IBAN ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ
Μιά r χαριτωμένη σκηνή ano τό έργον «Νυχτερίδα» τήν γνωστήν όηερέτταν τοϋ Στράους μέ τό
όποιον έκαμε έναρξιν τό μεγάλο κινηματο&έατρον «Πάλλας». Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα, I. Μαργουλή
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’Ακόμη δέν έπρόλαβε νά σβύση ή ηχώ τοΰ θορύβου, τούτοις τό καλλιτεχνικό ζευγάρι έκρινε δτι ή γνωστοποίπού δημιουργήθηκε άπό τό ταξείδι τής Γκάρμπο στή Σου ησις στόν κόσμο τοΰ δτι είνε παντρεμμένη θά τήν έζημίωηδία καϊ μπήκαν πάλι σέ κίνηση δλα τά μέσα τής πνευ νε καλλιτεχνικώς καί θεώρησε σκόπιμο νά μείνη ό γάμος
ματικής συγκοινωνίας, γιά νά μεταφέρουν στις έσχατιές μυστικός δπως καί ποάγματι έμεινε έως σήμερα.
"Υστερα άπό τόν πρώτο θρίαμβο τής Γκρέτάς μέ τό
τής γης καινούργιες είδή,τεις γιά τό μεγάλο αστέρι τής
Σουηδίας.
βωβό φίλμ τοΰ Πάμπστ «Ό δρόμος χωρίς χαρά», οί δυό
Αφορμή στις νέες συζητήσεις, ποΰ γίνονται πάλι γύρω σύζυγοι έφυγαν γιά τήν ’Αμερική πρός σναζήτησιν καλλί
άπό τό δνομα τής «μυστηριώδους» καλλιτέχνιδος, έδωκε τερης καλλιτεχνική; τύχης.
ή άποκάλυψις, άπό άνθρώπους τοΰ περιβάλλοντος της, τοΰ
Τά όνειρά τους δέν διεψεύσθησαν. Άλλά μόνον έν μέπεριφήμου μυστικού πού τήν έιύλιγε τόσον καιρό τώρα ρει. Μόνον δσον άφορά έκείνην. Ή δάφνες τών άλλεπαλ·
μέ τούς πυκνούς και βαθεϊς πέπλους του, προσφέροντάς λήλων θριάμβων τήν στεφάνωσαν καί τό άσημο κορίτσι
της τήν παράδοξη γοητεία, πού σκόρπιζε στούς άμετρήτους τής Σουηδίας έγινε ή μεγαλείτερη καλλιτέχνις τοΰ κόσμου
θαυμαστάς της. Καί τό μυστικό αυτό είνε δτι, ή σιωπή ή πειό φημισμένη δραματική ήθοποιός τοΰ αίώνος μας.
Όσο δμως ή τύχη έχάριζε δλες τις εύνοιές της στήν
καί ή άπομόνωσις πού περιέβαλλαν τήν Γκρέτα Γκάρμπο
ήταν άποτέλεσμα τής λύπης της γιά τήν άπώλεια ένός ξανθειά σύζυγο, τόσο δυσμενής έστάθηκε στόν άνδρα- Τά
προσφιλεστάτου της προσώπου, τοΰ συζύγου της, τοΰ άτυχήματα δέν τοΰ έλειψαν ούτε μιά στιγμή άπό τήν η
Μωρίς Στίλλερ.
μέρα πού μπήκε στό βαπόρι πηγαίνοντας γιά τήν Αμερική.
Δέν είνε, άλήθεια, τόσο εύκολο νά δρκισθή κανείς γιά Καί άτύχησε πρώτα πρώτα ώς καλλιτέχνης. Παρά τις
τή γνησιότητα τής άποκαλύψεως αύτής. Πόσες καί πόσες προσπάθειες τις δικές του τής συζύγου του καί τών φί
φορές δέν έδόθησαν διάφορες εξηγήσεις τοΰ περιφήμου λων του δέν μπόρεσε νά έπιβληθή.
μυστηρίου καί πόσα «μυστικά» τή; μεγάλης καλλιτέχνιδος
Τό πρώτον μέρος τοΰ ονείρου των νά συνεργασθοΰν
δέν έγιναν γνωστά, άφ’ δτου ή φήμη της απλώθηκε σέ στήν τέχνη δπως καί στή ζωή έσβυσε άμέσως. Ή Γκρέτα
κάθε γωνιά τής γή;; 'Υποστηρίζεται δμως ή άκρίβεια τής άναδεικνυόταν κάθε μέρα περισσότερο, ένφ τό φώς τοΰ ά
καινούργιας άποκαλύψεως μέ τόση έπιμονή πού θά έπρε στρου τοΰ Στίλλερ γινόταν ολοένα λιγώτερο.
Είνε πραγματικά άκατανόητο πώς ό σκηνοθέτης αύτός
πε νά γίνη πιστευτή μέ λιγώτερες άπό κάθε άλλη φόρε
επιφυλάξεις.
βρέθηκε βαθμηδόν έξω άπό τόν καλλιτεχνικό στίβο· Κα
Πώς άκριβώς διαθόθηκε τό νέο γεγονός καί ποία είνε νείς δέν μπορεί, ώς τώρα νά έξηγήση γιατί έπαψε νά έκτιή άρχική προέλευσίς του δέν είνε τόσο, σαφώς γνωστά. μάται τό ταλέντο του, ώς πού νά βρεθή μιά μέρα έντε
Πάντως, μόλις άκούσθηκε γιά πριότη φορά, άπλώθηκε μέ λώς παραμερισμένος. Τό γεγονός πάντως είναι δτι, τό
καταπληκτική ταχύτητα παντοΰ καί σήμερα ή έφημερΐδες κτύπημα ήταν οδυνηρό γι’ αύτόν. "Εχασε εύθύς άπό τήν
καί τά περιοδικά δλου τοΰ κόσμου, κινηματογραφικά καί πρώτην στιγμή τό θάρρος του καί άντί νά παλαίψγ], πού
μή, άσχολοΰνται εκτεταμένα μ’ αύτό καί στήλες τους ολό ίσως νά κατώρθωνε έτσι νά έπιβληθή, παραδόθηκε στήν
κληρες προσφέρουν στό άναγνωστικό τους κοινό συναρπα άπογοήτευση.
στικές λεπτομέρειες, πού έμαθαν ή έπενόησαν έπάνω στό
Ό Στίλλερ έπασχε άπό νευρασθένεια προτού άκόμη
ζήτημα.
παντρευθή. Ή τρομερή άρρώστεια δμως δέν έκανε έντο
Ή Γκρέτα Γκάρμπο λοιπόν, είνε άν πρέπει να πιστέ- νες τις έκδηλώσεις ώς τότε, γιατί δέν είχεν παρουσιασθή
ψωμε τις τελευταίες ειδήσεις, ή χήρα τοΰ μακαρίτου σκη ή άνάλογες συνθήκες. Πολ1 ές φορές κυρ’ευόταν άπό μίαν
νοθέτου Μωρίς Στίλλερ καί ή άπομάκρυνσίς της άπό τόν άνεξήγητη μελαγχολία, καί γινόταν τις ώρες πού διατελοΰκόσμο καί ή μοναξιά, στήν οποία τής άρέσει νά βρίσκεται σε κάτω άπό τήν έπιδράση της, μισάνθρωπος σέ σημείο
είνε δλα άποτελέσματα τοΰ μεγάλου πόνου πού ένοιωσε πού νά περιφρονή καί τόν ίδιο τόν εαυτό του, τά έργα του,
καί τό κάθε τι πού είχε σχέση μαζύ του.
άπό τό χαμό ένός άγαπημένου συζύγου.
Σέ μιά άπό τις ώρες αύτές τόν είχε συναντήση κάποτε
Ή Γκρέτα καί ό Στίλλερ είχαν παντρευτή - σύμφωνα
μέ τις ίδιες πάντοτε πληροφορίες—κατά τό 1921 στήν έναςδημοσιογράφος στύ ξενοδοχείο Die Rose τοΰ Βισβάδεν
Κωνσταντινούπολή Πότε έγινε τό ταξεϊδι αύτό τής σουη- κατά τό 1925.Θέλησε νά τοΰ πάρη συνέντευξη γιά τό έργο
δή; καλλιτέχνιδος στή Βασίλισσα τοΰ Βοσπόρου, σέ ποία του, γιά τις ιδέες του έπάνω στά κινηματογραφικά ζητή
άκριβώς ημερομηνία τοΰ έτους 1921 κανείς δέν ξέρει. ‘Ο ματα καί άκουσε τις πειό άνέλπιστες άπαντήσεις.
’Εκτός αύτοΰ γιά νά κατορθώσουν νά τόν ήρεμήσουν
πωσδήποτε ό γάμος αύτός ήταν ό επίλογος ένός σφοδροΰ
έρωτος πού γεννήθηκε στό 1923, δταν σέ ένα ταξεϊδι του —γιατί εξαγριώθηκε δταν άκουσε πώς ήθελαν νά τοΰ ζηστή Σουηδία ό Στίλλερ έγνώρισε τή μέλλουσα γυναίκα σουν συνένευξη—χρειάσθηκε νά έπέμβουν καί νά τόν κατου. "Αν καί δέν είχε γίνει άκόμη διάσημη ή Γκρέτα εν λοπιάσουν ό μαιτρ ντ’ ότέλ τοΰ ξενοδοχείου καί δυό τρεις
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άλλον φίλοι πού έτυχε νά βρίσκονται έκεϊ. "Οταν έπί τέλους δέχτηκε νά μιλήση, ύποχωρόντας στις έπίμονες πα
ρακλήσεις τοϋ δημοσιογράφου, έξεδήλωσε τή δηκτικώτερη
ειρωνια και τή, μεγαλείτερη περιφρόνηση γιά τό έργο του.
Μόλις προ ολίγου καιροΰ είχε προβληθή τό Trasor d'
Arne, ένα υπέροχο φιλμ καί ή κσλλιτέρα άπ’ δλες τις
δημιουργίες του.
—Τό Tr6sor d' Arne..., ρώτησε δταν ό συνομιλητής
του ζητησε, τή γνώμη του γι’ αυτό. Μά αύτό είναι, κύριε
μια βλακειά καί τίποτε περισσότερο... Πιστεύετε σείς πώς
υπάρχει τέχνη σ’ αυτό ;
θ Καί γελώντας κατόπιν ένα γέλοιο ξηρό, στεγνό, πρόσ-

ί
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
_ Υπο τού, "Αγγλου χρηματιστοΰ Βάρντ Βοΰντγκερ κα]
τοΰ γάλλου έπιχειρηματίου μαρκησίου’ Βερνόν Μπονέϊγ
συνεστήθη μία νέα κινηματογραφική εταιρία ύπό τόν τίτ
λον La societe nonvelle de Cinematographic καί μέ κε
φάλαια πέντε εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων.
Η νέα άγγλογαλλική εταιρεία θάάνήκη εις τό συγκρό
τημα τών εταιριών La Cinema Building Corporation
τού οποίου ιδρυτής καί κυριώτερος μέτοχος είναι ό άνωτέ
ρω αγγλος χρηματιστής.
Σκοπός τής εταιρείας αύτής θά είνε ή ΐδρυσις κινη
ματογραφικών αιθουσών διά λογαριασμόν αύτής ώς έπίσης
καί ή άνάληψις τής μελέτης ή οίκοδομήσεως κτιρίων κι
νηματογραφικών διά λογαριασμόν τρίτων.

—Εϊσθε,πολύ απλοϊκός, αγαπητέ μου, πάρα πολύ α
πλοϊκός, γιά νά πιστεύετε πώς υπάρχει τέχνη σ’ αυτά τά
πραγματα !
Ή γυναίκα του παρακολουθούσε μέ ειλικρινή λύπη
την εξέλιξη αυτή τής καταστάσεώς του. Καί προσπα
θούσε πάντα νά τόν άνακουφίζη δπως μπορούσε. ’Αλλά
τό κακό γινόταν διαρκώς μεγαλύτερο καί τίποτε δέν ήτανίκανό νά άνακόψη τό δρόμο του.
^Άρχισε κατόπιν δ Στίλλερ νά πίνη. Τό έρόιξε στό
ουισκυ καί περνούσε τις ώρες του προσπαθώντας νά σβύση τή μελαγχολία του μέσα ατό ποτήρι μέ τό οινόπνευμα.
Ή «’Οσσο» συμπληρτόσασα τήν έφετεινήν παραγωγήν
ξαφνικά μιά μέρα ή έφημερίδες ανήγγειλαν δτι δ της δημοσιεύει τόν κατάλογον τών περατωθέντων ύπ’
Στιλλερ πεθανε. Ξεψύχισε κατά τό ηλιοβασίλεμα απότο αύτής νέων φίλμ περιλαμβάνοντα τά άκόλουθα : Le roi
μα, από μιά άγνωστη άρρώστεια. Μέχρι τής τελευταίας des palaces, μέ τόν Ζύλ Μπερύ, Manon 326, La Batailτου στιγμής ή Γκρέτα Γκάρμπο δέν άπομακρύνθηκε άπό le, M. Selfridge Escamoteur, Parlez moi d' smonr,
το προσκέφαλό του.
■
Mademoiselle X , Les amants de Paris, άπό τό ομώνυ
Άλλά ούτε καί μέ τό τραγικό αύτό γεγονό'ς άποκαλύ- μου έργον τοΰ Πιέρ Φρονταί μέ τήν Άναμπέλλα, Etien
φθηκε ομυστικός γάμος.Πολλοί έπρόσεξαν στό Χόλλυγουντ ne, L’ epervier, La ligne de coeur, La dcrniere heure
την εξαιρετική λύπη ποΰ έδειχνε ή μεγάλη καλλιτέχνη με τόν Άλμπερ Πρεζάν καί Je vous aimerai ton jours.
για το θάνατο τοΰ σκηνοθέτου, άλλά κανείς δέν σκέφθηΣημειωτέον δτι άλλαι ειδήσεις σχετικοί μέ τήν παρακε,
υπήρχαν μεταξύ τους δεσμοί μεγαλείτεροι άπό τή
τής «’Οσσο» δημοσιευόμεναι είς άλλην σελίδα τοΰ
φιλία δυο παληών συνεργατών Κανείς άκόμη δέν παρα γωγήν
περιοδικού
παρουσιάζουν μερικά έκ τών άνωτέρω φίλμ
ξενεύτηκε από τό γεγονός δτι ή Γκρέτα έζοΰσε άκόμη ως ευρισκόμενα
ε’ισέτι ύπό κατασκευήν, μερικά δέ καί ύπό
περισσότερό απο πριν μακρυσμένη άπό τόν κόσμο. Τήν προετοιμασίαν
άκόμη.
είχαν συνηθίσει έτσι καί γιά τούτο δέν διέκοιναν τήν λε
πτομέρεια αύτή.
”Ετσ| λοιπόν κανείς δέν έμαθε τίποτε γιά πολΰν καιρό
και το μυστικό θα εγινε μυστικό γιά πάντα καί θά τό έ
παιρνε μαζυ της ίσως στόν τάφο ή «μεγάλη σιωπηλή» αν
δεν αποκαλυπτόταν τώρα... άπό τήν χρεωκοπία τοϋ "Ιβαο
Εις το Lyceum Theater τοΰ Λονδίνου προεβλήθη μέ
Κροϋγερ...
εξαιρετικήν, δπως γράφουν τά άγγλικά φύλλα, έπιτυχίαν
Μάλιστα!... Ή χρεωκοπία ενός τυχοδιώκτου τραπεζί μία νέα έκδοσις τοϋ Miracle «γυρισθεϊσα» ύπό τήν διεύτου εσηκωσε τόν πέπλο τοΰ μυστηρίου, πού σκέπαζε μιά θυνσιν τοΰ Μάξ Ράϊνχαρντ διά λογαριασμόν τής Βάρνερ
καλλιτέχνιδα. Παράξενο, πρωτότυπο... Άλλά αληθινό, δ Μπρος.
πως τουλάχιστον βεβαιούν οί γνώσται τών πραγμάτων.
Ό σκηνοθέτης εις τήν ,'έαν ομιλούσαν έκδοσιν τού παλ.
Ή Γκρέτα^ Γκάρμπο μεγάλη ήθοποιός άλλά καί μεγάλη βωβού φίλμ ήκολούθησε τεχνικήν κατεύθυνσιν έντελώς
εθνικιστρια εστελνε στήν πατρίδα της δλες τής «οικονο διάφορον τής παλαιός καί,τό παρουσίασε τελείως σύμ
μίες» της που εβαζε κατά μέρος άπό τή δουλειά της. Καί φωνον πρός τάς σημερινός έξελίξεις τής κινηματογραφικής
για ασφαλέστερη έκεϊ τοποθέτησή τους προτίμησε τις με τέχνης.
γαλόσχημες τράπεζες τοΰ συμπατριώτου της. Πόσο δμως
ήταν ασφαλισμένα τά χρήματά της στά χέρια τοΰ «πιστωτου τοΰ κοσμου», άπεδείχθη έκ τών υστέρων, πού εκα
τομμύρια ανθρώπων βρεθήκαν μιά μέρα στούς πέντε δρό
μους. Μαζύ μ’ αύτούς έξύπνησε κΓ ή Γκρέτα ένα πρωί
χωρίς περιουσία. Είχαν γίνει κι’ ή δικές της καταθέσεις a Τήν παρελθοϋσαν Τρίτην ήρχισε τό «γύρισμα»τής νέας
καπνός.
,
τών Ζύο 'Ορφανών ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
_ Καί άπεδείχθη έτσι γιά μιά άκόμη φορά, στό πείσμα έκδόσεως
Τουρνέ,ρ, ληφθεισών μερικών σκηνών άπό τά μέρη
των φιλοσόφων, δτι τό χρήμα έχει μεγαλήτερη δύναμη Μωρίς
τοΰ
έργου
τά άναφερόμενα είς ιστορικά γεγονότα.
απο το καθετί άλλο ό’ αύτόν έδώ τόν κόσμο. “Οταν ή
Διά τόν περίφη,μον ρόλον τής Φροσάρ' αγγέλλεται δτι
Γκρέτα^ εύρέθηκε έξαφνικά κατεστραμμένη έσκέφθηκε δτι προσελήφθη
ή μεγάλη ήθοποιός -άοιδός Ύβέτ Γκιλμπέρ.
κάπου υπήρχε μιά περιοήσία πού μπορούσε νά γίνη δική
της, φθάνει μονάχα νά τό ήθελε. Ή περιουσία τοΰ Στιλ
λερ που δικαιωματικώς ανήκε στή χήρα του. "Υστερα μέρεις τοΰ άποκαλυφθέντος μυστικού. Είνε άληθινές ;
απο, μερικούς δισταγμούς- γιατί κάθε σχετική ένέργειά της είνε ψεύτικες ;... αύτό μονάχα έκεϊνο, πού τής διέδοσαν
θα απεκαλυπτε φυσικά το μυστικό,—έπήρε τήν απόφαση σ’ ολον τόν κόσμο είνε σέ θέση νά τό ξέρουν. Πάντως
να κάνη τό μεγάλο διάβημα Καί μόλις έφθασε στή Σου υπάρχει, επί, τοΰ προκειμένου καί μιά λεπτομέρεια πού είνε
ηδία, πρό εβδομάδων άρχισε τις σχετικές φροντίδες πού απολύτως αληθινή καί τελείως έξηκριβωμένη : ή λεπτο
είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων νά διαβάζουν αύτή μέρεια οτι, η αρμόδιες άρχές πού έρωτήθηκαν γι’ αύτό τό
τη στιγμή, οί άναγνώσται τοΰ «Κινηματογραφικού Ά- ζήτημα, άπήντησαν δλες πώς δέν έχουν καμμιά άπολύστεροςν τις άνωτέρω καί κατωτέρω γραμμές.
τως ιδέα γιά δλα αυτά...
Καί, γιά νά τελειώνομε, έδώ τελειώνουν δλες ή λεπτό Η· Λ·

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΪΣΌΣΣΟ,,

MU BEA JMWT0TM1RACLE

ΓΪΡΙΖΟΪΤΑΪ ΊΊΈΠ» „

ΤΡΑΣΑΤΛΑΝΤΙΚ
Παραγωγή Φόξ Φίλμ
’Ομιλούσα γαλλιστί
Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»

Ή ταινία μέ τήν όποιαν ήρχισε τάς παραστάσεις του
τό «Ίντεάλ» δύναται νά θεωρηθή έν τφ συνόλω τη;
ώς άρκετά επιτυχής. Πρόκειται περί έργου πού έκτυλ.σσεναι κατά τήν διάρκειαν ενός ύπερωκεανείου ταςειδισυ ετι
τού άτμοπλοίου «Τρασατλαντίκ». Τό μεγαλείτερο έλάττωμα τοΰ φίλμ είνε τό σενάριο. ’Επί τοΰ άτμοπλοίου ,συνταξειδεύουν ένας δολίως χρεοκοπήσας τραπεζίτης μετά τής
συζύγου, ένας γηραιός έφευρέτης μετά τής θυγατρος του,
μία σπείρα κακούργων, μία χορεύτρια τυχοδιώκτις και έ
νας εύγενής λωποδύτης, ένα είδος μοντέρνου Άριεν Δουπέν, δ οποίος είνε καί δ ήρως τοΰ, έργου. Γύρω άπ αυτα
τό πρόσωπα περιστρέφεται τό σενάριο, μυστηριώδες και
πολύπλοκο, ε’ις τό δποϊον κατωρθώνει νά προσδωση σχε
τικόν ένδιαφέρον ή πραγματική δεξιοτεχνία τοΰ σκηνοθέ
του. Τφόντι δ Ούΐλλιαμ Χόβαρντ δεικνύει τόσην επαγγελ
ματικήν γνώσιν καί τόσην πρωτοτυπίαν,καί είς τάς πλέον
κοινοτύπους σκηνάς ώστε κατορθώνει νά διατηρή σχεδόν
άμείωτον τό ένδιαφέρον μας μέ ένα συναριο δπως ανεφερα καί άνωτέρω, μετριώτατο. Αί σκηναί τής~ αποβαθρας
τοΰ χορού, τών λουτρών, τής τρικυμίας, τοΰ κυνηγητού
τών κακούργων μέσα ε’ις τάς μηχανά; τοΰ πλοίου, είναι
πρώτιστης τάξεως. Ή ύπόκρισις τών ηθοποιών, χωρίς να
παρουσιάζη τίποτε τό έξαιρετικόν, είναι ευσυνείδητος και
περιλαμβάνει τά ονόματα πολλών, γνωστών καλλιτεχνών
μεταξύ τών δποίων άναφέρομεν τήν Γκρέτα Νίσσεν, (εχει
μερικές στιγμές ένδιαφέρουσε;) τόν Έντμον Λοβ,την Μυρνά Λόΰ, τόν Ήρλ Φόξ καί τήν Λόϊς Μόραν. Το ντουμπαρισμα δέν μάς ικανοποιεί.
, . .
. - .
Γενικώς πρόκειται περί έργου, τό οποίον μπορεί να
χαρακτηρισθή ώς άρκετά καλόν έν τφ συνόλφ του και τό
δποϊον δέν στερείται έμπορικής αξίας. Β. Παπαμιχαλης

llllllillllllllllllllllilllllllllll
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θη,«άστήρ» τό πήρε φαίνεται έπάνω της καί έχασε δλην
τήν χάριν καί γοητείαν της πού συνίοτατο ακριβώς εις
τήν άφέλειαν καί απλότητά της, Τό παίξιμό της είς αύτό
τό φίλμ έξεζητημένο, προσποιητό, μάς κάνει νά άναπολώμεν μέ συγκίνησιν τήν γοητευτικήν, comedienne τών
πρώτων της έργων, είς τά δποϊα η αδικαιολογη,τως γκραντβεντετίξουσα σήμερον καλλιτέχνις δέν είχεν ακόμη αξιώ
σεις.,. τραγουδιού ! "Οσον διά τόν Φριντρικ Μαρς, με το
ενεργητικό προφίλ, παρουσιάζει πράγματι άξιοσημείωτον
ταλέντο, άλλά πολλές φορές τόν αδικεί ή μεγαλόσχημος
πάρτναιρ του.
r
Γενικώς πρόκειται περί αποτυχημένου καλλιτεχνικές
τε καί έμπορικώς, έργον, τό δποϊον δέν έχει καμμίαν ελ
πίδα νά σημειώοη έπιτυχίαν ενώπιον οιουδηποτε κοινοΰ.
Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΑΙ ΙΙΡΟίΙίΠόΓΕΜίΑΤίΙΡΑ^Ϊ

Ό συνασπισμός τής Βάρνερ ΒΤπρός-Φίρστ Νασιονάλ
άπεφάσισε τήν ΪΔρυσιν είς τήν Βομβάην τών Ινδιών
στούντιο είς τά δποϊα θά <γυρίζονται»ταινίαι δια την επιτόπιον κατανάλωσιν.
, .
Διευθυντής τών έν Ίνδίαις εργασιών των δυο εται
ριών ώρίσθη δ έκ τών διευθυντών τής Βάρνερ Μπρος
κ. Σάμ Ε. Μόρρις θά συνεργασθή δέ οΰτος μετά μιας με
γάλης ινδικής κινηματογραφικής έιαιρίας τής όποιας η
έδρα εύοίσκεται ε’ις τήν Βομβάην·
Σημειωτέον διι οί Βρεττανικαι Ίνδιαι ευρισκονται
έξαιρετικά προοδευμέναι άπό κινηματογραφικής άπόψεως.
’Εντελώς αθόρυβα έχει συντελεσθή έκεϊ κατάτα τελευταία
έτη μία σημαντικωτάτη πρόοδος είς τήν παραγωγήν ται
νιών.
,
,
,Τ s Τά κυριώτερα κινηματογραφικά κέντρα των ΙνΟιων
είνε ή Καλκοΰτα καί ή Βομβάη. Είς τάς δύο αυτας ινδι
κός πόλεις εδρεύουν περί τάς πεντήκοντα μικραι και μεγάλαι κινηματογραφικαϊ έιαιρίαι εκ τών οποίων “λλαι
μέν έχουν συσταθή ύπό εύρωπαίων καί άμερικανών, ,αλλαι
δέ καί αύταί είνε αί περισσότεροι υπο ιθαγενών επιχει
ρηματιών·
,
_ '
, ·
Τ
Έξ δλων τών έν Ίνδίαις εταιρειών η μεγαλειτερα εΐΠαραγωγή Φόξ Φίλμ
δμιλοΰστα άγγλιστι
νε ή Madan Theater Ltd τής Βομβάης. Αύτή προς το
Προεβλήθη εις τό «Ίντεάλ»
παοόν είναι δ ρυθμιστής τής παραγωγής τών Ινδιών και
Τό έργον αύτό, έμπνευσθέν καί σκηνοθετηθέν ύπό τοΰ καί κατά συνέπειαν δ κυριώτερος κινηματογραφικός παρά
τής χώρας.
Έντμοντ Γκούλντιγκ, μόνον ώς άπιτυχία δύναται νά κρι- γωνΚατά
μίαν δημοσιευθεϊσαν στατιστικήν της παραγαιθή. Ό συγγραφεύς του θέλει νά μάς διόση φίλμ a these γής τοΰ 1931
«έγυρίσθησαν» κατά τό έτος αύτο εις τας
άλλά δέν κατορθώνει νά μάς παρουσίαση παρά συμβατικά Βρεττανικάς ’Ινδίας,
διακόσιοι περίπου ταινίαι, κατα ,το
καί κοινότυπα πράγματα, χωρίς βάθος καί αλήθειαν, εν πλεϊστον δμιλοΰσας. Είς
αύτάς περιλαμβάνονται και εκ
δλίγοις μίαν μεγάλην σαπουνόφουσκαν.
δόσεις
φίλμ
ντοκυμανιέρ
ύπό των Ινδικών ε
"Ενας είσαγγελεύς θέλων νά φέρο είς την ευθείαν οδον ταιρειών παραγωγής διά γυρισθεϊσαι
λογαριασμόν, κατά το πλεϊστον
τήν κόρην μιάς προαγωγού τήν όποιαν έφυλάκισε, πίπτει διαφόοων
εύρωπαϊκών
καί
αμερικανικών
κινηματογραφι
δ ίδιος θΰμα τής μεγάλης του χε1ρονομίας, διότι την ερω- κών οίκων ή έπιστηιιονικών καί έκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
ρεύεται καί θέλων νά τήν γλυιώση άπό τας χεϊρας κά
Έκ
τού
συνόλου
τού
άνωτέρω
άναφερομένου_
ποιου κτηνανθρώπου, τόν φονεύει. Δικαστηριον, αθωωσις τών γαρισθεισών» κατά τό παρελθόν έτος ταινιών,οριθμοΰ
αι εί
καί τό άμερικανικώτατο φωτοζενίκ φίλημα τοΰ τέλους.
Άλλά καί άπό άπόψεως άνεβάσματος τό φίλμ αξιςει Ο κοσι έχουν έκδοθή είς τάς κυριωτέρας διπλεκτους τών Ιν
σον καί τό σενάριο. Ψεύτικες σκηνές άκολουθοΰν ή μια διών είναι δέ αύταί έκ τών καλλίτερων τής έγχωριου πα
- = ,Τ s ·
τήν άλλην, μέ ρυθμόν κουραστικόν καί μονοτονον, έτσι ραγωγής.
’Εκτός τών έπιτοπίως παραγομενων ταινιών η Ινδική
πού σέ έμποδίζουν νά προσέξης καί μερικός, έλαχίστας δια κινηματογραφική
άγορά άπορροφά καί σημαντικόν μέρος
τήν ακρίβειαν, Ικανοποιητικός σκηνάς πού κατά αραιότα τής ξένης παραγωγής
ιδίως τής άμερικανικής η οποία ετα διαστήματα έμφανίζονται είς τό έργον. Έκεϊ που ενομι- χει καλλιεργήνη σχετικώς
έδαφος μετά μεγάλης μεθοζαμεν δτι θά μάς έδίδετο τούλάχιστον ίκανοποιησις η το δικότητος. "Ολαι σχεδόν τό
κινηματογραφικοί εταιρειαι
είς τήν ύπόκρισιν τών ηθοποιών, δεδομένου οτι πρωταγω τής Αμερικής, μεγάλαι καίαίμικραί,
συστηση παραρ
νιστώ ήσαν δύο άπό τούς γνωστοτέρους «αστέρας» της τήματα ή άντιπροσωπείας των είς έχουν
τήν Καλκουταν την
Παραμάουντ : ή Νάνου Κάρρολ καί δ πολύς Φριντρικ Βομβάην καί τάς άλλας πόλεις μεγάλος
πόλεις
των Ιν
Μάρς, δ όποιος διά πρώιην φοράν παρουσιάζεται είς τας διών αί όποϊαι εργάζονται μέ εξαιρετικήν, δραστηριότητα
Αθήνας. Δυστυχώς καί αύτοΰ αί έλπίδες μας δι,εψευσθη- Ιδιά τήν διάθεσιν τών παραγομένων ύπ’ αυτών ταινιών.
σαν. Ή Νάνσυ Κάρρολ, άπό τόν καιρόν πού ανηγορευ-

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1932-33

mu m nmi
ΤΟΥ ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ

ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Έντός τών ημερών ή Οϋνιτεντ ’’Λρτιστ θά παρουσίαση
τό νέον φιλμ τοΰ Φαίρμπανκς Mr. Robinson Crusoe
κατά σκηνοθεσίαν τοϋ "Εντγαρ Σούτερλαντ.
Μσζύ μέ τόν Φαίρμπανκς παρουσιάζεται είς τό άνωτέ
ρω φίλμ ό Ούίλλιαμ Φάρνουμ, ή Μαρία ”Αλμπα καί "Ηρλ
Μπράουν.
Τό φίλμ παρουσιάζει ένα μοτέρνον Ρόμπινσον κατά
τά γνώμας δέ τών παραγωγών είνε άνώτερον ένός άλλου
φιλμ παραπλήσιου τύπου,τοΰ αύτοΰ καλλιτέχνου, τοϋ γνωστοΰ Autonr du monde.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
ΔΙΗ

ΤΛΣ

ΓΗΛΛΟΓΕΡΜΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ

Ό γερμανογαλλικός σύνδεσμος πού συνεστήθη τελευ
ταίως μέ σκοπόν τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων μεταξύ τών
δύο χωρών άπεφάσισε δπως προβή είς τό «γύρισμα» ται
νιών μέ θέματα σχετικά μέ τό πρόγραμμά του.
Αί «γυρισθησόμεναι» ύπό τοΰ συνδέσμου ταινίαι θά
αποβλέπουν κυρίως είς τό νά διαλύσουν τά έκ τοΰ μεγά
λου πολέμου δημιουργηθέντα μεταξύ τών δύο λαών μίση
τά όποια ύπεδαυλίσθησαν πάλιν κατά τά τελευταία έιη
έκ τής συστηματικής παραγωγής ταινιών μέ υποθέσεις ληφθείσας άπό τά φρικιαστικάς τραγωδίας τής περιόδου
1914-1918.

Ή διά τήν περίοδον 1932—1933 παραγωγή τοΰ σοβιε
τικού κινηματογράφου ανέρχεται είς έκατόν είκοσι πέντε
έν δλφ ταινίας διαφόρων κατηγοριών.
Έκ τών άνωτέρω ταινιών δμιλοΰσαι είνε μόνον αί τεσ
σαράκοντα, αί δέ υπόλοιποι όγδοήκοντα πέντε βωβαί.
Ό λόγος διά τόν όποιον τό πλεΐστον τής σοβιετικής
παραγωγής άποτελεΐται άπό βωβά φίλμ είνε ότι, ή Ένωσις τών Ρωσσικών Σοβιετικών Δημοκρατιών περιλαμ
βάνει έκατόν πεντήκοντα περίπου έθνότητας, έκ τών ό
ποιων ή κάθε μία έχει ίδικήν της γλώσσαν. Επειδή, φυ
σικά, ή έκδόσις τών όμιλόυσών ταινιών είς δλας^αύτάς
τάς γλώσσας είνε αδύνατος, ή δέ έκδοσίς των, έξ άλλου,
είς μίαν ή δύο έξ αυτών, δέν θά ήτο τόσον έξυπηρετική
τών σκοπών τοΰ σοβιετικού κινηματογράφου, έπροτιμήθη
νά γυρισθοΰν αί ταινίαι ώς βωβαί καί έν μικρόν μόνον μέ
ρος αυτών, τό όποιον θά έξήγετο καί εις τόν έξωιερικόν,
νά γίνουν όμιλοΰσαι.

Η ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΑΣΤΗΡ
Ή Μαίριον Νταϊβις υποδύεται εις μίαν νέαν παραγω
γήν τής «Μέτρο-Γκόλντου'ι'ν» τόν ρόλον μιάς ήρωίδος έ
νός μπαλλέτου, μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.
Είς τήν πλουσιωτάτην αύτήν ταινίαν συμμετέχει καί
τό παγκοσμίως γνωστόν χορευτικόν ζεύγος τών άδελφών
Ρόκεϋ.

Λφει ΔΡΙΜΑΡ©Π©ΥΛ©Ι
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ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 39Β - λθμνλι
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ί ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ.
ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ,
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ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ
. ΡΙΧΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΛΙΓΑ ΑΜΠΕΡ
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ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

I

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
“--------------

ΑΤΊΌΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

τοΰ διάρκειας μετά τής Ζοάν Μάριον.
.
♦ * Είς τήν Δανίαν συνεστήθη μια νεα εταιρεία παρα
γωγής ταινιών ή όποια θά τελή ύπό τόν ελεγχον τοΰ
Κράτους καί θά έπιχορηγήται ϋπ’ αυτου, θα «γυριζη» δε
άποκλειστικώς έπιστημονικά φίλμ.
* * Έτελείωσε είς τά έν Ρώμη στούντιο Καισαρ
Φιλμ ή είς τήν γαλλικήν έκδοσις τοΰ φιλμ Tro-s hommes
en habit μέ τούς Τίτο Σκίπα, Πασκουαλι, Σιμόν Βωντρυ,
! Σάν Γκομπέ, Ζάν Μεοιάτ καί Σάρλ Ντεσαμπ. Σκηνοθέ
της τοΰ φίλμ είνε ό Μάριο Μπονάρ εγυρισθη δέ δια λο
Έτελείωσε τό μοντάρισμα τοΰ Ccnduisez moi, γάριθμόν τής Πρίμα Φιλμ.
_
Madame τής κωμωδίας πού πρωταγωνιστούν ο Αρμαν
* * Συνεχίζεται ή προπαρασκευη του «γυρίσματος» του
Μπεονάο καί ή Ρόλλα Νόρμαν.
_ ,
,,
- φίλμ σπορτίφ Lisette et son equipe τής Λεό Φιλμ.
Λ Προσεχώς άρχίζει τό «γύρισμα» του νέου φιλμ του
* * Ή S Ι· C. έτελείωσε το «γύρισμα» του Voyage
Ρενέ*Ζαγΐέ Mon mari le champion του οποίου το σενα- de nnces μέ σκηνοθέτην τόν Σμίθ καί πρωταγωνιστας
οιο έγράψη άπό τόν Ζάκ Μορτάν. Οί κυριωτεροι ηθοποιοί τούς Μπριγκίτε Χέλμ, Άλμπέρ Πρεζαν, Ζακελιν Μαυντ,
?ής ταινίας αύτής είτε οί Γκύ Σλούξ, Γκαμπριελλο,. Σαρ Ε. Ααμύ, Ζίμ Ζέραλντ καί Π. Μπρασσερ.
_
νύ5 Σαίντ-Όμπέρ, Ντέ Μορλαΰ και Αννα Λεφεβρι®δ·
* * Ό Φρίτς Λάγκ συνεχίζει το «γύρισμα» της γαλλι
’ * * Ό τίτλος τοϋ νέου φίλμ Δέκατη τέταρτη
κής έκδόσεως τοϋ Le testament du docteur Mabuse μέ
άντεκατεστάθη διά τοΰ τίτλου De Disiri a Paris.
τήν Μονίκ Ρόλαντ, τήν Ζινέτ Γκωμπερ, τον Ζωρζ Πω·,* Ή διανομή τών ρόλων του Chou-Chou poids p Ντυ- λαί τόν Μωρίς Μαιγιό κ. λ. π. Τό φιλμ αυτό «γυρίζεται»
«Τν· ή efc-fic: Κολέτ Μπροϊντο, Ζεο Ααμπυ, Γκαστον Ντυ διά λογάριθμόν τής Όσαο.
_
•π-όσκ^ Βάν ,α Γκρεβίν, Πιέρ Νναρτείγ, Μάρθα Ντερμινυ,
* * Ό Άλεξ Ρυντέρ συνεχίζει τό «γύρισμα» του L
Ζάκ^Ταρρίντ, Έμερύ, Σαμπουά Νομές, Ζερμαίν Νουαζε, ane de Β uridan είς τά στούντιο τής Πάτε Ναταν εις το
Φλώοα Ντάϋ καί "Ελλεν Μπορελ.
,
~ ,,ζ
%* Έντός τοΰ Νοεμβρίου άρχίζει το «γύρισμα» του νέ Ζ°υνβΠροετοιμάζεται είς τό στούντιο τής Πάτε Νατάν
ου φίλμ τών Μαρσέλ Πανιολ και Πωλ Νιβουα Un direct τό «γύρισμα.τοΰ Τοτό μέ τους Γκαμπεν και Ζοο®λι\ιΓ
έλ καί σκηνοθέτας τους Ζακ Τουρνερ και Ρενέ Πυζο .
a“ *““θ Ρενέ Έρβίλ άνέλαβε τήν πραγματοποίησή τοΰ
* * Είς τά στούντιο τής C. F. F. Α. «γυρίζεται» δια
λογαριασμόν τοΰ Άλέξ Ναπλάς τό L’ enfant de ma sceur.
V Είς τά στούντιο τής C. F. F. Α. συνεχίζεται τό
»«r^0d5’h°””eoM,rt5 ,ής «,,μα,Λς Mil μοντάρισμα τών φίλμ (. hou Chou poids plume δια λογαρι
ασμόν τοΰ R. Bibal καί Maurindes Manres δια λογαρια
σμόν τοΰ Άντρέ Ούγκόν.
_
ίί-κο* *Έίς τά έν Νικαία στούντιο της C. F. γ. α. εςακο
τό Γκρόσλαντ όπου «έγύρισε» τό S.O.S.
λουθοΰν πάντοται αί προπαρασκευαί τού Le_ mille et
* * Ό Κέζα φόν Μπολβαρυ «γυρίζει» το Un man a deuxienme nuit μέ διευθυντήν τής παραγωγής τον Μ.
bon cceur διά λογαριασμόν τής Έμελπα
ό Έομολιέκ, σκηνοθέτην τόν Άλεξαντρ Βολκωφ και πρω
* * Είς τήν Γερμανίαν ετοιμάζεται ενα φιλμ σχετικό ταγωνιστάς τόν Ίβάν Μουζούκιν και την Τανια Φεντορ.
μέ τη ζωή ιού Βάγνεο, τό όποιον θά προβληθη κατα το
γ*4* Είς?τό στούντιο τής Τόμπις είς το Επιναυ ηρχισε
1933 τήν επέτειον τοΰ θανάτου του θουοθυργου.
τό μοντάρισμα τών νέων φίλμ: Imitons-les και Le pre•
· Ή Κλάρα Μπόου «γυρίζει» το Gall her bavaye.
* ’* Ό Βόρ?ς Καρλώφ ύποδύεται τον ρολον μιας μού^’^έ^ίς^ά^ο στούντιο τής Έκλαίρ είς τό Έπινάϋ
μιας βαλσαμωμένης πρό τριών χιλιάδων ετών, ε ς
συνεχίζεται τό διά λογαριασμόν C- Υ. C. «γύρισμα» των
Τριών Σωματοφυλάκων. 'Οσάκις ο καιρός το επιτρέπει
‘«’tvg
» λαμβάνονται εις τό πάρκον τοΰ στούντιο και
σκηναί τοΰ έργου. Πρός αποπερατωσιν του
τοΰ όλου έργου θά χρειασθή άκομη χρονικόν διάστημά
Ζ0ρ*Ύ*α·Ο Βάονερ Κλάζερ θά διασκευσση διά τόν κινη- ενος*"ε|.ιι"0γά οιούντιο τής «Έκλαίρ» μοντάρεται τό Une
idee de genie διά λογαριασμόν τής Vif Tims Ufa.
* Ή Κόρντα Παλάς Φιλμ έξακολουθεϊ εις τα στούν
τιο *τΰς Πατέ Νατάν τής όδοΰ Φρανσέρ στό Παρίσι το
,4
Μ«» «γύρισμα» τοΰ Vengeur τοΰ όποιου ο τίτλος αντεκατεστάθη διά τοΰ Le mystere de la dame blond.
* Έντός τής έβδομάδος αρχίζει το «γύρισμα», του
PetoOhe είς τά έν Σαίν Μωρίς στούντιο τής Παραμαουντ
Μ «... Ποόκειται περί κωμωδίας είς τήν οποίαν μέχρι της ώρας
εΡξελε"γη “αν διά νά λάβουν μέρος ή Ζαννέτ Μπουατέ και
ό Ντράνεν. Σκηνοθέτης τοΰ «ρλμ είνε ο Ρενέ Γκουι“
•'
.
“
'.
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oec ντέλ Pio ό Έντ Αόβ καί ό Βίκτωρ Μακ Λαγκλεν.
° ς* * Ή Βιργινία Μπρούκ διέλυσε *το συμβολαιον τη, σαρ * Είς τά στούντιο τής Παραμάουντ έτελείωσε τό
μέ τήν Μέτρο^Γκόλντουϊν Μάγιερ δια να αφοσιωθη εις νύοισιία μιάς ισπανικής ταινίας είς τήν Ισπανικήν γλώσ
σαν, μέ πρωταγωνιστήν τόν Κάρλος
ζαι
θέτην τοΰ Λουΐς Γκασνιε, της οποίας ο τίτλος δεν κα
Pour l’amour de Milke με τον Μπομπυ Χοβ και την
Κωνστάνς^όττε^ρ.
συμβόλαιΟν πενταε-

* * Ό Ρουμάνος διάδοχος Μιχαήλ , πού /ύβίσκετο ώ;
γνωστόν τελευταίως είς τήν Αγγλία, ^εσκεφθη κατατην
έκεϊ παραμονήν τ >υ τα στούντιο της Μπριτκς ,ΙνΤ 2
σιοναλ συνοδευόμενος άπό τήν μητέρα του και Τον θειον
του πρώην βασιλέα τή.» Ελλάδος. ΟΙ βασιλικοί έπισκεπται
τόσοΛλησμονήθησαν παρακολουθουντες τα- εντός τοι
στούντιο, ώστε παρέμειναν εκεί μιαν ώραν "Ιθιπλεον του
καθοριζομένου είς τό πρόγραμμα των χρονικού ορίου τη,
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΣΤΟΠΤΙΑ ΤΗΞ ΜΕΤΡΟ ΓΜΜΙΪ

Η ΑΡΛΕΤ ΜΑΡίΑΛ

ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
Αί αμερικανικού έφημερίδες δημοσιεύουν τήν πληρο
φορίαν δτι ή Μέτρο-Γκόλντουίν Μάγιερ θά διακόψη τό
έν "Αμερική ντουπλάρισμα τών ταινιών της εΐς τήν γαλ
λικήν.
Εΐς τό μέλλον αί εΐς τήν γαλλικήν καθώς καί είς τάς
άλλας ευρωπαϊκός γλώσσας έκδόσεις τής άνωτέρω αμερι
κανικής έταιρίας θά γίνονται εΐς στούντιο ίδρυθησόμενα
ύπ’ αυτής είς τό Παρίσι κα'ι τήν Ρώμην.
Ή γαλλική κινηματογραφική έπιθεώρησις Cinemato
graphic Francaise, ή όποια ώς γνωστόν διεξάγει τελευ
ταίως σφοδράν πολεμικήν έναντίον τής Μέτρο Γκόλντου■*’*, σχολιάζουσα τήν άνωτέρω πληροφορίαν έκφράζει
τήν γνώμην δτι ή άπόφασις αυτή τοΰ άμερικανικοΰ οίκου
οφείλεται εις τό γεγονός δτι αί ντουμπλαριζόμεναι είς τήν
άμερικήν παραγωγοί του δέν είνε τόσον έπιτυχεϊς ώστε
νά Ικανοποιούν τάς άπαιτήσεις τοΰ ευρωπαϊκού κοινοΰ.

Οί θαυμαστοί τών παλαιών καλών άστέρων τοΰ βωβού
κινημανογράφου θά ξαναϊδοϋν μέ εξαιρετική άσφαλώς ευ
χαρίστηση μίαν άπό τις πειό γνώριμες καί τις πειό συμ
παθητικές μορφές τής μή δμιλούσης ταινίας, τή γαλλίδα
καλλιτέχνιδα Αρλέτ Μαρσάλ.
Ποιός μπορεί νά ξεχάση τή γοητευτική πρωταγωνί
στρια τής «Πυργοδέσποινας τοΰ Λίβα
νο υ» μέ τό σαγηνευτικό της χαμόγελο καί τά ωραία
νοσταλγικά μάτια ; ”Αν καί δέν είχε κάνει μέ τό φίλμ
αύτό τήν πρώτη της εμφάνιση στόν κινηματογράφο, ώς
τόσο αύτό τήν έκανε πασίγνωστη καί τής έδωσε τή δημο
τικότητα στό παγκόσμιο κοινόν.
"Υστερα άπό τήν «Πυργοδέσποινα τοΰ
Λιβάνου» έπαιξε σέ διάφορα άλλα φίλμ καί είχε τό
παίξιμό της πάντα τήν ίδια χάρη καί ήταν σ’ δλους τούς
άλλους ρόλους της τό ϊδιο σαγηνευτική. “Υστερα άπό λίγο
κάποια άμερικανική εταιρία ήρθε νά τήν άποσπάση,δπως
καί τόσους άλλους καλλιτέχνάς, άπό τόν εύρωπαϊκό κινη
ματογράφο. Καί κάποια μέρα ή Άρλέτ Μαρσάλ έπερνε τό
βαπόρι γιά τό Χόλλυγουντ.
καλλιτεχνική εργασία της στήν ’Αμερική ύπήρξε
ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ πολύ"Ηπεριωρισμένη
δέν κράτησε, δέ, άλλως τε παρά έλάχιστον καιρό. Ό βωβός κινηματογράφος πάρεμερίσθη άπό
Ή Γκωμόν Μηρίτις υπέγραψε συμβόλαια μετά τών τόν όμιλοΰντα καί καθώς άπό τό γεγονές αύτό άπομααμερικανικών οϊκων Γουόρλντ Γουάιντ, Γκόλντεν ‘Αρ- κρύνθηκαν άρκετοί καλλιτέχναι άπό τήν ένεργό δράση
ρόου, Ίνβισίμπλ και ‘Άλλιεντ, διά τοΰ όποιου οί τελευ βρέθηκε καί ή ’Αρλέτ Μαρσάλ στό περιθώριο.
ταίοι άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά διαθέσουν είς τάς
Τελευταίως-ξαναγύρισε στή Γαλλία δπου άμέσως άγκαΗνωμένας Πολιτείας 40 φίλμ τής αγγλικής εταιρείας. Είς ζαρίσθηκε γιά νά πρωταγωνιστήση στό La porle τοΰ
άντιστάθμισμα ή τελευταία άνέλαβε νά διάθεση εΐς τήν συγγραφέως Άνρύ Ντυβερνουά ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
’Αγγλίαν 42 ταινίας τών άνωτέρω άμερικαιικών οϊκων έξ σκηνοθέτου Ρ. Γκμΐσάρ. Παρ’ δλον δτι στήν Αμερική ή
ών 23 τής Γουόρλντ Γουάιντ, 6 τής Γκόλντεν Άρρόου, φωνή της έκρίθηκε όχι τόσο κατάλληλη γιά τόν όμιλοΰντα,
5 τής Ίνβισίμπλ καί 8 τής “Αλλιεντ.
ή πρώτες δοκιμές,ποΰ έκανε στήΓαλλία,είχαν άπόλυτη έπιΉ Γκωμόν Μπρίτι; άπεφάσισε έπίσης νά ίδρυση είς τυχία, πισ-εύουν δέ, δσοι τήν παρηκολούθησαν σ’ αύτές,
τήν Ν. Ύόρκην γραφεία έκμεταλλεύσεως τών ταινιών της δτι θά ύπερτερήση σιό σημείο τοΰτο πολλές άλλες φορμα
τά όποια θά έγκατασταθοΰν είς τήν 42 λεωφόρον άρ. 226. ρισμένες συναδέλφους της τοΰ όμιλοΰντος φίλμ.
Σέ ποιό άλλο έργο θά έμφανισθή μετά τό La poule
δέν είνε άκόμη γνωστόν. Πάντως θά-μείνη δριστικά στόν
μοντάρισμα τών φίλμ La ponle καί Simone est commo <?a. I κινηματογράφο θά παίζη δέ συγχρόνως καί στό θέατρο
#** Ή Films de France άναγγέλει δτι θά «γυρίση»
τό όποιον ένεφανίσθη ήδη μέ τό Jeunes filles en
προσεχώς ύπό τήν διεύθυνσιν τών Ρομπέρ Ρεγκυΐ καί εΐς
τό ίδιο έργο πού διεσκευάσθη τελευταίως γιά
Κολίν τό φιλμ 600.000 francs par mois καί Mademoi uniforme
τόν κινηματογράφο.
selle Zosette ma femme.
"Ο όγκος τής καλλιτεχνικής εργασίας πού άνέλαβε,
,%'H Οΰνιβέρσαλ θά «γυρίση» προσεχώς τό Nous de
la Legion έκ τοΰ μυθιστορήματος L' apelie du desert γιατί δέν είνε βέβαια λίγο νά βρίσκεται δλη τήν ημέρα
μέ σκηνοθέτην τόν Ζάν Σού. Τά έξωτερικά τοΰ φίλμ αύ στό στούντιο καί τή νύχτα νά παίζη στό θέατρο, δέν τής
κάνει καμμιά εντύπωση καί ούτε φαίνεται νά τήν κουράζη
τοΰ θά <γυρισθοΰν» είς τό Μορόκον.
*»* Έντός τών ημερών αρχίζουν αί. προετοιμασίαι τοΰ διόλου.
γυρίσματος ύπό τής Εΰρώπα Φιλμς τοΰ Papavert έκ τοΰ
Φρέσκια, δροσερή, πειό νέα καί χαριτωμένη άπό,κάθε
όμωνύμου θεατρικού έργου ποΰ παίζεται ήδη εις τό θέ· άλλη φορά, άπαντα μέ τό γνωστό μαγευτικό της χαμόγελο,
ατρον Apo'lo τών Παρισίων.
δταν τής διατυπώνεται ή άπορία πώς άντέχει σέ τόσους
♦,* Είς τά έν Λουρμπεβουά Στούντιο τής Ζάκ Χαΐκ κόπους. ’Απορεί καί αύτή μέ τή σειρά της γιατί νά φαίνε
διεξάγεται πυρετωδώς τό ντουμπλάρισμα είς τήν γαλλικήν ται παράξενο αύτό στούς άλλους. Καί δταν τήν φορτώ
ένός σημαντικού άριθμοΰ ταινιών άμερικανικών. Έντός νονται μέ χίλιες δυό ερωτήσεις γιά τή σημερινή εργασία
τών ημερών τελειώνει τό ντουμπλάρισμα τοΰ L’ etrange της, γιά τό μέλλον καί γιά διάφορα άλλα συναφή ζητή
mission du Fiordland τοΰ όποιου τούς διαλόγους έγραψεν ματα περιορίζεται νά άπαντήση μέ τό αιώνιο ίδιο χαμό
ό Ίβάν Νοέ.
γελο.
*,* Ό Ζάν ντέ Σέξ προετοιμάζει τήν σονοριζασιόν —Ώ! είμαι τόσο ευχαριστημένη,πού ξαναγύρισα στόν κι
τοΰ φιλμ Une jeune fille nature, μιάς κωμωδίας μέ τήν νηματογράφο,
ώστε δέν μπορώ νά σκεφθώ άκόμη τίποτε
Ζάν Φαγκάν καί τόν Ζάν Βραντέν.
*»* "Ο Άντ. Μπιντώ έτελείωσε τό μοντάρισμα τοΰ άλλο..
Τό La poule δέν είνε γνωστόν άν άγοράσθηκε μέχρι
Un homme heureux τό όποιον θά «γυρισθή» στήν Νί
τής ώρας γιά τήν Ελλάδα, ώστε οί έδώ θαυμαστοί καί ή
καια διά λογαριασμόν τοΰ οίκου Φ. Μερίκ.
%* ‘Ο τίτλος τοΰ πρώτου φίλμ τό όποιον ή Λίλιαν θαυμάστριες τής γλυκείας καλλιτέχνιδος ,δέν μπορούν νά
Χάρβεϋ θά «γυρίση» διά λογαριασμόν τής Φόξ Φίλμς εΐ- ξέρουν άν θά έχουν τήν εύτυχία, καί πότε, νά άκούσουν
τή φωνή της.
♦ε L' Auto est sa Majest0.
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3&}ne$(ijiee διά την coojvojndn έν 'β^άδι
ωε^ατείαν τον τάς ηα^ιτέρας ταινίας
τών γνωστότερων

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
^Γα^^ίας και ^Τερμανίας ωαραγωγης 1932-3ί
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Η χαριτωμένη καί έξυπνη κωμωδία τοΰ Τριστάν Μπερνάρ, ποΰ έπαίχθη μέ τόση
επιτυχία ενταύθα άπό τήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη
Πρωταγωνιστεί © δημοφιλής ZUPZ ΜΙΛΤΟΝ (ό γνωστός ΜΠΟΥΜΠΟΥ V)
μέ τάς διάσημους ΤαΝΙΑ ΦΕΔΟΡ καί IQANNAN ΧΕΑΜΠΛΙΓΚ
Ή ταινία αυτή έκρίθη ώς ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τοΰ MIATDN

Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΟΝΠΑΡΝΑΣ

ZHTO Η ΕΛΕΎ6ΕΡΙΑ !

Μουσική δραματική κωμωδία τοΰ διασήμου
Γάλλου συγγραφέως Αουΐ Βερνέϊ

Τοΰ περίφημου Γάλλου σκηνοθέτου Ρενέ
Κλαίρ. ’Εντελώς πρωτότυπη Γαλλική *
ταινία, ποΰ άφήκε έποχήν είς δλην
τήν Εύρώπην.

μέ τό νέο άστέρι Γκράτσια Ντέλ Ρί©

Μία άναπαράστασις τής μποεμικής ζωής τοΰ
Μον.παρνάς, μέ τούς έρωτάς της, τής χαρές της.
και τής Απογοητεύσεις της.

ΑΙΙ6! Allo! Berlin? Ici Paris!
Μουσική κωμωδία πού έξελίσσεται . στά κυριώτερα κοσμικά κέντρα τοΰ Βερολίνου
καί τοΰ Παρισιού μέ τήν συμ
παθή καλλιτέ){νιδα
Ζερμαίν ’ Ω σ σ έ
Σκηνοθεσία Ζουλιέν Ντυβιβιέ
Έαδοσις Γαλλογερμανική

ΥΠΟ.ΨΕΥΑΗ ΣΗΜΑΙΑΝ
“Ενα δυνατό καί συναρπαστικό δράμα κατα
σκοπείας, έξελισσόμενον είς Γερμανίαν
καί Ρωσσίαν πού θά κράτησή άδιάπτωτον, άπ’ άρχής μέχρι τέλους,
τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού μέ τούς
Γκιουστάβ Φραϊλιχ
και τήν καλλονήν
Σαρλότταν Σούσα

’Εκ τοΰ ομωνύμου αθανάτου έργου τοΰ ’Ισπανού συγγραφέως ΘΕΡΒANTES
πρωταγωνιστεί ό παγκοσμίου φήμης βαθύφωνος
ΦΕΔΩΡ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΤΗΣ ΤΖΑΖ

Η ΓΥΜΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Μία πρωτότυπη χαριτωμένη όπερέττα γεμάτη

Τό Αριστούργημά τοΰ Άνρύ Μπα^τάίγ
μέ τήν Φλορέλ, Κωνστάν Ρεμύ καί
Άρμάν Μπούρ

άπό πεταχτά τραγούδια μέ τήν δρο

Πρωταγωνιστεί ή γνωστή
καλλιτέχνις
Ζερμαίν ’Ω ασέ

ί

σερή καί δημοφιλή καλλι
τέχνιδα
Τ ζ έν υ

Γιοΰγκο

Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ

ΑΥΤ·ΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΛΕΤΤΕΣ
Όμιλοΰσα Γαλλιστί καί μέ 'Ισπανικά τραγού
δια, τοΰ γνωστοΰ σκηνοθέτου Άνρύ Ρουσέλ,
μέ τήν γλυκυτάτην Ρακέλ Μελλέρ και τήν
γόησσαν Σούζαν Μπιανκέττι
Ή ταινία ποΰ έιχε άλλοτε χαλάση
στήν ’Αθήνα ώ; βωβή.

ΣΑΔΙΑΠΙΝ

'Η μεγαλυτέρα μελοδραματική έπιτυχία τής έφετεινής έποχής.

Ή γλυκύτατη γνωστή όπερέττα τοϋ Στράους

μέ τήν άφθαστον "Αννυ ’Οντρα

κόσμο

"Η ταινία, τής όποιας ή έπιτυχία
προμηνύεται άσυγκρίτως άνωτέ
ρα τής πρό έτών προδληθείσηξ
βωβής έκδόσεώς της.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΛΙΟΝ...
Μία χαριτωμένη όπερέττα είς τήν δποίαν πρωταγωνιστούν τό μεσου
ρανούν αστέρι Μάγδα Σνάϊδερ καί δ αγαπημένος
Γκεοργκ Άλεξάντερ

Ένα συγκινητικό δρ«μ<ζ πού αρχίζει άπό τάς
γραφικά; συνοικίας τής Σεβίλλης καί καταλή
γει είς τά πολυτελή ’Ανάκτορα τής Γαλλικής
Αύτοκρατορικής Αύλής.

καί τόν συμπαθή Ίβάν Πέτροβιτς

ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ

ΚΟΝΤΕΣΣΑ ΜΑΡ1ΤΣΑ

ΤΑ ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΒΟΥΝΑ

'Ολόκληρη-ή ζωή τοΰ γνωάτοτάτου καί δημο
φιλούς μουσουργού μέ τούς έρωτάς του,
- τις δςξε_ς ,τομ καί τις άπογοητεύσεις
του, ώς καί μέ τήν εύθυμη Βι
εννέζικη ζωή τής ρωμαντική; έκείνης έποχής.
Πρωταγωνιστεί δ έκλεκτός καλλιτέχτης
Μιχαέλ Μπωνέν
καϊ ή Γκρέτα Τάϊμερ

Ή "Αθάνατη Όπερέττα τοΰ Έμμεριχ Κάλμαν, μέ τούς διάσημους καλλιτέχνας τής
Βιέννης Μαρίσκα και Δωροθέαν
Βίκ, καί τούς άμίμητους κωμικούς
Έρνστ Βερεμπές καί Σέκε Στσάκαλ.
Ή γεμάτη πάθος τσιγγάνικη δρχήστρα πού
συνοδεύει τήν ταινίαν θά μείιη
αλησμόνητη

Μία συναρπαστική σελίς τσΰ εύρωπαϊκοΰ
πολέμου. Είναι ή πάλη τής άνθρώπινης ψυχής
ματαξύ τοΰ έρωτος καί τοΰ καθήκον
τος πρό; τήν Πατρίδα.
'Η υπόθισι; τής ταινίας έξελίσσεται στά γραφικά χιονισμένα βουνά τοΰ Τυρό
λου μέ τόν διάσημον αλπινιστήν
Λούϊς Τρένκερ καί τόν Δουΐτζι Σερβέντι

cK συνέχεια ζοϋ natajoyov μας da όημοσιευδη εις

Είς γαλλικήν έκδοσιν

-

(ϋροσεχες ζενχος tov ^^ivnpatoypa$inov ’έΤΙσεέρος^

Κινηματογραφικός αςτΗρ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας

ΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΑΣ SA
ΠΡΟΒΛΗΘΩΣΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
ΙΙΓΟΤΠίί ΜΙΓΗΙ ΑΜΗΟΠΑΤΪΠΙ
ΚΙΝΜΜΑΤΟΘΕ^ΤΡΟΜ

“ΠΑΛΛΑ2,,
(3Υΐέγαρ. ζΜεζοχ. Ταμείου £ζραζοϋ)

$
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Μέ τήν βοήθειαν τοϋ θεού καί τήν εύμένειαν τών στοι ους. Είς τά διαλείμματα τοΰ έργου έπαιζε διάφορα τεμά
χείων τής φύσεως έγινε δυνατόν νά προχωρήσωμεν δρι- χια ή έν Άθήναις μεγάλη ορχήστρα τής «Κολούμπια».
στικώς άπό τήν περασμένην εβδομάδα εις τήν χειμερινήν
Έξ δλων τών χειμερινών κινηματογράφων παραμέκινηματογραφικήν σαιζόν.
"Ολοι οί χειμερινοί κινηματογράφοι —εκτός δύο περί νουν άκόμη κλειστοί τό Οΰφα Πάλας καί τό Κοτοποϋλειον.
τών οποίων γράφομεν κατωτέρω—ήρχισαν νά λειτουργούν,
Ή «'Ελληνική Κινηματογραφική Ένωσις», διά τόν
κατόπιν αλληλοδιαδόχων αναβολών τοϋ ανοίγματος των,
όφειλωμένην εις τήν Ιδιοτροπίαν τοΰ καιρού, πού μέ παρά πρώτον καί δ κ. Ζερβός; διά τόν δεύτερον, δέν άπεφάσιδοξον επιμονήν ήρνεΐτο νά συμφωνήση μέ τό ήμερολόγιον, σαν άκόμη πότε θά προβοΰν είς τήν έναρξιν τής λειτουρ
αδιαφορών διά τάς ζημίας εις τάς οποίας υπέβαλλε τάς γίας των.
κινηματογραφικός επιχειρήσεις. Έν πάσει περιπτώσει ως
. *
πρός τό τελευταϊον αύιό υπάρχουν βάσιμοι έλπίδες δτι
"Οσον έπιζημία ήτο διά τά χειμερινά κινηματοθέατρα
πολύ γρήγοραθά έπανορθωθή, δεδομένου δτι αί ταμειακαί ή παράτασις τής καλοκαιρίας ή δποία ήμπόδιζε τήν έναρέπιτυχίαι τών πρώτων άπό τής ένάρξεως ήμερών τής λει ξιν τής λειτουργίας των άλλο τόσον έπωφελήςκαί ευεργε
τουργίας τών χειμερινών κινηματογράφων, ύπερέβησαν κά τική υπήρξε διά τούς υπαιθρίους θερινούς κινηματογρά
θε προσδοκίαν. ’Αληθινή κοσμοσυρροή έσημειώθη πράγ φους, μερικοί έκ τών δποίων έξηκολούθησαν τάς έργασίας
ματι εις δλα γενικώς τά κινηιιατοθεατρα καί παρ’ δλον δτι νων καί μετά τήν έναρξιν τών χειμερινών.
είς μερικά έξ αύτώντά προβληθέντα φίλμ δέν ήσαν τό
Ή κυριολεκτικώς έξ ουρανού ένίσχυσις αύτή τών θε
σον άξια λόγου έν τούτοις έσημείωσαν εισπράξεις άρκετά ρινών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων ήμπορεΐ νά λεχθή
σημαντικός.
δτι ύπήρξεν άληθινά σωτηρία-διά τούς τελευταίους
Ή έπιτυχία αύτή πρέπει νά άποδοθή κατά τό πλεΐστον
Ή σχεδόν τελεία έλειψις κάθε κινήσεως κατά τούς
είς τήν νοσταλγίαν τοΰ κοινοΰ διά τό εΰχάριστον περιβάλ πρώτους καλοκαιρινούς μήνας, είχε κλονίσει τάς θερινάς
λον τών χειμερινών αιθουσών,τήν γλυκεϊαν θαλπωρήν των κινηματογραφικός έπιχειρήσεις είς σημεϊον έπικίνδυνον,
καί τάς άλλας άνέσεις ποΰ τοΰ προσφέρουν τά χειμερινά ώστε νά προβλέπεται τό κλείσιμον τής περιόδου, μέ άνυκινηματοθέατρα. Έκτοςδμως αύτοΰ συνέτεινε άρκετά είς πολογίστους ζηιιίας βάρος των.
τήν έπιτυχίαν τών πρώτων ήμερών καί ή περιέργεια του
Ή έξακολούθησις δμως τής καλοκαιρίας έν συνδυασμφ
κόσμου είς τό νά ίδή τάς ύπερδιαφημισθείσας άνακαινίσεις μέ τήν έπελθοΰσαν έν τφ μεταξύ έλάτιωσιν τής φο
τών χειμερινών κινηματογράφων,διά πολλούςτών οποίων ά- ρολογίας τών κινηματογραφικών εισιτηρίων άνέτρεψε εύξίζει νά τονισθή, δέν έμεινε άπογοητευμένος. Πράγματι τυχώς άρδην δλας τάς κακάς προβλέψεις.
δλοι οί χειμερινοί κινηματογράφοι παρουσιόσθησαν έφέτος
Αντί νά διακόψουν τήν λειτουργίαν των περί τά μέσα
—άλλος περισσότερον, άλλος δλιγώτερον—μέ σημαντικός ή τό τέλος, ώς συνήθως τοΰ Σεπτεμβρίου έξηκολούθησαν
άνακαινίσεις. Τό Μοκτιάλ ιδίως καί τό ’Αττικόν κα τάς παραστάσεις των καθ’ δλην σχεδόν τήν διάρκειαν τοΰ
τόπιν, ήλλαξαν τελείως δψιν μέ τάς ριζικάς μεταβολάς πού τρέχοντος μηνός, άπηλλαγμένοι καθ’ δλον αύτό τό διάστη
τούς έγιναν. Είς τοΰτο βέβαια συνέτεινε πολύ καί ή άνάγ- μα άπό ένα σημαντικώτατον φορολογικόν βάρος καί έπί
κη τοΰ συναγωνισμού τοΰ κινηματογράφου Παλλάς τοϋ πλέον μέ μίαν κίνησιν έξαιρετικά ζωηράν, προερχομένην
Μετοχικού Ταμείου, ποΰ μέ τάς τελεί ότητας,μέ τάς οποίας άπό τήν πραγματοποιηθεϊσαν έν τφ μεταξύ έπάνοδον τοΰ
παρουσιάζετο διά πρώτην φοράν κινηματοθέατρον είς τάς κόσμου έκ τών έξοχών, είς τάς όποιας είχε καταφύγει κα
’Αθήνας καθίστατο ένας έξαιρετικά έπικίνδυνος άνταγω- τά τήν διάρκε'αν τού θέρους.
'
νιστής. ’Ανεξαρτήτως δμως τού λόγου δ όποιος έπροκάλεΉ είς τό μέσον τής τόσον σφοδρός οικονομικής κρίσεσε τό γεγονός, δέν παύει αύτό τοΰτο νά είναι εΰχάριστον σεως πραγματοποιηθεΐσα τοιαύτη έμπορική έπιτυχία άπό
άπό πάσης άπόψεως τόσον διά τήν κινηματογραφίαν μας ένα μέρος τών ελληνικών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων
δσον καί διά τήν χώραν μας γενικώς.
άξίζει νά πανηγυρισθή έστω καί άν οφείλεται είς αιτίας
διά τάς δποίας ούδεμία κατεβλήθη παρά τών ένδιαφερο** *
Τά έργα τά όποια προεβλήθησαν είς τούς χειμερινούς μένων ένέργεια.
* *
κινηματογράφους άπό τής ένάρξεως τής λειτουργίας των
,
ν
*
Μεταξύ τών άλλων κινηματογράφων θά λειτουργήσω
μέχρι σήμερον είναι τά άκόλουθα :
Σάλον ’Ιντεάλ. 13-23 ’Οκτωβρίου «Τραοατλαντίκ» 21- κατά τήν άρχίσασανχειμερινήν κινηματογραφικήν περίοδον
30 ’Οκτωβρίου «"Αγγελος τής νυκτός». Άμφότεραι αί ται- καί τό έντός τού μεγάρου τής Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Ή έκμετάλλευσις καί διεύθυνσις τού άνωτέρω κινημανίαι είναι παραγωγής τής Φόξ-Φ'ιλμ».
Πάνϋ-εον. (εναρξις Σάββατον 22 ’Οκτωβρίου) 22-30 'Ο θεάτρου άνελήφθησαν ύπό τοΰ κ. Άντ. Ζερβού—κατά
πληροφορίας προερχομένας έκ τού ίδιου.
κτωβρίου «’Όλα είναι έν τάξει άπόψε». Ταινία μετρία.
Ό κινηματογράφος αύτός θά λειτουργήσω κυρίως διά
Σπλέντιτ. (εναρξις Πέμπτη 20 ’Οκτωβρίου) 20-30 ’Ο
κτωβρίου «Θά μέ παντρευτής» τής «Ούφα» μέ τόν Βίλλυ τούς φοιτητάς, μή άποκλειομένης φυσικά τής εισόδου είς
τό κοινόν, μέ ήλαττωμένας δι’ αύτούς τιμάς εισιτηρίων.
Φρίτς καί τήν Καμίλλα Χόρν. Έπιτυχώς.
* *
’Αττικόν. (εναρξις 22 ’Οκτωβρίου) 22-30 ’Οκτωβρίου
«Γοητεία» τής «Μέτρο Γκόλντουίν» μέ τήν Τζοάν ΚράΜέ τήν έναρξιν τής χειμερινής περιόδου καί τήν άφιξιν
ουφορτ». Έπιτυχώς.
έκ τού έξωτερικοΰ τών έκεϊ μεταβάντων πρός προμήθειαν
’Απόλλων (έναρξις 26 ’Οκτωβρίου) 26 Όκτωβρίου-6 ταινιών άντιπροσώπων τών διαφόρων γραφείων έκμεταλΝοεμβρίου «Κόμησσα Μόντε Χρήστο» μέ τήν Μπριγκίτε λεύσεως, κατέκλυσαν τά χειμερινά κινηματοθέατρα, άθηναϊκά καί έπαρχιακά, σωρεΐαι προσφορών, προερχόμενοι
Χέλμ. Έπιτυχώς.
Μοντιάλ. (εναρξις 29 ’Οκτωβρίου) 29 Όκτωβρίου-6 Νο έχ τών άνωτέρω γραφείων άναφερόμεναι είς τάς είσαχθεϊεμβρίου «Μιά άλλη άγάπη μοΰ γεμίζει τήν καρδιά» άπό σας ή μελλούσας νά εΐσαχθοΰν ύπ’ αύτών ταινίας.
τή νουβέλλα τοΰ Πιραντέλο «Canzone d’ Amore» μέ τόν
Μερικαί άπό τάς προσφοράς αύτάς παρουσιάζουν ένα
Ζάν Άνιζελο, Ντόλλυ Ντάβις καί Γκράτσια Ντέλ Ρίο. καί τό αύτό φίλμ ώς άνήκον είς τήν έκμετάλλευσιν δύο
Παραγωγής «Πιταλοΰγκα-Βαντάλ καί Ντελάκ». Έπιτυχώς. διαφόρων γραφείων. Έκαστον δηλαδή έκ τών τελευταίων
Παλλάς (εναρξις 27 ’Οκτωβρίου) 27 Όκτωβρίου-6 Νο- υποστηρίζει διά τών προσφορών του δτι έχει είς τήν κα
εμβδί°υ «Νυχτερίδα» άπό τήν δπερέττα τοΰ Γιόχαν Στρά- ί τοχήν του μίαν ταινίαν, διά τήν δποίαν τό άλλο πάλιν ί-
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σχυρίζεται δτι ανήκει είς τήν ιδιοκτησίαν του.
δράσιν τελείως άπονεκρωμένη καί οίκονομικώς είς κατάΤό γεγονός αυτό δέν παρουσιάζεται διά πρώτην φοράν. στασιν, ή όποια δέν περιγράφεται. ’Ακέφαλος, άδρανής,
Τακτικά κατ’ έτος εμφανίζονται αί άλληίοσυγκρουόμεναι καί ύπό έξωσιν έκ τών γραφείων τη;, διότι καθυστεροΰναύται ίδιοκτησίαι, εις τό τέλος δέ συμβαίνει νά άποδειχθή ται άρκετών μηνών ένοίκια. Ώρισμένως είναι αδύνατον νά
δτι κανείς έκ τών διεκδικούντων τήν κυριότητα μιας ται- ύπάρχη άλλο παράδειγμα σωματείου είς τόσον άξιοθρήτίας δέν είναι ιδιοκτήτης της.
νητον κατάστασιν εις τοιοΰτον οικονομικόν έξευτελισμόν.
Ή άσχημία αύτή—πώς διαφορετικά νά τήν χαρακτη’Ανεξαρτήτως τοΰ δτι τό πςαγμα είναι αύτό^καθ’ αύτό
ρίσωμεν—όφείλειαι άλλοτε είς επιπολαιότητα τώνπροσ- λυπηρόν,
είναι άκόμη λυπηρότερον καί διά τό γεγονός ό
φερόντων καί άλλοτε είς άλλας άφορμάς δχι, αρκετά ή δι τι ή τελεία αύτή άποσύνθεσις τοΰ Σωματείου έπήλθε έπί
κός. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν οϊ προσφέροντες ται τών ημερών τής προεδρείας τοΰ κ. Α. Ζερβοΰ άπό τήν Ι
νίας ώς ίδικάς των, ένφ δέν εύρίσκονται αύται ύπό τήν κανότητα, τήν δραστηριότητα, -καί τήν πρωτοβουλίαν τοΰ
κατοχήν των, παρασύροντοι είς τοΰτο μέ τήν βεβαιότητα οποίου θά ήμποροΰσε κανείς νά περιμένη πολύ διαφορετι
δτι αί συνεννοήσεις τάς οποίας διεξάγουν έν τφ μεταξύ κά πράγματα. Δέν είναι δυνατόν βέβαια νά κατηγορηθή
μετάτοΰ παραγωγού οίκου τοΰ έξωτερικοΰδιά τήν άπόκτη δτι αύτός έδημιούργησε τήν κατάστασιν αύτήν έξ ιδίας
σιν αύτών θά κλείσουν εύνοίκώς καί δά φανοΰν συνεπείς θελήσεως. ’Αλλά έχομεν τήν γνώμην δτι θά ήμποροΰσε
πρός τάς τυχόν άναληφθησομένας έκ μέρους των έναντι έάν ήθελε νά τήν άποτρέψη. πράγμα διά τό δποϊον δέν
τρίτων υποχρεώσεις. Συμβαίνει δμως πολλάκις αί συνεν έφρόντισεν δσον έπρεπε.
νοήσεις αύιαί νά άποτύχουν διά τόν ένα ή τόν άλλον λό
πάσει περιπτώσει δ,τι έγινε έγινε καί έάν άρχίσωχον καί τότε... παρουσιάζεται ή κατάσταστασις αύτή ή δ · μενΈν
τώρα νά ζητώμεν εύθύνας, άντί νά προσπαθήσωμεν
ποια παρουσιάζεται σήμερον.
νά διορθώσωμεν τά πράγματα, δέν θά έχομεν τίποτε νά
Είς τήν άλλην περίπιωσιν—ποΰ οί προσφέροντες καταρ κερδίσωμεν. ’Εκείνο πού αύτήν τήν στιγμήν έπείγει είναι
τίζουν τάς προσφοράς άνειλι^ρινώς καίδχι άπό έπιπολαι νά εύρεθοΰν οί άνθρωποι οί όποιοι, νά άναλάβουν μέ ειλι
ότητα —συμβαίνει κάτι άλλο χειρότερον άκόμη. Έάν ό πε κρινή στοργήν τήν θεραπείαν τοΰ κακού.Δέν υπάρχει κανείς
λάτης πρός τόν όποιον άπευθύνεται ή προσφορά δεχδή μέσα είς τόν κινηματογραφικόν μας κόσμον διατεθειμένος
νά ένοικιάση τό δλον ή ένα μέρος τών προσφερομένων νά έργασθή διά τοΰτο ; Πρέπει νά άμφιβάλωμεν ;
ταινιών, μεταξύ τών οποίων καί αί μή ύπάρχουσαι είς τήν
έκμετάλλευσιν τοΰ προσφέροντος, δά ύποχρεωθή νά προκαταβάλη εις τόν τελευταϊον ένα μέρος τοΰ συμφωνηθησομένου ένοικίου. Ό πρωτότυπος καί λαμπρός τότε έπιχειρηματίας προσδέτει τό είσπραχέν ποσόν είς τά υπάρ
χοντα είς τό ταμεϊον του διαδέσιμα χρήματα καί αρχίζει Πειραιεύς.
τάς διαπραγματεύσεις διά τήν αγοράν τών ένοικιασθεισών
Χά'ΐ' Λά ι·φ. Προεβλήθησαν τά έργα: «Μοντέρνος
ήδη ταινιών. Έννοεϊιαι δτι πολύ συχνά διά τάς διαπραγ
ματεύσεις αύτάς μετά τοΰ έξωτερικοΰ χρησιμοποιείται ώς μπαμπάς», «Μιά νύχτα άγωνίας» καί «Κλεμμένος παρά
οικονομικόν στήριγμα μόνη ή προκαταβολή τήν δποίαν έ δεισος! μέ τήν Νάνσυ Κάρο λ. Έκτός τών έργων προ
δωσε δ αφελής ένοικιασιής, διότι εις τό ταμεϊον τοΰ γρα βάλλει πάντοτε διάφορα «Φόξ Νιούς».
Σπλέντιτ. Προέβαλε τήν γαλλικήν ταινίαν «Τό διαφείου έκμεταλλεύσεως δέν ύτήρχε ούτε μονόλεπτον.
Τά πράγματα, πού έκτίδενται μέ τόσας λεπτομέρειας βατήριον ύπ’ άριθ. 13444» μέ τόν Λεών Ματτώ καί «Γυ
άνωτέρω, είναι γνωστά είς δλον τόν κινηματογραφικόν ναίκα μου Σατανάς», μιά άπό τις δυνατότερες δημιουργί
μας κόσμον, τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ δποίου, παρακο- ες τοΰ μεγάλου σκηνοθέτου Σεσίλ ντέ Μίλ.
Κιπιτόλ. Διά μερικά; ημέρας τής παρελθούσης έβδο
λουδεϊ κάθε φοράν μέ ζωηράν δυσφορίαν τήν κατάστασιν
αύτήν. Δέν θά ή μπορούσε έπί τέλους νά σταματήση πλέ μάδος έδωσε παραστάσεις δ θίασος Μυράτ μέ τά έξής έρ
ον αύτή ή Ιστορία ; "Αν δχι τίποτε άλλο, ή στοιχειώδης γα: «Άπό ράφτης ύπουργός» πολιτική φάρσα, «Ισπανική
άξιοπρέπεια, τούλάχιστο'·, δέν έπιβάλλει είς τούς έπανει- μυΐγα» καί «'Ιστορικός Πύργος».
Φως. Προέβαλε τά έργα: «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέλημμένως άποκαλυφθέντας δράσταςτών άτοπων αύτών νά
παύσουν τό είδος τοΰτο τών έπιχειρήσεων;
τωπον», «Ό λευκός διάβολος» μέ τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν.
*
Ήλύσια. «Κρημνισμένος κόσμος», «Θυσία έρωτος»,
Ή ΠΕΚ εύρίσκεται άπό μηνών ήδηεϊς ούσιαστικήν διά- «Ό Στρατηγός Κράκ» μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ, «Έκδίλυσιν μή ύπάρχουσα παρά κατά τύπους μόνον. Μετά τήν κησις στήν έρημο», «ΟΙ Κοζάκοι τοΰ Δόν» καί ή κωμωδία
πρό μηνών παραίτησιν μελών τινών τοΰ διοικητικού συμ- «Αύτή είναι ή γυναίκα μου» μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνόν.
Β. Μανος
βουλίουτης, παραμένει ακυβέρνητος ύπό ένα κολοβομένον
συμβούλιον, χωρίς νά κατορθωθή έν τφ μεταξύ νά γίνη Θεσσαλονίκη
εκλογή νέου.
Μερικαί άπόπειραι πρός σύγκλησιν, γενικής συνελεύσε’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς τοΰ Δουσεως, διά νά δοθή ένα τέλος είς τήν έκκρεμότητα αύτήν, νάβεως» καί «"Ενα καπρίτσιο τής Πομπαδούρ».
καθώς καί εις τάς τόσας άλλας ανωμαλίας, αί δποϊαι κυ
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Στό Γκράντ Ότέλ»
ριαρχούν είς δλας τάς υποθέσεις τοΰ Σωματείου, δέν κα καί «Ό Κατήφορος».
τέστη δυνατόν νά φέρουν άποτέλεσμα, χάρις είς τήν άΚνβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Φίλησέ με Μα
προθυμίαν τών μελών πού άπηξίωσαν νά προσέλθουν είς ρίτσα», «Τό θρυλικό βασιλόπουλο», «Έξω φτώχεια» καί
αύτάς.
«Οί σεισμοί τής Χαλκιδικής».
Κατά τάς ήμέρας πού κατεβάλλοντο αί προσπάθειαι
Ήλύσια Προεβλήθη τό έργον «Τραγωδία’έρωτος» μέ
διά τήν έλάττωσιν τής φορολογίας τών κινηματογραφικών τον Άρμάν Μπερνάρ.
εισιτηρίων, δλος δ κινηματογραφικός κόσμος παρουσιάσθη
ΙΙατέ. Προεβλήθη ή ταινία «Ή τελευταία μου άγάπη»
Μ. Π.
ηνωμένος είς τόν κοινόν, τότε, άγώνα καί έγεννήθη έτσι μέ τόν Μοχίκα.
ή έλπίς δτι τό παράδειγμα τής έπιτυχίας τήν δποίαν έκέρδισε διά τή; ένώσεως, θά έχρησίμευεν ώ; μάθημα διά "Ηράκλειον
τούς μή θέλοντας νά έννοήσουν τήν άνάγκην τής ΰπάρξεΚινηματο&έατρον Πουλαχάχη. Δίδει σειράν παρα
ως τοΰ μοναδικού κινηματογραφικού σωματείου.
στάσεων τό Ελληνικόν Μελόδραμα, διά δέ τήν 2Οήν ’Ο
Ούτε αύτό δυστυχώς, ούτε δποιαδήποτε άλλη ύτόδειξις κτωβρίου άναγγέλλεται ή έναρξις κινηματογραφικών προ
κατώρθωσαν νά διορθιόσουν τό κακόν. Καί τό άποτέλεσμα βολών τοΰ δμιλοΰντος, μέ τό έργον «Τό άρωμα τήε κυρί
είναι νά φθάση ή ΠΕΚ είς τό σημερινόν της κατάντημα ας μέ τά μαΰρα».
διά τό δποϊον κάθε χαρακτηρισμός θά ήτο κατώτερος τής
Απόλλων. Προεβλήθη «Ό ίλιγγος» έπιτυχώς. κατά
πραγματικότητας. Διοικητικώς παραλυμένη, ώς πρός τήν δέ τάς μ. μ. ώρας τής Κυριακής προεβλήθησαν 4 νέα έ-

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

πεισόδια τοΰ «Φάντασμα περιουσίας». Διαφημίζεται τό
«Ρίο Ρίτα».
Βόσπορος ('Υπαίθριος). Συνεχιζόμενης παρ’ ελπίδα τής
καλοκαιρίας καί μολονότι κατά τάς νυκτερινός ώρας έπικρατεί άρκετή ύγρασία, προεβλήθη τό βωβόν «Γαμήλιον
έμβατήριον» άρκετά έπιτυχώς.

Δράμα
Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό φίλος μου σωφέρ»
«Νά βουλευτής νά μάλαμα», «"Αννυ τοΰ Μόνπαρνάς»,
«Πρίγκηψ καρναβαλιού», «Βέρα Μιρτσέβα» καί «Ό βαρ
κάρης τοΰ Βόλγα».
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ή άνομος φρουρά» καί αί
«Περιπέτειαι τοΰ Ντέμσεϋ».
Άστήρ. Εντός τών ημερών κάνει έναρξιν τών παραστάσεών του.
Καλογιάννος

Βόλος

Η

(ρο ντόμινο», «Μιά νύχτα στό’Λονδϊνον», «Μία νέα Ντυ«Αγνή Σουζάνα», « Μονμάρτη», «Μπαμπάς^ μέ
1μπαρύ»,
τό
ι στανιό» καί «Είλωτες». Τό έργον «Άρουραϊος» διά τό
όποιον
έγράψαμεν είς προηγουμένην άνταπόκρισιν δτι
<
προεβλήθη,
προεβλήθη λόγφ κακοκαιρίας.
: ’Ολύμπια.δένΠροεβλήθησαν
τά έργα «Ταξεϊδι έρωτος»,
«'Έξ έβδομάδες μέ τούς άπάχηδες», < Ζιγκοτώ φασαρί
ας», «Σφηκοφωληά», «Έρως καί σπόρ , «Ό κύριος μέ
τό’φράκο», «Έντυ Πόλο ένοχ ς». «Χαμένη εύιυχία», «Μοι
άγάπη», «Κούκλες θεάτρου» καί «Ή δικηγορίνα».
ιραία
Τά έργα «Ύπεράνω τοΰ νόμου» καί «Μοντέλο τής ή1δονής έκ παραδρομής έγράφη είς τό προηγούμενον δτι
προεβλήθησαν.
: Τό Άχταΐον άπό τινων ημερών διέκοψε τάς παραστά
σεις
του, λόγω διαφωνιών τών έπιχειρηματιών οϊτινες τό
1έξεμεταλλεύοντο.
Είνε είσέτι άγνωστον ποιοι χειμερινοί
ι
κινηματογράφοι θά λειτουργήσουν κατά τήν έπί θύραις
περίοδον. Τό Δημοτικόν Θέατρον κατά τάς γενομένας
μέχρι
τοΰδε δημοπρασίας δέν κατεκυρώθη είςούδένα, λό
I
'γφ τής μή προσελεύσεως συναγωνιστών έξ αιτίας τών άπαραδέκτων
τούς όποιους θέτει ή έπιτροπή.
■ Απόλλωνδρων
(Λευκίμης). Προεβλήθησαν τά έργα «Έξιλέωσις
τοΰ
ένοχου»,
«Τό φάσμα», «'Η νήσος τοΰ έρωτος»,
‘«Ό άνθρωπος πού γελά»,
«Μέγας Ναπολέων», «Ή γυ
ναίκα τών Παρισίων», «Χαμένη εύιυχία», «Τρελλή μητέ
ρα»,
«Τιμή
οικογένειας»
καί
«Ή τυχοδιώκτρια τού Μόντε
ιΚάρλο».
ΟΤπούας

Άχίλλειον. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν μέ καλήν έπιτυχίαν τά φίλμ «Ό ιατρός τών
γυναικών», «Ή γυναίκα μου ή άπατεών», «Δυό καρδιές,
ένας χτύπος», «Διπλός γάμος», *'Η κατάσκοπος X 27»,
«Ερωτικά Γυμνάσια», «Βικτώρια καί Ούσσάρος της» καί
«Ή νεράιδα τής Άποκρηάς».
Έξωρα'ιστιχή. Προεβλήθησαν «Τό ξεβούρκωμα», «Φί
λησέ. με Μαρίτσα», «Τό Μοιραϊον», «Grand Prix», «Λαγιαρνί», «Ό κίτρινος βασιλεύς» καί διέκοψε πλέον τάς
παραστάσεις του.
Παπαβασιλείου
Σέρραι
“Άρτα
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Όασις τοΰ έρωτος»
‘Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «'Έξ ήμέραι έρωτος «Δυό καρδιές μιά ψυχή» καί «Τό κορίτσι τοΰ μπαλέττου».
Είς
τό διαλείματα διάφορα νούμερα μέ τά Καλουτάκια.
μέσ’ τά χαρακώματα», «'Ο άνεμοστρόβιλος», «Ή ΈπαΠάν&εον. Κάμνει έναρξιν λίαν προσεχώς μέ ήχητικάς
νάστασις τής Κίνας» καί «Ό θαλασσοπόρο;»
Ζάγχας
έγκαταστάσεις συστήματος R. G. Α. ύπό τήν διεύθυνση
τών κ. κ. Ζαβερδινοΰ καί Φραγκουδάκη.
Βαταχίδης

Χίος

Άργοστολιον

Άστήρ (χειμερινός). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρό
Σπλέντιτ (Δ)σις Βλαχούλη). Προεβλήθησαν τά έργα
μος πρός τήν αμαρτίαν» μέ τόν Γιάννιγκς, «Ή Κάρμεν «Ζωγραφισιός
άγγελος», «Ή κοιλάς τών γιγάντων» μέ άτοΰ Σάν Πάολι» καί «Ή ψευτοχήρα».
ποτυχίαν,
«Τό κορίτσι τή; γκαρνταρόμπας», «Σάν ή καρ
Βουδούρηζ
διά κτυπά», «Ή πόλις τών φαντασμάτων», «’Αδελφική
Πύργος
έκδίκησις» καί διάφορα σόρτς καί μίκυ μάους.
Κέφαλος (Διεύϋ·. Χριστοδουλίδου—Καλλιγα). ΜηχαΠάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Κοκοττόδρομος»,’ νήματα
Σάμσον-Έλέκτρικ. Έναρξις 22 ’Οκτωβρίου.
«’Εγώ τόν σ^οτώσα» μέ τήν Κοστέλλο, «Ένα ταγκό γιά[
Βοντσινας
σένα» καί «Ποτέ πειά δέν θ’ άγαπήσω». Προσεχώς «Ή
νύχτα είναι δική μας», «Ό βασιλεύ, τών Παρισίων» καί• Μιτυληνη
«Ή πόλις τών τραγουδιών».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαύρη Σκιά»,
Μετ’ όλίγας ήμέρας κάμει έναρξιν ό βωβός κινηματο
τό διαζύγιο» μέ τήν Ν. Σήρερ, ύ.τεραρέσαν καί ή
γράφος είς τόν «Απόλλωνα» ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. «Μετά
κωμωδία
«Σχολικόν μάτς». Προσεχώς «Φλεγόμενον μέτωΣπηλιοπούλου.
Ζώρας
πον» καί «Κατήφορος».
Βαθύ (Σάμου)
Ε’ις τόν θερινόν κινηματογράφον Σαπφώ προεβλήθητά έργα «’Ισπανική Ραψωδία», «Τόμ Μίξ» καί «Νύ
Απόλλων. Προεβλήθη τό φιλμ «Ή Στοργή» μέ τήνν σαν
χτες πόνου καί ηδονής» άπαντα μέ μικράν έπιτυχίαν.
Μαρσέλ Σαντάλ.
Είς
τό χειμερινόν Σαπφώ συνεχίζονται αί έπισκευαί
Αττικόν (βωβόζ). Προεβλήθη μέ έπι-.υχίαν *'Η άγνω προβλέπεται
δέ νά κάνη έναρξιν περί τό τέλος τοΰ τρέχ.
στος».
Πούλμαν
μηνός.
Σωφρονιάδης
Αάρισσα
Φρούριον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Χαβανέζικο τρα. ΡέΘυμνον
γούδι», «Δυό φορές κατάδικος», «Γιά τήν τιμήν της»,>
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ιππότης τής
«Κισμέτ» μέ τόν Μοχίκα έξαιρετικά έπιτυχώς, «Ό πύργος? νυκτός», «Μαμζέλ μοδίστ», «Τό μάτι τοΰ νεκροΰ», «Τό ίετοΰ τρόμου» καί «Μοιραία συνάντησις» μέ τήν Μπίλλυυ ρό βουνό», «Ό κλέπτης», «Ό περιπλανώμενος ’Ιουδαίος»,
Ντόβ.
«Ή λευκή σκλάβα», «Ό τσαρλατάνος», «Ή χορεύτρια
‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κόκκινοι διάβο τοΰ σαντάν» καί διέκοψε τάς παραστάσεις του.
λοι» «Τά μυστύριά τής Βενετίας» Πρίγκηψ Ροβέρτος»,’’
Συντόμως θά κάμη έναρξιν καί τό χειμερινόν Άπόλ«Ό καβαλλάρης τοΰ κάμπου» καί ^«Τό έξπρές» No 113»” λωνα ύπό τήν νέαν διεύθυνσιν τών κ.κ. Λαρίου καί Καέπιτυχώς μέ τόν Τόμ Μίξ.
Παπανδρέου
πετανάκι μέ τό έργον «’Εκβιασμός».
Πετραχάκις

Κέρκυρα

Τρίκκαλα

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό σωματοφύλαξ
Άχταΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγική έκδίκη-Γ
σις», «Πανάμ», « Παριζιάνες», «Τό φ'βητρον τώιβουνών»,·, τής κυρίας μου», «Ό άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό», «"Αν
«Ή τρελλή Λόλα», «ΙΙριγκήπισσα ρεπανάκι», τό ελληνι να Μπόλεϊν», «Κάρμεν» μέ τήν Π. Νέγκρι, «Άγάπη πού
κόν «Κοινωνική σαπίλα» μέ οίκτράν αποτυχίαν, Τό μαύ σκοτώνει», «Ό Μανδραγόρας», «Ό άπάχης», «Ό τελευ-
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γνωστόν τά περιπετειώδη άστυνομικά έργα ποτέ δέν έπαυ
σαν νά άρέσουν, άλλά καί είς τήν Γερμανίαν καί αύτήν
άκόμη τήν Γαλλίαν, είναι σήμερον περιζήτητα. Είς τήν
Γερμανίαν ή σοβαρωτέρα κινηματογραφική έταιρία
«Οΰφα» έγύρισε τρία άστυνομικά έργα καί ό Φρίτς Λάγκ,
Ή μόδα διαρκώς μεταβάλλεται καί διαρκώς αντιγρά «γυρίζει» τήν «Διαθήκην τοΰ Δρος Μαμπύζ» εις δέ τήν
φει έαυτήν. Ή αρχή αΰτη τόσον γνωστή είς όλους καί τό Γαλλίαν πλήν τοΰ «Φαντομά» τόν όποιον θά ίδωμεν έφέ
σον απαράβατος, εφαρμόζεται καί εις τόν κινηματογρά τος είς τάς ’Αθήνας, έτελείωσε καί τό «γύρισμα» τοΰ άλ
φον. ’Αρκεί ενα φίλμ νά σημειώση έπιτυχίαν διά νά άκο- λου περιφήμου άστυνομικοΰ έργου «Ροκαμβόλ».
λουθήση σειρά ολόκληρος τοΰ αύτοΰ είδους. 'Υπήρξε πε
Άλλά καί γενικώς, παρ’ δλον ποΰ θά φανή αύτό πα
ρίοδος. διά νά μή άνατρέξωμεν εις πολύ μακρινήν εποχήν, ράδοξον έπανερχόμεθα σιγά σιγά είς τά προπολεμικά
ποΰ δέν έβλέπαμε παρά Ιστορικά φίλμ. Θά ένθυμούνται γοΰστα. Τό σύνθημα έδόθη άπό τήν Γαλλίαν. Γνωρίζετε
ίσως άκόμη οί άναγνώσταιμας τό «Κβό Βάντις» τόν »Ρο- ποια μυθιστορήματα κινηματογραφοΰνται σήμερον έκεϊ ;
μπέν τών Δασών» τό «Τέφρα έκδικήσεως», «Τήν Δούκισ- «ΟΙ Άθίιοι» τοΰ Ούγκώ, «Αί δύο Όρφαναί» τοΰ ντ’
σ ι νιέ Λανζέ» κ. τ. λ. κ. τ. λ. Τότε όλοι οί παραγωγοί Έννερύ καί «Οί τρεις Σωματοφύλακες» τοΰ ’Αλεξάνδρου
ήμιλλώντο ποιος νά παράγη τό πλουσιότερο κοί μεγαλο Δουμά. Τά τρία άντιπροσωπευτικώτερα έργα τοΰ φθηνού
πρεπέστεροι·, Ιστορικόν φίλμ. Κατόπιν έπηκολούθησεν ή ρωμαντισμοΰ.
μόδα τώ/ πειρατικών έργων. ’Αφορμήν πρός τοΰτο έδωσεν
Φυσικά διά νά ρ.ψοκινδυνεύσουν παραγωγοί, καί μάλΓ
ή επιτυχία τοΰ «Άετοΰ τών θαλασσών» καί ήκολούθησαν |
τόσα κεφάλαια διά τήν κατασκευήν τών έν
ό «Πλοίαρχος Μπλοΰν» «Συρκούφ» «Φαλαινοθήρας» «Τί- σταγάλλοι,
λόγφ
φίλμ σημαίνει δτι έμελέτησαν τήν κατάστασιν καί
γρις τών θαλασσών» «ΜαΰροςΠειρατής». κ. ά. Ό Στέμέπείσθησαν
διι τό κοινόν εύχαρίστως θά δεχθή δλον αύπεργκ μέ τό «Νύχτες τοΰ Σικάγου» έλανσάρισε τή μόδα τόν τόν χείμμαρον
τής ρωμαντικότητος. Ή προβολή τοΰ
τών γκάγκστερς. Δέν υπήρχε φίλμ τής εποχής έκείνης πού II φίλμ
«Κύριος ντέ Πουρσονιάκ» τοΰ Μολιέρου, κατά σκη
νά μή έμφανίζη κάποιον φόνον ή απαγωγήν καί νά μή πε νοθεσίαν τώκ Ραβέλ καί Αεκαίν καί μέ έρμηνευτάς τόν
ριλαμβάνει σύρραξιν αστυνομικών μέ τούς λαθρέμπορους.
Ήλθ» κατόπιν ό όμιλών. "Ολα τά φίλμ έξετυλίσσοντο Άρμάν Μπερνάρ, τόν Ζάκ Κατελαίν καί τήν Κωλέττ
μέσα είς τά μοΰζικ χώλλ ή εις τά παρασκήνια τών θεά Νταρφεΐγ, τήν όποιαν παρηκολούθησεν είς τό Γκωμόν—
τρων- Μπελέττα, τραγούδια, σανσον<ττες, γάμπες, τζάζ Παλλάς δλη ή αφρόκρεμα τών γραμμάτων, τής πολιτικής
δλα αύτά συνδεδεμένα μέ κάποιο ίχνος ύποθεσούλας απε- καί τής άριστοκρατίας τών Παρισίων, έστέφθη ύπό πλήρους
τέλουν τόν γενικόν κανόνα τής πρώτης περιόδου του όμι- έπιτυχίας καί ένεθάρρυνε τούς κινηματογραφικούς παρα
λοΰντος. Φυσικά ή άντίδρασις δέν , ήργησε νά έκδηλωθή. γωγούς είς τήν κατεύθυνσίν των ταύτην. Δέν λείπει πλέ
Ό Άλ Τζόλσον, τό εϊδωλον πού ίλανσαρίσθηκε καί έπε- ον παρά ή «Κυρία μέ τάς Καμελίας»,άλλά καί ταύτας ή κιβλήθη μέ άπίστευτον καί καταπληκτικήν ταχύτητα, έγνώρι- νηιιατογράμησις Αγγέλλεται ώς λίαν προσεχής καί μάλι
σεν μίαν έξ ίσου ίλιγγιώδη πτώσιν. Έπηκολούθησεν ή ό στα μέ ήρωΐδα γνωστοτάτην καί δημοφιλεστάτην διεθνώς
περέττα, ή μάλλον ή μουσική κωμωδία, μέ τό «Ερωτικό πρω [αγωνίστριαν.
Βΐλς» καί τήν «’Ερωτική Παρέλασι».
Β. ΙΙαπαμιχάλης
’Από τά δύο σπουδαιότερα παραγωγικά κράτη, τήν
Γερμανίαν καί τήν ’Αμερικήν, έλανσαρίσθηκε σχεδόν ταυτοχρόνως τό είδος αύτό, τό όποιον δυστυχώς είχε καί
τήν μεγαλειτέραν περίοδον διάρκειας. Ό λόγος ίσως είναι
ότι τό κοινόν κουρασμένο άπό τήν καθημερινήν βιοπάλην
εύρίσκει είς τό εύχάριστον αύτό είδος τό άντιφάρμακον
τών κόπων καί φροντίδων του. Οΰτω φαίνεται διι ή μόδα
τής όπερέττας δέν φαίνεται άκόμη νά πλησιάζη είς τό τέ
Ύπό τοΰ μορφωτικού τμήματος τής «Μέτρο-Γκόλντουλος της. Πάραλλήλως μέ τό είδος αύτό πού εξακολουθεί ϊν», «έγυρίσθη· τελευταίως μία ήχητική καί όμιλοΰσα ται
νά επικρατή καί σήμερον, ήλθεν ή περίοδος τών πολεμι νία άφορώσα τήν τεχνικήν τής άνιισφαιρίσεως.
κών φίλμ, ή οποία δμως έληξε άρκετά συντόμως. Σήμερον
Είς τήν έν λόγφ ταινίαν, ή όποια σημειωτέον διι άπο
έπανερχόμεθα είς τά φίλμ τών γκάγκστερς καί τά περι τελεϊ ένα θαυμάσιον μάθημα δι* όλους τούς άντισφαιριπετειώδη τοιαΰτα. "Οχι μόνον είς τήν ’Αμερικήν, δπου άς στάς τοΰ κόσμου, πρωταγωνιστεί δ παγκόσμιος πρωτα
θλητής τοΰ Τέννις Β. Τίλντεν.
ταΐος μορφασμός», «Ούδέν νεώτερον άπό τό Δυτ. Μέτωπον» άπαντα έπιτυχώς.
Μαλιώρας
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ΤΟ'ΤΟΠΙ EIS ΙΠ ΤΑΜΜ

Αϊγιον

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά δμιλούντα φίλμ «Μιά
γυναίκα πέρασε», «Ή γυναίκα πού δέν σέ ξεχνά», «Τό
τραγούδι τής καρδιάς μου» καί «Χάϊ-Τάγ»». '0 ώς άνω
κινηματογράφος καίτοι λειτουργεί πρός τό παρόν, ώς μο
ναδικός είς τήν πόλιν μας, έν ‘τούτοις πολύ άπέχει άπό
τοΰ νά ίκανοποιήται. Κάθε Σαββατοκύριακο σημειοΰται
κάποια σχετική κίνησις, ένφ κατά τάς άλλας ήμέρας αργεί.
Μηιρμίλης

PiHOS SOBAPfa ο ΠΑΒΟΝ ΗΤ3ΓΜΗ2 ASTEP
Τό Γαλλικόν Κινηματογραφικόν περιοδικόν *Pour
Vous» προεκήρυξεν τελευταίως ένα διαγωνισμόν μεταξύ
τών Αναγνωστών καί άναγνωστριών του διά τήν άνάδειξιν
τοΰ πλέον φωτογενοΰς ήθοποιοΰ τοΰ Κινηματογράφου. Ώς
τοιοΰτος έξελέγη δ ’Ραμόν Νοβάρρο

ZxxuvScg
Πάν&εον. ’Εξακολουθεί τάς θερινάς του παραστά ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
σεις, προεβλήθησαν δέ τά έργα «"Ιχνη γιγάντων», «Νεα
νικές τρέλλες», «Γυναίκες στό πόλεμο» καί «Τό φάντα Μ. Τζ«ζαϊρλίδης Λάρισσα 1- 9-932 Μέχρι
σμα τής θαλάσσης».
Κινημ. Ήλύσια Θεσσολονίκη 1- 6 932
»
Ν. Κυπριανού Λάρνακα
Νιγρίτα
1-10-932
»
1 10-932 »
Λειτουργεί κατά τάς έορτάς καί Κυριακάς είς Κινημα Φ. Μοντέντσι Πάτραι
1-10-932 »
τογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. I. Χατζή καί μέ έρ Δ. Μαυροβίτης Καστόρια
γα τρίτης βιζιόν.
Βατακίδης
Κιν. Σαλόν Ίντεάλ Άθήναι 1- 9-932 »

31-8-933
31-5-933
30-9-933
30-9-933
30-9-933
31-8-933
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Ο ΚΛΕΠΤΗΣ
τό βλέμμα τήν κίνηση τών κυμάτων τά όποια, κτυπώντας
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
στό βράχο έσχημάτιζαν διάφορα διαφανή αραβουργήματα
’Απελπισμένος ό Ζάκ διευθύνθηκε στό δωμάτιό του καί λίγο κατ’ ολίγον στόν ταραγμένο έγκέφαλό της έπερκαί έσωριάσθηκε σέ μιά πολυθρόνα. Τί θά άπογίνοταν ναν μιά πειό ώρισμένη μορφή, έσχημάτιζαν ένα πρόσωπο
ή δυστυχισμένη ή Έλβίρα ; Τήν είχε βάλει σέ μιά γνωστό, προσφιλές" ήταν τά γεμάτα ηδονή μάτια του, τό
Αδιέξοδο καί τώρα έχανε τήν τελευταία του έλπίδα νά ώραΐο στόμα του ποΰ έκρατοϋσε άκόμη τήν ζέστη τών φι
τήν βοηθήση’ ή καρδιά του αίμόσταζε.
λιών της. "Εβγαλε μιά κραυγή χαράς καί έσκυψε σάν νά
Μέ τά κάτια γεμάτα δάκρυα καί τήν καρδιά βα- τήν έτραβοΰσε ή οπτασία, δταν έξαφνα ένας πονος οξύς
ρειά άπό τήν κατεστραμένην εύτυχία του έπήρε ένα σάν πυρωμένο λεπίδι έτάραξε ολόκληρο τό σώμα της.
φύλλο χαρτί καί άρχισε νά γράφη στήν έγκαταλελειμΣτήν αρχή έτρόμαξε καί έτραβήχθηκε άπότομα πίσω,
μ«νη.
δ πόνος δμως έξακουλουθοΰσε βαρύς καί έξαντλητικός.
Κι’ έκείνη έ.ιίσης άπό τήν στιγμή τής άναχωρήσεως "Εξαφνα δμως ό πόνος έπσυσε, μιά ήδονή κατέλαβε τά
τοΰ Ζάκ έζησε μαύρες ώρες. Μετά τήν σκηνήν τοΰ μέλη της καί τό φώς έλαμψε μπροστά της. Άπό μικρές
Καζίνου δπου, τήν ώρα τοΰ τσαγιού, ένώπιον δλων έλαφρές κινήσεις πού αισθάνονταν μέσα της εννόησε δτι
άνέλαβε πλήρη τήν εύθύνη τής έξαφανίσεως τών χρη έκεϊ μέσα μιά άλλη ζωή άρχιζε πού θά ήταν τό άντιστάθμάτων τοΰ Κομιτάτου, είχε καταντήσει αντικείμενο μισμα τής θυσίας της, δ καρπός τοΰ έρωτός της.
σκανδάλου καί περιφρονήσεως. Ύποστηριζομένη άπό
Έσηκώθηκε κατόπιν, μέσα στό σκοτάδι καί στήν βρο
τόν έρωτα καί τήν τρυφερότητά της πρός τόν Ζάκ, έμ- χή καί έπανέλαβε τόν δρόμο τής κατοικίας της. Έπήγαινε
πιστευομένη στό μέλλον γιά νά έπαναφέρη στήν άγκά- στούς πόνους, στό μέλλον...
λιά της τό δν ποΰ έλάτρευε, έπροτίμησε τήν φτώχεια
V
καί τήν άπομόνωση άπό τό άδιάντροπο παζάρεμα τοΰ
βαριόνου Ντέ Γκαρέ, ό όποιος τόσο έξεπλάγηκε Από
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ
τό εύγενές καί θαρραλέο κίνημα τής κόμησσας, ώστε δέν
ήθέλησε ν’ άφήση νά τήν καταδιώξουν δικαστικώς.
—Δέν έπέστρεψε δ γυιός μου ;
Άγνωστο άπό ποιό αίσθημα κινούμενος, έπλήρωσε τό
Άκούγοντας τό λυπητερό «δχι» ποΰ άπάντησε μιά γυ
χρέος δίχως ν’ άποφανή καί έγκατέλειψε τόν Άγιο ναίκα
μέ άσπρα μαλλιά, ή Έλβίρα άναστέναξε, άφαίρεσε
Βλάση δίχως νά προσπαθήση νά ξαναίδή τήν Έλβίρα, τό γουναρικό
της, τό παρέδωσε στήν γρηά θαλαμηπόλο,
ή δποία τήν έπομένη φτωχή τώρα έξ αιτίας τής δια έκάθισε σέ μιά
πολυθρόνα καί άρχισε νά σκέπτεται.
γωγής τοΰ Ζάκ, έγκατέλειπε τήν νύκτα τήν βίλλα, πού
Είκοσι
χρόνια
έπέρασαν άπό τήν μαύρη ήμέρα τής
είχε στεγάση τήν έφήμερη εύτυχία της, σκεπασμένη έγκαταλείψεως, είκοσι
άπό τήν στιγμή πού μετά
μέ πέπλους σάν χήρα καί μέ τά μάτια κατακόκκινα φρικτούς πόνους έφερεχρόνια
στόν κόσμο τόν μικρό της Ζάκ
άπό τά δάκρυα. Έπήρε μαζύ της μερικά άπομεινάρια τόν γυιό τοΰ έξορίστου, τόν
καρπό
τοΰ έρωτός της.
τοΰ παληοΰ πλούτου της καί έπήγε νά κλεισθή σέ ένα
Άπό τή στιγμή πού γιά πρώτη φορά έκράτησ3 στά
φτωχό σπιτάκι ένός ταπεινοΰ χωριοΰ δπου θά έζοΰσε χέρια
της
τό
μικροσκοπικό
δν.
έπαθε
ριζική μεταμόρ
στό έξής ημέρες δίχως ή’ιο, καιαγινομένη σέ χονδρο- φωση. Κατειλημμένη άπό υπέρτατημιά
έπροσπαθοΰσε
δουλειές, μέ τήν καυτερή ένθύμηση τοΰ τί μπορούσε νά ν’άνακαλύψη στα χαρακτηριστικά τοΰ χαρά
παιδιού
της δμοιόήταν καί μέ τήν κενή έλπίδα τής έπιστροφής έκείνου.
τητα
τοΰ
άπόντος,
πού
εξακολουθούσε
νά
λατρεύη.
Κατό
Ή ημέρες περνούσαν μακρές καί σιωπηλές δίχως νά πιν άφοσιώθηκε μέ δλη της τήν ψυχή στό παιδί της,
τό
φέρουν κανένα νέο άπό τόν άπόντα. Ή Έλβίρα έπάλευε έτρεφε μόνη της έκαιροφυλακτοΰσε τήν πρώτη του λέξη,
ακόμα μέ μοναδική παρηγοριά τις ένθαρρύνσεις τής κα τό πρώτο του μειδίαμα, τό ώδηγοΰσε τά κάμη τά πρώτα
λής χωρικής στήν οποία είχε καταφύγει καί πού είχε πο του βήματα, βοηθουμένη άπό τήν £καλή χωρική, στήν δ
λύ συμπαθήσει, τήν ξεπεσμένη μεγάλη κυρία έξ αιτίας τοΰ ποία είχε καταφύγει καί πού τής ήταν άφοσιωμένη. Άμεγάλου πόνου της.
στις φροντίδες αύτές είδε ολίγο κατ’ _ ολίγον
Μιά ημέρα ή καρδιά της έκτύπ,ησε δυνατά: Γιά φοσιωμένη
έξαντλοΰνται ή οικονομίες της καί έπλησίαζε ή στιγμή
πρώτη φορά δ γραμματοκομιστής έφερνε γράμμα Ή Έλ νά
πού
ή
στενοχώρια
θά έμεταβάλλετο σέ φτώχεια. Έβαβίρα άνεγνώρισε τή γραφή καί τά πόδια της άρχισαν νά σάνιζε τό πνεύμα της,
ώθουμένη άπό τήν άμεση άνάγκη
τρέμουν. Ήταν βράδυ καί έξω άρχιζε νά πέφτη μιά ψιλή νά ζήση, έκανε τούς πιό
φανταστικούς υπολογισμούς δταν
καί διαπεραστική βροχή· έτρεξε κοντά στή λάμπα, στό μιά ήμέρα ή τύχη τήν έβοήθησε.
δωμάτιο κοί έξέσχισε τόν φάκελλο:
Μιά
ήμέρα
έν
ω
έκάθονταν
στήν άμμουδιά παρακολου
«Χαϊρε, λατρευτή μου. Ό πατέρας μου μέ άναγκάζει
τά παιχνίδια τοΰ γιοΰ της, είδε νά διευθύνεται
νά φύγω γιά τήν ’Αμερική. Πριν έγκαταλείψω τόν τόπο θώντας
πρός
τό
μέρος
της
ή
νοικοκυρά
της συνοδευομένη άπό ένα
αύτόν, γιά πάντα ίσως, θέλω καί νραπτώς νά σοΰ ομολο κύριον πολύ συμπαθητικού έξωτερικοΰ.
γήσω τό έγκλημά μου. "Εκλεψα, έκλεψα, έκλεψα. Παρά—
’
Αγαπητή
μου
κυρία,
είπε
ή
χωρική, σάς συστήνω τόν
δοσέ με δπου καί δταν θελήσης...»
μου, μπορείτε νά έχετε έμπιστοσύνη σ, αύτόν’
Δέν μπόρεσε νά διαβάση περισσότερα. Τό χαρτί έξέφυ- έξάδελφό
σάς
άκουσε
μιά
φορά
ποΰ
έτραγουδούσατε
στό Καζίνο’
γε άπό τά χέρια της. Άποκαμωμένη μέ τά μάτια άπλανή ξεύρει άπό αύτά τά πράγματα
έκύταζε τό άψυχο αύτό πράγμα πού περιέκλειε τήν τύχη
Ή
Έλβίρα
έμειδίασε
μελαγχολικά,
στήν
ένθύμηση
τοΰ
της καί μπροστά στά μάτια της έφαίνονταν σάν νά έπε- τελευταίου της κοσμικού θριάμβου καί άρχισαν νά συνο

τοΰσαν πύρινες ή λέξεις: «έκλεψα, έκλεψα» καί πότε μιλούν μέ άρκετήν οικειότητα.
«...χαϊρε λατρευτή μου, χαϊρε...χαϊρε...»
Ό έξάδελφος αύτός ήταν διευθυντής ένός θεάτρου τής
Έσηκώθηκε άπότομα, άνοιξε τήν θύρα καί παρά τό πλησίον
Πολύ καθώς πρέπει δέν έκαμε καμμιά
σκοτάδι, παρά τόν άνεμο ποΰ ούρλιαζε διευθύνθηκε στήν νύξη στήνπόλεώς.
Έλβίρα γιά τή σημερινή της θέση, ούτε τί εί
βραχώδη ακτή, στόν θάνατο. Πληγώνοντας τά χέρια καί χε μάθει, έπαίνεσε
έναντίας πάρα πολύ τήν φωνή της
τά γόνατά της άναρριχήθηκε στόν αψηλό βράχο πού έ- καί τήν έπροσκάλεσεέξνά
πάγη νά τραγουδήση στό θέατρό
δέσποζε τήν θάλασσα καί έκεϊ άναίσθητη στήν βροχή του" καί δίχως νά τήν γεμίση
μέ άβάσιμες υποσχέσεις τής
ποΰ τήν έδερνε, έσκυψε στήν άβυσσο.Έπαρακολούθησε μέ
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έδωσε νά εννοήση δη ή σωτηρία αύτής και τοϋ παιδιού ή ^*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
ταν τό θέατρο:
—Τφ δντι, τής είτε, κυρία, τό ]μικρό θέατρό μου δέν
μπορεί νά σάς προσφέρω παρά μέτριες αμοιβές. Άλλά
γιά σας θά είναι απαρχή καί αργότερα . . . ίσως . . .
Ή Έλβίρα τόν διέκοψε μέ ένα κίνημα συγκαταθέσεως
καί ευγνωμοσύνης. Τί άλλο μπορούσε νά περιμένω ;'Η με
γάλη κυρία είχε πεθάνει, ή κόμισσα Μπαρέσκο δέν υπάρ
χει πειά. Στό ερημικό αύτό ακρογιάλι ήταν μιά πτωχή
μητέρα ανήσυχη γιά τό μέλλονμιάς μικρής σγουρής καστα
νής κεφαλής.Δέν έδίστασε καθόλου. "Επειτα άπό μερικές
ημέρες έτραγουδοϋσε μπροστά σέ ένα κοινό συγκείμενο
άπό έπαγγελματίες καί μικροϊδιοκτήκες. οι όποιοι μέ τήν
1
ορθή των κρίση γρήγοραέννόησαν δτι ή Έλβίρα ήταν με 1
_ ΚΑΤΙ
I
γάλη καλλιτέχνις, τήν όποια καμμιά άναποδιά τής τύχης, f
είχε ρίξει σσήν έπαρχία των. Εκείνη πάλι δέν έθεωροϋσε
ΠΟΥ ΧΑΧ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ |
τόν έαυτό της εξευτελισμένο άπό τό κοινόν ποϋ τήν έχειροκροτοΰσε καί έπροσπαθοΰσε νά ευχαριστήσω γιά νά εξα
σφαλίσω τό μέλλον τοΰ παιδιού της, τό όποιο έπέβλεπε ή
καλή έξαδέλφη τοϋ διευθυντοΰ τοΰ θεάτρου.
'Ένας διάσιμος ιμπρεσάριος, ό όποιος έτυχε νά περά
σω άπό τήν μικράν αύτήν πόλιν τήν ακούσε ένα βράδυ, εν
θουσιάστηκε καί άμέσως τής έκαμε συμβόλαιο γιά τό Πα
1
ρίσι. Δέν άργησε νά
τακτήση τήν δόξα καί τόν πλού
το. Ό θρίαμβος καί ή
ης πού έπανέκτησε ή Έλβίρα,
ή οποία έσπούδασε στόσΛ "ίο τής δυσιυχίας, δέν τήν ίμέθυσαν. Ή φιλοφρονήσει^ ’ ι ή προπόσεις πού έπροκα·
λοΰσαν, ή ώμορφιά καί τό τ αλαντό της δέν τής έκαμαν
καμμιά εντύπωση, έννοοϋσε νά μείνη ή τρυφερή καί προ
σεκτική μητέρα. Έν.οίκιασε ένα κομψό διαμερισματάκι βτό
Ώτέϊγ κοντά στό δάσος τής Βουλώνης, έφερε κοντά της
τό παιδί της καί τήν σπιτονοικοχυρά της καί δταν έπέστρεφε άπό τις συναυλίες ή τό θέατρο, έλησμονοΰσε τούς
ενθουσιασμούς τοΰπλήθους παίζοντας μέ τόν μικρό Ζάκ.

IΚΙΝΗΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ! I

| ΤΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΩΝ |

I
s

|

&ις ζην σημερινήν καζά- |
σζασιν ή ωερισνμμογήζών
έ}όδων ωρεωει ν3 άωοζεμη |
ζην βάσιν ζών ωροσωαδει- |
ών σας.
| "8ναάωό ζάσωονδαϊα κον- |
| δύμια ωον έωιβαρύνει ζάς |
| έωιχειρήσεις σας είναι και |
| ζδ ζών έ}όδων άωοσζομής. |
| 3ώάναδέσαζε ζην διεκωεραί- |
| ωσιν ζών έργασιών σας εις |
« | Ζ8ζαιρίαν ειδικενδεϊσαν εις |
| ζοιονζον εϊδονς άωοσζομάς |
Φ | και δνναμένην ώς έκ ζον |
| μεγάρου κύκρον ζών έργα- |
Φ
Φ | σιών ζης νά σάς έ}υωηρε~ 1
* | ζήση καζά ζον ωμέον σνμ- |
Φ
φέρονζα ζρόωον.

|
|
|
|

(’Ακολουθεί)

®

ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΟΜΟΙ

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ
Φ

ΤΩΝ ΕΤΩΝ

Φ
19 2 8 — 1 929— 1930 — 1931
Φ
Q Πωλοΰνται sig τά γραφεία μας και άΦ
ποστέλλονται sig πάντα έπιδυμοΰντα

Τ
X
φ
Φ
*

νά τούς απόκτηση, έλεύδεροι
ταχ.
τελών.
ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
"Εκαστος τόμος άδετος δρχ. 100.—
ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
"Εκαστος τόμος άδετος δολ.
2.—

*
*
I

Γράψατε ή άποτανδήτε είς τήν

I ω. ΕΤΑ1ΡΙΑΚ ΜΝ ΜΕΤΑΦ0Ρ2ΝI

φ
ί I
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 22, ΑΟΗΝΑΙ
|
|
|
Πρόδυμος πάντοτε νά σάς έξυπηρε- |
I ’Επίσηζ πωλοΰνται και παλαιά τεύχη | 1 τήση μέ τον ταχύτερον καί οίκονομι- ξ
ψ
“
■
5 1 κώτεροντρόπον.
φ
πρός δραχμάς ΠΕΝΤΕ έκαστον.
φ
Φ
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