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’.4.πό τδ Αριστούργημα τοϋ γάλλου συγγρα- 
φέως Κλώντ Φαρρερ “Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ,, 
(La Bataille) μδ τούς άριστεΐς τής Ιβ&ό- 
μης τέχνης Σάρλ Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα 
καί Ίνκιτζίνωφ, ή όποία &ά προβλη&ή λίαν 
προσεχώς είς τούς κινηματογράφονς ΠΑΔ- 
\·-* Α4·^| 1^4^ -ΠΑΝΘΕΟΝ συγχρόνως.
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(ΙΒΛΠ ΜΟΣΖΟΥΚΙΝ)

Ό διασημότερος Δδν-Ζουάν πα
ραμένει έπϊ δύο συνεχείς εβδομάδας 
είς τάς Άδήνας και παραδίδει μα
δήματα έρωτος. Μή χάνετε τήν ευ
καιρίαν. Φιλοξενήσατε τον είς τον 
Κινηματογράφον σας νά έξακολου- 
δήση τά μαδήματά του και δά σάς 
δόση τάς μεγαλύτερος εισπράξεις.

ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ

π ρ Ο Σ Ο X h
ΚΑΤΑ ΧΕίρΑΝ ΕΠΙ ΤΥΧ IjA I
ΕΙΣ ΠΟΙΟΝ ANHKOVN;/

Μ ΠΖΓΤ ΑΊΤ
(LA BATAILLE) 

π

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ
Τό γνωστόν είς όλους άριστούργημα τοΰ 

Γάλλου συγγραφέως ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΕΡ
Θά τό παρουσιάσουν λίαν προσεχώς όλο· 

ξώντανο είς τούς Κινηματογράφους

ΠΑΛΛΑΣ-ΠΑΝΒΕΟΝ
Τά άστέρια τής κινηματογραφικής τέχνης 

ποΰ ποτέ δέν δά έπισκιασδοϋν
ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ

ανναμπελλα

ΕΙΖ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΤΙΤΑΝΙΑΑΠ0ΛΑΙ1Ν

ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ
ΤΖΩΝ ΑΟΝΤΕΡ

ΜΠΕΤΥ ΣΤΟΚΦΙΑΝΤ
ΡΟΖΕ ΚΑΡΑ

ΑΝΡΥ ΦΑΜΠΕΡ
Τό μεγαλύτερον δημιούργημα πού παρή- 

γαγε ποτέ ή γαλλική κινηματογραφία.
Έγυρίσδη όλόκληρον εις τήν ‘Ιαπωνίαν. 
Προξενεί τόν ίλιγγον εις τόν δεατήν μέ 
τήν μεγαλειώδη σκηνοδεσίαν του τάς φυ· 
σικωτάτας ναυμαχίας τών ιαπωνικών στό 
λων καί τήν άφδαστον τέχνην τών μεγα

λουργών
ΣΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ - ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ - ΙΝΚΙΤΣΙΝΩΦ

"Ενα πραγματικόν δαΰμα

ΜΟΝΟΝ Η A. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Ε. Κ. Ε. - ΕΔΡΑ ΕΝ ΨΥΧΙΚΩ - LEO FILM

Φέρνει τέτοιες ταινίες εις τήν ’Ελλάδα — Δύιασδε νά άποτείνεσδε πάντοτε πρός αύτήν
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΝ ΑΡ. 1 ΤΗΛ. 24 ~ 339
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9
9 Έτησία.......... Δρ. 100.—
9 Έξάμηνος... » 60.— 
g Τρίμηνος... » 30.— 
3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ
'2 Αί ουνδρομαί άπαραι- 
:3 τήτως προπληρώνονται 
a -* ---------------—_

111 in---------------r
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΠΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Κ. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδό; ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 3CΕΤΟΣ XI. ΑΡ.4 (328) TO ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5

ΕΙΣ ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ZQHZ

ΑΠΟ TH ZQH ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
'Ολίγον μετά τήν έπιστροφήν εις Χόλλυγουντ έκ 

Σουηδίας—δπου είχε μεταβή διά νά άναπαυθή έπί τινας 
μήτα;—ή Γκάρμπο έλαβ- μίαν πρόσκλησιν δΓ ένα χορόν 
μετημφιεσμένων ποΰ έδιδεν ό Μπαζίλ Ράθμπον είς τό 
ξενοδοχεΐον «Μπήβερλυ Χίλλς». "Αγνωστον διά ποιους 
λόγους, ό «άστήρ» ούτο; έδέχθη νά συμμετάσχη είς μίαν 
διαοκέδασιν δπου είχε κληθή νά λάβη μέρος όλη ή αφρό
κρεμα τοΰ κινηματογραφικού βασιλείου. Τό βράδυ τοΰ χο
ρού, πολλοί αστέρες προσεπάδουν νά άνακαλύψουν ποώ 
ήταν τό υψηλό και άδΰνατο παλληκάρι πού είχεν έλθει 
μέ στολήν Άμλέτου. Τό γοητευτικόν του κοστοΰμι μέ τά 
κοντά πανταλόνια καί μπλούζα άπό σατέν μέ μαΰρα μα
νίκια κοί μεγάλο κολλάρο, προεκάλει πολλά σχόλια.

Φαίνεται δτι ό σουηδικός «άστήρ», ηύχαριστεΐτο πολύ 
νά περιφέρεται μετημφιεσμένος μεταξύ τοΰ πλήθους τών 
ωραίων νέων, καί νά όμιλή μέ άνθρώπους, οί όποιοι έπα- 
νειλλημένως τήν είχαν ικετεύσει νά τούς δεχθή είς μίαν 
συνάντησιν. Καί δταν έληξεν ή διασκέδασις, πάρα πολλοί 
άπό δσ >υς είχαν λάβει μέρος, ένεθυμοΐντο τήν συνομιλίαν 
των μέ τόν ήρεμον καί μυστηριώδη Άμλέτον.

Μετ’ όλίγας ημέρας τό στούντιο άνήγγειλεν δτι ό «ά
στήρ» μαζί μέ 31 άνδρας, θά μετέβαινον είς τήν νήσον Κα
ταλίνα, διά νά λάβη μέρος είς τό «γύρισμα» μιας ταινίας.

Ή νήνος Καταλίνα άπέχει δύο ώρας μέ τό βαπόρι άπό 
τό Λός "Αντζελες. Έπί τής μαγευτικής αυτής νήσου καί 
είς τά άπαστράπτοντα ύδατα τοΰ βαθέος κόλπου «γυρίζον
ται· αί περισσότεροι ταινίαι πού έχουν σχέσιν μέ τήν θά
λασσαν. Ή Γκάρμπο, άπήλαυσεν άρκετά τό ταξεϊδι αύτό. 
Μεταξύ τοΰ πληρώιιατος πού έκάθισεν είς τό μεγάλο ξύ
λινο τραπέζι διά νά φάγη, ήτο καί αύτή. Ήτο ή ψυχή τής 
παρέας. Ντυμένη μέ τά ιελευταϊα ενδύματα πού έφόρει 
καί εις τήν ταινίαν, περιέτρεχεν όλο τό βαπόρι άπό τήν 
μίαν άκρη έως τήν άλλη.

'Οποτεδήποτε τής έμεναν ολίγα λεπτά ελεύθερα μεταξύ 
τών διαφόρων σκηνών, έτρεχε νά κατεβάση μόνη της καμ- 
μιά βάρκα καί νά άνοιχθή είς τόν ωκεανόν. Έκεΐ έμενε 
τόσην ώρα ώστε οί παραμένοντες έπί τοΰ πλοίου ήρχιζαν 
νά στενοχωροΰνται, φοβούμενοι μήπως έπαθε τίποτε. ’Αλλά 
ή Γκάρμπο, εύθυμος καί μειδιώσα, έιεφανίζετο πάλι κω
πηλατούσα πρός τό άτμόπλοιον.

Καθώς εύρίσκετο έπί τοΰ ήγκυροβολημένου πλοίου μα
κράν τής νήσου, έλησμόνησε παντελώς τόν έξω κόσμον. 
Δέν ήθελε νά άποβιβασθή είς τήνξηράν. Δέν ήθελε ούτε 
κάν εφημερίδα νά διαβάση.

Έν τώ μεταξύ ό Τζάκ συνώδευε τήν "Ινα Κλαίρ άνά 
τήν κινηιιανογραφικήν άποικίαν καί μίαν πρωίαν τό Χόλ- 
λυγουντ κατεπλάγη διαβάζον είς τάς έφωμερίδας δτι δ 
Τζών Τζίλμπερτ καί ή "Ινα Κλαίρ άλληλοαπήχθησαν 
καί άνεχώρησαν δΓ άεροπλάνου διά τό Βέγκας τής Νι-

Ό στίχος. . .Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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βάντα δπου έτέλεσαν τούς γόμους των. «’Αδύνατον ! έλε- 
γον οί άστέρες, ό Τζών δέν είνε δυνατόν νά νυμφευθή 
άλλην άπό τήν Γκάρμπο».

Άλλ’ ό Τζών καί ή "Ινα είχον ήδη νυμφευθή.
Είς τούς δημοσιογράφους έδήλωσαν δτι μετέβησαν είς 

Νεβάντα, διότι δέν ήδύναντο νά άναμένουν είς τό Χόλλυ- 
γουντ τάς 3 ημέρας πού άπητοΰντο διά τόν γάμον.

Αί εφημερίδες ηύραν άμέσως δουλειά. "Ενας ρεπόρτερ 
έπέβη άεροπλάνου καί έπήγεν είς τήν νήσον Καταλίνα νά 
λάβη τήν γνώμην τής Γκάρμπο διά τόν γάμον τοΰ Τζών.

Ή Γκάρμπο πρό ήμερων δέν είχε διαβάσει εφημερίδας. 
Ούτε κάν έγνώριζεν δτι ό φίλος της Τζών είχε έρωτευθή 
τήν "Ινα. Αύτή είχε μαλώσει μέ τόν Τζών καί άπεφάσισε 
νά μήν τό δή πειά.

Ό δημοσιογράφος δέν άντιμετώπισε δυσκολίας νά συ
νάντηση τήν Γκάρμπο, διότι ευτυχής καί ξένοιαστη δπως 
ήτο, δέν έφρόντιζε νά άιοφεύγη τούς ρεπόρτερ. Καί δταν 
τής έδωσε μία έφημερίδα μέ πύρινα γράμματα είς τήν 
πρώτην σελίδα, άναγγέλλοντα είς τόν κόσμον δτι ό Τζών 
Τζίλμπερτ καί ή "Ινα Κλαίρ άλληλοαπήχθησαν, ή Γκάρ
μπο έδιάβασε μέ άπληστίαν τήν είδησιν. Ηύχαρίστησε έ
πειτα τόν δημοσιογράφον, έξέφρασε τήν χαράν της διά 
τήν εύτυχίαν τοΰ Τζίλμπερτ καί άπεχώρησεν.

Ή Γκάρμπο δέν έχιόνευεν δσα έγράφοντο σχετικώς 
μέ τόν γάμον τοΰ Τζών. Διότι αί εφημερίδες ήσαν γεμάται 
άφηγήσεις περί τής απάτης τοΰ Τζίλμπερτ.

Ή Γκάρμπο άπεφάσισε νά φύγη άπό τό ξενοδοχεΐον 
τοΰ «Μπήβερλυ Χίλλς» καί νά ένοικιάση μίαν ιδιαιτέραν 
κατοικίαν. Ποτέ προηγουμένως δέν είχε «νοικοκυριό». Καί 
ήτο άπειρος ωσάν μαθήτρια^αλλ’ είχε πλέον άποφασίση 
νά βρή ένα σπίτι διά νά μπορή νά κλείνη τήν πόρτα τη; 
είς τούς ξένους, ;

Τό σπίτι της, τό ήθελε νά εύρίσκεται σέ ήσυχο δρόμο. 
Δύο κρεββατοκάμαραι, μία διά τόν εαυτόν της καί μίαν 
διά τάς υπηρέτριας της, τής ήσαν άρκεταί. Ήθελεν άκόμη 
τεχνητήν λίμνην διά κολύμβημα καί ένα κήπον.

Τό σπίτι τό όποιον εΰρήκε, ήτο ισπανικής κατασκευής 
μέ κόκκινα κεραμίδια. Τά έιιπρόσθια παράθυρα ήσαν σχε
δόν κρυμμένα μέ φυλλώματα καί κλιματαριές, ό δέ κήπος 
πρός τά όπίσω περιεστοιχίζετο άπό ένα ψηλό τοίχο, έπί 
τοΰ οποίου άνερριχώντο ροδαλιές. Κοντά είς τόν οπίσθιον 
κήπον, εύρίσκετο μία λιμνούλα. Μερικαί λεμονέαι έρρι- 
πταν μία ωραία σκιά.

Τό μόνον κακό, ήσαν δύο διόροφοι οίκίαι εκατέρωθεν 
τής ίδικής της, καί τά επάνω παράθυρά των έβλεπαν έπί 
τοΰ κήπου της. ’Αλλά είνε άδύνατον νά εύρεθοΰν σπίτια 
χωρίς γείτονας. Ή Γκάρμπο ήτο καταγοητευμένη άπό τόν 

κήπο καί τόν έκρινε ώς τό καταλληλότερον μέρος διά νά 
κρυβή άπό τόν κόσμον.

Τά έπιπλα τής κρεββατοκάμαράς της ήσαν άπό καρυ
διά. Έπί ένός έξέχοντος έπιπέδου εύρίσκετο τό κρεββάτι 
της. Παρά τό προσκεφάλαιον εύρίσκοντο δύο μικρά τραπε
ζάκια.

Είς τήν μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου, εύρίσκετο μία θερ
μάστρα. Κοντά εις τό κρεββάτι δύο καρέκλαι.

Αύτό ήτο τό δωμάτιον έντός τοΰ όποιου ή μυστηριώδης 
Γκάρμπο έκοιμάτο καί ώνειρεύετο δώδεκα μήνες τή;
ζωής της- , , , , , , , , , Λ ,τφΆφοΰ επίπλωσε το σ .ιτι αυτό, απεταθη εις ενα Σουη
δικόν γραφείο» έργασίας καί έζήτησε ένα ζεΰγ.ι; υπηρε
τών διά τό νοικοκυριό. "Ηθελε μιά μαγείρισσα ή όπο α 
νά ήμπορή νά παρασκευάζη πραγματικά σουηδικά φαγητά 
καί δ σύζυγός της νά περιποιήται τήν χλόη καί τήν λι- 
μνούλα της, καί νά δδηγεϊ τό αυτοκίνητο της.

Διά τήν θέσιν αυτήν, παρουσιάσθη ένα νεαρόν ζεύγος 
ό Γουσταΰος καί ή Σίγκριντ Νόριν. Ήσαν καί οί δύο Σου
ηδοί. Ή Γκάρμπο όμως δέν έγνώριζεν ότι ποτέ προηγου
μένως δέν είχαν προϋπηρετήσει ώς θπηρέται, ότι έπρό- 
κειτο περί ένός ζεύγους φαντασιοπλήκτων, οί όποιοι ήρέ- 
σκοντο νά εύρίσκωνται είς τήν υπηρεσίαν τοΰ περιφήμου 
άστέρος.

* *
Ό Γουσταΰος καί ή Σίγκριντ έγκατεστάθησαν είς τό 

σπίτι δύο ημέρας πρό τής άφίξεως τή; Γκάρμπο, διά νά 
ετοιμάσουν. Επειδή διι ος έβιάζετο νά έγ.τατασταθή εί; 
τήν νέαν της κατοικίαν, έφδασε μίαν ημέραν προηγουμέ
νως άπό ότι άνεμένετο. Είς τό σπίτι δέν ύπήρχε τίποτε 
άλλο άπό χοιρομέρι καί αυγά.

—Δέν ήξεύραμεν τί νά τής δώσωμεν νά φάγη, άφη- 
γεϊτο άργότερον δ Γουσταΰο;.Είχαμε κ ιτά νούν τό πρώτο 
της φαγητό νά τής τό έτοιμάσωμεν κατά τήν Σουηδικήν 
κουζίνα διά νά τή; κσμωμεν έντύπωσιν. Δέν είχαμε όπως 
τόν καιρό διά νά προμηθευθώμεν τά άναγκαϊα Καί έτσι, 
τής έδώσαμεν χοιρομέρι καί αυγά. Τά έφαγε χωρίς νά πή 
τίποτε.’Ολίγον μετά τήν άφιξίν της ή Γκάρμπο έφώναξε τόν 
Γουσταΰο καί τήν Σίγκριντ διά νά τού; δώση οδηγίας. Ή 
πρώτη διαταγή ήτο νά τούς άπαγορεύση νά εϊπουν εί; 
οίονδήποτε ότι είς τό σπίτι αύτό κατώκει ή Γκάρμπο. 
"Οποιος τούς ήρώτα, έπρεπε νά άπαντοΰν ότι είς τό σπίτι 
αύτό κάθεται ό κ. Νόριν. Τό ίδιο θά έλέγετο καί είς ό
ποιον έτηλεφώνει. Δέν ήθελε νά μάθη κανείς ποΰ εύρί- 
σκεται.

—Μάς είπε νά άγοράσωμεν κάθε τι πού χρειάζεται διά 
τό σπίτι άλλά μάς έβαλε περιορισμούς. Δέν έπρεπε νά 
έξοδεύωμεν άνω τών 20 λιρών κατά μήνα. Έγνωρίζαμεν 
ότι τά χρήματα αύτά δέν ήσαν άρκετά, προσεπαθήσαμεν 
όμως νά τήν εύχαριστήσωμεν.

Δύο φοράς καθ’ εβδομάδα έπήγαινα είς τήν κεντρι
κήν άγοράν τοΰ Λός "Αντζελες -άπόστασιν 8 περίπου μι
λιών—όπου ήγόραζα κονσέρβες, ψάρι, κρέας καί φρούτα. 
Μέ μεγάλη οικονομία κατώρθωσα νά κρατήσω τόν λογα
ριασμόν είς τάς 17 λίρας τούς δύο πρώτους μήνας.

Τόν πρώτο όμως μήνα ή Γκάρμπο παρεπονήθη ότι ό 
λογαριασμός ήτο μεγάλος. Δέν έγνώριζα τί νά κάμω. ΊΙ 
σουηδική κουζίνα χρειάζεται πολύ βούτυρο. Ή Γκάρμπο 
ήΐ'Χ,ισε νά μοΰ ζητή μερικά σουηδικά φαγητά τά όποια ά- 
πήτουν έξοδα. Ήτο δύσκολον νά κρατήσωμεν τούς λογα
ριασμούς είς τό χαμηλόν έπίπεδον πού τούς ήθελε.

Μετά τόν δεύτερον μήνα, ό Γουσταΰος έγκατέλειψε κά
θε προσπάθειαν. Ή Γκάρμπο παρεπονεϊνο διότι οί λογα

ΟΥΕΠΣΤΕΡ ΣΙΚΑΓΟ

ριασμοί ήσαν «φουσκωμένοι». Δέν άντελαμβάνετο τί στοι
χίζει ένα νοικοκυριό.

—Δέν ήμπορούσαμεν νά τήν εύχαριστήσωμεν, ότι δή
ποτε καί άν έκάμνομεν. Ήτο κωμωδία είς τό τέλος κάθε 
μηνός. Όλίγας ημέρας, άφοΰ άνελάβαμεν τό σπίτι της, ή 
Γκάρμπο μοΰ έδωσε δέκα λίρας καί ένα σημειωματάριο. 
’Ιδού είπε, ότι μέ τά χρήματα αυτά, θά έκαμνα άπό και
ρού είς καιρόν άγοράς διά λογαριασμόν της καί διά τό 
κάθε τι πού ήγόραζα, έπρεπε νά λαμβάνω άποδείξεις καί 
νά σημειώνω τήν ημερομηνίαν τής άγοράς εις τό σημειω- 
ματάριον. Είς τό τέλος κάθε μηνός, ή Γκάρμπο ήλεγχε τό 
βιβλίον αύτό. Δέν μπορεί κανείς νά εϊπη ότι ή Γκάρμπο 
δέν ξεύρει νά διαχειρίζεται χρήματα.

Μέ τάς δέκα λίρας πού ή Γκάρμπο έδιδεν είς τόν Γου- 
σταΰον, ήγοράζοντο ώς έπί τό πλεϊστον ατομικά της πράγ
ματα.

"Οταν ή Γκάρμπο ήτο μόνη, όπως ήτο τόν περισσό
τερον καιρόν, τή; έφερναν τό φαγητόν της οπουδήποτε 
καί άν εύρίσκετο. Τό πρόγευμά της τό έλάμβανε πάντοτε 
είς τό κρεββάτι.

Τό άγαπημένο πρόγευμα τής Γκάρμπο, ήτο χυμός πορ
τοκαλιού ή σταφύλια, τηγανιτές πατάτες μέ αυγό, παξιμα- 
δάκια τοΰ καφέ κατασκευασμένα είς τό σπίτι καί καφές. 
Τό μενοΰ αύτό, τό έζήτει τουλάχιστον τρεις φοράς τήν έ- 
βδομάδα καί κάποτε συχνότερον. "Αλλοτε, διέτασσε φρού
τα, χοιρομέρι, αυγά καί καφέ. Σπανίως έλάμβα<εν ώς πρό
γευμα φρούτα, καφέ καί παξιμάδι.

"Ολη τήν ύιηρεσίατή; Γκάρμπο έκαμνεν δ Γουσταΰος. 
Άπό τήν άρχή ή Γκρέτα έφώναζε τόν Γουσταΰον καί όχι 
τήν Σίγκριντ.

—Έγώ τής έπήγαινα τό πρόγευμά της είς τήν κρεββα- 
τοκάμαρα έπάνω σέ ένα έμαγιέ δίσκο τόν όποιον μέ είχε 
διατάξη νά τής άγοράσω είς τό Χόλλυγουντ. Οΰτε κάλυμ
μα, ούτε δαντέλλες υπήρχαν είς τό δίσκο της. Τό άπλού- 
στερο ήτο γι’ αύτήν καί τό καλλίτερο. Διά τό πρόγευμά 
της έχρησιμοποίει μιά σειρά πιάτων πού τής έδώρησεν ό 
Γιάννιγκς, δταν ή οίκογένειά του έφυγε γιά τήν Ευρώπη. 
Μιά ώραία σειρο. κινεζικών πιάτων μέ κόκκινα, μπλε καί 
κίτιινα άνθη. Είς τόν δίσκον εύρίσκοντο πάντοτε καί αί 
δύο έφημερίδες τοΰ Λός "Αντζελες, οί «Τάϊμς» καί ό «Έ- 
ξάμινερ». Έκύτταζε τήν θεατρικήν στήλην, διά νά Ιδη άν 
έγραφαν τίποτε γΓ αύτήν. ’Εάν εΰρισκε τίποτε, τό έκοβε 
καί τό έβαζε είς τό συρτάρι ένός μικρού τραπεζιού, άπό» 
έκεϊνα πού εύρίσκοντο παρά τό προσκεφάλαιον της. Άρ
γότερον τά έδιδεν είς τόν γραμματέα τη; διά νά τά τα- 
κτοποιήση.

ΤΟ ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΤΗΣ

«Μετά τό πρόγευμα, τής έφερια τά προσφιλή της ζώα 
καί τά έβαζα έπάνω στό κρεββάτι της. Είχε ένα σκυλί, τόν 
Φίμσυ, τό όποιον τής είχε δωρήσει ή ΡούΟ Γιάννιγκς δταν 
έφυγεν είς τήν Εύρώπην, τόν παπαγάλλο της Πόλλυ, καί 
δύο μικρά γατάκια. Τά γατάκια ήσαν τά εύνοούμενά της. 
Τά έλεγε Πίντεν καί Μίρα.

»Τό θηριοτροφεϊον αύτό πιριεφέρετο έπάνω στό κρεβ
βάτι της. Ό παπαγάλλος έγελοΰσε, ένφ τά γατάκια προ- 
σεπάθουν νά^κλέψουν φαγητόν άπό τόν δίσκο. Αίφνης ή 
Γκάρμπο, άντελαμβάνετο δτι ή ώρα ήτο σχεδόν 9 "Εδιω
χνε γρήγορα-γρήγορα τά πρ ισφιλή της άπό τό δωμάτιο, 
έβαζε τά ένδύματά τη; καί έτρεχε πρός τό γκαράζ. Γρή
γορα Γουσταΰε, έλεγε. «Κάνε γρήγορα γιατί δταν άργήσω 
βάζουν τίς φωνές στό στούντιο». Πάντοτε όμως άργού- 
σαμε. (Ή συνέχεια είς τήν σελίδα 14)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ
(LA BATAILLE)

ΤΟΥ ΚΛΩΝΤ ΦΑΡΡΕΡ

Έξ αφορμής τής προσεχούς προβολής τής νέας ταινίας 
«Ή Ναυμαχία» τοΰ γάλλου συγγραφέως Κλώντ Φαρρέρ, 
ή οποία θά γίνη είς δύο συγχρόνως μεγάλους Κινηματο
γράφους τών ’Αθηνών, «ΤΤαλλάς. καί > Πάν&εον, άναδη- 
μοσιεύομβν έκ τοΰ γαλλικού Τύπου μερικός ένδιαφερούσας 
κρίσεις, α'ίτινες δίδουν μίαν εικόνα τοΰ αριστουργήματος 
αύτοΰ τής γαλλικής κινηματογραφίας.

Σιόν πολύ κόσμο είναι γνωστόν τό άνεκτίμητον αύτό 
έργον τοΰ γάλλου συγγραφέως Κλιοντ Φαρρέρ. 'Όσοι τό έ
χουν διαβάσει θά ένθυμοΰνται πάντα μέ ίκονοποίησιν 
τούς τόσο τεχνικά χρωματισμένους άπλοΰς καί ώμορφους 
χαρακτήρας τοΰ έργου, τήν ανεπιτήδευτη συνοχή καί τήν 
φυσικήν διαδοχήν τών γεγονότων μέσα είς τά όποια έκτυ- 
λίσσεται τό μεγάλο δράμα τοΰ μαρκησίου Γιορισάκα, τοΰ 
άγγλου αξιωματικού Φέργκαν καί τής ώραιοτάτης μαρκη- 
αίας Γιορισάκα.

‘Η βιομηχανία τοΰ κινηματογράφου δέν ήτο δυνατόν 
νά μή έκμεταλλευθή τό πολύτιμον δεδομένον τής «Ναυμα
χίας». Πρό έτών ό βωβός κινηματογράφος ήθέλησε νά έκ- 
μεταλλευθή τό θέμα τούτο καί παρουσίασε μίαν ταινίαν 
τοΰ ανωτέρω έργου ή οποία έσημείωσε μέν θουμασίαν έμ- 
πορικήν έπιτυχίαν, άλλ’ ό μόνος ό όποιος δένίκανοποιήθη 
ήθικώς άπό τήν κινηματογράφησιν ύπήρξεν αυτός ούτος ό 
συγγραφεύς Κλώντ Φαρρέρ. Διά τοΰτο όταν ή έπιχείρησις 
τής γαλλικής εταιρίας «Λιάνο Φίλμ» έπρότεινε νά προσαρ- 
μόση τήν «Ναυμαχίαν» είς τόν δμιλοΰντα, δ Κλώντ Φαρ- 
ρέρ, έφάνη πολύ διατακτικός καί μόνον τότε συγκατετέθη, 
όταν έμελέτησε τό σενάριο πού μέ ζηλευτή μαεστρία εΐχεν 
έπεξεργασθή ό Μπέρναρ Ζίμμερ. Εύρισκε μέσα σ’ αύτό, δ 
Κλώντ Φαρρέρ, τήν πιστή άντανάκλασι τών συναισθημά
των πού δοιοΰσαν τήν ψυχή του δταν έγραφε τήν «Ναυ
μαχίαν* *.

"Ολοι καί δλα στον κινηματογραφικό αύτό άθλο, σκορ
πίζουν τριγύρω τους μιά πνοή άνωτερότητος.

*0 γαλλικός τύπος παραληρεί σχεδόν έξ ένθουσιασμού 
διά τήν κολοσσιαίων έπιτυχίαν πού έσημείωσεν ή νέα ομι
λούσα έκδοσις τοΰ άρισιουργήιιστος τοΰ Κλώντ Φαρρέρ, 
«Ναυμαχία».

Τέλος μετά κόπων καί ύπερανθρώτων καλλιτεχνικών 
προσπαθειών, ή κινηματογράφησις τής «Ναυμαχίας» συνε- 
τελέσθη, υπήρξε δέ διά τόν σκηνοθέτην της Νικολά Φαρ- 
κάς, μιά Νίκη. Μιά νίκη ζηλευτή, ονειρώδης, καταπληκτι
κή έπί τοΰ καλλιτεχνικού πεδίου.

Οί γάλλοι δημοσιογράφοι καί οί άνθρωποι τών γραμμά
των καί τεχνών πού παρηκολούθησαν τήν πρεμιέρα τοΰ 
έργου είς τόν παρισινόν κινηματογράφον «Μαρινιάν», έξε- 
φράσθησαν ένθουσιωδώς διά τό γαλλικόν κινηματογραφι
κόν μεγαλούργημα, δ δέ γαλλικός τΰπος τό έχαρακτήρισε 
ώς τό μόνον έργον πού έπεσκίασε κάθε προηγουμένην κι
νηματογραφικήν δόξαν τής παγκοσμίου παραγωγής.

«Μέ τήν «Μπατάϊγ» (Ναυμαχίαν), γράφουν, ή Γαλλία 
ένίκησε ’Αμερικήν, Γερμανίαν, ’Αγγλίαν μέ τέρματα 12-3!»

Τούς κυριωτέρους ρόλους υποδύονται οί εξής μεγάλοι 
καί συμπαθείς καλλινέχναι’ Σάρλ Μπουαγιέ (Μαρκήσιος 
Γιορισάκπ), Άνναμπέλλα (Μαρκησία Γιορισάκα), Τζών 
Λούτερ (Φέργκαν) καί Ίγκιτσίνωφ (Μαρκήσιος Ίράκα).

Ό μεγάλος Σάρλ Μπουαγιέ δημιουργεί ένα ρόλον πραγ
ματικά μεγαλειώδη. Ή Άνναμπέλλα, τό εύθραστο αύτό 
καλλιτεχνικό δημιούργημα, έμψυχώνει μέ μιά απέραντη 
χάριν τόν ρόλον τής συμπαθεστάτης μαρκησίας, ό δέ ρωσ- 
σομογγόλος καλλιτέχνης Ίγκιτζίνωφ άναδεικνύεται υπέρ
τερος έαυτοΰ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙ ΑΙ
ΠΙΝΕΛΑ. ΕΝΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ 

(Π. Ε. Κ.)
Τήν παρ. Τετάρτην, 21 Φεβρουάριον 1934 

έγένοντο έν τή αϊβούση τών συνεδριάσεων τον 
’Επαγγελματικόν καί Βιοτεχνικού 'Επιμελητη
ρίου Άΰηνών, al άρχαιρεσίαι τής «Πανελληνίου 
'Ενώσεως Κινηματογράφων» (Π.Ε Κ.), έξελέγη 
δέ τό κατωτέρω Διοικητικόν Συμβούλιον :

Πρόεδρος: Νικόλαος Γαΐτης.
‘Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Γκρέτσης.
Γεν. Γραμματεύς : Ηρακλής Οικονόμου.
Ταμίας ; Τηλέμ Σπυρίδης.
Κοσμήτωρ : Τ Παπαχριστοφίλου.
Σύμβουλοι : Γ Παπαστόφας.

» Κ. Χλοΐδης.
» Κ. Σαμαρτζής,
» Φιλ. Φίνος.

’Αναπληρωματικοί δέ Σύμβουλοι : Μ. Γλν- 
τσός, Χαρ. Μπόλλας καί Δ. Γιαννάτος

Ο ΣΕΒΑΛΙΕ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

“Υστερα άπό μίαν πεντάμηνον παραμονήν είς 
τήν Γαλλίαν δ Μωρίς Σεβαλιέ έπέστρεψεν εις Νέαν 
Ύόρκην, επιβαίνων τοΰ «”Ιλ ντε Φράνς», προτιθέ 
μένος νά αναχώρηση αμέσως διά Χόλλυγουντ.

Έν τφ μεταξύ εις τά στούντιο τής «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν-Μάγιερ» γίνεται πυρετώδης εργασία διά 
τήν άποπεράτωσιν τοΰ σεναρίου τής «Εύθυμου χή
ρας», τής όποιας ή παραγωγή θ’ άρχίση αμέσως 
άμα τή άφίξει τοΰ Σεβαλιέ εις τήν πρωτεύουσαν 
τοΰ Κινηματογράφου, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ διά
σημου σκηνοθέτου Έρνστ Λοΰμπιτς.

ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΤΜΠΛ - ΜΥΡΝΑ ΛΟΎ
9 Υπό την χαλίιτεχνιχήν διεύ&υνσιν τοϋ σχηνο&έτου 

Ρίχαρντ Μπολεσλάβσκυ ό Κλάρχ Γχέϊμπλ καί ή γόησσα 
Μύρνα Λόϋ πρωταγωνιστούν διά πρώχην φοράν μαξϋ 
είς τήν ταινίαν «Λευχοί άν&ρωποι».

Είς τήν εξαιρετικήν αυτήν ταινίαν τής Μέτρο-Γχόλ· 
ντουϊν-Μάγιερ, συμμετέχουν καί οί γνωστοί ή&οποιοί 
Ζάν Χέροχολτ, *Οττο  Κρούγχερ, Έλίξαμπετ "Αλλαν, 
καί Ρου& Τσάνιγχ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ U. F. Α.

μι ΙΖΡΙΤΙΙΧΗ ΜΑΞ Συνερ. . ΣΙΑ Κ. ΒΙΟΝΟΣ ΠΑΠΑ/ΛΙΧΑΛΗ £

Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΓΡΕΝΑΔΕΣ 
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις: Ε.Κ.Ε.
Περιπετειώδες έργον, τοΰ όποιου τό μεγαλύτερου 

ένδιαφέρον συνίσταται εις τό δτι έκτυλίσσεται κατά 
τό πλεΐστον έν μέσω ώραιοτάτων καί ποικίλλων «έ- 
ξωτερικών», τής Γαλλίας καί τής’Ισπανίας. Ή ύπό· 
θεσις δέν είναι πολύπρωτότυπος (τό κόλπο τοΰ κλεμ
μένου κολλιέ, τό ένθυμοϋμαι αύτούσιόν είς μίαν κω
μικήν ταινίαν μικρός διάρκειας πού προεβλήθη πρό 
δύο έτών είς τόν «’Απόλλωνα» ώς συμπλήρωμα προ
γράμματος) ούτε πολύ ψυχολογημένη. Δέν πρέπει νά 
ζητήσωμεν άπ’ αύτήν τήν παραγωγήν παρά τήν ευ
καιρίαν νά κάμωμεν μέ έλάχιστα έξοδα ένα ένδια
φέρον ταξεϊδι μέ γοητευτικούς «συνταξειδιώτας» ώς 
είναι ή Μπριγκίττε Χέλμ καί ό Ζάν Γκαμπέν. Ή πραγ
ματοποίησή τοΰ Γιοχάνες Μέγιερ είναι άρκετά έπι- 
μελημένη καί έχει ζωηρότατον ρυθμόν, πράγμα πού 
δέν έπιτρέπει είς τήν ύπόθεσιν νά άτονίση ούδ’ έπ’ 
έλάχιστον. Ή έρμηνεία τών ήθοποιών καλή έν συνό- 
λω. Ή Μπριγκίττε Χέλμ πάντοτε ώραία, άλλά καί 
πάντοτε ψυχρά, έρμηνεύει τόν ρόλον τής τυχοδιώ- 
κτιδος πού μεταμορφώνεται καί έξαγνίζεται άπό ένα 
μεγάλον έρωτα. Ό Ζάν Γκαμπέν κρατεί μέ άπλότη- 
τα τόν άφελή ρόλον τοΰ έραστοΰ. Συμπράττουν έπί- 
σης καί οί Τόμυ Μπουρντέλ (άστυνόμος), Καρέτ, Έν- 
ρύ Μπόσκ, Λουσιέν Ντάλ, Άντρέ Νικόλ, Ένρύ Βιλ- 
μπέρ καί Ζινέτ Λεκλέρκ.

Έν συμπεράσματι πρόκειται περί ένδιαφέροντος 
είς τό εΐδός του έργον, τό όποιον έσημείωσε σχετι
κήν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ EUROPA

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις: Ε. Κ. Ε.

Τό νέον αύτό φίλμ τοϋ Μάξ Νιούφιλντ δέν είναι 
άσφαλώς άπό τά καλλίτερά του. Ή ύπόθεσις έχει 
μέ δύο λόγια ώς έξης: "Ενα Σάββατο άπόγευμα 
κάποιος ύπάλληλος (Γκούσταβ Φραίλιχ) λαμβάνει τήν 
διαταγήν νά παραδώση είς μίαν Τράπεζαν τό πο· 
σόν τών 5 έκατομμυρίων φράγκων. "Ενα άιτρόοπτσν 
έπεισόδιον τόν άναγκάζει νά καθυστερήση είς τόν 
δρόμον καί δταν φθάνει είς τήν Τράπεζαν,' τήν εύ- 
ρίσκει κλειστήν. ’Από φόβον μή τυχόν τοΰ κλέψουν 
τά χρήματα φεύγει άπό τό δωμάτιόν του καί πηγαί
νει είς ένα άριστοκρατικόν ξενοδοχεΐον, δπου δλοι 
τόν έκλαμβάνουν ώς πολυεκατομμυριοΰχον. Άπ’ έδώ 
άρχίζουν διάφορα έπεισόδια καί παρεξηγήσεις, διά 
νά καταλήξουν είς τήν άνταμοιβήν τοϋ ύπαλλήλου 
διότι έν τφ μεταξύ ή Τράπεζα έχρεωκόπησεν καί 
είς τούς γάμους τούτου μέ τήν εκλεκτήν τής καρδι
άς του, τό μαννεκέν Λιλή. Ό ^Μάξ Νιούφιλντ έδωσε 
εις τό έργον του τόν τόνον τής φάρσας, ό όποιος 

άλλως τε ήτο καί ό μόνος κατάλληλος διά παρό
μοιον θέμα. Εϋρίσκομεν κατά διαστήματα, ώρισμέ 
νες καλοβαλμένες σκηνές, μερικές χαριτωμένες λε
πτομέρειες καί κάποιαν άπόπειραν σατύρας, άλλά 
τό σύνολον του είναι έφάμιλλον πρός παλαιότερον 
έργον τοΰ ίδιου σκηνοθέτου, ώς «Ό χορός τής “Ο
περας» καί «Ό Κύριος ή Κυρία καί ό Μπιμπί». Τό 
σφάλμα άνήκει είς τόν σκηνοθέτην.

Πρωταγωνιστούν ό Γκούσταβ Φραίλιχ καί ή Κα- 
μίλλα Χόρν οί συμπαθείς έρμηνευταί τοΰ «Μάρς Ρα
κότσυ», Ό πρώτος κρατεί με τήν συνήθη άπλότη- 
τα τόν ρόλον τοΰ μικρού ύπαλλήλου ποΰ εύρί- 
σκεται άναμεμιγμένος είς τήν πλέον παράδοξον πε
ριπέτειαν, άντιθέτως πρός τήν ώραιοτάτην Καμμίλα 
Χόρν, τήν άξέχαστην Μαργαρίταν τοΰ «Φάουστ», ή 
όποία άγνωστον διά ποίους λόγους, παίζει έξεζητη- 
μένα καί χωρίς καμμίαν αίσθαντικότητα.

Τό φίλμ έδώ έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν, όφει- 
λομένην δμως κατά μέγα μέρος εις τόν δημοφιλή 
πρωταγωνιστήν του.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ «FOX FILM»

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΥ 
(ΌμιλοΟσα άγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Φόξ Φίλμ
Ή δευτέρα ταινία τής Λίλιαν Χάρβεϋ διά τήν Φόξ. 

Τήν φοράν αύτήν ή διεύθυνσις άνετέθη είς τόν ντέ 
Σύλβα, τόν διάσημον σκηνοθέτην μουσικών έργων, 
καί ή σκηνοθεσία είς τόν Ντάβιτ Μπάτλερ. Πρόκει
ται περί πρωτοτύπου μουσικής φάρσας καθαρώς 
άμερικανικής, άπό τήν όποίαν δέν λείπουν ούτε τό 
χιούμορ οϋτε αί διασκεδαστικαί καταστάσεις. Ή Λί
λιαν Χάρβεϋ μέ τόν νέον της ρόλον άποδεικνύει δτι 
δέν έχασε διόλου, δπως μερικοί ήθέλησαν νά ύπο- · 
στηρίξουν, άπό τό ταξεϊδι της είς τήν ’Αμερικήν. 
Άπ’ έναντίας δλοι οί καλής πίστεως κριταί θά συμ
φωνήσουν δτι είναι άπείρως περισσότερον γοητευτι
κή καί χαριτωμένη είς τά άμερικανικά της φίλμ καί 
ιδιαίτατα είς τό ύπό κρίσιν, εις τό όποιον κατ’ έμέ 
έπιτυγχάνει τήν καλλιτέραν της μέχρι σήμερον δη
μιουργίαν. Αύτό μου φαίνεται άρκετόν διά νά άπο- 
ζημιώση τούς άπείρους θαυμαστάς της διά τά ύπάρ- 
χοντα μειονεκτήματα της, τοσούτφ μάλλον, καθόσον 
πλήν τής Λίλιαν Χάρβεϋ λαμβάνουν μέρος καί δεκάς 
ώραιοτάτων γυναικών, αί όποΐαι άποτελοϋν πραγ
ματικόν χάρμα οφθαλμών.

Έδώ τό έργον έσημείωσε σημαντικήν έπιτυ- 
χίαν·
ΠΑΡΑΓΩΓΗ U. F. Α.»

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Ό Ρόμπερ Λίμπμαν, δ γνωστός γερμανός σένα· 

ρίστας, εΐχεν μίαν πρώτης τάξεως έμπνευσιν γρά’ 
φων τό σενάριο τοΰ ώς άνω έργου. Κάτι πού ένθυ
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Ip.   «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 

μίζει_όλίγον τό «Ζωντανόν πτώμα· τοΰ Τολστόϊ. Δυ
στυχώς δμως περιέπεσεν εις μερικά σφάλματα τό
σον χονδροειδή ποΰ άφαιρουν μέγα μέρος άπό τήν 
αληθοφάνειάν του. Πώς είναι δυνατόν έπΐ παραδείγ
ματα, είς τό σχετικώς μικρόν διάστημα τών 15 έτών, 
ή σύζυγος νά λησμονήση τελείως καί νά μή δύναται 
νά άναγνωρίση τόν σύζυγόν της ; ’Άλλο τό νά προ
σποιητοί τό δτι δέν τόν άναγνωρίζει καί άλλο τό νά 
συμβαίνη πραγματικά αύτό, δπως θέλει νά μας πεί
ση έδώ ό συγγραφεύς. Καί δέν είναι τό μόνον !

_Άλλά έάν παρίδωμεν τάς ώρισμένας άτελείας 
τοΰ σενάριο, δέν έχομεν παρά νά έπαινέσωμεν άπε- 
ριφράστως τήν σκηνοθεσίαν τοΰ Γκουστάφ Οΰσίκυ, 
τήν θαυμασίαν τεχνικήν καί τήν έρμηνείαν τών ήθο- 
ποιών καί ιδιαιτέρως τοΰ μακαρίτου Φιρμίν Ζεμιέ 
καί τοΰ Φερναντέλ.

Περίεργον είναι τό διατί ή διεύθηνσις τής Ε.Κ.Ε. 
προετίμησε νά φέρη τήν γαλλικήν έ'κδοσιν, άντί τής 
γερμανικής, είς τήν όποιαν πρωταγωνιστεί ό μεγά
λος γερμανός καλλιτέχνης Βέρνερ Κράους. Έν τοι- 
αυτη περιπτώσει τό πραγματικά καλόν αύτό 
φίλμ λόγω τοΰ δημοφιλούς πρωταγωνιστοΰ του θά 
έσημείωνε καί έμπορικήν έπιτυχίαν, πράγμα ποΰ δέν 
συνέβη τώρα λόγφ τών παντελώς άγνώστων εις τό 
κοινόν μας έρμηνευτών του.

ΠΑΡΛΓΑΓΗ ΡΑΤΗΕ NATAN

ΚΑΖΑΝΟΒΑ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Α. Ε. Κ. Ε.
Δέν πρόκειται περί νέας έκδόσεως τής γνωστής 

βωβής ταινίας «Καζανόβα» ποΰ τόσην έπιτυχίαν 
έγνώρισεν είς τήν έποχήν της. Είναι ένα φίλμ τελεί
ως νέον, μέ μόνον κοινόν σημεΐον τόν ήρωα τοΰ έρ
γου. Ό Ρενέ ,Μπαρμπερίς, δ σκηνοθέτης, εΐχεν άφθο- 
νον ύλικόν νά έκλέξη άπό τά άπειρα έπεισόδια τοΰ 
διασήμου γόητος. Δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι έξέ- 
λεξε τά καλλίτερα.

Τό φίλμ δέν έχει, ούτως είπεΐν, σενάριο μέ συνο
χήν άπρτελεϊται άπό διάφορα έναλλασσόμενα άνέκ- 
δοτα, τά όποια δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μεταξύ των,

Ή σκηνοθεσία είναι εύσυνείδητος, άλλά έχομεν 
τήν έντύπωσιν δτι τό ίδιον θέμα, μέ τά ύλικά μέσα 
ποΰ διετέθησαν διά τήν κινηματογράφησίν του καί 
μέ παρομοίους έρμηνευτάς, είς χεϊρας ένός περισ
σότερον έπιδεξίου σκηνοθέτου, θά άπέδιδεν άπείρως 
άνώτερον άποτέλεσμα. Υπάρχουν ντεκόρ ώραιότατα 
καί έξαιρετικά πλούσια, κοστούμια περίφημα, μερι
κοί γραφικαί καί πρωτότοποι άπόψεις τής Βενετίας, 
τοπεϊα διαλεγμένα μέ γοΰστο καί άφθονία ωραίων 
καί προκλητικών γυναικών. Άλλά τό σύνολον έξ αι
τίας τοΰ σκηνοθέτου, παρουσιάζεται χωρίς μεγάλην 
λάμψιν. Άπό τάς πλέον έπιτυχεΐς σκηνάς άναφέρω 
τάς έρωτικάς τοιαύτας τοΰ Καζανόβα μέ τήν Κορτι- 
τσέλι, τήν διασκεδαστικήν σκηνήν τής λοτταρίας κα
θώς καί τόν χορόν είς τήν γαλλικήν Αύλήν.

Ό Ίβάν Μοσζούκιν έρμηνεύει καί πάλιν τόν πε· 
ρίφημον κατακτητήν. Διατηρεί πάντοτε τό τσαχπίνι
κο παίξιμό του καί φορεϊ τάς πλούσιας στολάς μέ 
χάριν καί άνεσιν. Δυστυχώς δμως δέν έχει πλέον 
τήν νεότητα καί ώραιότητα ποΰ άπαιτεΐ δ ρόλος. 
Άξιοσημείωτον είνε τό δτι είχον τήν πρόνοιαν αύ- 
τήν τήν φοράν νά «ντουμπλάρουν» τήν όμιλίαν του 

WEBSTER CHICAGO

καί έτσι γλυτώνομεν άπό τά ιδιόρρυθμα γαλλικά 
του. Παρά τό πλευράν του έμφανίζεται, δπως προ· 
ανέφερα, πλήθος νέων καί ώραίων γυναικών. Άνα- 
φέρομεν τάς κυριωτέρας : Ζάν Μπονατέλ, γοητευτι
κή Άννα Ρομάν, Κολέτ Νταρφέϊγ, προκλητική Κορ- 
τιτσέλλι, Μαντελέν Όζεραί, γλυκειά καί χαριτωμέ
νη Άντζέλικα, Λέντα Τζινέλλι, ώραία σύζυγος τοΰ 
Μπινέττι, και Μαρσέλ Ντενυά, έπιβλητική καί κομ
ψή ντέ Πομπαντούρ. Δέν πρέπει άκόμη νά λησμονή- 
σωμεν τήν θαυμασίαν καί άμίμητον καρατερίσταν 
Μαργκερίτ Μορένο καθώς καί τους Σάτουρνιν Φάμπρ 
(Μπινέττι) Άνρύ Λαβέρν (δεσμοφύλαξ καί άκόλουθος 
τοΰ Καζανόβα) Έμίλ Ντραίν (ντέ Βερνΐς) καί Πιέρ 
Λαρκαί (γραμματεύς τοΰ συμβουλίου τών Δέκα).

Έν συμπεράσματα πρόκειται περί πλουσίου φίλμ 
τό όποιον, λόγω τοΰ τίτλου του, τοΰ πρωταγωνιστοΰ 
Ίβάν Μοσζοΰκιν, ό όποιος έξακολουθεϊ νά έχη πολ- 
λάς συμπάθειας παρά τφ κοινφ μας, καί τών'ώραί
ων γυναικών πού λαμβάνουν μέρος, έχει σημαντικήν 
έμπορικήν άξίαν. Έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΡΓΗ ANOM-FILM

ΔΥΟ ΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

"Οτι έγράψαμεν είς τό προηγούμενον τεΰχος διά 
τό «"Ενα τραγοΰδι γυρίζει τόν κόσμον» ταιριάζει 
έπακριβώς καί διά τό «Δυό καρδιές εύτυχισμένες». 
Κοινότατον θέμα, γραφέν διά τόν άποκλειστικόν σκο
πόν νά δίδη εύκαιρίας είς τόν πρωταγωνιστήν Χέρ- 
μπερ “Ερνστ Γκρός νά έπιδεικνύη τήν τέχνην του 
ώς τραγουδιστοΰ, σκηνοθεσία άπρόσωπος, μέ άρκε- 
τά σφάλματα, καί ηθοποιοί, πλήν τοΰ. Πάουλ Κέμπ, 
ποΰ δίδουν στά νεΰρα τοΰ θεατοΰ μέ τό άδέξιον καί 
ψεύτικο παίξιμό των. Τά μόνα ξεκούραστα σημεία 
είναι μερικά γραφικά τοπεϊα καί τό ώραιότατον 
πράγματι τραγοΰδι τοΰ Γκρός.

Γενικώς πρόκειται περί άποτυχημένου έργου, τό 
όποιον δμως, λόγω τοΰ δτι προεβλήθη είς τό «Τινά- 
νια» τό παρηκολούθησεν άρκετός κόσμος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «TERRA»

ΤΑ ΔΥΟ ΣΟΥ ΓΑΛΑΝΑ ΜΑΤΑΚΙΑ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη στό «Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη —Βουλγαρίδη

Όπερέττα γερμανική, ή όποία θέλει νά είναι 
διασκεδαστική άλλά δέν επιτυγχάνει παρά νά προ- 
καλή τήν άνίαν καί τήν πλήξιν τοΰ θεατοΰ. Ή ύπό- 
θεσις δέν παρουσιάζει κανένα ένδιαφέρον, ή σκηνο
θεσία τοΰ Τζώρτζ Τζάκομπυ ένθυμίζει τά πρώτα όμι- 
λοΰντα φίλμς, ή τεχνική είναι ύποτυπώδης, καί οί 
ήθοποιοί, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Τζάκομπυ, παίζουν 
«ψεύτικα» καί υπερβολικά.

Γενικώς πρόκειται περί όπερέττας έκ τών πλέον 
μέτριων, ή όποία έσημείωσεν άποτυχίαν, γι’ αύτό 
καί κατεβιβάσθη είς τό μέσον τής έβδομάδος.
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Τό παρλβόν δεκαπενθήμερον, άπό άπόψεως κινήσεως 
κινηματογράφων δέν υπήρξε διολου ικανοποιητικόν., II 
προπαρελθοϋσα μάλιστα έβδομας, *λόγφ  τής πεσουσης 
καί είς τάς ’Αθήνας χιόνος, ήτις έφθασε έντός τής πο- 
λεως τά 50 εκατοστά, ύπήρξεν άπό αποψεως κινήσεως, 
τελείως άπελπισιική διά τούς κινηματογράφους. Αί αϊθου- 
σαι τών κινηματογράφων και ιδίως κατα τας βραδυνας 
ώρας έπαρουσίαζον θέαμα άξι.οθρηνητον, διότι ουδείς έκ 
τών συμπολιτών έπειράτο έξοδον τήν νύκτα. Άλλα και η 
επομένη έβδομάτ, ή Καθαρά εβδομας, δέν μάς ικανοποί
ησε διόλου, άναλόγως τών προβληθέντων έργων. Έξαίρε- 
σιν άπετέλεσαν μόνον 2- 3 κεντρικοί κινηματογράφοι οί 
οποίοι συνεκέντρωναν καθ’ έκά.ιτην πλήθη θεατών, ιδίως 
δμως τό ’Αττικόν μέ τήν προβολήν τοϋ έργου «Φρά Ντιά- 
βολο» τοϋ οποίοι) οί κωμικοί πρωταγωνισταί Χονδρός κσί 
Λιγνός προκαλοϋσαν άβίαστα γελοία έπΐ ολόκληρον δίωρον.

Κατά τάς δύο παρ. εβδομάδας προεβλήθησαν τά εξής 
έργα α'. βιζιόν, εις τούς κάτωθι κινηματογράφους :

Παλλάς. 12—18 Φεβρουάριου «Ή άδυναμία μου» ται
νία Φόξ μέ τήν Αίλιαν Χάρβεΰ καί 19—25 ίδιου «Ή 
ξανθή ’Αφροδίτη» ταινία Παραμάουντ μέ τήν Μσρλεν 
Ντήτριχ, ντουπλαρισμένη είς τήν γαλλικήν.,

’Αττικόν. 12 — 15 Φεβρουάριου, δηλαδή έπΐ 1 μόνον η
μέρας, «Τά δύο σου γαλανά ματάκια» καί 16—25 ίδιου 
«Φρά Ντιάβολο» μέ τούς κωμικούς Λώρελ καί Χάρντυ 
(Χονδρόν καί Λιγνόν).

Τιτάνια. 12—18 Φεβρουάριου «Καζανόβα» μέ τόν Μουσ- 
ζοΰκιν καί 19—25 ίδιου «Μιά φορά στή ζωή» μέ τήν 
Καμίλλα Χόρν καί τόν Γοΰσταβ Φραϊλιχ.

Σπλέντιτ : 12—18 Φεβρουάριου «"Αν θέλης» μέ τόν 
κωμικόν Άρμάν Μπερνάρ καί 19—25 ίδιου «*Η  ώραία 
τής Γρενάδης» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ.

Πάν&εον : 12- 18 Φεβρουάριου «Σ’άρέσω γιά γυναίκα 
σου» μέ τήν "Αννυ Όντρα, ταινία όμιλοΰσα γαλλιστί καί 
19-25 ίδιου «Ξανθή ’Αφροδίτη» συγχρόνως μέ τό Παλλάς.

Ά πόλλιον : 12—18 Φεβρουάριου «Ή γυναίκα γιά τήν 
οποίαν δμιλοΰν» καί 19—25 ίδιου «Καζανόβα» διά δευτέ- 
ραν εβδομάδα. * * * . ,

Κατά τάς δύο παρελθοΰσας εβδομάδας επραγματοποι- 
ήθησαν τά κατωτέρω εισιτήρια ύπό τών κεντρικών Κινη
ματογράφων Α'. βιζιόν, οϊτινες προέβαλον τά έξης έργα :

Έβόομάς 5—11 Φεβρουάριου 1934.
ΠΑΛΛΑΣ: «Τοπάζ», Λουΐ Ζουβέ.

Πέμπτη 8 Φεβρουάριου Εισιτήρια 986
Παρασκευή 9 » » 1219
Σάββατον 10 » » 1091
Κυριακή 11 » » 1279

Σύνολον εισιτηρίων 4.575
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα
κατά τάς τρεις πρώτας ημέρας 
τής παρελθούσης έβδομάδος 3860

Σύνολον εισιτηρίων 8.435
ΑΤΤΙΚΟΝ «Λευκή ’Αδελφή», β'. έβδομάς. Κλ· Γκέϊμπλ.

Δευτέρα 5 Φεβρουάριου Εισιτήρια 779
Τρίτη 6 » » 972
Τετάρτη 7 » » 1436
Πέμπτη 8 » » 1387
Παρασκευή 9 » » 1721
Σάββατον 10 » » 1384
Κυριακή 11 » » 2099

Τό όλον 9778
. Εισιτήρια α'. έβδομάδος 21683

Σύνολον εισιτηρίων 31461

ΤΙΤΑΝΙΑ «Δυό 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

κσρδιές ευτυχισμένες», Π. Κέμπ.
5 Φεβρουάριου Εισιτήρια 1380
6 » 1246
7 » » 1526
8 » » 1317
9 » » 1587

10 » » 1287
11 » » 1634

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον εισιτηρίων 9.977 
άνθρωπος χωρίς δνομα», Φιρμίν Ζεμιέ. 
5 Φεβρουάριου Εισιτήρια 533 
6 » » 633

7 » » 737
8 » » 556
9 » .574

10 » » 486
11 » » 828

Σύνολον εισιτηρίων 4347
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ιερή Φλόγα», Ντίτα Πάρλο.

Δευτέρα 5 Φεβρουάριου Εισιτήρια
Τρίτη 6 » »
Τετάρτη 7 » »
Πέμπτη 8 » » 

1270 
1542
1680
1439 
1605
1358 
1402

Παρασκευή 9 »
Σάββατον 10 »
Κυριακή 11 »

Σύνολον εισιτηρίων 10.296
ΑΠΟΛΛΩΝ «Πώς νά τό πώ στόν άνδρα μου».

Δευτέρα Φεβρουάριου Εισιτήρια 965
Τρίτη 6 » » 1210
Τετάρτη 7 » » 1596
Πέμπτη 8 > » 1395
Παρασκευή 9 » » 1570
Σάββατον 10 » » 1279
Κυριακή 11 » » 1268

Σύνολον εισιτηρίων 9.283
‘Εβδομάς 12—18 Φεβρουάριον 1934.

ΠΑΛΛΑΣ «Ή άδυναμία μου» Αίλιαν Χάρβεϋ.
Δευτέρα 12 Φεβουαρίου Εισιτήρια 2799
Τρίτη 13 > » 1648
Τετάρτη 14 > » 1359
Πέμπτη 15 > » 960
Παρασκευή 16 » » 1276
Σάββατον 17 > » 1454
Κυριακή 18 » » 2918

Σύνολον Εισιτηρίων 12.414

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τά
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή

δυό σου γαλανά ματάκια», Άλεξάντερ.
12 Φεβρουάριου Εισιτήρια 592
13 » » 526
14 » » 618
15 » » 394
16 » 632

Τό δλον 2762
ΑΤΤΙΚΟΝ «Φρά Ντιάβολο», Χονδρός καί Λιγνός.

Σάββατον 17 » » 4107
Κυριακή 18 » » 6304

Σύνολον εισιτηρίων 10415
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ΤΙΤΑΝΙΑ «
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατο» 
Κυριακή

Καζανόβα», Ίβάν Μοσζοΰκιν.
12 Φεβρουάριου Εισιτήρια 3123
13 » » 2761
11 » » 2350
15 » » 1583
16 » » 1728
H ’ » 1610
18 ’ » 3418

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον εισιτηρίων 16.573
«Άν θέλης», Άρμάν Μπερνάρ.

12 Φεβρουάριου Εισιτήρια 828
13 » » 745
11 1 » 815
15 » » 670
16 » , 790
17 » » 786
18 » » 1615

Σύνολον Εισιτηρίων 6249
ΠΑΝΘΕΟΝ «Σ’ αρέσω γιά γυναίκα σου ;» Α. "Οντρα.

Δευτέρα 12 Φεβρουάριου Είσιτήοια 1541
Τρίτη 13 » >1241
Τετάρτη 14 » » 1217
Πέμπτη 15 » » 912
Παρασκευή 16 » » 1265
Σάββατον 17 » » 1204
Κυριακή 18 ,, Η 2264

ΑΠΟΛΛΩΝ: 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον Εισιτηρίων 9614
«Ή γυναίκα γιά τήν οποίαν ομιλούν». 

H Φεβρουάριου Εισιτήρια 488 
13 » » 447
14 » » 437
15 » » 351
18 ’ » 538
17 » » 564
18 » » 1005

Σύνολον » 3830

ΟΥΕΠΣΤΕΡ ΣΙΚΑΓΟ ομ|λουντος:Μκ|Τν*φου

* *
Έπί τέλους, μετά πολύμηνους αγώνας, ό «Κινημ. Ά- 

στηρ» εύρίσκεται είς τήν εΰχάριστον θέσιν ν’ άναγγείλη 
είς τοΰ; άναγνώστας του Κινηματογραφιστής, δτι ή «ΠΕκί 
το άνεγνωρισμένον Σωματεΐον τών Κινηματογρσφιστών, τό 
οποίον εξυπηρέτησε κατά ποικίλλους τρόπους τά συμφέ
ροντα τών κινηματογραφιστών μελών του καί μή μελών 
κατά τά πρό διετίας έτη τή; ύπάρξεώς του καί τό 
οποίον από μακροϋ ήδη χρόνου είχε περιπέσει είς κατά- 
στάσιν ανυπαρξίας, συνήλθεν ήδη έκ τοΰ λήθαργου του 
και παρουσιάζει άπό σήμερον, δχι μόνον σημεία ζωής άλλά 
και σοβαράς δράσεως. Τοϋτο τουλάχιστον μάς υπόσχεται 
το νεον Διοικ. Συμβούλιον, τό όποιον άνέλαβε τήν άναδι- 
οργανωσίν του ούτως είπεϊν, έν πλήρει συναισθήσει τών 
ευθυνών καί μέ τήν άπόφασιν νά έργασθή άποτελεσμαιι- 
κώς. Πρέπει όμως καί οί πονοΰντες, οχι τό Σωματεΐον 
τής «ΙΙΕΚ», άλλά αΰτάς ταύτας τάς επιχειρήσεις των νά 
συνδράμουν τό νέον Διοικ. Συμβούλιον, οϋτως ώστε, νά 
φέρη είς πέρας τήν εντολήν ήν τοΰ άνετέθη. ’Εάν δέ 
υπάρξουν καί υπάρχουν ώς γνωρίζομεν, οί έπιθυμοϋντες 
νά φέρουν άντίδρασιν είς τάς ένεργείας τοΰ Σωματείου, 
προς τόν μόνον σ οπόν τή; έξυπηρετήσεως άτομικών συμ. 
φερόντων, οφείλουν πάντες ούτοι νά μείνουν είς τό περι- 
θώριον, διότι τό νέον Διοικ. Συμβούλιον, έχον άπόφασιν 
σταθεραν να εργασθή, θά έργασθή οπωσδήποτε χωρίς νά

II·-· fc— ΙΙ1Γ1Ι Μ ΘΑΥΜΑ ΑΠ0Δ0ΣΕ0Σ & ΑΝΤΟΧΗΣ

ύπολογίζη άτομικά συμφέροντα. Οί άναγνώσται μας διευ 
θυνταί Κινηματογράφων θά παρακολουθούν άπό σήμερον 
πάσας τάς ένεργείας τις Διοικήσεως τοΰ Σωματείου άπό 
τής ειδικής σνηλης τοΰ «Κινημ. Άστέρος» ήν παρεχιόρη- 
σεν ή ήμετέρα διεύθυνσις πρός τήν «ΙΙΕΚ».

—Μετά πολύμηνον απουσίαν, έπανήλθεν έξ Ευρώπης ό 
φιλτατος κ. Ιωσήφ Μαργουλή;, διευθυντή; τοΰ ομωνύμου 
γραφείου κινηματογραφικών ταινιών.

—Πληροφορούμεθα δτι έντός μήνός επανέρχεται έξ Ευ
ρώπης δ κ. Α. Άνασ-ασιάδης τής 'Ελληνικής Κινηματο
γραφικής Ένώσεως.

—- Διήλ&ε έκ τής πόλεώς μας και παρέμεινε έπί τι- 
νας ημέρας ό κ. Λ. Λώρενς γενικός διευ&υντής έν Εύ- 
ρ'ΰπη τής αμερικανικής εταιρίας Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάνερ. Ο κ. Λώρενς άναχωρήσας μέσω Θεσσαλονίκης 
δια Ρουμανίαν &ά μεταβή έκεϊ&εν είς Αίγυπτον διερ- 
χόμενος έκ Πειραιώς.

—Ό κ. Τζών Μάνσφιλντ, γενικός διευ&υντής τής 
Φιλμ εν τή ’Εγγύς Ανατολή, άνεχώρησε διά τήν 

Αίγυπτον, Παλαιστίνην κλπ. πρός έπι&εώρησιν.

ΠΕΐρ«ΐΕ ~ ς
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή λευκή ’Αδελφή» 

μέ τήν. Ελλεν Χέίζ καί «Ό Άρχισιδηρουργός» μέ τήν 
Γκαμπΰ Μορλαί.

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σκάνδαλον 
στή Βουδαπέστη» καί «Ιερή Φλόγα» μέ τήν Ντίττα [Ιάρλο.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό άνθρωπος πού 
σκότωσα» μέ τόν ΛύονελΜπάρρυμορ καί «Φοΰ — Μαντσοΰ» 
μέ τήν Μύρνα Λόϋ.
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά, «Τσάρεβιτς», «"Ενα κο
ρίτσι πού δέ<· ξεχνιέται» καί «'Υπό τήν γέφυραν τών στε
ναγμών.

‘Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «'Η κατάσκοπο; έπί 
τό έργον», «Μέσ’ τήν άγκαλιά του» καί «Στά κύματα τοΰ 
Βοσπόρου».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάρς Ρακότσυ», 
«Φρανκενστάϊν» καί «Γάμος περιορισμένης ευθύνης».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά μικροΰλα στό 
τραίνο», «Φιλί εμπρός στον καθρέπτη» καί «Τοτό».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά «Δόν Κιχώτης» μέ τόν 
Σαλιάπιν καί «Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου».

Άλκα^άρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαγκάϊ ’Εξπρές», 
«"Ενα; άνδρας στή δημοπρασία» καί «Πώς μιλούν τά 
άγγλικά».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαιζόν στό Κάιρο» 
«Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί» καί Νύχτες στό Βόσπορο».
Βόλος.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «‘Υπό 
ψευδή σημαίαν» μέ τήν Σαρλότ Σούζα καί τόν Φραΐλιχ 
καί «Τό Σημεϊον τοΰ Σταυρού».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα τΣκάνδαλον στή 
Βουδαπέστη» μέ τήν Φρ. Γκάαλ, «Ναγγάνα» καί «Ό τυ- 
<ρών». Προσεχώς «Σερενάτα Σοΰμπερτ».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα 
παράξενο κορίτσι», «Αυτός, εκείνη καί δ φίλος», «Ναγγανα» 
καί «"Οταν αγαπούμε».

Πάν&εον (Ταράτσα). ’Αργεί λόγφ τών διδόμενων α- 
ποκρηάτικων χορών. Ανδρεοπουλος
"Αρτα

Κιλκίς. Προεβλήθησαν μετά μεγάλης έπιτυχίας τά 
έργα «Ή ωραία άπάχισσα», «Μοντέρνα γυναίκα», «Τό τε- 
λευταϊον βάλς», «Τό μελανόν της σημεϊον καί «Το τρα
γούδι τή; έρήμου». Ζαχζ.ας
Ηράκλειον

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα >©ά είμαι μόνη 
τό βράδυ», «Θά μέ παντρεφτής», «Ή Παραστρατημενη» 
«Σέρλοκ Χόλμ» καί «Οί ήρωες τής φωτιάς». ν

Πουλακάκη. Προεβλήθη έπί δεκαήμερον το εργον 
«’Εγώ καί ή Αύτοκράτειρα» καί ήδη δίδει παρασιασει; ο 
θίασος Π. Κυριακοΰ.

Παλλας (βωβό;). Προεβλήθησαν τα φιλμ « Η κλίκα 
τών 30», «Ίλιγγεώδες τραίνο» καί «’Εναέριος απαγωγή».

Άρχανών. Προεβλήθησαν τά έργα «Διά μέσου νυκτος 
καί πάγω » καί «Ή κόρη τού Σεΐχη». s ,

Ίεραπέτρας. Προεβλήθησαν «'Ο ιππότης τής έρημου» 
«Τό χαλύβδινον φάντασμα» καί «'Η ζωντοχήρα».

Σητείας. Προεβλήθη «Τό αγοροκόριτσο».
Νεαπόλεως Προβάλλεται τό επεισοδιακόν «Ταρζαν 

δ Β .». Παρατηρητής
Σέρραι.

Kqovuv. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Γό βάλς πού δέν 
ξεχνιέται», «Ή ρούμπα τής άγάπης», «Άρσέν Αουπέν», 
«Σάν σμίξουν δυό καρδιές» μέ τήν Σαρλότ Σούζα, «Ή 
κόμησσα Μόντε Χρίστο» μέ τήν Μπρ. Χέλμ καί «'Ο πό
λεμος τοΰ βάλς» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τροπικές νύχτες», 
«Τραγωδία ορυχείων», «’Αντίο γιά πάντα» μέ τήν Έλίζα 
Λάντι, «Δράγα Μασσίνα» μέ τήν Πόλα Νέγκρι, «Τό 
Χριστινάκι τοΰ δασοφύλακας», «"Ιχνη πάνω στό χιόνι» 
μέ τόν Χάρρυ Πήλ, «Ή Σουζάν στό μπάνιο», «Νύχτες 
στό Βόσπορο» καί «Δέν σ’ άφήνω δέν θά πάς».

Βατακίδης
Δεβάδεια

’Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρόκο» μέ τήν 
Μάρλεν Ντήτριχ, «Τά φώτα τοΰ Μπουένο; ’Αύρες» μέ 
τόν Κάρλος Γκαρντέλ καί ή κωμωδία τού Χάρολδ Λοϋδ, 
«Τί φαινόμενον» άπαντα έπιτυχώς. Προσεχώς «Ό κακός 
δρόμος». Προεβλήθη έπίσης καί τό ρωσσικής υποθέσεως 
έργον «Σπήτι στά σύνορα».

Έλικών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λευκός διάβο
λος», «Μαρί, άχ Μαρί» καί «Γσιγγάνιτες νύχτες».

Πανουργία;
Ναύπλι«ν

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τραγούδι μιας 
νύχτας», τό ελληνικόν «Δάφνις καί Χλόή», «Ρασποΰτιν» 
μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, «Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί», «Ή 
Στοργή», «'Ο βασιλεύς τών λούστρων», «Ή κυρία μέ τό 
διαμάντι» καί «Τό φάντασμα τής θαλάσσης».

Παρατηρητής
Σΰρος

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Έν δνόματι τής 
δικαιοσύνης», «Ό λευκός δαίμων», «Μιά φίλη χρυσή σάν 
κΓ έσένα» καί διάφορα μίκυ μάους καί ζουρνάλ ι’ις εΐ- 
δικήν σχολικήν παράστασιν. Προσεχώς «Άπηγορευμένη 
άγάπη», «Μετά τόν έρωτα» καί «Στή χώρα τοΰ μειδιά
ματος». Γοραγάλας
‘Αργοστολιού

Παν&εον. Έκαμε έναρξιν υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Γερ. Γαρμπή, μέ μηχανήμιτα Τσάίς "Ικον, έντός τής αι
θούσης τής Φιλαρμονικής Σχολής καταλλήλως διασκευα- 
σθείσης. Προεβλήθησαν τά έργα <·Ό τραγουδιστής τής

Σεβίλλης» μέ τόν Νοβάρρο, «Νά είσαι κοκέττα», «Χρυσά 
διαζύγ.α» καί τό ματς Λόντου—Κβοριάνι, άπαντα δμιος ά- 
νεπιτυχώ; λόγφ τοΰ δτι έδιδε παραστάσεις εις τήν πόλι > 
μας καί δ θίασο; ’Αρτάτωφ. "Ο >. Γαρμπής είνε άξιο 
θερμών συγχαρητηρίων διότι έπαρουσίασε μίαν πραγματ 
κήν αίθουσαν κινηματογράφου εφάμιλλον τών αθηναϊκών 
καί μέ τελείας ήχητικάς εγκαταστάσεις. Βουτσινάς 
Ζάκυνθος

Πάν&εον. Μετά τήν άναχώρησιν τού θιάσου ’Αρτά
τωφ—Νικολέσκου, προεβλήθησαν τά έργα, « Η στρατια 
τών καταχτητών» καί «Σούζυ Σαξοφον» αμφοτερα επι- 
τυχώς. Ν. Γρυπάρης
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόμησσα Μόντε 
Χρίστο» μέ τήν Μπρ. Χέλμ, «Άλλο Μπερλέν,, ίσί Παρί», 
«Σαιζόν στό Κάιρο» καί «Τί ονειρεύονται ή γυναίκες». 
Προσεχώς «Νύχτες στό Βόσπορο» και « Ατλαντίκ».

Παρασχίδης

Ο ΜΑΜΟΥΔΙ ΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
’© γνωστός σκηνοθέτης τοΰ Αμερικανικού Κινη

ματογράφου Ρουμπέν Μαμοΰλιαν, περατώσας την 
υπερπαραγωγήν τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάγιερ · 
κΒααίλισσκ Χριστίνα» μέ την Γκρέτα Γκάρμπβ, 
προτίθεται νά μεταβρ είς Παρισίους διά νά «γυρίσή» 
μίαν ταινίαν, μέ πρωταγωνιστήν τόν Σιαλιάπιν.

Η βικυ μπαουμΤςεναριογραφος
Ή γνωστή Γερμανις συγγρσφεύς τοΰ «Γκράντ 

Ότέλ» Βίκυ Μπάουμ άνέλαβε τήν συγγραφήν τοΰ 
«σεναρίου» τής παγκοσμίως γνωστής δπερέττας τοΰ 
Φράντς Λέχαρ «Εΰθυμη χήρα».

Γ
Π&Λ6ΙΛ ΤΕΠΗ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ

ΤΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε 

καί άποστέλλονται καί είς τούς έπιθυμοΰν- 
τας έκ τών ’Επαρχιών, παλαιά τεύχη καί 
ολόκληροι σειραί τοΰ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος» τών ετών 1928, 1929, 1930, 
1931, 1932 καί 1933 πρός δραχ. 5 έκα
στον τεύχος καί δραχ. 100 ό τόμος ενός έ
καστου έτους, άδετος.

ΠρομηθευΟήτε τάς σειράς τοΰ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» πριν εξαντληθούν, 
διότι πάντοτε θά σάς είναι χρήσιμοι.

Αντί μικρών χρηματικών ποσών, γί
νονται δεκτά καί γραμματόσημα διά τήν 
πληρωμήν τοΰ άντιτίμου τών άποστελλομέ- 
νων τευχών.

Τό έξ 96 σελ. Πανηγυρικόν τεύχος 1934 πωλεί
ται έπίσης είς τά γραφεία μας πρός 25.—, δρχ. και 
άποστέλλεται είς πάντα έμβάζοντα τό άντίτιμον 
εις γραμματόσημον.
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ΑΠΟ ΤΗ Ζ°Η
ΤΗΣ ΓΚΡΕΤΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

(Συνέχεια έκ τής 7ης Σελίδος)
«Πάντοτε ετοιμάζαμε κάτι γιά γεύμα τό όποιον ή 

Γκάρμπο έπερνε μαζί της στό στούντιο. "Ηθελε φράου
λες βραστές καί ζαχαρωμένες. Ή Σίγκριντ έγέμιζε μιά 
γιάλα κατά τά 3)4 καϊ κατόπιν έρριχνε κρέμα. ’Εκτός αυ
τών ήθελε καί σάντουιτς μέ τυρί ή κρέας. Έτύλιγε κατό
πιν τό φαγητό της εις ένα χαρτί καί τό έπερνε μαζί της, 
όπως καί ή μοδιστροϋλες.

»‘H Γκάρμπο δέν έτρωγε ποτέ μαζί μέ άλλους. Έπρο- 
τίμα νά μένη μόνη εις τό καμαρίνι της.

* *,  e"Οταν ή Γκάρμπο δέν είργάζετο ό Γουσταϋος καί ή 
Σίγκριντ δέν ήξεραν ποτέ ποιά ώρα θά σηκωθή. Πολλά- 
κις ήκουσαν τό πιτσυλισμά της εις τήν λιμνούλα της κατά 
τάς 5 τό πρωί άπό όπου έπέστρεφεν εις τό κρεββάτι της. 
έκτυποΰσε τό κουδούνι καί διέτασσε τό πρόγευμα καί τί; 
έφημερίδες της.

Κάποιε πάλιν δέν έσηκώνετο πρό τής μεσημβρίας. 
Καμμιά φορά έμενεν εις τό κρεββάτι της 2—3 ημέρας 
κατά συνέχειαν καί δέν έσηκιόνετο παρά μόνον όταν έπρό- 
κειτο νά κάμη μπάνιο ή ηλιοθεραπεία.

Ή Σίγκριντ άφηγεϊται ότι πολλά γεύματά της τά S- 
περνε εις τό κρεββάτι. Τούς περιπάτους τη; τούς έκαμνε 
συνήθως τήν νύκτα, οπότε δέν τήν άνεγνώριζαν. "Οταν 
έβρεχε έκαμνε πάντοτε μακρυνούς περιπάτους, έπέστρεφε 
κάθυγρος, έπερνε ένα ντους καί κατεκλίνετο. "Οταν ό 
καιρός ήτο ξηρός, έπήγαινε εις τόν κήπον, ήνοιγε τούς 
πίδακας καί περιεπάτει έως δτου έμούσκευε.

Μετά τήν έγκατάστασίν της εις τό σπίτι της — άφη
γεϊται ό Γουσταϋος—ή Γκάρμπο έβαΐ.εν ένα ηλεκτρικό 
κουδούνι άπό τήν κρεββατοκάμαρά της έως τό δωμάτιο 
τών υπηρετών. Τό κουδούνι αυτό έκτυποϋσε διαρκώς. Έ- 
νόμιζε πάντοτε δτι έβλεπε λωποδύτας.

Μιά βραδυά, δ σύζυγός μου άπουσίαζε—συμπληρώνει 
ή Σίγκριντ. 'Η μις Γκάρμπο δέν ήθελε ποτέ νά τήν άφί- 
νομεν μόνην. Κατά τά μεσάνυχτα, έκτύπησε τό κουδούνι 
"Ετρεξα μέ τά νυκτικά μου καί είδα τήν μις Γκάρμπο 
μέ τής πυτζάμες της εις τό μαγειρεϊον. «Κάποιος έμπήκε 
στό σπίτι» έψιθύρισε. Ήρευνήσαμεν δλα τά δωμάτια, 
κατήλθομεν εις τό ισόγειον καί τέλος ή Γκάρμπο άνεθάρ- 
ρυνε.

«Καθώς διερχόμεθα άπό τό μαγειρεϊον, έσταμάτησε 
εις τό ψυγεϊον διά νά πάρη κάτι νά φάγη. Συχνά έτρωγε

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Τό άρχαιότερον αλλά καί τό μόνον έν τή 

’Εγγύς ’Ανατολή.
"Οργανον τοΰ Έλλην. Κινηματογραφικού Κόσμου. 

Έκδίδεται έν Άθήναις άπό τοΰ 1924
'Ιδρυτής - Διευθυντής : HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Γραφεία : 'Οδός Σωκράτους άρ. 30 
Τυπογραφεία: Δαμιανού, Έμμ. Μπενάκη 14 

Α Θ Η Ν A I
Συνδρομαί :

Εσωτερικού : Έτησία δραχ. 100
» Έξάμηνος » 60

'Εξωτερικού: Έτησία « 250
Τιμή έκαστου τεύχους δραχ. 5

Κυκλοφορεί εις δλον τόν κόσμον διά τών πρακτο 
ρείων τής Εταιρείας τού ’Ελληνικού Τύπου.
Τακτικοί Συνεργάται:

Βίων Παπαμιχάλης Ειδικός Κριτικός.
Σ. Μαρκεζίνης (Ro-Ma) Δικηγόρος.
"Ιρις Σκαραβαίου Δημοσιογράφος.
Γιάννης Μπιζάνος

' Ανταττοκριταί ’Εξωτερικού :
C. Sylvestre 
Dr Zannetos 
Φ. Ναζλόγλ ιυ 
Γ. Σειρηνίδης

Άνταποκριται 'Εσωτερικού :

Παρίσιοι 
Βερολϊνον 
Ίσταμπούλ 
’Αλεξάνδρεια

Μάνος ΒρυέννιοςΠειραιεύς 
Α. Δεσύλλας Θεσ)νίκη 
Κ. Άνδριύπουλος Πάτραι 
Θ. Παπαβασιλείου Βόλος 
Άλ. Σπαγουλίδη; Ήράκλ. 
Άλ. Σωφρονιάδης Μυτιλ. 
Κ. Βουδοόρης Χίος
X. Βουτσινας Άργοστόλ.
Π. Βατακίδης Σέρραι
Σπ. Μπούας Κέρκυρα
Ν Μπιρμπίλης Αϊγιον 
I. Μαλιώρας Τρίκκαλα 
Β. Ρουμελιώτης Άμαλιάς 
Μ. Ζερβόπουλος Ναύπλ. 
Α. Τσιρίμπασης Λεύκάς

Ε. Τσυρικάκης Χαλκίς 
Π, Γεραγάλας Σύρο; 
Σ. Γοριδάρης Δράμα 
Π. Κόλια Κόρινθος 
Μαρ. Βαμβακά Καβάλλα
Π. Σινόπουλος Πύργος
Κ. Παπαζήσης ’Ιωάννινα 
Δ. Πανουργίας Λεβάδεια 
Κ. Ματσκίδης Ν.Όρεστιάς 
Κ. Πασχαλίδης Άγρίνιον 
Β. Παρασχίδης Ξάνθη 
Ν. Γρυπάρης Ζάκυνθο; 
Τ. Κεφαλλωνίτης Καλάμ. 
Αΐμ. Ποΰμλαν Σάμος
Πελ. Ζάγκας "Αρτα

ΑΔΕΞΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

Ή Γκάρμπο ήθελε πάντοτε νά τρώγη εις τό σπίτι. Καί 
δταν κάποτε έβγαινε, δέν έπήγαινε εις τό έστιατόριον νά 
φάγη. "Οπως μοΰ λέγει δ Γουσταϋος, έλυπεϊτο πάντοτε 
όταν τήν έβλεπε μόνη νά προσπαθή νά έτοιμάση τό φα- 
γητόν της. Δέν ήξευρε πώς νά βράση ή νά τηγανίση πατά
τες. Διά τόν λόγον αυτόν, έκοβα τις πατάτες, τις έβαζα 
εις τό τηγάνι καί άφηνα ένα σημείωμα μέ τάς λέξεις 
«γυγίζετέ της, ένφ τηγανίζονται, διότι άλλως θά καούν»’

• Κάποτε έτηγάνιζε μόνη της μπριζόλα. Γενικώς δμως 
δταν είχαμε έξοδον τής έτοιμάζαμε ψητό.

Έκαθάριζε πάντοτε τό μαγειρεϊον δταν έψηνε μόνη 
της. "Επλενε τά πιάτα καί τά έβαζεν εις τήν πιατοθήκην 
τό δέ περίσσευμα τοΰ φαγητού εις τό ψυγεϊον.

Περίεργος εϊκών, νά βλέπη κανείς τήν μυστηριώδη 
Γκάρμπο νά τηγανίζη πατάτες καί έπειτα νά καθίζη μό
νη της στό τραπέζι καί νά τρώγή, καθ’ ήν στιγμήν έχει 
εις δλον τόν κόσμον εκατομμύρια θαυμαστών οί όποιοι 
θά ήσαν πρόθυμοι νά τήν εξυπηρετήσουν.

Εις τό Χόλλυγουντ, λέγονται πολλά σχετικώς μέ τάς

"Οσοι έκ τών φίλων άνσγνωστών μας, επιθυμούν 
νά άναλάβουν τήν άνταπόκρισιν εις πόλειςδπου 
δέν άναφέρονται άνωτέρω, παρακαλοΰμεν νά μάς 
γνωρίσωσι τούτοέγγράφως,άποστέλλοντες συγχρόνως 
καί δύο μικρές φωτογραφίες διά νά τούς έφοδιάσω- 
μεν μέ τό σχετικόν δελτίον ταυτότητος καί τους 
άποστέλλομεν δωρεάν τό περιοδικόν.

άϋπνίας τής Γκάρμπο. Λέγεται δτι πολλάκις έκάλεσε τόν 
γραμματέα της εις τάς 2 καί 3 μετά τό μεσονύκτιον, όταν 
έξηντλημένη καί νευριασμένη άπό τήν αϋπνία, ήσθάνετο 
τήν άνάγκην νά συνομιλήση μέ κάποιον. Λέγεται έπίσης 
δτι δταν τήν έβασάνιζε ή αϋπνία έσηκώνετο καί έκαμνε 
μακρυνούς περιπάτους τήν νύκτα.

Ό Γουσταϋος λέγει δτι αί Ιστορίαι αύταί δέν είνε άλη- 
θεΐς. "Οταν ή Γκάρμπο δέν ήμποροΰσε νά κοιμηθή, έδιά- 
βαζε. "Εμενε πολύ άϋπνος τήν νύκτα. 'Οποιοσδήποτε 
διέλθη τήν ημέραν του κλινήρης, δυσκολεύεται νά κοιμη- 
ϋή τήν νύκτα.

(Τό τέλος εις τό προσεχές τεύχος).
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ΚΩΜΩΔΙΑ!

3Υίον6ιζον ~ 33ίζαφον ~ £i(V(snpjai

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΕΡΔΗ 

ΔΙΑ ΚΑΟΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Α.Κ.Ε. ΦΟΛ ΦΙΛ.Μ ΕΛΛΑΣ

A Α Η Ν A Τ
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