγκρατίου έπί τής ταρά
τσας μέ μηχανήματα «Τσινεμεκάνικα». Τό έπί τής Λεωφ. 
Λιον. ’Αρεοπαγίτου θερινόν κέντρον Άκροπόλ δέν ένοι- 
κιάσθη είσέτι ώς έπίσης καί τό έπί τής όδοϋ Λένορμαν 
Αΰρα. Διαδίδεται έπίσης δτι ή «Έλλην. Κινημ Ένωσις» 
ενοίκιασε τό πρό τοϋ ’Αλκαζάρ καί έναντι ακριβώς τοΰ 
Σταθμοΰ Πελοποννήσου μεγάλο οϊκόπεδον, τό γνωστόν «κα 
μένο», διά νά τό χρησιμοποιήσω ώς θερινόν κινηματογρά
φον, ,μέ τάς ήχητικάς εγκαταστάσεις τοΰ χειμερινού Σπλέν 
τιτ. Ή διάδοσις αΰτη δύναται νά θεωρηθή ακριβής, άν 
λάβη κανείς ύπ’ δψιν του, δτι, τό μοναδικόν εις τήν περι
φέρειαν εκείνην μεγάλο θερινόν Άλκαζάρ δέν θά προβάλγ) 
ταινίας τής Ε.Κ.Ε., κλεΐσαν τά προγράμματά του μέ ται
νίας τών γραφείων Μέτρο-Γκόλντουϊν, Μαργουλή, Άμολο 
λοχίτη-Βουλγαρίδη, Α.Ε.Κ.Ε. τοΰ κ. Άργύρη, Ζερβοΰ 
κ. ά. Έν τοιαύττ] δέ περιπτώσει, ίσως ή Ε.Κ.Ε. νά άπε- 
φάσισε τήν ένοικίασιν τοΰ μεγάλου έκείνου οικοπέδου διά 
τήν προβολήν τών ταινιών της καί πρός τόν σκοπόν τοΰ 
συναγωνισμού. Παρά τούς άνωτέρω λόγους, έν τούτοις δέν 
φαίνεται πιθανή ή λειτουργία τοΰ δευτέρου αύτοΰ κινημα
τογράφου, μολονοτι ήτο οπωσδήποτε απαραίτητος,άκόμη καί 
δια λόγους καθαρώς συναγωνισμού έναντίον τών έκεΐ γύρω 
δημιουργηθέντων τεσσάρων θερινών θεάτρων. Λέγεται έπί
σης δτι τό έπί τής Λεωφόρου|Άλεξάνδρας θερινόν Hava- 
Φήναια ένοικιάσθη ύπό τοΰ κ. Γ. Δασκαλάκη, τοΰ περυσι- 
νοΰ ενοικιαστοΰ τοΰ Ναρκίσσου. Ένας άλλος έπίσης θερι
νός πρόκειται νά λειτουργήσω ε*ξ  τήν πλατείαν τοΰ τέρμα
τος τοΰ τράμ Κυψέλης άγνωστον ύπό ποιου διεύθυνσιν.
, Κατά τάς παρελ. έβδομάδ*ας  προεβλήθησαν τά κάτωθι I 
έργα εις τούς άθηναϊκούς χειμερινούς κινηματογράφους Λ’ 
βιζιόν.

Παλλάς : 3—15 ’Απριλίου «Άνθος τής Χαβάϊ», 16—23 j 
ίδιου τό Ελληνικόν «Δεσποινίς δικηγόρος» καί 24—30’ 
ίδιου «’Αγάπη, γέλοιο, ξενοιασιά».

Μοντιάλ : 3—9 'Απριλίου τό γνωστόν θεατρικόν έργον1! 
τοΰ Μαρσέλ Πανιόλ «Μάριος», 10—15 ίδιου «Ό Χριστός»{| 
16—23 «Τό πληγωμένο ύποβρύχιο» καί 24—30 ιδίου «Δόν 
Κιχώτης» β' βιζιόν.

Σπλέντιτ : 3—9 ’Απριλίου «Ξάνθο όνειρο», 10—15 
ίδιου «‘Ο βασιλεύς τών βασιλέων», 16—28 «Τί δνει-1 
ρεύεται μιά γυναίκα» καί 24—30 ίδίου«Ή σφίγξ ώμίλησε».

Πάυθεου : 3—9 ’Απριλίου «Τό βάλς τοΰ Παραδείσου», 
10—15 «Ό Χριστός», 16—23 «Τυφών» καί 24—30 ιδίου’ 
«Δική σου γιά πάντα».

’Αττικόν : 3—15 Απριλίου »Μπέν—Χούρ», 16—23; 
«Μετά τήν προδοσίαν», μέ τήν Τζίνα Μανές καί 24—36 
ίδιου «Αύτόν θέλω κΓ αύτόν θά πάρω».

Σάλον Ίντεάλ : 3—9 «‘Ο λευκός δαίμων» συγχρόνως! 
μετά τοΰ Οΰφα Πάλας—τό όποιον έτερμάτισε τάς κινημ. 
παρασιάσεις του τήν Μ. Τετάρτην— 9—15 «Ό Χριστός»,! 
16—23 «Φαντομάς» λίαν έπιτυχώς καί 24—30 «Το γαμή-Ι 
λιον ταξείδι μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ καί τόν ΆλμπέρΠρε- I 
ζάν, συγχρόνως μέ τόν ’Απόλλωνα.

’Απόλλων : 3—9 Απριλίου «Τό ξα θό δ>ειρο» συγχρό
νως μέ τό Σπλέντιτ, 10—15 «‘Ο βασιλεύς τών βασιλέων»,! 
16—23 «Λεγεών τών ξένων» καί 24—30 ιδίου «Τό γαμή-1 
λιον τσξείδι» συγχρόνως μετά τοΰ «Σαλόν Ίτ τεάλ».

* * .
Μετ' εύχαριστήσεως πληροφορούμεθαδτι ό τέως διευθυν-ζ 

τής τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ διά τήν Εγγύς Άνα- I 
τολήν, κ. Αλβέρτος Κόρνφιλδ, μετά μακράν άσθένειαν,Ί 
άνέρρωσε τελείως, εύρισκόμενος ήδη είς τήν έν Παρισίοις | 
θέσιν του παρά τή Μέτρο Γκόλντουϊν. Είς τόν φίλτατον ! 
κ. Κόρνφελδ ή διεΰθυνσις τοΰ «Κινημ. Άστέρος» εϋχεταιΊ 
νά είιαι δλα περαστικά.

Οί συμπολίται μας είχον καί πάλιν τήν ατυχίαν νά πα
ρακολουθήσουν άπό τής οθόνης τοΰ καλλιτέρου Κινημσ- I 
τοθεάτρου τών ’Αθηνών, τοΰ Παλλάς, τήν νέαν ελληνικήν 
παραγωγήν τής «’Ολύμπια Φιλμ» «Ή δεσποινίς δικηγό
ρος». Λέγομεν τήν ατυχίαν διότι έλφ πρόκειται περί 
ενός φίλμ σχετικώς καλού, έάν πσρουσιάζετο ώς βωβόν, ή '» 
δοθεΐσα είς αύτό φωνοληψία είνε τοιαύτη, ώστε νά έξου- 
δετερώνη κάθε του πλεονέκτημα καί νά τό καθιστά άστεΐον 
είς βαθμόν πού καί ή πλέον ψύχραιμος παρακολούθησίς 
του, νά έκνευρίζει είς άπίστευτον βαθμόν καί τόν πλέον 
άμόρφωτον, κινηματογραφικώς, θεατήν. Παρακολουθεί, έπί 
παραδείγματι, ό θεατής τήν ύποτιθεμένην συνομιλίαν δύο 
έπί τής οθόνης ηθοποιών καί καθ’ δν χρόνον τελειώνει ή 
ομιλία τοΰ πρώτου καί αρχίζει νά όμιλεΐ ό δεύτερος, τότε 
άκούεται ή φωνή τοΰ πρώτου, πράγμα τό οποίον προκαλεΐ 
γέλωτας καί σφυρίγματα έκ μέρους τών ζωηροτέρων θεατών.

Είναι λυπηρόν πράγματι, πρώτον διά τήν ελληνικήν 
Κινημ. παραγωγήν ή όποια θ’ άποξενώση κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον τό κεφάλαιον άπό τάς τΟιούτου είδους έπιχειρή- 
σεις καί δεύτερον διά τόν φίλον κ. Δαδήραν ό όποιος 
άφοσιώθη όλοψύχως είς τήν παραγωγήν έλλην. ταινιών 
διαθέσας τόσα κεφάλαια, άτινα κοτεσπα«αλήθησαν τόσο1’ 
ανόητα απο τους διαφόρους... ειδικούς πού τόν περιστοι
χίζουν άκόμη δυστυχώς.

Άπό τήν Αλεξανδρινήν εφημερίδα «’Ανατολή» πληρο
φορούμεθα , ότι αί έκεί διευθύνσεις τών δύο ελληνικών 
κινηματογράφων Ρουαγιάλ καί Ριάλτο ήρνήθησαν νά προ
βάλουν τήν ελληνικήν (;) ταινίαν «Ό κακός δρόμος» τοΰ 
συγγραφέως κ. Ξενοπούλου, διότι ή ύπόθεσίς της άποπει-

οάται νά δώση μίαν ψευδή καί κακόβουλον εικόνα τή: 
δίχρονου ελληνικής κοινωνίας. Ή σύτή έφημερίς συγχαί
ρει τού; έλληνας διευθυντάς τών δύο ώς άνωτέρω κινημα-

I τογράφων οϊτινες, γράφει, έθεσαν τό εθνικόν συμφέρον 
ύπεράνω τοΰ επαγγελματικού τοιούτου.

Ή άνωτέρω είδησις έρχεται νά δώση ένα γενναΐον ρά
πισμα είς τούς περιφήμους αρμοδίους, οϊτινες όχι μόνον

I έπέτρεψαν τήν προβολήν του έν Άθήναις άλλά καί έφήρ- 
μοοαν διά τήν ταινίαν αύτήν, τήν δυσφημίζουσαν τήν ελ
ληνικήν οικογένειαν, τόν προστατευτικόν νόμον περί φορο
λογίας ελληνικών ταινιών.

***
Β ’Επέστρεψεν έκ τοΰ άνά τά Βαλκάνια καί Παρισίους 
■ίίειδίου του ό διευθυντής τής Α.Ε.Κ.Ε. κ. Αργυρής, 
όσης επί τή εύκαιρία προέβη,είς τήν άγορσν νέας παρα
γωγές γαλλικών ταινιών τών οποίων οί τίτλοι θά άνακοι- 
νώθοϋν λίαν προσεχώς.

BiamsiMtumil
Πάτρκι

Πανθέου. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργο «Ό κα- 
κδς δρόμο;» μέ δυσμενείς κρίσεις τοϋ Πατραϊκοΰ κοινού, 

" «Ή δεσποινίς δακτυλογράφος» καί «Ό θείος μου δ άρχι- 
ϊπράτηγο; .

Ρά Πανθέου (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Ό εξόριστος τής 
Ρωσίας» καί «Ή σφηκοφωληά».
•Ίντεάλ. «Ό κακός δρόμος», «Ή δίςδακτυλσγοαφος 

ΒΚμας». «Τιτάνες τοϋ άέρος», «"Αχ αυτές ή Παριζιάνες» !
καί «Όρλώφ».

;,■■ ■ Πολυθέα,αα. Προεβλήθησαν «Ό βίος καί τά πάθη,τοΰ 
.^ι.'Χριστοΰ». «Ό εξόριστος τής Ρωσίας» καί Εναέριος άπα- 
« γωγή»- Ανδριόπουλος

Βόλο;
$ ’Αχίλλειου. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Οί 

ΜΙΒί&τ&νες τοΰ άέρος», «Αυτή ή καμμιά άλλη>, «‘Ο κ. ή κ. 
ί καί δ Μπιμπί» καί «Νύχτες μεγαλουπόλεως».

ΙΙαπαβασιλείου
f. '“Ηράκλειον

“Απόλλων Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «‘Ο ζητιάνος 
Κ;· τής Σταμπούλ» καί «Χρυσές γαμπίτσες» καθώς καί τά 
L . πρίιτα επεισόδια τοΰ βωβοΰ «‘Ο πύργος τοϋ τρόμου». 
^ΚΠροσεχώς «Γαμπρός άπό πείσμα».

Β Πουλακάκη Προεβλήθησαν τά έργα «Φιλϋστε μ"ε» και 
λ· -,- «Τό πήδημα τοΰ θανάτου».

1, “Αρχάυες. Προεβλήθησαν τά βωβά «’Ερωτικό κυνήγι», 
Εκ,'Ό πληγωμένος αετός» καί δ τελευταίος τών ανθρωπιον».

ΚνΊεράπετρα. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Οί Είλωτες», 
.< «Ή μονάκριβη» καί «Στον άλαλαγμό» τής μάχης».

Παρατηρητής 
“Αμκλιά;

Ρ , Πανθέου Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα ταγκό γιά 
Η σένα». «Ή μάχη τοΰ Σόμ», «Τό ξεβούρκωμα», «Μή ρωτάς 

γιατί καί έπιτυχώς «‘Ο άγαπητικός τής βοσκοπούλας».
Ρουμελιώτης

Μ Κπστορία

Κ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν μέ άποτυχίαν σχεδόν τά,έρ- 
γα«Τό μεγάλο διάλειμμα»μέ τήν Έννυ Πόρτεν καί«Μιλακ·.

Sag Επίσης προεβλήθησαν τά έργα «Οί ’Απαχηδες» με την 
^^^ΗΚγ- Λίβιγκτων. «Λαϊλαψ τοΰ Λαπλάτα» καί « Αστρα- 
Ε?; πιαια ταχύτης» τά δύο τελευταία μέ μικραν επιτυχίαν.

ΠαπαντίναςU ΜίΑΤιλόνη
Βάνθεου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό χορος της 

Κ Οπερας», «Ελεύθερες ψυχές» άμφότειρα μέ μικραν επι- 
■ τ»χίαν, ιΈρωτες τής ερήμου», «Ό τραγουδιστής τής

Σεβίλλης» μέ τόν Νοβάρρο καί 
μαύρα» άνεπιτυχώς. Προσεχώς « 
τική παραζάλη» κ. ά.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Ανύπαντρη μητέρα» 
άνεπιτυχώς, «Σαντοΰ» έπιτυχώς, «Τό μήλον τής έριδος» 
β' βιζιόν άνεπιτυχώς, διάφορα Φόξ Νΐούς καί ,διέκοψε τάς 
προβόλάς του διά να δώση θεατρικός παραστάσεις δ θία
σος Πλέσσα—Μεσολογγίτη. Σωφρονιάδης
Σέρροα

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Συζυγικά παραπα
τήματα «Ερωτικά γυμνάσια» μέ τήν Μάρθα Έγκερτ 
καί ’Αλεξάντερ, «’Έτσι κάνουν όλες», «Ρασποΰτιν» μέ τόν 
Φάίντ καί «Ποτέ πειά δέν θ’ άγαπήσω».

Πανθέου. Προεβλήθησαν τά φίλμ «"Ανδρα θέλω τώρα 
τόν θέλω», «"Εμδεν», «Πρίγκηψ καί κοκόττα» μέ τόν 
Μοχίκα, «Μανουελίτα», «Ό Φράντς είναι γυναίκα» καί 
«Μιά νύχτα στή Σταμπούλ». Βατακίδης
’Ayoivtev

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό γκαρσόν τοΰ Πάλας 
Ότέλ». «ή Άνάστασις», «Βεντέτα», «Τό ερωτικόν σκάν- 
δαλον» καί «Τά λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ». Πασχαλίδης 
Κέρκυρα

\ημ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Στή μυστική 
υπηρεσία», «Μαρί, άχ Μαρί», «Ή πρώτη άγάπη δέν ξε
χνιέται», «Ό βασιλεύς τών βασιλέων» προβληθέν μέ έπι
τυχίαν συνεχώς έπί επτά ημέρας, «Μέσα στα αγρια, θη
ρία» καί «Δυό νεανικές καρδιές» άνεπιτυχώς. Μπούας
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μοντέρνοι παληά-. 
τσοι» έπιτυχώς, «“Οκατάδικος», «Διαβολογυναίκες»,«Αντος 
εΐν’ δ έρως», «Διαμαντένιες χειροπέδες», «Τ· τραγοΰδι τών 
κοζάκων τοΰ Ντόν», «Μιά τρέλλα», «Δραπέτης φρενοκο
μείου», «Δαιμόνιος καβαλλάρης», «Είς τήν χώραν τών φαν
τασμάτων» καί «δ Τρόμος τών όρέων». Προσεχώς «Δι
καίωμα δ έρως ; ». Βουδούρης
ΖάχονΒοτ

Πάυθεου. Προεβλήθησαν τά έργα «Μελωδία τής καρ
διάς μου», «δ Άγαπητικός τής βοσκοπούλας», «Ό γαμβρός 
έχει υπηρεσίαν». «"Οταν δ έρως καλεί», «Οί τρεις περί
φημοι άλήται», «Οί προικοθήραν, «Τό ξανθό ποντικακι» 
«Ό ύποβρύχιος πόλεμος», «Βερντέν», «δ Τραγουδιστής 
τής τζάζ», «Τό τραγοΰδι τών Εθνών», «Φόξ Φόλλις», «Ό 
ίλιγγος», «Διά πυρός καί σιδήρου», «Φανταστική ραψωδία» 
καί «Τρόικα». Pedens
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ανάμεσα στά 
άγρια θηρία», «Κατηγορουμένη έγέρθητι», «Τό γκρέμισμα 
έιός κόσμου», «Τό μυστήριον τής κόκκινης βίλλας», «Σάλλυ 
ή χορεύτρια», «Γυναίκες στον πόλεμο», «Τό ψεΰδος» καί 
«Οί άπάχηδες τών Αθηνών». Κ.

ΕΙΔΎΛΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΪΡΟΝ

Ό διεν&νντης παραγωνής Γκιοΰντερ-Στάπεν- 
χορστ και ό οκηνο&έτης Ρέϊνγολντ Σίντοελ επέ- 
οτρε'ψαν εις το βερολΐνον απο το Κ,αϊρον, οπον 
είχαν μεταβή διά νά «γυρίσουν» τά «εξωτερικά» τοϋ 
ώς Άνω φίλα. Πρωταγωνισται τής γαλλικής εκδό- 
σεως είναι ή Ρενάτε Μΰλλερ, ή Σπινελλύ, δ 
Ρονσσελ και δ Ζώρζ Ριγκώ, τής δε γερμανικής ή 
Ρενάτε Μνλλερ, δ Βίλλυ Φρίτς, δ Γκουστάφ Βαλ- 

Ιντάον καί. ή Λεοπολντιν Κωνσταντίν.
Τδ σενάριο οφείλεται εις τον Βάλτερ Ρεϊσχ, η 

ι μουσική εις τον Βέρνερ Χάϊμαν καί ή φωτογρα- 
I φία είς τον περίφημον οπερατερ Κάρλ Χόφμαν.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 0 ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μεταξύ αύτοΰ και τοΰ πρίγκηπα X. διεξήχθη 
μιά πάλη λυσσώδης, κατά τήν οποίαν δ αντίπαλός 
του ήσυχος και εντελώς κύριος τοΰ έαυτοΰ του, έ
παιζε μαζύ του σάν ή γάτα μέ τόν ποντικό.

Τήν Παρασκευή τό βράδυ τό παιχνίδι είχε πολ
λές διακυμάνσεις και στο τέλος έφυγε μέ κέρδος 
εκατό εϊκοσαφράγκων, εντελώς ευτυχής, σάν νά είχε 
κερδίση πολύ περισσότερα, γιατί ένόμιζε πώς τό 
μικρό αύτό κέρδος ήταν προάγγελος μεταστροφής 
τής τύχης. Τό Σάββατο δμως έχασε χίλια, τήν Κυ
ριακήν τά δίπλα καί ή Δευτέρα έσημείωσε τήν τε
λεία καταστροφή του Σέ δτι δήποτε χαρτί καί αν 
έκρατοΰσε καί ήταν βέβαιος πώς θά κερδίση, δ αν
τίπαλός του τοΰ έβγαζε χαρτί μεγαλείτερο. Έζαλί- 
σθηκε, τά έχασε, καί σέ μερικά κόλπα τό χρηματο
κιβώτιό του άδειασε εντελώς.

Πέντε χιλιάδες είκοσάφραγκα μπάγκος, έφώναξε 
δ γκρουπιέρης μέ τήν μονότονη φωνή του.’Εξακο
λουθείτε κ. Σαρόλ;

Πέντε χιλιάδες είκοσόφραγκα. ’Αντιπροσώπευαν 
τις τελευταίες εκατό χιλιάδες φράγκα, ποΰ ωρκίσθη- 
κε νά μήν πειράξη.

—Δέχομαι ! άπήντησε μέ άλλοιωμένη φωνή, μέ 
τήν συμφωνία πώς δ πρίγκηπας θά άρκεσθή στόν 
λόγο μου

Θά έδινε τήν ζωή του μετά τις λέξεις αύτές, γιά 
νά ύποστή τήν ύβρη μιας άρνησης. Ό Πρίγκηπας 
δμως ύποκλίθηκε ελαφρά καί ελαφρά μειδιώντας :

—Όπως θέλετε, είπε, αγαπητέ κύριε. Θά έθε- 
ωρούμην αγενής, έπειτα άπό τά ποσά ποΰ χάνετε, 
νά μήν δεχθώ τήν πρότασή σας αμέσως.

Θυμωμένος γιατί αισθάνονταν πώς τρέμει δ κ. 
Σαρόλ, επήρε τά χαρτιά καί έβγαλε στειαγμό άια- 
κουφίσεως.

—’Οκτώ !
"Ενας ψίθυρος βιέτρεχε τόν γΰρο τοΰ τραπεζιού.. 

Ήταν πραγματικά καιρές νά γυρίση ή τύχη στόν 
άνθρωπο ποΰ εκεί ιιέσα δέν είχε παρά φίλους. Ό 
πρίγκηπας έγΰρισε τό εννέα !

—Δέν επιθυμώ νά ερεθίσω τήν εύτυχίαν σας, 
αγαπητέ κύριε, τοΰ είπε μέ ιόν εύγενέσιερο τόνο, 
δ λόγος σας δμως εξακολουθεί νά μοΰ αρκεί καί 
είμαι πάντοτε στις διαταγές σας.

—Τώρα, δ κ. Σαρόλ δέν έσυγκινήθηκε καθόλου. 
Ούτε ή ιδέα κάν τοΰ έπέρασε νά παίξη δ,τι δέν 
είχε. Έσηκώθηκε έπροσπάθησε νά φαίνεται ήρεμος 
καί κατώρθωσε νά μειδιάση

—Σάς εύχαριστώ, είπε, μέ ύφος άφροντι, άλλά 
νομίζω πώς δέν πρέπει νά εξακολουθήσω τό παι
γνίδι απόψε. Αύριο τό πρωί θά σάς στείλω εδώ 

τήν συναλλαγματική μου καί έχουμε πάντοτε τον 
καιρό νά παίξουμε τήν καλή.

Καί δ ’ίδιος θά έδυσκολεύονταν νά εϊπή, πώ; 
έπέρασε τις αίθουσες, πώς έσφιξε μερικά χέρια φί
λων καί εύρέθηκε στο αύτοκίνητό του.

"Οταν έμπήκε στο δωμάτιό του, έσωριάσθηκε: 
σέ μία πολυθρόνα μέ τό κεφάλη σκυμμένο καί κα
θένας μπορεί νά φαντασθή πώς έπέρασε τήν νύκτα 
του.

Τό πρωί, μέ τά χαρακτηριστικά άλλοιωμένα, τά 
μαλλιά άνακατωμένα, γηρασμένος κατά δέκα χρόνια’ 
έκάθονταν μπροστά στο γραφείο του καί έκαμνε γιά 
δεκάτη φορά τούς λογαργιασμούς του.

’Εκτός από τήν έπαυλη, δλη του ή περιουσία] 
συνίστατο άπό ένα μικρό εισόδημα μερικών χ·λιά-| 
δων φράγκων άπό μερικούς ονομαστικούς τίτλους1 
μιας βιομηχανικής εταιρίας ποΰ τό δύσκολο τής έχ· 
ποιήσεώς των έσωσε άπό τήν καταστροφή. Ή κα·I 
ταστροφή εϊταν τελεία, μετά ένα μήνα τά συρτάριαΙ 
θά ήταν άδεια.

Μέ τό μέτωπο κλεισμένο στά συνεσπασμένα χέ
ρια του, δ κ. Σαρόλ, έβλεπε πώς δέν υπήρχε άλλη] 
έξοδος παρά έκείνη ποΰ τοΰ υπέδειξαν, ή άπελπισίαί 
καί ή τύψεις του, άπό τήν πρώτην στιγμή.

Ε’χε λάβει τήν άπόφασή του, μέ πόση λύπη 
δχως δταν έσυλλογίζονταν τήν άγαπημένη κόρη του 
κατά τής δ ποιας είχε διαπράξει ένα τρομερό έγ· 
κλη μα.

"Ενα ελαφρό κτύπημα στήν θύρα τόν έκαμε νά 
άνασκιρτήση.

ΙΙρίν άκόμη λάβη καιρό ν’ άπαντήση, έφάνηκ^ 
ή Σουσάνα δλογέλαστη, μόλις δμως έπαρατήρη« 
τήν άλλοιωμένη δψη τοΰ πατέρα της, τό πρόσωπό] 
της άλλαζε έκφραση.

—Τι έχεις, άγαπημένε μου πατέρα, έφώναξε 
τρέχοντας κοντά του. 'Υποφέρεις; Γιατί δέν μ’ έ- 
φώναξες ;

’—'Ησύχασε, άγαπημένο μου παιδί, δέν έχω 
τίποτε, εντελώς τίποτε. Μιά ισχυρά ημικρανία μ’ 
κράτησε άγρυπνον ώς τό πρωί καί τώρα άρχισε νά 
περνμ.

’Εκείνη έπαρατήρησε μέ έκπληξη τήν αταξία του 
γραφείου καί τά χαρτιά ποΰ ήταν γεμάτα άριθ' 
μούς- J

Ήταν έτοιμη νά κάμη μιά έρώιηση, τήν όποι
αν δμως δ κ. Σαρόλ έσταμάτησε άπότομα είς τ° 
χείλη της.

—Καθώς βλέπεις, τής είπε μέ ένα μειδίαμα, η 
ημικρανία δέν μ’ εμπόδισε νά έργασθώ σήμερα το 
πρωί. "Επρεπε νά εξελέγξω τούς λογαριασμούς τ°υ 
νοσοκομείου καί εύχαριστήθηκα πολύ δταν έπείσθη· 

κα δτι ή χορήγηση ποΰ εκάμαμε άλλοτε, ή μητέρα 
σου καί εγώ, τώρα άρκεΐ καί μέ τό παραπάνω, άφοϋ 
προσθέσουμε καί τις γενναίες προσφορές ποΰ μάς 
έκαμαν έκτοτε νά καλύψουν δλα τά έξοδα.

Τό πράγμα αύτό ήταν ή αλήθεια κοί τό είχε μά
θει προ άρκετών ημερών. Τό έργο τούλάχιστο, στο 
όποιο ή άγαπημένη σύντροφός του είχε δώση τό 
όνομά της, δέν ήταν προωρισμένο νά καταρρεύση. 
Έξμκολούθησε :

—Καί σύ. μικρά μου ; τί επιστολή είναι αύτή 
ποΰίκρατεϊς στο χέρι σου καί ερχόσουν νά μοΰ δεί- 
ξης,/δπως υποθέτω ;

—Εϊνε τής κ. Μπεσάμ. Ή εκδρομή ποΰ έσκό- 
πευε νά διοργανώση, θά γίνη δίχως άλλο αύριο καί 
μοΰ γράφει δτι ελπίζει νά μάςϊδή καί τούς δύο. 

St-'— Αύριο ;
. Ή φωνή τοΰ δυστυχούς είχε ένα κάπιιον δι

σταγμό εξακολούθησε δμως, προσπαθώντας νά μή 
δείξη τίποτε άπό τήν εσωτερική ταραχή του : 

^-Δυστυχώς δέν θά μπορέσω νά σέ συνοδεύσω.
Μιά επείγουσα συνέντευξη μέ άναγκάζει νά πάγω 
στή δίκαια Δέν επιθυμώ δμως γιά τήν αιτία αύτήν 
νά στερηθής τήν διασκέδαση Θά πάς δίχως εμένα 
θά είσαι όμως προσεκτική, μοΰ τό υπόσχεσαι;

-Μάλιστα πατέρα, πολύ δμως λυπούμαι ξέρεις ! 
Θά ήμουνα τόσο εύτυχής αν μ’ εσυνόδευες..............

—Ε 1 λοιπόν σοΰ προσφέρω άντιστάθμισμα, 
πάμε οΐ δύο μας τώρα νά κάμουμε ένα μακρυνό 
«ρίπατο.

Ή νέα έκτύπησε μέ χαρά τά χέρια της· 
κειά λησμονήσει τήν προηγουμένη άνησυχία

Μετά τό γεύμα δ κ. Σαρόλ μέ τήν κόρη 
«ξεκίνησαν γιά τά δάση τοΰ Έστερέλ πεζή.

Ή ήμέρα ήταν θαυιιάσια καί ή γαλήνη τής φύ
σης έκανε πειό πικρή τήν άπελπισία του, τήν δποία 

I Προσπαθούσε vi κρύψη, ή μάλλον νά λησμονήση 
εήν ώρα αύτήν ποΰ έπροσπαθούσε νά φαντασθή 
κον ήταν εύτυχής.

Ποτέ πατέρας δέν έφάνηκε τρυφερός δσο εκείνος 
κατά ιό διάστημα τοΰ περιπάτου αύτοΰ ποΰ διήρ- 
χε®ε ώς τό βράδυ. Ποιέ επίσης άνθρωπος δέν έδο- 
«ίμασε μεγαλείτερη θλίψι κρυμμένη πίσω άπ· ένα 
Μειδίαμα.

Β|.,. Λίγο κουρασμένη άπό τόν μακρυνό αύτόν πε
ρίπατο, ή Σουσάνα άποσύρθηκε μετά τό γεύμα.

—Ε’μαι καταγοητευμένη άπό τήν ήμέρα μου, 
’‘“λόχμου πατέρα, είπε, καί θά ξαναρχίσουμε, δέν 
Εινε έτσι ;"Πάγω γρήγορα νά πλαγιάσω γιά νά εϊ- 
W»i έτοιμη αύριο στήν εκδρομή καί έλπίζω νά μήν 

. θ’πφευθώ τόν Ζάκ γιά τόν δποΐο σήμερα δέν έπαυ- 
σεζ^νά μοΰ ψάλλης επαίνους.

Ο κ. Σαρόλ τήν εφίλησε, κατά τή συνήθειά του 
°’0 μέτωπο καί κατώρθωσε νά συγκρατηθή καί νά 
**** τήν πάρη και τήν σφίξη στήν άγκαλιά του.

■“■Πήγαινε, παιδί μου, τής είπε, άναπαύσου, 
Χοψήσου καλά ...

L ■ . θϊαν άνεχώρησε, άποσύρθηκε στο δωμάτιό του 
Χα εκεί ελεύθερος δέν μπόρεσε νά συγκρατήση με- 
(θκούς λυγμούς.

είχε 
της- 
του

Γρήγορα δμως συνήλθε.
Πρέπει, έσκέφθηκε, άφοΰ δέν μπορώ πειά, 

στήν ηλικία μου, /ά ξαναρχίσω τήν εργασία, δέν 
μοΰ μένει παρά τό μέσον αύτό, νά σώσω τό παιδί 
μου άπό τήν πτωχεία, καί τις συνέπειες τών λαθών 
μου.

IV
—Ή ώρα είνε έξη, κύριε.
Ό γέρων υπηρέτης έβλεπε 

παρά τήν συνήθεια, ήταν κ^ 
ρίου του παρά τοΰ οποίου ma 
τόν ξυπνήση τήν πρωινή (fafi

Άφοΰ έπέρασε δλη σχείί^

δτι 
ίσνΓη θύραΆνΚ κυ· 
ΙΡ&'τήν διαιαγλΧνά 
Μ ώρα.

„ (τήν νύκτα σκεΕ|^Ι1ε- 
νος τό παρελθόν, βασανιζό^ε©ο\ άπό τύψεις ί 
νειδήσεως διορθώνονιας τά -χαρτιά του καΓ^/όν
τας εκείνα ποΰ δέν ήθελε ιάφοί^ρ'δΓθοΰν^")Κ Σα
ρόλ, καταβεβλημένος άπό τήν Ιξάκχ^^ση^αετοκοιμή 
θη>·ε οτήν πολυθρόνα του.

Όταν άκουσε νά κτυποΰν τήν θύρα, άνοιξε τά 
μάτια του καί επανήλθε άμέσως στήν θλιβερή πραγ
ματικότητα. Απάντησε δίχως νά σηκωθή άπό τήν 
θέση του :

— Καλά Λούη, σέ λίγο φέρε τό πρόγευμά μου. 
Μή θέλοντας ν’ άντιληφθοΰν δτι δέν έπλάγιασε 
έτσαλάκωσε τά σ-:νδόνια καί τά προσκέ αλά του καί 
κατόπιν άρχισε νά ντύνεται μέ μεγάλη ησυχία σάν 
νά μήν είχε δριστικά αποφασίσει δτι είχε φθάσει 
ή τελευταία του ήμέρα.

—Τό αύτοκίνητο είναι έτοιμο, Λούη ; έρώτησε 
δταν ετοιμάσθηκε.

—Τώρα τό βγάζει άπό τό γκαράζ έ Γιάννης 
κύριε.

—Πήγαινε νά τοΰ πής δτι κατεβαίνω άμέσως.
Έφρόντιζε νά φύγη άπό τήν έπαυλη τόσο πρωί 

γιατί έφοβούνταν μήπως βλέπρντας τήν Σουσάνα 
τό θάρρος του τόν εγκατάλειψη. Δέν μπόρεσε δμως 
νά άντισταθή στήν επιθυμία νά παρατηρήση μιά 
τελευταία φορά τά χαρακτηριστικά της.

Έμπήκε στο κομψό δωμάτιο στις άκρες τών πο
διών του καί έπλησίασε στο κρεββάτι της.

Ή Σουσάνα έκοιμοΰνταν ήσυχα καί έφαίνονταν 
σάν νά έμειδιρΰσε γιά κάποιο εύχάριστο δνειρο.

Ό άτυχής καί ένοχος πατέρας έσκυψε καί άκούμ- 
πησε τά χείλη του στά μαλλιά της ενώ συγχρόνως 
άπό τά μάτια του Ικύλισε ένα δάκρυ. Ή θλίψη του 
αύξάνονταν άπό τήν Ιδέα τοΰ τί θά ύπέφεςε έξ αι
τίας του τό λατρευτό αύτό πλάσμα.

—Εμπρός είπε πάλι, πρέπε ι· Άς διασκεδάση 
καί σήμερα ή φτωχή μου μικρή. Ό Θεός νά μοΰ 
συγχωρήοη τά δάκρυα ποΰ θά χύση στήν επιστρο
φή της.

’Οπισθοχώρησε στήν θύρα καί ιιχε τό θάρρος 
νά τήν διαβή καί νά τήν κλείση. Άπό τήν στιγμή 
αύτήν είχε άποχαιρετήσει τήν ζωή.

Τό αύτοκίνητο έπερίμενε κάτω.
(Συνέχεια εΐς τό επόμενον)
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