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ΜΠΕΝ ΛΑΙ ΟΝ - ΣΑΛΛΥ ΑΎΑΕΡΣ
Ή ώραιοτάτη άμερικανις βεντέττα'„τήςϊ©θόνης, «άστήρ» τής εταιρείας Fox Films Corp., ήτις πρώτα· 
Υωνιστεΐ είς τό ώραϊον έργον «"©ταν άγαποΰμε...» πού προεβλήθη έπιτυχώς εις τό Μοντιάλ». Ή 

είκών μάς παρουσιάζει τούς δύο πρωταγωνιστές είς μίαν σκηνήν τοΰ έν λόγιοι έργου.



CINEMECCANICA
Μηχανήματα 

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Αντιπρόσωποι 

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ 
’Αθήναι

Γραφεία: Όδός Σωκράτους 30 
Άρ. τηλεφ. 22-560

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΤ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Έκύιδόμενβν έν ΆΘήναις άπό τοΰ 1924 

Διεύθυνσς Κ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: 'Οδός Σωκράτους άρ. 30 Τη'εφ. άριθ. 21 558

Έτησία ’Εξωτερικού: Δολλάρια 2.— ή Δραχ.· 300.—
Έτησία ’Εσωτερικού : Δρχ. 100.— Έξάμηνος δρχ. 60.—

ΚΩΝΣΤ. ΣΥΛΙΜ
Πανεπιστημίου 3( 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΙ
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, Έπεισοδεί 
Κωμωδία; Κ

Διαφόρων Παραγωγέ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

?Ετησία........Δρ. 100.—
^Εξάμηνος.. . » 60.—
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τήτως προπληρώνονται
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ |
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ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΊΟΥΪΝ ΜΑΥΕΡ 
Φ I Λ Μ Σ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ - A 8 Η Ν AI 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Θεμιστοκλέους 15 

Άριθ. Τηλεφ. 25—364
Τηλεγρ. Δ)σις : «ΜετροφΊλμςιι

CINE RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις Πωλήσει:

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Δ' "Οροφος

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
ΘΠΑΠΑΛΓΞΑΝΔΡΟΥ

Κινηματογραφικοί 
Ταινίαι και Μηχαναι 

’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον καί Βιταφόν

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 
- ΑΘΗΝΑ1-

ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡ

Μητροπόλεω; 22

ΕΤΟΣ Ι0ΟΝ ΑΡΙθ. 8 (312)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ&ΥΝΣΙΣ

ΚΑΤΙΝΑ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : ‘Οδός S^KPΑΤΟΥΣ άρι8. 30 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 22-560 καί 24-55S

ι

Ά π ο σ r ο λα ί Κ ι ν η μα τ ο γραι 
Ταινιών

= Είς τάς ’Επαρχίας;] 
καί τό Έξωτερνί·

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΞ 
ΦΙΛΜ

ΦΙΛ. I. ΠΛΠ ΑΛ0Π8ΥΑ0Σ
& ΣΙΑ Ο Ε.

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΤΡΟΟΪ, 9 ΠΑΡ.ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΟΣ 
ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ: 23-483 

ΤΗΑΕΓΡ. Α-ΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΦΙΛΜ

ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ Κ°α.ε.
(ΓΑΖΙΑΔΗ)

ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1 Τηλέφ. 21.239 
Τηλεγραφική Διεύθυνσις: ΝΤαΓΚΦΙΑΜ, ΑΘΗΝΑΙ 

Παραγωγή καί έκμετάλλευσις Ελληνικών Κινηματο
γραφικών έργων καί Ζουρνάλ.

Α.Ε. Κ. Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑ-

ΤΟΓΡΑΦΙΚΠΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΨΥΧΙΚΟ 

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : PSYKO
Άριθ Τηλεφ. 7073

Γραφεία : 'Οδός Λυκούργου 14 
ΑΘΗΝΛ1

Άριθ. Τηλεφ. 23058

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. 0.
Α Θ Η Ν A I

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

Π Ξ ΦΙΛΑ
ΑΘΙΙΝΑΙ

28 'Οδός Εΰριπίδου 28 

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

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

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους

ZEISS 
IKON

ΚινηματονραφιχιΙ 
Μηχαναι - Έςαρτήμι 

Γενικοί Άντιπρόσιβ 

I. ΙίΙΑΝΝϋΥ & Λ Mil
Πατησίων 99—Τηλ. 8 

ΑΘΗΝΑΙ

Ή οίκτρή άποτυχία τών δύο έφετεινών έγχωρίων φίλμς, 
δέν είναι δυνατόν, βέβαια, νά περάση άπαρατήρητη καί 

'■’.άσχολίασιη. Όμολογουμένως. Τόσο δ «Κακός δρόμος» τοΰ 
όποιου, μάλιστα, ή προβολή έμποϋκοτσρίσθη άγρια στήν 

^^Αλεξάνδρεια άπό τοΰς έκεΐ δμογενεΐς, επειδή διακωμωδεί 
τά δοια τής ελληνικής οικογένειας, δσο καί ή «Δεσποινίς 

-Δικηγόρος», τό γνωστό αηδιαστικό κατασκεύασμα τής Ο- 
|*$ytnpia-Filin,  έπροκάλεσαν τέτοιο έξοργισμό έκ μέρους τοΰ 
ϊ κοινού πού τά παρηκολοόθησε, ώστε ·ά έπιβάλλεται πλέον 

νά σκεφθοΰν σοβαρά όλοι οί άσχολούμενοι μέ τά πράγματα 
τού έλληνικοΰ κινη ,ατογράφου καί νά υποδείξουν μιά λύσι, 
ή νά επινοήσουν ένα . μέσο, γιά νά παύση έπί τέλους ή 

^Κερδοσκοπική άποθράσυνσις τών εντοπίων παραγωγών. *Ο  
’ «Κινήματογραφικός Άστήρ», πάντως, περιοδικό πού ίμό- 
| χθησε άτό άνέκαθεν γιά τήν άνάπτυξι καί τήν εύόδωσι 

■ τής εγχωρίου βιομηχανίας ταινιών, άρχίζει άπό τοΰ τεύ
χους αύτοΰ μόνος τόν άγώνα,τόν τραχύ πράγματι, τής δια
φωτίσεων τοΰ κράτους καί τής κοινής γνώμης έ> προκει- 

• μέ'φ, βέβαιός πώς θά ταχθή παρά τό πλευρό του κάθε 
Ρφιλότεχνο; έχέφρων. Πρός τοϊς άλλοις πρέπει νά σημει- 

ωθή δτι αί άπόψεις καί αί υποδείξεις πού θά διατυπωθούν 
έν συνεχεία, δέν άποτελοΰν μόνον άντιλήψεις τοΰ γράφον- 
τος, άλλά καί τής διευθύνοεως καί τοΰ συντακτικού προ- 

|Εαωπικοϋ τού περιοδικού.

ΦΟΞΦίΛΜ Λ Ε. C*  
Γο. Πλατεία Κάνιγγοςι

Ώς βασική αιτία, λοιπόν, τής δημιουργίας ελληνικών 
ίηματογραφικών έργων μειονεκτικών μέν δσον άφορα 
περισσότερα προηγούμενα τέτοια, άλλά καί καθαυτό 

ιωτικών τής εθνικής μας αξιοπρέπειας, φέρεται, άναμ- 
ίίβητήτως, ή φορολογική των ατέλεια. Δηλαδή. Καί ό 

Κ*λέ°ν  αμαθής καί αδαής άνθρωπος, ό όποιος πρώτα, τού-
ρλάχιστον. δέν είχε ποϋ νά ύπολογίση, άρκεϊ νά μπορή νά 

διαθέτη τώρα μερικές χιλιάδες δραχμών καί νά προβαίνει 
■βμέσως, «άμ’ έπος άμ’ έργον», στήν πραγματοποίησιν «με

γάλης ελληνιστί δμιλούσης ταινίας», επωφελούμενος τών 
1Εσχετικών φορολογικών διευκολύνσεων. Είμαστε σέ θέσι 

νά γνωρίζουμε δτι άν ή Κυβέρνησις δέν παρείχε τήν άτέ- 
WXtia, κανείς σχεδόν άπό τούς αυτοσχεδίους καί αΰτεπαγ- 
Γι γέλτους παραγωγούς μας δέν θά τολμούσε έφέτος νά πα- 
. Ρουσιάπη φίλμ, ενώ τώρα εκτός τού έκνευριστικοΰ «Κα

κού δρόμου» τοΰ κρονόληρου Γρηγορίου Ξσνοπούλ'υ καί 
Χήζ απελπιστικής «Δεσποινίδος Δικηγόρου», κυοφορείται 
κ«ί ή προβολή μιας κωμφδίας του μιμητού τοΰ Σαρλώ κ. 

■Ν^παθοπούλου, ή δποία καί λέγεται δτι προσεγγίζη τό καλ- 
λιτεχνικό ναδίρ τοΰ περίφημου εκείνου «Μάγου τής Αθή
νας». Όπως άντιλαμβάνεται, επομένως, δ άναγνώστης άν 

. ληφθοΰν άμέσως μέτρα ριζικά, ή κατιοΰσσ τής κινη-

δυο αρθρα του κ. AQPOY ΦΑΝΤΑΖΗ 

ματογραφικής μας βιομηχανίας θά συνεχισθή, θά ένταθυ 
καί τά άποτελέσματα, ασφαλώς, θά είναι τόσο δυσάρεστα’ 
ώστε απλώς καϊ έπί τό άκούσματι δτι προβάλλεται είς ένα 
κινηματογράφο ελληνική ταινία νά τρέπεται τό κοινόν εις 
άτακτον φυγή ! Μήπως δμως στό σημείο αυτό δέν εχουμε 
φθάσιι σχεδόν; Άλλά τό κράτος υπνώττει. Κανείς υπουρ
γός τής Παιδείας δέν έιδιεφέρθη ποτέ σοβαρώς γιά τήν 
πρόοδο τής έντοπίου κινηματογραφίας, ή καί άν ένδιε- 
φέρθη, έθέσπισε τήν ολέθριο εκείνη καί άψυχολόγητο φο
ρολογική άτέλεισ, ή οποία καί προεκάλεσε τήν δλη κατά- 
πτωσι καί άποτελμάτωσι. Στήν γειτονική Τουρκία ή Κυ
βέρνησές γιά νά τονώση τήν εγχώριο παραγωγή ταινιών, 
διέθεσε καί αυτή ή ιδία ένα ώρισμένο χρηματικός ποσόν, 
γιά νά ένισχύση τά κεφάλαια τής μοναδικής εταιρείας 
»Ίπέκ-φΐλμ», παρέχει εκτός τούτου τήν ανάλογο φορολο
γική άτέλεια καϊ κάθε άλλης φύσεως διευκόλυνσι καί εξυ
πηρέτησή όντας βεβαία πάντως δτι δέν θά πραγματοποιη- 
θοΰν έξαμβλωματικά καί αυτόχρημα υποτιμητικά γιά τήν 
τουρκική καλλιτεχνία φίλμς, δεδομένου δτι. έχουν μετσ- 
κληθή άριστοι ξένοι τεχνικοί καί ειδικοί. Στήν Βουλγαρία 
επίσης λειτουργεί, ώς τμήμα τοΰ Υπουργείου τών Εξωτε
ρικών, «Κινηματογραφικό Γραφείο», δπω: τιτλοφορείται, 
υέ άποκλειστικό σκοπό καί πρόθεσι τήν έπίβλεψι καί κα- 
θοδήγησι τής βουλγαρικής κινηματογραφίας. Στήν Σερβία 
καί Ρουμανία καταβάλλονται, ώς γνωστόν, αφάνταστες 
προσπάθειες έκ μέρους τών Κυβερνήσεων γιά τήν.παραγω- 
γή δμιλουσών, Ιδίως, ταινιών καίσ’αύιή, τέλος, τήνΑλβανία 
(γιά νά περιοριστώ στούς όμορους μας), έπιδιώκεται, μέ 
τόν περισσότερο πρόσφορο τρόπο, τό «γύρισμα» .καθαρώς 
έθνικών έργων. Άντιστοίχως. Τί γίνεται στήν . Ελλάδα ; 
Τί έπραξε ή Κυβέρνησις γιά ν’ άποκτήση πλέον καί ή 
χώρα αύτή κι ηματογραφία, άνταξία τής καλλιτεχνικής της 
παραόόσεως ; Ή μήπως άποτελεϊ ένδειξι ενδιαφέροντος 
ή καθιέρωσις τής φορολογικής άτελείας, ή δποία δχι μόνο 
άστοχο: άπεδείχθη, δπως είδαμε, άλλά καί τά κρατικα τα
μεία σδικαιολογήτω: ζημιώνει ; Ένω, όμολογουμένως, μέ 
τήν αύτή δλική ζημία έκ μέρους τοΰ κράτους καί μέ με- 
γαλείτερη πρό παντός στοργή άπό τά Υπουργεία, τής Παι
δείας, καί τών Οικονομικών θά καθίστατο δυνατόν νά έπι- 
τευχθούν πολύ σπουδαία πράγματα, δπως θ’ αναπτύξουμε 
στό προσεχές υας άρθρο». Άλλά, άτυχώς, ή σάρξ άσθενεί 
καί τό πνεύμα δέν είναι διόλου πρόθυμο....

"Η διεύθυνσις τού περιοδικού δέν θά είχε, τελικώς, καμ- 
μιά άντίρρησι, τις άπόψεις πού θά διατυπωθούν στό δεύ
τερό μας άρθρο, δσον άφορα τά μέτρα πού έπείγει νά λη
φθοΰν, νά τις άναπτύξη καί σέ σχετικό ύπόμνημα, τό 
όποιον νά ΰποβάλη στούς αρμοδίους υπουργούς. Δέν φαν-



4 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ1ΝΗΜ4ΤΟΓΡΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύπρος. (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— 
"Ενεκα τών εορτών τοΰ Πάσχα ,οί πρωτευουσιάνοι 
άπήλαυσαν μερικά καλά φίλμς. Γεννάται δμως ή 
απορία διατι οί κινηματογράφοι μας νά άργοΰν 
κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάβ- 
βατον καί νά μή προβάλλουν τό φίλμ τών Παθών 
τοΰ Χριστοΰ ώς συμβαίνει είς πολλά άλλα μέρη ; 
'Οπωσδήποτε οί Κύπριοι μεταξύ άλλων άπήλαυσαν 
διά μί<1ν εβδομάδα τόν γνωστόν Άθηναΐον θεατρίνον 
Άττίκ μετά τής «Μάντρας» του, μέ καλάς εντυπώ
σεις. Καί αυτά δλα τά δφείλομεν εις τόν κ. Νίκον 
Κυπριανού.

Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας παρουσία
σαν τά κάτωθι έργα :

«ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» (Κιν Κυπριανού) «Ή 
Γέφυρα τοΰ Βατερλώ» μέ τούς Μάε Κλάρκ καί Κέν 
Ντούγκλας. «Ό Δρόμος τοΰ Παραδείσου» μέ τήν 
τσαχπίνα Λίλιαν Χάρβεϋ, τόν 'Ανρύ Γκαρά καί τήν 
Όλγα Τσεχόβα. «Δημοκράτης Βασιληάς» ένα πολύ 
άποτυχημένον φίλμ. «Δράκουλα δ Βρυκόλακας» μέ 
τόν Μπέλλα Λουκόζι. «Πολεμική Τραγωδία» μέ τήν 
Κώστανς Μπέννετ, άρέσαν. «Πλοίαρχος Φάντασμα» 
μέ τόν μακαρίτην Μίλτων Σίλς, «Μιά Νυχτιά στό 
Μόντε Κάρλο» όπερέττα άπό ταϊς λίγες πού ήρεσαν 
μέ τόν Ζάν Μυρά καί τήν Καίτη Φόν Νάγκυ. «Νυχ
τερίδα» μέ τήν κουκλίτσαν ”Αννυ Όντρα καί τόν 
Ίβάν Πέτροβιτς.

«ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» (Κιν. Ζ. 
Παπαδοπούλου). Έπαρουσίασε τά εξής έργα : «Θεία 
Δίκη» μέ τήν Μπέττυ Κόμψον, «Ή Πόλις τών τρα 
γουδιών» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ καί Ζάν Κιεποΐρα, 
άρέσαν. «’Ενώ Βροντούν τά Κανόνια» μέ τόν Ντά- 
κλας Φαίαρμπαγκς υιόν, άρέσαν. «Νικητής τής Καρ
διάς μου» άθλητικόν. «Τό Φλεγώμενο Μέτωπο» μέ 
τήν Λάϊλα Λή, Τζάκ Χόλν καί Ράλφ Κραίηβς 
«Μοΰ ’Ανήκεις», «Κοντέσσα Μαρίτσα» μέ τήν Δω- 
ροθέα Βίκ ή γνωστή όπερέττα τοΰ Κάλμαν. Τό 
άνατολικής ύποθέσεως έργον «Στά Χαρέμια τής 
Βαγδάτης» μέ τήν λωρέττα Γιάγκ και τόν Φόρτ 
Στέρλιγκ. «Σάν θέλει ή Νύμφη καί δ γαμβρός» 
καί «Τά θύματα τής Ρουλέττας».

ΓΑΣΤΩΝ

ταζόμαστε όμως τό διάβημα τούτο νά πρέπει νά γίνη, επει
δή πιστεύουμε ότι θά εύδοκήσουν ο'Γώς άνω υπουργοί νά 
προσέξουν τις γραμμές αυτές, τις όποιες δέν τις ΰπαγο- 
τεύει τίποτε άλλο, παρά ό ευσεβής πόθος τής άνυψώσεως 
ρής ελληνικής κινηματογραφίας. ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Τό δεύτερο άρθρο.—Ιΐ επιβάλ
λεται νά γίνη.

ΣΗΜ. Πληροφορούμεθα άπό θετική πηγή έκ τοΰ "Υπουρ
γείου τών Οικονομικών δτι δ «Κακός δρόμος» έχαρακτη 
ρίσθη ώς ξένη ταινία, ένεκα δέ τούτου ή άρμοδία υπηρε
σία ζητεί άπό τούς κινηματογράφους ποΰ προεβλήθη νά 
καταβάλουν στό άρτιο τόν φόρον, συμπληρώνοντας τό 10ο)ο, 
τό όποιο καί μόνο, σύμφωνα μέ τόν νόμο, έπλήρωσαν.

^IIIIIIIIUIIIIUIIHIIIIIIIiniMIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

I ΚΙΙΗΜΕΙΙΙΕΙΡΙΜίΤΙΜ 
|ΤΩΝ 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 έπιβαρύνει τάς I 
| επιχειρήσεις σας είναι καί | 
I τό τών εξόδων άποστολής. | 
| ’Αναθέσατε τήν διεκπεραίω I 
| σιν τών εργασιών σας είς ί 
| Εταιρίαν εί'ικευθεΐσαν είς | 
| τοιούτου είδους άποστολάς 
1 καί δυναμένην ώς έκ τοΰ με- 
| γάλου κύκλου τών έργασιών 
| της νά σάς έξυπηρετήση κατά 
| τόν πλέον συμφέροντα τρόπον
| Γράψατε η άποτανθΰτε είς την 
| ElLEUIEilH fflWB

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 22, ΑΘΗΝΑΙ

| Πρόθυμος πάντοτε νά σάς έξυ-1 
| πηρετηση μέ τον ταχύτερον καί ? 

οίκονομικώτερβν τρόπον. 1
^ΙΙΙΠΗΗΙΙΠΠΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΙΗΙΠΠΙΗΙΗΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΐυΐΙΠΠΙΙΙΙΗΐυΗΙΙΙ^ΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΨΠΙΙΙΠΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ!^

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΠ ΔΟΝ ΧΟΣΕ ΜΟΧΙΚΑ 
---------------------a. —η» ♦ +----------------------

Μετά τόν Βίλλυ Φρίτς καί τήν Ρενάτε Μύλλερ, 
ένας άλλος «άστήρ», τοΰ άμερικανικοηκινηματογρά- 

; φού αΰτήν τήν φοράν, έπεσκέφθη τήν πόλιν μας. 
Πρόκειται περί τοΰ μεξικανοΰ Δον Χοσέ Μοχίκα, 
τον γνωστού καλλιτέχνου τής «Φόξ-Φίλμ». Ή υπο
δοχή ποΰ τού έγεινε, ή βιογραφία του, αί ώραι καί 
ήμέραι του εις τήν πόλιν μας, είναι γνωστά ήδη 
&ω τάς εφημερίδας ποΰ ήσχολήθησαν έκτενώς μέ 
δία τά ανωτέρω. Ημείς ήθελήσαμεν νά γνωρίσω- 
μ» τάς εντυπώσεις τοΰ «άστέρος» άπό τόν τόπον 
μας, όχι δμως δπως συνέβη μέ τάς διαφόρους έφη 
μερίδας πού υπέβαλαν τό ίδιο ερώτημα ειςτόν Μο
χίκα μόλις έφθασεν είς τάς ’Αθήνας, άλλά τάς πραγ
ματικός του εντυπώσεις, άφοΰ παρέμεινε μεταξύ μας 
ενα ολόκληρον δεκαπενθήμερον καί έγνώρισεν επο
μένως καλώς τά καθ’ ημάς.

Τόν ώραΐον καλλιτέχνην συνηντήσαμεν είς τά 
γραφεία τοΰ κινηματοθεάτρου «’Αττικόν», κατά τήν 
άποχαιρετιστήριόν του παράστασιν. Υψηλός, ντυμέ
νος μέ ένα βυσινί μεξικανικό βελούδινο κοστούμι, 
μέ δραιότατα μαΰρα μάτια καί έξαιρετικώς ώραΐα 
μαλλιά, μέ κάτασπρα δόντια ποΰ ή άντίθεσις μέ τό 
μελαψό χρώμα τοΰ προσώπου του τά κάμη νά λάμ
πουν άκόμη περισσότερον, πολύ ωραιότερος άφ’ δτι 
τόν έγνωρίσαμεν είς τόν κινηματογράφον, δέχεται 

Η^ενέστατα ένα ολόκληρο πλήθος άπό θαυμαστός 
κφθαυμαστρίας του καί υπογράφει αύτόγραφα. Ή 

είναι άποπνικτική*  δ καλλιτέχνης κάθιδρως 
κο^ιουρασμένος καί δμως δέν παύει νά μειδιά παί 
νά έχη δι’ δλους ένα καλόν καί εγκάρδιον λόγον. 
Δυστυχισμένοι άστέρες! Μία άπό τάς θαυμαστρίας 
ξώτόν... φιλεϊ εις τόν λαιμόν, άλλη τοΰ λέγει νά 
*ήν πάρη μαζύ του είς τό... Μεξικόν, τρίτητόν πα- 
ρακαλεϊ. νά άνοιξη τά χέρια του διά νά τά δή 
«ιλλίτερα, μία άλλη τοΰ χαϊδεύει τά μαλλιά καί 

Βδυστυχής Μοχίκα συμμορφώνεται χωρίς, καμμίαν, 
Ι&ρκολίαν μέ δλας αύτάς τάς εξωφρενικός άπαιτή- 

οειί τών θερμόαιμων έλληνίδων.
» Όταν έπί τέλους κατωρθώθη νά έκδιωχθή τό 

«οινόν; έζητήσαμεν άπό τόν Μοχίκα νά μάς εϊπη 
ΤαΗντυπώσεις του.

—Τάς έντυπώσεις μου άπό τήν Ελλάδα; Μά 
Β*  θά έφθαναν ώρες ολόκληρες διά νά σάς τάς 
ί^τοτορήσω. Είμαι καταμαγευμένος άπό τόν τόπον 

σα5· “Ολα έδώ είναι περίφημα: Οί άνθρωποι, τό 
**ΐμα, ό ουρανός σας, αί άρχαιότητες. ’Αλλά έκεΐνο 

μοΰ έπροξένησε τήν μεγαλειτέραν έντύπωσιν, 
Η*  ποΰ δέν θά ξεχάσω ποτέ στή ζωή μου, είναι 
ΒΗ*φυσικαί  καλλοναί τοΰ τόπου σας. Έμεινα δέκα 

πεντε μέρες είς τήν πατρίδα σας καί τάς περισσοτέ 
PpS j? αυτών τάς έπέρασα εις διαφόρους έκδρομάς. 
“■πήγα εις τό Μέγα Σπήλαιον, εις τάς Θήβας, Δελ- 
ΊΌΰς, Γαλαξείδιον,’Ιτέαν, Άράχωβαν, Λεβάδειανκ.ά. 
„^Β·τέψατέ με δτι ωραιότερα μέρη δέν είδα που- 
Ενα· Πρέπει νά εϊσθε υπερήφανοι σείς οί Έλλη

νες διά τόν τόπον σας! Καί πώς νά σάς περιγρά
φω τό τί αίσθάνθηκα άντικρύζοντας δλα έκεϊνα τά 
μμγευτικά μέρη ! Θά έπρεπε νά ήμουν μεγάλος ποι
ητής ή συγγραφεύς διά νά τό κατορθώσω. ’Αλλά 
έγώ τάς έντυπώσεις μου τάς έχω έδώ κι’έδώ (αυτά 
τά είπε δείχνοντας μέ τό χέρι του τό κεφάλι του καί 
τήν καρδιά του).

—Άφοΰ σάς ήρεσε τόσον κύριε Μοχίκα ή 'Ελ
λάς, σκοπεύετε νά μάς ξανάρθετε ;

—’Ασφαλώς καί πολύ σύντομα μάλιστα. Θέλω 
νά καθίσω γιά μήνες ολόκληρους σ’ ένα άπό τά γρα
φικά χωριάτικα σπίτια καί νά ζήσω μόνος καί ή
συχα μέσ’ τήν υπέροχη ελληνική Φύσι.

—Τά σχέδιά σας ;
—Φεύγω αύ'ριο τό πρωί στις 6 άεροπορικώς γιά 

τήν Αίγυπτο. Άπ’ έκεϊ θά μεταβώ στό Μιλάνο καί 
κατόπιν θά έπισκεφθώ διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις 
προτού έπιστρέψω στό Χόλλυγουντ.

Αλλά είναι ήδη ή ωρα 9 καί τέταρτο καί στάς 
9 1)2 πρέπει νά βρίσκεται στον Πειραιά. ’Αποχαι
ρετούμε τόν συμπαθή καλλιτέχνην ποΰ μάς λέγει :

—Θέλετε καί τά τελευταία μου λόγια ; Άφίνω 
τήν καρδιά μου έδώ!

Βίων Παπαμιχάλης

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΧΑΙΗΣ

Ή διάσημος πλέον πρωταγωνίστρια τοϋ «’Εγ
κλήματος μιας μητέρας·» Χέλεν Χάΐης, (πρόκειται 
νά διερμήνευσή τον πρωτεύοντα γυναικεϊον ρόλον 
εις τήν ταινίαν «Νυκτερινή πτήσις» τής οποίας τδ 
σενάριο είναι παρμένο άπδ τδ ομώνυμον μυθιστό
ρημα τοϋ Άντουάν Βέμπερυ.

'Η διανομή των ρόλων περιλαμβάνει τους Τζών 
Μπάρρυμορ, Λάϊστελ Μπάρρυμορ, Κλάρη Γκέ- 
ϊμπλ, Μύρνα Λόϋ, Μπέν Λάιον, καί Τζών Λήλγαν. 
Τήν σκηνοθεσίαν τής ταιιίας άνέλαβεν ό Κλάρτις 
Μπράουν.

ΕΠΕΡΑΤΩΘΗ Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΟΒΑΡΡΟ
Ό σκηνοθέτης Σάμ Γούντ μετά τοΰ Ραμόν Νο- 

βάρρο καί τών υπολοίπων ηθοποιών, έπέστρεψαν 
εις τά στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ» υστέ
ρα άπό μιά δεκαήμερη άπουσία είς τήν έρημον Γι- 
ούμα τής Άριζόνας, δπου «έγυρίσθησαν» τά περισ
σότερα «έξωτερικά» τής νέας ταινίας τοΰ Νοβάρρο 
«Ό γυιός τοΰ Νείλου».

Τόν πρωτεύοντα γυναικεϊον ρόλον είς τήν έν λό
γφ ταινίαν, κρατεί ή Μύρνα Λόϋ.
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I η ■< 1··Γ·^· Η< ■■ MAS I
Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

('Ομιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη εις τόν «’Απόλλωνα»
"Ενα άπό τά συνηθισμένα έργάκια τής U.p.A., ποΰ 

παρακολόυθεϊται μ’ εΰχαρίστησι, χωρίς ν’ άξίζη διόλου 
καλλιτεχνικώς. Τό σενάριο απολύτως τετριμμένο, θυμίζει 
άλλες παληές έπιτυχίες τής αυτής εταιρείας καί ή σκηνο
θεσία, μειονεκτική καί πρόχειρη, αντιγράφει τό στυλ τών 
φίλμς τοΰ "Οσβαλτ καί τοΰ Μπόλβαρυ.

Οί.πρωταγωνισταί "Ερυ Μπός, τής οποίας τό παίξιμο, 
πρώτη φορά παρακολουθώ καί Κάρλ Ντήλ, υπερβολικοί 
καί εξεζητημένοι είς τούς ρόλους των. ’Απεναντίας ό 
Τεοντώρ Λός, δ γνωστός μας άπ’ τό «Τέλος τοΰ ταξειδιοϋ» 
—καί τόν «Ρασπουτίν» μετρημένος καί καλός.

Τό τεχνικόν μέρος έλαττωματικόν. ’Εμπορική καρριέρα, 
συμπερασματικώς, άμφισβητήσιμος. Δημ. Σαμακΐδης

ΣΕ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΝΗΣΟ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ»

Ό σκηνοθέτης ’Αλβέρτος Καβαλκάντι, τοΰ οποίου προ
γενέστερες δημιουργίες δέν μάς ικανοποίησαν, είνε γεγο
νός, δτι τήν φοράν αυτήν κάτι παρουσιάζει. Δέν θέλω νά 
πώ μέ τοΰτο δτι τό φιλμ «Σέ μιά χαμένη νήσο»—τό όποιον 
καί τυγχάνει ή τέλευταία του δημιουργία—είναι εξαιρετι
κόν, άλλά δτι συγκεντρώνει τά στοιχεία εκείνα ποΰ άρ- 
κοϋν γιά ν’ άναδείξουν οπωσδήποτε τόν νεαρόν ακόμα, κα
τασκευαστήν του.

Τό ρομάντζο «Σέ μιά χαμένη νήσο» τοΰ Ζοζέφ Κόν- 
ρατ, διασκευασθέν είς κινηματογραφικόν σενάριο, έχασε, 
δμολογουμένως, πολύ άπό τήν τραγικήν του μεγαλοπρέ
πειαν. Δέν διατηρείται παντελώς, ή υποβλητική του νότα, 
άπεναντίας, μάλιστα, επιδιώκεται δ σχηματισμός εύκολων 
έντυπώσεων. Έν τούτοις ό σκηνοθέτης κατορθώνει νά τό 
έκμεταλλευθή καί παρ’ δλα τά χάσματά του, τό ενδιαφέ
ρον του θεατού παραμένει άμείωτον μέχρι τοΰ φινάλε.

Κάτι πού θά έπρεπε πάντως ιδιαιτέρως νά έξαρθή, 
εΧναι|τό παίξιμο τής βεντέττας Ντανιέλ ΐίαρολά. ’Αλη
θώς υποκρίνεται μέ τοιαύτην αληθοφάνειαν καί εσωτερι
κότητα τόν δύσκολον ρόλον της, ώστε νά μπορή κανείς 
κάλλιστα νά τήν κατατάξη στή σειρά τών καλυτέρων 
Γαλλίδων καλλιτεχνίδων. ΟΙ λοιποί ηθοποιοί, ό Γκαστών 
Ζακέ, ή Μαργκερίτ Μορενό καί δ Φιλίπ Έριά, μάλλον 
ασήμαντοι.

Οί φωτισμοί δχι πάντοτε επιτυχείς, καθώς καί ή φω
τογραφία άδικαιολογήτως «φλου» σέ μερικές σκηνές. Ή 
φωνοληψία σχεδόν καλή. Ή ταινία «Σέ μιά χαμένη νήσο» 
μάλλον μετρία καί άπό καλλιτεχνικής καί άπό εμπορικής 
άπόψεως, δύναται νά χαρακτηρισθή. Δημ. Σαμακΐδης

ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣΙΙΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
Όμιλοΰσα αγγλιστί) Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ»

"Ενα τετριμμένο σενάριο διανθισμένο μέ πολλές άπι- 
θανότητες καί άμερικανισμούς, τό οποίον δμως παρέχει 
τήν ευκαιρίαν είς τούς δύο πρωταγωνιστάς του, τήν Κών- 
στανς Μπένετ καί τόν “Ερικ φόν Στροχάϊμ, νά άναδει- 
χθοΰν δημιουργοΰντες δύο χαρακτηριστικούς ρόλους.

'Η Κώνστανς Μπένετ, τής δποίας προγενέστεροι έμφα- 
νίσεις δέν μάς ικανοποίησαν, κατορθώνει έπί τέλους τώρα 
νά μάς συγκίνηση, καθώς καί ό Στροχάϊμ, δστις μιμείται 
ελαφρώς πάντως, τόν συνάδελφόν του Κόνρατ Φάϊτ.

Ή φωτογραφία καλή, άρίστη δέ καί ή φωνοληψία. Ή 
οκηνοθεσία επιμελημένη.

Γενικώς τό «Τρεις όψεις πρός ανατολής» είναι σχετι3 
κώς καλόν έργον, δέν συγκεντρώνει δμως εμπορικότητα. |

Δημ. Σαμακΐδης Ί

ΑΓΑΠΗ, ΓΛΕΝΤΙ, ΞΕΝΟΙΑΣΙΑ 
(A NOUS LA LIBERTE)

Παραγωγή «Tobis»
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» ;

Ό Ρβνέ^Κλαίρ είναι Αναμφισβητήτως ό πλέον άξιοπρό· 
σεκτοσ σκηνοθέτης τής Γαλλίας καί ένας γενικώς άπό τούς] 
πλέον ενδιαφέροντος πρωτοπόρους τοΰ παγκοσμίου κινη« 
ματογράφου. Κάθε του έργον, ποΰ αναμένεται μέ εΰλ<κ| 
γον ανυπομονησίαν άπό τούς πραγματικούς φίλους τοΰ 
κινηματογράφου, άνοίγει σχεδόν κατά κανόνα, νέους δρίΟ 
ζοντας είς τήν κινηματογραφικήν τέχνην. Είναι πρόσφα
τος άκόμα ή έπιτυχία τοΰ «'Υπό τάς στέγας τών Παρι·| 
βίων» καί τοΰ «Εκατομμυρίου». Τό «Α nous la lioerte» ; 
είναι κατ’ εμέ. άκόμη άνώτερον. Είς τό έν λόγφ έργον,: 
τό δποϊον άποτελεϊ καυστικήν σάτυραν τής σημερινής κοι
νωνίας, ό Ρενέ Κλαΐρ ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά είρωνευ-| 
θή τά τρωτά τοΰ άστικοΰ καθεστώτος. ’Αλλά ό δεξιοτέ- j 
χνης σκηνοθέτης, δ οποίος, είναι προφανές δτι είναι σο-,ί 
σιαλιστής, έχει δύο ψεκιά σημεία. Πρώτον έν τή προ-; 
σπαθεία του νά κατακρίνη τό αστικόν καθεστώς καταφεύή 
γει συχνά είς μεγάλας ύπερβολάς καί κατόπιν τά μέτρα 
θεραπείας τοΰ κακοΰ ποΰ προτείνει είναι τελείως απραγμάγ 
τοποίητα καί δέν μποροΰν νά υπάρξουν παρά είς τήν φαν-! 
τασίαν μόνον τοΰ ποιητοΰ. Άπό καθαρώς κινηματογραφία 
κής άπόψεως τό έργον είναι άπολύτως έπιτυχές. Ή θαυ-. 
μασία φωτογραφία, τό μοναδικόν ντεκουπάζ, ή μεγάλη εύ-ί 
λυγισία τής κινηματογραφικής μηχανής, ή ερμηνεία τών ήθο- 
ποιών, τά διάφορα έπιτυχή θεαματικά καί ηχητικά ευρή
ματα, ή τελειότης καί συντομία τών διαλόγων κ. ά. απο
τελούν ένα άπό τά πλέον τέλεια σύνολα ποΰ ε’ίδαμεν έφε- 
τος. Άπό τάς πλέον άξιοσημειώτους σκηνάς δυνάμεθα νά 
άναφέρωμεν τό ηλεκτρικόν έργοστάσιοι μέ τούς έργάτας 
ποΰ διασκεδάζουν, καί τήν σκηνήν ποΰ όμιλε! είς τήν 
δμήγυριν δ κωφός ρήτωρ ένώ άπό τόν άέρα σκορπίζονται; 
τά χαρτονομίσματα.

Οί ήθοποιοί δλοι εις τούς ρόλους των. Τούς άναφέρο- 
μεν δλους είς τήν τύχην (Ένρύ Μαρσάν, Ραϋμόν Κορντυ; 
Ρόλλα Φράνς, Πώλ Ολιβιέ, Ζερμαίν Ώσσαί, Σελλύ, Μι
σόν), διότι δλοι είναι διαλεγμένοι σύμφωνα μέ τούς ρόλους 
των, τούς όποιους καί υποδύονται Αριστοτεχνικά.

Γενικώς πρόκειται περί έργου πολύ ένδιαφέροντος ανε
ξαρτήτως τών υπερβολών του, ένός έκ τών καλλιτέρων τής 
έφετεινής περιόδου, τό δποϊον δμως δέν έσημείωσεν τήν 
έπιτυχίαν ποΰ τοΰ ήρμοζε διότι τό κοινόν δέν ήθέλησε ή 
δέν ήδυιήθη νά τ· έκτιμήση είς τήν αξίαν του.

Βίων Παπαμιχάλης

Η ΣΦΙΓΞ ΩΜΙΛΗΣΕ
Παραγωγή «Radio Pictures»

(Όμιλοΰσα αγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»
Τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Μωρίς Ντεκομπρά διε· 

σκευάσθη (μέ ύ ι ερβολικήν αυθαιρεσίαν) ύπό τοΰ Βίκτωρ 
Σερτσίγκερ είς κινηματογραφικόν έργον, καί ή ερμηνεία 
τών κυριωτέρων ρόλων τούτου άνετέθη είς έκλεκτούς ήθο- 
ποιούς, ώς είναι ή Λιλή Νταμιτά, ό Άντόλφ Μανζοΰ, < 
"Ερικ φόν Στρόχεϊμ καί ό Λώρενς Όλιβιέ. Δυστυχώς τό

I Μ„ πού είδαμε δέν μάς ικανοποίησε. Τό σφάλμα δέν 
ωνείς είς ποιον νά τό άποδωση. Είναι τοσοι οι 

«Κ κάθε αμερικανικόν έργον! Πάντως κρινον- 
Κίψ> ποΰ βλέπομεν δέν μένομεν διολου ικανοποιη- 

μΕ?Τό «X έκτυλίσσεται σέ ρυθμό βραδύ οΐ διάλογοι είνε 
Ασωτοι ή άτμοσφαϊρα λείπει καί οί ηθοποιοί υστερούν 
^Εένας σκηνάς. Ή Λιλή Νταμιτά, έπί παραδειγμα- 
ηώκεϊται είς τό νά είναι ωραία και ο Ερικ φόν Στρο 

«αοακάνει ιόν.. Αντιπαθή. Όσον αφορφ τον Ανοτλφ
I δέν ιού ταιριάζει δ ρόλος τοΰ τρελλα ερωτευμε- 
Β·0 πλέον συμπαθής είναι ο Λώρενς Ολιβιε εις τον 

I ίΰ?ΐνιζώςί ποόκειιαι περί έργου τής σειράς, τό οποίον 
,άρις είς τό δνομα τοΰ Ντεκομπρά και των γνω- 

^Κοποιών ποΰ λαμβάνουν μέρος, δεν στερείται εμπο- 
X αξίας.

I ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙ
(Όμιλοΰοα γαλλιστί)

ΡΙ^ΐροεβλήθΐ] είς τόν «Απόλλωνα» καί τό « Ιντεάλ». 
Η&ριστο φιλμ μέ διασκεδαοτική» ύπόθεσιν, ωραία 
«εξωτερικά» καί πεταχτήν μουσικήν. Το κοινον δεν θελει 

Ι^σβότερα διά νά εύχαριστηθή. Οι Τζοε Μαυ και Ερικ 
έχουν διανθίσει προσέτει το φιλμ μέ διάφορά προ 

τότυέτα εύρύματα ποΰ προσδίδουν καί σχετικήν κα . ιτε 
χνικήν αξίαν είς τό έργον των. Άπο τους ηθοποτου^

Άλμπέο Πρεζάν, ή Ζακελιν Μαντ, ο -αρλ Λαμυ 
χαί όμακαοίτης Κερίν. Ό Πιέρ Μπρασσερ είς τον χαρι- 

Ιτωμένον ρόλον τοΰ έρωτευμένου κουρεως αρκετα υπερρο- 
^Β’Αλλά ή μεγάλη ανορθογραφία τοΰ φιλμ είναι η 
ΐΜπριγκίττε Χέλμ. Ή άλλοτε ωραία αυτή ηθοποιος (σημε- 

ψ>ν έχει παχύνει ύπερβολικά) είναι είς το υπο κρίσιν φιλμ 
ϊ φοβερά προσποιητή καί ταυτοχρονως παίζει χωρίζ χαριν 
I ««.μπρίο. r , , ..

Τό ταγκό «Σινιορίνα», συντόμως να εκλαικευνΰ· 
I Τό φιλμ έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

Βίων Παπαμιχάλης

Κ ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
Παραγωγή «Φόξ» ...

ΪΟμιλοΰσα Αγγλιστί) Προεβλήθη είς το « Αττικόν»
Καί άλλο άκόμη Αμερικανικόν κοινωνικόν φιλμ. Τό υπο 

κρίσιν δέν έξέρχεται άπό τήν συνήθη μετριότητα, ϊπαρ-
Μρ. μερικοί ένδισφέρουσαι σκηναί άλλά τό συνολον οεν 
Κίκανοποιιϊ Τό σενάριο είναι άνάμικτον απο καλας 
^Κιτυχηιιένας σκηνάς, καί κατά τήν κρίσιν μου, υπε- 

«Όχύουν αί τελειταΐαι. Άλλά καί δ Αλαν Κροσλαντ 
^^^■θέτησε τό έργον χωρίς προσωπικότητα.

, Ή Τζόαν Μπέννετ μολονότι ωραία είναι εν τούτοις 
! ψυχρά. Ό Μπέν Λάιον κρατεί μέ κέφι τον ρολον 
^Ηκοέμ καλλιτέχνου. Έδώ έσημείωσε σχετικήν έπιτυ- 
Εφαν. Βίων Παπαμιχαλης

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ
I ’Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»
Η γνωστόν Αστυνομικόν μυθιστόρημα «Ό Καταδό- 
ϊ ·$' τοΰ Έντγκαρ Ούάλλας τό βλέπομεν ζωντανεμμενο εις 
ΜΕΚδθόνήν χάρις εις τόν σκηνοθέτην Κάρλ Λαμακ· Ιο 
| ^λμ παρά τόν περιπετειώδη χαρακτήρα του, εσκηνοθετηθη 
I ?Λΐάτρόπον Αρκετά καλλιτεχνικόν ώστε, πράγμα σπανιω- 
I ιατ«ν’ ευχάριστή καί τό πολύ κοινόν και να παρακο- 
I «νθήται χω ο δυσφορίαν κΓ άπό τούς διάφορους εστετ. 
^3® σενάριο, χάοις είς ένα έπιδεξιώτατον ντεκουπάζ κα
ί ’Μώνει νά διατηρή μέχρι τέλους Αδιάπτωτου το εν- 
I ’^φτρον τοΰ θεατού. Είς αύτό συντείνουν επίσης ο πε- 
I ®'ϊίγος φωτισμός, ή ίκανότης τοΰ σκηνοθέτου και το

άξιοσημείωιον παίξιμο τών ηθοποιών. Β^άγίωτι, 
πόλοι έσ-υνεύονται άπό καλλιτεχνας γνωστούς, και οεν

τέρωςτοΰ Κάρλ Λ. Ντήλ (Καπταιν Λεσλι).
Γενικώς πρόκειται περί έ διαφεροντος έργου, εκ

τών' καλλιτέρων Αστυνομικών που προερλι 
είς τάς ’Αθήνας καί τό οποίον εσημει 
τυχίαν παρά τό Ακατάλληλον του καιροί

“Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ 
Όμιλοΰσα γερμανιστί)

ύΐΑΗΔΟ -- ΞΙ 
(Πρ|»ε|λίιθΓί είς τό «Παλ^Α ΧΩ 

Ό συμπαθής ζέν-πρεμιέ Βέργ^ύίτε^ερ £ίς 
ποιον τόσον ύπελόγισεν άλλοτε ο 
φος, είχεν αρκετόν καιρόν να εμφίτΛφ'Τις τήνΧπόλιν μας. Θύμα και αύτός τοϊ^ου^^γη 
σε νά κατατοπισθή μέ τήν νεαν 
δπως μαρτυρεί ή προκειμένη του δημιουργία, δεν προσα

ναϊΉσ<Γυ'ναίκα καί τό Αηδόνι», έχουσα έξωφρενικήν ύ- 
πόθεσιν καί μειονεκτικήν «κηνοθεσιαν-ρεζισσερ ο Λέων 
Λάσκο—κατατάσσεται εις τα μέτρια ξ ’ ^σον

εμπορικότητα.

“ ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΟΥΜΕ „ ....
(Παραγωγή «Φόξ»)

(Όμιλοΰσα Αγγλιστί) (Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ»

Ένα Αντιπροσωπευτικόν έργον τής αμερικανικής πα 
ραγωγής. Ώς τοιοΰτον δμως δεν συναρπάζει τους Ελλη 
νας θεατάς πού δέν γνωρίζουν τα αμερικανικά 
έθιυα καί δέν μποροΰν να πιστευσουν τα οσα παρα,ενα παρουσιάζει τό φιλμ6 Καί δμως τό έργον αύτο αποτελεί 

πιών του, καί ένα θαυμάσιου τροπον συνδέσμου 
τών διαφόρων σκηνών, πού ωρισμενως θα εύρη πολλούς 
αιιιητάτ Τά ντεκόρ είναι μοντέρνα και εν πολλοις κα/.αι 
σθητα, ή φωτογραφία καθαρά καί οί π0"α^
βάνουν μέρος ευχάριστοι είς το να τους βλεπη και να 
τΤύ- άκούη κανείς Φιλμ καλοβαλμένο, τό όποιον ηρεσε 
πολύ λόγφ τών ανωτέρω άναφερομένων πλεονεκτηματωντου.

‘ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ., ΓΚΡΕΤΤΑ ΓΚΑΡΝΙΠΟ
Τό νέον εβγον τό όποιον προτίΟεται (ονμφώ- 

νως τω σνμβολαίφ η εκλογή επαφίεται είς αυτήν), 
νά^γυβί^ν Γκάβμπο, είναι, κατ ανακοινωοιν 
του γραφείου τον Τόπου τής Μέτρο, ρ*Κλεοπα  
τρα» τοΰ Μπέρναρ Σώ. Ώς σκηνοθέτης φερεται 
ό πολύς Κλάρενς Μπρόονν.

Ο “ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ^ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ
Τό άμερικ. κινημ. περιοδικόν Motion Picture 

Herald εις τό τελευταΐον τεΰχος του, πλεκει το εγ- 
κώμιον τής ταινίας «Ρασποϋτιν» τής Μέτρο Ι κολ- 
ντουϊν, εις τήν οποίαν πρωταγωνιστούν οί αδελφοί 
Μπάρρυμορ. «"ΟπουΛπροβληθή» σημειώνει, «καταρ- 
ρίπτεται κάθε προηγούμενον ρεκόρ εισπράξεων».



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIII IlllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^jf

Α.κ.Ε. ΦΟΙΛΛΛ ελλάς:
Ο ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TAINIQN ΟΛΛΙ 

°Σ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑ/ΛΙΛ

"Εχουμε τούς λαμπρότερους άστέρας: τόν ΓΟΗ ΤΑ ΧΟΣΕ ΜΟ 
ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ, τήν ΤΖΟΑΝ

’Έχουμε τά έμποριχώτερα έργα: ώς το

ΗΛ2Ν, ΚΡ/ΛΡΔΙθΝ, ΜΑΓΚΑΖΙΝ, ΜΑΓΙΚΡΝ ΧΑΛΙΡΝ 

/ΛΟΥΒΙΤΘΝ ΝΙΘΥΞ 
*

ΡΑ ΜΠΟΟΥ, τήν ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ Υ*,  τήν ΕΛΙΖΑΝ ΛΑΝΔΥ, τόν 
>ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΗΝΟΡ χλη. χλπ.

Η τήν μ&γαλειτέραν Ταινίαν τοΰ Αίώνος.
Ημείς ηροεβαλαμεν τας ταινίας μας έφέτος είς βλβυς τβ^ΐβνς τών ’Αθηνών, ήτοι το: ΑΪΤΙΝΟΝ - ΠΑΛΛΑΣ - ΣΠΛΕΝΤΙΤ 

ΜΑ - ΜΟΝΤΙΑΛ - ΜΑΖΕΣΤΙΝ - ΕλΑτΚΟΝ χλη. ηρβέβαλαν ΙΔΙΚΑΣ ΜΑΣ ταινίας

Μόνον τά ϊδιχά μας Φ05 ΜΟΥΒΙΤΟΝ ψ«ι εις όλους τούς Κιν)γράφους τής 'Ελλάδος.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ.........
ΠΑΡΘΕΝΑ ΖΩΝΤΟΧΗΡΑ ... 
ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ....................................
ΑΥΤΟΣ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ 
Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ 17 ........................
ΑΣ ΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
ΠΑΡΕ ΤΗΝ.. . ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ 
ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΟΥΜΕ
ΣΑΝΤΟΥ...............................................
ΤΡΑΝΖΑΤΛΑΝΤΙΚ. ...............
Η ΑΡΑΧΝΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
ΟΙ ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Πλατεία Κάνιγγος

ITH ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ..

KQTilS 1933
Τζόαν ΜίψπΑ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΣΩΠΑ 

Τζόαν Μ: 
Τζόαν Μηί| ΓΚΑΓΚΣΤΕΡ
Τζόαν Μ«ί ΟΓΚΟΡΙΔΑ (Παρθένος Ζούγκλα)
Έλίζα Λί ΚΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ 
Έλίζα Μ 5 ΑΓρίΟΝΟρίΤΣΟ 
Άδόλφ Μί 
Σάλλυ "An ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗ
Έδμον I ΦΟΛΕΑ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ 
Τόμον I 0 ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ρΑΝΤΣ 
Έδμον I Α ΓΙΝΩ ΝΕρΑΥΝθΣ ...............
ΜάκΛάγΧ ΝΧΤΗΣ ΤΗΣ ΑρίΖΟΝΑΣ...........

ΐοο ακόμη ταινίαι ^ερίσυνης παραγωγής

ΘΕΛΕΤΕ ΚΕΡΔΗ!

.. Γουώρνερ Μηάξτερ 

... Γουώρνερ Μηάξτερ 
.......... Μίλτβν Σιλς

Θηρία
.......... Πέγχυ Σανόν 
.......... Κλάρα Μπόβυ 
.......... Ζοζέ Μοχίχα 
.......... Ζοζέ Μοχίχα 
.......... Ζώρζ Όμηριάν 
.......... Ζώρζ Όμηριάν 
..........Ζώρζ Όμηριάν

Γουώρνερ Μηάξτερ

ΕΑΤΕ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΞ
Β4 Τηλ. Διεύθυνοις ; «ΦΟΞΦΙΛΜ»



>10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΙίΡ -Η

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΤΚίΙΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

A' ΒΙΖ1ΟΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΝ 1933
Ύπό τών κατοτέοο.) οκτώ κεντρικών Κινηματο

θεάτρων τών "Αθηνών, έπραγματοποιήθησαν κατά 
τον παρελθόντα μήνα ’Απρίλιον 287.641 είσιτήρια 
κατανεμόμενα ως κατωτέρω κατά κινηματοθέατρον :

Κινηματοϋ·έατ ρα
Σύνολον εί- 

αιτηρίιον 1 
μην. Άπριλ )

Αναλογία 
ημ,έραν

ΑΤΤΙΚΟΝ.......................
ΣΠΛΕΝΤΙΤ...................
ΠΛΑΛΑΣ.........................
ΑΠυΛΛΩΝ......................
ΠΑΝΘΕΟΝ.....................
ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ............
ΜΟΝΤΙΑΛ.......................
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ..............

60.608 
53.741 
47.044
39 886 
33.861
30 866
15 002

7 133

2.020
1.791
1 568 
1.329
1.112
1.028

500
237

Κατωτέρω παρατίθεται πλήρης κατάλογος πρα- 
γματοποιηθέντων εισιτηρίων ύφ" ενός έκαστου τών 
ανωτέρω κινηματοθεάτρων από τής ένάρξεως αυτών 
μέχρι καί τοϋ τέλους τοϋ παρελθόντος μηνός ’Απρι
λίου, άτινα ανέρχονται συνολικώς εις 1.966.637 κα
τανεμόμενα δέ κατά κινηματογράφους ως κατωτέρω :

Κινηματοϋ'έατρα ■Ημέραι 
λείτουργ.

Σύνολον 
είσιτηρ

*α&· °ήμέ·

ΠΑΛΛΑΣ..................... 185 352.015 1.902
ΑΤΤΙΚΟΝ................... 191 363.034

330.215
1.901
1.719ΣΠΛΕΝΤΙ Γ................. 192

ΠΑΝΘΕΟΝ................... 191 268.163 1 404
ΑΠΟΛΛΩΝ................... 187 234 656

165.735
1.254

824ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ .... 201
ΜΟΝΤΙΑΛ................... 184 120.462 654
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ............ 147 66.336 451

ΑΝΑΚΟί ΝΩΣ I Σ
Ή διεύθυνσις τοΰ «Κινημ Άστέρος» επιθυ

μούσα δπως συμπλήρωσή τό δίκτυον τών ανταπο
κριτών του και εις τήν τελευταίαν γωνίαν τής ελ
ληνικής γής, δπου λειτουργεί και είς μόνον κινημα
τογράφος, έστω κατά περιόδους, παρακαλεΐ πάντα 
έπιθυμοΰντα αναγνώστην του δπως άναλάβη τήν 
άνταπόκρισιν. Οί βουλόμενοι παρακαλοΰνται νά 
γράψουν σχετικώς εις τά γραφεία μας διά νά έφο- 
διασθοϋν με τό σχετικόν δελτίον ταυτότητας άντα- 
ποκριτοϋ.

της διευΰ·ύνσεως

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός αγοράν κινημ. μηχανή 
προβολής έν καλή καταστάσει. Γράψατε κ. I. 
Καλατζόπουλον Διευϋ·. Κινηματογράφου Χαλ
κίδα

ΘΛΙΒΕΡΑ ΔΓΑΠΙΣΤΩΣΙΣ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΖΑΝΟΥ

Πρόκειται και πάλιν περί τών ελληνικών ται-ί 
νιών. Τό ζήτημα αυτό, έχει ήδη απασχολήσει αρκετοί 
τό κοινόν, τόσον μάλιστα καθ’ δσον τοΰτο ήρχισεν; 
από πολλοϋ νά μη ένδιαφέρεται πλέον περί αυτών.; 
Και πολύ δικαίως. Διότι of πολλά, ως πάντοτε υπο
σχόμενοι, δεν έχουν ακόμη κατορθώσει νά κερδί
σουν τήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινού. Θά ιήθέλαμεν? 
νά συστήσωμεν εις τούς ενδιαφερομένους, δτι ή τα
κτική ήν ακολουθούν εις τό ζήτημα τής διαφημί- 
σεως τών ταινιών των, είναι πολύ ασύμφορος διΊ 
αυτούς. Διότι δταν τό κοινόν ακούει δτι ή τάδε 
ταινία έκόστισε τόσα, έπι παραδείγματι, διά νά 
άποτελέση τό ιιεγαλούργημα τής 'Ελληνικής κινημα
τογραφίας και άντ’ αύτοΰ τώ παρουσιάζεται μία; 
κάκιστης ποιότητος εργασία, είναι δυνατόν νά πι-· 
στεύη έπ’ άπειρον είς τήν παροιμίαν αυτήν;

Δυστυχώς δι’ αυτούς και ευτυχώς διά τό κοινόν*  
δτι ή παροιμία αυτή δεν είναι. δυνατόν πλέον νά ' 
έφαρμοσθή καί δτι εις τό μέλλον (ας έλπίσωμεν 
τουλάχιστον νά έχωμεν τήν ευτυχίαν αυτήν) θά ϊ-| 
δωμεν κάτι τής προκοπής βγαλμένο από ελληνικά χέρια.

Άλλ’ έθίξαμεν τό ζήτημα τών ελληνικών ταινιών ! 
και γνωρίζομεν εκ τών προτέρων δτι τό ζήτημα; 
αυτό οσάκις άνεκινήθη, έδημιούργησε δυσφορίας 
παρά τοϊς ένδιαφερομένοις.

Τό βέβαιον είναι δτι ημείς, κριται αμερόληπτοι, 
πάντοτε κάθε ελληνικής απόπειρας περί τήν δημι-: 
ουργίαν ελληνικών ταινιών, μακράν πάσης επιρ
ροής. παρακολουθοϋμεν με Ιδιάζον ενδιαφέρον τήν 
προκοπήν των, αλλά μετά λύπης μας διαπιστοΰμεν, 
σύν τή παρόδφ τοΰ χρόνου, δτι ούδεμία βελτίωσις δύ- 
ναται νά έπέλθη είς τήν ήδη ύφισταμένην κατάστασιν.

Και άλλοτε εϊχομεν διατυπώσει ώρισμένας άντι 
λήψεις μας έπ'ι τοϋ προκειμένου, μάλλον, περισσό-; 
τερον δσον άφορρ τήν αισιοδοξίαν τών έλλήνων' 
παραγωγών. ’Αλλά δυστυχώς κα'Γ τότε δεν είσηκού-’ 
σθημεν. ’Ίσως διότι τότε ήτο ακόμη καιρός διά 
τήν εφαρμογήν τής παροιμίας ήν προαναφέραμεν. 
Άλλ’ εϊπομεν. Ό καιρός εκείνος παρήλθε. Τό κοι
νόν άπέκτησεν ήδη πείραν περί τάς Ελληνικός κι
νηματογραφικός επαγγελίας καί δέν υπάρχει πλέον 
ελπίς διά τούς παραγωγούς νά κερδίσουν καί πάλιν 
τήν εμπιστοσύνην του, αν δέν παρουσιάσουν κάτι 
τό άρτιον.

‘Η παρούσα αν καί κάπως καθυστερημένη από 
τής προβολής τής τελευταίας ελληνικής ταινίας, έθε- 
ωρήσαμεν δτι μάς ήτο έπιβεβλημένον νά τής δώσω- 
μεν τό φώς τής δημοσιότητας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΟΣ

ΚΥΡΝΑ ΑΟΟΥ ■ ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
Ή Μύρνα Λόοϋ θά είναι ή παρτναίρ τοϋ Ρόμ- 

περτ Μοντγκόμτρυ είς τήν νέαν ταινίαν τής «Μέ
τρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» «"Οταν ή γυναίκες συναν
τιόνται».
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Έληξε καί ή έφετεινή χειμερινή περίοδος, ήδη δέ 
είριοκόμεθα έπί θύραις τής θερινής τοιαύτης. Δύο μόνον 
έχ τών δεντρικών χειμερινών κινηματογράφων λειτουργούν 
ακόμη-μέλλοντες καί ούτοι νά διακόψωσι τήν προσε- 

έβδομάδα τάς έργασίας των- ένφ άντιστοίχως οι θερι- 
■Εφρεσκάρονται. επισκευάζονται καί ετοιμάζονται— 
^^Κδύο, τού «Άλκαζάρ» καί τοϋ «Ζέφυρου», οί όποιοι 
ήναξαν ήδη χωρίς νά προσελκύσουν θεατός, λόγφ τής 

□ΑΛασταοίας τοΰ καιρού—νά δεχθώσι τάς χιλιάδας τών 
«νατικών των θαμώνων. Όφείλομεν οπωσδήποτε νά 

■Βογήσωμεν— καί τούτο πρός χαράν τών κινηματογρα- 
ροφίλων—ότι ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους, κατά 
τήτΙ λήξασαν χειμερινήν περίοδον, ύπήρξεν αρκούντως 
ζωηρά, έν άντιθέσει πρός άλλα έτη. Τό γεγονός τοΰτο 
είναι τφ όντι ενθαρρυντικόν καί έλπίζομεν τό προσεχές 
νά λόβη μεγαλειτέρας διαστάσεις.

|Έκ μέρους τών κινηματογραφικών επιχειρηματιών μας 
ήρχισεν ήδη ή προμήθεια ταινιών διά τήν προσεχή σαιζόν. 
Ή εταιρεία «Στεφανόπουλος—Καλογήρου καί Σια» ή 
όπ® εκμεταλλεύεται τό «Παλλάς» βεβαιούται πλέον δτι 
ηγορασε τήν παραγωγήν τής «Παραμάουντ» τών δύο τε
λευταίων ετών, αντί 10.000 δολλαρίων. Πρός τοΐς άλλοις 
^Κϊτεφανόπουλος άνεχώρησεν είς Ευρώπην, καθώς καί 
τή'Επαρελθοϋσαν Δευτέραν δ κ. Λαζαρίδης, διά τήν έκλο- 
γήν τών ταινιών τής τελευταίας παραγωγής. ’Επίσης και 

ΜΓΒ.Μιχαηλίδης τής έταιρίας«’Αμολοχίτης-Βουλγαρίδης» 
διά τήν αυτήν αιτίαν. Διεδόθη δτι άνεχώρησεν ακόμη καί 

^ΚΜαργουλής, ή εΐδησις δμως δέν είναι αληθής, διότι 
»ώς άνω επιχειρηματίας ασθενών οικουρεί. Τής «Πατέ- 
Νατάν» Ακολούθως τήν παραγωγήν τήν έπρομηθεύθη, ώς

Α.Ε.Κ.Ε. τοϋ κ. Άργύρη, ή δέ Ε.Κ.Ε. έξησφά- 
λιοέ 80 (I) ταινίας, γαλλικής καί γερμανικής προελεύσεως.

Β&Χ. Ζερβός κατέχει 6—8 έργα, τά όποια προσφάτως 
^^Β#θθησαν» καί τόν αριθμόν τών οποίων σημαντικώς 
?«βξήση, αί δέ «Μέτρο-Γκόλντουΐν» καί «Φόξ», τέλος, 
διαθέτουν δλα τά φίλμς τών τελευταίων παραγωγών 

^^Βάντως όνομαστί τίτλους ταινιών, αί όποΐαι άγκαζα- 
ρισίΐησ ςν ^,δη ύπό τών επιχειρηματιών μας καί θά προ- 
βληθώσι το προσεχές έτος, είναι πρόωρον ακόμη ν’άναφέ- 
ίωΙ*εν,  .-.τις υλασοόιιενοι νά πράξωμεν τοΰτο έν εύθέτφ 
Ιίόνω.

».^ει έ-ιιφυλάξεως μεταδίδομεν τήν πληροφορίαν δτι .ή 
•Κ.Ε., κατόπιν τών Ικανοποιητικών έφετεινών αποδοχών 

^Κέκ τών κινηματογράφων της, προτίθεται νά έπεκτείνη 
■^κύκλον τών εργασιών της. Σχετικώς μάλιστα έβολιδο- 
^^Ηφθησαν διευθυνταί άλλων κινηματογράφων, αν καί 

πόσον θά έστεργον νά περιέλθωσιν αί επιχειρήσεις
’<»ν είς τούς κόλπους τής Ε.Κ.Ε.

Επί τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου, έναντι ακριβώς τού 
^■ρΊτογράγ ου «Πάνθεον» καί παραπλεύρως τού «Ίν- 

ε<,λ·, δπου εύρίσκεται τό κτήμα τής κ. Θεολόγη, άνεγεί- 
ΡΓξαι ύπό τοΰ κ. Πρωτεκδίκου, πρώην έπιχειρηματίου τοΰ 

ι ατρου «Τριανόν», μεγαλοπρεπές θέατρον, μέλλον μά- 
'®Χα νά λειτουργήση, καθώς πληροφορούμεθα, ώς κινη- 

^^ΗΟαφος καί δή ύπό τήν αιγίδα τής Ε.Κ.Ε. Δέν είναι 
διόλου άπίθανον ή διάδοσις αΰτη νά έπίγασεν έκ 

Ε?®β®ξηγήσεως, δεδομένου δτι δ κ. Πρωτέκδικος τυγχάνει 
τού κ. Βακογιάννη καί ένεκα τούτου—δρμώμενος 

^^ΒίΚιν μόνον έκ φιλικού ένδιαφέροντος δ κ. Βακογιάν- 
^■^■Ίατατρύχεται διά τήν ώς ένεστι άρτιωτέραν άνοικο- 
t Ηησιν τοϋ νέου θεάτρου.

θ’αν προετίθετο ό περίφημος ‘Ελληνορρώσσος εκμε

fuiii.iiiinui.

ταλλευτής ταινιών κ. Κρεμαμλής νά προβάλη έν Έλλάδι 
τό σοβιετικόν φιλμ «Εξορία τοΰ Δοστογιέφσκυ»εΐλημμένον 
έκ τού περιλάλητου μυθιστορήματοτπ£·®ϊ^ΰατοϋνεκρού» 
—άπετάθη, έπισυνάπτων καί τή>^υ«»<Μ^|ε^»πφον πα- 
ράκλησιν έκ μέρους τής Σοβιε/ζ^Ι^εββεΜς^». τό έν 
Θεσσαλονίκη «Τμήμα λογοκΛσίβς^ίινημιΛονρμη^Λίν έρ
γων», αϊτών τήν σχετικήν έ/κφσίν. ‘Η εγκοισίς φΑ ήτο 
επόμενον, δέν τοΰ έδόθη καί δίαν δ κύριος αύτόξ^-σ^νεν- 
νοήθη μετά τοΰ κινηματογράφου «Μοντιάλ», διά νά πα- 
ρουσιάση είς τούτον τήν ταινιών του καί ή διεύθυν»ις τού 
«Μοντιάλ» έζήτησε τήν άδείμγ^άπό τό ένταύθα Τμήμα 
λογοκρισίας, (Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Πόλεων),οί αρμό
διοι άπήντησαν δτι ή «Εξορία τόΰ.ήΔοστόγΐ£ψσκη»—εΐχον 
καί έκ Θεσσαλονίκης τά δέοντα—έπ’ ούδένί λόγφ θά έπι- 
τραπή νά- προβληθή εις ελληνικόν κινηματογάφον, λόγφ 
τοΰ επαναστατικού της χαρακτήρος. Καί έρωτώμεν. Ίί 
έμεσολάβησαν έν τφ μεταξύ καί οί αρμόδιοι ήλλαξαν 
άρδην άντιλήψεις, έπιτρέψαντες τήν είς τόν κινηματογρά
φον «Ίντεάλ» παρουσίασιν τοΰ ώς άνω σοβιετικού φίλμ; 
Μήπως οί νόμοι έφαρμόζονται έν δλη των τή αυστηρό- 
τητι είς μερικούς μόνον, είς άλλους δέ δχι I

» »
Μάς άνεκοινώθη άρμοδίως δτι τό έργαστήριον έκτυ- 

πώσεως τίτλων έπί τών μούβιτον ταινιών τοΰ κ. Δ. Τσα
κίρη μεθ’ απάντων τών σχετικών μηχανημάτων συστήμα
τος Eriksen, μετεφέρθη καί έγκατεστάθη είς τά έπί τής 
λεωφ. Πανεπιστημίου 83 έργαστήρια τοΰ κ. Τηλ. Σπυρί- 
δη, δστις καί άνέλαβε τήν παραγωγήν τής έργασίας αύτής 
καθώς καί τήν οικονομικήν διαχείρισιν κατόπιν ειδικής 
πρός τοΰτο συμφωνίας μετά τοΰ κ. Τσακίρη-

*0 «Κινηματογραφικός Άστήρ» θ’ αρχίση άπό τοϋ προ- 
σεχοΰτ του φύλλου, μίαν αποκαλυπτικήν καμπάνιαν περί 
τών διαφόρων Γραφείων έκμεταλλεύσεως ταινιών, πώς 
ίδρύθησαν, δηλαδή, πώς λειτουργοΰσι, πώς συναλλάσσονται 
κλπ. Φανταζόμεθα δτι ή έρευνα αΰτη θά κινήση άμέρι- 
στον τό ένδιαφέρον τόσον τών αναγνωστών μας, δσον, 
ιδίως καί τών κινηματογραφιστών.

f * 5
Έφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών αναγνωστών 

μας έπί τοΰ σήμερον δημοσιευόμενου διά τόν 'Ελληνικόν 
κινηματογράφον άρθρου. ’Αληθώς τό ζήΥημα τής ένεργού 
πλέον άναμίξεως τοΰ κράτους είς τά τής κινηματογραφίας 
δέον σοβαρώς νά μάς άπασχολήση, αν ληφθή ύπ’ δψιν 
δτι οί έντόπιοι παραγωγοί δέν αίρονται μόνοι των είς 
θεογνωσίαν. Τα μέτρα τά δποϊα έπιβάλλεται έν προκειμέ- 
νφ τά ληφθοΰν θά ύποδεχθώσιν είς τό δεύτερον άρθρον 
θά ήτο δέ ευχής έργον έάν ηύδόκουν οί αρμόδιοι νά 
τά είσακούαωσιν. *

Κατ’ άνακοίνωσιν τής αρμόδιας ύπηρεσίας τοϋ Υπουρ
γείου τών Οικονομικών, τό είς τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν 
ομιλοΰν φίλμ «Ό κακός δρόμος» δέν ύπάγεται είς τήν φο
ρολογίαν τών ‘Ελληνικών ταινιών, αλλά είσπράτέται φόρος 
τακτικός 30ο)ο, χαρακτηρισθέντος ώς ξένου.

'Η καταδίωξις έν Γερμανία τών 'Εβραίων ύπό τοΰ 
Χίτλερ, είχε καί έν Θεσσαλονίκη τόν αντίκτυπον της. Οί 
τής Μακεδονικής πρωτευούσης προέβησαν είς έντο- 
νον μποϋκοτάζ έναντίον τών γερμανικών ταινιών, είς 
τρόπον ώστε κανείς πλέον κινηματογράφος δέν προβάλλει 
φίλμς τής ώς άνω έθνικότητος. Καί τούτο διότι ή οί κι
νηματογραφικοί έπιχειρηματίαι τυγχάνουν Ίσραηλΐται ή 
δταν είναι "Ελληνες δέν διακινδυνεύουν νά παρουσιάσουν 
έργον γερμανικόν, δεδομένου δτι τά 40 τοΐς έκατόν τών 
θεατών είναι 'Εβραίοι.
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Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Παρθένος ζωντο
χήρα» καί «Κουικ» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν, τό ελληνικόν φίλμ*'Η  δεσποι
νίς δικηγόρος» μέ αποτυχίαν, «Ξανθό όνειρο» καί «Τό 
άνθος τής Χαβάϊ».

ΙΙατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κ. ή χ. καί ό 
μπιμπί» (γαλλική βερσιόν) καί «Τά φώτα τοΰ Μπουένος 
Άυρες».

Άλκα^πρ. Προεβλήθησαν «Ό δράκος τοϋ Ντούσελ- 
ντορφ» καί «Ή Άτλαντίς».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάτα Χάρι» μέ 
τήν Γκάρμπο καί «Τρέϊντερ Χόρν».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Συζυγικά παραπα
τήματα» καί «Ή Α, Μ. τοΰ Ποντενέρο».

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπέν Χούρ», «Ά- 
ριστοκράται καί ίππόται τοϋ δάσους», «Ό Φράντς είναι 
γυναίκα» καί «Κυρίαρχοι τής ερήμου».

Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ό ιππότης τής νκτός» μέ 
τόν Μοχίκα, «Ό έμπορος τής άμμου» καί «'Ιππείς τής 
ερήμου».

Έ&νικόν (Νέον). Προεβλήθη «Ό δράκος τοϋ Ντού- 
σελντορφ».
Χανιά-

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ζητιάνος τής 
Σταμπούλ», «Μιά νύχτα αγωνίας», «Κόλασις ύπό τήν θά
λασσαν», «Μιά τρύπα στόν τοίχο», «’Αποικιακός πόλε
μοί», «’Ερωτική φλόγα», «Γκράν Μάρ», «’Ανάσνασις» μέ 
τήν Λοΰτε Βελέζ, «Ή επιστροφή τοΰ Φοΰ-Μά-Τσοΰ» καί 
«Νό νό Νανέτ». Κουβαριτάκης.
Κέρκυρα.

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Δυό νεανικές 
καρδιές», «Οί ίππόται τοΰ λευκού όρους», «Παρτίρ», Τό 
μυστήριον τής κόκκινης βίλλας», «Στή γκαρσονιέρα», «Ή 
A. Υ. διασκεδάζει». «Παιδί ώς έκ θαύματος», «Μοδέρνος 
μπαμπάς» μέ αποτυχίαν, «Όταν δ έρως άνάψη» λίαν έπι- 
τυχώς κα> «Κατηγορουμένη έγέρθητι».

’Εντός τών ημερών έναρξις τοΰ θερινοΰ κινηματογρά
φου Φοΐνιξ μέ τά μηχανήματα τοΰ Δημοτ.Θεάτρου«Κλάγκ- 
Φίλμ.

Απόλλων. (Λευκίμμης). Προεβλήθησαν τά φίλμς «Νύ
χτα μετά τήν προδοσίαν», «Τό πεπρωμένον», «Πριγκήπισσα 
Γεωργία», «Παιγνιδιάρα κόμησσα», «'Ηρωική αυτοθυσία», 
«Έκδίκησις νεκροΰ», «Ό δαίμων τών θαλασσών», «Ό 
υΙός τής τρελλής» καί τά πάθη τοΰ Χριστοΰ».

Προσεχώς έναρξις τοΰ θερινοΰ Άκταίου όπου θά εγκα
τασταθούν μηχανήματα Σάψσων Έλέκτρικ. Μπούας. 
Ηράκλειον.

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Γαμβρός άπό πεί
σμα», «Ή στιγματισμένη», επεισόδια τοΰ βωβού «Ό πΰρ- 
γος τοΰ τρόμου», «Λευκός έρω;» καί «'Όταν ή πόλις κοι
μάται».

ΙΙουλακάκη. Προεβλήθη τό έργον 'Η γυμνή γυναίκα».
, Άρχανων. Προεβλήθησαν τά έργα «Στόν αλαλαγμό τής 

μάχης» καί «Τό τραγούδι τής ερήμου».
Ίεραπέτρας. Προεβλήθησαν «'Η τιμή», «Μαρία, Μα- 

ριάννα, «Μαριέττα», «Τό στερνό φιλί», καί «Τά χρονικά 
τοΰ Γκρήσχουζ».

Νεαπόλεως. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ερωτικό κυνήγι» 
καί. «Ό πληγωμένος αετός».
Σέρραι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό έρως τραγουδεί» 
άνεπιτυχώς, «Ό χορός τής Όπερας» μέ μεγάλην έπιτυχίαν 
«Μιά φίλη χρυσή σαν κΓ εσένα», «’Αν μέ θέλεις έλα σύ», 
καί «Άλ Καπόνε».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τό πήδημα τού θα
νάτου». «Ό κακός δρόμος», «Ό ιατρός τών γυναικών· 
καί «Παρθένες μέ στολή». Βατακίδης
Πκτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Όρλώφ» καί«Τά φώτα 
τής πόλεώς».

ΙΙάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό θεϊοςΐ 
μου, δ αρχιστράτηγος», «ΟΙ επιδρομείς τοΰ βυθού, «Τό 
βέλος τοΰ θανάτου» καί κωμωδία.

ΙΙάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμς «Ό 
καλπασμός τών άλογων μέχρι θανάτου», «Εναέριος άπα- 
γωγή», «Πάπρικα», «Ζητείται δολοφόνος» καί «Άριάν». |

ΙΙολυ&έαμα. «Ή σφηκοφωλιά» μέ τόν Τζάκ Χόξί. ι 
Εντός τών ημερών κάνουν έναρξίν οί θεριναί κίνημα· ’ 

τογράφοι Ζενι& καί Ονφα, δ δεύτερος ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοϋ κ. Κουβέλη. Άνδριόπουλος.
Σητείοτ (Κρήτης)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Ψεύτικος κό
σμος, «Ή κόρη τοΰ ήλ ου-, «’Αγάπη στά χαρακώματα»,·. 
«Πληγωμένος αετός», «Πριγκήπισσα τοΰ Τσάρδσς», «Ρο- 
δρήγος ό εκβιαστής», «Δόν Ζουάν καί Φάουστ» καί «Τό 
καρναβάλι τής Βενετίας».

Ή διεύθυνσις τοΰ ανωτέρω κινηματογράφου ύποβάλ- ' 
λει τήν θερμήν παράκλησιν πρός πάντας τούς συναδέλ-1 
φους διευθ. Κινηματογράφων καί γραφείων ταινιών δπως 
κολλώσιν καλώς τάς ταινίας ΐνα μή παρουσιάζεται τίΛ 
οΐκτρόν θέαμα τής συνεχούς διακοπής τής προβολής λόγφ 
ξεκολλήματος τών ταινιών.
Μοτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμς «'Η χώρα τοΰ μει
διάματος» μέ τόν Τάουμπερ, «Ή γυναίκα μέ τό κοράκι·, 
«Μανουελίττα» καί «Ή μικρούλα τοΰ Μονπαρνάς».

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Μπρόντγουαίη ί 
μέλοντι» μέ μικοάν έπιτυχίαν, «Ερωτική παραζάλη» άνε- 
πιτυχώς, «Δικαίωμα ό έρως» μέ μικράν έπιτυχίαν καί 
«Ρόννυ» έπίσης. Σωφρονιάδης.
Βαθύ - Σάμο»

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρόννυ» επιτυχώς, 
«Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως» μέ έξαιρετική έπιτυχίαν, «Κάρ- 
μεν», «Μαμζέλ Νιτούς» ήρεσεν, «Άντλαντίς» έπίσης καί 
«Ό ύπσσπιστής τών «ο&σσάρω.ν

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Τιτανικός», «Κα- 
πετάν Λάς, «Μέσα στόν κίνδυνο» καί «Ό λύκος τών θα
λασσών» . ΙΙούλμαν.
Δράμα.

Μέγας. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή γυναίκα ποΰ’ 
τρελλαίνει», «Ό Κατήφορος», «Τί αξίζει ένα τρελλό φι
λί», «Έτσι κάνουν δλες», « Ανεμοστρόβιλος τής ζωής», 
«Χαβινέζικο^ τραγούδι», «Ή νήσος τών χαμένων καρα
βιών», «Τό έγκλημα τοΰ δικαστοΰ», Τό «βαλς τοΰ Δουνά
βεως», «Τσάρεβιτς», «Ή νήσος τοΰ μαρτυρίου», «Ή δίκη 
τής Μαίρη Ντούγκαν» καί «Στά δίχτυα τής. Τσέκας» ά
παντα έπιτυχώς.

Ζέφυρος. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα φρίκης, 
«Φλωρίντα», «Τό ταγκό τής αγάπης» «Γιά τήν αγάπη 
της», «Παγωμένος ποταμός», «Ωραία άπάχισσα», «Οί 
Άθλιοι», »'Η σκλάβα τοΰ Μαχαραγιά» καί «Ένας έφιπ
πος σκοτωμένος». Καλογιάννης 9
Τρίχκαλα.

Είς τόν μοναδικόν μα: κινηματογράφον προεβλήθησαν1' 
τά έργα «Τό ξύπνημα» μέ τήν Βίλμα Μπάνκυ, «Πυροσβέ- 
σται», «Οί νεοσύλλεκτοι», «Σόου Μπότ», «Τά λευκά ρόδα», 
καί «Θύελλα τής ’Ασίας». Μαλιώρας
Ζάκυνθος.

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γλύκα τής αγά
πη;» «Βαρώνη τσιγγάνα». «Τό βάραθρον τοΰ θανάτου» 
«Φτώχια κΓ άγάπη» «Πάμε γιά τό Παρίσι», «Ματωμένο

,Ρομάνταο». «Φρά Ντιάβολο», «Τό εξπρές τής Μόσχας» καί 
διεκόπησαν αί παραστάσεις προκειμένου νά μεταφερθή είς 

£^ν θερινόν. Γρυπάρης
Καβτορί«_

Λ·~ δεντρικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος χω
ρίς κατοικίαν. «Ό βασιλεύς τής ερήμου», «Ή κυρία μέ 
ιήν μάσκα» και «Ό απτόητος αεροπόρος» δυστυχώς ά- 
«αντσ άνεπιτυχώς. ΙΙσ,παντίνας.
Xiet.

Η^ΑάνηΡ, Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Δικαίωμα ο 
έρφς», “Ή μεγάλη πόλι:„ “Η Σάλλυ τών σκανδάλων,, 
“Μακρυά άπ’ τόν κόσμο,, έπιτυχώς, ‘ Φυλακισμένη 
διά,,, “Ο ύπασπιστής τοΰ ναυάρχου,,, “Ο νόμως τών δ- 
κλών„ καί “Η γή τής ηδονής,, μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Βουδούρης.
fifaUyiov.

ΙΙαρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα Ό βασιλεύς τής 
^Ζούγκλας,, “Τρελλή περιπέτεια,, “Βγαλμένοι άπ’ τό , βόρ

βορο, καί “Τό μυστηριώδες ράντς,,. Μπιρπίλης
‘Aypiviev

Θέοπις. Προεβλήθησαν τά έργα ,,‘Η Ντόλλυ τό ρίχνει 
έξω,, “Μαμά Κολιμπρί,, Ή ωραιότερες γαμπίτσες τοΰ Βε- 

r ρολίνου,, “Πριγκήπισσα ρεπαν»κι„ καί ή κωμωδία “Τό 
I φάντασμα τοΰ Μουσείου,,, ΙΙασχαλίδης,

Βόλο;
||Γ Αχίλλειο»-. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα «Μιά 

γυναίκα, ένα τραγούδι, ένα φιλί,, “Φιλήστε με.. ‘,Τά 
φώτα τής πόλεώς,, “Τό σφάλμα μιας μητέρας,, καί “Η κό
μησσα Μόντε Χρίστο,,. ΙΙαπαβασιλείου.

ΔΙ ΑΖΥΓΙΟΝ
I ΚΡΑΟΥΦΟΡΔ_^ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ
t’Απίστευτου και όμως αληθές ! Τδ πλέον ταιρι
αστό ζευγάρι τοΰ Χόλλυγουντ, ή Τζόαν Κράουφορδ 
καί ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς (υιός), χωρίζουν. Τά 
αίτια δέν έγνώσθησαν μέχρι τής στιγμής. Τό κωμι
κόν μόνον είναι δτι,’ ή Κράουφορδ, δπως έδήλω 
σεν εϊς δημοσιογράφους αγαπά άκόμη τόν Ντοΰγ- 

,κλας, ου μην άλλά καί δ Ντούγκλας τήν Τζόαν. * 
Κ Τό δικαστήριον πάντως, διότι άπετάθησαν ήδη 
εϊς τήν Εισαγγελίαν καί οί δύο σύζυγοι, θ’ άποκρι- 
βή έν προκειμένφ.

Ε Προσκαλείται ό έν Λεμεσφ της Κύπρου πρά- 
*τωρ έφημερίδων κ. Στέλιος Συμεωνίδης δπως 
έξωφλήση τόν έκ μεταπωλήσεως φύλλων τοΰ 
«Κινημ, Άστέρος» λογαριασμόν του.
I — Τήν αύτήν πρό ,κλησιν παρεκλήθημεν νά 
^ημοσιεύσωμεν έκ μέρους τοΰ περιοδικού «Μόδα 
Hal Τέχνη» πρός τόν άνωτέρω κύριον διά τόν 
άπό διετίας παραμένοντα άνεξώφλητον πρός αύτό 
λογαριασμόν του.

I Π A Ρ Α Ξ Ε Ν Η ΕΠ I Σ Τ Ρ Ο Φ Η

£ Είναι δ τίτλος μιάς νέας υπερπαραγωγής, τής 
ίδποίας τήν πραγματοποίησιν άνέλαβεν δ διάσημος 
σκηνοθέτη; Κίγκ Βιντώρ διά λογαριασμόν τής 

&Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγερ».

ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙ Υ ΝΟΡ
ΣΑΡΑ ΦΑΡΕΛ ΚΑΙ ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ

Ή συμπαθής βεντέττα Ζανέτ Γκαίϋνορ, ή ο
ποία ως γνωστόν είχε παρά τό πλευράν της ώς 
,παρτναίρ μέχρι σήμερον τόν Σάρλ Φαρέλ, τοϋ λοι
πού δέν πρωταγωνιστεί πλέον^«^5Βΐ*ίβΰ,  κατόπιν 

άλλά 
ί κα- 

τού- 
•αρέλ, .

κ,

Μ

ποΰ δέν πρωταγωνιστεί πλέον^μεθ^μή« 
αΐτήσεως τής ιδίας πρός 
μετά τοΰ γάλλου ζέν—πρ8μψ\Ανρύ Πϊφ 
καί γλώσσαι τοΰ Χόλλυγοψ^ διαδίδόυν 
του, δτι ή Γκαίϋνορ δι|<Λ}ρεστήθη μετά 
διότι άπέκρουσεν ούτος! tyjv ερωτά τηή.
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΕΙτΎΐ <ΖΠΗ ΤΟ^^ΥΓΕΡ

Ύπό τής αμερικανικής κινηματό^ραηΛκή^έίίιρείας «Μέ
τρο-Γκόλντουϊν» ήρχισεν ή πραγματ'οπσίηδΐς ταινίας, έχού- 
σης ώς ύπόθεσιν τόν πολυτάραχον βίον τ ΰ Σο .ηδοΰ μεγα- 
λοβιομηχάνου Ίβάν Κρώυγερ, δστις, ώς γνωστόν, ηύτοκτό- 
νησε πρό μηνών. Ό ρόλος τής πρωταγωνίστριας προωρί- 
ζετο διά τήν Γκρέτα Γκάρμπο. ή οποία δμως_ ήρνήθη, 
φέρουσα ώς έπιχείρημα τό δτι έχει τήν ,αύτήν μέ τόν με
γαλοαπατεώνα εθνικότητα. Κατόπιν τούτου άνέλαβε τόν 
ρόλον ή Λιλή Νταμιτά, δηλώσασα δτι θά προσπαθήση, ό
σον εί'αι δυνατόν, ν’ αντιγραφή τό παίξιμο τής Γκάρμπο

ΠΙΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Η ΚΡΑΟΥΦΟΡΝΤ ΚΑΙ ΤΖΟΝ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ

Ή γόησσα τής οθόνης Τζώαν Κράουφορντ καί δ πε
ρίφημος δραματικός ηθοποιός Τζών Μπάρρυμοηρ υπέγρα
ψαν νέα μακροχρόνια συμβόλαια μετά τής Έταιρείας«Μέ- 
τρο - Γκόλντουϊν - Μάγερ».

'II μις Κράουφορντ μόλιςέπεράτωσετήνταινίαν«Ζοΰ- 
με σήμερα», είς τήν οποίαν συμπρωταγωνιστεί μετά τοΰ 
Γκάρύ Κοΰπερ. Αί πρόσφατοι μεγάλαι έπιτυχίαι της είνε : 
«'Η βροχή», «Γκράντ Ότέλ» καί «Λέττυ Λίντον».

Ό Τζών Μπάρρυιιουρ έργάζεται πρός τό παρόν διά 
τήν ταινίαν «Συνέδριου τής Βιέννης», ύπό τήν καλλιτεχνι
κήν Διεύθυνσιν τοΰ Σίντνεϋ Φράνκλιν. Ή πρώτη ταινία 
ποΰ θά «γυρίση», δυνάμει τοΰ νέου του συμβολαίου θά είναι 
«Ή βραδυνή άπόδρασις», τό σενάριο τής οποίας είναι 
παρμένο άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Άντουάν Έξού. 
περυ. Τήν έν λόγφ ταινίαν θά διευθύνη όΚλάρενς Μπράουν

Ο ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ
ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ Ν’ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ
Ό γνωστός ζ'εν-πρεμιέ της «Σαπφονς» Ρόμ- 

περ Μοντγκόμερν, άπεπειράΰη κατ’ αντάς ν’ αν- 
τοκτονηση, λαβών ίσχυράν δόσιν σνμπλιμέ. Einv- 
χως έγινεν αμέσως αντιληπτός καί κατόπιν άμε
σον ιατρικής έπεμβάσεως έσώ'&η. Εις τό διάβημα 
τούτο προέβη διά λόγους αισθηματικούς (;).
ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΟΝΕΛ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ

Εις τά μοντέρνα στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλ- 
ντονϊν-Μάγερ» γυρίζεται μία ταινία έξοχου δραμα
τικού ενδιαφέροντος είς τήν οποίαν πρωταγωνιστεί 
δ Λαΐονελ Μπάρρυμουρ. Ή ΰπόθεσις τής ταινίας 
είναι παρμένη άπό τήν μεγάλην θεατρικήν έπιτυ
χίαν «’Υπηρεσία» τοϋ αγγλου,συγγραφέως ”Αντοον, 
ή οποία παίζεται έπ'ι επτά συνεχείς μήνας εις τά 
μεγαλύτερα θέατρα τοΰ Λονδίνου.
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(Συνεχεία εκ τοΰ προηγουμένου)
—Νά είπής στήν δεσποσύνη έπαράγγειλε στον 

υπηρέτη του, δτι αναγκάσθηκα ν’ αναχωρήσω νωρίς 
και δέν ήθέλησα νά τήν έξυπνήσω. Θά έπιστρέψω 
αργά τό βράδυ. Πηγαίνουμε στήν Νίκαια Γιάννη.

’Έρριξε ένα τελευταίο βλέμμα στήν ήρεμη έπαυλη 
δπου έγκατέλειπε παν δ,τι αγαπούσε, έκαμε μιά φι
λική Χειρονομία στον γέρο Λούη καί είπε τις δύο 
αυτές λέξεις, τών οποίων, εκείνος μόνος έγνώριζε τήν 
τραγική σημασία.

— ’Εμπρός, δρόμο!

Πηγαίνοντας στήν Νίκαια δ κ. Σαρόλ έπραγμα- 
τοποιοΰσε μέ σπάνια ψυχραιμία τό πρώτο μέρος τοϋ 
προγράμματος ποϋ είχε διαγράψει.

’Ήθελε νά συνομιλήση μέ τόν συμβολαιογράφο 
του, παλαιό καί καλό του φίλο, άνάδοχο δέ συγ
χρόνως τής Σουζάνας καί προσποιούμενος ένα προ
σεχές ταξείδι γιά υποθέσεις του, νά τοϋ συστήση 
είδικώς, κατά τήν «απουσία του» τήν πατρικήν του 
επίβλεψη γιά τήν κόρη του.

Ό συμβολαιογράφος ό κ. Μισώ ήξευρε σέ ποιο 
σημείο, ατυχείς επιχειρήσεις, είχαν ελαττώσει τήν 
περιουσία τοΰ αρχαίου χρηματιστοϋ. ’Επειδή δμως 
δέν έσύχναζε στις συναναστροφές καί τά κλούμπ, 
άγνοοϋσε εντελώς ποιο βάραθρο είχε καταπιή δ,τι 
τσΰ έμενε.

Σέ απόσταση εκατό μέτρων άπό τις Άντίβες, ό 
κ. Σαρόλ έσταμάτησε τόν σωφέρ απότομα.

—Γιάννη, τοΰ είπε, έλησμόνησα εντελώς πώς 
ώφειλα σήμερα τό πρωΐ νά συνεννοηθώ τηλεφωνι- 
κώς μέ τό Παρίσι. Δέν μπορώ νά σταματήσω. 
Λάβε τήν καλωσύνη νά πας ως τόν ταχυδρομικό 
σταθμό καί νά τηλεφωνήσης. Θά έπανέλθης κατό
πιν καί θά μέ περιμένης στό μικρό καφενείο ποϋ 
μόλις τώρα δά έπροσπεράσαμε καί άπ’ δπου θά σέ 
πάρω στό γυρισμό μου.

’Έγραψε σέ,ένα φύλλο τοϋ σημειωματάριου του 
άπάντηση σχετική μέ μιά ερώτηση ποϋ τοΰ είχε 
άπευθυνθή πρό δλίγων ημερών. Ό πραγματικός 
σκοπός του ήταν νά μείνη μόνος και άναγκάσθηκε 
νά πάρη τόν σωφέρ μαζύ του γιά νά μή έκπλαγοΰν 
στήν έπαυλη πώς παρέβαινε τις συνήθειές του.

Ό Γιάννης έγκατέλειψε τήν θέση του στόν κύριό 
του καί έθεώρησε καλό νά τοΰ κάμη μέ σέβας μιά 
σύσταση :

—Νά προσέξη ό κύριος. Έδώ κοντά υπάρχουν 
δύο καμπές πολύ απότομες καί επικίνδυνες. Ό 
δρόμος έδιορθώθηκε δέν, αντικατέστησαν δμως τό 
περίζωμα καί εϊνε σέ κακιά χάλια. Πρέπει νά περνρί 
κανείς άπ’ εκεί μέ μεγάλη προσοχή.

—Γνωρίζω πολύ καλά τό μέρος, δπως καί σύ, 

καλέ μου Γιάννη’ αλλα μήν ανησυχής. Υποδέι 
δτι μέ είδες πολλές φορές ώς τώρα νά διευθΰνί

Έξεκίνησε καί έπέρασε σιγά τό επικίνδυνο μά 
ποϋ εύρίσκονταν δέκα μέτρα επάνω άπό τούς βο 
χους πού έσπαζε ή θάλασσα.

Δίχως νά ταραχθή, έμέτρησε μέ τό βλέμμα τί 
άβυσσο, κατόπιν άνέπτυξε ταχύτητα καί έξηκοΜ 
θησε τόν δρόμο του.

—Τί ευχάριστη έκπληξη! Έφώναξε δ κ. Μια 
βλέποντάς τον νά μπαίνη σπίτη του. Δέν σάς I 
λώνω άλλά πολύ σπανίως σάς βλέπει κανείς τώΛ 
τελευταίως. Τί καλός άέρας λοιπόν σάς φέρνει s 
κάνει ή άγαπημένη μου βαπτιστική ;

Ό κ. Σαρόλ έδιηγήθηκε τόν μϋθο πού είχε ποο 
ετοιμάσει τό προσεχές αύτό ταξείδι γιά υποθέσει 
ποΰ θά έγίνονταν αύριο μεθαύριο

— ’Ακόμη δέν είπα τίποτε τής Σουζάνας, e.TO 
σθεσε, παί δύσκολα μπορώ νά τήν πάρω μαζύ μοι 
Τήν εμπιστεύομαι δμως δίχως φόβο στόν γέρ 
Λούη μου καί στήν καλή του τήν γυναίκα τήν Μώ 
θα. Πάντως δμως, άγαπητέ μου φίλε, θά σάς θε 
μοπαρακαλέσω νά τηλεφωνήτε άπό καιρό σέ καψ 
γιά νά μαθαίνετε τί κάνει καί αν τής λείπη τίποι!

—Θά κάμω κάτι καλύτερο άπό ι 
νήσω. Θά πάγω νά τήν Ιδώ μόλις μοΰ ορίσετε θ I 
ήμέρα τής άναχωρήσεώς σας. Τήν άγαπώ σάν πραϊ I 
ματική κόρη μου τήν μικρούλα αύτήν. Άλλά γ« I 
δμολογήσετέ μου τήν αλήθεια, μήπως τό ταξεΐΙ 
αύτό κρύβει καμμιά ριψοκίνδυνη επιχείρηση δχι 
ΤΙ τά θέλετε είμαι λίγο σκεπτικιστής. Άκοΰβι I 
ένα παλαιόν η ίλο καί εύχαριστηθήτε μέ τό έκατθ| Β 
μύριο πού σάς μένει δπως υποθέτω καί τό οποί Β 
θ ι έκάνατε καλύτερα νά μοΰ έμπιστευθήτε, ,ταΛ 
νά τό ριψοκινδυνεύετε σέ επικίνδυνες

Μέ αύτό καί μέ τήν άσφάλεια ζωής 
ψατε, κατά συμβουλή μου, δταν έγεννήθηκε ή κο? I 
σας—πεντακόσιες χιλιάδες φράγκα είναι αρκετά!| Β 
ραίο ποσόν—μπορείτε νά ζήσετε "εύτυχής καί ήσυχο Β 
γιά τό μέλλον της. Ά ! άλήθεια δέν έχετε άκο|ί I 
κανένα σχέδιο γάμου ; | I

—Ναι καί δχι, άπήντησε δ κ. Σαρόλ, γιά τΓΙ I 
δποΐο ή λαμπρές αύτοΰ συμβουλές, τήν στιγμή έκείν| I 
άποτελοΰσαν τό φρικωδέστερο μαρτύριο. Είμαι σϊ{ I 
δον βέβαιος πώς δ Ζάκ Μπεσάμ, τόν γνωρί3 I 
άρκετά καλά, θά ήταν πολύ εύτυχής δν τοΰ δίδ<| I 
ταν ή άδεια νά ζητήση τό χέρι τής Σουζάν^ I 
εκείνη δμως τήν ιδέα αύτήν δέν τήν παίρνει 
σοβαρά. Προσπαθήσετε λοιπόν, δταν σάς δοθή'] 
εύκαιρία νά τήν νουθετήσετε λιγάκι. Έγώ έκ I*  
ρους μου θά εύχαριστηθώ πολύ γιά τό σύνοικε· 
αύτό.

τό νά τηλεφι L. 5.ϊ
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