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ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΕΤ
Τέ> λαμπερό «αστέρι» τού αμερικανικού κινηματογράφο», πρωταγωνίστρια το» έργο» 

έκείνπ καί ό φίλος», παραγωγής «Φόξ Φίλμ» πού βά προβληθη λίαν προσεχώς 
εις τόν μεγάλον κινηματογράφον «Παλλάς» των Αθηνών.

«Αυτός,
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1932

! Ό ’Αμερικανικός κινηματογράφος διέρχεται μίαν 
κρισιμωτάτην περίοδον. Αί εισπράξεις τών κινημα
τοθεάτρων έπεσαν κατά 20 -50 ο)ο από τό 1931 
και αν ρίψη κάνεις εν βλέμμα επί τών μετοχών τών 
διαφόρων εταιριών θά ϊδη, εις τί άξιοθρήνητον επί
πεδον έχουν φθάσει Οϋτω, ιδού ένας συγκριτικός 
πίναξ τοΰ έτους 1929 :

Τιμή
1929

Κατωτάτη
1932

’Ανώτατη 
1932

Φόξ ....... 105 62 1. - 1.87
Παραμάουντ . . . 75.50 1.50 2 _
Γουώρνερ Μπρος 64 50 050 1.75
Μετρά- Γ κόλντουϊν 85.50 13 25 19.25

ΓΡΑΦΕΙΑ: ·
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’Εάν γνωρίση τις τόν άριθμόν τών προβληθέν- 
των φιλμ κατά τό 1932 εις τήν Νέαν 'Υόρκην, ίσως 
εκ πρώτης δψεως έκπλαγή. Διότι πράγματι, διαρ 
κοΰντος τοΰ 1932 προεβλήθησαν εις τήν πόλιν τής 
Νέας Ύόρχης 430 φιλμ πρώτης βιζιόν, έν συγκρίσει 
μέ 432 τοΰ 1931, 390 τοΰ 1930, 384 τοΰ 1929 και 
315 τοΰ 1928. ’Αλλά ή έξήγησις εΐνε εύκολος δταν 
λάβει κάνεις ύπ’ δψει του δτι κατά τήν λήξασαν πε
ρίοδον προεβλήθησαν 137 ευρωπαϊκής παραγωγής 
φίλμ, ήτοι γερμανικής, ρωσσικής, αγγλικής; γαλλικής 
και Ιταλικής. Τό ποσοστόν τών γερμανικών έργων 
ανέρχεται εις 80 ο)ο.

’Αλλά αξιοσημείωτου προσέτι είναι τό γεγονός 
δτι, τά ευρωπαϊκά ταΰτα έργα έκρίθησαν λίαν ένθου- 
σιωδώς από τούς ’Αμερικανούς κριτικούς,

Κατά τήν λήξιν έκάστου έτους εις τήν’Αμερικήν 
υπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται υπό τών διαφόρων 
μεγάλων κινηματογραφικών περιοδικών ό άπολογι- 
σμός τής περιόδου και νά έκλέγωνται τά 10 καλλί
τερα φίλμ. ϋί «Τάϊμς» εφέτος μεταξύ τών δέκα τού
των καλλιτέρων ταινιών αναφέρουν καί τά γερμα
νικά «Παρθένες μέ στολή» καί «Τραγωδία τών ορυ
χείων», τό δέ «Herald Tribune» τά: «Παρθένες 
με στολή» καί τό «Πορτραϊτο τής Μόνα Λίζα».

To «Herald Tribune» από τά προβληθέντα γερ
μανικά φίλμ εις τήν Νέαν'Υόρκην εκλέγει ώς τά 10

καλλίτερα τά ακόλουθα : «Παρθένες μέ στολή», «Τρα
γωδία τών ορυχείων», «Τό πορτραΐτο τής Μόνα 
Λίζα», «Στήν εποχή τοΰ Στράους», «Ή Γκίττα χα
ρίζει τήν καρδιά της», «Τό Συνέδρων χορεύει», «Δυο 
άνθρωποι», «Ό άλλος» καί τό «Reserve hat Ruh».

Άπό τά αμερικανικά φίλμ οι πλέον ειδικοί κα
ταλήγουν εις τό συμπέρασμα δτι τά καλλίτερα πού 
προεβλήθησαν κατά τό 1932 είναι: «Είμαι ένας φυ- 
γάς», «Million Dollar Legs», «Γκράντ Ότέλ», 
«The Mouthpiece», «Doomed Battalion», «Ό 
άνθρωπος πού έσκότωσα» καί «Ταραχαί εις τόν ΙΙα- 
ράδεισον».

Τό συμπέρασμα εΐνε δτι ένφ τό Χόλλυγουντ κα
τέβαλε κατά τό 1932 φιλρτίμους προσπάθειας διά 
νά παράγη έργα καλλιτεχνικώς ανώτερα καί επέτυχε 
νά παρουσιάση μερικά τοιαϋτα πράγματι αξιέπαινα, 
έν τούτοις διέρχεται περίοδον κρισιμωτάτην, ή οποία 
δέν είναι γνωστόν ακόμη ποΰ θά καταλήξη. Μερικοί 
Ευρωπαίοι, γνώσται προσώπων καί πραγμάτων, οΐ 
όποιοι έμελέτησαν εϊδικώς τήν κατάστασιν, προβλέ
πουν τήν χρεωκοπίαν τοΰ Χόλλυγουντ. ’Άλλοι πά
λιν, μεταξύ τών δποίμιν καί ό πολύς ’Έριχ Πόμμερ, 
ισχυρίζονται δτι πολύ ταχέως τό Χόλλυγουντ θά έπα- 
νακτήση τήν προτέραν του άνθηρότητα, χάρις εις τάς 
θαυμαστάς καί ύπερανθρώπους προσπάθειας τών 
’Αμερικανών παραγωγών καί δτι ή κρίσις αύτη, ή 
οποία απειλεί σήμερον τόν αμερικανικόν κινηματο
γράφον θά είναι παροδική. Μέ ποιαν γνώμην νά 
ταχθώμεν, δέν είναι τοΰ παρόντος. Πάντως τό μέλλον 
θά απόδειξη ποιος εύρίσκεται έν δικαίφ.

Β· ΠΑΤΤΑΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΗΜ. Τήν τελευταίαν στιγμήν πληροφορουμεΟα δτι ή 
μεγάλη κινηματογραφική εταιρία «Παραμάουντ» εύρίσκεται 
υπό διάλυσ ν. Τήν έκκαόάρισιν, τόν οποίαν έζήτησαν τρεις 
έκ τών κυριωτέρων μετόχων, θά άναλάβη δ Άντολφ Τζοΰ- 
κορ, έκ τών διευβυντών τής έν λόγφ εταιρίας, δοτι; επι
πρόσθετός έδήλωσεν δτι έπειδη ή εταιρία δέν έχρεωκόπησε 
θά έξακολουθήση τήν παραγωγήν της καί δτι θά έκτελεσθή 
πλήρες τό πρόγραμμα, τό όποιον προεβλέπειο κατά τό έτος 
1933. Β. Ώ..
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Ο XINHMATOFPAcDOS QS ΤΕΧΝΗ
THE ΕΥΝΕΡΓΑΤΙΑΟΕ ΜΛΕ I. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

’Έχω διαβάσει κάμποσες κινηματογραφικές μελέ
τες. ’Ανάμεσα στις σπουδαιότερες, εκείνες τοϋ Ζώρζ 
Σαρενσόλ, τοϋ Ζώρζ Άλτμάν, τά σχετικά δοκίμια 
τής Ζερμαίν Ντυλάκ περί Ρενέ Κλαιρ (σκηνοθέτου 
τής πρωτοπορείας) κ. ά. Λίγο πολύ, δλες λέγανε τά 
ίδια. Χθες μοϋπεσε στά χέρια μιά καινούργια κινη
ματογραφική μελέτη, γερμανική αυτή, «Τό φιλμ και 
ή τέχνη» τοϋ Ροϋντολφ Άρνχάϊμ, ή οποία βγήκε 
ταυτόχρονα σέ γαλλική και γερμανική γλώσσα. Ό 
Ροϋντολφ Άρνχάϊμ εϊνε νεώτατος. Σχεδόν συνομή
λικος τοϋ κινηματογράφου, δπως δηλοΐ στόν πρό
λογο τής σχετικής μελ.έτης του,—καί τό σπουδαιό
τερο—δέν έχει καμμιά πρόληψι υπέρ ή κατά τής 
έβδομης τέχνης, έν άντιθέσει προς τούς πλείστους 
προκατόχους του μελετητάς τής τελευταίας. Απεναν
τίας, δ Άρνχάϊμ δέν θεωρεί σωστό νά καταδικάση 
μιά τέχνη, πού ή καθημερινή μεταστροφή τών τε
χνικών της κατευθύνσεων τήν έμποδίζει νά αποκρυ
στάλλωση τήν δριστική μορφή της. Αυτό εϊνε σωστό, 
δπως καί ή άναγνώρισις τοϋ Άρνχάϊμ περί τής με
τριότητας τοϋ μεγαλειτέρου μέρους τής σύγχρονης 
κινηματογραφικής παραγωγής. Πιο πέρα δμως, δ 
νεαρός αυτός Γερμανός μελετητής τοϋ κινηματογρά
φου πέφτει σέ χιλιοσυζητημένα πράμματα. Διερω- 
τάται, «γιατί υπάρχουν άνθρωποι πού, επηρεαζό
μενοι από τά αμερικάνικα μαρούλια ά λά «Μάτα 
Χάρι», αμφισβητούν στόν κινηματογράφο τήν άξίω- 
σί του ως τέχνης. «Γιατί, ρωτά δ Άρνχάϊμ, νά συγ- 
χέωμε τόν Τσάπλιν μέ τόν .. Νοβάρρο, αφού δέν 
συγχέομε ποτέ τήν Μπέργκνερ ή τήν Νταγκόμπερ 
μέ τήν Χάρβεϋ;»

Αλλά αυτά ειπώθηκαν, ξαναειπώθηκαν καί θά 
λεχθούν ακόμη επί πολύ. Δέν θά πή μολαταύτα δτι 
ή πλειονότης τών ανθρώπων πού καταλαβαίνουν, 
παύουν νά θεωρούν τόν κινηματογράφο ως τέχνη 
Απεναντίας, τόν θεωρούν ώς συγχώνευσιν δλων τών 
τεχνών, ήτοι τοϋ θεάτρου, τής μουσικής, τοϋ χορού 
κτλ., τείνουσαν νά τελειοποιηθή (δρα : τελευταίες 
σχετικές γνώμες τών δραματουργών Πιραντέλλο, 
Μερέ, Μπερνστάϊν καί τών μεγάλων ηθοποιών τής 
σκηνής κυρίως, Βέρνερ Κράους, Έλίζαμπετ Μπέργ
κνερ, Γκαμπύ Μορλαί, Μαντλέν Ρενώ κτλ.).

Άρα, μπορώ νά θεωρήσω τή συζήτησι επί τοϋ 
προαναφερθέντος σημείου έξηντλημένη καί νά προ
χωρήσω στις απόψεις τοϋ Άρνχάϊμ, πού δέν στε
ρούνται ενδιαφέροντος έν συνεχείμ:

«Ό μεγάλος μας συγγραφεύς Τόμας Μάν τά λέει 
κάπως αυθαίρετα στή σχετική μέ τόν κινηματογράφο 
άρθρογραφία του : «Τό φιλμ δεν εϊνε τίποτε Άλλο 
παρά ή Άμεσος άναπαράστασις τή ζωής μας. Δέν 
έχει καμμιά σχέσι μέ τήν τέχνη, άφοΰ πρώτον 
τοϋ λείπει ή φόρμα καί δεύτερον τά στοιχεία πού 

τόν Αποτελούν δέν άπησχόλησαν καί δέν άνεπλά- 
σθησαν άπδ τό πνεϋμα. Ό κινηματογράφος δέν έπι- 
διώκει παρά μόνον τΙς έντνπώσεις πού δημιουργεί 
ή ζωή καί ή πραγματικότης. Ενώ ή τέχνη προ
ϋποθέτει πάντοτε ένα στύλ, μία προσωπική 
φόρμα τοϋ δημιουργού της, πού κατορθώνει νά 
μετατρέπη τήν πραγματικότητα τής ζωής σ' ένα 
άρμονικώτατο κόσμο».

»Άλλ’ εδώ εϊνε πού πλανάται δ Τόμας Μάν Τό 
φιλμ δέν εϊνε μία απλή άμεση άναπαράστασι τής 
πραγματικότητας τής ζωής μας. Διαθέτει τέτοιες δυ
νατότητες, πού ή κατάλληλη χρησιμοποίησίς τους 
μπορεί νά κάμη τό φιλμ νά φθάση στις υψηλότερες 
κορυφές τής καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Καί τις δυνατότητες αυτές δ Άρνχάϊμ τις απα
ριθμεί έν συνεχεία τής μελέτης του μέ μία αναλυτική 
έπιχειρηματολογία έντελώς ακαταμάχητη. Μπορώ 
μάλιστα νά πώ δτι τό άσύνηθες τοϋ πρίσματος ύπό 
τό δποΐον δ νεαρός Γερμανός μελετητής τοϋ κινημα
τογράφου βλέπει τά δεδομένα του, αποτελεί δλη τήν 
πρωτοτυπία τοϋ αληθινά άξιοπροσέκτου συγγράμ
ματος του «Τό φιλμ καί ή τέχνη».

Κατά τόν Άρνχάϊμ, τό άπαντον τής «τεχνικής» 
τοϋ φίλμ, εϊνε ή φωτογραφία. Ή έκφρασις τής τε
λευταίας έξαρτάται 80% από τόν τρόπο μέ τόν ό
ποιον θά παρθή. Έκτος δηλαδή τών περιέργων 
«έφφέ» πού μπορεί νά μάς δώση μιά καλοπαρμένη 
κινηματογραφική φωτογραφία, κατορθώνει νά μάς 
χαρίση καί τήν αυταπάτη τών άποσιάσεων πού με
γαλώνει ή μικραίνει κατ’ απόλυτη αρέσκεια τοϋ 
χειριστοϋ τής μηχανής.

Αυτή εϊνε πράγματι μία ανεκτίμητη δυνατότης, πού 
υπόσχεται απεριόριστο στάδιο φωτογραφικών και
νοτομιών. Έπειτα, ή έλλειψι τών φυσικών χρωμά
των από τήν ταινία, έπιτρέπει στόν δπερατέρ νά 
χρησιμοποιή τις αντιθέσεις τοϋ φωτός καί τής σκι
άς, τοϋ μαύρου καί τοϋ άσπρου, πού εϊνε 
πολύ έντυπωσιακώτερες από τούς φυσικούς χρωμα
τισμούς. ΚΓ έπειτα δ Τόμας Μάν, άποκαλεϊ τόν κι
νηματογράφο «άμεση άναπαράστασι τής ζωής, άσχετη 
μέ τήν τέχνη!» Ένφ τό φίλμ, έκμεταλλευόμενον τάς 
προαναφερθείσας φωτογραφικός δυνατότητας μέ έπι- 
δεξιότητα, εϊνε αναμφισβήτητο δτι έπέτυχε ένα «στυλι- 
ζάρισμα» τής πραγματικότητας ύπερόχως καλλιτεχνικό, 
πράγμα πού φυσικά δέν έχει καν ανάγκη νά τοϋ 
άναγνωρίσωμε, αφού τό μαρτυρεί κατά τρόπον άδια- 
φιλονείκητον τό μέχρι τής στιγμής ένεργητικόν του. 
Έξ ού καί δ κινηματογράφος κατέχει ήδη τό δικαίωμα 
νά λέγεται τέχνη. Αρκεί νά μή τόν συγχέη κανείς μέ 
τις άλλες μορφές τής τέχνης. Τό φίλμ εϊνε μιά τέχνη 
μέ ΐδικούς της νόμους, μέ μέσα πού δέν μπορούν νά 
διαθέσουν ή άλλες μορφές τής τέχνης. Τιάρα, αν αύ- 

τός αντλεί μερικά στοιχεία άπό κείνες, τούτο εϊνε 
προς ζημίαν του. Έπί παραδείγματι τό σημερινό 
ζύγωμά του προς τό Θέατρο τόν έβλαψε. Άλλ’ δταν 
ή συμπλήρωσις τής σχετικής πείρας τών κινηματο
γραφιστών τούς βοηθήση νά καταλάβουν ποιές εντυ
πωσιακές του δυνατότητες έμείωσε μόνος του δ κινη
ματογράφος άφ’ δτου κατέστη δμιλών, μέ τήν σφα- 
λερώτατή του προσέγγισι στο θέατρο (άποδίδων επί
σης δπως καί τό τελευταΐον πρωτεύοντα ρόλον στόν 
λόγο), τότε θά άποφανοΰν τά πλεονεκτήματα τήςέβδό 
μης, έναντι τών άλλων θεαματικών τεχνών.

*Η άποψις αυτή υποθέτω δτι εϊνε εύλογοφανώς 
ορθή. Καί κάθε πραγματικός φίλος τής έβδομης τέ
χνης, νομίζω δτι μπορεί νά περιμένη τήν δικαίωσί 
της άπό τήν έξέλιξι τοϋ κινηματογράφου. Μή λησμο
νούμε δτι δ τελευταίος περνά μία μεταβατική περίοδο 
εφόσον δ (;) «πλουτισμός» του μέ τή φωνή δέν χρο
νολογείται παρά άπό πέντε μόλις ετών, διάστημα 
πού δέν τοϋ έπέτρεψε νά λάβη άκόμη τήν δριστική 
μορφή του. Άς περιμείνωμε λοιπόν τί θά βγή κατά 
τό 1933 άπό τό στάδιο τής άναμορφώσεώς του, πού 
Ιξακολουθεΐ νά διανύη.

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ |||||

ΓΑΛΛΙΑ
«Θεόδωρος καί Σία» τό γνωστόν θεατρικόν έργον τών 

'Αρμόν καί Ναναΰ διασκευαοθέ > ύπό τοϋ Ρενέ Πυζόλ 
πρόκειται νά κινημάτογραφηθή κατ’ αύτάς μέ ερμηνευτές 
τόν Ραιμύ, τόν ’Αλμπέρ Πρεζάν, τόν Άλκοβέρ καί τήν 
’Αλίς Φίλντ.

—Ό Ρενέ Κλαιρ έτελείωσε τό «14 ’Ιουλίου».
— Θά κινηματογραφηθή έκ νέου ό «Καζανόβας» μέ 

τόν Ίβάν Μοσζοΰκιν.
—Ό Ζουλιέν Ντυβιβιί, δ σκηνοθέτης τοϋ «’Εμπρός 

Βερολΐνον! έδώ Παρίσι», πρόκειται νά άρχίση κατ’ αύτάς 
τό «γύρισμα» τοϋ γνωστού έργου τοϋ Πιέρ Φρονταί «Ό 
άνθρωπος μέ τήν ’Ισπανό» μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαρί 
Μπέλλ καί τόν Ζάν Μυρά.

— Τό «γύρισαα» τών «’Αθλίων» τοϋ Ούγκώ μέ σκηνο
θέτην τόν Ραϋμόν Μπερνάρ καί ήρωας τόν Χάρρυ Μπώρ, 
τόν Άλμπέρ Πρεζάν καί τόν Ντυλέν προχωρεί κανονικώς.

%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ό Πώλ Μαρτέν πραγματοποιεί είς τό Βερολΐνον τήν 
τελευταίαν παραγωγήν "Εριχ Πόμμερ «Ή Αύτοκράτειρα 
καί εγώ». Ή Λίλιαν Χάρβιύ, δ Σάρλ Μπουαγέ, ή Ντα 
νιέλ Μπρεζίς, δ Πιέρ Μπρασσέρ καί ή Νίλντα Ντυπλεσσΰ 
είναι οί έρμηνευταί τοϋ φίλμ.

—"Η ’Ισαβέλλα φόν Πάπεν, ανεψιά τού γνωστού πολι
τικού, λαμβάνει μέρος είς ένα νέον φιλμ.

—*0  'Ερνεστ Λοϋμπιτς εύρίσκεται κατ’ αύτάς είς τό 
Βερολΐνον.

— Κινηματογραφεΐται μία νέα έκδοσ,ς τής «Μποέμ» 
τοϋ Μυρζέ.

—Ό Ίβάν Πέτροβιτς πρωταγωνιστεί είς τό φίλμ 
«Πρέπει νά πάρωμε διαζύγιον αμέσως».

ΑΜΕΡΙΚΗ
Διαδίδεται δτι ή γνωστή καρατερίστα Μαίρτι Ντρέσσλερ 

πρόκειται νά άποσυρθή άπό τόν κινηματογράφον.
—Ή Νόρμα Σήρερ θά «γυρίση» τήν «Στοργή» τοϋ 

Άνρύ Μπατάΐγ.

Η ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ ΙΔΙ
Ή γνωστή καλλιτέχνις Πόλα 

πλέον δριστικώς άπό τόν κινη 
έγκατεστάθη εις τό προάστειο 
Σάντα Μόνικα δπου καί ί

Χόλίεγκατεσταση εις τυ ......Σάντα Μόνικα δπου καί διέρ·Λ(δ(ΐ\ μίαύ
ζωήν. Καθώς έδήλωσε δέ έσχάΐ(ο)^<^ι^ήάίΐΛόν’δχ·
μοσιογράφον, είναι κατενθουσιμσ 
τέλειψε τήν άβεβαιότητα τοϋ Χόλλυγ 
σασα επί τέλους ν’ άνήκη εις τόν εαυτόν

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΕΣΤΟΝ ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ
Ή οικονομική κρίσις θά είχε ώς εύλόγως και 

τόν αντίκτυπον της είς τήν βιομηχανίαν τον κινη
ματογράφου. Ούτω δ μηνιαίος μισθός τοϋ μεγά
λου σκηνοθέτου τοϋ «Ούδέν νεώτερον άπό τό δυ
τικόν μέτωπον» Λέουϊς Μίλεστον, δ δποίος άνήρ- 
χετο είς 3.900.000 δολλάρια, περιεκύπη κατ' αύ
τάς ύπό τής εταιρείας Ούνιβέρσαλ, είς τήν^δποίαν 
εργάζεται και κατήλθετ είς τό ποσόν τών 2.000, 
000 δολλαρίων.

ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΚΦΟΡΝΤ
Κατά τηλεγραφήματα έκ Χόλλυγουντ, δημοσιευθέντα 

καί εις τόν ημερήσιον αθηναϊκόν τύπον, ή περίφημος 
βεντέττα τοϋ αμερικανικού κινηματογράφου Μαίρη Πίκ- 
φορντ έπληγώθη, κατά τό «γύρισμα» μιας νέας ταινίας, 
είς τήν κεφαλήν, ένεκα πτώσεως ηλεκτρικού λαμπτήρος. 
Τό τραύμα, εύτυχώς, δέν είναι σοβαρόν.

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Είς τήν αγγλικήν εφημερίδα «Daily Herald» 

δημοσιεύεται ύπό τοϋ κ. Stefanson ειδικού κινη
ματογραφικού κριτιτοϋ, διεξοδικόν άρθρο ν διά τήν 
τέχνην τής Γκρέττα Γκάρμπο. Ό κ. Stefanson 
παρατηρεί ότι καμμία μέχρι σήμερον, ηθοποιός 
τοϋ κινηματογράφου δέν έφθασε τό ύφος καί τήν 
άληθοφάνειαν τοϋ παιξίματος τής Γκάρμπο, ούτε, 
προ πάντων, τήν δνναμιν τής ύποβολής της. «’Η 
Γκάρμπο», γράφει, «διεγείρει καί τό αισθητικόν 
καί τό σεξουαλιστικόν ένστικτον" τέρπει ώς ηθο
ποιός καί ερεθίζει ώς γυν.άϊκα». Ώς έν συμπερά- 
σματι δ κ. Stefanson συνάγει δτι καί ή Σάρα 
Μπερνάρ καί ή Έλεονώρα Στοϋζε, εάν έζων, θά 
έξηφανίζοντο εμπρός είς ένα μειδίαμα τής Ι'κάρμπο.

Ο ΣΕΒΑΛΙΕ ΙΔΡΥΕΙ ΕΤΑΙΡΙΑΝ
Τά γαλλικά κινηματογραφικά φύλλα αναγγέλλουν ώς 

τετελεσμένον γεγονός τήν σύστασιν μιας νέας κινηματο
γραφικής εταιρίας παραγωγής.Ώς ίδρυται τής εταιρίας αυτής φέρονται ό Μωρίς Σε- 
βαλιε και ό γαλλικός οίκος παραγωγής ταινιών «Μαροέλ 
ΙΙανιόλ».Κατά τάς ίδιας πληροφορίας ή λειτουργία τής νεοϊδρυ- 
θείσης εταιρίας θά άρχίση λίαν προσεχώς.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1932

Η μεγάλη, κινηματογραφική έφημερίς «Film 
Daily» προεκήρυξε διαγωνισμόν μεταξύ τών ανα
γνωστών της μέ θέμα «ποιον είναι τό καλλίτεοον 
’Αμερικανικόν Φίλμ πού προεβλήθη κατά τό 1932;»

Τά αποτελέσματα έχουν οΰτω ·
1) Γκράντ Οτελ, (Γκάρμπο, Κράουφορντ, Ά)φοί Μπάρ- 
οι οΤπ Ού“λλας ΣκηνοΘ. "Εντμοντ Γκουιλτιγκ).
2) Ο Πρωταθλητής, (Σκηνοθεσία Κίγκ Βίντορ, Πρω- 

ταγωνισταί Ούάλλας Μπήρρυ, Τζαίκυ Κοΰπερ).
3) Κος Άρρόουσμιθ, (Παραγωγή «Ηνωμένων Καλλι- 

τεχνών»).
4) Ό Φρουρός, (Παραγωγή «Μέτρο»).
2» through, (Πρωταγωνίστρια Νόρμα Σήρερ).
ο) Ιο Κτήνος, (Παραγωγή «Παρπμάουντ»).
7) Εμμα, (Παραγωγή «Μέτρο» Πρωταγωνίστρια Μαρί 

Ντρεσλερ).
8) Τό Διαζυγίον, (Παραγωγή R. Κ. Ο.)
9) Ύπό τήν απειλήν τών θηρίων, (Universal).
10) Scarface, (Παραγωγή 'Ηνωμένων Καλλιτεχνών, Σκη

νοθεσία Χόβαρ Χιούζ, Πρωταγωνισταΐ Άνν Ντβόρακ, 
Παουλ Μούνε, Ζώρζ Ράφτ, Μπόρις Καρλόφ καί Κάρεν 
Μορλεη). ’
Τά 5 εκ τών 10 ανωτέρω φιλμ ανήκουν εις τήν 

«Μέτρο», τής οποίας ή παραγωγή άπό ποιοτικής 
αποψεως υπερτερεί όμολογουμένως κατά πολύ κάθε 
ά'λλης κινηματοκραφικής εταιρίας.

Αξίζει να^ σημειωθή δτι τό «Έμμα» τό όποιον 
εβραβευθη και ύπό τής Κινηματογραφικής ’Ακαδη
μίας, τοϋ Χόλλυγουντ διά τό θαυμαστό παίξιμο τής 
μεγάλης ,Μαρι Ντρέσλερ, εύρίσκεται άπό καιρού εις 
τάς ’Αθήνας άλλα δέν πρόκειται νά προβληθή δυ
στυχώς διότι οί οξυδερκείς (;) 'Έλληνες επιχειρημα
τία ι ,τό βρίσκουν... άκατάλληλον διά τό ’Αθηναϊκόν 
κοινόν.

Η ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ I

, . , -------Αντι&έτως προς την κνκλοφορήαασαν φήμην ή Μάρ- 
λεν Ντήτριχ παραμένει είς τήν «Παραμάουν» διά λογά- I 
ριααμδν τής όποιας πρόκειται νά αγυρΐοη δύο ακόμη 
φιλμ. Τό πρώτον ήρχιοεν ήδη νά ^γυρίζεται»», νπδ τήν 
καλλιτεχνικήν διεϋ&ννσιν τοϋ Ρομπέρ Μαμονλιάν. Τό 
κοινόν περιμένει άννμόνως τήν νέαν ταύτην παραγωγήν 
διά νά κρϊνη τϊ &ά άποδώση ή Μάρλεν χωρίς τήν 
συνεργαοίαν τοϋ Στέμπεργκ.

Η ΖΑΝΕΤ ΜλΚ ΝΓΟΝΑΛΝΤ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ
Προερχομένη έκ Χόλλυγουντ άφίχθη τήν παρελ- 

θοΰσαν εβδομάδα εις Παρισίους, ή γνωστή πρωτα
γωνίστρια τής «’Ερωτικής Παρελάσεως» και τοϋ 
«Μόντε Κάρλο» Ζανέτ Μακντόναλντ. Ώς έδήλωσεν 
είς Γάλλους δημοσιογράφους, προέβη εις τό ταξεί- 
διόν της χάριν αναψυχής.

Η ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΫ
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Την βην ’Ιανουάριον ή μερίφημη «ντίβα» τον 
Γερμανικόν κινηματογράφον, ή χαριτωμένη Λίλιαν 
Χάρβεϋ,ανεχώρησεν έκ Βερολίνου κατευϋυνομένη 
εις το Χόλλυγουντ, οπού πρόκειται νά πρωταγοι- 
νιστήση είς ταινίας τής «Φόξ». Τήν Λίλιαν Χάρ- 
βεϋ συνοδεύει δ περίφημος Βερολινέζος ράπτης, έπι- \ 
φορτισμένος νά κρεάρη τουαλέττες είδικώς δι’αυτήν. 
Μέ τδ ίδιο τραίνο άνεχώρησε και δ πολύς ’Έρνεστ 
Λιονμπιτς. Διαδίδεται δτι ή σνμπτωσις αυτή δέν 
είνε τυχαία και δτι έπίκειται καλλιτεχνική συνεργα
σία τών δυο αυτών καλλιτεχνικών κορυφών.

’’Ας εύχη&ώμεν είς τήν δημοφιλή καλλιτέχνιδα I 
τά ’Αμερικανικά έργα της νά είναι αντάξια μέ 
εκείνα που «έγύρισεν» είς τδ Βερολϊνον, και νά 
επιτυχή είς το Χόλλυγουντ συνεργάτας που νά άν· 
τιληφ&οϋν τήν ποιότητα τοϋ ταλέντου της και νά ί 
κατωρΰώσουν νά τδ χρησιμοποιήσουν δπως πρέπει. \

Η ΓΚΑΡΜΠΟ Θ’ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
Κατά τά τελευταία ιταλικά φύλλα, ή Γκρέτα 

Γκάρμπο άπαφάσισε νά διέρχεται τάς ημέρας της 
άναπαύσεώς της εις 'Ιταλίαν Διά τον λόγον τού
τον προτίθεται νά οΐ-οδομήσιι εις μίαν έκπαγλον 
τοποθεσίαν παρά τήν Γένουαν, κομψήν έπαυλιν, 
γοτθικού μάλιστα ρυθμου.

Ο ΕΡΙΧ ΠΟΜΜΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΦΟΞ„
Ό μεγάλος Γερμανός παραγωγός "Εριχ Πόμμερ, υπέ

γραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τής εταιρίας «Φόξ» 
διά τοϋ οποίου ύποχρεοΰται νά «γυρίζη» διά λογαριασμόν 
τής εταιρίας ταύτης τρία φίλμ κατ’ έτος. Ή άναχώρησίς 
του διά τό Χόλλυγουντ ώρίσθη διά τό πρώτον δεκαήμερον 
τοϋ μηνός Μαίου έ. έ. Έπί τή εύκαιρία κρίνομεν σκόπιμον 
νά προσθέσωμεν δτι πλήν τής Λίλιαν Χάρβεϋ, τοϋ Άνρύ 
Γκαρά, τής "Αννα Στένν, τοϋ γερμανοΰ σκηνοθέτου τοϋ 
«Ξανθού 'Ονείρου » Πάουλ Μαρτίν, προσελήφθη υπό τής 
«Φόξ» καί ολόκληρον έπιτελεϊον γερμανών μηχανικών, όπε- 
ρατέρ, σχεδιαστών, ντεκορατέρ κ. ά. Τό γεγονός αυτό είνε 
αρκετά εΰχάριστον καί μάς εμπνέει εμπιστοσύνην διά τάς 
προσεχείς παραγωγός τής έν λόγφ εταιρίας καί δή διά τά 
φίλμ τής ξανθής Αίλιαν Χάρβεϋ, τής οποίας ή άναχώρη- 
σις έκ Γερμανίας κατέστησε πολλούς σκεπτικιστάς διά τό 
καλλιτεχνικόν μέλλον της.

ΕΓΓΡΑφΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
1— 1—933 μέχρι 30—12—933 
1— 1—933 » 30—12—933 
1— 1—933 » 30—12—933 
1— 1—9:3 » 30—12—933 
1-12—932 » 30—11—933
1— 1—933 » 30—12—933 
1—12-932 » 30—11—933
1— 1—932 » 30-12- 933 
1— 1—933 » 30—12—933 
1-11—932 » 30—10—933

I. Καλατζόπουλος Χαλκίς 
Νοβάκ & Άξαρλής Άθήναι 
Α.Ε.Κ.Ε.
Γ. θεοφιλόπουλος Άμαλιάς
Ε. Μαραγκάκης Σητεία
Ε.Κ.Ε. Άθήναι
I- *ασκαλογρηγοράκης Χανιά 
Α. Ζερβτς Άθήναι
Γ. Μενδρινός Θεσ)ν κη 
Χρ. Δημητρόπουλος »

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ δραστήριος διά νά 
άναλάβη τήν αντιπροσωπείαν τοϋ «Κινηματ. 'Αατέρος» 
έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΜΛΝΔΡΑΓΟΡΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

Παραγωγή U. F. Α.
(’Ομιλούσα γερμανιστί). Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ,

Τό φίλμ αΰιό δύναται νά θεωρηθή ως τό αντιπροσω
πευτικόν έργον τής καλής γερμανικής παραγωγής. Τό σε
νάριο, δ.ασκιυή έκ τ»ϋ γνωστού ομωνύμου γερμανικού μυ
θιστορήματος, υποβάλλει τόν θεατήν είς σκέψεις, ή σκηνο
θεσία, δφειλομένη είς τόν Ρίτσαρ Όσβαλντ, είναι ανάλο
γος πρός τό θέμα, μέ ντεκόρ άπλά, stylises καί φωτισμόν 
άριστουργηματικόν καί ή ύτόκρισις είναι καί αυτή σύμ
φωνη πρός τό πνεΰμα τοϋ έργου Οί ήθοποιοί παίζουν αργα, 
μέ κινήσεις απότομες καί προσπαθούν γενικώς νά μή ξε
φεύγουν άπό τήν γραμμήν πού καθώρισεν έ σκηνοθέτης.

Ή ύπόθεσις είναι γνωστή. Έχρησίμευαεν ήδη καί ώς 
θέμα βωβτϋ κινηματογραφικού έρ^ου, μέ πρωταγωνιστός 
τήν Μπριγκίττε Χέλμ, τόν Βέγκενερ καί τόν Ίβάν Πέτρο- 
βιτς. Δι’ δσους τήν άγνοοΰν τήν αναφέρω έν συντομίφ.

Ό έπωτήμων Τέν Μπρίνκεν εκμεταλλεύεται τήν παρά- 
δσσιν τού’ Μανδραγόρα. Έκ τής ένώσεως ενός καταδίκου, 
πόλις θανατωθέντος, καί υιας κοινής γυναικός γεννάται ή 
Άλράουνε, ή οποία, θΰμα τής καταγωγής ιης, φέρει,τήν 
δυστυχίαν εις δσους τήν πλησιάζουν. Ή μήτηρ της απο
θνήσκει κατά τόν τοκετόν, ένας νεαρός, πνίγεται θέλων νά 
κόψη άνθη δι' αυτήν, δ σωφέρ της εις μίαν σύγκρουσιν 
εύρίσκε» τόν θάνατον καί τέλος ό ίδιος δ Τέν Μπρίνκεν 
μή δυνάμενος νά ζήση χωρίς τήν αγάπην της, αύτοκτονεϊ. 
’Έρχεται δμως καί ή σειρά τής Άλράουνε νά άγαπήση καί 
μή θέλου-α νά γίνη πρόξενος τού θανάτου τού ανθρώπου 
πού λατρεύει προτιμά νά λείψη ή ιδία άπό τόν κόσμον.

Ή Μπριγκίττε Χέλμ ερμηνεύει έκ νέου τόν ρόλον τής 
’Αλράουνε. Σπανίως είδαμε τήν ώραίαν καλλιτέχνιδα τόσον 
μελετημένην, τόσον άψογον. Παίρνει μίαν μεγαλοπρεπή 
ρεβάνς διά τάς έφετεινσς μέτριας της εμφανίσεις («Γκλό- 
ριο», «Κόμησσα Μόντε-Χρήοτο», «Τό Βάλς τού Δουνάβεως» 
κ. δ). Παρά τό· πλευράν της άντάξ ός της δ γηραιός "Αλ- 
μπερ Μπάσσερμαν, έκ τών μεγαλειτέρων ηθοποιών τοϋ γερ
μανικού θεάτρου. Καλ ς έπίσης καί ό Μπέρναρ Γκαΐτσκε 
εις τόν μικρόν ρόλον τοϋ βοηθοΰ.

Τό φίλμ συνδυάζει παραλλήλως πρός τήν καλλιτεχνικήν 
του άξίαν καί άνάλογον έμπορικήν τοιαύτην καί έσημείωσε 
κατά τήν έν Άθήναις προβολήν του άπό τής οθόνης τού 
«Μοντιάλ» πραγματικόν θρίαμβον. Π’.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΟΡΥΧΕΙΟΥ
Παραγωγή. Nero-Filni

’Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Κοτοπούλειον»
*0 κ. Λώρος Φαντάζης είς τήν γιά τό «Τέλος τοϋ κό

σμου» κριτική του άνέφερε δτι δ Δαβίδ Γκρίφφιθ θεωριεϊ 
ώς κορυφαίους Γάλλους σκηνοθέτσς τόν Άμπέλ Γκάνς καί 

.τόν Ρενέ’Κλαίρ. Ό υποφαινόμενος, προκειμένου περί Γερ
μανών, διακρίνει τόν δημιουργό τής «Μητροπόλεως» καί 
τών «Νιμπελοΰγκεν» Φρίτς Λόγκ καί τόν Πάμπστ.Ό Πάμπστ 
πράγματι, ιδίως είς ρεαλιστικά καί είρηνιστικά έργα, πρέπει 
νά θεωρηθή αυθεντία.

Ή «Τραγωδία ορυχείο· » δέν μπορεί νά καταλεχθή, 
κατά τή γνώμη μου, στις μεγάλες έπιτυχίες τοϋ Πάμπστ. 
Τόσο άπό άπόψεως ένεργείας, δσο καί άπό πρωτοτύπων 
έπινοήσεων, υστερεί άπό γνωστές προγενέστερός του πραγ
ματοποιήσεις. Πρός τοϊς άλλοις, δυο-τρεΐς χαρακτηριστικές

I. ■« ΚΡΙΤΙΚΙ! MAS I
σκηνές ένθυμ ζουν πανομοιότυπες άλλων του , έργων. Η 
θαυμαστή δμως διαδοχή τών διαφόρων τ,αμπλώ μετριάζει, 
ασφαλώς, κατά πολύ—η καί εξαφανίζει άκόμα—τήν τυχόν 
κακήν έντύ.τωσι, πού τήν πρόκσλέΐ, πρό παντός, η ελλειψις 
ένδιαφ<·ρούοης πλοκής. , _

Οί ήθοποιοί, μαριονέττες, άληθώς, στα χέρια ίου σκη
νοθέτου, παίζουν δλοι μέ ευσυνειδησία, χωρίς νά παρουσία- 
ζωνται, φυσικά καί έξαιρετικοί. Ή φωνοληψία πολύ επι
τυχημένη, καθώς καί δ φωτισμός. Τό ντεκουπαζ κρινεται 
τό καλύτερο κεφάλαιο τής ταινίας.

Συμπερασματικώς ή «Τραγωδία ορυχείου», καλλιτεχνι- 
κόίς άρτιον έργον, συγκινιΐ ιδίως τις λαϊκέτ μάζες, πραγμα 
πού άπεδείχθη κατά τήν ένταΰθα προβολήν του. .

Δημ. Σαμακίδης

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΣ
Παραγωγή «Cine Allianz»

('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς το «Σπλεντιτ-
Όπερέττα τελευταίας γερμαν.κής παραγωγής, όφε^ιλο- 

μένη είς τόν ειδικόν πλέον διά τά τοιουτου είδους έργα 
Μάξ Νιούφιλντ.'Η «Δεσποινίς δακτυλογραφος υας», χωρίς 
νά ξεφεύγει άπό τά γνωστά · καλούπια, έχει έν τουτοις το 
προσόν, το αρκετά σημαντικόν, νά είναι παραφορτωμενον 
άπό διαφόρους χαριτωμένος καί πρωτοτύπους λεπτομέ
ρειας πού προσδίδουν θέλγητρον εις το έργον. Χάρις εις 
αύτάς τό φίλμ μάς φαίνεται πρωτότυπον καί ευρισκομεν 
ενδιαφέρον εις τήν παρακολούθησίν του Τά σκηνικά είναι 
μοντέρνα καί καλαίσθητα, ή τεχνική 'ικανοποιητική και η 
μουσική ευχάριστη. 'Όταν προσθέσωμεν, είς αύτα και το 
χαριτωμένο παίξιμο τών ήθοποιών, καί ιδίως ,τοΰ Φριτς 
Σούλτζ καί τής Μάγδας Σνάϊντερ, έξυγεΐται ευκόλως το 
μυστικόν τής έπιτυχίας του. Β. Παπαμιχαλης

ΔΡΛΓΑ ΜΑΣΣΪΝΑ
Παραγωγή «Radio Pictures

('Ομιλούσα αγγλιστί) Προεβλήθη είς τόν «’Απόλλωνα».
Ή Πόλα Νέγκρι, ένας άπό τούς μεγαλειτέρους διε

θνείς «άσιέρας» τού βωβού κινηματογράφου, μετά τήν 
έπικράτησιν'τόΰ δμιλοΰντος περιέπεσεν, δπως καί πλεϊστοι 
άλλοι μεγάλοι καλλιτέχναι είς τήν άφάνειαν. Οι ειδικοί 
άπέδιδον τούτο άφ*  ενός είς τήν έλλειψιν φωνογενειας 
τής Πολωνίδος άρτίστας καί άφ' ετέρου είς την ξενικήν 
ποοφοοάν τη:. Είναι γνωστά κατόπιν τά τού ταςειδιου 
τη: εί: τήν Εϋοώπην, μέ τόν σκοπόν νά αποκατασταθη 
έκεϊ διά νά «έξυπηρετήση τήν Τέχνην» (κατά την εκφρα- 
σίν τη:), αΊ διαφωνίαι της μέ τούς διάφορους σκηνοθε- 
τα:, το ιιποϋτοτάζ πού τής έγεινε είς τήν Γερμανίαν, η 
επάνοδό: τη; είς τόν Νέον Κόσμον, ή ασθένεια της κτλ. 
κτλ. Σήιιερον, κατόπιν τετραετούς άπουσίας, μας δίδεται 
ή ευκαιρία νά θαυμάσωμεν έκ νέ,.υ τήν παλαιόν μας συμ
πάθειαν. , ,

Τό φίλμ έ,ει ώ; θέμα τήν μυθισιορηματικην ζωήν 
τής τυχοδιώκτιδος Ντρόγκας Μασσίν ή δποία κατωρθωσε 
νά γίνη βασίλισσα τής Σιρβίας καί ή οποία, μέ τήν ενερ- 
γειάν της ταύτην, έγεινεν άφορμή νά έξεγερθή ο λαός 
κατά τών βασιλέων του. Τό σενάριο, αν και περιεχει με- 
γάλην δόσιν φαντασίας, είναι έν τούτοις ενδιαφέρον και 
έχει σκηνάς δυνατός. Ή σκηνοθεσία οφείλεται είς τον 
γερμανόν Πάουλ Λούντβιχ Στάϊν, δ όποιος άρκεΐται εις 
τό νά παρακολουθη πιστά καί εύσυνείδυτα το σενάριο,
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χωρίς νά καινοτομή και χωρίς νά δεικνύη καμμίαν άξιο- 
σημβίωτον πρωτοβουλίαν. Πάντως τό έργον (άν καί δου
λειά τής ρουτίνας) είναι αρκετά κινηματογραφικόν, μέ δι
αρκή, αλλαγήν περιβάλλοντος καί εικόνων, μέ συντόμους 
διαλόγους, μέ καλόν φωτισμόν καί μερικάς επιτυχείς φω
τογραφίας.

Μειονεκτήματα κτυπητά δέν παρουσιάζει (όπως δέν 
παρουσιάζει καί μεγάλας άρετάς) είμή μόνον τήν κατα
φανή έλλειψιν τοΰ άρμόζοντος σκηνικού πλούτου.

'Αλλά τό μεγαλείτερον ενδιαφέρον τοΰ φίλμσυνίσταται 
είς τήν ύπόκρισιν τής Πόλα Νέγκρι. Ή Πόλα μάς παρου
σιάζεται πάλιν ως ή ,καλλιτέχνις μέ τήν μεγάλήν εκφρα
στικήν καί μιμικήν, δύναμιν (δύο ή τρεις εκφράσεις της 
είναι πραγματικά άριστουργηματικαί) τήν εσωτερικήν φλό
γα καί τό δυνατό παίξιμο. "Ισως μόνον ενίοτε νά παρα
σύρεται είς ώρισμένας ύπερβολάς κατά τήν παλαιάν τεχνο
τροπίαν, τής οποίας τήν έπίδρασιν δέν μπορεί τελείως νά 
αποφύγη. Ή φωνή της, μέ τόν χαρακτηριστικόν Σλαυϊκόν 
τονον, είναι πράγματι ολίγον σκληρά. Αύτό όμως δέν είναι 
επαρκής αιτία διά νά άπομακρύνη τήν μεγάλην κσλλιτέχνι- 
δα από την οθόνην, τήν στιγμήν ποΰ καί σήμερον ακόμη 
ελαχισται καλλιτέχνιδες διαθέτουν τό πλούσιον ταλέντο 
της. Οί άλλοι ηθοποιοί (Γιούγκ: βασιλεύς, Μπάζιλ Ράθ- 
μπορν : Άλεξ, Ούώρνερ : στρατηγός) υποδύονται εύσυνει- 
δήτως τούς ρόλους των.

Γενικώς, πρόκειται περί ενδιαφέροντος έργου τόσον 
δια τήν ΰπόθεσίν, του όσον καί διά τήν δημιουργίαν τής 
Πολα Νέγκρι, ή οποία αν καί δέν είναι άπό τάς καλλι- 
τέρας τής, είναι έν τούτοις πάντοτε άκρως ένδιαφέρουσα.

Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΕΝΑ ΦΙΛΙ, ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
(‘Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Καί άλλη άκόμη ό-ερέττα! Όταν όμως είναι τής 
2,?ιοτ?Σ,Οζ τιΝ παρούσης δέν πρέπει νά παραπονούμεθα. 
Ιό « Ενα φιλί, ένα τραγούδι, μιά γυναίκα», χωρίς νά 
είναι απο τα καλλίτερα φιλμ τοΰ Ζέζα φόν Μπόλβαρυ, 
του δημιουργού τού «Μή ρωτάς γιατί» καί «Δέν θέλω νά 
μ , “ πο ,» είσαι», είναι έν τούτοις έ'ργον εύχάριστο καί 
καλοβαλμένο, ποΰ παρακολουθεϊται άνέτως άπό τόν θεα
τήν. Αλλά ή ,μεγαλειτέρα άπόλαυσις τοΰ φιλμ είναι ή 
μουσική τοΰ ,Ρόμπερ Στόλτζ ή οποία ώρισμένως θά κατά
χτηση οσονούπω τάς ‘Αθήνας. Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ
Παραγωγέ] «Μετρό—Γκόλντουϊν» 

(Όμιλοΰσα γαλλιστί dubbing Προεβλήθη είς τό«’Αττικόν». 

„έρ·Υ°ν “ί10 σημειώνει τήν πρώτην καλλιτεχνικήν 
συνεργασίαν των αδελφών Τζών καί Λυονέλ Μπάρρυμορ. 
l-ς απαρχή εςελέγη το γνωστόν άστυνομικόν έ'ργον τοΰ 

Μωρις Λεμπλαν κ^ί Φρανσίς ντέ Κρουασσέ, άρκετά έλευ- 
θερως διασκευασμενον, τό όποιον περιλαμβάνει δύο πρώ
τους ανδρικούς ρολους· τοΰ άριστοκράτου λωποδύτου Άο- 

V x“l άσξνν°μ°υ Γκεσσάρ ‘Από τήν συνερ- 
- -δυ° τΛ7ων εκλεκτών καλλιτεχνών περψέναμε 

ς- ,κ“λΛίτ6ρον· Τό ‘’Α0°έν Αουσέν» παρ’ 
ται Χ\Γς/°χε1·δ0ς·Τ0.υ ?έν Είναι κα*0· δέν Μ°Ο Φ«ί''ε- 

δία *ηναναδει|ιν  τών πρωταγωνιστών του.
U Ιζων απεχει πολύ άπό τάς δημιουργίας τοΰ«Ώραί- ΛιΛΤ-μελκαί Α°° ·Τς'1.μ τ0ΰ Φαλαινοθήρα» καΤδ 

Λυονελ οχι μονον δεν μάς ενθουσιάζει άλλά τουναντίον
* ·ξεριε0Υως, το παίξιμό του είναι υπερβολικό, καί έπι- 

δέχεται πολλην κριτικήν. "Ας έλπίσωμεν ότι είς τάς ποο-
-ί'11<?“χ -σε,ς. 1δώτΐ.ή κα λλιτεχνική συνεργασία 

ίισσότερΧ61 ° °" μ*5 Ενοποιήσουν πε-

Είς τό φιλμ αύτό, έκεϊνο ποΰ μάς προεκάλεσεν εΰάρε 

στον έκπληξιν, είναι ή έξέλιξις τής Κάρεν Μόρλεϋ, ή οποία 
δεικνύει πλέον ταλέντο άρκετά ώριμον καί άξιοπρόσεκτον.

Ή ταινία, παρά τήν παρουσίαν τών Μπάρυμορ καί τό 
γνωστόν όνομα τοΰ συγγραφέως, δέν έσημείωσεν άξιόλο- 1 
γον έπιτυχίαν. Β. Παπαμιχάλης

ΠΑΡΙ ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΕ
Παραγωγή «Pathe—Natan» 

(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλάς»

, Κάθε έ'ργον τοΰ παλαιμάχου Τζόε Μάϋ άναμένεται μέ 
ενδιαφέρον. Άπό τάς πρώτας εικόνας τοΰ «Παρί— Μεντι- 
τερανέ» άντιλαμβανόμεθα ότι τό φιλμ δέν είναι κοινόν. 
Επάνω είς έια ελαφρό σενάριο τοΰ Μαρίσκα καί μέ διά
λογους τοΰ Λουΐ Βερνέϊγ, ό γερμανός σκηνοθέτης κατε- 
σκεύασε ένα φιλμ πού συνδυάζει τό χειρότερον μέ τό καλ- 
λίτερον, πού είναι συζητήσιμον άλλά πάντοτε ένδιαφέρον. 
Το φιλμ όπως δεικνύει καί ό τίτλος του, έκτιλίσσεται μέσα 
είς γραφικά «έξωτερικά» καί μάς έπιτρέπει νά κάμωμεν 
μαζυ, με τούς δύο πρωταγωνιστάς ένα ωραιότατο ταξειδά- 
κι είς τό Μόντε—Κ«ρλο, τήν Νίκαιαν κ. ά. Ό Τζόε 
Μάϋ είναι προφανές οτι θαυμάζει τόν μεγάλον συμπα
τριώτην του "Ερνεστ Λιούμπιτς καί ύφίσταται τήν έπίδρα- 
σίν του. , Ετσι ωρισμέναι σκηναί μάς δίδουν τήν ένιύπω- 
σιν τοΰ ήδη γνωστοΰ. Καλέ) ύπόκρισις, τελείως είς τόν 
τονον τοΰ φιλμ. Ό Ζάν Μυράτ παίζει μέ πολλήν άνεσιν 
τόν ρολον τοΰ Άγγλου Λόρδου. Ή Άναμπέλλα δανείζει 
είς τό πρόσωπον τής Ζινέτ τήν χάριν της καί τήν άφέλει’άν 
της. Άλλά έκεϊνος πού είναι ιδιαίτατα άξιοσημείωτος 
είναι ο Ντυβαλές, είς τόν ρόλον τοΰ Μπισκότ, ό όποιος 
είναι ένας άπό τούς λεπτοτέρους γάλλους κωμικούς. Ό 
Ζοζέ Νογκέρο τό, «παραξηλώνει» είς ύπερβολάς

Τό φιλμ έδώ ήρεσε καί έσημείωσεν έπιτυχίαν.
Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΓΥΝΑΙΚΑ A ΑΑ ΓΚΑΡΣΟΝ
Παραγωγή «Films Sonores Tobis» 

(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τόν «Απόλλωνα»

Αύτή ή κομεντί τοΰ Οδγκο Φαλένα είχεν ήδη έμπνεύ- 
σει, καια την εποχήν τοΰ βωβοΰ κινηματογράφου, είς τόν 
Αύγουστον Τζενίνα ένα χαριτωμένο φιλμ, τοΰ όποιου ή 
Καρμεν Μπονι ήτο ή γοητευτική πρωταγωνίστρια. Τώρα 
μας παρουσιάζεται ως όμιλοΰσα παραγωγή, όχι όλιγώτερον 
επιτυχής τοΰ ίταλοΰ σκηνοθέτου καί έξ ίσου καλά παιγ
μένη απο τήν πρωταγωνίστριαν τοΰ «Scampolo» καί τοΰ 
«Καρτιε Λατέν» ή όποια όμιλεϊ τά γαλλικά μέ ‘Ιταλικό 
accent διολου δυσάρεστο. Ή ιστορία πολύ δροσερή, πολύ 
χαριτωμένη εκτιλίσσεται κατά μέγα μέρος μέσα είς τά 
αρμονικά τοπεία μιας ηλιόλουστης «γων άς» τής μεσημβρι
νής Ι αλλιας, πράγμα πού προσδίδει έια άκόμη θέλνητοον 
είς το φιλμ. 1
, Μπορεί νά κατηγορήση κανείς είς αυτήν τήν ταινίαν 
ωρισμενα τραιναρίσματα τοΰ διαλόγου καί μερικά εύκολα 
κωμικά, «effets». ’Εν τούτοις τό σύνολον είναι ικανοποιη
τικό και αξίζει τήν έπιτυχίαν. Τά φυσικά καί τεχνητά ντε- 
κόρ είναι ωραία, ή φωτογραφία τοΰ Ζώρζ Περινάλ, κα- 
Οαρα και ο ήχος διαυγέστατος. Καλή ερμηνεία τής Κάρ- 
μεν Μπονι», γοητευτικής «γυναίκας σ λά γκαρσόν» τοΰ 
Αρμαν Μπερναρ, άστείου πάντοτε μέ μέτρον, τοΰ Άντρέ 
Ντυμποσκ, τελείου δουκός ντέ Μπρεσσύ καί τής Φρανσουάζ 
Ροζαι, η οποία μέ τό συνηθισμένο της ταλέντο υποκρίνε
ται τον ρολον τής πριγκηπίσσης Μαρίας.

Γενικώς πρόκειται περί χαριτωμένου έργου, χωρίς με
γάλος απαιτήσεις, άλλά τό όποιον ασφαλώς είναι άνώτερο 
από πολλας διαφημισθείσας «ύπερπαραγωγάς». Κατάλλη
λον δι οιονδηποτε κοινόν, επιτυχία έμπορίκή έξησφαλι- 
σμενη. g ΙΙαπαμιχάλης

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΣΕΝΤΟΡΦ
Παραγωγή «Nero Films»

(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»

Μεγαλεϊον καί κατάπτωσις ! Μετά τούς
νκεν» καί τήν «Μητρόπολιν» (αποσιωπώ τους «Κατασκο 
πΧ’κα“τό «Ταξεΐδι στή σελήνη» πού έδείκνυον ηδη 
μίαν καταφανή κατάπτωσιν τοΰ δημ.ουργου ™ν> ,θ ‘Δ?“ό 
κος τοΰ Ντούσελτορφ» ! Το εργον αυτό απεχει τοσον απο 
τά δύο πρώτα όσον καί ό βόρειος Πόλος α"° ,τον 
’Εάν έξαιρέσει κανείς ωρισμενας σκηνας (ως επι παρσδει 
μάτι τήν σκηνήν τοΰ δικαστηρίου των «λεπτών, την ε^α- 
γρίωσιν καί τάς μεταπτώσεις του Πετερ Κιουρτεν θ 
θέα τοΰ μικροΰ κοριτσιοΰ και μιαν η δυο αλλα , ακοιη), 
τό υπό κρίσιν φιλμ δέν είνε τίποτε περισσότερόν απο μιατ 
κοινοτάτην άστυνομικήν ταινίαν, και μαλιστα απο τας 
°λΧπούμε»εα ^εΗικρινώς διά τήν τοιαύτην κατάπτωσιν 
τοΰ Φρίτς Λάγκ. Είναι τόσον ολίγοι οι καλοί σκηνοθεται 
ώστε μέ πόνον πραγματικόν βλέπωμεν να στρεφωνται και 
αυτοί, ο είς κατόπιν τοΰ άλλου, πρός την ευκολον εμπο
ρικήν έπιτυχίαν. καί νά κατασπαταλούν το ταλέντο των 
δι’ έργα άνάξιά των. Άλλά ούτε καν απο «αθαρως σκη 
νοθετικής άπόψεως δέν μάς Ικανοποιεί το φιλμ. U μάγος 
τών σκιών φαίνεται δτιάπέφυγεν έπιμελώς την φοράν ταυ- 
την νά καταβάλλη έστω καί τήν παραμικροτεραν προσπά
θειαν. Τό έργον του είναι βαρύ, δυσκολοχώνευτο και πα
ραφορτωμένο άπό μακροσκελείς διαλόγους. Ώς ητο φυσι
κόν, καί παρά τόν έντυπωσιακόν τίτλον και το ονομα του 
Φρίτς Λάγκ, δέν ήρεσεν είς τό κοινόν μας. Πιστεύω οτι 
καί διά τήν έπαρχίαν τοΰ Προορίζεται παρόμοια τύχη.

Β. Παπαμιχάλης

Η ΓΚΑΡΜΠΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Κατά πληροφορίας τον ’Αμερικανικού πε

ριοδικού Motion Picture Herald τής 7 ’Ια
νουάριου, ή Γκρέττα Γκάρμπο έπιατρέφη έντδς 
τού ‘Ιανουάριου τρ. έτους είς 'Αμερικήν.

Ο ΣΑΛΙΑΠΙΝ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΙ-Η
Έρωτη&είς ΰπο δημοσιογράφων ίν Λονδίνφ, ο 

βα&νφωτος Φεντόρ Σαλιάπιν, ?ιν προτίβεται, μετά 
τον «ζίον Κιχώτην» τοΐ Πάμποτ, νά έμφανιοΟή 
εκ νέου είς τόν κινηματογράφον, άπήντησεν άρνη- 
τικώς, προο&έοας, οτι δέν διαθέτει, άτυχώς, ώρας 
διά τήν έβδόμην τέχνην. Έν τούτοις οί καλοΟελη- 
ταί του φρονούν, οτι τόν άπεκαρδίωσεν ή κακή του 
νπόκριοις εις τόν «Δον Κιχώτην».

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Τό προσεχές φιλμ τοΰ διάσημου Δανοΰ σκηνο
θέτου Κάρλ Ντρέγερ θά «γυρισθή» εις τήν Γαλλίαν 
καί θά είναι διασκευή τοΰ γνωστοΰ λαϊκού μυθιστο
ρήματος τοΰ Ευγενίου Συ «Τά Μυστήρια τών Πα
ρισίων». Ή εκλογή αΰτη έκ μέρους τοΰ Ντρέγερ 
μάς εκπλήσσει άλλά ας άναμένομεν καλλίτερα τό 
αποτέλεσμα.

|· ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ β 
'ΞΙ η Π εν = - - Μί|

Είκοσι εκατομμύρια γαλλικά φράγκα έστοίχισε 
τό φιλμ «Ρασπούτιν» τοΰ οποίου τό «γύρισμα» πε- 
ρατοΰται κατ’ αυτός,

— ’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν σημειώνει στάς Ηνω
μένας Πολιτείας τό Sens unique ένα φιλμ μέ τούς 
Κέϋ Φράνσις καί Ούΐλιαμ Πόουελ.

— “Ενας δμιλος άπό τούς Άντόλφ Ζοΰκορ, Α 
Σ. Μπλούμενταλ καί Σ. Ρόδαλελ, άνέλαβε την ϊδρυ- 
σιν ενός στούντιο τηλεοράσεως (television) τό οποίον 
θά στοιχίση περί τά 40 εκατομμύρια φράγκων.

— ’Αγγέλλεται ή ϊδρυσις μιας νέας γαλλικής κινη
ματογραφικής εταιρίας παραγωγής υπο την επωνυ
μίαν Or Film, ή οποία θά «γυρίζη» άποκλειστι- 
κώς κωμωδίας.

— 'Ένας πρωτότυπος τρόπος διαφημίσεων ται
νίας. Κατά τήν εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας προ
βολήν τοΰ φιλμ τής Smiling Thnongh ή «Μέτρο 
Γκόλντουϊν» διεκήρυξεν δτι άναλαμβάνει τήν υπο- 
χοέωσιν νά άποζημιώση δποιονδηποτε θεατήν τής 
ταινίας δ οποίος θά έδήλωνε, μέ σοβαράν εννοεί
ται αιτιολογίαν, δτι δέν έμεινεν ικανοποιημένος έξ 
αύτής.

— Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν προεβληθη εις τα 
κινηματοθέατρον «R.K.O.» τής Ν. Υορκης , το 
ρωσσικόν φιλμ Les baux Uniformes. Τό φιλμ 
είχε υποτίτλους εις τήν άγγλικήν.

— Ό Ντούγκλας Φαϊρμπακς διημερεύει κατ’ αύ- 
τάς στο Παρίσι.

- Έκ τών 27 προβληθέντων κατά την τρέχου- 
σαν περίοδον έν Πράγφ φιλμ, τά 20 είναι γερμα
νικής παραγωγής. Οΐ γάλλοι παραγωγοί, οί οποίοι 
κατείχον έως πέρυσι τά πρωτεία έν Τσεχοσλοβάκοι? 
άποδίδουν τό γεγονός τής έφετεινής υπεροχής τών 
γερμανών εις τήν έντατικήν προπαγάνδαν τών τε
λευταίων καί κυρίως εις τό δτι ή Ουφα διανά παραγ
κώνιση τήν γαλλικήν παραγωγήν εις τήν Τσεχοσλο
βακίαν «έγύρισε» έπιτοπίως τό De Minuit a 1 aube; 
φιλμ όμιλοΰν εις τήν γαλλικήν.

— Αγγέλλεται ή σύστασις μιάς νέας άγγλικής κι’ 
νηματογραφικής εταιρίας υπό τόν τίτλον Womens- 
Pieture Corporation τής οποίας οί ίδρυταί είνε 
δλοι γυναίκες

— 'Η Ένωσις τών ’Άγγλων διευθυντών κινημα
τοθεάτρων άπεφάσισε νά μή προβληθή εις κανένα 
άγγλικόν κινηματογράφον τό φιλμ, «Junday Ex
press λόγφ τοΰ άντισημιτικοΰ πνεύματος τής υπο- 
θέσεως τήν οποίαν έχει τοΰτο.

— Ή Δανική εταιρία «Νόρντισκ» κάτοχος τών 
περισσοτέρων, μετοχών τής «Πετερσεν - Ποΰλσεν» 
έπιδιώκει δπως άπαγορευθή εις δλην ^την Σκανδι- 
ναυΐαν ή εισαγωγή δμιλουσών και ηχητικών ται
νιών.



-ΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

j11""""".......  Im,,.........................ι..... ................................. ._ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||||||||ΓΙ Illi 11 III II11IIII mu Illi 11 mill ii III 11 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙηΪΤπΪΪΪΪΪηΪΤΪΤπΪΪ^

| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔ0ΜΑΣ I
-ί",Ιιί"Π»ΙΊΊΙ"""ί111ίΊι2.ι·"ι'.ιΜ..... . ...........................................................................................................................   Ξ

Πάρα παλύ αξιόλογα; ή κίνησίς τοΰ περασιιένου δεκα
πενθήμερου, παρουσίασε ανέλπιστα ρεκόρ εισπράξεων είς 
τήν πλειονότητα των. κινηματογράφων ιή; πρωιευούσης 
και ειδικωτερον είς τό «Παλλάς», τό «Σπλέντιτ» καί τόν 
«Απόλλωνα». Τό πρώτον μέ τό «Παρί-Μεντιτερανέ» καί 
τα δυο αλλά μέ τήν ταυτοχρόνως ύπ’ άμφοτέρων προ- 
ρλη,θεισαν « Ατλαντιδα»,έπραγματοποίησαν ταμειακός επι
τυχίας, τας οποίας είνε πολύ αμφίβολον δτι άνέμενο'ν.

Κατα τας δυο τελευταίας εβδομάδας τά αθηναϊκά κινη
ματοθέατρα προέβαλλαν τά εξής φίλμ :

Παλλάζ ι 23 Ίανουαρίου—5 Φεβρουάριου «Παοί-Μεντι- 
τερανε» η «Δύο σ'ένα αυτοκίνητο» επί δύο εβδομάδας.

’Αττικόν ι 23—29 Ίανουαρίου «Άρσέν Λουπέν» καί 30 
Ιανουάριου—4 Φεβρουάριου «Παιδί ιός έκ Οαύιιατος». 
. Μοντ'“λ ' 23—29 Ίανουαρίου «Μανδραγόρά» διά δευ- 

τεραν εβδομάδά και 30 Ίανουαρίου—5 Φεβοουαρ ου «Ό 
αλητη; φοιτητής» όπερέττα γερμανική.

ΙΙαν&εον: 23—29 Ίανουαρίου «Τά φώτα τής πόλεως» 
δια δεύτερον εβδομάδα καί 30 Ίανουαρίου-5 Φεβρουάριου 
«Σουζυ Σαξοφον». ■

Σπλέντιτ : 23—29 Ίανουαρίου «Δεσποινίς δακτυλογρά- 
φος» και 30 Ιανουαρίου—5 Φεβρουάριου, συγχρόνως μέ 
τον « Απόλλωνα», «* Λτλαντίς* .

’Απόλλων : 23—29 Ίανουαρίου «Δράγα Μασίν» καί 30 
Ιανουάριου—5 Φεβρουάριου, συγχρόνως μέ τό «Σπλέντιτ» 

«· Ατλαντις».
’/ντεάλ : 22—29 Ίανουαρίου «Ό δράκος τοΰ Ντύσελ- 

νιορφ» και 30 Ιανουαρίου-5 Φεβρουαρ. «’Αγοροκόριτσο».
Κοτοπούλη: 23—29 Ίανουαρίου «Λεφτά στό δοόιιο» 

,κ“! ω- ί“νουα9^υ· “5 Φεβρουάριου «Κοντέσσα Μαρίτσα» (Β βιςιον).
,Ε11,τό ?^α προεβλήθησαν φίλμ προβληθέντα ήδη είς 

τους δυο άλλους κινηματογράφους τής «Ε.Κ.Ε-».

Είς τους κινηματογραφικού; μας κύκλους σχολιάζονται 
ποικιλοτροπως μερικαΐ φήμαι πού «κυκλοφόρησαν τελευ- 
τ“ι“? κ“!: αναΨεδ°νται είς ώρισμένας διενέξεις τής Ε Κ Ε

Ελευθερωμένοι άπό μερικά; επουσιώδεις πληροφορία^ 
κας λεπτομέρειας, που δέν ενδιαφέρουν κανένα άλλον άπό 
τους αμέσως σχετιζομενους μέ τά πράγματα, αί περί ών 
° A2XO?. 'Ρή,.ααι μάς πληροφορούν τά εξής.

Ευθυς αμα τή συστάσει τοϋ τρισυποστάτου κινηματο
γραφικού οργανισμού, πού μάς άπασχολεΐ τήν στιγμήν αυ
τήν, κατεδειχθη αμέσως επιτακτική ή ανάγκη τής έξευοέ- 
°ε(ι)ς ,δι αυτόν οικονομικού παραστάτου, ό όποιος θά ήτο 
far, εθ1Τ ®Λ“λ“βί1 τ11ν Χβηματικήν ύποστήριξίν του. 
έστω και δι ολίγον, εν.αναγκη, χρονικόν διάστημα. 
άηΛυΛ0ΧΤ15 συ9π\ω<5«ι·ς εφεραν γρήγορα τούς γονείς τοΰ 
αρτιγεννητου εις το τέρμα τών σχετικών άναζητήσεών των 
και μετολιγας ημέρας ύπεγράφετο συμφωνία μετά τοϋ 
Ε.ευρεθεντος πολυτάλαντου άναδόχου, ό όποιος δέν ήτο 
άλλος απο τον γνωστόν κινηματογραφικόν έπι/ειρηιιατίαν κ. II. ΰενατον.
• Ή συμφωνία έτέθη αμέσως είς εφαρμογήν, ή Ε Κ.Ε 
ηρχισε λειτουργούσα καί τά τρία κινηματοθέατρά τνς 
Ζ^αν-ταςτπυλ“ζ t<aV τά κοινόν· ’Αλλ" 9 διάρκεια τής 
ώΧ"5 ί-° π«°σ“Ρινι1 συγκεκριμένως, έληγε μέ

I °5 ,π“6ελθοντος έτους. Καί ένφ 01 ενδιαφερό
μενοι είχον κάθε βασιμον ελπίδα ότι θά άνενεοΰτο έντε- 
έπεθώ.’Χ'ν ° °ικονοφκόί παραστάτης έδήλωσεν ότι δέν έπεθυμει πλέον να παρέχη τήν ύποστήριξίν του.

Δεν εινε αρκετα σαφώς γνωστόν ποιοι άκριβώς λόγοι 
προεκαλεσαν τήν σκληρόν αυτήν άπόφασιν, κάκτοι ^ σχε
τικοί φημαι, που δεν διαψεύδονναι απολύτως ύπό τοΰ άρ·

μοδίου ,- ά τά; διαψεύση, δμιλοΰν παρά πολύ καί άναφέ-1 
ρουν πάρα πολλά πράγματα.

Γεγονός δμως, είνε, όπως φαίνεται, ότι τόν κυριώτερον] 
ρόλον είς δλην αυτήν τήν ιστορίαν έπαιξε ένας πρωτότυπο; 1 
παράγων, άπολύτως ξένος καί άπολύτως... συνδεδεμένος μέ : 
τήν Ε.Κ.Ε., ό όποιος, όπως λέγεται, υπήρξε καί ό μόνος ί 
πού δέν έζημκΰθη διόλου έξ αυτής.

Αί πληροφορίαι άπό τήν Κωνσταντινούπολή διά τό εκεί 
«γυριζόμενον» ελληνικόν φίλμ. μέ τάς δύο κορυφάς τής έλλη- > 
νικ ς σκηνής μάς άναγγέλουν πράγματα, τά όποια μέ πραγ- ' 
ματικήν λύπην μεταδίδομεν είς τούς άναγνώστας μας.

Τό ελληνικόν αύτό φίλμ, τοϋ όποιου ό τίτλο; δέν άνηγ- I 
γελθη άκόμη, «γ ρίζεται», ώς γνωστόν, είς τά έν Κων- ■ 
σταντινουπόλει στούντιο όμιλοΰντος τή; «Ίπεκτσή Φίλμ». 
♦ Γυρίζεται» δέ εκεί διότι είς τήν 'Ελλάδα δέν άπεκτήσα- | 
μεν δυστυχώς άκόμη στούντιο όμιλοΰντος. Τό λυπηρόν δέν ’ 
έγκειται βέβαια είς τό ότι τό ελληνικόν φίλμ δέν «γυρί- ί 
ζεται» εις τήν Ελλάδα, δεδομένου οτι τό τοιοϋτοι είνε άπό | 
άνωτέραν άνάγκην αδύνατον, εύρίσκετοι δμως είς τό δτι— : 
και αυτό πληροφορουμεθα τώρα άπό τήτ Κωνσταντινού- ι 
πολιν—σκηνοθέτης τής πρώτης ελληνικής δμιλούοης ται
νίας, τής πρώτης ελληνικής ταινίας, ή όποια, λόγω τών · 
διάσημων πρωταγωνιστριών της, θά περάση μέ αξιώσεις 
έξω άπό τά σύνορα τής Ελλάδος, είνε δχι ελλην άλλά ό 1 
τοΰρκος Έρτογρούλ Μουχσίν βέης.

"Αγνωστον διά ποιαν αιτίαν ό ρόλος τοΰ κ. Γαζιάδη— ί 
ό όποιος, ώς άνηγγέλθη άρχικώς, θά ήτο ό σκηνοθέτης 
τής ταινίας—περιωρίσθη είς τόν τοΰ καλλιτεχνικοΰ διευ- 
θυντοϋ απλώς αυτής, δηλαδή είς διακοσμητικήν καί περί
που πλεονάζονσαν συνεργασίαν.

Δέν συζητοίμεν τήν στιγμήν αυτήν ούτε διά τήν έπαγ- * 
γελματικήν Ικανότητα τοΰ το'ρκου σκηνοθένου ούτε διά 
τήν τρόπον τινά περιφρονουμένην ικανότητα τοΰ κ. Γα
ζιάδη. Μάς ενδιαφέρει μόνον καί μάς λυπεί δτι κατασνευά- ί 
ζεται ένα φιλμ ελληνικόν, είς τό όποιον πρωταγωνιστούν 
αί δόξαι τής ελληνικής σκηνής καί ζητείται διά τήν κατα
σκευήν του συνεργασία ξένου τεχνικού καί μάλιστα δχι 
άποδεδειγαένως άνωτέρου τοϋ έλληνός συναδέλφου του. 
Μάς ενδιαφέρει^δηλαδη η καθαρώς εθνικιστική άποψις 
τοΰ ζητήματος, δπως—φανταζόμεθα—ενδιαφέρει καί κάθε 
έλληνα, καί άπό τής άπόψεως αύτής καί μόνον, πού πιστεύο
με'· δτι έχει κεφαλαιώδη σημασίαν, έξετάζομεν τό πράγμα.

Γράφοντες άνωτέρω διά τό ζήτημα τής ύπό τοΰ Έριο- | 
γρούλ Μουχσίν βέη σκηνοθετήσεως τοΰ ελληνικού φίλμ, 
δηλοΰμεν δτι δέν θέλομεν νά άμφισβητήσωμεν τήν ικανό
τητά του· Έπαναλαμβάνομεν καί πάλιν τήν δήλωσιν αυ
τήν, διότι πράγματι δ τοΰρκος σκηνοθέτης έχει άποκτήσει 
διά τής μέχρι σήμερον εργασίας του βασιμώτατα δικαιώ
ματα επί τοΰ τίτλου τοΰ καλλιτέχνου.
s ’,Αλλ’ αν ημείς καί αρκετοί άλλοι βεβαίως δέν θέτομεν 
εν άμφιβόλφ τήν αξίαν τοΰ όθωμανοΰ καλλιτέχνου, κανείς, 
άπολύτως κανείς, κρίνων άμερολήπτως τά πράγματα και ' 
συγκρίνων τούς όρους, τά μέσα οικονομικά καί τεχνικά ύπό 
τά όποια είργάσθησαν δ Έρτογρούλ βέης άφ’ ενός καί δ 
κ. Γαζιάδης άφ’ ετέρου—θά ήμπορέση νά άρνηθή εις τόν 
δεύτερον να είνε ύπερήφανος διά τό έργον του, τό όποιον 
οφείλεται άποκλειστικώς ’ίσως είς τήν καλλιτεχνικήν του 
ιδιοφυίαν.

*
’Εκτός τοΰ είς τήν Κωνσταντινούπολη, «γυριζομένου» 

φιλμ, ή ελληνική παραγωγή παρουσιάζει εντός ολίγου, δπως 
ήδη έγράψσμεν, δύο άκόμη φίλμ.

Τό εν έξ αΰτών μέ τόν μιμητήν του Σαρλω κ. Σπαθο 
πουλον φέρον τόν τίτλον «Ό πριγκηψ των Αλητών . θα 
είνε έτοιμον συντομώτατα, «γυρισθεν» ηδη κατα το μεγα 
λείτέρον αύτοϋ μέρος. „ s . Τ-.

Τό δεύτερον, τό «Δικηγορινα» του κ. Συναδινου της 
«'Ολύμπια Φίλμ», δέν γνωρίζομεν εις ποιον 
μεϊον εύρίσκεται ή κατασκευή του, διότι συντελειται αυτή 
μέ απόλυτον δσον καί παράδοξον μυστικότητα.

* ♦ · *
Ή ΰπόθεσις τής ύπό διάλυσιν εταιρίας Δίαυροδημακης 

καί Σια» έφθασεν «ί; τά δικαστήρια, δι αποφασεως 0ε 
τοΰ πρωτοδικείου, έκδοθείσης την παρελθουσαν εβδομάδά 
διωρίσθησαν έκκαθαρισταί τής εταιρίας, οι οποίοι και ι ■ 
τακτοποιήσουν δλας τάς έκ τής διαλυσεως προκυψασα, 
διαφοράς.

βαλλάρης», «Ύπό τήν σελήνην τού Τεξάς», «Ό
13ος ένορκος», καί «Ό τυχοδιώκτης» μί
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τής νυκτός», καί«’0ρλώφ» μέ
Ήλύσια. Προεβλήθησαν ..«.ι ~ JJ>

άέρος» καί «Μιά τρελλή 18έα»^}^\»ν
Πατέ. Προεβλήθησαν τά φ 

χείων» καί «'Όλα είνε έν τάξει γ 
’Απόλλων Προεβλήθησαν

Τά δικαστήρια τής Αλεξάνδρειάς πρόκειται νά ασχο
ληθούν κατ’ αύτάς μέ τόν κ. Μαδράν, ° °"°!ος.καεΓ^ε 
είς τήν δικαιοσύνην ζητών αποζημιωσιν <00 λιρών στερλι
νών παρά τοΰ διευθυντοΰ τοΰ αλεξανδρινού κινηματογρά
φου «Ρέξ», διότι ό τελευταίος ήρνήθη παρα την συμφω
νίαν των, νά προβάλη τό φίλμ τοΰ κ. Μαδρα «Μια αγαπη 
πού δέν οβύνει».

Σημειωτέον δτι ό κ. Μαδράς οΰδεποτε είχε «γυρίσει» φιλμ 
μέ τοιοΰτον τίτλον. Περιφέρει δμως άπό τόπου εις. τοπον 
τό τελευταϊον κατασκεύασμά του «Ο μάγος της Αθήνας» 
καί μή εύρίσκων πουθενά σοβαρόν κινηματογράφον πρό
θυμόν νά τό προβάλη, έσκέφθη να τοΰ άλλαξη τον τίτλον, 
πιστεύων ίσως δτι ή αποτυχία τοΰ φίλμ οφείλεται, εις τον 
τίτλον του κσί μόνον. Τό μετεβάπτισε λοιπον εις «Μια 
αγάπη πού δέν οβύνει» καί παραλαβών αύτό μετά των άλ
λων αποσκευών του κατέπλευσεν εις τήν ’Αλεξάνδρειάν, 
δπου έσπευσε νά τό προσφέρη ως νεαν ταινίαν εις το κι- 
νηματοθέστρον «Ρέξ». > ■ ■ - λ

Ό διευθυντής τοΰ κινηματογράφου κατ αρχας επεισθη 
είς τάς διαβεβαιώσεις τοΰ κ. Μαδρά, ύποπτευθεις όμως 
άργότερον τήν αλήθειαν έζήτησε σχετικά; πληροφορίας ες 
’Αθηνών, οί δποϊαι έπεβεβαίωσαν πλήρως τας υπόνοιας του. 
Κατόπιν αΰτοΰ δπως ήτο φυσικόν, ήρνήθη νά προβάλη 
τόν διά τής μαγικής του τέχνης μεταβληθέντα εις «’Αγά
πην πού δέν σβύνει», «Μάγον τής ’Αθήνας».

Παρά τήν άποκάλυψίν του, δχι καί τόσον, τιμητικήν 
δι’ αυτόν, δ κ. Μαδράς δέν άπηλπίσθη καί έλπίζων οτι 
κάτι θά ήμποροΰσε άκόμη νά κερδίση, κατεφυγεν εις τα 
δικαστήρια ζητών κτλ.

μέ τήν Κράοϋφορδ καί «Ρόννυ» μέ τήν φόν Νάγκυ.
Κυβέλεια ΙΙροεβλήθησαν τά έργα. «Σάλλυ», 

«Ερωτική φλόγα» και «Ό ζητιάνος τής Σταμπουλ» 
β' βιζών.

Άλκαζάρ. «Ό βασιλεύς τών λούστρων» και 
«Ή νυχτερίδα» μέ τήν Όντρα. ,

Άχίλλειον. Προεβλήθη τό έργον « Ωρκίστηκες 
νά μ’ αγαπάς».

Λευκές Πύργος. Προεβλήθη το εργον «Χαμένα 
όνειρα». Μ’ Π’
Δράμα

Μέγας Προεβλήθησαν τά φίλμ «Εις τήν υπη
ρεσίαν τού αύτοκράτορος», «Έσκοτωσα για τήν τι
μή μου», «’Ερωτικόν βαλς», «Γό ματωμένο κα- 
μπάοέ». «Ή μελωδία τής ευτυχίας», «Ή ψευτοχη- 
οα», «Τό γαμήλιον έμβατήριον», «Κοινωνική σα
πίλα», «’Ερωτική Φλόγα» καί διάφοροι κωμωδίας

Ζέφυρος. Προεβλήθησαν «Τό έγκλημα τοΰ 
εφευρέτου», «Ό ήρως τών βουνών», «Πρίγκηψ Ρο
βέρτος», «Ό Ρίφ καί δ Ράφ αεροπόροι», «S.O.S.», 
«Οικογενειακός φίλος», «’Ανθρώπινη δικαιοσύνη» 
καί «Στό χείλος τής αβύσσου». Καλογιάννης

0 Η ι μ τη mm; I
Πόίραιεύς

Καπιτόλ. Προέβαλε τά έργα «Μαντάμ Ντυ- 
μπαρΰ» μέ τήν Νόρμα Ντάλματζ και «Τα φώτα 
τής πόλεως» ή τελευταία ταινία τοϋ Τσάρλυ Τσάπλιν.

Σπλέντιτ. Μέ μεγίστην επιτυχίαν, προέβαλε 
τήν θαυμασίαν οπερετταν «"Ενα τραγούδι, ένα φιλί, 
μια γυναίκα», μέ τήν Μάρθα Έγκερτ, και « Ορ- 
λώφ», μέ τόν Πέτροβιτς καί τήν Λιάνε Χάίτ.

Χάϊ— Δάΐφ. Προέβαλε τά έργα «Σαντοϋ» χωρίς 
νά άρέση είς τό κοινόν, καί «Τά φώτα τής πόλεως» 
μέ τόν Σαρλώ σημείωσαν μεγάλην επιτυχίαν.

Φως <Ό υπασπιστής τής βασιλίσσης μέ τόν 
Νοβάρρο, «Ό δαίμων τών Παρισίων» .καί «Μα
ρόκο» μέ τόν Μανζοϋ καί τήν Μ. Ντήτριχ.

Ήλΰσια. «ή Δίψα τοϋ χρυσού», «Μαύρος κα-

Σέρραι
Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα 

πού δέν ξεχνά», «Ρόννυ», «Ή A. Υ. διατασσει» 
καί «Μαμζέλ Νιτούς» μέ τήν ’Άννυ Όντρα. Προ
σεχώς «Ό άγνωστος λοχίας», «Ό χορός τής Οπε
ρας» καί «Ή Α. Μ. τοϋ Ποντενέρο».

’ Πάνϋ'εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οι τέσσαρες 
στρατηγοί», «Κίνδυνος— θάνατος», _ «Τό, άρωμα 
τής κυρίας μέ τά μαύρα» καί ή δίκη τοΰ λοχια 1 κρισ- 
σα» Προσεχώς «Τό δνειρον» καί «Ή γιγαντομαχία 
τών Δαρδανελλίων». Βατακίδης
Κσστορία

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν μετά, πρωτοφανούς 
επιτυχίας «Ό ευνοούμενος τής τσαρίνας» και « Ο 
εύθυμος χήρος» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε.

Παπαντίνας
’Αμαλίας

Ίντεάλ (Όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα «Τί 
αξίζει ένα τοελλό φιλί», «Καρμεντσιτα», « Ανδρα 
θέλω τώρα τόν θέλω», «Μαροκινοί ερωτες» και 
«Ό δρόμος τού παραδείσου» μέ αφάντασταν επι
τυχίαν. «Ό αθάνατος αλήτης» λόγφ, τής κατεστρα- 
μένης φωνοληψίας του δέν προεβληθη. Προσεχώς
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«Δυο*  καρδιές σ’ένα βαλς», «Τό ξανθό άηδονάκι», 
«Οί. άγγελοι τής κολάσεως» κ. ά.

Πάν&εον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ή 
Κόλασις», «Φαραώ», «Τό καράβι τών χαμένων 
ανθρώπων», «Εις τήν χώραν τοΰ μίσους», «Πόνε 
μένες καρδιές», «Πριγκήπισσα τής σοκολάτας», «Ή 
χορεύτρια τών Θεών», «Τό ξύπνημα», «Δύο δρόμοι 
είναι στη ζωή» ελληνικόν άνεπιτυχώς καί έπιτυχώς 
τό έλλην. έ'ργον «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο».

Ρουμελιώτης 
’Aypivtov

_ Θέσπίς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά απόκρυφα 
τοΰ χαρεμιού», «Ό άγνωστος στρατιώτης», «Στη 
ζωη είνε δυο δρομοι», «Πρώτη αγάπη», «’Αγω
νία», «Ή τιμή τοΰ ναύτη» καί «Κλεισμένα χείλη».

Πασχαλίδης 
Γρίκκαλα

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυ
ναίκες τής λέσχης», «Σόνια Βερανώφ», «Πώς 
έπλούτισε ό Γιάννης», «Ό Γολγοθάς μιας γυναίκας» 
καί «Σάλλυ, ή κόρη τοΰ ιπποδρομίου».
, Μαλιώρας
Ηράκλειον

Πουλακάκη. Διεκοψε τάς προβολάς του, άφι- 
χθέντος τοΰ θιάσου Δράμαλη—Οικονόμου, δστις θά 
δίδη παραστάσεις μέχρι τέλους τών Άπόκρεω.

Απόλλων. Προεβλήθη τό ηχητικόν «Εύαγγελι- 
νή», αρκετά έπιτυχώς, καί διαφημίζεται τό έργον «’Άρ- 
τουρ». ’Εκ παραλλήλου, προβάλλεται κατά τάς μ. u. 
ώρας των Κυριακών, καί τό βωβόν επεισοδιακόν 
«ΕΙς τήν χώραν τών φαντασμάτων».

Αρχανών. Προβάλλεται τό επεισοδιακόν «Ή 
θεά τής Ζούγκλας» μέ μεγάλην επιτυχίαν καί κο
σμοσυρροήν.

Νεαπόλεως. Προεβλήθη τό «Παρισινές Γάμπες».
‘Ιεράπετρας. Προεβλήθη τό «"Ηρως επτά θα

λασσών».
Σητείας. Προβάλλεται τό επεισοδιακόν «Φάν

τασμα περιουσίας». Ό Παρατηρητής
ΡέΒομνον

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκήπισ- 
σα τοΰ Τσαρδάς», «Τό τραγούδι τής ερήμου», 
« Ο τελευταίος τών ανθρώπων» μέ επιτυχίαν καί 
«Αΐ δέκα μοντέρναι έντολαί».

Προσεχώς θά λειτουργήση καί νέος κινηματο
γράφος υπό τήν επωνυμίαν «’Ίδη», ό όποιος, ώς λέ
γεται, θά είναι δ μ ίλών. Όδ. Παπ.
Χανιά

Πάν&εον (Όμιλών). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό ανεμοστρόβιλος τής ζωής», «Τό τραγούδι τής 
φλόγας», «Ό βασιλεύς τής τζάζ», «Ό ιππότης τής 
σελήνης» καί «Ό χαμένος παράδεισος».

Χρυσοστόμου. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή εύ- 
νοουμένη τοΰ αύτοκράτορος» καί «Οί σκλάβοι».

Ε. Κ. I

Xieg
Η κίνησις τοΰ μοναδικοΰ μας κινηματογράφου! 

αρκετά ικανοποιητική παρ’ δλον δτι δέν προεβλή-1 
θησαν αρκετά καλά φίλμ.

’Αστήρ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Λευκοί! 
σκιαί», «’Αγάπη στήν έρημο», «Νύχτες αγωνίας», I 
«Το μήλον τής εριδος», «Ή γυναίκα τής τύχης», | 
«Τροπικός ερως», «Το Λονδΐνον μετά τά μεσάνυ-1 
χτα>, «Μπαμπάς με τό στανιό», «Οί κατάδικοι», | 
«Τρελλή Λόλα», «Ή δεσποινίς τής γκαρνταρόμπας», 1 
«Έρως μιας τυφλής», «Συζυγικά! θυσίαι» μέ κα- I 
λήν, επιτυχίαν καί τά περιπετειώδη «Ό τρόμος τοΰ I 
μπαρ», «Οί λύκοι τής κοινωνίας», «Ταρζάν ό άνε- 1 
κτιμητος», «Το παιδί τοΰ ιπποδρομίου», «Ό λη- I 
στης τής έρημου», «'Υπό καταδίωξιν» καί «Ριψο- 1 
κίνδυνος καί γενναίος». Βουδούρης
ΖάκυνΒος

Πάνΰεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόμησ- 1 
σα Σταβλιν», «Και συ μια μέρα θά έπιστρέψης», I 
«Παντρεύτηκα τή γυναίκα σου» καί «Μνηστή στή 1 
λοτταρία»Γρυπάρης I

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΑΛΑ^ΑΝΔΡΕΙΑ ’Ιανουάριος, (Τοΰ άνταποχριτοΰ μας)— 

Κατόπιν ολιγοημέρου άσθενείας ύπέκυψε εις τό μοιραΐον ό 
έν Αιγύπτιο αντιπρόσωπος τής Pathe Natan καί άλλων 
κινημ. Οίκων κ. Πρόσπερυ. ‘Ο μεταστά; ύπήρξεν εις τών 
δραστηριότερων κινηματογραφιστών, ό'θάνατός του δέέβύ- 
θισεν εις πένθος ολόκληρον τήν κινηματογραφικήν οικογέ
νειαν.

—Κατ’ αυτός αναμένεται νά έκδικασΟή είς τήν πόλιν 
μας η υπόδεσις τής διαφοράς Μ. Κόρμπη—Α. Μαδρά διά 
τήν ένοικίασιν τής ταινίας «Ό μάγος τής’Αθήνας» ή οποία 
ενοικιασθη υπό τοΰ δευτέρου είς τόν πρώτον ώς νέα ται
νία καί ύπό τόν νέον φυσικά τίτλον «Μιά αγάπη πού δέν 
σβΰνει».

Καί επειδή ό κ. Κόρμπη, τοΰ Κινημ. «Ρέξ», άντιληφθεϊς 
το πράγμα δεν ηθελησε νά προβάλλη έν γνώσει του πλέον, 
τήν ^ερίφημον σφυριχθεϊσαν καί έν Άθήναις ταινίαν «Ό 
μάγος τής ’Αθήνας», ό φίλτατος κ. Μαδράς ϊητεϊ άπό τήν 
διεύθυνσιν,τοϋ «Rex»—άκουσον-άκουσον—λίρας στερλίνας 
700! ! ώς άποζημίωσιν διά τήν δυσφήμησιν τοΰ αριστουο- 
γήματός του.

Μπράβο κ. Μάνδρα !
Είς τήν πόλιν μας προεβλήθησαν τελευταίως τά κάτωθι 

έργα κατά κινηματογράφους.
Ρουαγιάλ. «Ό σιωπηλός μάρτυς».
Ριάλτο. «Τοπάζ» καί τό «Ααθρεμπόριον τών ναρκωτικών» 

μέ τόν Ζάν Μυρά.
Κόυρσάαλ. «Τό συνέδρων διασκεδάζει» καί «Ό νικητής»
Γκωμόν Πάλας. «Κορίτσια καί ένα έκατομμύριον» καί 

«’Αγάπησε με γιά ένα βρτδυ>.
Μωχάαετ "Αλυ «Κλυδωνισμός» καί «Γιά ένα βράδυ 

αγάπης», μέ τόν Τζών Τζιλιιπερ.
Μαξέστιη. «Μελό».
Μπελβύ. «Τό τελευταίο του παιγνίδι» καί <*Ο  Μπά- 

στερ παντρεύεται».
Κσσμογκράφ. «Τ'ο παιδιά τών πλουσίων» ομιλούσα αι

γυπτιακή καί «Αυτή είνε ή ζωή» ομιλούσα ελληνική.
'Ελδοράντο. «Έκδίκησις> καί «Ό ουρανός τής δόξης».
“Ισις. «Τό δνειρον» καί «Ή άναχώρησις».
Κονκόρδια. «Τό πληγωμένο υποβρύχιο» καί «Ό άνθρω

πος τοΰ Σικάγου*.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Έκάθησε στο γραφείο της καί ή ημέρα τήν ηύρε 

νά ξεφυλλίζη τήν παλαιά αλληλογραφία της, τά πα
λαιό ενθύμια τής ζωής της καί νά τά πέτα στήν θερ
μάστρα ώς άχρηστα πειά γι’ αυτήν. Μία μονον επι
στολή, πού τήν έδιάβασε πολλές φορές Ισώθηκε άπό 
τήν καταστροφή. Έσηκώθηκε κατόπιν έντύθηκε και 
ήσυχη αποφασιστική διευθύνΑηκε στο αστυνομικό 
τμήμα. “Οταν έμπήκε στο δωμάτιο τοΰ διευθυντοΰ 
εζήτησε τό γυιό της καί τόν είδε σωριασμένων σε μιά 
καρέκλα μπροστά στο τραπέζι!. Έφρικίασε καί δύο 
κραυγές αντήχησαν συγχρόνως :

«Παιδί μου»! «Μητέρα»! καί έπεσαν ό ένας στήν 
άγγαλιά τοΰ άλλου.

Ό ’Αστυνομικός, εξ αιτίας τής φήμης τής Έλβίρας 
ώς ηθοποιού καί τής ήσυχης καί κοινωνικής ζωής της, 
συγκινημένος άπό τήν δυστυχία της, τήν έπροσκαλεσε 
νά καθήση, εκείνη δμω; άρνήθηκε καί ορθή κρατών
τας τό παιδί στήν άγγαλιά της, έρώτησε :

—Τί θά κάμετε τό παιδί μου, κύριε ; Σάς ικε
τεύω ! . . . Λάβεται οίκτον !

—Κυρία, άπήντησεν δ άστυνομικός, υπάρχει κα
ταγγελία . . . ό νόμος είναι ρητός καί . . .

—Θά πάγη στήν φυλακή ! τόν διέκοψε στή φυ
λακή ! Είναι άδύνατον ! Δέν θά διατάξετε τέτοιο 
πράγμα . . . Πώς, σάν ληστής θά περάση άπό τά 
χέρια σας ;

Ρέξ. «Ή ωραία περιπέτεια»
Ράδιο. Λίαν προοεχώς έναρξις μέ μηχανήματα Τόμσον 

Χοΰστον.
Λίντο Πάλας, (πρώην ’Ολύμπια.) ’Επισκευάζεται καί 

θά χάμη έναρξιν λίαν προσεχώς.
Άλάμηρα. "Εδειδε παραστάσεις ό θίασος ’Αλίκης—Μου- 

σούρη. Ήδη έπαι έλαβε τάς προβολάς του μέ τό έργον 
«Ό έρως εις τά 2Γ00».

Ύπό τής αμερικανικής εταιρίας Universal έδόθησαν 
μετάλεια είς τούς κ. Κ. Σαρολιδην διευθ. τού κινημ. 
Ριάλτο καί Λούτφη Διευθ. τού Κονκόρδια διότι έποαγμα- 
τοποίησαν τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις κατά τό έτος 1931-32.

Σειρηνίδης.
ΙΙδρτ Σάϊτ-Ίανουάριος (Τοΰ άνταποκριτοϋ μας). — Κατά 

τάς τρεις τελευταίας εβδομάδας εις τούς τρεις μεγάλους 
κινηματογράφους τής πόλεώς μας προεβλήθησαν τά κάτωθι 
έργα.

Έλδοράδο. «"Ενα ξανθό όνειρο», «Ή γυναίκα μου.... 
έπιχειρηματίας» καί «Μάτερ Ντολορόζα».
■ ' Άμπΐρ. «Ξύλινοι σταυροί», «Ό Μπάστερ εκατομμυρι
ούχος» καί «Παθητικώς- μέ τόν Γκραβέ.

Τελευταίως ή πελατεία τοΰ Κινηματογράφου αύτοΰ ήρ- 
χισε νά άραιούται λόγφ δυσαρέσκειας τοΰ κοινού εναντίον 
τοΰ διευθυντοΰ καί τής ταμίου τοΰ ανωτέρω κινηματο
γράφου.

Μαξέστιη. <Ό σημαδεμένος·, "Ενας εύθυμος νέος» μέ 
τόν Ρόναλτ Κόλμαν καί «Εις ημάς ή ελευθερία».

Στυλιανός.

Ή φωνή της έτρεμε άπόάγωνία. Λυγμοί ανέβαι
ναν στον λάρυγγά της μπροστά στήν άδυοώπητη σιω 
πή τών άντιπροσώπων τοΰ νόμου καί έσφιγγε μέ τά 
δάκτυλά της τούς ώμους τοΰ νέου, πού έκλαιγε.

— Κύριε δέν μπορεΐται νά ξεύρεται ! . . Έπά- 
λεψα . . Έργάσθηκα γι’ αυτό τό παιδί, γιά νά το 
άναθρέψω στο καλό. Καί τώρα πρέπει νά μοΰ_ τό 
αποδώσετε' θά τό προστατεύσω καλύτερα άπό, σάς...

Ή θύρα άνοιξεν καί εφάνηκε ό * άντιπρόσωπος 
τοΰ Καζίνου συνοδευόμενος άπο τόν Ζάκ Μολέ/ 
καί τόν Ντ’ Έζύ, ένφ ή Έλβίρα, βλέποντας πώς δέν 
είχε πειά επιχειρήματα έκανε μιά τελευταία*θυσία,.

— Γιά μένα έκλεψε! εφώναξε.... Έγώ είμαι ή 
ένοχος! Έμενα πρέπει νά καταδικάσετε!...,

— Δέν πρόκειται γι’ αυτό, κυρία, επανελαβε ο 
Διευθυντής. Λυπούμαι γιά δ,τι σάς συμβαίνει,, αλλά 
μοΰ έχει ύποβληθή κανονική καταγγελία. Έγινε 
κλοπή οφείλω νά γνωρίσω τόν ένοχο και να κατα
γράψω τό όνομά του καί τήν ομολογία τής πρά- 
ξεώς του. * , , ,

"Αρχισε νά έρωτά υπομονητικά τόν Ζακ, προ
βάλλοντας λεπτομέρειες καί άποδείξεις, ενώ, εκείνος 
απαντούσε μέ κινήσεις τής κεφαλής πνιγμένος άπό 
τά δάκρυα. , c ,

—’Εμπρός, ομολογείτε, επέμεινε ό άστυνομικος. 
Δέν μπορείτε ν’ άρνηθήτε. ’Εσείς επήρατε τις μάρ
κες άπό τό ταμείο ;

Ή Έλβίρα άπό τής αρχής*  τής άνακρίσεως 
εσυγκρατούνταν μέ δυσκολία καί έπαρατηροΰσε τον 
εραστή της, ό όποιος εστέκονταν στή γωνία ψυχρός 
καί άπαθής. Όταν ακούσε τήν τελευταία ερώτηση, 
εννόησε δτι τό παιδί της θά όμολογήση καί επρο- 
χώρησεν άπειλητική σαν εξαγριωμένη , τίγρις,:

— Σταθήτε ! εφώναξε. Σταθήτε ! Ό γυιός μου 
δέν είνε κλέπτης. Νά ό κλέπτης !,.... κατηγορώ 
τόν άνθρωπο αυτόν καί τό άποδεικνύω.

Μέ τό χέρι έδειχνε τόν Ζάκ Μολέν, έσκαλισε 
κατόπιν τό σάκκο της έβγαλε μιά επιστολή καί τήν 
έτεινε στον αστυνομικό :

— Διαβάστε κύριε, ιδού ή ομολογία τής κλοπής. 
Δέν ενέχεται ό γυιός μου καθόλου.

Ό αστυνομικός έδιαβασε την επιστολή και με
γάλη έκπληξη εζωγραφίστηκε στή φυσιογνωμία του,. 
Πώς! Ό Μολέν, ό εκατομμυριούχος τραπεζίτης ! .. ό 
γυιός τοΰ πάμπλουτου εργοστασιάρχη!.. Δέν μπορούσε 
νά πιστέψη στά μάτια του, τά έχασε καί γυρίζοντας 
στον τραπεζίτη, ενώ οί παριστάμενοι εκυττάζονταν με 
άπορία : t

—Κύριε . . . πράγματι . . . ζητώ συγνώμην. . . 
έν τούτοις οφείλω νά σάς γνωστοποιήσω τό πε
ριεχόμενο τής επιστολής αυτής.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

’Έτεινε τό χαρτί στον Μολέν, δ όποιος έδιάβασε 
έκπληκτος: «...Χαΐρε λατρευτή μου... θά σοΰ εξομο
λογηθώ έγγράφως τό έγκλημά μου... ’Έκλεψα, έκλε
ψα, έκλεψα!. κατάγγειλε με ..» Υπογραφή Ζάκ Μο
λέν. Τό παρελθόν τοΰ 'Αγίου Βλάση, αί τετρακόσιες 
χιλιάδες φράγκα .πού έκλεψε από τό κομι άτο, ή υ
πέροχη . αφοσίωση} τής ερωμένης ταυ, ή οποία έθυ- 
σιάσθηκε για νά τον σοόση κα'ι τώρα έπρεπε νά φει 
σθη τοΰ παιδιού. Σέ ένα δευτερόλεπτο δλα έπέρασαν 
μπροστά του. Έκλεισε τί μάτια του από τόν πόνο 
πού τοΰ έπροξένησε τό κτύπηοα τής ανάμνησης τής 
αχαριστίας του, έπροχώρησε κατόπιν στο τρ ιπέζι, 
επέταξε τό χαρτί καί κυττάζοντας στα μάτια τούς πα· 
ρευρισκομένους:

—"Ολα είναι σωστά. Έγώ χθες τό βράδυ έκλεψα 
στο Καζίνο πενήντα χιλιάδων φράγκων μάρκες. Λοι
πόν τί περιμένετε για νά με συλλάβετε;

Κάνεις δεν έκινήθηκε’ τότε δ Ζάκ έστράφηκε στον 
αντιπρόσωπο τοΰ Καζίνου πού έστέκονταν σάνήλίθιος:

— Μην ζητάτε νά εννοήσετε... έκλεψα. . Νομίζω 
δμως πώς δλα διορθώνονται’ άποσΰρατε την καταγ
γελία σας και...

Τοΰ έτεινε ένα τσεκ πού συμπλήρωσε στη στιγμή 
καί τό οποίο δ άλλος έδέχονταν ψιθυρίζοντας φράσεις 
συγγνώμη:. Ό αστυνομικό, έστράφηκε στήν Έλβίρα:

—Κυρία, συγχωρήστε μου τήν ενόχληση στήν ό
ποια αδίκως σάς υπέβαλα. Ό γυιός σας εϊνε έλεύ- 
θερος. Μπορείτε ν’ αποχωρήσετε μαζΰ.

Κάτωχρη, μέ τά μάτια’κλειστά ή ερωμένη, ή μη
τέρα, έκλαιγε σιωπηλά.

IX
Η ΦΩΝΗ TOV ΑΙΜΑΤΟΣ

—Μαμά!.. Μαμά μήν κλαις πειά ! τήν φοράν 
αυτήν δλα έτελείωσαν, στο ορκίζομαι. . Ποτέ πειά!

Ό Ζάκ στήν έπαυλι, στο Ώτέϊγ, βρίσκεται γονα
τιστός μπροστά στήν μητέρα του και τής φιλεΐ τά 
χέρια. Τά χαρακτηριστικά, πού είχαν ώχοιάσει και 
άλλοιωθή, άποπνέανε τήν ειλικρίνεια. 'Η μεγαλτ- 
τέρα του δμώς τιμωρία εΐνε τά δάκρυα τής μητέ
ρας του, ή όποια δεν εννοεί νά παύση. Παρά τις 
θωπείες καί τά φιλιά του, τήν ακούει νάψιθυρίζη:

—Κλέπτης!. Είμαι ή μητέρα ενός κλέπτη!., τί 
νά κάμω τώρα!.. ’Έκαμα τό πάν γιά νά σέ πιστέ
ψουν τίμιο.... Μπορώ δμως ν’ άποφύγω πήν κατα
φρόνηση τοΰ κόσμου...

Ό νέος έσκυψε τό κεφάλη του καί έκρυψε τό 
πρόσωπο στις πτυχές τοΰ φορέματός της. Κλαίει 
καί συλλογίζεται δτι ή μητέρα του έχει δίκηο : 
"Ολα τοΰ φαίνονται σάν όνειρο’ ή κλοπή, ή σύλ
ληψη, ή φυλακή, ή απελπισία τής μητέρας του, ή 
παράξενη καταγγελία της καί δ άγνωστος αυτός 
ποΰ άνέλαβε τό βάρος τοΰ εγκλήματος του ;..........

— Ποιος είναι λοιπόν ό άνθρωπος αυτός ποΰ 
έκατηγόρησε τόν εαυτό του γιά νά μέ σώση ;

— Ό πατέρας σου!....
Εννόησε. Γι’ αυτό δ πόνος τής μηιέρας του 

είναι τόσος βαρύς, γι’ αυτό τό λάθος του είναι 
ασυγχώρητο καί Τ] ντροπή πειό μεγάλη. Τήν αναγ

κάζει νά κοκκινίζη μπροστά στον πατέρα του γιά? 
τόν γυιό της.

Τήν αγκαλιάζει μέ δλη τήν δύναμη τής ψυχής! 
του καί προσπαθεί νά τήν παρηγορήση... , 

’Έξαφνα, δίχως νά τό εννοήσουν δ Ζάκ Μολένϊ 
έμφανίζειαι. Ή Έλβίρα σηκώνεται προσπαθεί να*  
κρύψη τό τελευταίο τη: δάκρυ, καί τόν ρωτά :

—Τί θέλεις εδώ... Ζάκ ;
'Η προσπάθεια δμως αυτή νά ύποκριθή είναιί 

ανώτερη τών δυνάμεών της Τόν άνθρωπο αύτόν| 
τόν έλάτρευσε καί τήν στιγμή τής θυσίας της καί 
προ ολίγου έσωσε τό παιδί της.

—Ξεύρω προσθέτει μέ συντετριμμένη φωνή δτι| 
σοΰ οφείλω περισσότερα από τήν ζωήν μου... σέεύ-1 
χαριστώ μέ δλη μου τήν ψυχή καί σέ παρακαλώ νά 
μέ συγχώρησης...

Τήν διέκοψε μέ ένα κίνημα :
—Δέν έχω τίποτε νά σέ συγχωρήσω’ σέ θαύμα-| 

ζω. Γυναίκα έθυσίασες τό πάν γιά τόν ανάξιο άν- - 
θρωπο, δ όποιος ήμουν, μητέρα έθυσίασες τό πάν· 
στο παιδί.

'Η Έλβίρα νομίζει πώς δνειρεύεται. 'Η φωνή I 
του, έχει τούς προ είκοσι ετών τόνους της πού τις 1 
ξυπνούν τόσες ενθυμήσεις καί εξακολουθεί :

—'Όλα τά έθυσίασες στο παιδί μας... στο παι-1 
δί μας τοΰ όποιου πρέπει τώρα νά ασφαλίσουμε τό .1 
μέλλον. ’Άν έπερνα τόν Ζάκ μαζύ μου στήν Άμε- | 
ρική δπου μπορώ νά τόν ωθήσω νά καταλάβη άξιο*  1 
πρεπή θέσι... θά έσυνόδευες τό παιδί μας ; γιά τό 1 
μέλλον του, γιά τό καλό του ;

’Άνοιξε τήν αγκαλιά του. Κατειλημμένη από ϊ 
αφάνταστη χαρά ψιθυρίζει ακατάληπτα, ένφ δ γυιός , 
τήν οδηγεί στον πατέρα του :

— Άν είνε ανάγκη.... σάς συνοδεύω έκεΐ κάτω... | 
καί τούς δύο... ΤΕΛΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ
— Εις τόν Συνοικισμόν Κιισαριανής έπαναρχίζει 

τήν λειτουργίαν του δ Κινηματογράφος «Έκλαίρ», 
ένοικιασθείς υπό τοΰ κ. Παν. Βασιλείου άλλοτε διευ- 
θυντοΰ τοΰ έν Χαροκόπου (Καλλιθέας) κινηματογρά
φου «Κρυστάλ», εις τόν όποιον θά έγκαταστήση ηχη
τικά μηχανήματα Κόλστερ Έλέκτρικ.

—Διαδίδεται δτι δ κ. Φραγκέτης, συνεταιρισθείς 
μετά τοΰ κ. Ν. Παπαλεξάνδρου, προς έπέκτασιν τών 
έργασιών τοΰ τμήματος έκμεταλλεύσεως ταινιών.

—'Η μεγάλη ταινία «Ή άφρική δμιλεΐ» ή «'Ο 
βασιλεύς τής ζούγκλας» πού έπρόκειτο νά προβληθή 
εις τό «Πάνθεον» κατόπιν διαφωνίας τοΰ ιδιοκτήτου 
αυτής κ, Σαντίκου μετά τοΰ κ. Τριανταφύλλου, προ
βάλλεται από της 6 Φεβρουάριου εις τό «Μοντιάλ» 
μετά μεγάλης επιτυχίας

—'Η περίφημος ταινία «Άτλαντίς» μέ τήν Μπρι- 
γκίττε χέλμ, τής δποίας ή προβολή άνεμένετο μετ’άγω- 
νίας έν Άθήναις, προεβλήθηκαί.άπογ.ιήτευσε τελείως 
καί τούς φίλους τοΰ κινηματογράφου καί τούς θαυ
μαστός τής Μπριγκίττε Χέλμ.


