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Ό Σοβιετικός κινηματογράφος αρχίζει νά τραβά τούς
ξένους καλλιτέχνας, ηθοποιούς καί σκηνοθέτας, πού ή φι
λοδοξίες ή ή αντιλήψεις τους γιά τήν τέχνη δέν μπορούν
νά Ικανοποιηθούν μέσα στά δρια τής χώρας τους. Συχνά,
τώρα τόν τελευταίο καιρό, ακούονται ονόματα διαφόρων
γερμανών, γάλλων καί άλλων, άλλης έθνικότητος καλλι
τεχνών, πού φεύγουν ή βρίσκονται ήδη στή Ρωσσία καί
εργάζονται έκεϊ στά σοβιετικά στούντιο· Είναι τις περισ
σότερες φορές, ονόματα άγνωστα ή πολύ λίγο γνωστά καί
σέ πολύ περιωρισμένο κύκλο, άνήκουν δμως σέ καλλιτέ
χνες, πού κανείς δέν μπορεί νά τούς άρνηθή τήν αξία κι’
άν δέ, μένουν στήν άφάνεια, αύτό οφείλεται στούς λόγους
πού στήν αρχή άναφέρονται, δτι, δηλαδή, ή καλλιτεχνικές
πεποιθήσεις τους δέν ικανοποιούνται καί, μέ άλλα λόγια,
δέν « τερνούν» στις πατρίδες τους. Πρέπει νά σημειωθή,
γιά νά λείψη κάθε παρεξήγησις, δτι δέν πρόκειται γιά
καλλιτέχνας, πού τούς τραβά στή Ρωσσία ή συμφωνία
τους μέ τής αρχές τοΰ έκεϊ κοινωνικού καθεστώτος. "Ο
λοι αυτοί πού ξεκινούν γιά τής Σοβιετικές Δημοκρατίες
είναι άνθρωποι πού δέν έχουν σχέσεις μέ ζητήματα μακρυά άπό τήν τέχνη τους. Είναι λοιπόν έντελώς περιττόν
νά άναζητηθοΰν οπουδήποτε άλλου ή αιτίες τών ταξειδιών
αύτών.
Ότο κι’ άν φαίνεται τό πράγμα παράξενο δέν είναι
καί τόσο δύσκολο νά έξηγηθή. Χωρίς έμπορικές εξαρτή
σεις, άπαλλαγμένη άπό κάθε βιομηχανικό χαρακτήρα ή
σοβιετική κινηματογραφία έργάζεται μόνο γιά τήν τέχνη
καί τά Ιδανικά της μή έχοντας κανένα περιορισμό στή δη
μιουργία της, έκτος άπό έναν μόνο, εύχόητον άλλως τε,
νά μή καταπολεμά τής έπίσημες σ’ δλα τά ζητήματα άντιλήψεις τοΰ Κράτους. ’Άν έξαιρέση δμως κανείς τόν πε
ριορισμόν αύτόν, πού, στό τέλος, δέν μπορεί νά φανή πα
ράλογος, άν συσχετισθή μέ τούς ειδικούς κοινωνικούς δρους, έπάνω στούς όποιους στηρίζεται τό σοβιετικό κρατικό
συγκρότημα, ή τέχνη έχει στή Ρωσσία μιά σημαντική άνεξαρτησία στής έκδηλώσεις της, μιάν άνεξαρτησία, πού
είνε άδύνατον νά τήν έχη οπουδήποτε άλλοΰ έκτος άπ’
αύτήν, σέ όποιαδήποτε άλλη χώρα, δπου, έπιφανειακά
άνεξάρτητη, έξαρτάται άπσραιτήτως άπό τις σχέσεις της
μέ τούς έμπορικούς καί οικονομικούς παράγοντας, άπό
τούς οποίους καί υποχρεώνεται νά πέρνη τις κατευθύν
σεις της.
Μέ τούς όρους αύτούς είναι φυσικό νά βλέπη, εύκολώτερα ίκα· οποιούμενες τής καλλιτεχνικές πεποιθήσεις
του κάθε πραγματικός καλλιτέχνης ή καί κάθε καλλιτέ
χνης άκόμη, πού ποθεί νά εϋρη άπαλλαγμένη τήν τέχνη
του άπό τήν έπίδραση παραγόντων ξένων άπ’ αύτήν καί
τά ιδανικά της. Γιατί δσο κι’ αν θεωρηθή δτι δέν είνε
ελεύθερη ή τέχνη δταν βρίσκεται κάτω άπό κάποιον πε
ριορισμό, πάλι ή έλάττωσις αύτή τής ελευθερίας της είνε
μηδαμινή καί ελάχιστα τήν ζημιώνει* δταν ό περιορισμός

πού τής γίνεται είναι φύσεως ήθικής μόνον καί σχεδόν
άσήμαντος συγχρόνως, παρά άν θά ήταν άπό προέλευση
τέτοια πού κάθε άλλο παρά σχετική μέ τήν καλλιτεχνία
είνε.
Ό σοβιετικός κινηματογράφος δέν διαθέτει τέλεια
μέσα τεχνικά ούτε άφθονα οικονομικά γιά τις δημιουργίες
του. Βρίσκεται, πρός τό παρόν τουλάχιστον, καί στά δύο
αύτά σημεία, πολύ πίσω καί άπό τήν άμερικανική καί ά
πό τήν υπόλοιπη εύρωπαίκή κινημοτογραφία. Αύτό είνε
άλήθεια. ’Αλ?ά ή στέρησίς του δέν τόν ζημ'ώνει παρά άνεπαίσθητα. γιατί στό πρόγραμμά του δέν έχει ούτε πα
ραμυθένιου πλούτου παραγωγές, ούτε τέτοιες, πού ή
πραγμαιοποίησίς τους άπαιτεϊ εξαιρετικά τεχνικά μέσα.
Περιωρισμένος αυστηρά στό καλλιτεχνικό καί επιστημο
νικό στάδιο ζητώντας νά δείξη τέχνη ή νά μορφώση τά
κατορθώνει αύτά μέ τά πτωχικά σχετικώς μέσα πού έχει
στή διάθεσή του χωρίς νά φοβάται κανένα συναγωνιστή,
πού άλλως τε δέν υπάρχει. "Εχοντας τέτοιο πρόγραμμα
δέν ζητάει άπό τόν καλλιτέχνη τίποτε άλλο παρά νά είνε
καλλιτέχνης πραγματικός. Νά είνε τεχνίτης έμπνευσμένος
άπο ιδανικά, ικανός γιά καλλιτεχνική δημιουργία καί όχι
παραγωγός ένός βιομηχανικού προϊόντος πού πρόκειται
νά βγή στό έμπόριο.
Δέν είνε έτσι παράξενο πώς ή Ρωσσία άρχίζει νά τρα
βά τούς ξένους εκείνους καλλιτέχνας, πού θέλουν νά έργασθοΰν γιά τήν τέχνη καί δχι γιά τις «επιχειρήσεις». "Αν
σταματάη ή ελευθερία τής δημιουργίας τους σ’ ένα ώρισμένο ήθικό σημείο μπορούν ν’ άποφύγουν νά. χτυπήσουν
σ’ αύτό χωρίς νά ζημιώσουν ούτε τις πεποιθήσεις των
τις άτομικές, ούτε τήν τέχνην τους, Ό καλλιτέχνης μέ τά
μέσα, πού τό ίδιο τό Κράτος τοΰ δίνει, μπορεί νά δημιουργήση δ,τι θέλει φθάνει μονάχα τό δημιούργημά του
νά βρίσκεται μέσα στά σύνορα τών έλευθεριών γιά τις ό
ποιες μιλήσαμε. Δέν είναι υποχρεωμένος νά έξυπηρετήση
τά κομμουνιστικά δόγματα άλλ’ απλώς νά τά σεβασθή,νά
μή ζητήση νά τά θίξη δπως καί τό κομμουνιστικό κρά
τος σέβεται τις προσωπικές ιδέες του δσο άντίθετες κΓ
άν είναι άπό τις έπίσημες δικές του. Μέ τήν προϋπόθεση
αύτή ό καλλιτέχνης είνε έλεύθερος νά κάνη δ,τι θέλει φθά
νει νά είνε πραγματικά καλλιτεχνικό καί νά δημιουργήση
δτι ή καλλιτεχνική του Ιδιοφυία τοΰ υπαγορεύει χωρίς νά
έξετάση άν θά είνε αύτό άρεστό σ’ δλους κΓ άν θά έχη
έπιτυχία ώς «εμπορικό είδος».
Είναι αύτό πολύ σοβαρό γενικώς γιά τήν τέχνη άλλά
ιδιαίτερα γιά τόν κινηματογράφο. Ή άνεξαρτησία πού
πέρνει έτσι τοΰ άνοίγει δρόμους καινούργιους πού τόν όδηγοΰν άσφαλώς στόν πραγματικό του διπλό προορισμό’
νά έξελιχθή δηλαδή, άπ’ τή μιά, σέ μιά τέχνη άνωνάτης
μορφής, καταληπτή έν τούτοις άπ’ δλους καί νά άνι,καταστήση. άπ’ τήν άλλη, σιγά-σιγά, τόν δάσκαλο τών επι-
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Ή έφετεινή καί διά τό χρονικόν διάστημα άπό 1ης ’Ια
νουάριου μέχρι 30ήςΣεπτεμβρίου γαλλική παραγωγή άνήλθεν εις 230 έν δλω ταινίας κατανεμομένας εις τάς κά
τωθι κατηγορίας195 ταινίαι όλιλοϋσαι γαλλιστί
42 γαλλικα'ι εκδόσεις ξένων ταινιών.
52 ντουμπλαρίσματα παλαιών ταινιών.
41 ταινίαι ολίγων μέτρων.
Τό άνωτέρω συνολικόν ποσόν παραγωγής«έγυρίσθη» υ
πό τών άκολούθων εταιριών κα'ι άλλωνπαραγωγών κατά τάς
έξής ύφ’ έκάστου ποσότητας.
«Πατέ Νατάν» 19, «Φίλμ ”Οσσο» 17, «G. F. F. Α.»
9, «Παραμάουντ» 33, «Μπραούνμπεργζερ Ρισεμπέ» 4,
«Ζάκ Χαΐκ» 8. «Άρτίστ Άσοσί» 4, «Πάξ Φίλμ» 2, «C. U.
C.» 6, «Σιγχρό-Σινέ» 4, «Βαντάλ καί Ντελάκ» 2, «Τόμπις» 2, «Προντυκσιόν Ρεϋνί» 1, «”Ισις Φίλμ» 2, «Ύνιβερσάλ» 1, «Μερίκ» 1, «’Αρτίστ Φρανσέζ Άσοσί» 4, «Τενάξ
Φίλμ» 1, «Κονσόρτσιουμ Φρανσαίζ Σινεματογραφί» 1,
«Κομπτουάρ Φρανσαίζ Σινεματογραφί» 3, «ΆλέξΝαπλάς»
4, Άλμπέρ Λωζέν 1, «Άλμπατρός Σαβέζ Άρμόρ» 2,
♦ Πρίμα Φίλμ» 1, «Στέλλα Φίλμ» 1, «Φορέστερ Παράν» 2,
«Συμπίλ Φίλμ» 1, «Φρέρ Πετί» 1, «Σοσιετέ Φρανσαίζ ντέ
ζεστιόν σινεματογρατογραφίκ» 1, «Μετροπόλ Φίλμ» 2,
«S. Ρ. Ε. C. Μ. Β. Films» 1, «Α. Ρ. Ε. C·» 1, «ΆρμόρΕκίπ» 1, «Έτουάλ Φ.λμ» 1, «Σούπερ Φίλμ» 1, «Βία Φίλμ
Οΰφα» 1, «Άλιάνς Ζενεράλ Σινεματογραφίκ» 3, «Γκράϋ
Φίλμ» 1, «Μάρκα Ρόζα» 1, «Μερίκ» 2, «C. I. C.» 1, «Λέ
φίλμ ντέ Φράνς» I, «Μονάτ Φίλμ» 2, «Ρ. J. de Venloo»
1, «Σινεντί Ζαντάλ» 1, Άντρέ Έλέν 2, Ζ- ντέ Μπαροντσέλι 1, Ρενγκόλ καί Λαφίτ 1, «Λούνα Φίλμ» 1, «Μ. Ζ.
Φίλμ* 1, «Φίλμ Μισέλ Σιμόν» 1, «R. Β. δ.»Ί, «Κουπερά
Φίλμ» 1, «C. C. C.» 1, «Νατερά Φίλμ» 1, «Έλυζέ Φιλμ»
2, «"Ας Φίλμ» 1, «Ρ. A. D.» 1, «Όρφεά Φίλμ» 1, Καμίνσκυ 1, «Φωτοφόν» 1, Ζ. Μαρέτ 1, Γκερλαί 1, «Άτλαντίκ Φίλμ 2, «Φόξ Φίλμ» 1, «’Άτλας Φίλμ» 1.
Είς τόν άνωτέρω κατάλογον τής ποσότητος παραγωγής
έκάστης εταιρίας δέν περιλαμβάνονται τά φίλμ εκείνα τά
όποια περατωθέντα έντός τοΰ 1932 καί άνήκοντα τυπικώς
είς τήν παραγωγήν τοΰ τρέχ. έτους ήρχισαν «γυριζόμενα»
κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1931. Έπίσης δέν περιλαμβάνον
ται είς αυτόν καί αί «γυρισθεϊσαι» υπό τών άναφερομένων οίκων ταινίαι μικροΰ μήκους, αί γαλλικοί έκδόσεις
ξένων παραγωγών καίτάντουμπλαρίσματα παλαιών ταινιών.
’Εκτός τών 230 έν συνόλφ ταινιών τών περατωθεισών
μέχρι τής 30ης Σεπτεμβρίου 1931 εύρίσκονται υπό κατα
σκευήν, τινές δέ καί περατοΰνται όσονούπω, 60 άκόμη ταινίαι,έξ ών : 15 όμιλοΰσαι γαλλιστί, 32 τών όποιων δέν καθωρίσθη είσέτι ή γλώσσα τής έκδόσεως καί 15 έκδόσεις
γαλλικοί ξένων παραγωγών.

στημών καί τόν συγγραφέα τής Ιστορίας.
Υπάρχουν βέβαια πολλές άντιρρήσεις αν θά επιτύ
χουν ποτέ τέτοιο άποτέλεσμα ή προσπάθειες τής σοβιετι
κής κινηματογραφίας· άντιρήσεις, ποΰ προέρχονται, άλλες
άπό άπλή διάθεση πολεμικής καί άλλες στηρίζονται σέ
συζητήσιμα επιχειρήματα. Ή άνάπτυξις τών τελευταίων
καί ή συζήτησίς του, τώρα έδώ, θά μας πήγαινε πολύ
μακρυά έκτος αύτοΰ δέ θά βγαίναμε καί άπό τό θέμα μας
πού ήταν νά άναφέρομε άπλώς τήν πρός τήνΡωσσία πορείαν
μερικών άληθινών καλλιτεχνών, πού.θά ήμποροΰσε κανείς
έστω καί μέ κάποιον δισταγμό, νά τήν χαρακτηρίση ώς
άρχή μιάς καλλιτεχνικής μεταναστεύσεως, πού τό τέλος
της, άγνωστο άκόμη ποιό θά είναι θά παρουσιάση πολ
λές έκπλήξεις.
Κάθε σχόλιο ή σκέψις έπάνω σ’ αύτό ζήτημα, έκτος
τοΰ δτι είναι πρόωρα άκόμη δέν θά είναι συγχρόνως καί
σωστά γιατί πρέπει νά έχη κανείς περισσότερα στοιχεία—
άπ’ δσα υπάρχουν σήμερα στή διάθεσή μας—γιά νά άνοιχθή σέ μιά τόσο πολύ σπουδαία συζήτηση.
Λ.—
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Πρό ημερών εΰρ'θη άναίσθητη έν μέσει όδφ, φέρουσα
τραΰμα περιστρόφου είς τό σιήθος, ή γνωστή Άμερικανίς
ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου Κλοίρ ντέ Λορέζ ή οποία,
ώς γνωστόν, είχε έγκατασταθή άπό τετραετίας εις τό
Παρίσι, δπου καί πρωτηγωνίστησε είς δύο φίλμ, τό «Πλή
ρωμα» τοΰ Μωρίς Τουρνέρ, άπό τό μυθιστόρημα τοΰ
Κεσσέλ «L’ Equipage» καί τό Μοργκάν, ή σειρήν» τοΰ
Αεόν Περρέ.
Είς τό νοσοκομεϊον, ένθα μετεφέρθη, ή κατάοτασίς
της έκρίθη ώς έξαιρετικά κρίσιμος. 'Όταν κατόπιν, αρκε
τών ήιιερών άφασίας, άνέκτησε τάς αισθήσεις της, έδήλωσεν δτι άπεπειράθη μόνη της νά αύτοκτονήση καί δτι
έπιθυμεΐ νά παύση κάθε άνάκρισις έπί τής ύποθέσεώς
της. Άλλ’ ή άστυνομία έν τφ μεταξύ κατόρθωσε νά άποκτήση ώρισμένας ένδειξεις διά τών οποίων εξάγεται δτι ή
ντέ Λορέζ έπυροβολήθη άπό κάποιαν γυναίκα, κατ’ άλ
λους μέν αντίζηλόν της καί κατ’ άλλους διά λόγους υπό
πτους. Ή Κλαίρ ντέ Λορέζ, ή οποία είς τάς άρχάς ήρνεϊτο
κάθε περιποίησιν καί ηΰχετο νά άποθάνη δεικνύει τελευ
ταίως περισσότερον ένδιαφέρον διά τήν ζωήν της. Έάν
δέν καταβληθούν προσπάθειαι άπό ώρισμένα ύψηλά πρό
σωπα, πού φαίνονται άιαμεμιγμένα εις τήν ύπόθεσιν
πρός κάλυψιν τοΰ σκανδάλου,
ύποσχόμεθα
νά
δώσωμεν εις τούς άναγνώσΐας μας περισσοτέρας λεπτομέ
ρειας έπί τής μυστηριώδους ταύτης ύποθέσεώς ή οποία
κρατεί άνάστατον τόν καλλιτεχνικόν κόσμον τών Παρι
σίων.

ms n os mss τηζ uses μορογ r
Ή συμπαθής πρωταγωνίστρια τής «Μέτρο Γκόλντουϊν»
Κάρεν Μόρλεϋ, ή οποία τελευταίως έπαιξε είς τήν ταινίαν
«Κόκκινη δίψα» καί «Καρναβάλια τής Ούάσιγκτων» προσελήφθη διά νά ύτοδυθή τόν ρόλον τής «Λεϊλά» είς τό
φιλμ «Ή μάσκα τοΰ Φοϋ Μάν Τσοΰ·, Κινεζικής ύποθέσεως,^κατά σκηνοθεσίαν τοΰ Τσσρλς Μπραμπίν.
Ό καρατερίστας Μπόρις Κάρλοφφ υποδύεται τόν ρό
λον τοΰ ΦοΟ Μάν Τσοΰ, συμμετέχουν δέ είς τήν ται
νίαν καί οί Λούϊς Στόν, Ζάν Χέρσχολτ, Μύρνα Λόϋ,
Λώρανς Γκράντ, Τσάρλς Στάρεττ. κ. λ. π.

MionciPA HTimmis
Ή γνωστή ήθοποιός Τζών Χάρλοου, πληροφορηθεϊσα
αίφνιδίως τήν τραγικήν αυτοκτονίαν τοΰ άγαπημένου της
συζύγου Πώλ Μπέρν, έν φ εύρίσκετο έπ άδεια έν Νέα
Ύόρκη, έπεχείρησεν νά πέση άπό τό δέκατον πέμπτον
πάτωμά ένός ούρανοξύστου. Εύτυχώς δμως ήμποδίσθη
έγκαίρως.

mmisis raws m. him
Ή λογοκρισία τοΰ Αύστραλιανοΰ κράτους άπηγόρευσε
τήν έντός τών ορίων αύτοΰ προβολήν τοΰ τελευταίου Σο
βιετικού φίλμ Le p’an Quinquennal.
Ή άπαγορευτική αύτή άπόφασις τής λογοκρισίας έδι
καιολογήθη διά τού χαρακτηρισμοΰ τής ύποθέσεώς τής
άνωτέρω ρωσσικής ταινίας ώς έπικινδύνου διά τό άστικόν
κοινωνικόν καθεστόις τής χώρας.
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01 ΝΕΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΤ 01 ΑΝΑΤΕΙΑΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣΕίναι γνωστή ή καταπληκτική ταχύτης μέ τήν οποία a κινηματογράφον οί ίδιοι πάντοτε ηθοποιοί, ώς ό Σάρλ
άνατέλλουν καί δύουν τά κινηματογραφικά «άστέρια». Κά Βανέλ, ή Σουζύ Βερνόν, δ Γκαμπριέλ Γκαμπριό, ή Μαρί
θε χρόνο οί μεγάλοι κινηματογραφικοί μεγιστάνες, τόσον Μπέλ, δ Ζάν Μυρά, ή Ούγκέτ Ντυφλός, δ Πιέρ Μπλαν
τοΰ Χόλλυγουντ δσον καί τών διαφόρων άλλων παραγω σάρ, ή Μαρί Γκλόρυ, ό Ζάν "Αντζελο, ή Ντόλλυ Ντάβις,
γικών χωρών, τίθενται εις άναζήτησιν νέων έλπίδων, διά δ Άρμάν Μπερνάρ, ή Γκαμπύ Μορλαί, δ Άντρέ Ροάν.
νά κρατούν άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ. Έφέ Ό κίνδυνος τής μονοτονίας άποφεύγεται χάρις είς τήν
τος ή «εσοδεία» φαίνεται δτι είναι άρκετά πλούσια. Είς έκάστοτε έμφάνισιν διαφόρων γνωστών ήθοποιών τοΰ θε
τήν Αμερικήν, δπου ώς γνωστόν γίνεται ή μεγαλειτέρα άτρου, οί όποιοι, άπό τής έποχής ιδίως τού δμιλοΰντος,
κατανάλωσις «άστέρων», πλέον τών γνωστών παλαιών με επιθυμούν νά δοκιμάσουν τήν τύχην των είς τήν οθόνην.
γάλων βεντέτ, δπως είναι ή Γκρέτα Γκάρμπο, ό Ραμόν Άπ’ αυτούς, τών όποιων ό άριθμος είναι άρκετά σημαν
Νοβάρρο, ή Νόρμα Σήρερ, ό Ούάλλας Μπήρρυ, ή Τζόαν τικός, ολίγοι μόνον κατόρθωσαν νά έξοικειωθούν μέ τήν
Κράουφορντ, ή οποία τείνει νά έξελιχθή είς τήν πριότην τεχνικήν τοΰ θεάτρου τών σκιών. Μεταξύ αύτών δυνάάρτίστα τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου, ό Τσάρλ Φάρ- μεθα νά άναφέρωμεν τήν Φλορέλ, τόν Ζώρζ Μιλτόν
ρελ, ή Ζανέτ Γκαίηνορ, ό Τζώρτζ Μπάνκροφτ, ή Μάρλεν (Μπουμπούλ),τήν ΜαρσέλΡομέ,καί τόν ’Άντρέ Αυγκέ. Άλ
Ντή ριχ, δ Γκάρρυ Κοΰπερ, ή Μαρί Ντρέσλερ, ό Σεβαλιέ λά ποΰ βλέπετε τάς πραγματικός ingenues καί τούς άληθικαί ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, έπεβ/.ήθησαν καί λάμπουν νούς Jeunes premiers τοΰ γαλλικοΰ φίλμ ; Πόσους άπ’
ήδη: ή Μέϊντζ Ήβανς, ό Κλάρκ Κέϊμπλ, ή ΤζόανΜάρς, δ αύτούς μπορείτε νά άριθμήσετε ; Έγώ τουλάχιστον πλήν
Ρόμπερ Μοντγκόμερυ, ή Ντόροθυ Ζορντάν, ήΚάριν Μόρ- Άνναμπέλλα, τοΰ Ρολάν Τουταίν, τής Μέγκ Λεμονιέ καί
λεϋ (Μετρό) ή Συλβία Σίντνεϋ, δ Φίλιπ Χόλμς, ή Μύριαμ τοΰ Φερνάν Γκραβέ, δέν γνωρίζω άλλους. Διά τούς γνω Χόπκινς, ό Φρίντιχ Μάρις, σπουδαίος ήθοποιός τοΰ θεά ρίζοντας τά παρασκήνια τοΰ γαλλικοΰ κινηματογράφου
τρου ό όποιος κατόρθωσε νά έγκλιματισθή περίφημα είς εύκολος είναι ή έξήγησίς τών άνωτέρω. Άλλά τό ζήτημα
τόν κινηματογράφον, ή Ταλούλα Μπανχέντ, ό Ζώρζ Ράφτ, τοΰτο δέν είναι τοΰ παρόντος.
ό όποιος θεωρείται σωσίας τοΰ Βαλεντίνο κσί πρόκειται
Είς τήν ’Ιταλίαν παρά τάς προσπάθειας τοΰ Ντοΰτσε
νά πρωταγωνιστήση είς τάς νέας έκδόσεις τών άλησμονή- δέν βλέπομεν καμμιάν άξιόλογον κίνησιν. Ή Σάντρα Ρατων φίλμ τοΰ τελευταίου «Ματωμένος Στίβος» καί «Σβΐ- βέλ καί δ Άρμάντο Φαλκόνι είναι τά πλέον σπουδαία
χης» (Παραμάουντ), Έλίζα Λάντι, νέα συναγωνίστρια τής «άστέρια» τής «Πιταλούγκα». Ή Γκράτσια ντέλ Ρίο ή μο
Γκάρμπο, Τζαίημ Ντάν, Σάλλυ Άϊλερς, Κοντσίτα Μοντε- ναδική έλπίς τοΰ Ίταλικοΰ κινηματογράφου, έγκατέλειψε
νέγκρο (Φόξ), Βαρβάρα Στάνγουϊκ (Βάρνερ). Άπό τούς ά τήν χώραν της καί έργάζεται είς τά γαλλικά στούντιο.
νωτέρω σπουδαιότεροι θεωρούνται: ό Κλάρκ Κέϊμπλ, δ
Άντιθέτως είς τήν Αγγλίαν παρατηρεϊται άρκετός
όποιος έξελίχθη μέσα είς έλάχιστον σχετικώς χρονικόν ζήλος. Τά στούντιο τής «British International Pictures»
διάστημα είς ένα άπό τά είδωλα τοΰ κοινού, ή Έλίζα τής «British-Gaumont» κ. ά. εργάζονται πυρετωδώς. Φυ
Λάντι, δ Φίλιπ Χόλμς, ή Συλβία Σίντνεϋ καί ό Φρίντρικ σικά, δπως είναι μία χώρα χωρίς ένδιαφέρον κινηματογρα
Μάρς.
φικόν παρελθόν, τά πρόσωπα πού μεταχειρίζεται διά νά
‘Η Γερμανία είς τό καλλιτεχνικόν σιάδιον τηρεί τήν ερμηνεύσουν δλον αύτόν τόν άρκετά σημαντικόν άριθμόν
άρχήν τοΰ Μουσσολίνι «τόπο ατούς νέους». "Ετσι κοντά τών φίλμ, είναι έξ δλοκλήρου σχεδόν νέα. Δυσιυχώς δμως
είς τούς ολίγους παλαιούς ήθοποιούς, οί όποιοι δμως δέν έχουν προβληθή έξω τών Βρεττανικών συνόρων πολλά
πραγματικά καί δοκιμασμένα ταλέντα κατορθώνουν νά εί άγγλικά φίλμ δέν είμεθα είς θέσιν νά κρίνωμεν περί τών
ναι πάντοτε up to tade, ώς έπί παραδείγματι ό Κόνρατ ταλέντων τών νέων τούτων καλλιτεχνών. Έάν άρκεσθώΦάϊτ, ή Μπριγκίττα Χέλμ, δ Άλεξάντερ, ή Λιάνε Χάϊντ, μεν είς τάς κρίσεις τών Άγγλων συναδέλφων δφείλομεν
δ Γιάννιγκς (διατί δμως αύταί αίσπάνιαιέμφανίσεις του είς νά διακρίνωμεν τά όνομα τα τών Μπέρτα Ρικκάρτο, Κόν
τό φίλμ; Τρία χρόνια είναι πού έπέστρεψε στή Γερμανία ρατ Λέγγελ, Ντόροθυ Μπουσσιέ (γνωστή είς τάς Αθήνας
καί είς δλο αύτό τό διάστημα «έγύρισε» τρία μόνον έργα) άπό τό «Βάλς τοΰ Δουνάβεως») Τόμ Μπούρκ, Μαργαρίτα
ή Μπέργκερ, δ Χάνς Άλμπερς, ή "Αννυ "Οντρα, ό Γου- Ναμάρα, Φράντς Λέντερερ (γνωστόν άπό έμφανίσεις του
σταΰος Φρέλιχ, ή Λίλιαν Χάρβ:ϋ καί δ Βίλλυ Φρίτς, άνα- είς διάφορα γερμανικά φίλμ) Τζόαν Μπάρρυ, Λουπίνο
τέλλει σωρεία νέων «άστέρων».Ή Κάτε Φόν Νάγκυ, πρώ Λέϊν, Νάνσυ Μπρόουν, τόν Αέσλυ Φοΰλερ, δημοφιλέστατος ήδη «άστήρ» τής Οΰφα μετά τήν άναχώρησιν τής τον κωμικόν, τόν Τζίν Τζέραρ τόν πρωταγωνιστήν τοΰ
Χάρβεϋ είς τήν Αμερικήν, ή Μάγδα Σνάϊντερ ή Μάρθα έργου«Τρέλλα τοΰ χοροΰ» (άγγλική έκδοσις) καί τήν ΜόλΈγγερτ, ή Γκίτα "Αλπαρ καί ή Ντόλλυ Χάας είναι πράγ λυ Λάμοντ. Ιίάντως ας άναμείνωμεν ολίγον, οπότε θά
ματι σπουδαίαι άποκαλύψεις. Είς τήν Ντόροθυ Οΰιτ πά προβληθούν άρκετά άγγλικά φίλμ, διά νά δυνηθώμεν νά
λιν, τήν Σαρλότ Σούζα, τόν Γουσταΰον Ντίσλ, τήν Γενά κρίνωμεν ΐδίοις δμμασιν περί τοΰ μέτρου τής άξίας τών
τα Μύλλερ, τόν Όσκάρ Καρλβάϊς, τήν Σαρλότ Άντερ, άγγλικών «άστέρων».
Είς τούς «άστέρας» πού θά ίδωμεν έφέτος δέον νά
τόν Χάνς Ρήμαν καί τήν Γκρέτλ Τάϊμερ δέν δύνατάι νά
αρνηθή κανείς ώρισμένα προτερήματα. Οΰτω βλέπομεν ό προστεθούν καί τά ονόματα δύο παλαιών άλλά ένδοξων η
τι ή Γερμανία έχει προβή είς πλήρη σχεδόν άνανέωσιν θοποιών τοΰ κινηματογράφου, τής Πόλα Νέγκρι καί τής
Κλάρα Μπόου. Βέβαια αί ώς άνω καλλιτέχνιδες άνήκουν
τοΰ καλλιτεχνικού υλικού της.
είς τό παρελθόν παρά είς τό μέλλον, άλλά λόγω
Αιά τήν Γαλλίαν δέν μπορεί νά λεχθή τό ίδιον. Ε μάλλον
τοΰ καλλιτεχνικού κύρους των καί τοΰ ενδιαφέροντος πού
κεί σπανίως έμφανίζονται νέα ταλέντα καί άκόμη σπανι- παρουσιάζει
ή μετά τόσον χρονικόν διάστημα έπανεμφάώιερον έπιβάλλονται.
νισί; των είς τό φίλμ, άξίζει νά περιληφθοΰν είς τό παρόν
Ποια ή έξέλιξις τής Σιμόν Σιμόν, ή δποία είχε μίαν σημείωμα.Βίων Παπαμιχάλης
τοσον συμπαθή έμφάνισιν είς τόν «Άγνωστον τραγουδι
στήν», τής Σιμόν Ζενεβουά τής πρωταγωνίστριας
τού «’Ονείρου»
τής Έντίθ Ζεάν, τής έρμηνευτρίας τής «Ταρακανόβας», τής Ντανιέλ Παρολά,
Ή περίφημη κίτρινη πρωταγωνίστρια "Αννα Μαίη Βόγκ
τής άλησμονήιου βεντέτ τών «’Ερώτων τοΰ μεσονυκτίου».
(Διά τήν τελευταίαν άγγέλλεται δτι μετά άπό έκλειψιν τό εύρίσκεται φυλακισμένη είς τήν Βιέννην, έξ αιτίας ένός
σου χρόνου πρόκειται νά πρωταγωνιστήση είς τάς γαλλι- δυστυχήματος τοΰ όποιου ύπήρξεν ή δράστις ώδηγοΰσα ή
κας έκδόσεις δύο νέων έργων τής «Οΰφα»). Έπί σειράν ιδία μετά μεγάλης ταχύτητος τό αύτοκίνητόν της είς τούς
ολοκλήρων έτών βλέπομεν νά επικρατούν είς τόν γαλλικόν δρόμους τής Αυστριακής πρωτευούσης.
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Τό τελευταϊον τεύχος τοΰ γαλλικού κινηματογραφικού
Ή περίφημη Άγγλίς καλλιτέχνις, ή οποία έντός μικρού
περιοδικού «Cinematographic Francaise δημοσιεύει στα χρονικού διαστήματος έπεβλήθη είς τόν κινηματογράφον
τιστικήν τών έξαχθεισών έκ Γαλλίας κατά τό 1931 κινη καί κατόρθωσε νά θεωρήται ύπολογήσιμος αντίπαλος τής
ματογραφικών μηχανών καί ταινιών είςτάς διαφόρους χώ Γκρέτα Γκάρμπο καί τής Μάρλεν Ντήτριχ, προσελήφθη
ρας τή; Ευρώπης καί τών άλλων ήπείρων.
ύτό συμφερωτάτους δρους ΰτό τής «Μετρό» διά νά πρω
Κατ’ αύτήν έξήχθησαν συνολικός 182 μετρικοί στατή ταγωνιστήσει είς τό φιλμ «Χαρτονομίσματα». Παρά τό
ρες κινηματογραφικών μηχανών άξίας 25.490.000 φρ., 12. πλευράν τής εκλεκτής καλλιτέχνιδος θά έμφανισθή δ
071.786 μέτρα ταινιών εις έργα άξίας 31.409.000 φρ., 827. Ρόμπερ Μοντγκόμερυ, έξ αιτίας προσφάτου άσθενείας
757 μέτρα έκτυπωμένων άρνητικών ταινιών άξίας 3.089. τοΰ οποίου καθυστέρησε τό«γύρισμα»τοΰ φίλμ έπίδεκαπεν000 φρ., 897.812 μέτρα άνεκτυπώτων θετικών ταινιών, ά θήμερον, καί πλειάς νέων ηθοποιών, άπό τούς πλέον έλξίας 906.090 φρ. καί 1.056.156 μέτρα άνεκτυπώτων άρ πιδοφόρους, τής προαναφερθείσης έταιρίας.
νητικών ταινιών άξίας 1.687.009. Τό σύνολον τών
Έάν τό φίλμ έτιτόχ, καί ύπάρχει κάθε πιθανότης
ώς άνω έξαχθέντων κινηματογραφικών ειδών αν । δι’αύτό, τότε η «Μετρό-Γκόλντουϊν» είναι αποφασισμένη
τιπροσωπεύει άξίαν ,62.581.000 φρ., έξήχθη δέ, μέ- νά προσλάβη την Ταλούλαχ μέ μακροχρόνιον συμβόλάιον,
ρος εξ αυτών, κατα τας ακολούθους ποσότητας και,αξίας, άναθέτουσα είς αύτήν ρόλους παρομοίους μέ τούς έρμηείς τάς κάτωθι ένδιαφερούσας τήν ελληνικήν άγοράν νευομένους
·
·~
'ύ.τό· τής
- ”
'
συνήθως
Γκάρμπο.
Χώρας.
Α’. Μηχανήματα
71.000
Ελλάς
Μέτρα Στατ.
14 άξίας φρ
»
»
92.000
11
Σερβία
>
35.000
»
Τουρκία
4
»
119.000
»
Ρουμανία
35
»
»
10.000
1
Βουλγαρία
168.000
53
·
»
Τσεχοσλοβακία »
»
674.000
»
165
»
»
Αίγυπτος
Άφοΰ «έγύρισε» άρκετά σημαντικόνάριθμόν «εξωτερι
179.000
>
64
Συρία
»
1
»
»
»
13.000 κών» είς τήν Σεβίλλην καί τήν Κομπιέν,ό Άνρύ Ρουσσέλ,
Παλαιστίνη
διά
τις «Αύτοκρατορικές Βιολέττες», έπανήλθε εις τά
10.000
»
2
»
»
Μεσοποταμία
στούντιο τοΰ Μπιλλενκοΰρ οπού έπανέλαβε τήν συνέχισιν
Β'. Ταινίαι είς έργα
τοΰ «γυρίσματος» τών «έσωτερικών». ’Εκτός τής Ρακέλ
1.258.000 Μέλλερ καί τής Σουζάν Μπιανκέτι, αί όποϊαι ήσαν ώς
Ελλάς
Μέτρα 295.544 άξίας φρ.
»
»
259.000 γνωστόν αί πρωταγωνίστριαι τής παλαιός βωβής έκδόσε
60.113 »
Σερβία
>
1.101.000 ως τής ταινίας καί τοΰ Ζωρζ Πενιλέ εις τήν νέαν ομιλού
Τουρκία
241.402
»
>
992.000 σαν έκδοσιν πού «γυρίζεται»,τώρα μετέχουν ό Έμίλ Ντράς
264.481 »
Ρουμανία
»
>
87.000 τής Κομεντί Φρανσαίζ, ό Πώλ Άντράλ, ό Ρομπέρ Νταρ22 805 »
Βουλγαρία
>
479.000 τουά, ό Κάρλος Σάν Μαρτέν καί ό Βικτόρ Βίνα.
175 959 >
Τσεχοσλοβακία >
·»
»
1.359.000
470.814 »
Αίγυπτος
>
80.000
24.772 »
Συρία
>
>
31.000
Παλαιστίνη
12.613 »
»
»
2 000
»
Μεσοποταμία
900
Τ'. Ταινίαι άρνητικαί εκτνπωμέναι
23.000
Ελλάς
Μέτρα 13.800 άξίας φρ.
»
>
»
4.00,)
Ρουμανία
200
»
»
5.000
Τσεχοσλοβακία »
2.140
»
»
»
23 000
7.331
Αίγυπτος
Ή τελευταία έκλειψις τής σελήνης έκινηματογραφήθη
»
»
17.000 είς τό Παρίσι.
Παλαιστίνη
8.600
Ή λήψις τών διαφόρων φάσεων τής έκλείψεως έγινε
Δ', Ταινίαι &ετικαι άνεκτύπωτοι
1.000 έν πάσει λεπτομερεία έπέτυχε δέ ώς βεβαιοΰται πλήρως.
Μέτρα
1.200 άξίας φρ.
Ελλάς
»
*
1.0 0 Ή κινηματογράφισις τοΰ φυσικοΰ αύτοΰ φαινομένου έγέΣερβία
50 >
»
»
1.000 νετο τή πρωτοβουλίφ καί διά λογαρισμόν τοΰ Observa
Ρουμανία
1.148 >
»
5.OJ0 toire de Paris τό όποιον θά χρησιμοποίηση τήν έξαιρε2.476 »
Τσεχοσλοβακία »
»
5.000 τικά ίνδιαφέρουσαν αύτήν ταινίαν, εις τάς μελέτας του
Αίγυπτος
4.498 »
περί τής Σελήνης.
Κ'. Ταινίαι αρνητικά άνεκτύπωτοι
20.000
Μέτρα 11.770 άξίας φρ.
Ελλάς
»
19.000
Τσεχοσλοβακία »
9.072 »
>
»
9.000
3.600 >
Αίγυπτος
»
12.000
Συρία
3.000 >
>
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Η KOAIN ΜΟΥΡ

ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΎΤΗΣ
Ό γνωστός άπό τόν «Κατήφορον» ήθοποιός Γκλάρκ
Γκαίημπλ, είναι καί περίφημος σωφέρ. Τόν περασμένον
μήνα έλαβεν ώς δώρον έκ μέρους ένός μεγάλου έργοστασίου κατασκευής αύτοκινήτων,μίαν θαυμασίαν»κούρσαν»,ή
οποία δύναται νά φθάση τά 180 χιλιόμετρα τήν ώραν!;.

’Αγγέλλεται άπό τό Χόλλυγουντ ή έπάνοδος έκεϊ τής
Κόλλιν Μούρ. Κατόπιν μακροκρονίου έξαφανίσεως, ή χα
ριτωμένη άμερικανίς καλλιτέχνις, έπανήλθε εις τήν πόλιν
τοΰ κινηματογράφου. Έντελώς άγνώριστη πραγματική νέα
πλέον, μή ένθυμίζουσα διόλου τήν μικρούλαν μέ τά κοντά
μαλλιά καί φορέματα.
Ή Κόλλιν Μούρ θά έμφανισθή προσεχώς είς ένα νέον
φίλμ άμερικανικήτ παραγωγής τό · La Ghair».

?

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
*** Ό Γαλλικός κινηματογραφικός τύπος βεβαιώνει ότι
* »* Ό Πιέρ Κολομπιέ θά εΐνε δ σκηνοθέτης τού Tar
ό Ζέσε Λάσκυ ό γνωστός διευθυντής καί είς έκ τών ιδρυ tarin de Tarascon εις τό όποιον θά πρωταγωνιστήσω δ
τών τής «Παραμάουντ» άποχωρεϊ αύτής λίαν προσεχώς. Ραιμύ.
Οί λόγοι τής άποχωρήσεώς του έκ τής μεγάλης αμερικα
* ** Οί πρωταγωνισταί τοΰ νέου φίλμ Simone είνε ό
νικής κινηματογραφικής έταιρίας, δέν' άναφέρονται.
Άνρύ Γκαρά, ό Ζάν Πενέ καί δ Πιέρ Έτσεπάρ.
*,* Ό Ρισάρ Μπάρθελεμς καί ό Ντούγκλας Φαίρμ* ** Ή Σιμόν Βωντρύ άνεχώρησε διά Ρώμην διά νά
μπακς (υιός) έκλεισαν συμφωνίαν διά τό «γύρισμα»μιάς νέ έργασθή έκεϊ παρά τό πλευράν τοΰ Τίτο Σχίπα.
ας ταινίας ύπό τόν τίλον Quarante deuxitme Rue.
* ** 'Ο Ζίμ Ζεράλδ άνεχώρησε διά τήν Βιέννην δπου
*,* Είς τό «Τοπάζ», τό νέον φίλμ πού θά «γυρισθή» θά «γυρίσω» μετά τής Μπριγκίττε Χέλμ καί τοΰ Άλμπέρ
προσεχώς στό Χόλλυγουντ, θά πρωταγωνιστήσή ό Τζών Πρεζάν τό νέο φίλμ Zacqueline et son amour.
Μπάρρυμορ.
* ** Ό προσωρινός τίτλος τού On a perdu le marice
*,* Ό Στέφεν Ρόμπερτς καί ό Έρνεστ Σχέντσακ έτε- άντεκατεστάθη διά τοΰ II a έίό perdu une marine.
λείωσαν τό «γύρισμα» τοΰ Lives of a Bengal Lancer
* »* Οί άδελφοί Πρεβέρ έτελείωσαν τό μοντάρισμα τής
μέ τούς Κλάίβ Μπρούκ, Φρέντερικ Μάρς, Γκάρρυ Κούπερ ταινίας των L’ affaire est dans le sac.
καί Ρισάρ "Αρλεν.
* ** Ό Φρίτζ Κόρνερ θά έμφανισθή προσεχώς είς ένα
*„* Ή Βαρβάρα Στάνγουϊκ ήρνήθη νά άνανεώση τό
λήξαν συμβόλαιόν της- μετά τής Βάρνερ παρά τούς δελεα- , νέον φίλμ τοΰ δποίου δέν έγνωστοποιήθη άκόμη δ τίτλος.
*
** Ό Χάρρυ Πήλ θά πρωταγωνιστήσω είς τήν νέαν
σηκούς όρους πού τής έπροτάθησαν πρός τοΰτο.
*,* Ό Ζάκ Χόλτ τελειώνοντας ro'This Sporting Age . γερμανικήν ταινίαν Le Vaisseau Fantome
*
»* Είς τά στούντιο Sirius «γυρίζεται» τό Omnibus
ήρχισε συγχρόνως καί τήν προετοιμασίαν τού «γυρίσμα
Μ. 17.
τος» τοΰ Plainels the Man.
*** Ή κινηματογράφησή τοΰ I. F. 1 ne r6pond
*»* 'Η Γκωμόν Μπρίτις «γυρίζει» μίαν σειράν παιδι
κών ταινιών άπό τά «Διηγήματα γιά τις Νεράιδες» αί ό- pas συνεχίζεται είς Greifswalder Oie εις τήν θάλασσαν
ποϊαι θά εΐνε έιοιμαι πρός προβολήν κατά τάς έιρτάς τής Βαλτικής ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ "Εριχ Πόμμερ. Οί
τών Χριστουγέννων. Οί πρωταγωνισταί τών ταινιών αύ πρωταγωνισταί τοΰ φίλμ Σσρλ Μπόγιερ, Ζάν Μυρά καί
Ντάνιελ Παρόλα ύποφέρουν τά πάνδεινα άπό τήν διαρκή
τών είνε όλοι μικρέ παιδάκια.
Ένας μπέμπης έπίσης, εννέα μηνών, κρατεί κάποιον παραμονήν είς τό ύδωρ δπως άπαιτοΰν αί «γυριζόμεναι»
ένδιαφέρονια ρόλον είς ένα άλλο άγγλικόν φίλμ πού «γυ σκηναί.
ρίζεται» τώρα, τό Vive le Roi.
*»* Έπερατώθησαν τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα καί
*,* Είς τό Pay de Galles (’Αγγλία) άρχίζει κατ’ αύτάς αί δύο έκδόσεις—γερμανική καί γαλλική—τοΰ νέου φίλμ
τό «γύρισμα» τοΰ Arms and the Man διασκευή τοΰ ομω τής Ούφα Riva.ix de la piste. Σκηνοθέτης τή; γερμανι
νύμου έργου τοΰ Μπέρναρ Σώου. Τούς κυριωτέρους ρό- κής έκδόσεως είνε δ Άλφρ. Ζεΐσλερ καί τής γαλλικής δ
ρους θά έχουν οί "Αννα Γκραίΰ, Μπάρρυ Ζόν, Φρέντερικ Σέρζ ντέ Πολιγνύ. Πρωταγωνιστοΰν δέ, είς μέν τήν γερμαΛόΰδ, Μωρίς Κολμπούρν καί Άνγκέλα Μπαντελίΰ.
νιλήν έκδοσιν δ Χάϊντζ Ρούχμαν, δ Τόνυ βάν Έϋκ καί ή
*„* Ό Σάρλ Κουρλάνσκυ έτελείωσε εις τάς Βρυξέλλας Φλοκίνα φόν Πλάτεν είς δέ τήν γαλλικήν ό Άλμπέρ Πρε
τό «γύρισμα» τοΰ νέου του φίλμ La dame de minuit χρη- ζάν, ή Ζαννέτ Φέρνεϋ, Σουζέτ Μαΐ κ. λ. π.
σιμοποιήσας άποκλειστικώς βέλγους ήθοποιούς.
*„* Ή Ούφα διαψεύδει δτι ή Κάτε φόν Νάνγκυ πρό
*** Ή νέα Ούγγρική έταιρία Hunnia θά άρχίση τάς κειται
νά άποχωρήση αύτής μεταβαίνουσα είς Αμερικήν
έργασίας της έντός τοΰ τρέχ. μηνός μέ τό «γύρισμα» μιάς κατόπιν συμβολαίου τό όποιον υπέγραψε μετ’ άμερικαταινίας εγχωρίου ύποθέσεως ύπό τόν τίτλον Et le Pussta νικής κινηματογραφικής έταιρίας. Ή γερμανική έταιρία
blille.
βεβαιώνει δτι φντιθέτως ή Κάτε φόν Νάνγκυ είνε δεσμευ
*** Ή A. B. Publik film, ή νεοσύστατος Σουηδική μένη μετ’ αύτής διά μακροχρονίου συμβολαίου τοΰ δποίου
κινηματογραφική έταιρία, έιελείωσε τό πρώτον της φίλμ ή λήξις θά άργήση άρκετά άκόμη έτη.
Broderna Oestermans Huskors.
* ,* Είς τά στούντιο τής «Παραμάουντ» δ Έρ. Λοΰμ*»* Ό Κλώντ Ώτάν-Λαρά έτελείωσε τό νέον του φίλμ πιτς ήρχισε τάς προετοιμασίας διά τό «γύρισμα» τοΰ νέου
Invite Monsieur a diner τό σενάριο τοΰ οποίου ώς γνω φίλμ τού Μωρίς Σεβαλιέ.
στόν έγράφη κατά διασκευήν τοΰ ομωνύμου έργου τοΰ
* »* Ό γαλλικός κινηματογραφικός οίκος Ζάκ Χάϊκ ά
Ζιορζ Κουρτελίν. Είς τό φίλμ έχουν μέρη ή Άλίς Τισσώ,
νέλαβε τό ντουμπλάρισμα είς τήν γαλλικήν τών παραγω
ό ΠώλΦαίβρ, ό Ζεό Λεκόμτ κ. άτών άμερικανικών εταιριών «Ράντιο» καί «R.K.O.».
γών
*„* Ό Κλώντ Ώτάν-Λαρά έτελείοισε έπίσης καί μίαν
* »* Ό σύζυγος τής Γκλόρια Σβάνσον μαρκήσιος ντέ
άλλην κωμωδίαν τοΰ Κουρτελίν τό Le Gendarme est sans
Λά
Φαλαίζ
έργάζεται είς τήν Μέτρο Γκόλντου’Γν διά τό
pitie μέ τούς Ραβέλ, Καϋζάκ καί Καμύς.
%* Ό Ζάν Καρέ σκηνοθετεί ένα νέο σκέτς τοΰ Άν- ντουμπλάρισμα είς τήν γαλλικήν τοΰ «Άρσέν Λουπέν».
%* Ώς πρωταγωνιστής τής νέας γερμανικής ταινίας
τρέ Όρνέζ μέ τόν τίτλον Le remede musical καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Καϋζάκ, τόν Ροζέρ Ντάν καί τήν Ζινέτ «Ό κατά φαντασίαν άσθενής»—άπό τό δμώνυμον έργον
τοΰ Μολιέρου προσελήφθη ό Τζόκε Τζάκαλ.
Βενσάν.
* »* Τά στούντιο Πατέ Νατάν εις τό Ζουανβίλ διέκο
*,* ΌΜαργκερίτ«γυρίζει»τό σκέτς Madame Salamandre
voyan’epi τήν Μαργκερίτα Μορένο, τήν Σιμόν Ντεγκου- ψαν κάθε έργασίαν διά νά μείνουν έλεύθερα εις τήν διάθεσιν τών σκηνοθετών διά τάς προετοιμασίας τοΰ «γυρί
ΐζ, τόν Πιέρ Μορένο κ. ά.
*„* Ό Λεόν Πουαριέ άσχολεΐται μέ τό ντεκουπάζ τοΰ σματος» νών νέων φίλμ «Αί δύο Άφελφαί» καί «Οί Ά
La voie sans dlsque πού «έγυρίσθη» κατά τόν παρελθόν θλιοι».
*,* Ή «Βαντόρ-Άστέρ Φίλμ» άναγγέλει τό προσεχές
τα χειμώνα εις τήν Άβυσσινίαν- Τό σενάριο τοΰ φίλμ
«γύρισμα» τοΰ φίλμ « Le marture de d’ Obesse» μέ πρω
αύτοΰ έχει γραφή άπό τόν Άντρέ Άρμαντό.
*,* Ό Ζάν Μπουατέλ, ή Ναντίν Πικάρ, ή Ρόλλα Νόρ ταγωνιστήν τόν Άντρέ Μπαίρλεϋ.
*,* Ό Φρίτς Λάγκ μετέβη είς τό Παρίσι διά τήν εκλο
μαν, ό Πιέρ Μανιέρ, ό Ζώρζ καί ό Ζάν Σορμπιέ, ό Ζάκ
Βερέν καί δ Άρμάν Μπερνάρ είνε οί έρμηνευταί τοΰ νέ γήν τών καλλιτεχνών οί δπιΐοι θά λάβουν μέρος είς τό
νέον φιλμ «Le testement de docteur Maduse» πού θά
ου φίλμ Conduisez-moi madame
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«γυρισθη» διά λογαριασμόν τών εταιριών Νέτο Films
καί Osso.
*** Ή "Οσσο θά άρχίση προσεχώς τό γύρισμα τοΰ
«Manon 326» τοΰ όποιου τό σενάριο γράφει ήδη ό Καρμίνε Γκαλόνε.
*** Πρωταγωνισταί τοΰ «Amants de Paris» τοΰ Πιέρ
Φρονταί θά είναι ή Άναμπέλλα καί ό Ζάν Σερβαί.
* ** Εις τό νέον φίλμ τής «"Οσσο» «Albert et son equipe» θά πρωταγωνιστήσω ό Άλμπέρ Πρεζάν.
*** Εις τά έν Μπιλλανκούρ στούντιο τής «Μπραούμπεργκερ-Ρισεμπέ» «γυρίζεται» ενα σκέτς μέ τόν διάσημον
χορευτήν-άκροβάτην Χάλ Σέρμαν.
*»* Είς τό πάρκον του στούντιο «Άνρύ Ντιαμάν
Μπερζέρ» «γυρίζονται» αί σκηναί τών έπελάσεων Ιππικού
τοΰ νέου φίλμ τής άνωτέρω εταιρίας «ΟΙ τρεις σωματοφύ
λακες».
*»* Ό ΆντρέΟύγκόν έπανήλθε έκ τής Νοτίου Γαλλίας
δπου είχε μεταβή διά νά «γυρίση» τά έξωτερικά τοΰ
«Morin des Mores» καί ήδη «γυρίζει» έντός τοΰ στούντιο
τά έσωτερικά τοΰ ίδιου φίλμ.
* ** Είς τά έν Νικαίρ στούντιο τής «G. F. F· Α.» συν
εχίζονται α'ι παρασκευαί διά τό «γύρισμα» τοΰ «La mille
et deuxieme nuit».
* ·** Ο Π. Φρετνάΰ καί ή Άναμπέλλα θά πρωταγωνι
στήσουν είς τό φίλμ «La ligne de caeur».
*«* ‘Ο ντε Ρουβ «γυρίζει» εις τά έν Κουρμπεβουά
στούντιο ·Ζάκ Χάϊκ» νά έσωτερικά τοΰ «Moune». Τό «γύρισυα» τών εξωτερικών τοΰ φιλμ αύτοΰ έτελείωσε τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα.
*«* Τό «γύρισμα» τοΰ νέου φίλμ τής Οΰφα «Le lit de
madame Ledoux» έτελείωσε πρό ολίγων ημερών.
*♦* Είς τά έν Σαίν Μωρίς στούντιο τής «Παραμάουντ»
«γυρίζεται» ένα σκέτς τοΰ Ρίπ Κλιοντ Λαρά μέν τήν Ύβέτ Γκιλμπέρ.
*.* Προσεχώς ή «Παραμάουντ» αρχίζει τό «γύρισμα»
τοΰ «La dame d’ en face» τοΰ Πιέρ Φρονταί.
Είς τά ίδια στούντιο συνεχίζεται τό «γύρισμα» τών
φίλμ «La poule» σενάριο τοΰ Άνρύ Ντυβερνουά καί «Si
mone est comrne ca» τοϋ Μιράντ καί Άλεξ. Μαντίς, άγγέλεται δέ ώς προσεχές τό έκεϊ «γύρισμα» τοΰ «Iris perdu
• t retrouv0e».

TO IMPEMMPIW Μ ΤΑΙΝΪΕΗ
Mil ΜΡΠΙΤΠΙΤΙΜΙΙΙ

Ολως επίκαιρα με τά όσα έγράψαμεν είς τό προηγούμενον φυλλον διά τό λαθρεμπόριον τών ταινιών, ποΰ γίνε
ται είς τάς έπαρχίας, έρχεται ή κατωτέρω έπιστολή-καταγγελία τοΰ κ. Σπυρίδη.
Πρός τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα»
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Διευθυντά,
Παρακαλώ θερμώς δπως δημοσιεύσητε είς τόν έγκρι
τον υμών φύλλον τά κάτωθι :
Πληροφορώ τούς κ. κ. Συναδέλφους δτι οί κάτωθι έπιχειρηματίαιΚινηματογράφου προέβαλαν λαθραίως ται
νίας μου είς έτερα μέρη έκτος τών καθορισθέντων διά
προβολήν :
’Αλέξανδρος Μπεχλίδης, Σπάρτη (προέβαλε λαθραίως
είς Γύθειον) Ζήσης Μούκας, Ίστιαία (προέβαλε λαθραί
ως είς Λαμίαν) Βασίλειος Φεβρανόγλου Ηράκλειον (προ
έβαλε λαθραίως είς Χανιά καί, Ρέθυμνον, μεσολαβήσαντος εις τας εν λογω ενοικιάσεις κατά πληροφορίας
μας καί τοΰ κ. Γρυμάνη).
Έπί πλέον πληροφορώ τούς κ. κ. Συναδέλφους δτι, οί
δεχθεντες να προβάλουν λαθραίως τάς ταινίας μου είναι
οί κάτωθι κύριοι, οί οποίοι ασφαλώς έν έπιγνώσει δτι
ησαν ταινίαι τοΰ γραφείου μου καί δτι οί έκμισθωταί των
δέν εΐχον κανένα δικαίωμα άλλης ύπενοικιάσεως, προέβαλον ταύτας, κατά πάσαν δέ πιθανότητα άντί έξευτελιστικοΰ ενοικίου.
Άλλοίμονος, Σπάρτη (μέσφ κ. Α. Μπεχλίδη) Κοτσιφάχης, Κινημ. «’Ολύμπια», Χανιά (μέσφ κ. Β. Φεβρανόγλου
καί Γρυμάνη).
Ελπίζω δτι οί κ.κ. Συνάδελφοι θά κρατήσουν ύπό σημείωσιν τήν παροΰσαν καταγγελίαν καί θά λάβουν τά κα τάλληλα μέτρα.
Νομίζω δε οτι θα ήτο επιβεβλημενον πλέον νά παύση ή
λαθραία αυτή έκμετάλλευσις ταινιών εις βάρος τών Γρα
φείων μας διά τής λήψεως κοινών μέτρων έκ μέρους ό
λων τών Γραφείων ένοικιάσεως ταινιών.
Ευχαριστών θερμώς διά τήν φιλοξενίαν, σάς παρακα
λώ νά δεχθήτε, φίλε κύριε Διευθυντά, τούς φιλικούς|χαιρετισμούς μου.
(υπογραφή) Τ. Σπυρίδης
Η Μαίρη Αστορ μία άπό τάς ώραιοτέρας ήθοποιούς
τοΰ Χόλλυγουντ υπέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον με , Ό κ. Σπυρίδη; άναφέρει συγκεκριμμένα γεγονότα, τά
τά τής «Μετρο-Γκολντουϊν» διά νά πρωταγωνιστήσω είς οποία βέβαια θά έπληροφορήθη άπό πηγάς βάσιμους,
ταινίας τής παραγωγής της.
ώστε νά μήν επιδέχεται άμφισβήτησιν ή άκρίβειά των.
"Ηδη υποκρίνεται τόν δύσκολον ρόλον τής Κικής είς Άλλά καί είς τήν περίπτωσιν άκόμη, πού τά καταγγελ
τήν ταινίαν «Κόκκινη δίψα». Είς τήν έν λόγφ ταινίαν λόμενα πρόσωπα δέν υπέχουν δλην τήν εύθύνην, πού ή
πρωταγωνιστούν πλήν τής "Αστορ καί οί Γκλάρκ Γκαί- ανωτέρω επιστολή τούς καταλογίζει, πάλιν τίποτε δέν με
ημπλ και Τζων Χαρλοου. Τήν ταινίαν πραγματοποιεί ό ταβάλλεται είς τήν ούσίαν τής καταγγελίας, διότι ή κακή
Βίκτωρ Φλέμιγκ.
πρσξις|μένει οπωσδήποτε συντελεσθεΐσα.
Πρεπει με κάθε τροπον ή ιστορία αύτή τής άσυνειδήτου εμπορικής συναλλαγής νά σταματήση πλέον καί νά
εννοήσουν^δλοι δτι έχουν ύποχρέωσιν νά σεβασθοΰν άπολύτως τά όρια, πού χωρίζουν τήν έντιμον έμπορικήν δοσο
ληψίαν άπό τήν κακοήθη έκμετάλλευσιν τοΰ ξένου έμπορεύματος.
Ό μεγάλος γερμανός καλλιτέχνης Κόνραντ Φάϊτ υπέ
Καί θά γίνη αύτό όπωσδήποτε, είτε εύκολα, είτε μέ
γραψε συμβόλαιον μετά τής«Ούφα»δπως πρωταγωνιστήσω δυσκολίαν, μέ κάθε, νόμιμον μέσον καί θά στιγματισθοΰν
είς τό νέον φίλμ αυτής Les testament de marquis και θά εκβληθούν όριστικώς άπό τήν έπαγγελματικήν κι
de S. υπό τήν διεύθυσιν τοΰ Έρ. Πόμμερ.
οικογένειαν δσοι δέν θελήσουν νά συμ
Τόν πρώτον γυναικεΐον ρόλον είς τήν άνωτέρω ταινίαν νηματογραφικήν
πρός δ,τι ή στοιχειώδης ήθική επιβάλλει.
τής γερμανικής εταιρίας θά ύποδυθή ή Λίλιαν Χάρβεϋ. μορφωθούν
,
Ό
«Κινηματογραφικός
Άστήρ», τό έδήλωσε άλλως τε
Τό φίλμ θά έκδοθή είς τήν γερμανικήν καί τήν γαλ
εχει απόφασιν νά πρωτοστατήσω είς τήν
λικήν ή δέ Λίλιαν Χάρβεϋ θά παίξη καί είς τάς δύο έκδό- επανειΛημμενως,
εκστρατείαν
αύτήν,
ή
όποια,
είνε βέβαιος δτι, πάντως θά
σεις αύτοΰ, είς μέν τήν πρώτην μέ τόν γερμανόν καλλιτέχ
δημοσιεύων σήμερον εύχαρίστως τήν άνωτέρω
νην είς δέ τήν δευτέραν μέ τόν γάλλον ηθοποιόν Σάρλ I επιτύχη.Καί
επιστολήν τοΰ κ. Σπυρίδη, θά δημοσιεύση μέ τήν ιδίαν εϋΜπογιέρ, ό όποιος ύπέγραψε ήδη πρός τόν σκοπόν αύτόν χαρίστησιν
καί πάσαν άλλην καταγγελίαν, ή όποια θά άπέσυμβόλαιον μετά τής «Οΰφα».
' βλεπε είς τόν σκοπόν αύτόν.

IM1IPH MME TH Mffl

m Tira wmii wit
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ΑΣΤΗΡ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ

.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΒΡΑΣΕΙ
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ

Τά ’Ιταλικά στούντιο εύρίσκονται κατ’ αύτάς είς πλή I ούς του, μεταξύ τών όποιων καταλέγεται και η νεα ιταλις
ρη δράσιν. Οί ίταλοί παραγωγοί έμπνευσμένοι προφανώς I καλλιτέχνες "Εμμα Γκραμματικα, εις το Μαροκον, την
άπό τό έθνικιστικόν πνεύμα τοΰ φασισμού, καταβάλλουν Βενετίαν καί τό Παρίσι.
Εκτός τοΰ «γυρίσματος» νέων ταινιών και εις άλλες
κάθε προσπάθειαν διά νά παρουσιάσουν τα εργαστήρια ।
των
άπόδοσιν έφάμιλλον, εις ποσότητα καί ποιότητα, πλήν τής έγχωρίου γλώσσης, οί ίταλοι παραγωγοί προβαί
νουν
ταύτοχρόνως καί είς τό «ντουμπλάριβμα» παλαιοτετής τών άλλων δυτικών εύρωπαϊκών χωρών. _
Αί πληροφίαι διά τήν κίνησιν τής ιταλικής παραγω ρων ταινιών των είς άλλας ευρωπαίκας ,γλωσσάς, δια να
γής παρουσιάζουν ύπό ετοιμασίαν, εκτελεσιν η περατωσιν, επιτύχουν εύκολώτερον τήν εύρυτεραν διαδοσιν τής ιταλι
ένα σημαντικόν άριθμόν νέων ταινιών, περί τής ποιοτη- κής κινηματογραφικής παραγωγής εις το εξωτερικόν.
τος δμως τών όποιων δέν ήμπορεϊ πρός τό παρόν νά γίνη
«Έντουμπλαρίσθησαν» οΰτω είς την γαλλικήν και διετέθησαν, μέχρι τής ώρας, τό Pergolesi, τό Les hommes,
καμμία κρίσις.
_
,
Οΰτω είς τά στούντιο τής «Πιταλοΰγκα» ο Ριγκελι quel- imbeciles καί τό 5 ό Ο· Έξ αύτών τό πρώτον επωσυμπληρώνει τό μοντάρισμα τού νέου του φίλμ«Εε chant λήθη διά τήν Βόρ. Αμερικήν τήν Νότιον καί την Ισπα
de motpurs. 'Ο Μαλαζόμα προετοιμάζει επίσης τό «γυ- νίαν. τό δεύτερον διά τήν Γαλλίαν εις την «Βανταλ και
ρισμα»μιάς νέας ταινίας ύπό τόν τίτλον Sept jours-Cent Ντυλάκ» καί τό τρίτον διά τήν Γαλλίαν επίσης, εις τήν
lires μέ ύπόθεοιν τήν
ζωήν τών γκαγκστερς "Οσσο.
καί μέ πρωταγωνιστάς τόν Άρμάνδον Φαλκόνι και τήν
νέαν ίταλίδα βεντέττα Σάντρα Ρσβέλ, εμφανισθεϊσαν ήδη
είς άμερικανικάς ταινίας παραγωγής τής Μέτρο Γκολ- ΟΙ ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
ντουϊν.
Είς τά στούντιο τής Πιτταλοΰγκα«γυρίζονται»έπίσης και
τό L’ acier («'Ο χάλυψ») διασκευή τοΰ ομωνύμου έργου
τοΰ Πιραντέλλο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ γερμανοΰ σκηνο
θέτου Ρούτμαν καί μέ πρωταγωνιστάς τόνΠαστορε και την
"Ιζα Πόλο. Πλεϊσται σκηναί τοΰ έργου αύτοΰ λαμβανονται έκ τοΰ φυσικού δπως έπί παραδείγματι τώρα τελευ
ταίως, δπου δλον τό καλλιτεχνικόν προσωπικόν μετεβη
είς Τέρνι καί «έγύρισε» άρκετάς σκηνάς είς ένα εκεί εργοστάσιον χάλυβος.
"Αλλο νέον φίλμ τής Πιτταλοΰγκα είνε,τό La dynamo
de V heroisme μέ σενάριο καί αύτό άπό ομώνυμον εργον
’Ιταλού συγγραφέως τού ντέ Στεφάνι. Σκηνοθέτης τοΰ
La dunamo de Γ heroisme είνε ό Κάρλο , Μπραγκαγκλια
έκτελεσταί δέ ό Τοφάνο, δ Πικάσσο και η Ροζεττα Τοφάνο.
'Ο σκηνοθέτης Μπριγκνόνε έργαζόμενος διά λογαρια
σμόν τής ιδίας ιταλικής εταιρίας έτελείωσε τό μοντάρι
σμά τοΰ le Paradis μέ τήν Σάντρα Ραβέλ, τόν Νϊνο Μπεζότζι καί τόν Πικάσσο καί άσχολεϊται ήδη μέ τό ντεκουπάζ τής προσεχούς του παραγωγής τής φερούσης τον τί
τλον La jeune fille et la radio.
Τήν έφετεινήν παραγωγήν τής Πιτταλοΰγκα συμπληρώ
νουν δύο άκόμη ταινίαι μέ σκηνοθέτην τόν Α. Μπλαζεττι.
Έξ αύτών ή μία, περατωθεϊσα ήδη, φέρει τόν τίτλον Le
diner des pauvres ή δέ άλλη είναι ένα ντοκυμαντερ εξαι
ρετικά ένδιαφέρον «γυρισθέν» είς τήν βίλλα, Ντ’ Ασσινι.
Τήν 14ην τρέχ. μηνός γίνεται είς τά εν Ρώμη εργα
στήρια τής Τσέζαρ-φίλμ, ή έναρξις τοϋ «γυρίσματος» ενός
νέου φίλμ τοΰ Μάριο Μπονάρ το οποίον , θάεχη τον
προσωρινόν τίτλον La voix de son maitre. Τό φιλμ αυτό
θά γίνη είς δύο εκδόσεις, ’Ιταλικήν και Γαλλικήν, θα
πρωταγωνιστήση δέ καί εις τάς δύο ό φημισμένος τενορος
Τίτο Σκίπα. Είς τήν ’Ιταλικήν έκδοσιν έκτος του ανω
τέρω τενόρου έχουν μέρος αί άδελφαί Μα^ργκα και Μιλλυ Τσέλα, οί άδελφοί Ντέ Φίλιππο καί ο Πιλοττο, είς δε
ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΜΠΕΣΙΡΙ
τήν Γαλλικήν ή Ζάν Περιά, ή Σιμόν Βωντρυ, ο Ζαν
Γκομπέ, δ Ντεσάμπ καί δ Πασκουαλι.
Ό ’Αλβανός μεγαλέμπορος και επιχειρηματίας
Μέ μεγάλας άξιώσεις πρόκειται νά παρουσιασθη και
Κινηματογράφων έν Τιράνοις και Δυρραχίω, δ
έν άλλο νέον ιταλικόν φίλμ, μέ ύπόθεσιν ληφθεισαν απο
πρώτος είσαγαγών τόν δμιλονντα Κινηματογρά
έργον διασήμου Ιταλού συγγραφέως, άπό το μυθιστόρημα
φον έν ’Αλβανία διά μηχανημάτων Μπάονερ καί
♦ Μιμΐ Μπλουέτ» τοΰ Γκουΐντο ντά Βερόνα,. Δια την πι
δ σημαντικώτερος παράγων τής αλβανικής Κι
στήν άναπαράστασιν τών«έξωτερικών»τής εν λογφ ταινίας
νηματογραφίας
δ σκηνοθέτης της Έ. Γκουατζόνι ώδήγησε τους ηθοποι-
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ΜΗΣ

ΠΑΡΙΣΙ 9 ’Οκτωβρίου.— Ή Φλορέλ, ή αγαπητή
Όντέτ Φλορέλ, ή οποία είχε γίνει πρό διμήνου θύμα αύ·
τοκινητικοΰ δυστυχήματος καί ποΰ έμενε δλο αύτό τό διά
στημα κλεισμένη σέ μιά κλινική έπέστρεψε σήμερον εις
τό προσφιλέστατο της Παρίσι. Εις τόν σταθμόν ολίγοι φί
λοι καί δημοσιογράφοι καί οί γονείς της. Μόλις τό τραίνο
έφθασε είδαμε νά ξεπροβάλη άπό κάποιαν θυρίδα ή Φλο
ρέλ, · ή μάλλον τό φάντασμά της, στηριζομένη μέ
τό ένα χέρι έπάνω είς τήν γραμματέα της καί μέ τό άλλο
κρατούσα καινουργές μπαστούνι, χλωμή καί άδύνατη προ
χωρεί άργά πρός τούς γονείς της, τούς οποίους έναγκαλίζειαι, Κατόπιν στρέφεται πρός τούς παρευρισκομένους,
τούς όποιους εύχαριστεϊ μέ θερμά λόγια διά τό ένδιαφέ
ρον των. Ευρίσκω τήν ευκαιρίαν νά τήν πλησιάσω : «Δε
σποινίς, μπορείτε νά μοΰ έμπιστευθήτε τά σχέδιά σας ;
Ή ’όντέτ χαμογελά, σκέπτεται γιά μιά στιγμή καί κα
τόπιν αρχίζει :
— Πηγαίνω κατ’ εύθεϊαν στόν κουρέα μου Έχω δυό
μήνες νά τόν έπισκεφθώ καί φοβούμαι πώς αν άργοπορήσω λίγο άκόμη οί θαυμαστοί μου θά μάθουν ότι τά
μαλλιά μου δέν είναι ξανθά. Κατόπιν θά πάω στό «ΦολίΜπερζέρ» νά μελετήσω τά νούμερα μου, γιατί λαμβάνω
μέρος είς τήν νέαν έπιθεώρησιν. Έπίσης πρόκειται μετ’
όλίγας ημέρας νά έπισκεφθώ καί τό άγατητό μου στούν
τιο, όπου πρόκειται νά πρωταγωνιστήσω ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ "Αλες Κόρντα εις τήν γαλλικήν καί άγγλικήν έκδοσιν τής «Κυρίας τοΰ Μαξίμ».
Ξαφνικά τά μάτια τής Φλορέλ βουρκώνουν «Καί νά
σκεφθώ ότι παρ’ ολίγον δλα αύτά νά τελείωναν γιά πάντα.
Ξέρετε οί ιατροί έφοβοΰντο γιά άρκετό καιρό στήν άρχή
δτι, άπό τάς πληγάς πού έπροξένησαν στό πρόσωπό μου
τά συντρίμμια τών ύέλων, κατεστρέφετο όριστικώς ή καλ
λιτεχνική μου καρριέρα. Εύτυχώς τό μόνον πού άπέμεινεν
είναι μερικά σημάδια στό μέτωπό μου, πού μ’ ένα κατάλ
ληλο χτένισμα καί μέ τό μακιγιάρισμα δέν θά φαίνωνται
σχεδόν καθόλου. Ά! νά ξέρατε πόσον θά μοΰ έστοίχιζε
ένα τέτοιο πράγμα· Θά προτιμούσα ν’ αύτοκτονήσω παρά
νά ύποστώ ένα παρόμοιο πλήγμα ! Εύτυχώς δμως δλα πέ
ρασαν καί δέν βλέπω τόν λόγον νά σάς λυπώ μέ τά θλι
βερά αύτά ζητήματα. ’Ελάτε νά μ’ έπισκεφθήτε τό συν·
τομώτερον. Θά σάς δείξω καί τό καινούργιο μου αύτοκίνητο, πού είναι ωραιότατο καί πού θά μέ κάνη νά ξεχάσω
τά... συντρίμμια τοΰ άλλου.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΒΥ ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ
Ό γόης τών γυναικών Ραμόν Νοβάρρο, έτοιμάζει τά
σχέδια διά τήν κατασκευήν τής νέας του κατοικίας είς τό
Χόλλυγουντ.
Είς τό νέον του «χόμ» ό διάσημος άστήρ σκέπτεται νά
έφαρμόση δ,τι τελειώτερον ύ.τάρχει είς τό κεφάλαιον τής
άρχιτεκτονικής, τοΰ φωτισμού καί γενικώς τών κομφόρ.
Διαδίδεται δτι σκοπός τής κατασκευής τής νέας του
κατοικίας είναι ν’ άποκτήση μίαν κατοικίαν ικανήν νά
στεγάση ολόκληρον τήν οίκογένειάν του.

ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΪΦΟΡίΓ ΤΖΑΙΚΪ ΚΟΥΠΕΡ

Μερικά μέλη τής άνωτάτης γαλλικής άριστοκρατίας
μανιώδεις λάτραι τοΰ κινηματογράφου συνέπηξαν σύλλο
γον διά τό «γύρισμα» ταινιών ύπ’ αύτών τών ιδίων.
’Επίτιμος πρόεδρος τοϋ συλλόγου έξελέγη ή δούκισσα
ντέ Νοάϊγ τό διοικητικόν δέ συμβούλιον αύτοΰ άπετελέσθη άπό τόν βαρώνον Θιερύ, τόν κόμητα Μαρεΐγ καί τήν
Σουζύ Ντεβουαόντ τής «Γαλλικής Κωμωδίας».
Τό πρώτον φίλμ πού θά «γυρίση» ό άνωτέρω σύλλο
γος έχει τόν τίτλον <Devenir Star· καί πρωταγωνιστούν
είς αύτό ή επίτιμος πρόεδρος τού συλλόγου δούκισσα ντέ
Νοάϊγ ή κόμησσα ντέ Ροσμπό, ή κόμησσα ντέ Ρυυάλ, ή
ή δίς ντέ Μοντέ ντέ Ρέζ, ό κόμης ντέ Μαρεΐγ, δ βαρώνος
Θιερύ καί ό κόμης Ροσμπό.
Μετά τό «Devenir Star» ό σύλλογος τών ερασιτεχνών
κυανοαίμων θά «γυρίση» ένα άλλο φίλμ είς τό δάσος (τοΰ
Ραμπουϊγέ μέ πρωταγωνίστριαν τήν δούκισσαν ντέ'Υζ.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΤΟΤ “ΙΚΡΑΝΤΟΤΕΑ,, Eli TO ΑΟΝ1ΙΝΟΝ
Ή περίφημος ύπερπαραγωγή τής «Μέτρο Γκόλντουϊν»
• Γκράντ Ότέλ» ήρχισε προβαλλομένη άπό τινων εβδομά
δων εις τόν μεγαλύτερον Κινηματογράφον τοΰ Λονδίνου
«Empire» μέ θαυμαστήν έπιτυχίαν.
Λόγφ τής εξαιρετικής κινήσεως ήτις παρατηρεϊται διά
τήν προαγοράν τών εισιτηρίων, προβλέπεται μετά πεποιθήσεως, δτι τό «Γκράντ Ότέλ» θά κράτηση έπί πολλούς
άκόμη μήνας τό πρόγραμμα τοΰ προαναφερθέντος πολυ
τελέστατου Κινηματογράφου τοΰ Λονδίνου;
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Ή γόησσα Τζώαν Κράουφορντ καί δ μικροσκοπικός
άστήρ Τζαΐκυ Κοΰπερ πρόκειται νά πρωταγωνιστήσουν είς Φ Έπίσης πωλοΰνται καί παλαιά τεύχη Φ
μίαν νέαν ταινίαν τής όποιας ό τίτλος θά είναι «Χαμένος»
Ό -Χαμένος είναι ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα τοΰ
πρός δραχμάς ΠΕΝΤΕ έκαστον.
(*)
Έντμοντ Γκούλντιγκ τοΰ σκηνοθέτου τοΰ Γκράντ Ότέλ,
τήν διασκευήν καί τήν πραγματοποίησιν τοΰ οποίου άνέλαβεν ό γνωστός σκηνοθέτης Κλάρενς Μπράουν.
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καί έπιβάλλει τήν τοιαύτην έλάττωσιν καί τής τιμής τών
εισιτηρίων.
Αύτό δέν είναι άλήθεια. Διότι ένας πρόχειρος μαθη
ματικός υπολογισμός άποδεικνύει δτι ή γενομένη έλάττωσις τοΰ φόρου άναλογεϊ πρός ένα πολύ μικρόν ποσο
στόν έπί τής περισυνής τιμής τών εισιτηρίων.
Κατά συνέπειαν οί λόγοι πού έκαμαν τήν διεύθυνσιν
τοΰ Σάλον Ίντεάλ νά άποφασίση τήν έκπτωσιν αύτήν
δέν είναι έκεΐνοι πού προβάλλονται άλλά ή πρόθεσίς της
νά συναγωνισθή τά άλλα κινηματοθέατρα.
Καί δσον άφορφ μέν τόν σκοπόν της αύτόν, κανείς βέ
» *
βαια δέν ήμπορεϊ νά τήν κατηγορήση,οΰτε έπίσης ήμπορεϊ
νά
κατηγορηθή αΰτη διά τό μέσον τό όποιον διά τήν έπι
Έξ δλων τών χειμερινών κινηματοθεάτρων τών οποί
του μεταχειρίζεται. Ό κάθε έπιχειρηματίας έχει
ων ή έναρξις τής λειτουργίας έπρόκειτο νά γίνη έντός τυχίαν
τό
νά συναγωνισθή δπως νομίζει αύτός καλλί
τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ τρέχ. μηνός μόνον τό τεραδικαίωμα
τούς
του καί μέ κάθε έντιμον καί ήθι«Ίντεάλ» ήρχισεν λειτουργοΰν άπό τής παρελθούσης Τε κόν μέσον.συναδέλφους
Καί
είς τήν περίπτωσιν αύτήν τίποτε δέν υ
τάρτης καί μέ ζωηροτάτην κίνησιν, πράγμα καταπλη
άνήθικον ή μή έντιμον.
κτικόν κατόπιν τής τόσης ζέστης. Διά τά λοιπά κινηματο πάρχει
Υπάρχει δμως κάτι πού δέν είνε ορθόν καί πού θίγει
θέατρα ή ημέρα τής ένάρξεως τής λειτουργίας των μένει —δσον
καί άν δέν γίνεται άπό κακήν πρόθεσιν—δλους
άκόμη άκαθόριστος λόγφ τοΰ καιροΰ,πάντως δμως είνε βέ τούς άλλους
διευθυντάς τών άθηναϊκών κινηματογράφων.
βαιον δτι τό άνοιγμα των δέν θά βραδύνη πέραν τών τε Καί αύτό είναι
ή διαβεβαίωσις δτι, ό έκπεσμός τής τιμής
λευταίων ημερών τής άρχομένης έβδομάδος.
τών εισιτηρίων γίνεται κατόπιν τής άφαιρέσεως άπό αύτήν
Σημειωτέον δτι δλα—πλήν τοΰ «Μοντιάλ»—είναι έτοι τοΰ
ποσοστού
τοΰ
καταργηθέντος φόρου- Μέ τόν τρόπον
μα διά νάδεχθοΰν τό κοινόν, περατωθεισών έντελώς τών αύτόν δίδεται είς τόν
κόσμον ή έντύπωσις δτι δσα κινημα
άνακαινίσεων καί μεταρρυθμίσεων πού τούς έγιναν κατά τοθέατρα δέν έλαττώσουν
κατά τήν ιδίαν άναλογίαν καί
τήν διάρκειαν τών τελευταίων έβδομάδων. Έξ δλων έξω- αύτά τάς τιμάς τών εισιτηρίων
των, κάνουν ένα είδος καραισθη ριζικώτερον τό «’Αττικόν» τό όποιον παρουσιάζε ταχρήσεως είς βάρος του, έπιζητοΰντα
αισχροκερδή ωφε
ται κατά τήν έφετεινήν περίοδον, άπό πάσης άπόψεώς ά- λήματα. Καί νά είχε τουλάχιστον καμμίαν
σχέσιν αύτό μέ
ψογον, δέν ύστεροΰν δμως πολύ καί τά άλλα κινηματοθέ
τήν
πραγματικότητα
!...
„
ατρα διά τά όποϊσ, άλλσΰ περισσότερον, άλλοΰ όλιγώτερον
Άλλά
δλοι
γνωρίζομεν
δτι
ή
πολυθρύλλητη
αύτή έλάτέλήφθη πάντως φροντίς νά έμφανισθοΰν οπωσδήποτε εύ- τωσις τοΰ φόρου, μόλις φθάνει τάς δύο ή τρεις
δραχμάς
παρουσίαστα.
διά τά εισιτήρια τών μεγάλων άθηναϊκών κινηματογράφων,
* »
*
διότι ή φορολογία είναι άντιστρόφως πρός τήν τιμήν τών ει
Ή καθυστέρησις τής συμπληρώσεως τοΰ άνακαινισμοΰ σιτηρίων προοδευτική' καί γίνεται τό ποσοστόν της μιτοΰ «Μοντιάλ» θά συνεχισθή δι' άρκετάς άκόμη ημέρας κρότερον δσον μικροτέρα είνε ή πόλις είς τήν όποιαν λει
καί δέν θά κατορθωθή νά γίνη τό άνοιγμα τοΰ κινηματο τουργεί τό κινηματοθέατρον. Διά τάς ’Αθήνας συνεπώς
θεάτρου αύτοΰ πριν άπό τό τρίτον δεκαήμερον τοΰ ’Ο έφαρμόζεται τό άνώτατον δριον τής φορολογίας διότι είνε
κτωβρίου. Ό λόγος τής μεγάλης αύτής άργοπορίας είναι καί ή μεγαλειτέρα πόλις τής Ελλάδος.
αί σχεδόν έκ θεμελίων άνακαινίσεις αί όποΐαι τοΰ γίνον
Έκτός δμως τοΰ δτι τό ποσοστόν τής έλαττώσεως τοΰ
ται, διότι ή έπιθυμία τής έταιρίας «Γ. Συνοδινός καί φόρου είνε είς τήν πραγματικότητα άσήμαντον, δλοι οί άΠαπαστόφας» πού άνέλαβε νά τό έκμεταλλευθή είναι νά γώνες καί δλος ό θόρυβος πού έγινε διά νά δοθή ή μικρά
τό παρουσιάση στό κοινόν δσον ήμπορεϊ άρτιώτερον.
αύτή έλάττωσις άπέβλεπαν, νομίζομεν, δχι διά νά γίνη μιΜέχρι τοΰ τέλους τής παρελθούσης έβδομάδος είχαν κροτέρα ή τιμή τών εισιτηρίων άλλά διά νά μικράνη ή
συμπληρωθή ή άντικατάστασις τώύ καθισμάτων, ή άνα- ζημία τήν όποιαν αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις ϋφίκαίνισις τής σκηνής καί ή τοποθέτησις τής νέας ήλεκτρι- σταντο, άφοΰ τό κράτος επλησιάζε νά είσπράττη μόνον
κής έγκαταστάσεως διά τόν φωτισμόν καί τήν θέρμανσιν. του ολόκληρον τό άντίτιμον τοΰ εισιτηρίου. Καί θά τό
’Απομένουν άκόμη νά γίνουν αί γενικαί διακοσμήσεις τής κατόρθωναν ίσως, μετά τήν έλάττωσιν τοΰ φόρου πού έ
αιθούσης καί τών εισόδων καί μερικαί λεπτομερειακά! γινε, άν δέν έπήρχετο έν τφ μεταξύ ή τρομακτική υψωσις
ανακαινίσεις άκόμη.
τής τιμής τών ταινιών πού προεκλήθη τόσον άπό τήν
Συνεπληρώθη έπίσης τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα καί πτώσιν τοΰ έλληνικοΰ νομίσματος δσον καί άπό τόν περι
ή τοποθέιησις τών μόλις άφιχθέ.-των ήχητικών καί προ ορισμόν τής εισαγωγής των, Καί άναφέροαεν μόνον τήν ύβολής μηχανημάτων τοΰ κινηματοθεάτρου έγιναν δέ καί περτίμησιν τών ταινιών χωρίς νά συζητήσωμεν διόλου
αί τεχνικαί δοκιμαί αύιών άποδώσασαι άριστα άποτελέ- διά τήν αύξησιν καί δλων τών άλλων γενικών έξόδων ε
σματα. Πρόκειται ώς γνωστόν περί μηχανημάτων ενός ει νός κινηματοθεάτρου· φωτισμού, διαφημίσεως, μισθοδοσίδικού τύπου, τοΰ τελειοτάτου, τής Cinemeccanica τοΰ Μι ος προσωπικοΰ κλπ. κλπ.
λάνου διά πρώτην φοράν είσαγομένου είς τήν Ελλάδα
Όλα τέλος άποδεικνύουν δτι ή διεύθυνσις τοΰ Σάλον
καί άγνώστου φυσικά μέχρι τής ώρας. Ή άπόδοσίς των, Ίντεάλ παρεσύρθη είς άνακριβείας, προσπαθούσα νά συνώς έγνώσθη έκ τών αποτελεσμάτων τών γενομένων δο αγωνισθή τούς συναδέλφους της καί αύτό είναι, άν δχι τι
κιμών, είναι πράγματι έξαιρετική, ύπερτερεϊ δέ πάντως άλλο, τούλάχιστον λυπηρόν.
πολλών άλλων ύπερδιαφημιζομένων τύπων.

Ή έξαφνική έπάνοόος τής καλοκαιρινής ζέστής μέ δ
λας της τάς συνέπειας άνέτρεψε δλας τάς προβλέψεις διά
τήν έναρξιν τής λειτουργίας τών χειμερινών κινηματογρά
φων καί μάςέπανέφερε δλως άνελπίστως είς τό μέσον τής
καλοκαιρινής περιόδου άπό τήν όποιαν άγνωστον πότε θά
ήμπορέσωμεν νά έξέλθωμεν.
Ή καλοκαιρινές νύκτες, άληθινά ούράνιο δώρον πρός
τά θερινά κινηματοθέατρα, τούς έπέτρεψαν νά ξαναϊδοΰν
είς τά μέσα ενός ’Οκτωβρίου, έπιτυχίες τής περιόδου τών
κυνικών καυμάτων, έπιτυχίες κοσμοσυρροής καί ταμεια
κών εισπράξεων.

Ή έναρξις τής λειτουργίας τοΰ «Ίντεάλ» έγινε μέ ήλαττωμένας τάς τιμάς τών εισιτηρίων είς 15 δρχμ. συνεχί
ζεται δέ καί θά συνεχισθή ή έφσρμογή αύτοΰ τοΰ τιμολο
γίου διότι ώς δηλοϊ ή διεύθυνσις τοΰ έν λόγφ
κινηματοθεάτρου, ή έπελθοΰσα έλάττωσις τής έπί
τών κινηματογραφικών εισιτηρίων φορολογίας έπιτρέπει

Μολονότι τό περιοδικόν αύτό είνε καθαρώς κινηματο
γραφικόν καί δέν συνειθίζει νά έξέρχεται άπό τόν κύκλον
τών ζητημάτων πού ένδιαφέρουν άμέσως τόν κινηματο
γράφον, άναγκάζεται νά άσχοληθή σήμερα μέ μίαν ύπόθεσιν, πού δσον καί νά φαίνεται έκ πρώτης δψεως άσχε
τη μέ τό καθορισμένον ένδιαφέρον του, είνε έν τούτοις
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όολύ σχετική δπως ήμποροΰν όλοι νά κρίνουν.
θέατρον τοϋ μετοχικοΰ ταμείου τό «Παλλάς».
Τό Εθνικόν θέατρον, ένας οργανισμός πού λειτουργεί
*
. .
* *
μέ τεραστίαν έπιχορήγησιν έκ μέρους τοΰ κράτους, φορο
Ή γαλλική κινηματογραφική έπιθώρησις Cinemato
λογικός ασύδοτος, μή έπιβαρυνόμενος μέ ένοίκια στέγης, graphic
Francaise, έπιτίθεται δρυμύτατα ένανιίον τής
απαλλαγμένος δηλαδή άπό τσ μεγαλείτερον μέρος τών εξό Αμερικανικής
έταιρίας «Μέτρο Γκόλδων πού έχει κάθε έπιχείρησις δημοσίου θεάματος, κα- ντου’Γν» διότικινηματογραφικής
τελευταία δέν έχει έγκαταστήση στούντιο
θώρισεν έφέτος νέον τιμολόγιον εισιτηρίων μέ αυξήσεις, είς τήν Γαλλίανή διά
νά
γυρίζη
ταινίας
γαλλικάς.
πού φθάνουν άπό 50 έως 80 τοϊς εκατόν έπί τών τιμών
Τό γαλλικόν περιοδικόν δέν έξηγεϊ τί άκριβώς θά ήθε
τών εισιτηρίων, πού είχε κατά τήν περισυνήν χειμερινήν λε άπό
τήν
άμερικανικήν
εταιρίαν
καί
διά
ποιαν έλλειψιν
περίοδον. ’Εκτός αύτοΰ όλιγόστευσε τάς λαϊκάς παραστά την κατηγορεί. Διότι δέν παράγει ταινίας είς
τήν γαλλι
σεις είς τό ένα τρίτον τοϋ περισυνοΰ άριθμοΰ των χωρίς κήν γλώσσαν ή διότι δέν παράγει ταινίας εις τό γαλλικόν
νά παραλείψη έννοεΐται νά αύξηση καί δι’ . αύτάς τάς τι έδαφος;
μάς τών εισιτηρίων.
^"Οπως δμως αν καί έχη τό πράγμα, ή πολεμική αύτή εΐνε
Εϊπόμεν δτι έπιφανειακώς τό πράγμα δέν μά; ένδια- άδικος. Διότι άν μέν άφορά τήν πρώτην περίπτωσιν ή «Μέφέρει διότι εΐνε ξένον άπό τόν κινηματογράφον. ’Αλλά τρο-Γκόλντουίν»
δχι μόνον «γυρίζει» ταινίας είς γαλλικήν
εί.ε πραγματικά ξένον; Μόνον είς τήν έπιφάνειαν. Διότι
πρώτη έξ δλων τών άμερικανικών εταιριών ΐδρυσεν
ό κινηματογράφος πληρώνει δυστυχώς ένα μέρος τών έ- άλλά
μετά
τήν
οριστικήν
έπικράτησιν τοΰ όμιλοΰντος κινημα
ξαφανιζομένων είς τόν καιάδαν τοϋ πολυτελούς αύτοϋ ορ τογράφου, ειδικόν στούντιο
είς τό Χόλλυγουντ άποκλειστιγανισμού, πού ύ.τάρχει φαίνεται διά νά παχαίνουν δσοι κώς καί μόνον διά τό «γύρισμα
» ταινιών γαλλικών, .τοΰ
τυχηροί μαστεύονιαι άπό τά πλούσια καί ευπρόσιτα τα όποιου μάλιστα, ή έναρξις έγινε κατά τρόπον έξαιμεία του. Καί τό πληρώνει αύτό, διότι άπό τήν πολυσύν ρετικά πανηγυρικόν. ’Εκτός αύτοΰ δέ, τής κατασκευής
θετόν φορολογίαν πού εΐσπράττεται άπό τόν κινηματογρά δηλ., ταινιών άποκλειστικώς γαλλικών, δλαι σχεδόν αί άλ
φον διά νά διοχετεύεται εις τάς κυψέλας διαφόρων κη λοι έκδόσεις της «Μέτρο Γκόλντουίν» ντουμπλάρονται εις
φήνων, ένα μέρος—μικρόν ή μεγάλο, άδιάφορον—πηγαί τήν γαλλικήν.
νει καί εις τό ταμεϊον τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου διά νά ένιΈάν πάλιν ή γαλλική κινηματογραφική έπιθεώρησις
σχύση τό «έθνικόν του έργον».
έξανίσταται διότι ή «Μέτρο» δέν παράγει ταινίας έπί τού
Άς παραδεχθώμεν διά μίαν στιγμήν δτι εΐνε καλόν γαλλικού, εδάφους, ή έκ τοΰ γεγονότος αύτοΰ οργή της εΐ
νά φορολογούνται αί κινηματογραφικοί έτιχειρήσεις, διά νε δχι μόνον άδικος άλλά καί άκατανόητος. Διότι άλλοίνά μή ζοΰν καθόλου αί εκατό χιλιάδες τών πτωχών έλλή- μονον αν ένας παραγωγός ταινιών θά ήτο υποχρεωμένος
νων πού κερδίζουν άπό αύτάς ένα ξηρόν έπιούσιον, νά κατασκευάζη τάς ταινίας πού θά προβληθοΰν είς μίαν
καί νά ήμποροΰν νά ζοΰν πλουσιοπάροχα οί εκατό α χώραν, έντός τοΰ έδάφους της. Θά έπρεπε νά ίδρύση
πόστολοι τής νεωτέρας ελληνικής καλλιτεχνίας πού περί στούντιο είς δλον τόν κόσμον πράγμα πού είναι θεωρητιφέρονται έντός τοΰ μεγάρου τής οδού Αγίου Κωνσταντί κώς καί, λογικώς Αδύνατον, βιομηχανικώς δέ πρωτοφανές.
νου. Άφοΰ δμως γίνεται αύτή ή θυσία καί τόσες άλλες
’Εκτός τούτου ή Γαλλία δέν έχει τόσην έκτασιν ώστε
άκόμη, δέν θά έπρεπε έπί τέλους νά ύπάρχη καί κάποιο νά κατορθώοη νά «άπορροφήση», τρόπον τινα, μόνη αύτή
Αντάλλαγμα; Μία άναγνώρισις κάποιας μικράς ύποχρεώσε- τήν έξαιρπικής πρός χάριν της καί έντός τοΰ έδάφους της
ως νά εΐνε εύπρόσιτον τό ’Εθνικόν Θέατρον ώς δημόσιον κατασκευασθησομένην ποσότητα ταινιών. Κατ’ άνάγκην
θέαμα εις τό πολύ κοινόν; “Οπως ηΰξήθησαν αί τιμαΐ τών πρ έπει νά έξαχθοΰν αύται είς, τό έξωτερικόν, είς άλλας
εισιτηρίων του σήμερον, κατήντησεν ένα θέατρον έξαιρε- χώρας. Αί όποϊαι βέβαια πολύ δλίγον ένδιαφέρονται, άν
τικά πολυτελές,προωρισμένον νά συγκεντρώνη μόνον έκεί- θά εισαγάγουν γαλλικήν παραγωγήν, ίσως δέ μάλιστα νά
νους, πού άπό «σνομπισμόν»—τό φροΰτο τής έποχής—θά προτιμοΰν άκριβώς τό άντίθετον.
ήσαν διατεθειμένοι νά πληρώσουν δσα τούς ζητηθούν διά
νά έπιδειχθβΰν μέσα είς ένα περιβάλλον άπροσπέλαστον
διά τομή «σμάρι»—άλλο έπίκαιροφροΰτο κι’αύτό—κοινόν.
Άφοΰ λοιπόν δέν εΐνε δυνατόν, διά λόγους τούς οποί
ους δέν γνωρίζομεν ούτε ήμεϊς ούτε κανείς άλλος, νά γίνη τό ’Εθνικόν Θέατρον πραγματικώς έθνικόν, καλόν θά Πειραιεΰς
ήτο καί εύκταϊον,—διά νά άνακουφισθοΰν έπί τέλους καί
—Ή πόλις τοΰ Πειραιώς Ανέκαθεν δέν είχε νά επί
όσοι ύποχρεωτικώς τό συντηρούν—νά εύρεθή κάποιος ο
λίγον άφιλότεχνος ύτουργός τής Παιδείας, ό όποιος νά δειξη τίποτε άξιον λόγου άπό κινηματογραφικής άπόψεως.
Καί
ή αιτία είναι εύκολον νά έξηγηθή. ‘Υποστήριξις καί
δώση ένα τέλος είς αύτήν τήν ιστορίαν. Καί άφοΰ κενώση
διά τόν κινηματογράφον ελάχιστα δεικνύον
τό κτίριον άπό δλα τά έντός αύτοΰ έμψυχα, νά τό κλειδώ- ένδιαφέρον
ται
ύπό
τών κατοίκων·
ση μέ έπίμέλειαν καί νά μή παραδίδη τά κλειδιά του παρά
—’Επειδή αί Αθήναι είναι τόσον κοντά, καί έχουν με
μόνον έναντι ένοικίου, είς πλανοδίους, δπως άλλοτε, θιά
σους διά νά παίζουν έργα Ακατάλληλα διά δεσποινίδας κυ γάλα καί τέλεια κινηματοθέατρα, προσελκύουν αύται τό
μεγαλείτερον μέρος τής εύπορου καί άριστοκρατικής τάρίας, νέους καί., άνθρώπους.
ξεως, είς δέ τούς τρεις κυριωτέρους κινηματογράφους τοΰ
Πειραιώς συχνάζουν ή μεσαία καί ή κατώτερα πειραϊκαί
*
·
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα άφίκετο έκ τής δυτικής τάξεις.
—Χάρις ε’ις„τούς φιλότιμους άδελφούς Γιαμαλίδη έσηΕύριόπης, δίιου είχε μεταβή διά τήν προμήθειαν ταινιών μειώθη
πέρυσι ένας σταθμός προόδου διά τής άνεγέρσεως
δ διευθυντής τοΰ ομωνύμου οίκου κ. I. Μαργκουλής.
—παραπλεύρως τοΰ παλαιοΰ—τοΰ νέου κτιρίου τοΰ κινηΌ κ. Μαργκουλής έξησφάλισε έφέτος διά τό γραφεϊον ματογράφου«Σπλέντιτ» ό όποιος πράγματι δύναται ΰφ’δλας
φεϊον του είκοσιπέντε ταινίας παραγωγής διαφόρων εται τάς Απόψεις νά συγκριθή μέ τούς καλλιτέρους άθηναϊριών μεταξύ τών οποίων πέντε τής «Οΰνιβέρσαλ». Περι κούς τριούτους.
λαμβάνονται δέ είς αύτάς καί τό περίφημον φίλμ τοΰ Σα—“Από Αριθμητικής άπόψεως αί κινηματογραφικοί αΐλιάπιν δ«Δόν Κιχώτης» ένα άλλο μέ τόν Ζώρζ Μιλτόν, τόν θουσαι παραμένουν αί αύται τόσον είς τό κέντρον δσον
γνωστόν ώς Μπουμπούλ, δύο μέ τήν γερμανίδα καλλιτέ- καί είς τά πέριξ, καθώς καί είς τούς συνοικισμούς.
χνιδα Μάγδαν Σνάϊντερ κ. ά.
—Ένφ εις τάς Αθήνας ή προσεχής κινηματογραφική
’Ελλείψει έπαρκοΰς χρόνου δέν κατέστη δυνατόν νά κίνησις προοιωνίζεται,εκτάκτως ζωηρά διά τής λειτουρ
γνωσθοΰν ποια άκριβώς έργα περιλαμβάνει ή έφετεινή ει γίας νέων κινηματογράφων, είς τόν Πειραιά παρατηρεϊται
σαγωγή τοΰ άνωτέρω γραφείου, θά γράψωμεν δμως λεπτο- άντιθέτως μία τάσις χαλαρότητος ή όποια δέν μάς υπό
μερέστερον περί αύτών είς τό προσεχές φύλλον. Πάντως τά σχεται εύχάριστα πράγματα.
περισσότερα έξ αύτών θά προβληθούν είς τό κινηματο—Πρό ημερών διεδόθη δτι έμελλε νά κάμη έναρξιν5 τό
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«Σπλέντιτ»,άλλά οί τοΰ Χάϊ-Λάϊλ θέλοντες νά προλάβουν όμάδος, θά λειτουργούν κατά τήν χειμερινήν περίοδον μό
καί νά άρχίσουν πρώτοι αύτοί, ήνοιξαν τάς πύλας τοΰ τε νον οί Κινηματογράφοι «Πάνθεον» καί «Ίντεάλ».
Άνδριόπονλος
λευταίου άλλά μέ άποτελέσματα πολύ άσχημα άφοΰ μέ
τούς ελάχιστους θεατάς πού συνεκέντρωσαν τάς πρώτας Καλάμαι
ημέρας, μόνον ζημίας κατώρθωσαν νά άποφέρουν είς τήν
Δεσποτικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λησταί καί φαν
έπιχείρησίν των.
τάσματα» καί «Ό ιππότης τής έρήμου».
—Πλέον σωφρονέστερος φαίνεται ό κ. Γλιτσός διευ |
Τριανάν. Προεβλήθησαν «Ό πύργος ,εοΰ τρόμου»,
θυντής καί ιδιοκτήτης τοΰ «Καπιτολ» ό όποιος εΐνε απο «Πλοίαρχος φάντασμα», «Ό διάβολος τοΰ άέρος» «Ό εύφασισμένος νά μή πρυβή είς έναρξιν τής λειτουργίας τοΰ κολώτερος δρόμος», «Μαροκινοί έρωτες», «Σατανική παρέκινηματογράφου του προτού ό καιρός γίνη άπβλύτως κα λασις», «’Εναέριος παραγωγή» καί «Έμπνευσις» μέ τήν
τάλληλος πρός τοΰτο.
Ή έν γένει σημερινή κινηφατογραφική κίνησις τοΰ Γκάρμπο.
'Εδέμ. Προεβλήθη τό έργον «Μία επικίνδυνος Απα
Πειραιώς συνοψίζεται είς τά εξής :
γωγή»,
Παπακώτση
—Κατόπιν τών συνειθισμένων άνακαινίσεων, έσωτερικών καί εξωτερικών μεταρυθμήσεων κλπ. έκαμεν άπό τής Πύργος
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «*Ο φτωχός σπου
παρελθούσης Πέμπτης 6 τρέχοντος έναρξιν δ κινηματογρά
φος Χάϊ-Λάϊφ μέ τήν γαλλικήν ταινίαν «Ό Πολωνός Ε δαστής», «Μπελφεγκόρ» καί τό «Τραγούδι τών ’Εθνών».
Προσεχώς «Κατηγορουμένη έγέρθητι».
Ζώρας
βραίος».
—Άπό τής Κυριακής 9 τρέχοντος ήρχισε τάς πα Μιτυληνη
ραστάσεις του ό μέγας κινηματογράφος * Σπλέντιτ > μέ τήν
Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ένα τραγούδι άπό
ταινίαν «ό Κατήφορος» γαλλικήν δμιλοΰσαν, μέ τήν Τζοάν
Κράουφορδ καί ιόν ώραϊον ζέν πρεμιέ Κλάρκ Γκάμπλ. τή Χαϊδελβέργκ», «Ό έρως πάντα θριαμβεύει» καί «Τό
'Η διεύθυνσίς του υπόσχεται νά προβάλλη τάς τελευ βάλς τοΰ βαγκόν-λί».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ανύπαντρος
ταίας καί ώραιοτέρας κινηματογραφικός ταινίας μεταξύ
Σωφρονιάδης
τών οποίων διαφημίζει καί τάς εξής : «Μάτα Χάρι». «"Ενα μπαμπάς» καί «'Ο Κατήφορος».
τραγούδι», όπερέττα, «'Ο Νικητής», «Φαντομάς», «Λίγη Κέρκυρα
άγάπη», «Ρούμπα έρωτος·, «Θά μέ παντρευιής» κτλ.
’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σάρξ καί διάβο
— Κιν. ’Πλύσια : “Εκαμεν έναρξιν άπό τής Παρα
σκευής 7 τρέχοντος μέ τό έργον «Ίππόται τής έρήμου» λος», «Ή μάσκα τοΰ σατανά», «Ή μοδίστα τών Παρισίων»,
«Άπηγορευμένη ευτυχία», «Σωτήρ πλοίαρχος»,, «Ή
καί κωμωδίαν «ή ’Ελευθερία»» μέ τόν Χονδρόν καί Λι
Άστέρω», «Ή ’Ανατολή», «Στόν άλλαλαγμό τής,μάχης»,
γνόν τό άφθαστο κωμικό ζευγάρι.
«Ό
θρίαμβος
τής θελήσεως», «Κυρίαρχος τής έρήμου»,
Κιν. Φώς : Ό δραστήριος καί Ακούραστος διευθυντής
του κ. Ζερβός έργάζεται πυρετωδώς διά τήν δσον τό δυ «Μυστηριώδης κυρία», «‘Υπό τά χαρακώματα», «Ύπερ,άνω
τοΰ
Νόμου»,
«Τό Λονδϊνον μετά τά μεσάνυχτα», «Ή
νατόν τελειοτέραν καί άρτιωτέραν έφετεινήν - λειτουργίαν
τοΰ έν λόγφ κινηματογράφου, τοΰ οποίου τά μηχανήματα άγνωστος», «Αίδύο άδελφαί», «Οί άπάχηδες τών ’Αθη
νών»,
«Γάμος
μετ
’ έμποδ ων·, «Τό μοδέλο τής ηδονής»,
έχουν άντικατασταθή διά νέων τελειοτέρων, ή δέ έναρξις
«Ό άνεμος», «Φίλησέ με Μαρίτσα», «Κατηγορούμενε άθέλει γίνη Ανυπερθέτως έντός τής προσεχούς έβδομάδος.
παλλάττεσαι»,
«Ή
μυστηριώδης νήσος», «Νεοσύλλεκτοι»,
ΛΤάνος Βρυ ννιος
«Μοντέρνοι παληάτσοι», «Ό Πάτ κι’ δ Πατασόν στό Οι
κοτροφείο» καί διάφορες κωμωδίες.
GeogxXevtxn
Άκταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά Ανδραγαθήμα
Διονύσια. Έκαμε έναρξιν τήν 9 τρέχ. μηνός μέ τό έρ τα ένός καμπαλέρο», «Δυό καρδιές σ’ ένα,βάλς». »'Η τυγον «Μία νύχτα στόν παράδεισο» μέ τήν “Αννυ “Οντρα. χοδιώκτις τοΰ Μόντε Κάρλο», «Καβαλλάρης διάβολος».
Λ. Πύργος. Άπό τής 7 τρέχ. μηνός έκαμε έναρξιν μέ «’Ερωτικόν βάλς», «’Αθάνατος άλήτητ», «Βαρώνη Τσιγ
τό έλληνικόν έργον «Έξω φτώχεια» καί μέ τήν σύγχρονον γάνα», «Ίουδήθ καί Όλοφέρνης», «Οί άπάχηδες τών Παπροβολήν τής ταινίας«ΟΙ σεισμοί τής Χαλκιδικής» ληφθεϊ- ρισίων», «Ό κέρβερος τής τάξεως», «‘Ο δρόμος τοϋ πα
ραδείσου» καί «Ό άρουραϊος».
Μπούας
σης ύπό τής Ντάγκ Φίλμ.
Οί λοιποί χειμερινοί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας Χίος
παραμένουν άκόμη κλειστοί.
Af. Π.
Άστήρ (θερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Οί τρεις
ένοχοι, «Ή μωρά παρθένος», «Λοΰπιγκ δή Λούπ», «Άν
Πάτραι
ποτέ τήν καρδιά σου χαρίσης» έπιτυχώς, «Φυγή άπό τήν
Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «Κισμέτ» μέ τόν Μο- κόλασι» καί «Τό λυκόφως τής δόξης» μέ ικανοποιητικός
χίκα. «Ή Α. Μ. ό “Ερως», «Ό έρως Τσιγγάνων», «Ρόννυ» εισπράξεις καί διέκοψε τάς θερινάς του παραστάσεις.
καί «Παρί Μτεγκαίν». Προσεχώς «Ό τραγουδιστής τής
Άστήρ (χειμερινός). Πρός τό παρόν δίδει παραστάσεις
Σεβίλλης».
ό θίασος Μύλλερ
Βονδούρης
Ονφα Πάλας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μόντε Κάρλο»
Άργοατόλιον
β' βιζιόν καί «‘Η έπιστροφή». Άπό τής 3ης τρέχ. διέκο
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν μέ μετρίαν, έπιτυχίαν, λόγφ
ψε διά παντός τάς παραστάσεις του δι’ οΰς λόγους έκθέττής προεκλογικής κινήσεως τά έργα «Θύματα ρουλέττας»,
τομεν κατωτέρω.
«'Η
ωραία έξόριστος», «Ματωμένες θάλασσες», «Αιχμά
Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή Α.
Μ. δ “Ερως», «“Ερως Τσιγγάνων», «Ρόννυ» καί «Παρθέ λωτος» μέ οίκτράν Αποτυχίαν καί «Τό στοιχειωμένο ,σπήτ
τι».
’
Επίσης
έπιτυχώς τό έργον «Νυκτερινή ,ώρα» μέ τήν
νος 100 ο]ο».
Λαοϋ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή μάστιξ τής άν- Μπίλλυ Ντόβ.
Κέφαλος.
’Ύπό τήν διεύθυνσίν τών έπιχειρηματιών κ.
θρωπότητος», «Σαράτ ό τρομερός», «Ή άγνωστο.,» καί
κ. Καλλιγά καί Χριστοδουλάτου καί μέ έγκαταστά,σεις ό
«Πληγωμένες καρδιές».
μιλοΰντος
συστήματος
Σάμσον Έλέκτρικ, άτινα έγκατέ
Ό εξοντωτικός συναγωνισμός μεταξύ τών έπιχειρηματιών τοΰ κινηματογράφου τής πόλεώς μας, τής όμάδος στησε έπιτυχέστατα ό μηχανικός κ. Γ. Παπαλεξάνδρου,
।
θά
λε.τουργήση
έφέτος
ώς κινηματοθέατρον τό χειμερι
Καλλιάφα, Κουβέλη κ.λ.π. (Πάνθεον, Ίντεάλ, Ζενίθ), άφ*
ενός καί Σωτ. Πετροπούλου (Οΰφα Πάλας) άφ,’ ετέρου, νόν θέατρον «Κέφαλος» ένθα θά προβάλλωνται ταινίαι
'
τής
Έλλην.
Κινημ.
Ένώσεως
Βουτσινας
έπέφερε τήν διάλυσιν τής μιάς έκ τών άνωτέρω έπιχειρή
σεων, τής τοΰ κ. Σωτ. Πετροπούλον (Οΰφα Πάλας). Δια- । ’Αλεξανδρούπολη
λυθείσης ήδη τής έπιχειρήσεως «Οΰφα Πάλας» καί ,άποΉλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά Απόκρυφα τοΰ
ζημιωθέντος έν μέρει τοΰ κ. Πετροπούλου ύπό ιής άλλης

14

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

χαρεμιού», «Δικαστική πλάνη», «Λευκαί Σκιαί», «Ή μοδιστα τών Παρισίων» μέ τήν Νόρμα Σήρερ, «8.O.S.» και
«Δυναμίτις».
Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Αντώνιος καί
Κλεοπάτρα», «Άρπακτικά ένστικτα», «Τρελλή ευτυχία»,
«Γυναίκα τοΰ δρόμου», «*Ο ούρανός τής δόξης», «Ίβάν ό
τρομερός», «Τό μελανόν της σημεϊον», «Σουνίτα» καί «’Α
δελφοί Καραμαζώφ» άπαντα μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
Κόννος

καί «Νυχτερινή ώρα» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.
Β' Κινηματογράφος. ΠρΟεβλήθηταν τά φίλμ «Κίνδυ
νος θάνατος» μέ τόν Τόμ Μίξ καί «Ή Κόλασις» τοΰ
Δάντε.
Β. Παπανδρέου

Τρίκκαλα

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Πρίγκηψ καί κοκόττα», «Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως», «Τό τραγούδι τοΰ λύ
κου» καί «ΟΙ κοζάκοι τοΰ Ντόν» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
Έπίσης προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Κρυφή αγάπη»,
Άγρίνιον
μέ τήν Λύα ντέ Ποΰτι, «Άχ μπέμπη !», «Κλει
Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «Θωρακισμένον υπό «Ζήλεια»
χείλη» μέ έπιτυχίαν καί «Ή Κόλασις» τοΰ Δάντε
γειον», «Πυροσβέστης», «Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», «Ό σμένα
μέ
οίκτράν
αποτυχίαν.
δρόμος τοϋ παραδείσου» καί «Θεατρική τραγωδία».
Μαλιώρας

’Ηράκλειον

Βα8ύ (Σάμο»)

Άλκαξάρ. ’Έκλεισε τάς πύλας του, μεταφερθέντων τών
‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή λέσχη τής 73»
μηχανημάτων του είς τό χειμερινόν.
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τά σκάνδαλα τοΰ έπιτυχώς καί «Τό άγορόκόριτσο» μέ τήν Ντίνα Γκράλα μέ
Πούλμαν
Μπρόντουαίϋ» καί «Ό τρελλός τραγουδιστής». Κατά τάς αρκετήν έπιτυχίαν.
απογευματινός ώρας τών Κυριακών προβάλλονται έπεισό- ί Λεύκάς
δι« τών βωβών «Θηρίον τής έρημου» καί «Φάσμα περιου
I
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έ^γα «Τιτί ό βασιλεύς
σίας».
Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό έγκλημα ένός τών άλητών» «Κορίτσια προφυλαχθήτε», «Ή θεά τοΰ δά
σους» καί «Κίτρινο διαβατήριο».
Τσιρίμπασης
πατέρα» καί «Σόου Λιπότ».
Άλάμπρα. Προεβλήθη τό έργον «Τά λευκά ρόδα τοΰ
Ζιλμόρ» καί έκλεισε τάς πύλας του.

Ίεράπετριχ

Προεβλήθησαν άπό τά μέσα τοΰ Σ]βρίου τά φίλμ «Ή
πριγκήπισσα τής μόδας», «Τό μάτι τοΰ νεροΰ», «Λευκή
σκλάβα», «Τό θΰμα τών πτερύγων» καί «’Ατιμασμένη
παρθένος».

Άρχάναι
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Προεβλήθησαν τά έργα «Σά σέ Παρί» καί «Μέγας Να
ΠΟΡΤ Σνί’Τ. 9 ‘Οκτωβρίου (Τοϋ άνταποκριτοϋ
πολέων».
μας). Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας ετοιμάζονται
πυρετωδώς διά τήν έναρξιν τής χειμερινής περιόδου.< ΟΰΣητεία
τω ό Κινημ. «Άμπίρ» άνήγγειλε ότι κάμει έναρξιν τήν '.0
Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό μάτι τοΰ νεκροΰ» καί «Τά ’Οκτωβρίου, οί δέ δύο άλλοι, προσεχώς.
λευκά ρόδα τοΰ Ζιλμόρ».
Κατά τάς δύο τελευταίας εβδομάδας οί θερινοί τής πόλεωε προέβαλον τά εξής έργα:
Νεάπολι;
Έλδοράδο. Ή πόλις τών τραγουδιών» μέ τήν ΜπριγΠροεβλήθη τό έργον τοΰ Λαμαρτίνου «Ζοσελέν».
κιττε Χέλμ καί τόν Κιεπούρα καί «Ό καταδικασμένος
Σέρραι
στόλος» μέ τόν ΟύΐλλιαμΜπόΰντ.
Άμπίρ. «Τό τραγούδι τοΰ ληστοΰ» μέ τόν Λώρενς
Κ’ρόκιο»'. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αθάνατος αλήτης»,
Τίμπετ, Echec et mat μέ τήν Ντόλλυ Νταίβις καί «Ή
«Ρωμαντικές καρδιές» καί «Τό φλεγόμενον μέτωπον».
γυναίκα
μου σατανάς».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κλεμένη αγάπη»
Μαξέστικ. «Κική» μέ τήν Μαίρη Πίκφορδ καί «Ό ε
καί «ΟΙ ξενύχτηδες».
κατομμυριούχος».
Στυλιανός
Αύρα. Προεβλήθη τό έργον «Ή καταδίωξις τοΰ λύκου».
Βατακίδης

"Αρτα
’Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή αιχμάλωτος τών
αγρίων» καί «Τιτί ό βασιλεύς τών άλητών». "Ηδη δίδει
παραστάσεις ό θίασος Ρένας Ρουγκέρη.
Ζάγκας.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΟΥΗΑΙΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Ύπό τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν» προσελήφθη διά νά παιξη εις μίαν σειράν ταινιών ή νεαρά Σουηδίς ήθοποιός
Τζέν Ράϋμον, ή οποία θεωρείται ύπό τών διαφόρων σκη
Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σπήτι τοΰ ψεύ νοθετών καί ήθοποιών τοΰ Χόλλυγουντ ώς Κινηματογρα
δους», «Ή άναδυομένη ’Αφροδίτη», «Τά μαργαριτάρια φικόν φαινόμενον φωτογενείας
τών Ρωμανώφ», «Οί νεόπλουτοι» καί «Ό φίλος μου ό Ή Τζέ-ι’ν Ράϋμοντ έχει ήδη διερμηνεύση διαφόρους
ρόλους είς ταινίας άμερικανικής παραγωγής.
σωφέρ».
'Ολύμπια. Προεβλήθησσν«Τό μυθιστόρημα τής φύσεως»
καί «Ό νόμος τών όπλων.
Καλογιάννης

Δράμα

Βόλος

ΤΑ ΚΕΡΑ! TH2JK2MQS ΜΠΗΤΙ3

‘Αχίλλειον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό άγνωστος τρα
γουδιστής», καί «Τό γράμμα».
Ή ’Αγγλική κινηματογραφική 'Εταιρία «ΓκωμόνΜπρίΈξωραιστικής. Προεβλήθησαν τά ελληνικά «Οί ά
τις» έκλεισε τόν ισολογισμόν της τοΰ πρώτου εξαμήνου
πάχηδες τών ’Αθηνών» καί «Ό παληάτσος τής ζωής».
τοΰ τρέχ. έτους καί υπέβαλε αύτόν πρός έγκρισιν είς τήν
Παπαβασιλείου
γενικήν συνέλευσιν τών μετόχων της.
Λάριοοα
Ό κλεισθείς ισολογισμός παρουσιάζει πραγματοποιηΦρουρίου. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Άνύ- θέντα καθαρά κέρδη πεντήκοντα δύο εκατομμυρίων γαλ
παντρη μητέρα», «Φόξ Φόλλις», «Ό πλοίαρχος φάντασμα» λικών φράγκων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Μά τί τήν έκάματε μιά τέτοια ποσότητα χρημά
των ;
,—Ό άνακριτής μπορ'ΐ νά μοΰ ύποβάλη αύτήν τήν
έριότηση.
Εννόησε άμέσως τί μπορούσε νά ώφεληθή άπό μιά
τέτοια θέση καί τέτοια άπάντηση. Ό άνθρωπος αυτός
δέν ^γνώριζε τί θά είπή αίσθημα' μιά καί μόνη άκα
ταμάχητη επιθυμία τόν κατέλαβε ν’ άποκτήση τό θαυ
μάσιο αύτό πλάσμα, πού τήν προηγουμένη άκόμη δέν
έλογάριαζε τά έκατομμύριά του. Βέβαιος γιά τήν επιτυ
χία του άρχισε νά έξυμνή τό άφιλοκερδές ένδιαφέρον
του καί έπροσπαθοΰσε νά μήν άναμίξη, καμμιά φράση
ποΰ θά μπορούσε νά προσβάλη τή νέα γυναίκα.
Εκείνη τόν άκουγε, ένφ έσυλογιζόνταν τόν Ζάκ καί
τό μέλλον της ποΰ ήταν σκεπασμένο άπό βαρειά σύν
νεφα. Ό Ντέ Γκαρέ ένόμισε τήν παρετεταμένη αύτή
σιωπή ώς παραδοχή καί έσπευσε νά φθάση στό συμ
πέρασμα :
— ’Ακούσατε,, καλή μου φίλη, πρόκειται περί ύποθέσεως πολύ ένοχλητικής . . . άλλά ύπάρχει πάντοτε
τροπος όλα νά διορθωθούν. "Αν μοΰ ύποσχεθήτε . . .
άν συγκατανεύετε . . .
Ή Έλβίρα έννόησε. ’Ορθώθηκε άπότομα κάτωχρη
μέ μάτια φλογισμένα άπό τόν θυμό καί μέ μεγαλοπρε
πές ΰφος έδειξε τήν θύραν στόν τραπεζίτη.
—’Εξέλθετε κύριε, τοΰ είπε. Μπορώ νά κλέψω, άν
θέλω . . . δέν είμαι όμως γιά πούλημα.
Ό Ντέ Γκαρέ έννόησε τό λάθος του, δέν έταράχθηκε όμως γιά τόσο μικρό πράγμα καί λογαριάζοντας
ότι ή σκέψη καί ή νύκτα θά έπηρέαζαν τήν άπόφασή
της, έσηκώθηκε νά φύγη λέγοντας:
—Μήν μοΰ θυμώσετε, άγαπητή φίλη' ό θαυμασμός
πού έχω γιά σάς μέ κάνει σάν τρελλόν. ’Ελάτε αύριο
τό βράδυ στή συνεδρίαση τοΰ κομιτάτου, θά προσπα
θήσω νά διορθώσω τήν ύπόθεση.
Νά διορθώση ! έπρεπε μά μήν γνωρίζη κανείς τήν
στριφνή καί μακιαβελική ψυχή τοΰ τραπεζίτη γιά νά
έμπιστευθή στήν λέξιν αύτήν. Πραγματικώς ό βαρώνος
άντί νά έγκαταλείψη τά σχέδιά του, προετοίμαζε μιά
νέα άλάνθανστη, κατ’ αύτόν, παγίδα καί ή κόμησα
είχε τήν άπόδειξη τήν ώρα τοΰ τσαγιοΰ.
Τήν στιγμή ποΰ έπερνοΰσε τό χώλ τοΰ Καζίνου ό
Ντέ Γκαρέ έσπευσε νά τήν συνάντηση καί τήν παρέσυ
ρε κοντά σέ ένα τραπέζι ποΰ ήταν συγκεντρωμένες
μερικές κυρίες άπό τις περισσότερο σημαίνουσες τοΰ
κομιτάτου. Μόλις τήν έβοήθησε νά καθήση έφερε τόν
λόγο στούς λογαριασμούς πού ώφειλε νά δώση, μέ τήν
έλπίδα ότι ή ντροπή καί ό φόβος τοΰ σκανδάλου θά
τήν έβίαζαν νά δεχθή τις προσφορές του. Ή κυρίες
άκουγαν δίχως καλά ν’ άντιληφθοΰν περί τίνος πρόκει
ται, δταν εκείνος έσκυψε κοντά στήν κόμησα καί τής
είπε σιγά :
—Δυστυχιός ! έκαμα δ,τι ήμπόρεσα δίχως νά έπιτύχω. Ξεύρετε δμως δτι ένας λόγος σας άρκεΐ γιά νά
θέσω τήν περιουσίαν μου στήν θιάθεσή σας . . .
Ή Έλβίρα δέν τόν άφησε νά τελειώση. Μέ καθα
ρή φωνή πού άκούσθηκε άπό δλους έφώναξε :
—Κατά μέρος ή κωμωδία ! Ή χθεσινή έορτή άπέφερε τετρακόσιες χιλιάδες φράγκα . . . Τό χρήμα αύ
τό τό έκρατοΰσα έγό» ... τό έξόδευσα... τό έκλεψα !...
Συναυλία άπό έπιφωνήσεις ύποδέχθηκε τήν δήλωσιν
αύτήν ένφ ή Έλβίρα δίχως νά προσέξη στό προσβλη
τικό ΰφος μέ τό όποιο τήν έκύτταζαν έσηκώθηκε καί
έβγήκε άπό τό Καζίνο μέ τό κεφάλι ψηλά, άφοΰ προ-

τήτερα έκεραυνοβόλησε μέ βλέμμα γεμάιο άποστροφή
τόν βαρώνο Ντέ Γκαρέ.
IV
ΟΠΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΥΜΑ
Ό μεγάλος έργοστασιάρχης Ντομόν Μολέν είχε καταληφθή άπό άπερίγραπτο θυμό. ’Ενεργητικός, δρα
στήριος, μόλις έξύπνησε άρχισε τήν έργασία του καί ένφ
έπρογευμάτιζε βιασ ικός έρριχνε μιά ματιά στάς πρωΐνάς έφημερίδας. Τόν έξερέθισε ένα ερωτικό Δ ι ά
φ ο ρ ο γιά τά κατορθώματα τοΰ γιου του στόν Άγιο
Βλάση. Ό μοχθηρός άνταποκριτής άφοΰ έξέθεσε μέ
πολλή σάτυρα τόν φανταστικό χορό τών χιλιοδράχμων
στό πράσινο τραπέζι έκανε μέ τρόπο ύπαινιγμούς γιά
μιά κάποια κυρία τής άριστοκρατίας ή οποία έπεκύρωνε τήν παροιμία «άτυχος στά χαρτιά, ' τυχερός στόν
έρωτα» καί έτελείωνε τό διάφορο του μέ ψυχο
λογικές άναλύσεις τών μεγάλων έργοστασιαρχών, οί
όποιοι μεταχειρίζονται κάθε μέσον γιά νά κάμουν ρε
κλάμα καί άποκτήσουν ένα όνομα.
Ό Ντομόν Μολέν έτσαλάκωσε τήν έφημερίδα άπό
τόν θυμό του, έσηιώθηκε καί άρχισε νά περιπατή νευ
ρικά. Ή είσοδος τοΰ γραμματέως έ,τροκάλεσε τήν
έκρηξη. Τοΰ έβαλε στή μύτη τήν τσαλακωμένη έφη
μερίδα καί μή συγκροτούμενος πειά:
—Έδιάβασες, τοΰ έφώναξε, τό τελευταίο κατόρθω
μα τοΰ γυιοΰ μου ! Σκάνδαλο ! κυριολεκτικώς σκάν
δαλο ! Νά λερώνη μέ τέτοιον τρότο τό όνομά του ! . . .
τό όνομα τοΰ έργοστασίου μου ! Νά τηλεγραφήσης άμέ
σως στόν άθλιο αύιό . . .
Έφερε τό χέρι στό λαιμό του σάν νά τοΰ ήρχετο άτοπληξίσ, ό γραμματεύς δμως ήσυχος στήν κα
ταιγίδα δέν τόν άφησε νά τελειώση τή φράση του :
—Ό Κύριος Ζ ίκ τώρα πρό ολίγου έφθασε άπό τόν
"Αγιο Βλάση καί ρωτά άν μπορήτε νά τόν'δεχθήτε.
Μέ ένα πήδημα ό έργοστασιάρχης βρέθηκε στόν
άντιθάλαμο. Ή ώχρότής τοΰ Ζάκ έξαντλημένου άπό
τήν λύπη καί τήν άΰ.τνία δέν καθησύχασε τόν θυμό του.
Δίχως ν* άπαντήση στόν χαιρετισμό τοΰ γυιοΰ του, δί
χως νά περιμένη νά τοΰ έξηγηθή ή νά τοΰ ζητήση
συγγνώμη, κρατώντας πάντα τήν έφημερίδα, ούρλιασε :
—Πρέπει τό πράγμα αύτό νά λάβη ένα τέλος. Δέν
μπορώ ! καταλαβαίνεις ; Ή διαγωγή σου περιγράφεται
σέ δλες τις έφημερίδες, όλος ό κόσμος τήν ξέρει.
Αίσχος γιά τό όνομά μας ! . .
Μάταια ό δυστυχισμένος Ζάκ έπροσπάθησε νά ύπερασπίση τόν έαυτόν του, βεβαιώνωντας δτι ό πατέρας του
είχε δίκηο νά είναι θυμωμένος, όρκιζόμενος δτι δλα
έτελείωιαν πειά καί πώς θά άλλαζε ζωή' έθυμόταν τήν
Έλβίρα καί έπροσπαθοΰσε νά άποσπάση τό σεβαστό
ποσόν πού είχε τόσο τρελλά διασπασθίση. Ό έργοστα
σιάρχης δμως ήταν άδυσώπητος. ’Επέβαλε σιωπή στόν
γυιό του καϊ έδήλωσε τήν άκλόνητή του θέληση συνοδεύοντάς την μέ τρομερές γροθιές στό τραπέζι.
—-Τίποτε !. Δέν σοΰ δίνω ούτε δεκάρα πειά έτελείωσε!
άκοΰς ; Είχα τήν βλακείαν ώς σήμερα νά πιστεύσω
τις υποσχέσεις σου. Έξεχείλησα δμως πειά· έτελείω
σε ! Θά φύγης γιά τήν ’Αμερική μέ τό έρχόμενο βα
πόρι καί θά σοΰ δίνω δύο χιλιάδες φράγκα τόν μήνα.
Άν σοΰ χρειάζονται περισσότερα δέν έχεις παρά νά
έργασθής όπως έγώ.
Καί γυρίζοντας άπότομα τήν ράχη" του, έφυγε.
(’Ακολουθεί)

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΤΤΝ ΜΑΓΕΡ 1.
1IAMS (EAAAS) Π

ΗΑΛΑΗ2

IflOMOT 41.

Γενικοί Αντιπρόσωποι

τοΰ Οίκου
II ’Αντιπρόσωπος τών Οϊκων
|| Gaumont-Franco Film Aubert Κινηματογραφικοί Ταινίαι
Gaumont Radio C'nema
ΑΘΗΝΑΙ
Κινηματογραφ. ΜηχαναΙ

ZEISS IKONag.

Άθήναι
[Γραφεία:

Θεμιστοκλέους 15 Άθήναι

και ‘Εξαρτήματα

Άριθ. Τηλεφ. 25-364

Γραφεία καί “Εκ&εσις
Πατησίων 99—Τηλ. 80 684

Πανεπιστημίου 83

Τηλέφωνον 23—626

Τηλ. Διεύθυνσις «Μετροφιλμς»

Άθήναι

Cine meccanica
ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κινηματογρ. Ταινίαι

& ΠΑΠΑ2Τ01-Α2
Γραφεία: Σωκράτους 30
Τηλεγ. Διεύθ. «Φιλμαπάρ»
Άριθ. Τηλεφ. 22-560

ΑΟΗΝΑΙ

Χώρος πρός διά&εσιν

ΑΘΗΝΑΙ

Άθήναι

CINE RRDIO

μ.

ΕΝ0ΙΚΐΑΖεΐΖ·ΜΑΗ2Π2
ΑΘΗΝΑΙ

Στοά Φέξη άρ. 52 (Α' όροφος)

AUOAOXITHE-SOTAUPUHS
Γραφεία: Εΰπόλιδος 14
Τηλεγρ· Δ)σις : «Φιρνατέξ».
Άριθ. Τηλεφ. 24-895
Άθήναι

Πάροδος όδοϋ Μητροπόλεως
Τηλεγ. Δ)σις: «Μητρόπολισφιλμ»

ΚΙΚΗΜΑΤΙΓΡΑΦΙΚΛΙ Willi

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ - NON

Διά τήν 'Ελλάδα, Κύπρον, ’Αλβανίαν καί Δωδεκάνησον

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Γη·»™»·:.» ·
ρχφεια .

ΑΘΗΝΑΙ
: Λεωφ. Πανεπιστημίου 36
ΠΕΙΡ
αιΕΥΣ . Λεωφ. Σωκράϊ0υς 41

Διευ&υντής : HP- Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : 'Οδός Σωκράκους 30
Άριθ.’^Αΰτομ. Τηλεφ. 21-558

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑ!. ΕΝΟΣΙΣ WSimMWOTS
Συνεργασία τών Γραφείων

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΓΕΝ· ΚΙΝΗΜ. ΕΠίΣΕΙΡΒΣΕΙΕ
Γραφεία : 'Οδός Καρύτση
Τηλεγρ. Δ)σις : «Σινοριάν»
Άριθ. Τηλ. 21-929
ΑΘΗΝΑΙ
Κινηματο&έατρον
ΣΠΛΕΝΤΙΤ

ΜΤΜ. Ι0Ι1Ι1Κ
'Οδός

Ήχητικαΐ Έγκαταστά.εις

ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία
'Οδός Λυκούργου 18

ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Κινηματογραφ κον Περιοδικόν
Έκδιδομενον έν ΆΘήναις άπ© τοΰ 1924

Κινηματογραφικά! Ταινίαι

Τηλεγρ. Δ)σις «Φιλμαπάρ»
Άριθ. Τηλεφ 22-560
Κινηματο&έατρον
ΜΟΝΤΙΑΛ

Τά καλύτερα μηχανήματα όμιλοΰντο; Κινηματογράφου

ΚΠΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΖΤΒΡ

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ
SAMSON ELECTRIC

BRITISH INTERNATIONAL PICTURES

R. C. Α.

I

Γραφεία : 'Οδός Καρύτση
Άριθ. Τηλεφ. 21-929
Έκμετάλλευσις ταινιών
παγκοσμίου παραγωγής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ
ΣΠΛΕΝΤΙΤ-ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΥΦΑ-ΠΑΛΑΣ

Κινηματογραφικοί Ταινία

PHOTOPHONE INC.

Έτησία Συνδρομή Εσωτερικού δρχ. 100
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΜΑΙ
Έτησία Συνδρομή ’Εξωτερικού δολλάρ. 2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
Τό μοναδικόν άνά ιήν Ανατολήν ειδικόν κινημ. Περιοδικόν

ΣΙΗΕ DPI ΑΗ-ΙΚΑΦΙΑΜ-Α ΑΜΑΣΚΗΗΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : 'Οδός Πατησίων 12
Τηλ. Δ)σις : «Ροζικλαΐρ»
Άριθ- Τηλεφ. 25-479
Κινηματο&έατρον
ΡΟΖΙΚΛΑΐΡ

'Οδός Σωκράτους 30

Γραφεία : 'Οδός Πατησίων 9 Τιμή έκάστης δημοα. δρ. 50
Τηλ. Δ]σις: ιΣαντικοφιλμς.

Μηχανήματα 'Ομιλοϋντος
Κινηματογράφου
ΑΘΗΝΑΙ
Τά μόνα εφάμιλλα τών ί Γραφεία: 'Οδός Πατρώου 9
ευρωπαϊκών

ΜΜΟΓΡΑΦ ΕΠΙΖΕΙΡΗ 2ΕΙΙ

ΣΥΗΟΑΙΗΟΣ ί ΠΑΠΑΣΙΟΦΑΣ

UW SASTIKOT

ΜΟΥΒΙΤΟΝ - ΒΙΤΑΦΟΝ
Κινηματογρ. ’Επιχειρήσεις
’Απόκλεισε. ’Αντιπρόσωποι

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

Δ.Ι. KAPPA

Χώρος πρός διά&εσιν

Πανεπιστημίου 36
Άθήναι

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!
ΤΑΙΝΙΑΙ
Δράματα-’ Επεισοδιακά
Κωμωδίαι
Διαφόρων Παραγωγών

