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Β'.
Στό προηγούνενό μας άρθρο έξαγγείλαμε δτι προτιθέ- 

μεθα επανερχόμενοι, νά υποδείξουμε τά μέτρα τό όποια 
έπιβάλλεται νά ληφθοΰν διά νά περισωθή τό γόητρον τής 
έλληνικής κινηματογραφίας. Ήδη προβαίνουμε στήν άνά- 
πτυξι τών άντιλήψεών μας, βέβαιοι πώς θά τύ*ουν  κά
ποιας προσοχής.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι κανένα μέχρι σήμε
ρα ελληνικόν έργον, αν έξαιρέσει κανείς οπωσδήποτε τήν 
«Άστέρω» δέν παρουσιάσθη μέ άνώιερες καλλιτεχνικές 
αξιώσεις. ’Απεναντίας. "Ολα έφεραν τήν στάμπα τής εύ
κολης καί πρόχειρης δουλειάς. Καί τούτο γιατί όσοι άν
θρωποι καταπιάστηκαν μέ τόν έντόπιο κινηματογράφο καί 
αναρμόδιοι ώς πρός αύτό ήσαν καί επαρκή κεφάλαια δέν 
μπορούσαν νά διαθέσουν. 'Επομένως δέν κατορθώθη ου
δέποτε νά συμπυχθή μιά οίαδήποτε σοβαρά εταιρεία, ή 
οποία καί τήν παραγωγή της νά έμονιμοποίει καί ξένους 
ειδικούς νά μετεκάλει. Καί έτσι μας κατέκλυσαν οί πολλές 
καί άσημες φίρμες, οί όποιες, θαρρείς, είχαν θεωρήσει ώς 
ΰποχρέωσί τους νά προικίσουν τό παθητικό τοϋ έλλην.κοΰ 
φίλμ, μέ ανεξίτηλα μαύρα στίγματα. Καί τό κράτος; 
Ακριβώς έδώ έγκειται τό όξύμωρον σχήμα. Παρέσχε θερ
μά τήν ύποστήριξί του στους έπιτηδείους καί εις βάρις 
τής καλλιτεχνικής ύποστάσεως οργιάζοντας πενταρολό- 
γους, θεσπίζοντας τήν γνωστήν μας φορο/ογική ατέλειαν. 
’Αντί δηλαδή, νά έφαρμόση έν τώ άμα τό έπικρατοΰν καί 
στήν Ρωσσία σύστημα—κατά τό όποιον όχι μόνον φορολο
γείται κάθε κακή καί μειονεκτική ταινία, αλλά καί ύπο- 
χρεοϋται ό κατασκευαστής της τελείως νά τήν έξοντώση— 
έπροτίμησε νά ΰποθάλψη καί νά ύποβοηθήση τήν οΐκτράν 
κατάστασιν ποϋ έδημιουργεΐτο. Καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
φυσικά, τά πράγματα έχειροτέρευσαν, μέ τάσιν μεγαλειτέ- 
ρας έξαθλιώσεως. Συνεπώς δέν υπολείπεται τίποτε πλέον, 
παρά δράσις έγκαιρος καί αποτέλεσμα τική. Ώς τέτοια δέ 
έμείς συνιστώμεν τήν άμεσον αρσιν τής φορολογικής «τε
λεία; καί τήν κατάταξιν κατ’ ακολουθίαν, τών ελληνικών 
έργων εί; τό ίδιον με τά ξένα επίπεδον. Ό νόμος νά γίνη 
άτεγκτος. Οί έκμεταλλευιαί τής άφελεία; καί τής ανεκτι
κότητας τοϋ κοινοΰ νά καταστούν ακίνδυνοι, άντιλαμβα- 
νόμενοι άτι δεν είναι δυνατόν ν’ ασχημονούν μέ στόχον 
τήν έδνικήν μας αξιοπρέπειαν.

Ίσως δμως νά έρωτηθώ ! Καί ποΰ θά καταλήξουμε ; 
Νά εξαφανίσουμε δλοκληρωτικά τήν έγχώριον παραγω
γήν ; Όχι I Θά περιμένουμε, θά επιδιώξουμε νά ίδρυθή 
μιά σοβαρά καί μέ κεφάλαια εταιρεία. Τότε τό Κράτος, 
ακολουθώντας τό παράδειγμα τής Τουρκίας, άς συμμετά- 
σχη ώς συνεταίρος πλέον, παρέχοντας, κατ’ έτος, ώρισμέ-
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Κατ’ αναλογίαν τά ΙΥ κλάσματα.
Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσει, άγγε- 

▼ λιών διάρκειας.

δυο αρθρα του κ, AQPOY ΦΑΝΤΑζΙ

νην χρηματικήν ένίσχυσιν. Είς αντάλλαγμα δέ άς άπαι· 
τήση καί τό «γύρισμα» ένός έθνικοΰ κάθε σαιζόν, φίλμ.' 
Ναί- έν τοιαύτη περιπτώσει δμως, θ’ άντιταχθή, απο
κλείονται καί πολεμοϋνται δλοι οϊ μή δυνάμενοι νά δια
θέσουν μεγάλα κεφάλαια παραγωγοί καί οί όποιοι στό 
κάτω κάτω τής γραφής, ένδέχειαι νά παρουσιάσουν κά
ποτε καί αξιόλογα δημιουργήματα. Ωραία’ συμφωνώ μι 
τήν άποψι αυτή. Γιά ν’ άποφύγουμε, επομένως, τήν αδι
κία καί τό άτοπο τοΰ το, άς καταφύγουμε στό εξής μέτρο»; 
Νά συγκροτήσουμε μιά έπιτροπή άπό ειδικούς, ή όποίβΚ 
κάϋ·ε ελληνική ταινία, έστω καί άν προέρχεται άπό τή» 
«κρατική», νά πούμε, εταιρεία, πού άναφέραμε, νά τήν 
έξελέγχη πρώτα, εις δοκιμαστική προβολή καί νά γνωμίΗ 
δοτή άν καί κατά πόσον άξίζει νά τής παρασχεθή '(ορθά 
λογική άτέλεια. "Αν ναί, τότε δέν υπάρχει έκ μέρους μας 
καμμία άντίρρησις νά τής έπιδαψιλεύεται άκόμα καί οίαδή
ποτε άλλη διευκόλυνσις. ’Άν δμως όχι....

*

Οί κ. κ. 'Υπουργοί τής Παιδείας καί τών Οικονομική· 
πρέπει νά έπιληφθοϋν αμέσως τοΰ ζητήματος. Κάθε ανα
βολή’καθίσταται έπιζήμιος. Δέν μπορεί, άλλωστε, παρά νά 
συνηγι ροϋν υπέρ τών άπόψεών μας, συντονίζοντας τήν 
δική μας φωνή, δλοι δσοι πραγματικώς ένδιαφέρονται γιά 
τήν άνάπτυξι καί τήν πρόοδο τοΰ έλληνικοϋ κινηματογ(· 
φου. Έπαναλαμβάνομεν : "Ας ίσχόση όποιαδήποτε δυσιιε·> 
νής διάταξις προκειμένου γιά ελαττωματικά καί γελοίε 
φίλμς. Έν ανάγκη, θά ήταν τοΰτο βέβαια, πολύ τολμηρά, 
άς άπαγορευθή καί αντή ή κυκλοφορία των. Κανένα έλεος; 
καί οίκτος γιά τούς παραγωγούς πού έξευτελίζουν καί δια*  
πομπεύουν τά καλλιτεχνικά μας δσια. ’Αρκετά υποθέτω, 
τούς άνεχθήκαμεν.

* *
Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ*,  μέ τά πενιχρά μέββ; 

ποϋ διαθέτει, είναι έτοιμος καί πρόθυμος νά τεθή άπ®" 
λϋτως άνιδιοτελώς παρά τό πλευράν οίασδήποτε σοβαρός 
κινηματογραφικής έπίχειρήσεως—αν ποτέ ίδρυθή τέτοια-fl 
καί νά υπόδειξη—έχοντας ύπ’ δψει του τά ίσχύοντα είς 
άλλα κράτη συστήματα—τόν τρόπον τής κρατικοποιήσεων 
της. Θ’ άπαιτηθή, βέβαια, έκ μέρους της θετικότης κ® 
πρόγραμμα έργασίας. 'Υπερέντασις ίσως προσπαθειών καί 
κόπων. Θά δυνηθοΰμεν δμως κι' έμείς έπί τέλους τότε νά 
φωνάξουμε, ώς άλλοι Σολομώντες, «τόν δοϋλόν σου δέ-1 
σποτα νΰν άπολύης».

ΛΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΖΗΣ |

^ΜΙΗΜ. ΑΣΤΗΡ,, ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ

Tel-Aviv 28 Μαΐου (Τοΰ τακτικού άνταποκριτοΰ μ«ς)^ 
—Πρό μιας ακόμη δεκαετίας ή κινημ. κίνησις τής Παλαι 
στίνης δέν υπήρχε σχεδόν. Γά Ιεροσόλυμα, ή πρωτεύου
σα τή? Παλαιστίνης είχε μόνον ένα κινηματοθέατρον, τό· 
Edisson ή δέ Κάϊφα ή δευτερεύουσα αυτή πόλις ένα δεύ
τερον. Ή Ίόππη (Γιάφφα) μία πόλις 100 χιλ. περίπου 

Ι-.νόατοίκων τελείως άνατολικοΰ ρυθμού, δέν είχε κανένα 
τόντρον διασκέδάσεως έκτος άπό μερικά καφενεία δπου 

Mu οί άραβες ροφοϋσαν ηδονικά τόν ναργιλέ τους, κατά 
■ έννάιην δέ νυκτερινήν πάντα τά κέντρα ήσαν κλειστά 
Su σιγή μεγάλη έβαοίλευε είς δλόκληρον τήν πόλιν. 
fl Όποια δμως μεταβολή παρουσιάζεται σήμερον! Έν 
ί ερώτοις μιά νέα πόλις κτισμένη άπ· δεκαπενταετίας περί

που υπό τών ’Ισραηλιτών; ξεφύτρωσε άπό τήν άμμον τής 
ερήμου. Είναι τό Τέλ-Άβίβ, πόλις αριθμούσα σήμερον 
περί τούς 80 χιλ. κατοίκους. Ή νέα αΰτη πόλις δέν έχει 
τίποτε τό ανατολικόν. Τύπος νεωτάτης ευρωπαϊκής πόλεως 
μψίϋρείας λεωφόρους, ηλεκτρικά τράμ, αυτοκίνητα, κέν- 

^Ε· διασκεδάσεις κλπ. κλπ. αλλά καί έμπορικωτάτη τό- 
οον ώστε ήμπορεϊ νά είπή κανείς δτι τό Τέλ-Άβίβ είναι 
ή πρώτή έμπορική πόλις τής Παλαιστίνης. Τά κινηματο
θέατρα τής νέας αυτής πόλεως είνε κατά σειράν τά εξής :

Τ. Cinema Ophir τών αδελφών Καράσσο, 1000 θέσεων 
μέ ήχιμικας μηχανικάς έγκαταστάσεις συστήματος Οΰέ- 
οτερν Έλεκτρικ

[ffiCinenia Opera—Mograbi τοΰ κ. wardimon μέ 800 
θέσεις καί μέ ήχητικάς έγκαταστάσεις συστήματος R.C.A.

Κ' Eden τοΰ κ. Άμπραβανέλ, χιλίων θέσεων καί μέ ήχη- 
τι& εγκαταστάσεις συστήματος Ούέστερν Έλέκτρικ.

Mt Beth — A am (Σπήτι τοΰ λαού). Βωβός λαϊκός. 
Τ Rena—Park, θερινός μέ μηχανήματα Ούέστερν. 
Κ,,’Εκτός τοΰ Rena Park δλα τά χειμερινά κινηματο

θέατρα τής πόλεως μας διατηρούν παραπλεύρως τοΰ χει- 
- θερινού καί ανοικτόν χώρον διά τήν έγκατάστασιν θερι- 

νοκκινηματογράφου κατά τό αθηναϊκόν σύστημα.
Ή τιμή τών κινημ. εισιτηρίων κυμαίνεται μεταξύ 2 καί 

|®Κ|ροσίων—ένα γρόσι είσοδυναμεΐ μέ 6 δραχμάς σημερι
νός—φόρος δέ δημοσίων θεαμάτων σχεδόν δέν υπάρχει, 
άφοΰ καταβάλλεται μόνον 5 ο)ο πληρωτέων καί τούτων 

Ηκά τήν πώλησιν τών εισιτηρίων καί άνευ αντιπροσώπου 
ιού δημοσίου (φορατζή) είς τήν είσοδον τοΰ θεάτρου.

Κί Τά προβληθέντα τελευταίως έργα είνε τά εξής: 
Β· Ophir. «Τό σημεϊον τοΰ σταυρού» παραγωγή Παρα- 
Ηίάβυντ, σκηνοθεσία Ντέ Μϊλλ, μέ μεγάλην έπιτυχίαν, 
^Βΐπέν Χούρ» μέ μετρίαν έπιτυχίαν καί «Μαντάμ Μπα- 
Κ·ή)φλάί·> μέ τήν Σύλβια Σίντνεΰ παραγωγής Παραμάουντ. 
^KOpera Mograbi. «'Ο λύκος τών θαλασσών» παραγωγής

♦όξ,μέ μετρίαν έπιτυχίαν, «Ανοΰλα Λιμπερτέ*  τού Ρενέ 
Κλαίρ, μέ μετρίαν έπιτυχίαν καί «Ό χρυσός τών βουνών», 

• β·»σικ.ή παραγωγή Σοβκίνο μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
EL· Eden. «Ή κυρία Σατάν» μέ' τόν Ρένζιναλ Ντέννυ, 

Le fils a papa αιγυπτιακή ομιλούσα καί «Εύθυμη Μαδρί- 
Χγ1· μέ τον Νοβάρο παραγωγή Μέτρο.

ΕRena Park. «Ποιος τόν σκότωσε» πολωνική όμιλοΰσσα, 
The sea beast μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ, «Γκλόρια» μέ 

’ χ,·1* Μπριγκίττε Χέλμ καί Taning of the Shrew μέ τόν 
I. "«ούγκλας Φαίρμαγκς.

Beth—Aam. Διάφορα έπεισοδιακά.
^ΚΧ2ημειωτέον δτι γίνεται άγριον μποϋκοτάζ έναντίον παν- 

ζ°6 γερμανικού είδους καί φυσικά καί έναντίον τών γερ- 
r ταινιών. "Ολα τά συμβόλαια μετά τής Ούφα κ.
I γερμανικών ταινιών ήκυρώθησον διότι ούδείς θεατής 
I '•βχεται να άντικρύση καν γερμανικήν ταινίαν.
■L, Τήν πόλιν μας έπεσκέφθη ό γνωστό: κινηματογραφι- 
^^Κ«άστήρ» Λόν Χοσέ Μοχίκα δ όποιος έδωσε τήν 

ίθ(την 23 Μαΐου ένα κονσέρτο στό Ophir μέ μεγάλην 
’•«’’χίαν. GUEDALIA ALLALOUF

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ

ΦΟΝ TQN €HAPXIQN

Ποοκειμένου νά καταρτίσωμεν πλήρη πίνακα, 
τών έν Έλλίδι λειτουργούντων κινηματογράφων 
χειμερινών τε καί δερινών, τόν όποιον δά δη- 
μοσιεύσωμεν έν καιρφ είς τόν «Κινηματ.Αστέρα», 
<5Γ έξυπηρετικούς λόγους αύτών τούτων τών 
έλληνικών κινηματογραφικών έπι ειρήσεων, 
παρακαλοννται θερμώς πάντες οί έν Έλλάδι άν 
ταποκριταί μας δπως άποστείλωσι τό ταχύτερου 
εις τά γραφεία μας σημείωμα, έν τφ όποίφ νά 
άναφέρονται αί κάτωθι πληροφορίαι.

Τίτλος Κινηματογράφου.
Όνοματεπώιυμον διευϋυντοϋ.
ΕΙδοζ Κινηματογράφου. (Βωβός ή ήχητικός 

καί τό είδος τών μηχανημάτων, μούβιτον ή βί- 
ταφον καί ποιας κατασκευής)

Θέσεις καϋ·ημένων.
Έπίσης παρακαλοϋνται θερμώς καί πάντες 

οί διευδυνταί κινηματογράφων ή καί φίλοι άνα- 
γνώσται μας είς πόλεις δπου δέν διατηροϋμεν 
άντοποκριτάς, δπως μας διευκολύνουν εις τόν 
καταρτισμόν ένός τοιούτου πίνακας άποστέλλον- 
τες ιάς σχετικός πληροφορίας καϋ' δσον ή δη- 
μοσίευσίς του, &0 είναι δχι μόνον διαφημιστικώς 
ωφέλιμος διά τάς έπιχειρήσεις, άλλά καί έξυπη 
ρετικός τοΰ γενικού κινηματογραφικού έμπορίου 
τής Έ λάδος.

0 ΡΙΚλΡΝΤΟ KOPTFZ_ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ό γνωστός ζέν - πρεμιέ τής όδόνης Ρικάρντο 

Κορτεζ προσελήη δη νπό τής «Μέτρο-Γκόλττουϊν- 
Μάνερ» διά νά πρωταγωνιστήσω μετά τής χαρι
τωμένης Λορέττα Γιονγκ είς τήν ταινίαν *Ννκτε·  
ρινή Λαίδη».

Τό δέμα τής ταινίας αυτής είναι πρωτότυπον 
έχει δέ διασκενασδή διά τόν κινηματογράφον ύπό 
τής Άνίτα Λους καί τον Τζών Έμμερσον. Τήν 
πραγματοπδίησιν τής ταινίας άνέλαβεν ό διάσημος 
σκηνοδέτης Ούΐλλιαμ Βέλλμαν.

Η ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ή ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου Ζανέτ Μάκ 

Ντόναλντ, ή δποία εύρίσκεται άπό καιρού είς τό 
Παρίσι εμφανιζόμενη άπό τής σκηνής τοϋ θεάτρου 
«Ρέξ», υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά 
τής ’Αμερικανικής Εταιρίας «Μέτρο - Γκόλτουϊν - 
Μάϋερ».

Ή Μάκ Ντόναλντ θά έπιστρέψη είς τό Χόλ
λυγουντ τόν προσεχή Αύγουστον δπου θά συμπρω
ταγωνιστήσω μειά τοϋ Ραμόν Νοβάρρο είς τήν δ- 
περέτταν «Ή γάτα καί τό βιολί».
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Ο γνωστός πρωταγωνιστής Ρομπέρ Μοντγκομερΰ συ
νέλαβε τελευταίως μίαν ιδέαν λαμπράν, τόσο λαμπρόν 
ώστε.... παρ’ ολίγον νά τοΰ δώσουν τά παπούτσια στό 
χέρι άπό τήν Εταιρείαν είς τήν οποίαν έργάζεται! Έσκέ- 
φθηκε δηλαδή νά έκδώστ] τήν «’Εφημερίδα τών αστέρων», 
ένα είδος μηνιαίου περιοδικού, μέ συντάκτας τους μεγά
λους μόνον ήθοποίούς τοΰ Χόλλυγουντ.

Ή «Έφημερίς τών ‘Αστέρων», άντιθέτως πρός τά διά
φορα άλλα κινηματογραφικά περιοδικό, θά άπεκάλυπτεν 
δλην τήν αλήθειαν καί μόνον τήν αλήθειαν σχετικώς μέ 
τά σχέδια, μέ τά βάσανα καί μέ τήν ιδιωτικήν έν γένει 
ζωήν τών καλλιτεχνών τού κινηματογράφου.

Οί φίλοι του προσεπάθησαν νά κάμουν τόν Μοντγκό
μερυ νά παραιτηθή άπό τό σχέδιόν του.

—-Ή αλήθεια, τοΰ είπαν, δέν ενδιαφέρει καθόλου τό 
κοινόν, τό όποιον εΐνε έτοιμο πάντοτε νά έξαπατηθή. "Αν 
ή Γκάρμπο καί ή ^ίτήτριχ δέν έπεριβάλλοντο άπό τούς 
θρύλους πού δημιούργησε γύρω τους ή διαφημιστική υπη
ρεσία τών στούντιο, φαντάζεσθε δτι θά έκαμναν καμμιά 
έντύπωσι;....

«Καί άν οι ιμπρεσάριοι τής Πόλας ή τής Γκλτ'ριας δέν 
έσπαζαν νυχθημερόν^τό κεφάλι τους γιά νά εφεύρουν 
νέες ψεύτικες Ιστορίες, σχετικές μέ τούς δύο αυτούς άστέ- 
ρας, νομίζετε δτι θά τούς έθαύμαζε καθόλου ό κόσμος;

«Τό καλλίτερο, λοιπόν, ποΰ έχετε νά κάμετε, εΐνε νά 
άφήσετε τά πράγματα δπως βρίσκονται».

Άλλά δ Μοντγκόμερυ δέν εννοούσε νά άλλάξη γνώμην. 
Καί ή πρωτότυπη έφημερίς έξεδόθη. Είς τό πρώτον ψύλ
λον της, κάτω άπό τόν τίτλον, υπήρχε μία φράσις μέ τε
ράστια γράμματα, πού εξέφραζε ολόκληρον πρόγραμμα: 
«Τό πραγματικόν μας πρόσωπον»,

Μίαν ώραν, φυσικά, μετά τήν έκδοσίν της, ολόκληρον 
τό Χόλλυγουντ είχε άναστατωθή. Ό Γκόλντουϊν, ό Ζοΰ- 
κορ,ό Μέγιερ, οί αδελφοί Βάρνερ, οί δύο Λέμμλ καί όλοι 
έν γένει οί μεγάλοι έπιχειρηματίαι τοΰ κινηματογράφου, 
μόλις έρριψαν μίαν ματιά είς τό φύλλον τής έφημερίδος 
έφρύαξαν ! Κοί ή γνωστότερες βεντέτες έπαθαν τρομεράς 
νευρικάσ κρίσεις, δταν είδαν μέ πόσην ωμήν ειλικρίνειαν 
οί’συντάκται τού φύλλου έφανέρωναν τά μικρά καί με
γάλα των ελαττώματα!

Τό κύριον άρθρον είχε τόν εξής τίτλον : «Δέν εϊμεθα 
Θεοί!». Ήτο άνυπόγραφον, άλλά δλοι έκατάλαβαν δτι τό 
είχε γράψει ό Μοντγκόμερυ. Είς αυτό άπαριθμοΰντο λε
πτομερώς δλα τά τρωτά σημεία τών μεγαλειτέρων άστέ- 
ρων τού Χόλλυγουντ. ’Ιδού π. χ. ένα του άπόσπασμα:

«Ή Γκρέτα Γκάρμπο είναι τρομερά γελοία δταν έργά
ζεται, διότι αναγκάζεται -νά πουδράρη κάθε πέντε λεπτά 
τή μύτη της, ή δποία γυαλίζει άπό τόν ιδρώτα!»..

Καί άλλο:
•Τί ηλικίας νομίζετε δτι εΐνε ή Νόρμα Σήρερ;... Είκο- 

σιτεσσάρων ή είκοσιπέντε τό πολύ ετών;... Κάμνετε λά
θος ! Εΐνε άκριβώς 39 ετών, τό άγοράκι της εΐνε 11 καί 
τό κοριτσάκι της ΊΟ.. »

«‘Η Ντολορές ντέλ Ρίο δέν θέλει νά καταλάβω δτι 
προχωρεί πρός τήν δύσιν της Λέγει δτι ή Λούπε Βελέζ 
είναικακόν άντίγραφόν της. "Εστω.... Άλλά ή Λούπε 
έχει ένα σπουδαΐον προσόν: Εΐνε νέα καί χαριτωμένη 
τόσο, όσο δέν είναι πιά κάποια αντίζηλός της πού έχει 
κλείσει τά 40». Τέτοια εΐνε δλα τά περιεχόμενα τής..., εγ
κληματικής έφημερίδος. ’Εξαιρετικόν ένδιαφέρον παρου
σίαζε καί κάποια μελέτη ή δποία είχε γραφή—δπως βε
βαιώνει ή κοινή γνώμη—άπό τόν "Εδμοντ Λόουε. Ό τί
τλος της ήτο: «Χόλλυγουντ, τόπος πληκτικός καί στε,ό- 
χωρος». ’Ιδού ένα άπό τά χαρακτηριστικότερα άποσπά- 
σματά της.

«"Ολοι μάς κυττάζουν διαρκώς μέ τόν φακόν καί μό

λις άνακαλύψουν είς τό πρόσωπόν μας κάποιαν νέαν ρυτί 
δα. αποφασίζουν άμέσως νά μάς έλαττώσουν τόν μισθόν 
Εϊμεθα υποχρεωμένοι νά κοιμώμεθα ενωρίς καί νά ξ«. 
πνούμαι ένωρίς, δπως οί στρατιώται.

• Άναγκαζόμεθα νά στερούμεθα άπό τόσα καί τάχ 
πράγματα ! ‘Υποφέρωμεν ένα νέον μαρτύριαν τού Ταντά
λου... Κυττάξετε τόν Φαίρμπανκς, νέον άκόμη, ευκίνητοι 
καί ελαστικόν, παρ’ δλα τά 50 του χρόνια I Ξεύρετ»3 
τοΰ στοιχίζουν τό νεανικό του χαμόγελο καί ή καταπίΜ 
κτική μυϊκή του ευκινησία;»...

Ό Μπόϋντ, ό ήθοποιός πού έπαιξε τόν ρόλον τον 
γκάγκστερ είς τό φίλμ «Οί δρόμοι τής πόλεως», ΐγριυμ 
ένα ιϊρθρον καυστικώτατον, μέ τόν τίτλον: «Τά ψέμμα· 
τοΰ Χόλλυγουντ».

Διασκεδαστικαί ήσαν καί αί άποκαλύψεις τής Τζόαΐ 
Κράουφορδ σχετικώς μέ -τήν ιδιωτικήν ζωήν τών πενθί- 
ρικών της, τού Ντούγκλας Φαίρμπαγκς καί τής ΜαΜ 
Πίκφορδ, καθώς καί μία σάτυρα είς βάρος τοΰ Τζώι 
Γζιλμπέρ, γραμμένη άπό τήν Μάριον Νταΐβις.

Ή επιτυχία τού δευτέρου φύλλου τής «Έφημερίί· 
τών Αστέρων» έπρομηνύετο καταπληκτική. Άλλά έν® 
άκριβώς δ Μοντγκόμερυ έπήγαινε τά χειρόγραφα είς « 
τυπογραφεϊον, τόν εύρήκε ένας άπό τούς διευθυντάς τής 
Εταιρείας του, δ όποιοςτοΰ είπε ξηρά:

— ’ II σταματήστε τήν έκδοσι τοΰ φύλλου σας ή χάνεα 
άμέσως τή θέσι σας καί έξοστρακίζεσθε άπό δλα τά στούν
τιο τής Αμερικής!.... Φαντάζεσθε δτι, άφοΰ έκοπιάσΜ 
έπί 10 χρόνια γιά νά δημιουργήσωμε τό παραμύθι ΥΜ 
Χόλλυγουντ, θά έχουμε τήν άνοησία νά σάς έπιτρέψά· 
νά μάς τά κάνετε θάλασσα ;...

‘Ο Μοντγκόμερυ δέν είχε φυσικά καμμίαν διάθεσινν*  
εύρεθή χωρίς έργασία. Καί έτσι ή ζωή τής «ΈφημερίΜ 
τών Αστέρων» έτελείωσε σύντομα καί άδοξα.

Τό πρώτον της φύλλον έγινε άμέσως κειμήλιον πολύ
τιμον ! Μεταξύ τών άλλων περιεχομένων του υπάρχει καί^ 
έξής άληθινή ιστορία :

Είς τό Χόλλυγουντ πρόκειται νά δοθή μία έκτακτος! Η 
θεατρική παράστασις μέ τό έργον «Ρωμαίος καί Ίο*  L 
λιέττα».

Ή διανομή τών ρόλων έχει γίνει άπό τόν γνωσώί. ■ 
Κίγκ Βίντορ. Ρωμαίος θά είναι δ Φίλι.τς Χόλμς, Ιούλιέ*  ■ 
τα ή Ντόροθυ Τζόρνναν, Γελμπάντο δ Κλάρκ Γκέϊμ»ί ■ 
παραμάνα ή Μαρία Ντρέσσλερ, μοναχός Ρορέντζο δ Λέβι^ Η 
Στόν κτλ.

Ό Κίγκ Βιντόρ, πιό αυστηρός καί άπαιτητικός ώώ Η 
κάθε άλλην φοράν, δέν άφίνει νά μπούν είς τήν αϊθουσο’ ■ 
τού θεάτρου κατά τάς δοκιμάς παρά έλάχιστα μόνον προ· ■ 
σωπα ήθοποιοί δλοι τοΰ κινηματογράφου.

Κάποιαν ήμέραν λοιπόν έφθασεν είς τό θέατρον .ϊ ■ 
Κάρεν Μόρλεϋ, συνοδευομένη άπό τήν Λιθϋ "Αύρες xaJ I 
τόν Νέϊλ Χάμιλτον. "Επειτα άπό ολίγον, έφθασε καί ’ I 
αιώνιος φαρσέρ, δ Μωρίς Σεβαλιέ, δ όποιος έκάθησε κο**  I 
τά είς τήν Κάρεν καί τής έψιθύρισε είς τό αυτί. ,, I

—Θά εΐνε μιά παράστασις μεγαλοπρεπής, πού θά άφτ I 
ση έποχή ! Φαντασθήτε δτι δ ίδιος δ συγγραφεύς τού ΕΓ I 
γου άπεφάσισε νά έλθη άπ’ τό Λονδίνο γιά νά τήν παοβ’ ■ 
κολουθήση !....

—Σοβαρώς;
—Σοβαρότατα ! "Ισως μάλιστα δ Μάγιερ τοΰ ζητήβθ 

κανένα σενάριο....
—Λέτε;.... Πώς ονομάζετε δ συγγραφεύς;... "Α, 

Σαίξπηρ.... Πιστεύετε δτι θά ξέρη νά γράψη καλά σενάί**  
αυτός δ Σαίξπηρ ;

—Έξαρτάται....‘Οπωσδήποτε, φαίνεται δτι έχει τβ’ 
λέντο....

— Μόνον ποΰ σέ ώρισμένα σημεία γίνεται κουραστικοί1

ΛΙΛΙΑΝ XAPBEV
ν® λαμπερότερο «αστέρι» τής οθόνη:, ή πειό χαριτωμένη 
βεντέττα τοΰ Παγκοσμίου κινηματογράφου, είτ μίαν σκηνήν 
τής νέας δπερέττας «Ή άμαξα τής Α.Μ.« ή «Τά χείλη αου 
■φοδίδαυν» παραγωγής Fox Film, ή δποία θα προβληθή 

τάς ’Αθήνας κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΤΛΙΝIΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ
IΜέτρο &ά αρχίση προσεχώς το «γύρισμα*  
βώς μεγάλης ζωολογικής ταινίας εξαιρετικόν εν- 
Κΐφέροντος νπό τόν τίτλον αΜαλιμπον».
Κ Ή «Μαλιμπον» είναι μία αφήγησις τής ζωής 
τώ>> αγρίων ζώων τής ’Αμερικής νπό τον γνωστόν 

®®θ<οόίρ or Φάνς Χοντ,ή οποία κατά πασαν πν&α- 
.ϊοτητα ·&ά σκηνο·&ετη·&ή νπό τον μοναδικού εις το 
•όίδος τον σκηνοθέτου Βάν Νταΐκ.

ηλικίας εΐνε ;
^Rj-'Εγεννήθηκε πρό 369 έτών !.... , , , , ,
Κ Ο διάλογος διεκόπη είς τό σημείον αυτό απο τα ομη- 
(δκα γέλια δλων τών παρευρισκομένων. ' „

—’Εκείνο ποΰ δέν μπορώ νά καταλάβω, έλεγε επειτα 
“’τό ,,/Λ..υν ή Κάρεν Μόρλεϋ είς τόν Κίγκ Βιντόρ, εΐνε 
γιατί γελούν δλοι μαζύ μου, μέ τήν αφορμή αύτοΰ τοΰ εύ- 

^^Μνου... πώς τόν είπαμε αότοΰ τοΰ ευλογημένου 
*6 Σαίξπηρ!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ

Στόν κινηματογράφο ή οθόνη είναι η λευκή σελίδα 
πάνω στήν δποία δύσκολα μπορεί νά διαγραφή τό παρα- 
μικρότερο λάθος καί ποϋ άν πσραμείνη θά δείξη τή με
γαλύτερη έλλειψι στό σύνολο ενός φίλμ. Ή δυσκολία αυτή 
ποΰ ύπ«ρπηδάται καθιστά μία κινηματογραφική ταινία, ένα 
τέλειο συγγραφικό δημιούργημα, άνώτερο κάθε χειρόγρα
φης έργασίας. -τό φιλολογικό βιβλίο χίλια δύο πράγματα 
είναι κανείς υποχρεωμένος νά περιγράψρ. Ή περιγραφή 
τού χαρακτήρας, τών μαλλιών τής ήρωΐδος, των επ.πλων 
ποΰ στολίζεται τό σπήτι, εΐιαι άπαραίτητο ν αναφερθοΰν 
σ’ αύτό. Στόν κινηματογράφο δλα αύτά δ συγγραφεύς πρέ
πει νά τά παρουοιάση ζωντανά. Τίποτε δεν εμφανίζεται 
διά τού λόγου Καί στά φιλμ αύτά ποΰ παρεμβάλλονται 
πολλοί τίτλοι, ή άξια τους έχει ύποβιβασθή. Σημαίνει αυτό 
δτι*δ  σκηνοθέτης δέν είναι ικανός νά έρμηνεύοη διά τών 
εικόνων τό θέμα ποΰ χειρίζεται καί προστρέχει στούς τί
τλους γιά τήν έπεξήγησι καί τήν περιγρτάρήν.

Άπ’ αύτής τής άπόψεως δ Τσάρλι Τσάπλιν έκφράζεται 
‘ ζωντανώτνρα άπ’ δλους τούς σκηνοθέτας. "Εχει κηρύξη 
τόν, πόλεμον κατά τής δμιλίας. Άπόδειξις καί ή άπόφα- 
σί; του νά παραμένη βωβός, σήμερα άκόμα, ποΰ δ ομί
λων έχει έδραιωΐή πειά γιά καλά. Στις ταινίες του πολύ 
λίγοι είναι οί τίτλοι. Κι’ αύτοί άπαραίτητοι. Στά «Φώτα 
τής πόλεως», ποι έχουμε πειό πρόσφατα στή μνήμη μας, 
το βλέπουμε αύτό. Οί διαλογικές σκηνές είναι λίγες. Ο 
Τσαπλιν κάνει κάτι περισσότερο άκόμα. Δέν επιτρέπει 
στούς ήθοποιού, του νά μιλάνε τούς ρόλουε των. Οί με
γάλες στιγμές τής ζωής είναι βουβές λέγει. Είναι συγγρα
φεύς καί ήθοποιός πρωτότυπος καί μοναδικός, γι' αύτό 
έχει ακολουθήση άλλο τρόπο ίκφράσεως. Λέν δανείζετε 
άπό κανένα τις' ιδέες ποΰ πρεσβεύει, οΰιε τόν έπιρρεάζει 
τό φιλολογικό ρεπερτόριο τών συγγραφέων. ΠιστεύεΓδτι ή 
μιμική έκφρασις μιλάει σ’ δλο τόν κόσμο καί πώς είναι 
προσιτή σέ κ ιθε άντίληψι. Κι’ όταν πρόκειται ν’ άρχίση 
μία νέα του ταινία, δέν ετοιμάζει τά χαρτιά, δπως πολλοί 
νομίζουνε Μιά ιδέα του έχει ώς βάσι. Δημιουργεί μία 
άρχή καί ένα τέλος καί τό σκελετό αύτό συγκρατεϊ. Οί ει
κόνες έρχονται πάνω στήν έργασία. Φαντάζεται πώς πρέ
πει νά γίνη ή πρώτη σκηνή, άλλά δεν τη γράφει. Θα τήν 
γράψη δταν είναι στημμένες οί μηχανές στό μέρος, πού 
έχει διαλέξη ώς φόντο. Νά ή πρώτη σελίδα τοΰ έργου 
του ! ‘Η μεγάλη του φαντασία βρήκε στόν κινηματογράφο 
τό φυσικό της δρόμο, γιατί διαφορετικά δέν θά μπορούσε 
νά μάς μιλήση δ μεγάλος μίμος.

Τό κωμικό' στοιχείο ποΰ ενυπάρχει άφθονο στά έργα 
τοΰ Τσάπλιν, δέν έχει τόν πρωτεύοντα εκείνο ρόλο, τόν 
όποιον τοΰ προσδίδει ό πολύς κόσμος. Άντιθετως, κάτω 
άπ’ τό γέλωτα πάύ μας προκαλοΰν οί κωμικές χειρονομίες 
του, κρύβεται ή βαθύτερη σκέψι του. ’Εκείνο πού θελει 
νά μάς πή δ μεγάλος φιλόσοφος. Ό γέλως, είναι τό πρό
σχημα. ’Υπαναχωρεί άπ’ αυτόν γιά νά μάς άφίση νά φθά- 
σουμε στά άκρα. Δέν τόν εννοήσαμε ; παραμένει τότε ο 
«κωμικός».

Μά δυστυχώς υπάρχουνε καί εκείνοι πού ,δεν παραδέ
χονται τόν κινηματογράφο ώς τέχνη, άλλά μόνον ευχάρι
στο τόν βρίσκουνε άπό άπόψεως θεαματικότητας. Κατά 
συνέπειαν γι’ αυτούς δ Τσάρλι Τσάπλιν, δέν είναι τίποτε 
παραπάνω άπό ένας παληάτσος ποΰ μάς κάνει νά γελάμε.

‘Ο ισχυρισμός αύτό; ποΰ προέρχεται άπό δλους εκείνους 
πού δέν τόν εννοούν, δέν μάς πτοεί ώστε νά μή τόν πα
ραδεχθούμε ώς μεγαλοφυΐα τοΰ αΐώνος. ΜΠΙΖΑΝΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή προβολής συστήματος 
«Σήριος» Γερμανική είς άρίστην κατάστασιν καί 
είς τιμήν ευκαιρίας.

‘Αποτανϋ'ήτε Κ. Φραγκέτην καί Θ. Παπαλε- 
ξάνδρου,Λυκούργου 18 Ά&ήνας



ΩΣ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑΝ, Μ ΛΗ, ΑΦΘΑΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

ki
t k

 » 
* k

 It
 k

 * 
k 

* k
 * 

kn
rk

kt
 * 

* *
 k

kk
 k

 k
 k

 k
k *

 * 
k 

kk
 k

 * 
k 

k 
k 

**
 k

 k
 k

tk
 k

 k
 k

k 
k

ΠΑΡΔ 33 -1934

Η μεγαλειτέρα ταινία τοϋ Αίώνος, μέ χιλιάδες ήθοποι 
Εύρωπαϊκί

jk- στρατιώτας κλπ. κλπ. Τσέπελιν, αεροπλάνα, μετα^ 
ί ύπεράνω δλων

ΕΝΑ ΔρΑ/ΛΑ Δ\||ς ΣΥΓΧρΟΝΟΥ ΖΩΗΣ
Οί μεγαλείτεροι έν τώ κόσμω Παραγωγοί καί Kiv[w Luai δπως Οί κ.κ. Μάγιερ, Σέσιλ ντε Μίλ, Σπϋρο$ 

Γκρίφιτ, Γο Αναγνωρίζουν τδ

Η ΛΙΛ1 ΑΝ/ΑΡβΕΥ' - Ο ΖΟΖΕ JW ΜΠ00ν< ’ 0 ΤΖΩΝ ΜΓϊΟΛΖ
Η ελιζα ΛΑΝΤ/- ο ajvpv π τζόαν MJWET-οζωρζojvinpi/ψ 

HZAJVET Γί}Ε<) ΡΑΟΥΛ ΡΟΥΛΙΕΝ 
nom/ntp είνε σκηνοθέτης ίδικός μας <

ξεκαρδιστικός και 200 ταινίας προηγουμένων παραγωγών

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΞ

Είνε άστέρες τής νέας παραγωγής

ΕΧΟΜΕΝ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣ

ΦΟΞ ΜσΟΝ ΝΙΟΥΣ
Κω____

ΘΕΛΕΤΕ ΚΕΡΔΗ ΦΠΟΤΑΝΘΗΤΕ ΣΤΗΝ 

 

A. Κ. Ε. ΦΟΙΛΜ ΕΛΛΑΣ !

654 ΤΗΛΕΓΡ Λ)ΞΙΞ «ΦΟΞΦΙΛ/Λ» J

<
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ΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚϋ

ΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932 -1933
Kata τήν παρελθοΰσαν χειμερινήν κινηματογρα

φικήν περίοδον 1932—1933 προεβλήθησαν δια πρώ- 
την , φοράν έν Έλλάδι 198 νέαι ταινίαι έκ τών 
οποίων :

Όμιλοΰσαι εΐς τήν γερμανικήν.................. 53
. ’» άγγλικήν...................... 64

» γαλλικήν...................... 64
» ισπανικήν.................... 3
» γαλλικήνκαίγερμανικήν 1

, · » ρωσσικήν...................... 1
» ελληνικήν..................... 2

* » τουρκικήν..................... 1
' . » » αραβικήν...................... 1

καί ήχητικαί...........................  g

198
Δέον να σημειωθή δτι έκ τών ανωτέρω 198 

ταινιών, 87 ανήκουν είς τήν αμερικανικήν παραγω
γήν, 68 είς τήν γερμανικήν, 11 εϊς τήν άγγλικήν, 
27 εϊς τήν γαλλικήν, 1 εϊς τήν αραβικήν, 1 εϊς τήν 
ρωσσικήν, 1 εϊς-τήν ελληνικήν και 2 εϊς τουρκικήν.

Ώς βλέπουν οί άναγνώσται μας,· πρώτη είς διά- 
θεσιν ταινιών' είς τήν Ελλάδα έρχεται καί έφέτος 
η Αμερική με 87 ταινίας και τοϋτο διότι πλεΐστα 
έργα τών παραγωγών Metro Goldwyn καί Para
mount έχουν «γυρισθή» απ’ ευθείας ή ντουμπλαρι- 
σθή εϊς τήν γαλλικήν γλώσσαν.

Δευτέρα έρχεται ή Γερμανία μέ 68 ταινίας και 
τρίτη η Γαλλία με 27 ταινίας διαφόρων παραγωγών.

Παρά τοϋτο δμως καί μολονότι αί εϊς τήν αγ
γλικήν γλώσσαν προβληδεΐσαι ταινίαι φθάνουν τόν 
αριθμόν τών γαλλικών, τοϋτο δέν είναι άπόδειξις 
δτι τό ελληνικόν κοινόν προτιμά ν’ άκουση τήν άγ
γλικήν γλώσσαν, άλλ’ ό περιορισμός τής εισαγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών διά τήν οικονομίαν έξα- 
γωγής ξένου συναλλάγματος, λόγοι οϊτινες ήνάγκα-, 
σαν τούς πλείστους κινηματογράφων νά προβά
λουν καί ταινίας δμιλούσας εϊς τήν άγγλικήν.

Διότι διά το ελληνικόν κοινόν, ή τόσον χρήσιμη εϊς 
τό εμπόρων αγγλική γλώσσα, δέν τοϋ είναι τόσον 
ευχάριστος ακουομένη άπό τών μεγάφωνων τοϋ δ- 
μιλοΰντος κινηματογράφου. “Επειτα οί έλληνες θεα- 
ταί δέν γνωρίζουν (έκτος έλαχίστων, οϊτινες έζησαν 
έν ’Αμερική) τά αμερικανικά ήθη καί έθιμα καί δέν 
είναι εϊς θέσιν νά έννοήσουν τήν αμερικανικήν νοο
τροπίαν. ούτε νά μεταφερθοΰν νοερώς εϊς τό περι
βάλλον τής αμερικανικής κοινωνικής, οικογενειακής 
καί έν γένει ζωής. Ούτε καί τοΰ είναι έπίσης δυ
νατόν να γελάση παρακολουθώντας μίαν έπί παρα- 
δείγματι ξεκαρδιστικήν διά τό άμερικανικόν κοινόν 
κωμωδίαν— εξαιρέσει τών κωμωδιών τών κωμικών 
Λώρελ καί Χάρντυ τών γνωστών Χονδρού καί Λι- 
γνυΰ—οϊτινες είναι αξιαγάπητοι εϊς πάσαν γωνίαν 
τής ελληνικής γής.

Η γαλλική καί γερμανική άντιθέτως, ό'χι μόνον 
είναι νοητή άπό τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ παρα-

κολουθοϋντος τόν κινηματογράφον έλληνικοϋ κοινοί 
άλλά και αί χώραι αύται μέ τά ήθη καί έθιμά των 
είναι πολύ πειό γνώριμοι εΐς πάντα έλληνα. Μέ τοΰτήί 
δεν θέλομεν νά έκφράσωμεν τήν γνώμην δτι, άμΐ 
ρικανικαί ταινίαι «γυρισμένα!» ή dubbing εις τήν 
γαλλικήν ή γερμανικήν δέν θά έχουν έμπορικότί® 
έν ^Έλλάδι, διότι εϊς τοϋτο προέβλεψαν οί άμεριχΜ 
νοί, ώστε νά διεθνοποιήσουν οπωσδήποτε τάς ταμ 
νίας των — διά τοϋτο καί προσλαμβάνουν ξένους καί· 
λιτέχνας, ηθοποιούς καί σκηνοθέτας—πάντως δμ® 
θά υστερούν τών γνησίων ευρωπαϊκών διώ τόν λώ 
γον δτι θά έχουν δπως δήποτε έστω καί άμυδρΜ 
τόν άμερικανικόν χαρακτήρα.

Η Δ15 ΙΟΥΔΗΘ ΞΕΠΕΞΞΥ 
ΚΟΡΗ ΤΗΞ ΔΥΛ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ 

ΕΝΑΣ ΔΛΟΙΡΑΙΟΣ ΓΑΛΛΟΣ
— "Ενα παραδοξότατον εϊδύλλιον αγγέλλεται· 

Βουδαπέστης, όπου δ πσμπλουτος 'Ολλανδός γαιο 
κτημων Γκερ I κροοτενμπουρ ήρραβωνίσθη μέ τήνι 
18έτιδα καί ωραιοτάτην Ιουδήθ φόν Σέπεσσυ, κό·Ι 
ρην τής πρό διετίας αύιοχειριασθει'σης γοήσσηςτρΗ 
κινηματογράφου Λύας νιέ ΙΙούττι (έκ τοϋ διαλυθέΛ 
τος πρώτου γάμου της μέ τόν Ούγγρον δικαστή» 
καί κτηματίαν Ζόλταν φόν Σέπεσσυ).

θ Γκρόοτενμπουρ, 40ούτης περίπου κυίί 
κάτοχος μεγάλων φυτειών δρύζης έν Βαταυΐα, εϊχεν 
ερωτευδη έμμανώς πρό δετίας περίπου τήν Λύα» 
ντε Πούττι, άπό τάς ταινίας της. Καί κατά τή| 
διάρκειαν ενός ταξειδίου του εϊς τήν ’Αμερικήν εϊχε! 
διελθει από τό Χόλλυγουντ καί τήν έζήτησεν εΜ 
γάμον.

Η ωραία ηθοποιος δέν έδέχθη τήν πρότο- 
σιν και ο πλούσιος 'Ολλανδός, έπέστρεψεν εϊς τά, 
κτήματά του προσπαθών νά λησμονήση τόν άτυχίί 
του έρωτα. Πρό ολίγων δμως μηνών έτυχε νά πέ·| 
ση είς χεΐράς του ένα ’Αμερικανικόν περιοδικόν,! 
δημοσιεϋον τήν φωτογραφίαν τής νεαράς ΊουδήΑι 
ντέ Σέπεσσυ, λόγφ τής καταπληκτικής της δμοιότη·] 
τος μέ τήν έκλιποϋσαν μητέρα της.

Ο κ. ντε Γκρόοτενμπουρ. δ όποιος πραγμα·! 
τικώς δεν είχε προλάβει νά γνωρίση πλησιέστερΟΜ 
την, Λύαν ντέ Πούττι, έρωτευμένος απλώς μέ τήν, 
εικόνα της, έρωτεύθη άμέσως τήν φωτογραφίαν πού- 
τής έμοιαζε τόσον.

Επσευσε, λοιπόν, νά γράψη εϊς τήν νεαρόίΒ 
’Ιουδήθ. Καί, μετά πάροδον 3 μηνών, έφθασεν^ 
ήδη εϊς τήν Βουδαπέστην, έγνωρίσθη μαζύ της καί' 
ετέλεσε τούς αρραβώνας του.

~Δί Ούγγρικαί έφημερίδες προσθέτουσαι δτι 
οι γάμοι θά γίνουν μετά δύο εβδομάδας, τονίζουν, 
δτι ο κ, Γκρόοτενμπουρ ήτοπολύ τυχηρός’διότι ένφ 
ή Αύα ννέ Πούττι ήτο πολύ ιδιότροπος καί άκατ 
ταλόγιστος_ τόν χαρακτήρα, ή κόρη της, άνατραφε?! 
σα ύπό τοΰ πατρός της, αυστηρότατα, θά αποτελεί 
σΙΙ πολύ καλλιτέραν σύζυγον. ’Επί πλέον δέ, εινί ■ 
κσί ώραιοτέρα τής ωραίας μητρός της.
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Έληξεν πλέον όριστικώς ή χειμερινή κινηματογραφική 
ι τρίοδος. Όλοι οί χειμερινοί κινηματογράφοι τών Αθη- 

νδν έκλεισαν τάς πύλας των, οί δέ θερινοί δ εΐς μετά τον 
έλλον κάμουν έναρξιν τών εργασιών των, άλλά δυστυχώς 
Α Ικανοποιητικών άποτελεσμάτωνκαί τούτο διότι ή εξα- 
νολουάοΰσα ακαταστασία τοϋ καιρού καί Ιδίως ή κατα τας 
|ρσδυνάς ώρας υγρασία δέν. έπιτρέπει τήν παραμονήν τοϋ 
ιέομου έπί πολύ είς τό ύπαιθρον.

3g ΟΙ μέχρι σήμερον έν λειρουργίρ θερινοί κινηματογρά
φοι είναι οΐ εξής :

Καπιτολ. Έπί τής όδοϋ Αγίου Μελετίου, ύπό τήν δι- 
ενθυνσιν τών κ. κ. Μπόλα και Γκουμα.

Άλκαζάρ. Έπί τής όδοϋ Θ. Δεληγιάννη, ύπό τήν διεύ- 
I θννσιν τοϋ κ. Φίνου.

Έσπερος. Έπί τής δδοΰ Πατησίων, ύπό τήν διευθυν- 
σιν τοΰ κ. Ζερβού.

■ Βερντέν Έπί τής Λεωφ. ’Αλεξάνδρας, ύπό τήν διεύθυν- 
οιν τού Χλοΐδη.

Μοντέρνο. Έπί τής όδοϋ Πατησίων, ύπό τήν διεύθυν- 
οιν τοϋ κ. Δ. Γεωργιάδη.

-■ Ζίφυβοί. Έπί τής πλατείας Θησείου, ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τού κ. Π. Κανελλοπούλου.

Γ Γκλόρια. Έπί τής πλατείας ’Αμερικής, ύπό τήν διεύ- 
■ θιησιν τοΰ κ. Άντωνοπούλου.
ί; Κυψέλη. Έπί τής όδοϋ Ζακύνθου, ύπό τήν διεύθυνσιν 

τών κ. κ. Γιαννάτου καί Μολτά.
3εξαμενί/. Έπί τής πλατείας Δεξαμενής, ύπό τήν διεύ- 

ι θυνσιν τοΰ κ. Κωστοπούλου.
Κ Νεάπολη. Έπί τής όδοϋ ’Ασκληπιού, ύπό τήν διεύθυν- 

σιν τοΰ κ. Κοσμίδη.
Στάίιον. Έπί τής όδοϋ Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ, ύπό τήν 

διεύθυνσιν τοΰ κ. Παπασπύρου.
Κ Κυβέλεια. Εΐς τό τέρμα τής δδοΰ Πατησίων (Άλυσσίδα) 

ύπό τήν διεύΰυνσιν τοΰ κ. Κυριακίδη.
Αίγλη Εντός τοϋ πάρκου τοΰ Ζαππείου, ύπό τήνδιεύ- 

θυνσιν τοΰ κ. Κοσμίδη.
V Παλλάς. Είς τό τέρμα τοΰ τραμ Παγκρατίου καί έπί 

τής ταράτσας τοΰ χειμερινού τοιούτου, δπο τήν διεύθυνσιν 
Ητοϋ κ. Ιΐόταγα.
| Αύρα. Έπί τής δδοΰ Λένορμαν—έναντι_ "Αγίου Κων- 

?-'«αντίνου (παλαιού)—ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τουλή.
Κ Σύνια. Είς τόν συνοικισμόν Βύρωνσς, ύπό τήν διεύθυν- 

οιν τοΰ ιδιοκτήτου κ. Κανταρέλλη.
|Κ Πετσάλη καί Μπακούρου. Έπί τής πλατείας Θησείου, 

υπό τήν ομώνυμον διεύθυνσιν.
. ΙΙακα^ήναια. Έπί τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας ύπό τήν 

/ διεύθυνσιν τοΰ κ. Κωστοπούλου
Ρ Κρυατάλ. Τοΰ κ. Κοσμίδη, είς τήν στάσιν Χαροκόπου 

■^Καλλιθέας) ·πό τήν διεύθυνσιν τοΰ ίδιου.
Κ Έτουάλ. Είς τήν Καλλιθέαν, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 

Γκρέτση.
t Τό όλον δηλαδή 20 θερινοί κινηματογράφοι έν άντιθέ- 

βει μέ προηγούμενα έτη δτε έλειτούργουν 40, — θερι- 
”>ί· Καί δ λόγος διά τόν δποϊΟν έμειώθη ό αριθμός των 

Γ θερινών ; Είναι τόσον άπλούστατος ! Έν τουτοις μονον οι 
L Έλληνες κινηματογραφισταί δέν ήμποροΰν νά συμφωνήσουν 

τήν λογικήν. Διά τοϋτο εύρισκόμεθα και παλιν εις την 
■ «νάγκην νά άναπτύξωμεν άπό τών στηλών τούτων τας α- 
Ε «όή·εις μας. Καί έρωτώμεν : Έπί τίνος στηρίζεται η υπαρ-
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άρνηθή ιό 
Μ^πάντως ή 
ΚξνοΛλαός, ού- 
ΐΧημίΧγράφον 
θέγ1ζΛνά 90 

η|>ν τοΰ
'D τόν 
πλη-

άπώήιέ^ τόγ κΐδ
Εισιτήριο ,.σγή - 
ι'/ αυτόν καί πειό ftiw|l

)ν\όποΐον έέήός π^όι&υΙ
ιτησιν ενός ε)

ίξ®πο^>ι ^ΟάςΛρ'-ρές δέν

ξις μιας κινηι,ατογραφικής έπιχειρήσεως, θερινής ή χειμε 
ρινή- ; Έπί τής μάΕης τοϋ λαοΰ ή έπι τής αφρόκρεμας της 
κοινωνίας μας ; δπως συνήθως γράφουν είς τάς διαφημί
σεις των οί κινηματογράφοι. θύδΜΓ^- 
πρώτον οδιε καί έν μέτρφ ιι^ίί 
βασις είναι δ λαός. Πώς είη 
τός δ λαός δ φτωχός πού Λ 
άλλά πού βρίσκει φθηνότεΛή 
προτίμηση τό δεύτερο no'l jj , , ·1Ί
είναι καί πειό φθηνό; ΚιΑΙ^άτι λοιπον πρστι 
θερινό κινηματογράφο, δι(Α^ν\οποΐον
ρώση δέκα δραχμές δ.ά τήλιφώίξησιν ενόξ εμί^ήά|1ου, θα 
βγάλη καί τά μάτια του διαΚ^Λς^^ους-θ^ΐι/ληπτους 
ώς έπί τό πλεΐστον ύποτίτλουςΧφ®π<ή£ι ^Λες<ίρ<·ρες δεν 
έχουν κάν οχέσιν μέ τήν ύπόθεάυίϊίοώ^γσδ, αφού με 8 
δοχ. μόνον γίνεται κάτοχος ενός εισιτηρίου εξώστου θέα
τρου, άπ’ όπου θά ικανοποίηση δλας του τας αισθήσεις, 
θά φωνάξη δ ο ο ο λ ο, θά οΰρλιάση, υά χειροκρότηση, θα 
απόλαυση γυμνές καί κυματίζουσες σάρκες και τόσα αλλα;

Διά τοϋτο λοιπόν πέρυσι καί περισσότερον έφέτος πα- 
ρουσιάσθη τό γεγονός τής λειτουργίας είκοσι περίπου θέα
τρων συναγωνιζομένων άποτελεσματικωτατα τον θερινόν 
κινηματογράφον, θά φθάσωμεν δέ ίσως τοΰ χρονου, υπο 
τάς αύιάς προϋποθέσεις, νά μή λειτουργήσουν ούτε οι η μι
σείς έφετεινοί.

Τήν αύτήν έννοεϊται γνώμην έχομεν καί οσον αφορά 
τούς χειμερινούς. ’Αλλά δι’ αύτούς εύτυχώς δεν λειτουρ
γούν ούτε καί υπάρχουν τόσα θέατρα—άπό, αποψεως εμφα- 
νίσεως αιθούσης—γιά νά συναγωνισθοΰν αποτελεσματικως 
τόν κινηματογράφον, ούτε ήμπορεΐ ποτέ ενα θεατρον νά 
λειτουργή συ.εχώς δπως ένας κινηματογράφος, ώστε ο θεα 
τής νά ‘πηγαίνη εΐς αύτό δπόταν του καπνιση. Αλλ υτι 
καί τά εισιτήρια τών χειμερινών κινηματογράφων είιαι 
πανάκριβα δέν ύπάρχει περί τούτου ουδεμια αμφιβολία. 
Μία μικρά μείωσις τών τιμών τών εισιτηρίων των χειμερι
νών καί έκ παραλλήλου ένα καθ’ οίονδήποτε τροπον μεγά
λωμά τών δευτέρων θέσεων (έξωστών) τών διάφορων κινη
ματοθεάτρων, θ’άπέδιδε πλέον ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα. Διότι πρέπει νά όμολογηθή ότι, κόσμος πολύς, μα παρα 
πολύς, καλής κοινωνικής τάξεως αλλα πτιυχος η πολυμε
λείς οίκογένειαι, προτιμούν τόν εξώστην λογφ της μικρας 
τιμής τοϋ εισιτηρίου. Αυτός δμως ο κοσμος,σκέπτεται 
πολύ δν πρίπει νά προμηθευθή είσιτηριον εφ οσον δεν 
τοΰ έξασφαλίζεται έκ τών προτέρων θεσις. Και εαν πεισθη 
καί τήν πάθη μιά φορά, δύσκολα επανέρχεται.

Διά τοϋτο μέ μεγάλην μας εύχαρίστησιν θά είδομενπρα- 
γματοποιουμένην τήν μείωσιν τών εισιτηρίων των κινημα
τογράφων, όπως έπραξεν ήδη πρώτη η διευθυνσις του με
γάλου θερινοΰ Άλχαζάρ μειώσασα την τιμήν από δρχ. 10 
εΐς δρχ, 7.50- Κατά τήν γνώμην μας, τό Αλχαζαρ, το 
όποιον περικυκλοΰται άπό 6 θερινά θέατρα— Αστρα, Λαού, 
Μικρό Ζαππειον, Δελφοί, Σαμαρτζή κα_ι Περροκε-έπρεπε 
νά καθορίση τιμήν άκόμη μικροτεραν, έστω και 6^50 δρχ. 
διότι ή δ αφορά είς τό .δικαίωμα του θέατρου- «α είναι 
έν τοιαύτη περιπτώσει 0,54 τής δραχμής. Δηλαδη ενφ είς 
τό ε’ισιτήριον τών 7,50 τό δ.καίωμα τοΰ θεατρευ, αφαιρου- 
μένου τοΰ φόρου Δ. Θ. είναι δρχ, 5.54 εις το είσιτηριον 
τών 6 50 τό δικαίωμα θέατρου είναι δρχ. 5. Η μικρά 
δμως αύτή τιμή τών εισιτηρίων θ’ αύξηση εις, το διπλασιον 
άσφαλώς τήν κίνησιν τών κινηματογράφων, οποτε οχι μο
νον θά ϋπερκαλυφθή ή έκ της απώλειας των 0;54 λεπτών 
διαφοράς ζημία, άλλά θά αύξήση ασφαλώς τος γενικας 
εισπράξεις. Έν τοιαύτη δμως περιπτώσει πρεπει και τα 
γραφεία νά μετριάσουν τάς Απαιτήσεις των δια να ενισχυ- 
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σουν ούτω τάς προσπάθειας τών θερινών, πρός τό γενικόν 
καλόν. * ♦ ♦ 

'Ακόμη δέν παρηλθεν ή χειμερινή κινηματογραφική πε
ρίοδος καί ήρχισεν εντονότατη ή ζύμωσις δ(ά τήν προσεχή 
χειμερινήν 1933—1934. Οΰτω αναγγέλλεται πληθωρική ει
σαγωγή νέων ταινιών, δηλαδή αν όχι τριπλάσιο πάντως 
δμως διπλάσιά εκείνης ποΰ έχει ανάγκην ή αγορά μας, εάν 
έννοεϊται πραγματοποιηθούν τά όσα λέγονται—άν καί δέν 
άμφιβάλλομεν περί τούτου.Περί τής εισαγωγής ταινιών γρά- 
φομεν κατωτέρω σχετικώς. Ήδη γνωρίζομεν άσφαλώς ότι 
κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά λειτουργήσουν 
8—9 κεντρικοί κινηματογράφοι καί ούτοι είναι οί έξης : 
Αττικόν, Σπλέντιτ, Παλλάς, Μοντιάλ, ’Απόλλων, Πάν- 
&εον καί ϊοως καί τό Ονφα Πάλας. ’Επίσης θά λειτουρ
γήσω ώς κινηματοθέατρον καί τό Κοτοπούλειον άγνωστον 
δμως δν Α' ή Β' βιζιόν ένοικίασθεντος ΰπό τοϋ κ. Ζερβ 'ΰ. 
Εΐς τά ανωτέρω δέον νά προστεθή όριστικώς πλέον καί ένα 
νέον μεγάλο καί πολυτελές τοιοΰτον έπί τής Λεωφόρου Πα
νεπιστημίου καί έναντι Ακριβώς τοΰ κινηματογράφου Πάν- 
&εον τοϋ φίλου μας General Manager, ό όποιος τό φυσά 
καί δέν κρυώνει, Ύπό τοϋ θεατρώνου κ. Πρωτεκδίκου έ- 
νοικιάσθη διά μίαν δεκαετίαν ό έπ· τής Αεωφ. Πανεπιστη
μίου χώρος τής οικίας Θεολόγη, δπου ήτο άλλοτε τό θέα- 
τρον Μοκαντόρ, πρός τόν σκοπόν ν' ανεγείρω ένα πρόχει
ρον θέατρον με σιδηράν στέγην. Ήδη δμως συνεφωνήθη 
«αί άπεφασίσθη ΰπογραφέντος καί τοϋ σχετικοΰ συμφωνη
τικού καί άνεγείρεται μεγάλο καί πολυτελές κινηματοθέα- 
τρον θέσεων περίπου 2,000 παραγγελθέντων καί τών ανα
λογών καθισμάτων, μέ προσοψιν 40 περίπου μέτρων, τό 
όποιον θά είναι έτοιμον πρός παράδοσιν—κατά τό συμφω- 
νητικόν—τήν Ιην ’Οκτωβρίου έ. έ. Ή κατασκευή τοΰ έν 
λόγφ κινηματογράφου άνετέθη είς τόν μηχανικόν ν.· Καλ- 
κάνην, ένοικιάσθη δέ ύπό τϋς «Έλλην. Κιιημ. Ένώσεως» 
διά τήν προβολήν τών ταινιών της, ΰπογραφέντος, ώς βε- 
βαιοΰται καί τοϋ σχετικοΰ ένοικιαστηρίου συμβολαίου, κα- I 
ταβληθείσης καί προκαταβολής έκ δρχ. 225.000. Δια τήν 
μή έγκαιρον παράδοσιι τοΰ έν λόγφ νέου κινηματοθεάτρου 
ό κ. Πρωτέκδικος ύποχρεοΰται είς ποινικήν ρήτραν λόγφ 
άποζημιώσεως 20 χιλιάδων δραχμών ήμερησίως. Ή ανω
τέρω πληροφορία είναι μέν ασφαλής, όπως γράφομεν καί 
βεβαιοϋται καί ύπό τών κύκλων τής «Έλλην. Κινημ. Ένώ
σεως» άλλά κατ' ιδιαιτέρας μας πληροφορίας ή ανωτέρω 
ένοικιαστήριος ούμβασις έγενετο δχι μετά τής Ε.Κ.Ε. άλ
λά προσωπικώς μετά τοϋ κ. Γεωργίου Βακογιάννη δερμα- 
τεμπόρου, πστρός τοΰ κ. Βάγγου Βακογιάννη διευθι,ντοΰ 
τής «Ύνέ Όριάν», δέν έχει δέ άποφασισθή τελικώς μέχρι 
σήμερον δν θά τό χρησιμοποιήσω ή Ε.Κ.Ε. διά την προ
βολήν ταινιών της, ή θά λειτουργήσω ώς θέατρον.

* *
"Ενα νέον κινηματοθέατρον άνεγείρεται, άλλο άποτε- 

φρώνεται. Τό παρελθόν Σάββατον 3 ’Ιουνίου, πυρκαϊά έκ- 
ραγεΐσα άπετέφρωσε τελείως καί εντός ήμισείας ώρας τό 
κεντρικόν κινηματοθέατρον Σσλόν Ίντεάλ. Ευτυχώς τό έν 
λόγφ κινηματοθέατρον είχε διακόψει τάς χειμερινός του 
παραστάσεις είχαν δέ μεταφερθή 6 ημέρας πριν καί τά η
χητικά μηχανήματά του είς τό θερινόν κινηματοθέατρον 
Μοντέρνο, τό όποιον λειτουργεί ύπό τήν διεύθυνσιν τής έ- 
πιχειρήσεως τοϋ άποτεφρωθέντος κινηματογράφου Ίντεάλ, 
καί ούτω έσώθησαν κατ.ι μοιραία ν σύμπτωσιν. Αί άνακρί- 
σεις άποδεικνύουν δτι τό πΰρ προήλθεν δλως τυχαίως έκ 
τών διαμερισμάτων τής σκηνής είς τά καμαρίνια τής ό
ποιας διέμενον αί οίκογένειαι Λεονταρίτη καί Μοάτσου, ή 
πρώτη συγγενής έκ τών ιδιοκτητών τοΰ κ. Ν. Λαξάνη καί 
ή δευτέρα τοΰ ηλεκτρολόγου καί υπαλλήλου τοΰ Σάλον Ίν
τεάλ, ήτο δέ έντελώς ανασφάλιστον. Αί ζημίαι ύπερβαίνουν 
τά τρία εκατομμύρια δρχ.

Κα’ άπολύτως έξηκριβωμένας πληροφορίας ή Α.Κ.Ε. 
«Στεφανόπουλος, Καλογήρου καί Σια», ή όποια εκμεταλ
λεύεται καί τό μεγσλείτερον κινηαατοθέατρον τών Άθη- 
ών Παλλάς τοΰ Μετοχικού Ταμείου, Ιδρύει άπό σήμερον 
αί γραφεϊον έκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών.

Πρός τούτοις, δπως έγράψαμεν καί είς τό προηγούμε® 
τεύχος, άνέλαβεν ήδη τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών τή- 
γαλλικής καί άμερικανικής Paramount τών ετών 1931-29 
καί 1932—33 ώς καί μέρος τής έφετεινής παραγωγής 1933 
—1934. όί ταινίαι τών τριών τούτων έτών τής άνωτέρω 
ταιρίας φθάνουν περίπου τόν άριθμόν 70, άλλά τό Παλλή 
προτιθεται νά εισάγω δχι πλέον τών 20—25 κατόπιν'έπι· 
σταμένης διαλογής, ήτις καί έγενετο ήδη.

Μεταξύ τών ήδη διαλεχθέντων συμπεριλαμβάνονται καί 
τά εξής φίλμ:

«Τό σημεΐον τοΰ σταυρού», ομιλούσα γαλλιστί μέ τό» 
Φρέντερικ Μάρς, «’Αγάπα με άπόψε», μέ τήν Ζανέτ Μάχ 
Ντόναλτ καί Μωρίς Σεβαλιέ, «Σαγκάη ’Εξπρές», μέ τήν 
Μάρλεν Ντήντριχ, «Μιά ώρα κοντά σου» μέ τούς Μωρξ 
Σεβαλιέ, Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ καί Λιλή Νταμιτά, ·Ξανβ| 
’Αφροδίτη» μέ τήν Μάρλεν Ντήντριχ, «Ό εύθυμο; ΰπο- 
λοχαγός» έπίσς μέ τόν Σεβαλιέ καί την Μάκ Ντόναλτ,, 
δυο φίλμ μέ τόν Άνρΰ Γκαρά καί τήν Μέγκ Λεμονιέ, ένα 
μέ τήν Σουζύ Βερνόν καί τόν Φερνάν Γκραβαί, δύο μέ τήν 
Μαρί Γκλορύ κ. ά. άπαντα γαλλικά. ,

Πλήν τών άνωτέρω τό ιίαλλάς προέβη είς τήν αγορά» 
καί άλλων ταινιών, γερμανικής δμως παραγωγής, αϊτινίζ 
πλησιάζουν τόν άριθμόν δώδεκα καί μεταξύ τών όποίιΜ 
συμπεριλαμβάνονται φίλμ είς τά όποια πρωταγωνιστόβ 
οί συμπαθέστεροι γερμανοί ήθοποιοί καί μέ μουσικός συν·( 
θέσεις τών γνωστότερων γερμανών μουσουργών, Μεταξύ 
τών ονομάτων αυτών άναφερονται τά τών ηθοποιών Διάνα 
Χάίντ, Ντόλλυ Χάαζ, Σέκε Σακάλ, Γοΰσταβ Φραίλιχ, Μάβ 
θα Έγκερτ, Βίλλυ Φόρστ, Βέρεμπες κ. ά. μεταξύ δέ τών 
μουσουργών τά τών Έρβιν, Άμπραχαμ, Στόλτζ κλπ. 3

'Εννοείται δτι δ άνωιέρω αριθμός τών ταινιών ΜΜ 
τών παραγωγών «Παραμάουντ» καί τών γερμανικών παρα
γωγών, δέν άποκλείεται νά αύξηθη, άναλόγως τών παρυϊι-j 
σιασθησομένων ύπό τής ελληνικής άγοράς άπαιτήσεων, 
δσον υπάρχει έκ τής προμήθειας τών τριών παραγωγή 
τής «Παραμάου,τ» περιθώριον ταινιών καθώς καί τών] 
γερμανικών άφοΰ ή οικονομική εύρωστία τών είσαγωγεεΜ 
έγγυάται τοΰτο. Συγκεκριμμένως ή εταιρία «Στεφανόπουϊβ 
καί Σια» έχει καταλήξει είς τήν άπόφασιν νά χορηγήβ 
ταινίας καί εΐς άλλους άθηναϊκούς κινηματογράφους έφ’θ-1 
σον θο υποβληθούν σχετικοί προτάσεις ύπό τών ένδιαψ3 
ρομένων.

Ή «Έλλην. Κινημ. "Ενωσις» λέγεται δτι έξησφαλιοεί 
75 περίπου ταινίας, αί όποίαι δμως δέν λέγονται άγνωστ®· 
διά ποιους λόγους. Τό μόνον βέβαιον είναι, ώς ημείς του
λάχιστον γιωρίζομεν, δτι ή Ε.Κ.Ε. θά έκμεταλλευθή τάς 
ύπολοίπους περυσινάς ταινίας τής U.F.A. περίπου 10—12, 
καί τάς ταινίας τής έφετεινής παραγωγής U. F.A. αί Μ 
ποΐαι, δΓ έφέτος τουλάχιστον, λόγφ τοΰ διωγμού τών Ο 
βραίων έκ Γερμανίας, θά είναι όλίγαι, έξασφαλισθεΐσαι ύίώ 
τοΰ έν Βερολίνφ γραφείου τοϋ κ. Λαγοπούλου. Ή Ε.Κ.Ε. 
έπίσης λέγεται δτι έξησφάλισε καί άριθμόν τινα άλλων9 
γερμανικών ταινιών καθώς καί γαλλικών μεταξύ τών 
ποιων καί 4 μόνον τής Pathe Natan’ «Δύο Όρφαναι» 
«Θεόδωρος καί Σια» καί δύο άλλαι.

*** 1
Ή Φόξ Φιλμ θά διαθέση έπίσης δΓ έφέτος 30 ζ°} 

πλέον ταινίας μεταξύ τών οποίων συμπεριλαμβάνονται κ01 
όπερέτται τών καλυτέρων καί γνωστοτέρων εύρωπαίάβ 
σκηνοθετών καί μουσικοσυνθετών καί εις ας πρωταγωνιή 
οτοΰν οί πειό άγαπημένοι άστέρες τοΰ παγκοσμίου 
Λίλιαν Χάρβεΰ, Ζανέτ Γκαίϋνορ, Άνρΰ Γκαρά κ. 
δλων αΰτών τών ταινιών αί 15 περίπου θά είναι 
γαλλικήν γλώσσαν. ’Επίσης ή Φόξ θά διαθέση καί 
μούβιτον Νιούς, διά τά όποια καί διαχρίνεται.

κοινοί 
ά. 'Μί 
είς τή*  
δλα Λ

Τό γραφεϊον τών κ.κ. Άμολοχίτη—Βουλγαρίδη θά δι®’ 
θέση επίσης άριθμόν νέων ταινιών, δχι δμως καί μεγάλο»·’ 
ώς άλλοτε, πάντως δμως έκλεκτών. Πρός τοΰτο εΰρίσκεΜ 
άπό μηνάς καί πλέον έν Ευρώπη δ ειδικός πρός τοΰτο ιθ” 
άνωτέρω γραφείου κ. Β. Μιχαηλίδης.

Ή Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ θά δια.θέση έπίσης

,άς 18—20 ταινίας, τών όποιων μολονότι δέν γνωρίζομεν 
ώ εΙδοςΚ Πάντως είναι καί περιττόν νά χαρακτηρίσωμεν 
ΗΓέμποριζην των άξίαν, δεδομένου δτι αύτη υπερέχει-
«άνωτε

***
Τό γραφιϊι τών κ. κ. Μαργουλή, Άργύρη, Ζερβού, Συ- 

^Κώΰ—Παπαστόφα, Στυρίδη, Σαντίκου κλπ. θά διαθέ- 
■ολ έπίσης άπό ενα άριθμόν ταινιών άγνωστον δμως 
ποίΚ Πάντως δ άριθμός τών διατεθησομένων ύπό τών 
άνωτέρω γραφείων ταινιών, συνολικώς δέν θά είναι κα- 
χώτερος τών πεντήκοντα.

' Περί τοϋ ποιας ταινίας θά προβάλη ένας έκαστος τ'ν 
Γΐυερινών κεντρικών κινηματογράφων είναι πολύ ένωρίς 
διά Κ γνωρίζω με'· άπό τοϋδε. Πάντως διαπραγματεύσεις 
Ιΐρσιιν.ή μάλλον άκροβολισμοί έξ άμφοτέρων τών μερών, 

δμως νά ήμπιρή κανείς νά προβλέπη αποτέλεσμα.
ΜΓδιαδοθέ” δτι τό Σάλον Ίντεάλ είχε κλείσει 15 ταινία. 
ΚΈΚ.Ι·, αντί 500 χιλ. ι ίνιιιουμ, καταβληθέντων καί 
ξ’150 χιλ. ύτό τού κ. Παπακώστα ω, προκαταβολή, δέν είνε 
ΒΒηθές.Τό βέβαιον μόνον ήτο δτι, έγένοντο σχετικά! συζη- 

τήοείί χωρίς δμως Αποτέλεσμα, καθόσον1 ή Ε Κ Ε. δέν έ 
γνώράι οϋ<ε και άκόμη γνωρίζει άν θά λειτουργήοη καί 
τό Ονφα Πάλας ή καί αύτό άκόμη τό νέον έπί τή: Αεωφ. 
Πανε.τ στημίου.

Αιεύθυνσις τοΰ «Κινημ Άστέρος» εύρίσκεται είς 
ΜΕέύχάριστον θέσιν ν’ άναγγείλη δτι, συμπληρώνουσα 
τόδίκτυον τών Αντιπροσώπων καί Ανταποκριτών της καθ’ 

Ηκν ιήν Ελλάδα καί τό Έξωτ> ρίκαν, άνέθεσεν ήδη τήν 
■Κιπροσωπείαν αύτοΰ διά τήν Γερμανίαν μέν είς τόν κ. 
^Κ^ζαννέτον διευθυντήν τοΰ έν Βερολίνφ Έλλην. Έμπορ. 
μβίιμελητηρίου, διά τήν Παλαιστίνην δέεις τόν κ. G. Alla- 
loaf δστις διαμένει μονίμως είς τήν νέαν πόλιν τοΰ νέου 

βουδαϊζοΰ κράτους Tel-Aviv, Ασχολούμενος μέ κινηματο- 
■Βφικάς έργασίας. Εϊμεθα βέβαιοι δτι οί έπιτυχείς διο- 
ι ρισμοΐ τών δύο άνωτέρω ανταποκριτών μας θά εύχαρίστή- 

00W πολύ τού, ενδιαφερομένους άναγνώστας μάς, καθό- 
«ον τό μέν Βερολΐνον κατέστη διά τήν ‘ι-.λλάδα τό κέν- 

τής Αγοράς Τού *' 3 τούλάχιστον τών είσαγομένων εΐς 
^Κχώραν μας ταινιών καί φυσικ'ν είνε νά ένδιαφέρεται 

«α; τι; διά τάς έ·< Βερολίνου ειδήσεις μας, αΐτινετ θά εί- 
^Βνπάντοτε αμερόληπτοι καί έξηκριβωμέναι—πράγμα τό 
, <,’θϊον:έγγυ<ϊται Απολύτως καί ή προσω.τικότης τοΰ Αντα- 
ΐθοχριτοΰ μας— ή δέ Παλαιστίνη καί συγκεκριμένως ή νέα

Tel Aviv κ«τοικουμένη Αποκλειστικώς καί μόνον 
^^Μνραηλίτας, πολλοί τών όποιων συνεργάζονται στενώ-’ 

'ατα μετά τών έν τή χωρφ μας δμοφύλων των καί οϊτι- 
ί Αποτελούν ένα έκ τών πλέον προοδευτικών στοιχείων 
^^^Κληνικού κινηματογραφικού εμπορίου.Κ® * ·
■ΚΤύ Πρωτοδικεΐον Αθηνών είς δ είχε καταφύγει ό κ. 
^^Κβενάτος ζητών δΓ. αγωγής του τήν κύρωσιν τής άπο- 
Jpweiii; τοϋ προέδρου τών Πρωτοδικών περί συντηρητική; 
^®*οχέσεω;  21 ταινιών τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως, 
Β^ωζε τήν Απόφασιν του δΓ ής άπορρίπτνι τήν Αγωγήν 
. ”>» Ζ.Ξενάτου. Κατόπιν τής άποφάσεως αυτής, δ κ. Ξε- 

ώς μας έδήλωσε, θά έφεσιβάλη τήν ύπόθεσιν.

^ΗΡανατηφόρον δυστύχημα έξ ηλεκτροπληξίας συνέβη τήν 
Β^ελθοϋσαν ϋβδοιιάδα είς τόν έν Καλλιθέα (’Αθηνών) 
|, , νυιΚνογαΊφον «Έτουάλ» τοϋ ». Π. Γκρέτση. ’Ενώ δ 
Ε^-ύστερ τού άνωτέοω κινηιιατογοάφου Γ. Τριαντάφυλλου 
Μ«γίνετο ; την τότοίΐέ» σιν ένός ταμπλώ, ήλθεν είς 
Γ-22<·”|ν ο τά ήλεκτοοφόοου γυμνού σύριιατος. καί κεραυ 
■ψηθείς Απέθ,ινεν.
Κ^Μ°λονότι είναι ή πρώ:η φορά καθ’ ήν συμβαίνει τοι- 
^^^Βτ'ρύσεω; δυστύχημα είς κινηματογράφον, έν τούτοις 
Κ πρέπει να γνωρίζουν οί διευθυνταί κινηιιατογράφων οτι, 
Ik ’■ών έογαζουένων είς τούς κινηαατογράφους
ΗΒλίνικών. ,. - ,,/. ς έχει ήλεκτρολογικάς γνώσεις ώστε 
ΕΛξοΰ επιτρέπεται ή άνάμιξίς του εΐς ήλεκτρολογικάς έρ- 
t <ηα5· θι λ'γόμενοι μηχανικοί κινηματογράφων, δέν είνε

τίποτε άλλο, είμή μόνον άπλοι χειρισταί τών μηχανών προ
βολής καί δι’αύτόέπ*  ούδενί λόγφ πρέπει νά τούς ανατί
θεται έργασία άπολύτως ξένη πρός τήν ειδικότητά των.

Υπάρχει ή πληροφορία δτι αί διευθύνσεις τών κεντρι- 
Άθηναϊκών Κινηματογράφων σκέπτονται νά ύπερτιμήσουν 
τής τιμάς τών εισιτηρίων ζαί συγκεκριμμένως τάς τής Α' 
θέσεως άπό δρχ. 25 είς δρχ δΟ.

'Ασφαλώς δέν είμεθα καλά !

βεσσκλονίκα

ίδι», «Ρούμπα 
:·, «Ύπό ψευ-

ηοαν τα φι
κακός δρέ

Διοννοια. Προ 
καί σύ 'ήν νύκτα», 
λει παιδιά», «Μιά 
ναικων καί «Ό δια

Ήλνοια. Προεβλ 
έρωτος», «Νί-χ ες μεγαΛ^ 
δή σημαίαν» καί «Ή μικί

;ήν ήμέρα 
ΜΒυρία δέν θέ- 

(ίλωμάτης γυ-

Ιίατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Πολωνός έβριιϊος», 
«Ό κακός δρόμος», Ό Μτάστερ παντρεύεται», «Ποϊος> 
είνε δ Ζοχέρ», «Περιζήτητος γ’αμβρός» καί «’Εάν ό αύ- 
τοκράτι ρ τό ήξευρε».

Άλκαζάρ Ιίροεβλήθησαν τά έργα «Μελό», «Κέρδιζε 
τή ζωή σου», «Μοντέρνος μπαμπάς», «Τό μυστικόν τής 
κόκκινη: βίλλα » καί «Ποιος είνε ό Ζοκέρ».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργ·α «‘Ο Μπάστερ έζα- 
τουιιυριοϋχος» «Παρθένο ϊωντοχήρα», «*Αν  μέ θέλεις 
έλα σύ·, «Φρά Ντιάβολο» καί «Τό έκατομμύριον».

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν «ά φιλμ «‘Ο έμπορο: τής 
άμμου», «Τό χωριό τή; αμαρτίας», «Ή κόρη τοΰ Βόλγο» 
καί «Ό βασιλεύς ια>ν λούστρων» μέ τόν Μπουμπούλ

ΙΙανϋ-εσν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέϊντερ Χόρν», 
«Δαφ ις καί Χλόη», «Ό Μπάστερ εκατομμυριούχος», "Ο- 
ιαν ή γυναίκα θέλει», «Ιερόν μίσος», «Ή γυναίκα τής 
ταβέρνας», «Ό δρόμος τί>ν γάτων», «Έκδίκησις» καί «Ό 
κακ«ς δρόμο,».
Ηράκλειον.

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γιγαντομαχία 
τοΰ Σόμ», «"Ας χωριστούμε γιά πάντα», «Τό κατηγορητή- 
ριον» καί «ΟΙ προικοθήροι».

ΙΙουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή Σούζυ στο 
μπάνιο», «Αύτοκρατορ κές βιολέτεες», «Μιά βραδυά,μέ 
τήν, άγάπη μου» καί «Οί πέντε τή: τζάζ».

Βόσπορος. (Υπαίθριο, βωβός). "Εναρξις λίαν προ
σεχώς .

Αρχανών. Προεβλήθησαν αί βωβ,ιί ταινίαι «Άγάπη στά 
χαρακώματα», «Ό φίλος μου δ σωφέρ», «Ό εκβιασμός» 
καί «‘Ο η ιως τών 7 θαλασσών».

Ίεραπέτρας. ΔΓκοψε προσωρινώς τάς προβολάς του.
Σητείας. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόν Ζουάν καί Φά- 

ουστ», -Τό καρναβάλι τής Βενετίας» -καί τό επεισοδιακόν 
«Ματίας Σαντώρφ».

Νεαπόλεως. Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Άγάπη στά 
χαρακώματα» καί «Τό θΰμα». ΙΙαρατηρητής.
Τρίκκαλα

’Αττικόν. “Εκαμε έναρξιν τών θερινών του παραστά
σεων μέ τό έργον «Μαρούσκα-, Μαλιώρας
Μυτιλήνη.

ΙΙάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ιερόν μίσος», 
«‘Ο Βασ>λ>ύς τών Παρισίω.»,«Βιεννέζικα καπρίτσια», «Ή 
εύνοουμένη τοΰ αύιοκρατορο;». «Μιά νύχτα μπάλλου» καί 
«Βαρκαρόλλα τής αγάπης» άπαν α άνεπιτυχώς.

Σαπφώ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Γκράντ Μάρ·, 
«Φτώχεια καί άγά η», «’Εκείνος, έκείνη καί δ άφιλος», 
«Τόλμη, θάρρος, νειάτα», «Φόξ Νιούς καί «‘Ο κακός δρό
μος» μέ μικράν έπιτυχίαν. Σωφρονιάδης.
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Χανιά.
ΙΙανϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καταιγίς», «Μα

ρόκο», «Ράγκο», «Μόντε Κάρλο, μέ τήν Ζανετ Μάκ Νιό- 
ναλτ, «’Αναγκαστικό φιλί» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ, "Ή 
θύελλα» καί «Ό Φράντς είναι γυναίκα» μέ τήν Ντόλλυ 
Χάαζ. Ε. Κ.
Χίος.

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί άπάχηδες τώ. Πα
ρισίων» μέ τόν Τέλλεγκεν, «Ερωτικόν» μέ τήν Ίτα Ρίνα, 
«Μαριάνα», «Δυναμίτης» μέ έπιτυχίαν, «Μπελφεγκόρ», 
«Τρεις φορές παντρεμμένοί’ μέ τήν Νάνσυ Κάρολ άρεσαν, 
«Τά σύνορα τής καρδιας», Ό βουκέφαλος», «Τραίνο στής 
φλόγες», «Ό άσσος τοΰ ιπποδρομίου» μέ τόν Τόμ Μίξ καί 
«Θύματα καθήκοντος». Προσεχώς «Θυσία έρωτος».

Είς τό ανωτέρω κινηματοθέατρον έδόθη τήν 20 παρ. 
μ. έν μέσω πυκνού καί εκλεκτού κόσμου, ερασιτεχνική πα- 
ράστασις ύπό μαθητριών τού ’Ανώτερου Παρθεναγωγείου 
υπέρ τών απόρων μαθητριών αυτού. Κατ’ αϋτην επαίχθη 
τό έργον «‘Ο πανταχοΰ παρών καί τά έγγονάκια του· μετά 
πρωτοφανούς επιτυχίας, ύπεραρέσαν. Επίσης ύπερήρεσεν 
τό ώραϊον καί τέλεια κατηρτισμένον μπαλέττο, ιό δποϊον 
ήτο κάτι τό πρωτοφανές διά τήν Χίον. Τά πειό θερμά 
μας συγχαρητήρια είς τόν κ. Σπύρου καθώς καί εις τήν 
διδα Μελέκου ή όποια μέ πολλούς κόπους μας παρουσίασε 
|ό ύπέροχον εκείνο μπαλέττο. Κ. Βουδούρης.
Σΰρος.

ΙΙαν&εον. ’Εκαμε έναρξιν τής θερινής περιόδου καί 
προέβαλε τά έργα «‘Ο διαβολάκος», «Φιλήστε με» μέ τόν 
Μπουμπούλ, «Τό νοΰ σου στήν τιμή μου», «"Ενα ταγκό 
γιά σένα», «Τορνευτές γάμπες» καί «Γό άρωμα τής κ. μέ 
τά μαύρα», Γεραγάλας.
Βόλος.

'Κχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα δια- 
τάσσει», «Μιά τρελλή ιδέα» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς, « *έ·  θέλω 
νά μάθω ποιος είσαι», 'Παρθένες μέ στολή», «Μιά νύχτα 
στή Στάμπούλ» καί «Στή μυστική υπηρεσία» άπαντα , μέ 
καλήν έπιτυχίαν. ΙΙαπαβασιλειου.
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή Βικτώρια καί ό 
ούσσάρος»,*Μιά  νύχτα μια ευτυχία», «Βερντέν , -Ό χορός 
τών ούσσάρων» μέ τόν Έρνεστ Βέρεμπες καί «Ή Α. Μ. 
ό έρως».

ΙΙαν&εον. Προεβλήθησαν «'Η συμμορία τοΰ Μπου- 
μπούλ», «'Η κυρία τού 13» μέ έπιτυχίαν, «Μαντάμ Ντυ- 
μπαρΰ» μέ τήν Νόρμα Τάλματζ, «Ή γυναίκα τής ταβέρ
νας» καί «Φού - Μαντσοΰ» 
Σιΰηρόχαστρον.

Τζαμί Προεβλήθησαν τά βωβά έργα <Οί "Ικαροι» μέ 
τόν Νοβάρρο, «Τό ίπποδρόμιον» μέ τόν Σ-ιρλώ, τό επει
σοδιακόν «Ταρζάν», «Μιχαήλ Στρογγώφ» μέ τόν Μοσζοΰ- 
κιν καί τό ελληνικόν «Οί άπάχηδες τών ’Αθηνών».

Ό άνωτέρω κινηματογράφος «Τζαμί» λειτουργεί μό
νον έκάστην Κυριακήν.
"Αρτα

Κιλκίς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία _ Πενταγιώ’ 
τισσα», «Στή ζωή είνε δύο'δρόμοι» «Ό τυχερός νέος» μέ 
τόν Ζώρζ Σέσιλ, «Ή κατάσκοπος μέ τά μαύρα μάτια», «Ή 
λευκή σκλάβα», «Δέκα μοντέρνες έντολές», Τό ρίγος τού 
θανάτου». «Ό Τζάκ Κένταυρος», «’ΐβαγκορόδ, «Πυροσβέ· 
σται» μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ, »S.O.S.» καί «’Ανθρώπινη 
δικαιοσύνη». Ζαγκας

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Σ. Κάτσιος καί Σια 
Τάσος Μαρτίνος 
Κ. ΧατζηξάνΟης 
Έμ. Κυριακόπουλος 
Ε. Μαυροδημάκης

Θεσ[νίκη 1-4-933 Μέχρι 30 3-934
Αθήναι 1-4-933 » 30 3-934
Ξάνθη 1-4 933 » 30 Ρ-934
’Αθήναι 1-6 933 » 30-5-934

» 1-6-933 » 30-5-934

0 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ
/ΛΟΡΦΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ή νέα γερμανική κυβέρνησις τοΰ Χίτλερ μελε
τά τήν ψήφισιν νόμου τροποποιοΰντος τάς σήμερον 
έν ίσχύϊ φορολογικάς διατάξεις δσον αφορά τα δη
μόσια θεάματα. Συγκεκριμένως αί γερμανικοί κινη
ματογραφικοί ταινίαι τών οποίων δ χαρακτήρ θά 
είναι καθαρώς καλλιτεχνικός ή μορφωτικός, θ’ 
άπαλλάσσωνται πάσης φορολογικής έπιβαρύνσεως.

ΚΙΝΗΜ ΝΕΑ
ΑΠ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

— Εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου τό ισραηλιτικόν 
στοιχείον είναι, ως γνωστόν, άρκετά μεγάλον, μποϋ 
κοτάρονται αγρίως αί γερμανικοί ταινίαι, ώς αντί
ποινα κατά τοΰ διωγμού τών έβραίων ύπό τής γερ- 
μαν κής Κυβερνήσεως τοΰ Χίτλερ.

— Εις τήν Κέρκυράν, δπου μέχρι σήμερον έλει- 
τουργοΰσε είς μόνον Κινηματογράφος τών κ. κ. Πε- 
τροπούλου και Μαρινάκη, έγκατεστάθη καί νέος 
τοιοϋτος ύπό τόν τίτλον «Άκταΐον» μέ μηχανήματα 
«Σάμσον Έλέκτρικ», τών κ. κ. Λέκκα, Άρώνη και 
Σκυρώνη.

Εις τάς’Αθήνας και είς τήν διασταυρωσιν τών 
δδών Πατησίων καί Βερανζέρου πρόκειται κατ’ 
αύτάς νά οικοδομηθή ύπό τών ’Αδελφών Σαντίκου 
νέος λαϊκός κινηματογράφος, δ δποΐος θά είναι 
έτοιμος περί τό τέλος τοΰ τρέχ. έτους. Ό νέος αυτός 
κινηματογράφος δέν πρόκειται νά λειτουργήση ύπό 
τών ιδιοκτητών του, άλλά θά ένοικιασθή είς τρίτους.

—Τό λαθοεμπόριον τών ταινιών μαίνεται καί 
πάλιν. Πολλοί διευθυνταί κινηματογράφων μή δυ· 
νάμενοι νά πληρώσουν τό βαρύ ένοίκιον μιάς ται
νίας, ενοικιάζουν—παρά πάν δικαίωμα—τήν ταινίαν 
είς άλλον κινηματογράφον τής πλησιεστέρας πόλεως 
ή κωμοπόλεως. Ούτω, έφθασε κάποιος είς τήν Δ. 
Μακεδονίαν νά ένοικιάση μίαν ταινίαν εις ένα συνά
δελφόν του είς τήν ’Αλβανίαν άντί ενός καπέλλου. 
’Αλλά καί τί νά κάνουν οί άνθρωποι άφοΰ τά γρα
φεία ζητούν ενοίκια ύπέρτερα τών δυνάμεών των; 
’Ή μήπως καί οί ενδιαφερόμενοι—ζημιούμενοι έκ 
της καταστάσεως αυτής—βοηθούν τόν «Κινηματ. 
Αστέρα» είς τήν άνακάλυψιν τών δραστών !

ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΡΑΨΩΔΙΑ
Ό συμπαθής ζέν—πρεμιέ τού Κινηματογράφου Νίλς 

"Λπτερ ύπέγραψέν νέον συμβόλαιοι μετά τής «Μέτρο-- 
Γκόλντουϊν—Μάϋερ», καί ή προσεχής του ταινία θά είνε 
«Μιά παράξενη ραψωδία».

Τήν άνωτέρω ταινίαν θά πραγματοποιήσω ό γνωστός 
σκηνοθέτης τοΰ «Ρασποΰτιν», Ρίχαρντ Μπολεσλάβουν. 
Εκτός τοΰ Νίλς, "Αστερ θά έμφανισθοΰν καί οί Καίϋ 
Φράνσις, Βάλτερ Χοΰστιν, Φίλιπς Χόλμςκαί Ζάν Πάρκερ.

ί ΖΖΖ 0 ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΗΣ [
&----------------------------------------- β·

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Θά προσπαθήσω άγαπητέ μου φίλε, τόσφ 

μάλλον δσον συμμερίζομαι εντελώς τό αίσθημά σας. 
Άκούγοντας δμως δλες αύτές τις συστάσεις σας θά 
έιόμιζε κανείς πώς σκοπεύεται νά άπουσιάσετε πολύ. 
‘Υποθέτω, πώς δέν έχετε σκοπό νά τό κάμετε;

—Καθόλου. . .’Αλλά ξέρετε, ποτέ ώς σήμερα δέν 
άποχωρίσθηκα τή Σουσάνα, γι’ αύτό λοιπόν θεωρώ 
πράγμα πολύ βαρύ νά τήν άφήσω μόνη, έστω καί 
γιά μερικές ημέρες. Σκέπτομαι επίσης δτι θά έλθη 
μιά ήμέρα πού μοιραίως δέν θά είμαι πιά μαζύτης 
καί δπως έπροσπαθοΰσα νά τήν κάμω νά έννοήση 
καί ή ιδία, θά ήταν μεγάλη άνακούφιση γιά μένα 
νά ξεύρω δτι έχει κοντά της ένα σύντροφο τρυφερό 
καί άφοσιωμένον.

Ή φωνή του έπνίγονταν, δ κ. Μισώ δμως δέν 
έπρόσεξε τό πράγμα αύτό καί άποκρίθηκε μέ 
εύθυμία.

—Μή μεγαλώνουμε τά πράγματα, στέκεσθε πραγ- 
ματικώς θαυμάσια καί δέν πλησιάζετε, εύτυχώς, νά 
έγκατλείψετε τήν ζωή αύτήν, ή δποία δμολογήσετέ 
το έχει καί τήν καλή της δψη. 'Υπήρξατε πάντοτε 
ένας θαυμάσιος πατέρας, είσθε δμως τρομερός αί- 
σθηματίας γιατί ένας δλιγοχρόνιος χωρισμός δέν α
ποτελεί δυστύχημα, τί διάβολο! Καί τώρα, ποΰ σάς 
κρατώ, θά πάμε νά προγευματίσουμε, δέν είνε αλή
θεια ;

Ό δυστυχής αισθάνονταν δ,τι ή δυνάμεις του 
τόν έγκατέλειπαν.

Έζήτησε συγνώμην ύπό τό πρόσχημα δτι τόν 
περιμένουν στήν έπαυλη καί παρά τή ζωηρή αντί
σταση τοΰ συμβολαιογράφου τόν άποχαιρέτησε καί 
άνεχώρησε.

* *
.... Ήταν μεσημέρη. Ή Σουσάνα θά ήταν 

ήδη μαζύ μέ τήν κ. Μπεσάμ καί θά ετοιμάζονταν 
νά καβαληκέψη. Γιά εκείνον τό πάν έχει τελειώσει 
τώρα, δέν τού έμενε παρά νά πεθάνη.

’Ανέβηκε στό αύτοκίνητο καί έπανέλαβε μέ με
γάλη ταχύτητα τόν δρόμο ποΰ είχε διατρέξει τό 
πρωΐ.

Μιά μόνη τρομακτική ερώτηση ποΰ ύπέβαλλε 
άπό τήν στιγμή αύτήν στό εαυτό του, έκυριαρχοΰσε 
τής αγωνίας του. Θά είχε άραγε τό θάρρος, στήν 
υπέρτατη στιγμή, νά πραγματοποιήσω τήν από
φασή του ;

Τά μάτια του έθόλωσαν, τόν έπιασε ίλιγγος καί 
εβλεπετίς πειό τρελλέ; οπτασίες.’Ενόμιζε πώς έβλεπε 
στήν μέση τοΰ δρόμοι’, τήν Σουσάνα, μέ μακρυά 
πένθιμα φορέματα, πού εξέτεινε τά χέρια της καί 
επροσπαθοΰσε νά τοΰ έμποδίση τό πέρασμα. Κατό

πιν έφευγε δταν τήν προσέγγιζε, ένφ εκείνος μέ δλη 
τήν ταχύτητα έπαρακολουθοϋσε τήν οπτασία.

Θαΰμα ήταν πώς δέν άνέτρεψε κανένα όχημα ερ
χόμενο άπό τό αντίθετο μέρος. Πριν άκόμη τό άν- 
τιληφθή έφθασε, μέ τρομακτική ταχύτητα στή μοι
ραία καμπή δπου είχε αποφασίσει νά συμβή τό δυ- 
στύχηιια ποΰ θά τοΰ επροξενοΰσε τόν θάνατο.

Τό αίσθημα δμως τής αύτοσυντηρήσεως ισχυρό
τερο άπό τήν θέλησή του, μπροστά στον επικείμενο 
κίνδυνο, τόν άνάγκασε νά κλείση τό φρένο.

Πολύ άιτότομα καί πολύ άργά.
Σέ διάστημα ενός δευτερολέπτου ή βαρειά μη

χανή ποΰ έτρεχε σάν βολίδα, έσύντριψε τις λίγες 
πέτρες ποΰ έσχημάτιζαν τό περιτοίχισμα καί έτινάχ- 
θηκε στούς βράχους.

"Ενας καροτσιέρης ποΰ δδηγοΰσε τό άλογό του 
άπό τόν χαλινό καί έστριβε τήν αύτή στιγμή τό 
άλλο μέρος τής καμπής ύπήρξε δ μόνος μάρτυς^ τοΰ 
τρομεροΰ αύτοΰ θεάματος.

"Εντρομος έτοποθέτησε άλογο καί κάρρο στήν 
άκρη τοΰ δρόμου καί δίχως νά σκεφθή περισσότερο 
έτρεξε σάν τρελλός καί μέ δλη του τήν ταχύτητα, 
στις Άντίβες, γιά νά είδοποιήση.

Έστάθηκε άκριβώς στό καφενείο, στον εξώστη 
τοΰ δποίου δ Γιάννης έπερίμενε τόν κύριό του.

—Γρήγορα, βοήθεια! έφώναξε μέ κομμένη φω
νή... έγκρεμίστηκε ένα αύτοκίνητο.

Ό σωφέρ ώρμησε.
—"Ενα αύτοκίνητο;.. ένα αύτοκίνητο, πώς;.....

ποιος ήταν μέσα ;
—’Ανοικτό... κόκκινο, νομίζω, ή σκηνή έκτυλί- 

χθηκε γρήγορα... ένας κύριος μοναχός, τόν είδα νά 
τινάζεται μπροστά σαν σφαίρα καί νά βουτά μέ τό 
κεφάλη στήν θάλασσα, ένφ τό αύτοκίνητο έπεφτε 
καί έτινάζονταν μέ δαιμονιώδη θόρυβο.

—Άχ ! Θεέ μου ! Μά θά είνε δίχως άλλο τό 
άφεντικό μου, δ κ. Σαρόλ ! Καί άντί νά έλθης έδώ, 
δυστυχή, δέν έσκέφθηκες νά τρέξης άμέσως νά τόν 
βοηθήσης!

—Μά, νά Ιδης γέρο μου έχασα σχεδόν τό λο
γικό μου, βλέποντας τήν σκηνή αύτήν, δέν ύπάρχει 
άλλως τε μέσον νά κατεβή κανείς άπ’ έκεί έπάνω. 
Άπό έδώ άνάμεσα στούς βράχους θά μπορέσουμε 
εύκολώτερα νά φθάσουμε στό μέρος έκείνο.

’Ήδη δ σωφέρ έσπευσε προς τό μέρος τοΰ δυ- 
στηχήματος, άκολουθούμένος άπό πλήθος σωτήρων, 
ποΰ αύξανε δλοένα.

Τό αύτοκίνητο σπασμένο, λογισμένο έκοίτουνταν 
μέ τούς τροχούς στον άέρα.

(Συνέχεια είς τό επόμενον).
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