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ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΓΑΠΗ
(WOMMAN .OF AFFAIRS)

’Αποσπάσματα έκ τη; κριτική; τζϋ 
«Κ ί ν η ματογραφικοΰ ’ Αστέρο;»

....Ύπόθεσις εξαιρετική μέ δλην τήν 
σημασίαν τής λέξεως.

....'Η Γκρέτα Γκάρμπο εις τήν ύπό 
κρίσιν ταινίαν έχει στιγμάς τάς όποιας 
δέν συνήντησα εις καμμίαν άλλην της 
δημιουργίαν μέχρι τοϋδε, πλήν τοΰ <’Ές 
Βάρ» (Σαρξ καί διάβολος).

.... άλλά καί ό Τζών Τζιλμπέρ έστά- 
θη δπως πάντοτε ό θερμός καί συμπαγέ
στατος τύπος τοΰ έραστοΰ.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ τα ΟΜΙΛΟΫΝΤΑ ΦΙΛΜ

ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
(WHITE THE CITY SLEEPS)

Μία αισθηματική σκηνή άπό τό τελευ- 
ταΐον φίλμ τοΰ Λόν Τσάνεϋ,^τό όποιον 
θά προβληθή ώς ηχητικόν είς τό Κινη- 
ματοθέατρον ‘Αττικόν» τήν προσεχή 

Δευτέραν
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Ό σμιλών κινηματογράφος εΐνε ο θρίαμβος τοΰ 
μικροφώνου. Τό «μίκε», δπως τό ονομάζουν οί καλ- 
λιτέχναι τού όμιλοϋντος φίλμ, εΐνε τό παν. ΊΙ πα
ρέμβασίς του είς τόν κινηματογράφον άνεστάτωσε 
τήν κινηματογραφικήν βιομηχανίαν.

Πρό τής έμφανίσεως τοΰ «μίκε» είς τά εργαστή
ρια τών κινηματογράφων, οί βιομήχανοι τοΰ Χόλλυ
γουντ εζων ήσυχοι Ούδεις ήμποροΰσε νά τούς συνα- 
γωνισθή είς τήν παραγωγήν ταινιών. Εϊχον κατά
χτηση την διεθνή αγοράν. 'Π τεραστία δργάνωσίς 
των ήτοίμαζεν ένα φίλμ, τό πλέον πολύπλοκου, έντός 
ολίγων εβδομάδων, τό έ'διδον κατ’ άρχάς είς τά κι
νηματογραφικά θέατρα, τά όποια εΐχον συμβληθή 
μετ’ αυτών, καί κατόπιν τό έπώλουν εις δλον τόν 
κοσμον. Η τεραστία μηχανή των είργάζετο άνευ 
διακοπής πρός παραγωγήν φίλμ καί οί ίδρυταί τών 
επιχειρήσεων αυτών ήσαν ενθουσιασμένοι διά τά 
κέρδη των καί τάς επιτυχίας των.

Άλλά τέσσαρες άδελφοί. ό Χάρρυ, ό Σάμ, ό 
Τζάκ καί δ ’Άλμπερτ Γουώρνερ, τέκνα ενός πτωχού 
Πολωνού μετανάστου, έπεχείρησαν καί αυτοί νά 
πλουτήσουν ίδρύοντες έπιχείρησιν κινηματογραφ - 
κήν (παραγωγής φίλμ). Γό ΧόλλυγουντΆμως ήτο ά- 
συναγώνιστον. Τό 1925 ή «Ούέστερν Έλέκτρικ Κόμ- 
πανυ» τής ’Αμερικής έπρότεινεν είς τάς μεγάλας 
κινηματογραφικά; επιχειρήσεις νά αγοράσουν μη
χανήματα έπιτρέποντα τόν συγχρονισμόν τοΰ ήχου 
καί τών εικόνων.

— Αυτά δέν ενδιαφέρουν τό Κοινόν μας ! είπαν 
οί μεγάλοι έπιχειρηματίαι τοΰ Χόλλυχουντ

Αλλ’ οί άδελφοί Γουώρνερ εσπευσαν νά έπωφε- 
ληθοΰν τής περιστάσεως. Συνεβλήθησαν μετά τής 
«Ούέστερν» καί περί τά μέσα τοΰ 1927 ήτοιμάζετο 
είς τά εργαστήριά των τό πρώτον ομιλούν φίλμ μέ 
τόν «Τραγουδιστήν τής Τζάζ». Τό 1928 τό φίλμ 
αυτό έθριάμβευσεν. Ό όμιλών κινηματογράφος ήτο 
πλέον γεγονός καί συνέπεια ήτο νά άναστατωθή ή 
βιομηχανία τοΰ κινηματογράφου. Πλεΐσται παλαιαί 
Έταιρεΐαι έξηφανίσθησαν έν ριπή οφθαλμού άπορ- 
ροφηθεΐσαι ύπό νέων, αί όποΐαι εΐχον δλα τά έφό- 
δια δπως συναγωνισθούν διά τών νέων μέσων. ’Avc- 
μίχθησαν κατόπιν αί Τράπεζαι καί αί μεγάλαι ηλεκ
τρικά! Έταιρεΐαι, αί όποΐαι συναγωνίζονται σήμερον

ποία νά γίνη κυρία τής κινηματογραφικής άγοράς. 
Ό χορός τών εκατομμυρίων τών δολλαρίων, τόν ό
ποιον ήρχισαν οί αδελφοί Γουώρνερ, έξακολουθεΐ 
ζωηρότατος σήμερον!

Διότι δέν υπάρχει περισσότερον δαπανηρά επι- 
χείρησις άπό τής τοΰ όμιλοϋντος κινηματογράφου. 
Τά ομιλοϋντα φίλμ εΐνε χρυσός. Στοιχίζουν, δπως 
ύπελόγισεν ένας Αμερικανός μαθηματικός, τήν δε- 
κάτην πέμπτην δύναμιν τού άριθμοΰ, τόν όποιον έκ- 
προσωπεΐ τό βάρος των είς χρυσόν! Εάν, έπί παρα- 
δείγματι, τό φίλμ έχη βάρος δύο οκάδων, δέν στοιχί
ζει απλώς δύο δκάδας χρυσού, άλλά 2X2X2, δέκα· 
πεντάκις. Διά τούς μή μαθηματικούς άρκεΐ μία πε
ριγραφή έργαστηρίου παραγωγής δμιλούντων φίλμ, 
διά νά διόση μίαν ιδέαν τής δαπάνης, ή δποία άπαι- 
τεΐται διά τά φίλμ αυτά.

Έν πρώτοις, τό κτίριον έντός τού οποίου παρά
γεται τό ομιλούν φίλμ, δέν ομοιάζει πρός τά άλλα. 
'Ο θόρυβος οίοσδήποτε καί άν εΐνε, παρεμβαίνων 
έμποδίζει τήν λήψιν τών ήχων τού παιζομένου έργου · 
ύπό τών φίλμ. ’'Οχι μόνον δ θόρυβος ό έντός τής 
αιθούσης βλάπτει, άλλά καί ό θόρυβος τών όδων, 
διότι ό ήχος αυτός μεγαλοποιούμενος ύπό τοΰ μι
κροφώνου μεταβάλλεται εις ηλεκτρικόν ρεύμα καί 
παρεμβαίνει ώς παράσιτον. Διά νά άπαλλαγη τό 
φίλμ τών παρασίτιον αύτών έπενοήθησαν αί πλέον 
πολύπλοκοι μέθοδοι οικοδομικής διασκευής τοΰ έσω- 
τερικοΰ τών αιθουσών.

’Έτσι τά κτίρια εΐνε άπομεμονωμένα διά βαθυ- 
τάτων τάφρων, αί όποΐαι σκάπτονται παραλλήλως 
καί τών τεσσάρων πλευρών τής οικοδομής. Αί τά
φροι, χρησιμεύουν διά νά θραύωνται τά κύματα τοΰ 
άσυρμάτου, τά όποια διαδίδονται διά τής γης. Οί 
τοίχοι έχουν διπλάσιον ή καί τριπλάσιον' πάχος των 
τοίχων τών συνήθων οικιών τοΰ αύτοϋ ύψους. Οί 
τοίχοι άπομονοΰνται άπό τής έπιφανείας τής γης έκ 
τών θεμελίων των διά στρώματος άποτελουμένου έξ 
ύλών κακών αγωγών τοΰ ήχου. ’Έσωθεν καί έξωθεν 
οί τοίχοι τοΰ κτιρίου εΐνε στρωμένοι διά τών αύτών 

' υλικών. Αί θύραι εΐνε διπλαί καί ταπετσαρισμέναι 
έπίσης διά τοΰ αυτού στρώματος.

Διά τήν λήψιν τών εικόνων έπί τού φίλμ δέν 
I χρησιμοποιούνται πλέον λαμπτήρες μέ τόξον, διότι
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τούς ήχους, οίτινες είνε ξένοι πρός την παιζομένην 
σκηνήν. 'II άναπαραγωγή τών ήχων δέν εινε πάν
τοτε άλάνθαστος. Οί ήχοι μεταβάλλονται πολλάκις, 
καί διά τοΰτο ή σκηνή επαναλαμβάνεται μέχρις ου 
διορθωθούν καί τά ελάχιστα σφάλματα καί αί ελαχι- 
σται παραφωνίαι.

Εις μίαν σκηνήν ενός ηχητικού φίλμ ό ηθοποιός 
Ρόναλντ Κόλμαν έπρεπε νά πέση. Αλλ ο θόρυβος 
τής πτώσεώς του δέν ήτο φυσικός είς τό ηχητικόν 
φίλμ. 'II σκηνή έπανελήφθη μέ ένα ξύλινον μαννε- 
κέν ένδεδυμένον. ’Αλλά καί πάλιν τό άποτέλεσμα δέν 
ήτο καλλίτερον. Μόνον όταν έρρίφθη ένα μεγάλο 
κολοκύθι παρήχθη ό φυσικός ήχος τής πτωσεως... 
άνθρωρίνου σοόματος.

Είς τό αύτό φιλμ έπρόκειτο νά άκουσθή η φωνή 
κουκουβάγιας. Ούδέν μηχάνημα ήτο δυνατόν νά 
τόν άναπαραγάγη πιστώς.

—Αυτή ή κουκουβάγια μάς έστοίχισε 300 δολ
λάρια έ'ως τώρα ! είπεν άπηλπισμένός ο σκηνοθέτης.

'Ο βοηθός τοΰ σκηνοθέτου έν τή άπελπισία του 
καί αυτός έσκέφθη νά μιμηθή τήν φωνήν τής κου
κουβάγιας. Έδίπλωσε τά χείλη του ναι έφώναξε :

δ μικρός θόρυβος, πού κάμνει δ άνθραξ, μεταβάλ
λεται είς παράσιτον επί τοΰ όμιλοΰντος φίλμ. Άντ’ 
αυτών ή αίθουσα καί τό έργαστήριον έν γένει φωτί
ζονται μέ τεραστίους λαμπτήρας. Έδισων. ’Επίσης 
δέν πρέπει νά άκούεται δ θόρυβος τοΰ μηχανήμα
τος, διά τοΰ οποίου λαμβάνονται αί εικόνες καί διά 
τοΰτο δ χειριστής καί τό μηχάνημα κλείονται εντός 
θαλαμίσκου έκ τοΰ όποιου ούδείς θόρυβοςδύναταινά 
έξέλθη.Μία πλευρά τοΰ θαλαμίσκου είνε έκ κρυστάλ
λου καί όπισθεν αύτοΰ εύρίσκεται τό μηχάνημα. Ού- 
τω · θόρυβος τοΰ μοχλοΰ του δέν άκούεται διόλου.

Είς τόν συνήθη κινηματογράφον τής βωβής τέχ
νης τήν λήψιν τοΰ φίλμ διευθύνει δ σκηνοθέτης.Σή
μερον διευθύνει τούς πάντας είς τήν αίθουσαν τής 
παραγωγήςδμιλούντων φίλμ δ «ρυθμιστής τοΰήχου». 
Ό κύριος αυτός είναι κλεισμένος είν εν μικρόν δω- 
μάτιον όπου δέν δύναται νά είσέλθη ούδείς απολύ
τως βόμβος, πλήν τοΰ ήχου, δστις άποτυποΰται έπί 
τοΰ φίλμ.

'Ο ρυθμιστής είνε κλεισμένος καί αύτός είς δω
μάτων ευρισκόμενον είς τήν κορυφήν σχεδόν τής 
αιθούσης, ούτως ώστε δ «ρυθμιστής» δύναται νά . . _ 
βλέπη δλόκληρον τήν αίθουσαν δι’ ενός εύρυτάτου —Κουκοΰ, κουκοΰ, κουκοΰ! ,
παραθύρου τοΰ θαλαμίσκου του φρασσομένου δι’ έ- Ό ηλεκτρολόγος έθεσε τό μηχάνημά του εις κι- 
πτά πλακών κρυστάλλου. Ό ρυθμιστής επικοινωνεί νησίν. 'Η φωνή άπετυπώθη.Τό ηχητικόν φίλμ προε- 
μετά τοΰ σκηνοθέτου διά τίνος υπαλλήλου, άλλ’ αυ- ] β1 ήΛη 
τός δίδει τό σημεΐον τής ένάρξεως τής λήψεως τών , κουκοΰ, κουκουβάγιας 
εικόνων. 'Ένας κωδωνίσκος κρούεται. Είς τήν θύ- ] Γ 
ραν τοΰ εργαστηρίου άνάπτεται είς ερυθρός καμ-। γενεις», υπως και ομ 
πτήρ. Ούδείς πλέον δικαιούται νά είσέλθη είς τό . γενή. Μία καλλιτέχνη 
έργαστήριον. 'Ο σκηνοθέτης φωνάζει: ματογράφου ήμπορε'

—Σιωπή, παρακαλώ! 'Όλοι άκίνητοι! χιστα είνε συγχρόνι „ .. ..
Ό υπάλληλος, διά τοΰ δπο ου διά τηλεφώνου καθίσταται άχρηστος διά τόν «τώλκις» (ομιλών κινη- 

έπικοινωνεΐ δ ρυθμιστής μετά τοΰ σκηνοθέτου, κά- ματογράφος), ένφ είνε άστήρ εις τήν βωβήν τέχνην ! 
θηται πρό μιας τραπέζης. Έπί τής τραπέζης αυτής] —Εντός δύο έτών οί περισσότεροι, τών καλλι- 
άνάπτεται είς πράσινος λαμπτήρ, δττις σημαίνει: τεχνών τοΰ κινηματογράφου πρέπει να ζητήσουν 
«Προσοχή! Εϊμεθα έτοιμοι!» | νέον έπάγγελμα ! λέγει δ Μπραϋαντ Φόα, δστις είνε

’Ακόμη έν σήμα καί τό έργον άρχίζει. Ό χειρι- σκηνοθέτης τών περισσοτέρων έκ τών δμιλουν- 
στής είς τό ύαλόφρακτον θαλαμίσκον του περιστρέ- των φίλμ.

Πολλοί καλλιτέχναι, οί όποιοι έθριάμβευον είς 
τά θέατρα τής Νέας Ύόρκης εύρίσκονται σήμερον 
είς τήν Καλιφορνίαν. Αί «κόρους γκέρλς» (άδουσαι 
χορεύτριαι), δόξαι τής Νέας Ύόρκης, μαργαρΐται 
τής Μπρόαντ-Γουαίη, τά χαϊδεμένα πλάσματα, τής 
πόλεως τών δολλαρίων, αί όποϊαι ποτέ δέν εξηρ- 
χοντο άπό τήν πόλιν τών ούρανοξυστών, είλκυσθη- 
σαν ώς διά μαγνήτου είς τήν πόλιν τής βιομηχα
νίας τών «τώλκις», διότι έκεΐ είνε πολύτιμοι και 
άμείβονται τριπλασίως ή δσων είς τήν Ν. Ύόρκην.

Πρός στιγμήν έπιστεύθη δτι δ δμιλών κινηματο
γράφος θά συνέτριβε τόν άλλον. Επηκολούθησαν 
στιγμαί σοβαρός κρίσεως. Ό κόσμος έτρεχεν είς τά 
«τώλκις». ’Αλλά ταχέως έπήλθεν ή άντίδρασις. Τό 
Κοινόν δέν ήθέλήσε νά χωρισθή άπό τούς άστέρας 
τής βωβής τέχνης καί έπροτίμησε νά άκούη τούς η
θοποιούς τών θεάτρων του μέ τήν φυσικήν των φω
νήν άπό τής σκηνής, άντί νά τούς άκούη διά τοΰ μι
κροφώνου ! Σήμερον δ άγων μεταξύ τοΰ κινηματο- 

εϊς τό πλέον

' βλήθη. Ό άποτυπωθείς ήχος ήτο τέλειος ! Φυσικόν 
,κουκοΰ, κουκουβάγιας!
| Παρετηρήθη δτι δλαι αί φωναί δέν είνε «φωνο-

•ίς έρυθρός λαμ- ] γενεϊς», όπως καί δλα τά πρόσωπα δέν είνε φωτο- 
ις, ή ένας καλλιτέχνης τοΰ κινη- 
·ΐ νά είνε φωτογενής, άλλά ελά

χιστα εΐνέ συγχρόνως καί φωνογενής. Επομένως

ζωηρόν σημεΐον. Αλλ οί δύο άντίπαλοι φαίνονται 
ισόπαλοι. Πολλοί εν τούτοις άστέρες ήρχισαν μαθή
ματα ωδικής ως η Γκλορια Σβάνσον, ή Δωροθέα 
Μάκαιλ, ή Μπίλλυ Ντόβ καί άλλαι.

— Μοΰ εζήτησαν νά μάθω νά τραγουδώ, λέγει 
εις έκ τών άστέρων τοΰ κινηματογράφου. Θά προ
σπαθήσω!

Πολλαί όμως δέν επιτυγχάνουν. ’Έχουν ώραίαν 
φωνήν, άλλά ούχί καί «φωνογενή» διά τόν «τώ- 
κλις». Τό «Μικε» ωνομάσθη «κόσκινον«, τό όποι
ον ήρχισεν ήδη νά έκκαθαρίζη τήν κινηματογραφι
κήν τέχνην άπό δσους καί δσας δέν τοΰ άρέσουν! 'Η 
Μαιρη Πίκφορντ, το ειδωλον τών ’Αμερικανών, ά- 
πετυχεν οικτρώς εις το δμιλοΰν φίλμ ή «Κοκέττα». 
'Η φωνή της. μολονότι γλυκυτάτη, είς τάς πλέον 
συγκινητικός σκηνάς προκαλεϊ...γέλωτα!

Τό δμιλοΰν φίλμ, είπεν δ Τσάρλι Τσάπλιν, προ- 
βλέπων τας δυσχερείας τής φυσικής άποδόσεως τής 
φωνής, παραμορφώνει τήν ωραιότητα τής σιγής, 
Καταστρέφει τήν άρχαιοτέραν τέχνην τοΰ κόσμου: 
τήν παντομίμαν!

Εν τουτοις, εις τό φίλμ «Τά φώτα τής πόλεως» 
ο Σαρλω φαίνεται οπαδός τοΰ ηχητικού φίλμ, καί 
επί τοΰ παρόντος ο συνδυασμός τοΰ κινηματογρά
φου μέ τά ηχητικά φίλμ φαίνειαιώς ή πλέον έπιτυ- 
Ζθΐ έμφάνισις τοΰ κινηματογράφου. Είς τά νέα δμι-

Ιλοΰντα φίλμ δ διάλογος περιορίζεται. Τό σιωπηλόν 
I παίξιμο κερδίζει έ'δαφος, διότι οί σκηνοθέται άντε- 
λήφθησαν δτι ή οθόνη έχει άνάγκην ταχείας δράσε- 
ως, ένφ δ διάλογος επιβραδύνει τήν δράσιν.

—’Άλλοτε εϊχαμεν μίαν λέξιν έπί τριάκοντα έκα- 
τοστομέτρων φίλμ, λέγει ή διεύθυνσις όμιλοΰντος 
κινηματογράφου. Σήμερον έχομεν μόνον μίαν λέξιν 
έπί εξήκοντα έκατοστομέτρων.

’Άλλη δυσχέρεια τής επιτυχίας είνε ή δυσχέρεια 
τής πωλήσεως τών φίλμ είς άγοράς δπου δέν δμι- 
λεϊται ή άγγλική γλώσσα. Καί είς αύτήν τήν Αγ
γλίαν τά δμιλοΰντα αμερικανικά φίλμ προκαλοΰν γέ- 
λωτας λόγω τής άμερικανικής προφοράς !

Οί παραγωγοί τών δμιλούντων φίλμ έσκέφθησαν 
νά παράγουν φίλμ εις διαφόρους γλώσσας, άλλά τό 
σχέδιον έγκατελείφθη, διότι δι’ έκάστην γλώσσαν 
χρειάζονται ηθοποιοί τοΰ τόπου, είς τόν δποϊον 
δμιλεΐται ή γλώσσα τοΰ φίλμ. "Άλλως θά προκαλή 
άπογοήτευσιν είς τούς άκροατάς, δταν άκούουν τήν 
γλώσσαν των παρεφθαρμένην.
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στής εις τό ύαλόφρακτον θαλαμίσκον του περιστρέ
φει τόν μοχλόν τής κινηματογραφικής του μηχα 
νής. Τΰ μικρόφωνον, τό όποιον είνε άνηρτημένον 
ως σπάθη τοΰ Δαμοκλέους ύπεράνω τής κεφαλής 
τών ηθοποιών, μεταδίδει τούς ήχους. Ό σκηνοθέ
της παρακολουθεί τόν διάλογον καί δίδει οδηγίας 
είς τούς παίζοντας διά τήν καλλιτέραν φωτογρά- 
φισίν των.

Είς τόν θαλαμίσκον του, υπό τήν κορυφήν τής 
αιθούσης, ό «ρυθμιστής τοΰ ήχου» μέ τά ακουστι
κά είς τά ώτα του, παρακολουθεί προσέχων είς τήν 
άποτύπωσιν τών ήχων επί τών φίλμ. Αυτός διευ
θύνει. ’Εάν ό ήχος δέν άπετυπώθη καλώς ή εάν 
παρεισέφρησαν παράσιτα, ή σκηνή επαναλαμβάνε
ται. Κατόπιν ή σκηνή ολόκληρος παίζεται προβαλ- 
λομένου τοΰ όμιλοΰντος φιλμ καί οί ηθοποιοί βλέ- 
πουγ εάν έπαιξαν καλώς τήν σκηνήν, καί εάν ή φω
νή των άπετυπώθη καλώς. Τά λάθη διορθοΰνται 
έπαναλαμβανομένης τής σκηνής μέχρι τής τελει
ότητας. I - ■ ·■ - .

Αλλά δέν αρκεί νά έκκαθαρισθη τό φίλμ άπό I γράφου καί τών «τώλκις» εύρίσκεται
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Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΖΑΖ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

Μετά τό «’Αττικόν», δ δεύτερος αθηναϊκός κινηματο
γράφος μέ σοβαρόν ηχητικήν έγκατάστασιν (R.C.A.) καί 
μέ έναρξιν μέ φίλμ μεγάλης επιτυχίας, τό όποιον δμως 
δέν διεφημίσθη δσον τοΰ ήξιζε. Πρόκειται δηλαδή, περί 
ταινίας μεγάλης εσωτερικής αξίας. “Οσον καί αν ή υπό
δεσις δέν παρουσιάζεται καί τόσον πρωτότυπος, ίσως δέ 
καί έν πολλοϊς πολύ περιορισμένη και μονότονος στό έ- 
βραικό της ύφος. έν τούτοις καί γενικώς παρακολουθεϊται 
μετ'.ένδιαφέροντος καί είδικώς παρουσιάζει μερικός σκη
νάς αξίας ιδιαιτέρας προσοχής. Πρέπει δέ νά όμολογηθή 
δτι παρουσιάσθη κατά τό μάλλον ή ήττον καλά άπό τόν 
σκηνοθέτην, ό όποιος κατόρθωσε νά προσδώση είς τό φιλμ 
τό έπιτυχές χρώμα. 'Ως πρός δέ τόν πρωταγωνιστήν *Αλ 
Τζόλσον έχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι ή μιμική του πι
θανόν νά μή συναγωνίζεται τήν φωνήν του, πάντως δμως 
δέν υστερεί.

Ή περί ής ό λόγος ταινία, 'μάλλον ώς μουσική, άν 
έπετρέπετο ό δρος, δύναται νά όνομασθή καί οχι ήχητική. 
Δηλαδή, αποδίδονται οί ήχοι τής συγχρονισμένης ορχήστρας 
καί τών ασμάτων, τά όποια ασφαλώς διακρίνει έκλε- 
κτικότης.

Τό συμπέρασμα είνε δτι πρόκειται περί πολύ καλής ται
νίας ή όποια αν καί προεβλήθη έπί δύο συνεχείς εβδομά
δας, φρονώ έν τούτοις δτι δέν έσημείωσε τήν έπιτυχίαν 
πού έπρεπε. Τοΰτο οφείλεται ή είς τήν όλίγην διαφήμισιν 
ή είς τό δτι μέρος τοΰ άθηναϊκοΰ κοινοΰ παρεξήγησε κά
πως τό φίλμ λόγφ τοΰ χρώματός του. Ro-Ma

ΜΟΥΛΕΝ ΡΟΥΖ 
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

"Εργα τής άξίας τοΰ «Μουλέν «Ρούζ», ώρισμένως δι
καιούνται, διά νά μή εΐπω άπαιτοΰν, νά κρίνωνται κατά 
τόν άναλυτικώτερον τρόπον, ίνα μή άδικηθή καμμία άπό 
τάς ένδιαφερούσας καλλιτεχνικός καί τεχνικός άπόψεις ας 
παρουσιάζουν.

’Επάνω σ’ ένα συνειθισμένον άλλά προσεκτικότατο 
γραμμένο σενάριο, σπερ έχει ληφθή άπό ένα γνωστόν ρο
μάντζο, δ μαιτρ τής γερμανικής ρεζί, δ περίφημος Ντυπόν, 
έπραγματοποίησεν ένα καινούργιο άριστούργημα ένθυμίζον 
συχνότατα τό άλησμόνητον έκεΐνο «Βαριετέ» του, οσάκις 
χωρεϊ περίπτωσις παραλληλισμοΰ τοΰ «Μουλέν Ρούζ» μέ 
τό προαναφερθέν παλαιότερον καύχημα τής γερμανικής 
κινημ. παραγωγής.

’Ανεξαρτήτως τής σημαντικής ευκολίας τής διαθέσεως 
ενός φίλμ εις τήν ’Ανατολήν, δταν η ύπόθεσίς του έκτυ- 
λίσσεται είς τόν κόσμον τών Παρισινών Μιοΰζικ-Χώλ, τά 
καλλιτεχνικά προσόντα τοΰ «Μουλέν Ρούζ», είναι τόσον 
σπουδαία καί έμφανή, ώστε καί δ πλέον «έλαφρός» θεα
τής, (άς μοΰ έπιτραπή ή έκφρασις), λησμονών τό ντεκολτέ 
τών θεαμάτων ποΰ τοΰ ΰπέσχετο ό τίτλος τοΰ φίλμ, καί 
χάριν τών οποίωνθά έπήγε είς τόν «’Απόλλωνα», άπήλαυσε 
μάλλον τήν ώραιοτέραν άποψιν τοΰ «Μουλέν Ρούζ«, τήν 
καλλιτεχνικήν δηλονότι, παραβλέπων ώς επόμενον δ,τι άρ- 
χικώς τόν είχεν έλκύσει.

"Ας έξετάσωμεν λοιπόν τό καλλιτεχνικόν μέρος τοΰ 
φίλμ. Τί νά πρωτοεξάρω ; Τό άμεμπτον καλλιτεχνικόν μον
τάρισμα τοΰ «Μουλέν Ρούζ», τήν προσοχήν τοΰ Ντυπόν 
καί εις τάς παραμικροτέρας τών λεπτομερειών τής ταινίας, 
τό γοΰστο καί τήν σοβαρότητα τής ρεζί του, ή τό μέγεθος 
τοΰ ανθρωπισμού ποΰ διέπει τά πάντα εις τό φίλμ του, 
χάρις τήν είς άκρίβειαν καί τό βάθος τών ψυχολογικών πα-

τηρήσεων τοΰ δαιμόνιου άνθρωπον ποΰ ονομάζεται Ντυ~ 
πόν ;

Άλλά μήπως ή ύπόκρισις ύστέρησεν ; Δυσκολεύομαι 
πώς νά έκφράσω τάς σχετικός έντυπόίσεις μου άπό τό ά- 
σύγκριτο παίξιμο τής "Ολγας Τσέχοβα. Άπό, τής πρώτης 
σκηνής τοΰ «Μουλέν Ρούζ» δπου ή μεγάλη αύτή καλλιτέ- 
χνις φιγουράρει μετά τήν παράστασιν είς τό καμαρίνι της, 
μέ ένα άπλοΰν ζέ ντέ βιζάζ της, δπου παίζει μονάχα μέ τό 
βλέμμα της καί μέ μιά παραμικρή σύσπασι τών χειλέων, 
πόσα δέν κατορθώνει νά έκφράση ή μεγάλη αύτή άρτίστα, 
μέ τήν χαρακτηριστικήν εκείνην κίνησιν τών φρυδιών της 
καί τοΰ κάτω της χείλους !

Κατόπιν είς άλλας σκηνάς, τό χαμήλωμα τών βλεμμά
των της, τό άνοιγοκλείσιμο τών ματιών της, τό έπιστα- 
μένο της κύτταγμα, αί συσπάσεις τών χειλέων της, πόσον 
έκφραστικά, πόσον εύγλωττα καί μέ πόσην φυσικότητα δέν 
γίνονται ! "Επειτα, αί κινήσεις της, τό άργό της βάδισμα, 
ή προτίμησίς της νά έκδηλώση κάτι κατά τόν έντυπωτικώ- 
τερο τρόπο, θέτοντας σέ δεύτερη μοίρα τήν γυναικεία κο- 
κετταρία, τήν δλεθρίαν αυτήν εχθρόν τής τέχνης, πόσον 
άνυψώνουν τήν άρτίστα έν τφ προσώπω τής "Ολγας Τσέ
χοβα ·

Στό πλευράν τής έκλεκτής αυτής καλλιτέχνιδος, δ Ζάν 
Μπραντέν, παραμένει πάντοτε ό ευσυνείδητος ζέν πρεμιέ, 
τόν όποιον δμως ώφέλησε σημαντικώς ή διδασκαλία τοΰ 
δαιμόνιου Ντυπόν, πράγμα ποΰ άποφαίνεται άπ’ άρχής.

Ή συμμετοχή τής Εΰας Γκρέΰ είς τόν ρόλον τής κόρης, 
άποτελεϊ διά πλείστους λόγους μίαν άσυγχώρητον διά τόν 
Ντυπόν. καλλιτεχνικήν μεζαγιάνς. Ή νεαρά αύτή ήθο- 
ποιός, εξεζητημένη μέχρι τοΰ σημείου νά 5ίδη στά νεΰρα, 
ψυχρά, δίχως έκφρασιν, δέν κατόρθωσε νά μεταδώση 
ούδέ τόν παραμικρόν παλμόν συγκινήσεως. Τουναντίον τό 
μόνον τό όποιον έπέτυχε ήτο νά μάς κουράση. Κάπως υ
ποφερτή είς τήν σκηνήν τής κραιπάλης της. Ή μόνη σκη
νή στήν όποιαν κατάφερε νά πή κάτι. "Οχι δμως καί με
γάλα πράγματα.

'Ο Μαρσέλ Βιμπέρ στό ρόλο τοΰ βιβέρ, καλός δπως 
πάντα.

Θά ήτο παράλειψις νά μή γίνη λόγος διά τούς φωτι
σμούς τοΰ «Μουλέν Ρούζ» οί όποιοι ήσαν πράγματι άρι- 
στουργηματικοί. Πρό πάντων έκεϊνος ποΰ φωτίζει τά πρό
σωπα τής Τσέχοβα καί τής Γκρέΰ είναι έξαιρετικός. Ή 
φωτογραφία έπίσης έπιτυχής.

'Η γενική έντύπωσις ήν άπεκόμισα άπό τό «Μουλέν 
Ρούζ» υπήρξε λαμπρά. Πλήν, δέν παραλείπω ν’ άναφέρω 
τήν έπιφύλαξίν μου διά τήν παρεμβολήν τής γνησίως έπει- 
σοδιακής έκείνης τρελλής καταδιώξεως τής Μπουγκατί τής 
ήρωΐδος άπό τήν ’Ισπανό τοΰ πρωταγωνιστοΰ, καθόσον 
φρονώ δτι έπρόκειτο περί σκηνής διά πολύ μικρά παιδία, 
προωρισμένης νά ένθουσιάση θεατάς τής διανοητικότητας 
τών θαυμαστών τοΰ "Εντι Πόλο, άλλά πάντως, τελείως α
νικάνου νά πρόσθεση τι είς τήν γενικήν άξίαν τοΰ ύπό 
κρίσιν φίλμ, τήν οποίαν έχω τήν έντύπωσιν δτι μάλλον έ- 
ζημίωσεν. ’Ίρις Σκαραβαίου

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

"Ενα πολύ μοντέρνο έργο, πού δι’ αυτόν άκριβώς τόν 
λόγον ήρεσεν άρκετά είς τό κοινόν -τής πόλεώς μας καί δή 
είς τό ώραΐον φΰλον. Ή ύπόθεσίς παρουσιάζει τρεις δια
φόρους χαρακτήρας τών σημερινών κοριτσιών, καί θέλει 
νά καταλήξη εις τό δτι τό πλέον μοντέρνο άπ’ τά τρία έχει 
καί τά καλλίτερα καί εύγενέστερα αισθήματα.

Τώρα κατά πόσον μπορεί νά πιστεύη κανείς μίαν τοι- 
αύτην άρχήν εΐνε άλλο ζήτημα. Τό σενάριο παρουσιάζει 
άρκετά άσθενή σημεία, ώρισμένα τραιναρίσματα καί μερι

κές άπιθανότητες άλλά εΐνε άληθές δτι τό θέμα ήταν έξαι- 
ρετικά δύσκολο καί λεπτό. 'Η σκηνοθεσία άκολουθεϊ καί 
αύτή τά προσόντα καί τάς άδυναμίας τής ύποθέσεως. "Ε
χει μοντέρνα ντεκόρ, ώραϊα τοπεϊα, καλήν φωτογραφίαν, 
κομψές τουαλέττες, άφθονίαν νέων καί ώραίων ήθοποιών 
άλλά ό Χάρρυ Μπωμον δέν κατορθώνει νά άνυψώση τό 
έργον του, ούτε νά δόση τήν άπ ιιτουμένην ομοιογένειαν 
καί δέ,ν εΐνε πάντοτε ικανός κυβερνήτης τών ήθοποιών 
του. Ή Τζοάνα Κράουφορδ, ή «μοντέρνα ’Αφροδίτη» δ
πως τήν άποκαλοΰν είς τήν ’Αμερικήν, πρωταγωνιστεί. 
Εΐνε γεγονός δτι έάν έκέρδισεν είς ήθοποιΐαν έχασε ώρι
σμένως πολύ άπό τήν καλλονήν της. Πάντως ή δημιουρ
γία της ώς Διάνα εινε άρκετά ένδιαφέρουσα. Ή Άνίτα 
Πέϊτζ άρκετά νόστιμη καί συμπαθής. 'Ως ήθοποιό'ς μάλλον 
μέτρια. Ή Ντόροθυ Σεμπάστιαν άσήμαντος. Ό Τζάν Μάκ 
Μπρόουν ώραϊος άνδρας χωρίς τίποτε περισσότερον, ώς έ
πίσης καί ό Νίλς Άστερ. Ό συγχρονισμός έπιτυχής μέ 
διάφορα φόξ καί τσάρλεστον καί μέ ένα τραγούδι τό ό
ποιον είνε καί τό τό λάϊτ-μοτίβ τοΰ δλου έργου, άρκετά 
νόστιμο.

Έδώ έσημείωσε έπιτυχίαν.
Βίων ΙΙαπαμιχάλης

“Α ΣΦ ΑΛΤ.,
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,,

"Ενα φίλμ τής παραγωγής Πόμμερ σχεδόν πάντοτε πα
ρουσιάζεται μέ άπαιτήσεις, έπιχειρεϊ πάντοτε νά πραγμα- 
τευθή ένα θέμα κάπως βαθύτερα, δέν τό επιτυγχάνει δ
μως πάντοτε. 'Ως λ χ. είς τήν προκειμένην περίπτωσήν. 
Μέ βάσιν τήν άσφαλτο ένα δράμα. ’Ιδού ή άσχολία τριών 
συγγραφέων (Φρέντ Μάγιο, Χάνς Σεκέλη, Ρόλφ Βάνλο) 
μή στεφθεΐσα άτυχώς ύπό έπιτυχίας. Ή ψυχολογία, ή άλ- 
ληγορία, οί ρόλοι δέν μοΰ φαίνονται στή θέσιν των. "Αλ
λως τε ούδείς ασφαλώς δύναται νά έπικαλεσθή πρωτοτυ
πίαν είς τό σενάριο. Τό θέμα ήτο ασφαλώς επικίνδυνον 
καί φαίνεται κι’ αύτό δέν τό άντελήφθη καί τόσον ή περί 
ής πρόκειται τριάς.

'Ως πρός τήν σκηνοθεσίαν τοΰ Ζόε Μαΰ θα είχε τις 
νά παρατηρήση δτι παρουσιάζεται συχνά δουλική, επηρεα
σμένη δηλ. άπό τόν ένα η τον άλλον καί μαλιστα απο τον 
Πόμμερ.Είς τάς έξωτερικάς έν τούτοις εκδηλώσεις ή σφρα- 
γίς τοΰ Μάλ είναι καταφανής. Ντεκορ αρκετά πλούσια. 
Φωτογραφία (Ριτάου) πολύ καλή. 'Ως πρός τους, ρολους : 
'Ο Γκούσταφ Φρέλιχ ώς έπί τό πολύ καλός καί εκφραστι
κός, έπίσης καί ό μακαρίτης "Αλμπερτ Ρτάϊνρικ (πατέρας). 
'Ως πρός τήν Μπέττη "Αμάν δέν μπορεί φυσικά νά τής 
άρνηθή τις κάποιο ταλέντο, τό γεγονός όμως είναι δτι ως 
έπί τό πολύ φαίνεται άρχαρία. , , ,

Μία ταινία τοΰ Πόμμερ καί άν δεν είναι επιτυχής εινε 
δμως πάντοτε άξιοθέατος. Ένταΰθα εσημειωσε σχετικήν 
πι τυχίαν. Ro-Ma 

Η ΜΠΟΡΑ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

Ή πρώτη ελληνική ταινία τής νέας σαιζόν, καί ή πρώ
τη πλήρης άπογοήτευσίς μας.Καί αύτό διότι άν καί εινε 
ή τέταρτη κατά σειράν τής εταιρίας αυτής, δχι μόνον δέν 
παρουσιάζει καμμίαν πρόοδον, αλλα καί υστερεί εν πολ- 
λοϊς. Τό θλιβερώτερον δέ εΐνε, δτι,πρέπει νά δεχθούμε δτι 
οί δημιουργοί του, έπηρεασμενοι από προηγούμενος επιτυ
χίας (άπό ύλικής άπόψεως) καί φρονοΰντες ότι πάντοτε θα 
έχουν παρόμοιας, είργάσθησαν επιπολαίως, διά το οποίον 
φυσικά εΐνε κατακριτέοι, έκάστοτε δέ φαίνονται και προ- 
καλοϋντες τό κοινόν (έννοεϊται πώς δέν άποδίδομεν δολι- 
αν προαίρεσιν) μέ τήν κερδοσκοπικήν αΰςησιν τής τιμής 
τών εισιτηρίων καί μέ τόν... ήχητικόν κινηματογράφον. 
'Ομολογώ ότι έθαύμασα τήν ύπομονήν του Αθηναϊκού 
κοινοΰ, τοΰ οποίου αί άποδοκιμασιαι περιωρισθησαν εις

γέλοια μόνον. Έπήρε φαίνεται τό πράγμα άπό τό εύθυμόν 
του μέρος.

Μεγάλος πρόλογος καί δμως μικρός έν συγκρίσει μέ 
δσα θά έπρεπε νά γράψη κανείς. Άλλ’ έστω, άς έλθωμεν 
είς τό κύριον θέμα.

'Η ύπόθεσίς οφείλεται είς τόν άκαδημαϊκόν κ. Νιρβά
ναν μάς πληροφορούν οί τίτλοι, καί πολύ όρθώς, διότι ό- 
μολογοϋμεν, δέν θά τό έπιστεύαμε, δχι μόνον διότι τό έρ
γον στερείται άξίας καί ένδιαφέροντος, άλλά προπάντων 
διότι πρόκειται περί άντιγραφής ή καλλίτερα μιάς άπολύ- 
τως άτυχοΰς άπομιμήσεως τής «’Επανόδου» (Karl and 
Anna). "Ισως μάς πουν πρόκειται περί συμπτώσεως. Κατά 
σύμπτωσιν ή «Άστέρω» καί ή «Ραμόνα» έστω- δι’ αύτό άλ
λωστε καί είς τήν τότε κριτικήν μας άπεφύγαμεν έπιμελώς 
κάθε ύπαινιγμόν, άλλά πάλιν σύμπτωσις ; Τό σφάλμα ήτο 
άσυγχώρητον. Άλλά καί έκτος τούτου νομίζομεν δτι ουδό
λως κινείται τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού. Αί ρωμαντικαί 
σκηναί λ.χ. ούδένα συγκινοΰν δπως έκδηλοΰνται, αί δέ τής 
μπόρας μέ τό μεφιστοφελικόν των ύφος κάθε άλλο φυσι- 
καί παρά άξιαι έπαίνου εΐνε.

Ή «Άστέρω» μάς έδειξε (καί τό έτονίσαμεν τότε εύχα- 
ρίστως)πρό παντός κάποιαν προσπάθειαν, ή «Μπόρα» τό 
άντίθετο. Μήπως άρά γε ό σκηνοθέτης έκουράσθη νά πα- 
ραγάγη έντός έτους 3 φίλμ ; Πώς άλλως νά έξηγηθοΰν τό 
τρενάρισμα μερικών σκηνών, ή ξεκάρφωτη παρένθεσις άλ
λων (ή Σμύρνη πανηγυρίζουσα), τά τελείως παρημελημένα 
«έσωτερικά» μέ τό τόσον περιωρισμένον πεδίον δράσεως. 
Άλλά καί ή φωτογραφία άτυχής, δοθέντος μάλιστα δτι ή 
άξια τοΰ φίλμ δέν μπορεί νά κριθή άπό δύο τρία επιτυχή 
«έξωτερικά».

Άτυχεστάτη ή έκλογή τής πρωταγωνίστριας Α. Ιερω
νύμου. Ψυχρά καί άνέκφραστος’ καί τής άνέθεσαν τέτοιον 
ρόλον ! Άλλά μήπως οί άλλοι (Χριστοφορίδης καί Φύρστ) 
μποροΰν νά συγκινήσουν ; "Ισως είνε δικαιολογημένοι. Τέ
τοιοι δύσκολοι ρόλοι άπαιτοΰν πείραν.

Διά ν’ άποδείξωμεν δτι δυνάμεθα καί ημείς νά έχωμεν 
ήχητικάς ταινίας, μερικαί σκηναί τοΰ φίλμ εΐνε ήχητικαί- 
αύτά μετ’ άπορίας πληροφορούμεθα, διά νά διασκεδάσω- 
μεν πράγματι μετ’ ολίγον μέ τό πανδαιμόνιον αύτό : (Πρό
κειται δηλαδή περί τοποθετήσεως έπί τής σκηνής ενός φω
νογράφου μέ κατάλληλες πλάκες). Σκηναί μάχης ! Αερο
πλάνα, σιδηρόδρομοι, σφυρίγματα, τά κάλανδα. "Ας έλ
θουν νά πάρουν μαθήματα ή Western ή ή R· C. Α !! ’Εγώ 
τούλάχιστον δέν ξέρω πώς νά χαρακτηρίσω τήν Ιδέαν αύ
τήν τής ήχητικής ταινίας.

Τό ύφος μας εΐνε δριμύ. Αύτό εΐνε άληθές άλλ’ εΐνε έ
πίσης άληθές δτι δσην καλήν θέλησιν καί άν έχη τις άδυ- 
νατεί νά τούς δικαιολογήση. Φρονοΰμεν μάλιστα δτι θά 
έπρεπε νά ε'νε άκόμη δριμύτερον διότι τό είπαμε καί τό 
έπαναλαμβάνομεν ή κάτι πού νά άξίζη οπωσδήποτε ή τί
ποτε. Ro-Ma

Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΓΑΠΗ
ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μετά τήν «Μυστηριώδη Κυρίαν» καί τήν «Θείαν Γυ
ναίκα» είς τάς οποίας ταινίας, κάθε άλλο παρά ίκανοποιη? 
μένοι έμείναμεν άπό τήν Γκρέτα Γκάρμπο, τήν έπανείδο- 
μεν αύτήν τήν εβδομάδα στήν «Μοιραία άγάπη».

Καί αύτό τό φίλμ, ποΰ δέν εΐνε άλλο άπό τό περίφημο 
«Ύν Φάμ ντ’ Άφφαίρ», ώρισμένως άπετέλεσε τήν ρεβάνς 
τής μεγάλης αυτής καλλιτέχνιδος.

Τήν όφείλομεν δέ είς τόν Κλάρενς Μπράουν, τόν δημι
ουργόν τοΰ άλησμονήτου εκείνου «"Ες Βάρ». Ό Μπράουν 
καί ό μακαρίτης Μωρίς Στίλλερ, περισσότερον άπό κάθε 
άλλον ρεζισέρ, άκόμη καί άπό τόν Φρέντ Νίμπλο, κατώρ- 
θωσαν νά έκμεταλλευθοΰν τόν σπουδαϊον καλλιτεχνικόν 
θησαυρόν ποΰ άντιπροσωπεύει τό άνεκτίμητο ταλέντο τής 
Γκρέτα Γκάρμπο.

Διά τόν λόγον τοΰτον, δ Κλάρενς Μπράουν "έχρησι- 
μευσε καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν είς τήν άνύψω- 
σιν τής Γκρέτα Γκάρμπο μέχρι τοΰ εύτυχοΰς σημείου, ώ-
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στε. νά μάς θυμίσή τήν κυριωτέραν της δημιουργίαν, τής · 
όποιας ό λαμπρός όντας ρεζισέρ ύπήρξεν ό καλλιτεχνι
κός διευθυντής. '

Ή ύπόθεσις τοΰ έργου έκτυλίσσετατ γύρω άπό μίαν μοι- 
ραίαν αγάπην. Μία εΰγενής θυσία έκ μέρους τής ήρωΐδος 
μέ τήν μεγάλη καρδιά; γίνεται ή μοιραία αιτία νά παρα- 
γνωρισθή αΰτη ο’ικτρώς, δχι μόνον άπό τήν κοινήν γνώ
μην, ποΰ βγάζει κατά κανόνα σχεδόν τάς σκληροτέρας έτυ- 
μηγορίας, άλλά καί άπό τόν άγαπημένον της.

Ή παραγνώρισις αϋτη άποτελεϊ κυρίως τό νήμα τής 
ζωής τοϋ όλου δράματος. Πρέπει δέ νά όμολογηθή, ότι ό 
Μπράουν δέν «παρατέντωσε» πουθενά αυτό τό νήμα. Γι’ 
αύτό καί ή ύπόθεσις τοΰ φίλμ, έκτυλίσσεται ομαλά, ψυχο
λογημένα, χωρίς άπιθανότητας, άλλά καί δίχως τήν παρα
μικρόν άνίαν.

Άπό καθαρώς σκηνοθετικής άπόψεως, «ή μοιραία ά
γάπη» είναι πλούσια μονταρισμένη, άπολύτως δέ ενήμερος 
είς άλας τάς νεωτεριστικός τάσεις καί προόδους τής ρεζί. 
Έπί πλέον δέ; τό φίλμ αύτό μάς παρουσιάζει καί φωτι
σμούς εντελώς έξαιρετικούς, ώς λ.χ. εκείνον ύπό τό σελη
νόφως στόν κήπον, κατά τήν σκηνήν ποΰ ή Γκάρμπο πε
ριμένει τόν Γκίλμπερτ άκουμπισμένη στό δένδρο, καθ’ ήν 
τό φεγγάρι φωτίζει τόσο υπέροχα τό έκφραστικώτατο πρό- 
σωπόν της. Είναι άληθινά άριστουργηματικός ό φωτισμός 
αύτός. Τό ίδιο δέον νά λεχθή καί δΓ εκείνον ποΰ φωτίζει 
τό πρόσωπο τής πρωταγωνίστριας δταν είναι στό κρεββά- 
τι της στήν πανσιόν τής Ντωβίλ. «Ή μοιραία άγάπη», 
έπί πλέον μάς'παρουσιάζει ένα άξιοσημείωτον τρόπον είς 
τάς πρίζ ντέ βύ της καί μίαν φωτογραφίαν άναλόγου εύ- 
συνειδησίας πρός τάς λοιπός της προεξετάσθείσας καλλι
τεχνικός άπόψεις.

"Οσον άφορά τήν ύπόκρισιν αδτη είναι έξαιρετική 
μέ δλην τήν σημασίαν τής λέξεως, έκ μέρους τών πρωτα- 
γωνιστών.

Ή Γκρέτα Γκάρμπο είναι τελεία άπ’ άρχής μέχρι τέ
λους, δέν υστερεί δέ εις ούδεμίαν σκηνήν.Ώρισμένως εΐνε 
ή μεγαλειτέρα άρτίστα τοΰ ’Αμερικανικού κινηματογράφου. 
Στήν «Μοιραία άγάπη» μας άποδεικνύει δτι δέν εΐνε γεν
νημένη διά τήν άποκλειστικήν δημιουργίαν ρόλων βάμπ. 
"Οχι, τό ταλέντο της δέν είναι μονομερές ώς κάκιστα ύ- 
πεθέταμεν έως χθές. Τούναντίον, είναι έλαστικώτατον, 
έναπόκειται δέ είς τήν διορατικότητα τοΰ έκάστοτε ρεζι
σέρ της νά τό έκμεταλλευθή καταλλήλως, καί είς τήν άξί- 
αν τοΰ σεναρίου νά παράσχη τά μέσα νά θαυματουργήση.

Ώρισμένως ή Γκρέτα Γκάρμπο είς τήν ύπό κρίσιν 
ταινίαν της, έχει στιγμάς τάς οποίας δέν συνήντησα σέ 
καμμίαν άλλην της δημιουργίαν μέχρι τοΰδε, πλήν τοΰ 
«”Ες βάρ» (τήν έχω δέ παρακολουθήσει έκ τοΰ σύνεγγυς 
είς δλας της τάς έμφανίσεις).

Ή σκηνή τοΰ νοσοκομείου, μέ τό παθητικό, τό τόσο υ
πέροχο στήν νοσηρότητά του εκείνο άγκάλιασμα τών ρό
δων ποΰ τής χαρίζει τάς γλυκυτέρας στιγμιαίας αύταπά- 
τας,. κάμνοντάς την νά φανέρωση τόν έσωτερικόν της κό
σμον, είναι άπό τις λίγες. "Υστερα, μία άλλη μεγάλη σκη
νή, τόσο άσήμαντη έκ πριότης δψεως, άλλά καί τόσο βα- 
θειά στήν έννοια της, εΐνε καί έκείνη ποΰ παίζεται μέ μό
νην τήν ανταλλαγήν δύο βλεμμάτων μεταξύ τών πρωταγω
νιστών,δταν ή Γκρέτα μαθαίνει δτι δ άδελφός της άπέθανε 
ακριβώς τήν ώρα ποΰ περιπτύσσετο τόν εραστήν της, ή δ
ποία σκηνή είναι ένα θαΰμα έκφραστικότητος.

Άλλά καί δ Τζών Γκίλμπερτ, δέν ύστέρησεν είς τήν 
ύπόκρισιν του, Έστάθη δπως πάντοτε δ ιδεώδης παρτναίρ 
τής Γκάρμπο. δ θερμός καί συμπαθέστατος τύπος τοΰ 
έραστοΰ.

Καλός έπίσης ·τόν άχάριστο καί λίγο άηδή ρόλον του 
καί δ Ντώγκλας Φαίρμπανκς (υιός). Παίζει φυσικά καί μέ 
άφέλεια τόν βιτσιόζικο ρόλο του. "Ισως σέ κανένα άλλον 
του ρόλον θάμάς είπεϊ περισσότερα άκόμη.

Ή Δωροθέα Σεμπάστιαν, μολονότι στήν άρχήν ήτο τρο
μερά έξεζητημένη καί ψυχρά (τό άλλο άκρον τής Γκάρμπο), 
στό φινάλε δέν ήτο διόλου κακή. Καλός έπίσης στό ρόλο 
τοΰ οικογενειακού φίλου καί δ Λούης Στόν.

Θά έπιθυμοϋσα νά είπώ άκόμη μερικά πράγματα γιά τό 
άριστο αύτό φίλμ, πού εΐνε τό καλλίτερον τής «Μέτρο—

Γκόλδουϊν—Μάγιερ» έξ δλων της δσα ε’ίδομεν έφέτος; άλλ' 
δ χώρος δέν μοΰ επιτρέπει νά έπεκταθώ περισσότερον. 
Θ’ άρκεσθώ συνεπώς είς τό νά άναγνωρίσω δτι έν τφ 
συνόλω της «ή μοιραία άγάπη», ύπήρξεν ίκανοποιητικωτάτη 
ταινία, έπαυξανομένης τής σημαντικής της άξίας άπό τήν 
προσωπικήν δημιουργίαν τής Γκρέτα Γκάρμπο πού θά 
μείνη ώρισμένως άλησμόνητος, λαμβάνουσα θέσιν κοντά 
είς τό «Ές Βάρ». Τρις Σκαραβαίον

“X Ο Υ Λ Α„
ΤΤΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΤΤΛΕΝΤΙΤ,

Μία έλαφρά κομεντί διά τήν δποίαν διερωτώμεθα τί 
θά ήτο χωρίς τήν παρουσίαν τής Κλάρας Μπόου. Είναι 
άπορίας άξιον άλλά συγχρόνως καί αποκαρδιωτικόν τό πώς 
δ Βίκτωρ Φλέμιγκ μετά τό «"Οταν ή σάρξ υποκύπτει» μάς 
έδωσε αύτό τό άνόητον καί μέτριον κατασκεύασμα. Εύτυ- 
χώς δμως ύπάρχει ή Κλάρα Μπόου, ή δποία έπιτυγχάνει 
τό εξαιρετικά σπάνιον αόιό κατόρθωμα νά μάς κόμη νά 
παρακολουθώμεν μέ ένδιαφέρον καί εύχαρίστησιν ένα έρ
γον έστερημένον κάθε καλλιτεχνικής ή άλλης άξίας. Αλή
θεια! δέν διστάζω νά πώ δτι άξίζει νά ϊδη κανείς τήν 
«Χοΰλα» μόνον καί μόνον διά νά άντιληφθή τί δύναται 
νά κατορθιόση μία ευφυή; καλλιτέχνις καί διά νά έννοή- 
ση διατί ή Κλάρα Μπόου σημειώνει σήμερον είς τήν ’Α
μερικήν τόσας έπιτυχίας. Ζωηρά, έκφραστική, χαριτοιμένη, 
νόστιμη, εΐνε ώρισμένως ή καταλληλοτέρα έρμηνεύτρια 
τών ρόλοιν τοΰ μοντέρνου κοριτσιού. Είς τήν «Χοΰλα» 
είναι ή ζωή καί ή γοητεία τοΰ φίλμ καί χάρις είς αύτήν 
παρέρχονται άπαρατήρητα τά σφάλματα τοΰ σενάριο, τής 
τεχνικής καί τής σκηνοθεσίας. Τά μάτια μας δέν παρακο
λουθούν έπί μίαν δλόκληρον ώραν παρά τήν χαριτωμένην 
καλλιτέχνιδα ώς έάν έφοβοΰντο μή τυχόν καί τούς δια- 
φύγη έστω καί ή παραμικροτέρα κίνησίς της. Ό Κλάϊβ 
Μπρούκς κατορθώνει νά διατηρήση τό σοβαρόν του είς 
ένα άνόητον ρόλον καί ή Άρλέτ Μαρσάλ παραμένει πάν
τοτε ή ώραία γυναίκα τής έποχής τής «Πυργοδεσποίνης 
τοΰ Λιβάνου·. Άλλά δυστυχώς μόνον ή ώραία γυναίκα.

Β. Σίαπαμιχάλης

Η ΙΙϋΒΚΑΤΟΓΡΑΙΚΒ IMH2IS SIS AASSAMPSIAK
Ό δμιλτϋν κινηματογράφος είς τήν πόλιν έσχε μεγάλην 

σχετικώς έπιτυχίαν. Αί μέχρι σήμερον προβληθεΐσαι ται- 
νίαι εΐνε αί εξής : «Show-Boat», «Μπροντγουαίη», «"Ερω
τες φοιτητών» καί «Δικαίωμα εύτυχίας» τής Ούνιβέρσαλ, 
«Άσμα Παρισίων» τής Παραμάουντ, «Λευκαί Σκιαί» τής 
Μετρό Γκόλδουϊν, «Τυχερός νέος» τής Τίφφανυ Στάλ καί 
«"Ανθος τοΰ προαστείου», «Μπλακμέϊλ» καί «Αμερικανός 
αιχμάλωτος» τοΰ γραφείου τής πόλεώς μας Τζόσυ Φίλμ. 
Εκ τούτων τό «Show-Boat· κατέχει τό ρεκόρ τών εισπρά
ξεων. Τό «Άμέρικαν Κοσμογκράφ» μέ τάς σιωπηλάς ται
νίας «Βόλγα-Βόλγα», «Καλιόστρο» καί «Βενενόζα» είργά- 
σθη θαυμάσια, ώς έπίσης καί τό «Άμπασσαντέρ» μέ τήν 
«"Αννα Καρενίνα».

Τό «Σινεμά Ρουαγιάλ» κατά τήν παρελθοΰσαν εβδο
μάδα προέβαλε τήν άθλητικήν ταινίαν «"Ερωτες φοιτητών» 
100 ο)ο δμιλοΰσαν τήν δποίαν έτίμησαν καί οί "Ελληνες 
άθληταί τών ποδοσφαιρικών δμάδων «Παναθηναϊκού» καί 
«Ένώσεως Κωνσταντινουπόλεως» καί ή δποία έσημείωσεν 
έπιτυχίαν.

Άφίχθησαν είς τήν πόλιν μας δ κ. Α. Κόρνφελδ γενικός 
διευθυντής τής Μετρό Γκόλδουϊν διά τήν ’Εγγύς Ανατο
λήν καί ό κ. Α. Μαδράς δ δποϊος διαπραγματεύεται τήν 
προβολήν τής ταινίας του «Μαρία Πενταγιώτισσα».

Μαρκοζάνης

CINEMA
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Balevard Elieabeta 14. Bucarest (Ronmanie)

ΑΝΑΤΟΛΗ
Πρωταγωνιστοδυτες ηθοποιοί : βλ. γκαί νταρωβ, ντολλυ νταβις, κλαιρη ρομμερ και 

ΖΩΡΖ ΣΑΡΑΙΑ.—ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΡΙΓΚΙΕΛΙ.— ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

'Η Μις "Ελυνορ εΐνε πλούσια καί άνεξάρτητη, ' περνά τούς τοίχους μέ τό φλογερό βλέμμα του. Τήν 
καί μπορεί, κατά συνέπειαν, νά έχη δποιασδήποτε 1 a —..
ιδιοτροπίας. Ό έφεδρος θαυμαστής της, Μπόμπυ, 
προσπαθεί έπί ματαίω νά ίκανοποιήση τήν άδυνα- 
μία της αύτή. ’Έτσι ή "Ελυνορ, ή φίλη της Νταίζη 
—μία νόστιμη νεαρά ή δποία άγαπά πολύ τήν "Ε
λυνορ καί ολίγον 
’ίσως τόν Μπόμ
πυ—καί δ τελευ
ταίος, άποφασί- 
ζουν νά μεταβοΰν 
στήν Ανατολή, 
καί πραγματοποι- 
οΰντες τό σχέδιόν 
τους καταλήγουν 
νά άποβιβασθοΰν 
στό πειό άριστο- 
κρατικό ξενοδο- 
χεϊον τής δάσεως 
στήν έ'ρημον, μέ 
τήν ελπίδα νά ζή- 
σουν ιιερικές ε
ξαιρετικές περι
πέτειες

Άλλοίμ ο ν ο ! 
Περιστοιχίζονται 
άπό τήν ίδια πο
λυτέλεια καί έ'χουν 
δλα τά κομφόρ 
ποΰ ύπάρχοΤ’ν στά 
ξενοδοχεία τών μεγάλου πόλεων. Καί τίποτε άπολύ
τως δέν προοιωνίζει τήν παραμικρόν περιπέτειαν.

Άλλά ή "Ελυνορ εΐνε πολύ ωραία καί δ Μπόμ
πυ μπορεί νά κάμη κάθε τρέ?λα γιά νά τήν εύχαρι- 
στήση. Μέ τήν Νταίζη, ζητά ένα τρόπον κατάλλη
λον διά νά θεραπεύση τήν μανίαν της.

"Ενας τρομερός ληστής τής ερήμου, έπικεκηρυγ- 
μένος δ ’Άμπτ-’Έλ-Ραβάκ, τρομοκρατεί τούς πλη
θυσμούς, ιδίως τής γυναίκες, διότι εΐνε μοναδικός 
είς τήν άπαγωγήν τών νέων γυναικών διά τάς 
οποίας ύστερα άπαι,τεΐ λύτρα.

Σ’ ένα περίπατό τους στήν πόλι αί δύο νέαι 
συνήντησαν ένα βεδουΐνον καί έξεπλάγησαν άπό 
τήν υπερήφανη στολή τοΰ ανθρώπου αύτοΰ, τοΰ 
δποίου αί γραμμαί καί τό πρόσωπον προδίδουν ένα 
πραγματικό παιδί τής ερήμου.

Ή "Ελυνορ Ιδίως κατεγοητεύθη άπό τόν μυ- 
στηριώδπ άνθρωπον ποΰ άνταποκρίνεται άπολύτως 
εις τήν εικόνα τοΰ ήρωος τής ερήμου, δπως τόν ο
νειρεύεται. Συγκινεΐται νά βλέπη τόν βεδουΐνον νά 
τάς παρακολουθεί μέσα στούς δρόμους τήςπόλεως.

Άπό τό παράθυρον τοΰ ξενοδοχείου, διαπιστώ
νουν δτι δ ωραίος ξένος πού τάς ήκολούθησεν έως 
εκεί, μένει στήν είσοδο καί φαίνεται σάν νά δια-

στιγμήν αυτήν, παρατηρεί μέ φρίκην δτι ό Μπόμπυ, 
ποΰ εισέρχεται στό ξενοδοχείου, συλλαμβάνεται μέ 
θυμόν ύπό τοΰ Άραβος 
του άμυναν, παρασΰρεται ύπ’ 

Άπό τής στιγμής αύτής, αι

καί παρ’ δλην τήν σκληρόν 
αύτοΰ είς τόν δρόμον.

§ύο γυναίκες ζοΰν 
σέ πολύ μεγάλην 
άγωνίαν.Ό Μπό
μπυ έξηφανίσθη 
καί ό τρομερός 
αύτός άραψ θά 
τόν έδοιοφόνησε 
προφανώς σέ κά
ποιο σημεΐον τής 
έρημου. "Υστερ’ 
άπό μιά ώρα δ 
Μπόμπυ φθάνει 
γερός καί υγιής 
καί διηγείται τήν 
τρομεράν περιπέ
τειαν ποΰ πέρασε. 
*Η ζωή του έκιν- 
δΰνευσε πράγματι 
διότι δ άρπαξ ήτο 
αύτός δ ’ίδιος 
ΆμπήΈλ Ράβακ, 
άλλά δ Μπόμπυ 
ήμύνθη σάν λέων. 
Έπάλεσε σκλη
ρά μέ τόν ’Άρα

βα τόν δποϊον καί έτραυμάτισεν ελαφρώς καί έτσι 
μπόρεσε νά διαφυγή.

Παρ’ δλον δτι ή διήγησις αύτή έπροξένησεν σο
βαρόν έντύπωσιν στήν "Ελυνορ καί τήν Νταίζη, ό- 
φείλομεν νά άναπαραστήσωμεν τά γεγονότα.

Ό τρομερός άραψ ήτο είς τήν πραγματικότητα δ 
διάσημος εξερευνητής τών Αφρικανικών ερήμων 
Άλφρέδ Μπραντόν, ποΰ ταξειδεύει σχεδόν πάντοτε 
μέ έ'νδυμαέντοπίουκαί εΐνε τόσονπολύ συνηθισμένος 
εις τήν άνατολίτικη ζωή. 'Ο Μπρόμπυ εΐνε πολύ 
φίλος του καί ή συνάντησίς των αύτή ήτο μιά εύχά- 
ριστη έ'κπληξις καί γιά τούς δυό. Καί ό Μπόμπυ 
έσκέφθη ένα θαυμάσιο σχέδιον διά νά θεραπεύση 
τήν "Ελυνορ άπό τή μανία της. Φθάνει μέχρι τοΰ 
σημείου νά πείση τόν φίλον του νά παίξη τόν ρό
λον τοΰ τρομερού ’Άμπτ-’Έλ-Ραβάκ καί οί δυό μαζί 
άποφασίζουν νά προσποιηθοΰν μιά έπίθεσι κατά 
τοΰ καραβανιού τους τήν επαύριον.

Τήν αύγή τής άλλης ημέρας αί δύο νέαι καί δ 
Μπόμπυ, γιά πρώτη φορά μέ καμήλες καί περιστοι- 
χιζόμενοι άπό ύπηρέτας βαδίζουν’πρός τήν έρημον.

ζ\έν είχαν δμως κάμει παρά ολίγα χιλιόμετρα 
δπότε μιά θύελλα φαίνεται στόν δρίζοντα καί μέσ’ 
άπ’ αύτήν φαίνονται ιππείς οι όποιοι πλησιάζουν
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MMOBS ΠΡΟΣ ΤΜ F F
ΣΥΝΔΡΟΜθΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ

Καθίσταται γνωστόν ότι άπ© 1η$ προσεχβΰς μη
ν©; ’Ιανουάριου 1930 ή τιμή τοΰ «Κινηματογραφι
κού Άστέρ©;» καδορίζεται ώς έξης:
Έτησία συνδρομή δι' όλην τήν Ελλάδα δρχ. 100.— 
Έξάμηνος » » » » » 60.—
’Ετησία » Έξωτερικ. γενικώς » 200.—
"Εκαστον τεύχος » 3.—

©ί έγγραφόμενοι συνδρομηταΐ παρακαλοϋνται 
νάέχωσινΰτ’ ©κιν των ότι αί συνδρομαί αρχονται 
έκάστην πρώτην, έκαστου μην©;, τό δέ άντίτιμον 
τών συνδρομών άπαραιτήτως πρέπει νά προπληρώ
νεται. άλλως ούδεμία εντολή λαμβάνεται ύπ’ όψιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
μέσα στά ερείπια δπου δ Ραβάκ έχει τήν έδραν του, 
εισχωρεί μέ προφύλαξιν.

Ό άνθρωπος είνε έκεί. 'Ο Άλφρέδος άναγνω- 
ρίζει μέ έκπληξιν έκεΐνον πού, τό ίδιο πρωί, εΐχεν 
έπιτεθή κατά τής Ελεονόρας κοντά στή λίμνη. Τόν 
άνθρωπον έκεΐνον τόν όποιον αύτός, δ Άλφρέδος, 
είχε σχεδόν ξεμπερδέψει μέ μιά γροθιά.

— Πού είνε ή γυναίκα τήν όποιαν άφήρπασες ; 
Έπίστρεψέ την.

— Προηγουμένως θά μοΰ μενρήσης τά λύτρα.
’Έπειτα δ Άλφρέδος αφού υπέγραψε μιά επι

ταγή ’
— Καί τώρα πήγαινε νά τήν εΰρης σύ δ ίδιος!
'Ο Άλφρέδος έφορμά. Άλλά σφίγγεται άπό 

μπράτσα σιδηρά. Ό Αρχηγός διατάσσει καί τοΰ 
φέρουν τήν Έλεονόρ καί, έκεί, έπί παρουσία τοΰ 
Άλφρέδου μή δυναμένου νά άμυνιθή, μέ είρωνίαν 
πλησιάζει τά χείλη του νά φιλήση τό ωχρόν πρόσω- 
πον τοΰ θύματος.

Τρελλός άπό τήν λύσσαν καί τόν πόνον, μέ μιά 
ύπερτάτη προσπάθεια, ό Άλφρέδος θραύει τά δε- 
σμά του, αρπάζει τήν Έλεονόρ καί πηδά έπί τοΰ 
ϊππου του.

Καλπασμός τρελλός... Καταδίωξις... ένας ίππος 
τόν όποιον βιάζουν...Οί καταδιώκοντες πού κερδί
ζουν έδαφος...’Αγοινία. "Ενα έρημοκλήοι ποΰ προσ
φέρει πρόσκαιρον καταφύγιον. Οί λησταί προχω
ρούν. ,.’Έφθασαν. Μία πάλη μέχρι θανάτου άρχίζει.

Έπί τέλους, ιδού δ ελευθερωτής στρατός. Έσώ- 
θησαν. Άλλ’ δχι! Τί γίνεται ; Ό στρατός περνά τό 
μέρος, δπου εΰρίσκεται ήΈλυονόρ καί δ Άλφρέδος. 
Ό πραγματικός Άμπντ-Έλ-Ραβάκ μάχεται σαν ά
γριον θηρίον. Τό πάν φαίνεται άπωλεσθέν. Άλλά, 
ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο διέρχεται άπ’ έκεί κοντά. 
'Η Νταίζη καί δ Μπόμπ είνε μέσα. Διακρίνουν τούς 
αιχμαλώτους. ’Έρχονται πρός αυτούς...Καί δέν υ
πάρχει πλέον τιόρα, στήν άχανή έρημο παρά ένας 
ληστής ήττημένος, άποθνήσκων άνάμεσα στούς άν- 
θρώπους του, οί όποιοι φεύγουν, καί, άπό τήν άλ
λη, έπανερχομένη στήν Δύσι, ή Έλλεονόρ, θερα
πευμένη άπό τήν μανία γιά περιπέτειες κοντά σ’ έ
κεΐνον ποΰ άγαπά πηγαίνουσα πρός τήν ήσυχη ζωή 
πρός τήν ευτυχίαν.

και τούς περικυκλώνουν. Ό Μπόμπυ αμύνεται μέ 
θάρρος απελπισμένου, άλλά...οί λησταί είνε πολυα- 
ριθμότεροι καί τίποτε δέν μπορεί νά τούς εμπο- 
δίση. Αί δύο γυναίκες έδέθησαν, ό Μπόμπυ αισθά
νεται ένα μαχαίρι νά έγγίζη τό στήθος του, κρατού
μενος άπό ένα άπαίσιον ά'ραβα. Προφανούς είνε ο 
αρχηγός τής ορδής. , >

"Οταν τό πάν φαίνεται δτι έχάθη, μέσα άπό την 
ομίχλην, φανεριόσασαν αύτήν τήν φοράν τήν ελπί
δα, ένας ίππεύς πλησιάζει, πρό τοΰ οποίου οί ψευ- 
δολησταί κύπτουν. Είνε δ αρχηγός των, δ τρομερός 
’Άμπτ-’Έλ-Ραβάκ τοϋ οποίου τόνρόλον παίζει θαυ
μάσια δ Άλφρέδ.

Λιατάσσει καί μεταφέρονται οί αιχμάλωτοί του 
στή σκηνή, δπου συνειθίζει νά μένη κατά τάς εξε
ρευνήσεις του στήν έρημον.

'Η νύκτα φθάνει. 'Η τρομερή νύκτα τής ερή
μου τής δποίας ή φρίκη γίνεται πειό αισθητή από 
τά ούρλιάσματα τών θηρίων ποϋ γυρίζουν γύρω 
άπό τής σκηνές. Ούρλιάσματα ποϋ προέρχονται άπό 
ένα μηχάνημα τής μεγάλης αυτής σκηνοθεσίας, άπό 
ένα δίσκο γραμμοφώνου.

Έπί τέλους φθάνει ή αυγή. 'Η Ελυνορ, πτώμα 
άπό τήν περιπέτεια αυτή, βλέπει, μέ άνακούφισι τόν 
ήλιο στον δρίζοντα. Κοντά στή μικρή λίμνηποΰ πη
γαίνει νά πάρη τό μπάνιο της, ένας άραψ τής επι
τίθεται. Άλλ’ δ Άλφρέδος επαγρυπνεΐ, ρίπτεται επ’ 
αύτοΰ καί τόν αφοπλίζει έκδιώκων αύτόν μέ θυμόν.

'Η "Ελυνορ, καταγοητευμένη μέ τό θάρρος καί 
τήν συμπεριφοράν τοΰ «ληστοϋ» δέν τόν εμποδίζει, 
δταν τήν έναγκαλίζεται.

Άλλά επανερχόμενη στήν σκηνή βλέπει τόν δί
σκον τών θηρίων καί μερικά μηχανήματα μοδέρνα 
τοΰ προηγμένου άνθρώπουπούτήνκάμνουννάέννοήση 
τήν άλήθειαν. Έννοήσασα τήν κωμωδίαν καί θυμω
μένη νά γελασθή έτσι, πηδά έξω άπό τήνσκηνή.

Απελπισμένος ό Άλφρέδος ποϋ τήν άγαπά 
πραγματικά, άποφασίζει νά τήν ανάκτηση πάσει 
θυσία. Άλλά ένα δράμα άρχίζει. Ή "Ελυνορ, έξερ- 
χομένη άπό τήν σκηνήν, άνηρπάγη άπό έναν άραβα 
μέ δψιν φοβεράν, δ δποϊος άρπάσας αυτήν τήν έτο- 
ποθέτησε έπί τοΰ ϊππου του καί φεύγει έν καλπα- 
σμώ στήν έρημο. ,

"Οταν έσήμανεν δ κίνδυνος καί δ Αλφρέδος με 
τόν Μπόμπυ έξήλθον τών σκηνών των, ήτο πλέον 
πολύ άργά.

Μόλις διακρίνεται στον δρίζοντα ή σιλουέττα τοΰ 
άρπαγος καί τοΰ θύματός του' καί έπί ένός δένδρου 
ένα κομμάτι χαρτί καρφωμένο γράφει «δ πραγματι
κός ’Άμπτ-’Έλ-Ραβάκ στέλλει τούς φιλικούς τουχαι- 
ρετισμούς στρν ψευδό Άμπτ-’Έλ-Ραβάκ!»

Άλλά δ Άλφρέδος ποΰ κατάλαβε άμέσως τό αί
νιγμα έννόησεν δτι οί άνθρωποι τούς όποιους άγκα- 
ζάρισε νά παίξουν τήν κωμωδία αύτή άνήκοτν στήν 
δύναμι τοΰ πραγματικοΰ’Άμπτ-’Έλ-Ραβάκ καί πήδα 
στό άλογό του. Λέγει στον Μπόμπυ νά ζητήση τούς 
άλλους κοντά στό φρούριον.

Οί γυιοί τής έρήμου έξεπλήρωσαν τόν σκοπόν 
τους. Ό Άλφρέδος ήκολούθησε τά ίχνη των καί,

ΣΑΣ ΗΡΕΣΕ
1 Μ1Η EIIIMffllfM;

Κατωτέρω δημβσιεύομεν μερικώς απαντήσεις έπί 
τοΰ ερωτήματος μας. Θά συνεχίσωμεν δέ τήν δημο- 
σίευσιν τοιούτων επιστολών διά νά δυνηθοΰν όλοι 
οί άναγνώσται μας νά άντιληφθοΰν τήν έν ’Αθή- 
ναις καί Πειραιεϊ έπιτυχίαν τής νέας κινηματογρα
φικής έφευρέσεως.

Κύριε Διευ&υντά,
Θά μοΰ έπιτρέψητε νά διακρίνω τάς ταινίας τοΰ όμι- 

λοΰντος κινηματογράφου, εις απλώς ήχητικάς ώς «οί νέοι 
’Ίκαροι», καί είς όμιλούσας τών όποιων μικρογραφία είνε 
τά σχετικά μέρη τής έπιθεωρήσεως «Φόξ Φόλις».

Αί ήχητικαί μοΰ ήρεσαν καί ή γνώμη μου είνε ότι ’θά 
εκτοπίσουν σύν τφ χρόνφ, τάς βωβάς ταινίας, αί όμιλοΰ- 
σαι δμως, ύπό τάς παρούσας συνθήκας τουλάχιστον, είνε 
καταδικασμένοι.

Διότι εκτός τών άλλων λόγων τών υφισταμένων δι’ ύ
λης τάς χώρας,πλημμελής άπόδοσις τών χρωματισμών τής 
φωνής κτλ., ή έλλειψις ταινιών, μέ τούς διαλόγους είς τήν 
’Ελληνικήν, καθιστά αϋτάς απροσίτους είς τό πολύ κοινόν.

Άνι. Χωραΐτης

Προς τό περιοδικόν «Κινηματογραφικός Άστήρ* 
Κύριε Διενδνντά,

Είς άπάντησιν τοΰ έρωτήματός σας «Σάς άρέση ό όμι- 
λών Κινηματογράφος ;» σάς γνωρίζω δτι δ όμιλών κινη
ματογράφος κατά τήν γνώμην μου θά έπικρατήση τοΰ βω
βού έάν οί ήχοι, ή μουσική καί οί διάλογοι άποδίδωνται 
μέ φυσικότητα οΐα τοΰ μηχανήματος R.C.A.. Photophone. 
Έάν είς τοΰτο συντείνει ή κατασκευή μιάς αιθούσης έπί 
τό καταλληλότερον δέν γνωρίζω. Πάντως εγώ ώς θεατής 
έχω τήν άξίωσιν νά αντιλαμβάνομαι κατά τό δυνατόν τήν 
φυσιχωτέραν άπόδοσιν τούτων πράγμα τό όποιον μέχρι 
σήμερον άντελήφθην μόνον είς τήν αίθουσαν τοΰ «Σαλόν 
Ίντεάλ».

Γενικώς ή γνώμη μου είνε δτι ό όμιλών θά έπικρατήση 
σΰν τφ χρόνφ τοΰ βωβού.

Καλλιθέα 25]11]29 Μετά τιμής
Μιχ. Μανρόπουλος

παρά ν’ άποσπάση τή προσοχή τοΰ θεατού πού ολόκληρη 
είνε αφιερωμένη στό θέαμα καί νά τόν κουράση ύποχρεώ- 
νοντάς τον νά διάθεση καί δευτέρα αίσθηση—τήν άκοή— 
γιά νά παρακολουθήση τήν ταινία. Μόνο ή συνοδεία απο
λύτως συγχρονισμένης μουσικής επιτρέπεται—δπως άκριβώις 
ή μουσική υπόκρουση στό θέατρο.

Ό όμιλών κινηματογράφος δέν μπορεί νά ονομάζεται 
τελειοποίησις τοΰ βωβού. Είνε μιά άτυχεστάτη απομίμηση 
τοΰ θεάτρου. Καί άν γιά νά έπικρατήση ή νά έξαφανισθή 
πρέπει νά παλαίση μέ κάποιον, αύτός ό κάποιος θά είνε 
τό θέατρον. ’Αλλά πλάνη είνε, νομίζω, νά πιστεύη κανείς 
δτι θά φάη τό θέατρο καί ε’ιδικώς τό θέατρο τής πρόζας. 
Τοΰ τελευταίου αύτοΰ ό ήθοποιός έν άντιθέσει μέ τόν τοΰ 
κινηματογράφου—έχει ώς κυριώτερο δπλο γιά νά συγκι- 
νήση τό κοινό, τή φωνή.

Ό όμιλών δμως είνε αδύνατον ν’ άποδώση όλους τούς 
παλμούς της τόσον τέλεια ώστε τά μή φαίνεται ότι είνε 
μεταλλική. "Αλλως τε—καί αύτό είνε τό πειστικιότερο επι
χείρημα—ή φωτογραφία δέν όμιλεϊ. Μέ τό νά τήν παρου
σιάζουν ομιλούσαν απομακρύνονται έντελώς όχι μόνον άπό 
τήν πραγματικότητα άλλά κι’ άπ’ τή σοβαρότητα.

’Αθήνα 26]11]29 Μέ μεγάλη έκτίμηση
Σινεφιλ

Η ΚΙΠΝΜΒΤΟΓΡΒΦΙΚΗ ΚΙΙΊΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

Εις τό Ζεντριλή Κουγιοΰ πρό τοΰ Σισλή έλαβε 
χώραν πρό ήμερων τραγικόν αύτοκινητικόν δυστύ
χημα. Οί ηθοποιοί τοΰ Νταροΰλ Μπενταϊ «έγύριζαν» 
είς τό ύπαιθρον μίαν κινηματογραφικήν ταινίαν διά 
λογαριασμόν τών Αδελφών Ίπεκτσή, φέρουσαν τόν 
τίτλον «Οί λαθρέμποροι».

Ένώ έπρόκειτο νά «γυρισθή» μία σκηνή τής 
ταινίας είς ά έξω τοΰ Σισλή, ή οποία συνίστατο 
είς μίαν διαδρομήν επ' αυτοκινήτου, ούτινος έπέβαι- 
νον οί ηθοποιοί Ταλαάτ, "Σαίντ, Χασάν Ταχσίν καί, 
Καρακάς έφέντηδες, τό αύτοκίνητον τρέχον μέ ίλιγ- 
γαόδη ταχύτητα άνετράπη εις μίαν καμπήν τοΰ 
δρόμου. Έκ τής ανατροπής έφονεύθη δ ήθοποιός 
Καρακάς καί έτραυματίσθησαν βαρέως οί ήθοποίοι 
Σαϊντ καί Χασάν Ταχσίν. 'Η Εισαγγελία διέταξε 
τήν σύλληψιν τοΰ ηθοποιού Ταλαάτ, δστις διηύθυνε 
τό αύτοκίνητον.

ψ *
Τό «Άλάμπρα» έπίσης μάς παρουσίασε τήν 

δευτέραν του ηχητικήν ταινίαν «'Ο παπάς μου στοΛ 
Ραββΐνο», ή οποία ήρεσε πολύ.

Είς δέ τό «Μελέκ» «Ό πυρετός τοΰ χρυσού» έση- 
μείωσε καλάς εισπράξεις.

Γενικώς έφέτος τά κινηματοθέατρο τής Κων
σταντινουπόλεως εργάζονται θαυμάσια.

Ναζλόγλου

Αχώριστε φίλε «Κινηματογραφικέ Αστέρα»
Ζητάς τις γνώμες τών αναγνωστών σου γιά τόν όμι

λοΰντα κινηματογράφον. Πριν σοΰ έκθέσω κι’ έγώ τή τα
πεινή μου γνώμη θέλω νά σοΰ πώ ένα γεμάτο ενθουσιασμό 
μπράβο γιά τή πρωτοβουλία σου αυτή. Μά ήτσ.νε δυνατό 
νά παραγνώρισης σϋ τή μεγάλη σημασία τών διαγωνισμών 
αυτών ; Μόνο μ’ αυτούς μπορεί κανείς νά γνωρίση τή καλ
λιτεχνική μόρφωση ένός λαοΰ, πού δέν πρέπει ν’ άφίνη 
αδιάφορους τούς πνευματικά ανώτερους. Πιστεύω δέ δτι 
τό πρώτο σου διαγωνισμό θά τόν ακολουθήσουν καί άλλοι 
παρόμοιοι, έξηγηταί τοΰ πνεύματος τής μάζας.

Λοιπόν....
’Απαντώ): «’Όχι».
’Αφίνω κατά μέρος δλες τις τεχνικές ατέλειες τοΰ όμι

λοΰντος καί ήχητικοΰ κινηματογράφου καί τά διάφορα 
προσκόμματα πού έχουν άναφυή μέ τήν εμφάνισή του. 
Καί στό άκρον άωτον τής τελειότητας κι’ άν φθάση δέν θά 
μέ ίκανοποιήση.

Ή απόλυτος σιωπή στόν κινηματογράφο δέν είνε μόνο 
προτέρημά του άλλά καί ανάγκη γιά νά μπορέση αύτός νά 
ύπάρξη ώς τέχνη. Ό ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου διά 
τής μιμικής καί μόνον κατορθώνει νά μάς μεταδώση τά 
συναισθήματά του χάρις στό μεγάλο αυτό αβαντάζ τής βω
βής τέχνης, τό gros-plan. Ή προσθήκη λοιπόν παντός 
ήχου ή δμιλίας δέν δικαιολογείται καί δέν έχει άλλο σκοπι

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τσιρίμπασην (Λευκάδα). Νά μάς στείλετε δύο μικράς 

φωτογραφίας διά νά σάς έφοδιάσωμεν μέ δελτίον άνταπο- 
κριτοϋ. Σάς εΰχαριστοΰμεν θερμώς διά τάς ευγενικός σας 
προσπάθειας. Δυστυχώς δέν έχομεν ρεκλάμες, θά έτοιμά- 
σωμεν δμωςκαί θά σάς στείλωμεν.Είς τό έργον«Γυμνή λαί
δη» τόν ρόλον τοΰ συζύγου υποδύεται ό Οΰρχο Σαμερκάλμι 
τόν δέ τοΰ έκφύλου νέου ό Γκέστα "Εκμαν.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 13

• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβαομας ■ _
Ή κρίσις εις τούς κινηματογράφους τή; πόλεώς μας 

έξαΗθλουϋ·εΐ πάντοτε μέ κάποιαν εννοείται ύφεσιν λόγω 
τοΰ ψύχους πού ένέσκηψε. Πάντως όμως ή &έσις τών 
κινηματογραφικών επιχειρήσεων δέ > εΐνε διόλου εύγά- 
ρισ<ο.,διό'ΐ atavayxat at o^rotat εδημιουργη&ησανεκ της τυχίαν προεβλή&η «Τό χρήμα* μέ τήν γερμανίδα Μπριγκίτε 
έγκαταστασεως των μηχανημάτων του ομιλουντος κινη- u

κανείς άν &ά δυνη&οϋν νά άντεπεξ λ&ουν αί έπιχειρή-
ματογράφου είνε τοιαϋται ώστε νά σκέπτεται σοβαρώς 

σεις εις τά τεράστια έξοδά των. Έκ παραλλήλου και οί 
βωβοί κινηματογράφοι διατρέχουν μίαν σοβαρόν κρίσι- 
μον περίοδον μολονότι οί πλεϊστοι έξ αυτών προβάλ
λουν έργα ανώτερα άπό πάσης άπόψεως. ’Ημείς έν 
τούτοις έξακολου&οϋμεν νά πιστεύωμεν οτι οί κύριοι 
λόγοι τής κρίσεως αυτής εΐνε πρώτον ή καλοκαιρία πού 
έπιτρέπει είς τό πολύ κοινόν νά προτιμά τό ϋπαι&ρον 
καί δεύτερον ή γενική κρίσις ή οποία άσφαλώς δέν έ- 
πιτρέπει είς τά βαλάντια τών ά&ηναίων νά πληρώνουν 
άκριβά εισιτήρια. Άπόδειξις διί τό «Σάλον Ίντεάλ» 
τήν παρ. Κυριακήν έκαμε 4200 περίπου εισιτήρια, 
διότι είχε τήν έμπνευσιν νά μειώση είς ώρισμένας ώρας 
τήν τιμήν τών εισιτηρίων πράγμα τό όποιον έξακολουι 
&εΐ νά κάμη μέχρι σήμερον.

Ε’ις τόν «Απόλλωνα κατά τήν παρ. εβδομάδα προε- 
βλήΑη τό ελληνικόν έργον «Μπάραν τών αδελφών Γα
ζιάδη τοϋ οποίου τό σενάριο, έγραψεν ό κ. Νιρβάνας, ώς 
διεφημίσϋ'η,ένώ πραγματικώς πρόκειται περ'ιάντιγραφής 
τοΰέργουτής U.F.A. «’Επάνοδος» τό όπιΐον προεβλή&η 
εις τότΟύφα Πάλας» καί έξακολου&εΐ νά προβάλλεται 
εις τούς ’Επαρχιακού; κινηματογράφους.

Σχετικήν κριτικήν τοϋ εκλεκτού μας συνεργάτου δη- 
μοσιεύομεν είς άλλην σελίδα.

Μάς γράφει ό εν ’Αλεξάνδρειά άνταποκριτής μας 
orc, εύρίσκεεαι εκεί διά τήν προβολήν τής ελληνικής 
ταινίας «Μαρία Πενταγιώτισσα* ό κ. Α. Μαδράς.

Πληροφορούμενα ότι ή όρισϋ'εϊσα ύπό της Γεν. Συ
νελεύσεων τής Π.Ε.Κ επιτροπή έκ τών κ.κ. Γ. Σαμαρ-
τζή, Βάγγου Βακογιάννη και Θ. Δαμασκηνού άπεφάσισε 
όπως ζητήση άπό τά διάφορα γραφεία έκμεταλλεύσεως 
ταινιών τήν προσ&ήκην είς έκαστον τιμολόγιον ενοικίου 
ταινιών, ενός δεκαδράχμου τό όποιον &ά εισπράττετε 
διά λογαριασμόν τοΰ Σωματείου Π.Ε.Κ. πρός ενίσχυσιν 
τοϋ ταμείου. 'Η άπόφασις αυτή τιμά ιδιαιτέρως τόν 
σχόντα τήν πρωτοβουλίαν άντιπρόεδρον τοϋ Σωματείου 
κ. Σαμαρτζήν, διότι μόνον κατά τόν τρόπον αυτόν &ά 
γίνη δυνατή ή ένίσχυσίς τοϋ ταμείου τοϋ Σωματείου τό 
όποιον έχει τόσην άνάγκην υλικής ένισχύσεως και Ό'ά 
λειψή οϋτω ό έκάστοτε κατά τάς γενικάς συνελεύσεις 
διενεργούμενος έρανος διά τήν άντιμετώπισιν πλείστων 
οικονομικών άναγκών.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π E IP Α ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊφ Αάϊφ. Κατόπιν δεκαπενθημέρου αρ
γίας περατωθέντων τών τεχνικών έγκαταστάσεων διά τήν 
έγκαθίδρυσιν ήχητικοΰ κινηματογράφου συστήματος R. C. 
Photophone, έκαμεν έναρξιν άπό τής παρελθ. Δευτέρας μέ 
τήν ήχητικήν ταινίαν : «Ό τραγουδιστής τής Τζάζ». Ή 
νέα αΰτη καινοτομία έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς ΰπό τοϋ 
πειραϊκοϋ κοινού τό όποιον είναι λίαν άνεπτυγμένον είς 
τά άφορώντα γενικώς τήν έξέλιξιν τοΰ κινηματογράφου ζη
τήματα.

Κινημ. Σπλέντιτ. Ή "Ολγα Τσέχοβα έθριάμβευσεν 

εις τήν μεγάλην αγγλικήν ταινίαν «Μουλέν Ρούζ» ή οποία 
ήρεσεν γενικώς.

Πολύ καλός ό συμπαίκτης της Ζάν Μπραντέν.
Κινημ. ’Ολύμπια. Μέ αρκετήν κοσμοσυρροήν καί έπι-

Κινημ. Φώς. Μέ κοσμοσυρροήν «'Ο κλέπτης τής Βα- 
, μέ τόν Φαίρμπανκς, καί άπό τής Παρασκευής
«Γέλα Παληάτσο» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα. «Φωληά 
τοΰ λύκου», «Πειρατής ποταμού», «Ό ληστής» μέ τόν Τίμ 
Άκόϋ καί ή συνέχεια τοϋ επεισοδιακού «Βέλος τοϋ θα
νάτου. Μ. Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Ζιοκύσια.Προεβλήθησαν τά έργα -Νύκτες πριγ- 
κήπων» μέ τόν Κατλαίν καί τήν Τζίνα Μανές καί «Τά· 
ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνας». Προσεχώς «Φιλώ τό χέρι 
σας μαντάμ».

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλ «Παρί Γκέρλς» 
καί «Τό ζωντανόν πτώμα».

Κινημ. ‘Απόλλων Προεβλήθη τό έργον «"Ορνεα θα
λάσσης» μέ τόν Ρ. Κορτέζ.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν «'Ο Τιτανικός» καί «Ή 
μυστηριώδης κυρία» μέ τήν Γκάρμπο.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «'Ο Χριστόφορος 
Κολόμβος» καί τό τέλος τοΰ «Μπέν Χούρ».

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «"Εβδομος ου
ρανός». Προσεχώς «Ό τυφεκισμός του Τσάρου».

Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθησαν «’Αγάπη Κοζάκου» 
καί σενέχεια επεισοδίων τοΰ «Βασιλέως τής ταχύτητος».

Κινημ. Μοδέρν. Συνέχεια επεισοδίων τοΰ έργου «Βέλος 
διαβόλου» καί «'Ο προδότης». Τσατσαπας
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό στερνό 
φιλί» καί «Ό άνθρωπος μέ τήν Ισπανό». Έπίσης δίδει πα
ραστάσεις καί ό θίασος Γκόλφως Μπίνη, λίαν έπιτυχώς.

Μπαρχαμούζα;
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή διε
φθαρμένη» διά δευτέραν φοράν,«Ό μάγος», «Δικηγορίνα», 
«‘Ο γίγας τοΰ άέρος» καί «Σάρξ καί διάβολος». Προσεχώς 
«Τάμεσβαρ».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί 
έρωτες τοΰ Ρασπουτίν», «Στή σκιά τοΰ χαρεμιού», «Τό δια
μάντι τοΰ Τσάρου» καί «Ντάγκφιν». Μπιζέλης.
ΡΕΘΥΜΝΟΝ (Κρή.ης)

Κινημ. Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δρά 
ματα οίκων ανοχής», «Τό πουκαμισάκι τής ζωντοχήρας» 
καί «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ.’Αττικόν (μετωνομασ&έν είς Κοσμικόν). Προε
βλήθησαν τά έργα «Ό μιναρές τοΰ θανάτου» καί «’Ινδική 
τραγωδία». Πετρακάκης
ΛΕΥΚΗΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Είς τήν κομψήν αίθουσαν τοΰ κι
νηματογράφου είς τήν οποίαν συγκεντρώνεται καθ'έκάστην 
η καλλιτέρα κοινωνία τής πόλεώς μας, προεβλήθησαν τά 
έργα «Ύπερτάτη θυσία» μέ έπιτυχίαν, «Βόλγα—Βόλγα» 
δυστυχώς άνεπιτυχώς καί «Γυμνή Λαίδη» έπιτυχώς. Κατά 
τήν προβολήν τής τελευταίας ταινίας διεκρίναμεν μεταξύ 
τών άλλων τάς κυρίας Θεμελή, Καββαδά, Σταύρακα, Κα- 
τηφόρη, τάς δ)δας Σουλινοΰ, Τζεβελέκη, Σουλαϊδοπούλου, 
Κουκουλιώτου, Πετρίτη, Κοκολάκη, Πίλικα, τούς κ. κ. Χα- 
τζηδάκην, Σκιριανόν, Κατηφόρην, Καββαδάν, Φίλιππον, 

Κοκολάκην, Θερμόν, Θεμελήν, Σουλαϊδόπουλον κ.λ.π.
Θερμά συγχαρητήρια εις τόν κ. Σκληρόν ό όποιος ού- 

δέποτε ύπελόγισεν δαπάνας προκειμένου νά παρουσιάση 
εις τό κοινόν τής Λευκάδος ότι ώραϊον, εύχάριστον. "Α&ανς 
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ήλίθιος», 
«Ή γυμνή λαίδη» μέ έπιτυχίαν, «Γιά τήν τιμήν τοΰ άδελ- 
φοΰ της», «Τό πλήθος», «Γιά ένα εκατομμύριο» καί «Ή 
Άστέρω». Προσεχώς «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα», -'Ο άρχι- 
δούξ τοΰ μπαλέττου» κ.λ.π. Βουδούρης
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άδελφή 
της άπό τό Παρίσι» καί «Ό κουρσάρος μέ τήν μασκα».

Κινημ. Πουλακάκη. Προεβλήθη τό έργον «Τό τραίνο 
τοΰ θανάτου».

Κινηματογράφος ‘Αγλαΐα. Προεβλήθη τό έπεισοδια- 
κόν έργον «Ή κληρονόμος τών ’Ινδιών» είς 15 έπεισόδια.

Χανιωτάκης 
ΚΟΖΑΝΗ

Κινημ. Ώρίων. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αντίο νεό- 
της» καί «Έμπόριον λευκής σαρκός», όχι δμως μέ καλήν 
έπιτυχίαν καί τοΰτο ίσως λόγω τής άφίξεως τοΰ θιάσου 
Ξύδη, ό όποιος θά δώση σειράν 15 παραστάσεων. Μέχρι 
τής ένάτης θά λειτουργή ώς κινηματογράφος καί κατόπιν 
θέατρον. Έντός τής έβδομάδος θά προβληθή·» τό έργον 
«Ερωτικά γυμνάσια» μέ τήν Λάόυρα Λαπλάντ. Σάμ. 
ΜίΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο άγγε
λος τοΰ σκότους», ύπεραρέσαν, τό περιπετειώδες «5 χιλ. 
δολλάρια» μέ τόν Τόμ Μίξ καί τό μέτριον φιλμ «Ό ιππό
της τής έρήμου». Τήν προσεχή εβδομάδα «Ό βαρκάρης 
τοΰ Βόλγα» διά δευτέραν φοράν καί «Νύχτες πριγκήπων».

Α. Σωφρ.
ΒΑΘΥ (Σάμου)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δύο χαμί
νια» είς έποχάς, «Ρασπουντίν», «Ματωμένη χορεύτρια» καί 
«Ή χορεύτρια τής Σεβίλλης».

Κινημ. Ήραΐον. Προεβλήθησαν «Ό μαΰρος πειρα- 
ρατής», «Τραγικό ναυάγιο», «Ή ώραία δακτυλογράφος», 
«Πειό δυνατός άπό τόν Λίντμπεργκ» καί «Τσίρκους» μέ 
τόν Σαρλώ, έπιτυχώς. Πούλμαν
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (Σάμου)

Κινημ. Πανσαμιακός. Προεβλήθησαν τά έργα «Εκ
βιασμός», «Τά έπτά θανάσιμα μαχαίρια», «Στό βυθό τής 
θαλάσσης», «Ίπποδρόμιον» μέ τους Πάτ καί Πατασόν καί 
«Ματωμένη χορεύτρια».
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ (Σάμου)

Κινημ. Πανϋ-εον.’ Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασπουν
τίν», «Σειρήν τής Σεβίλλης», «Φαιδώρα», «Ή κατάσκοπος 
τοΰ Σεΐχη» καί «'Ο στοιχειωμένος πύργος».
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου).

Κινημ. Λυκούργου. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρασπουν
τίν», «Σειρήν τής Σεβίλλης», Φαιδώρα» καί «Ή κατάσκο
πος τοΰ Σεΐχη». Ε.Μ.
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά τήν παρελ- 
θοΰσαν εβδομάδα τά έργα «Αί δύο άδελφαί», Ζουρνάλ 
Μετρό καί «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ*.

Κινημ. ’Αττικόν. Καθ’ δλην τήν εβδομάδα προεβάλ- 
λετο έπιτυχώς τό έργον «Σεχαραζάτ·.

Κινημ. Άργυλλά. Προεβλήθησαν τά έργα «Έγώ είμαι 
ό ένοχος» καί «Ό άγγελιαφόρος τής νυκτός* μέ έπιτυχίαν.

Παπαβασιλείου
ΞΑΝΘΗ

Κιν. Μέγας. Κατά τό τελευταϊον 20ήμερον προεβλήθη
σαν τά έξής έργα. «Γυμνή γυναίκα» καί «Τό κύκνειον ά

σμα» έκ τοΰ μυθιστορήματος Γ. Όνέ, άμφότερα έσημείω- 
σαν μεγάλην κοσμοσυρροή. «ΆγάπηΚοζάκου», «Μπαλάοο» 
καί δύο κωμωδίες τοΰ Ζιγκοτώ «Ό μάγος τοΰ "Οζ» καί 
«Ό καπετάν φασαρίας». Προσεχώς «Τρελλή χορεύτρια» 
καί «Καζανόβας» τό όποιον ρεκλαμάρετε τώρα καί δύο 
μήνας.

Δέν θά ήτο εύλογον κ. Κων]τινίδη τώρα μέ τής άγριες 
πιέννες ποΰ σημειώνεται κάθε βράδυ, νά προσλάβητε καί 
μίαν άνάλογον ορχήστραν ;

Καί μία πρωτότυπος ρεκλάμα εις τά κινηματογραφικά 
χρονικά τής Ξάνθης. 'Ο κ. Κων]τινίδης είχε τήν καλω- 
σύνη, νά φορτώση έπί ένός... γαϊδάρου δύο ρεκλάμες, αί- 
τινες έγραφον. Είμαι γάιδαρος διότι δέν είδα τήν «Γυμνή 
γυναίκα». "Ελεγε δηλαδή, δτι ό πελάτης του, ό όποιος δέν 
μπόρεσε νά δή τήν «Γυμνή γυναίκα» είναι...!!!

Τοιαϋται ρεκλάμαι τιμούν πολύ άραγε τήν Διεύθυνσιν ;
Καζαντζής

ΚΑΛΑΜΑΙ
Κινημ. ’J/ιερικανικός.Προεβλήθησαν «Τό σημαδεμένο 

καπέλλο» καί «"Ερως άεροπόρου». "Ηδη θά διόση μερι- 
κάς παραστάσεις ό θίασός Φύρστ καί διά ταΰτο θά άργή 
ώς κινηματοθέατρον. Μιχάλου
ΝΕΜΕΑ

Κινημ. Πάν&εον. "Ηρχισε τάς παραστάσεις του ό χει
μερινός κινηματογράφος καί έπρόβαλε μετ’ έξαιρετικής 
έπιτυχίας τά έργα «Στοιχειωμένο καράβι», «Οίκογενεικός 
φίλος» καί «Λύκοι τοΰ άέρος». Δανόπουλος
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
Βιέννη πού χορεύει», «Μπροστά στό ικρίωμα» καί «Δέκα 
μοντέρνες έντολές».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προβλήθησαν «Ή βασιλική τίγρις» 
καί συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ «Τά ίχνη τοΰ άετοΰ».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Δαμαστής 
έξ έρωτος», «"Ασπρος αετός» καί «Τό μυστικόν τών τεσ
σάρων.» 
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια Προεβλήθησαν τά έργα «Πρίγκηψ 
τών ’Ινδιών» καί «Τό μελανόν της σημεϊον».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Τό χαρέμι τοΰ’Οσμάν»,- 
«Τό μυστηριώδες μαργαριτάρι» καί «Πάνω τά χέρια».

Στογιαννίδης 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα >Μέσα στις 
φλόγες», «Κορίτσια φυλαχθήτε» καί «Ή παιδοκτόνος».

Κινημ. Πάν&εον. Άργεϊ διότι δίδει παραστάσεις θεα
τρικός θίασος. Πανουργίας
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρϋ·ενών. Προεβλήθησαν τά έργα «Γέλα πα 
ληάτσο», «Οί αρπαγές της δόξης» καί «Ό δούξ τοΰ Πα- 
πεγχάϊμ». Μπιρμπίλης
ΑΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν ό «Μαΰρος θάνατος», 
«Ουγγρική Ραψωδία» μέ έπιτυχίαν, «Κόρη ήλιου», ταινία 
παλαιοτάτη χωρίς έπιτυχίαν, «Καπετάνισσα διαβόλου», δέν 
ήρεσε διόλου καί «Εξιλασμός» ταινία άναξία λόγου.

Μάς φαίνεται περίεργον πώς ένφ άλλοτε ό κ. ’Αναγνώ
στου έφρόντιζε νά ευχάριστή τούς πολυπληθείς πελάτας 
του μέ τά καλλίτερα έργα, τώρα προβάλλει έργα τό ένα 
χειρότερο άπό τό άλλο. Μήπως διότι ή Δράμα στερείται 
καί δευτέρου κινηματογράφου ; "Αν πράγματι συμβαίνει 
αυτό τότε άξίζει ένα μεγάλο εύγε είς τόν διευθυντήν τοΰ 
μοναδικού μας κινηματογράφου.

’Από τής 13 παρελθόντος μηνός ή πόλις μας φιλοξε
νεί τόν έκλεκτόν θίασον ύπό τήν έπωνυμίαν «Εταιρία 
Ελλήνων καλλιτεχνών Γαβριηλίδης—Δενδραμής—Παρα- 
σκευάς». Είς τό κινηματοθέατρον «Μέγας» μάς παρουσία
σαν κατά σειράν μέχρι σήμερον τά έργα «Εχθρός», «Ό
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καϋμένος ό Πέτρος», «Άζαΐζ», «Σκάνδαλον», «Ρομάντζο», 
«Μελτεμάκι», «'Ωραία νεράιδα», «Τό ύπ’ άρ. 47 κάθισμα« 
καί διά δευτέραν φοράν μετά μεγάλης επιτυχίας «Τό Ρο
μάντζο». Μαρκίδης
ΠΑΤΡΑΙ ·

Κινημ.. Πάν&εον. (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα 
«Βαρβάρα ή κόρη τής έρημου»,«ό άνεμος», καί «Ό γολγο
θάς μιας γυναίκας». Προσεχώς «τό κουρέλι» καί «τό 
χρήμα».

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Βαρ
βάρα ή κόρη τής ερήμου»,«Ό ατρόμητος κάου μπόϋ», «Τό 
μυστηριώδες αεροπλάνου», καί «'Ο γολγοθάς μιάς γυναί
κας». Προσεχώς «Γκώσσο .

Κινημ. Ίνιεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαλέντσια», 
«Μανία χρυσοί» καί «Ό άγγελος τοϋ δρόμου». Προσεχώς 
«Άσφάλτ». Άνδριόπουλος
ΣΕΡΡΗΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη τό έργον «Πρώτη άγά- 
πη». Προσεχώς «"Αννα Καρένιν», «"Οταν ή σαρξ υποκύ
πτει», «Κοζάκοι».

Κινημ. Πάν&εον. Μετά τήν έπιτυχή προβολήντής «Ρα- 
μόνας» προεβλήθη ή «Αυγή». Καλόν θά ήτο δ διευθυντής 
τοΰ Πανθέου κ. Σαμαράς διά τήν καλυτέραν προβολήν 
τών έργων δπως έξησφαλίση τήν απαραίτητον διά τόν κι
νηματογράφον του ορχήστραν.

Κινημ. Όρφεύς. Προέβαλε τά έργα «Τρομεροί Ιπ
πείς», «Κοκοτόδρομος» μέ τήν Μ. Ζακομπίνη καί «Τά βα
σανιστήρια τής Βενετίας». Λίαν προσεχώς «Μανολέσκου» 
καί διάφορα επεισοδιακά. Βογιατζής
ΔΟΞΑΤΟΝ
Κινημ, ‘Ομόνοια. ’Αργεί.
ΤΣΑΤΑΤΛΖΑ

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν <'Ο ματωμένος έρως», 
καί «Ό καρπός τοϋ πάθους».

ΠΡΩΣΟΤΣΑΝΗ

Κινημ. Άσεήρ. Προεβλήθησαν «Τό φρικτόν όνειρον» 
καί συνέχεια τοΰ επεισοδιακού «Σιωπηλόν μυστήριον». 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ

Ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μοσχοβίτη θά κάμη έ- 
ναρξιν λίαν προσεχώς κινηματογράφος μέ ταινίας τοΰ κ. 
Άλκ. Γούναρη. Έπίσης ύπό τήν αυτήν διεύθυνσιν θά 
λειτουργήσουν κινηματογράφοι καί είς τά πέριξ χωρία τής 
Δράμας, Ροδολίβος, Φωτολίβος καί Καλλιθέα.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου λήγουν αί σύν

δρομα! τών κ. κ. Λ'. Frank Pori Elizabeth, Ρ. Schlater- 
mnnd Alexandrie, Κ. Σουλίδη, Ίωάννου καί Μάλλη, Άρ. 
Πάσχου, Εταιρίας «Συμβατική», Θ. Σκούρα, Μ. Νοβάκ 
καί Ε. Μαυροδημάκη Ά&ήναι. Κινηματογράφου «Σπλέν- 
τιτ» Πειραια. Δ. Στυλίδη Δράμα. Κ. Χανδρινοΰ καί Π. 
Αποστολή Καλάμαι. Δ. Ξανθοπούλου, Δ. Χρόνη καί Π. 
Δαβίδ Δράμα. Κινηματόγρ. ’Αττικόν Βα&ΰ (Σάμου). Κι- 
νηματογρ. «Άστήρ» Χίος. Σινέ Όριάν καί Σ. Μαλλάχ 
Θεσσαλονίκη. Στάσας Τριανταφυλλίδου Ηράκλειοι. Ζαχα- 
ρούλας Κρανιδιώτου Καλάμαι. Άνθιππούλας Σαρίκα Κα- 
βάλλα. Χαρ. Σπανδάγου Χανιά.’Ηλεκτρικής 'Εταιρίας Ρέ- 
Φυμνον. I Τσαρκατόγλου Θεσσαλονίκη. Γ. Ρουσοπούλου 
Κίησίον. Φούλας Μπούκα καί Σωσώς Δάσκα Καλά μας. Γ. 
Λάμπρου καί Δ. Τσιμπούκη Βόλος, Πόπης Πολυξίγκη Η
ράκλειον. Μ. Σχοινά. Θ. Νικολέρη, Χρ. Πανά, Ε. ’Ελευ- 
θεριάδη καί Μ. Παρμενίδου Δράμα. Β. Γεωργιάδη Θεσσα
λονίκη. Άναστ. Κριτή Σάν&η. Μ. Λυμπέρη 'Ηράκλειον. 
'Ερρίκου Μπερεσή Βαϋ-ύ (Σάμου). ’Αλεξάνδρας Δράκου, 
Σπυρ. Κοντούτση καί Β. Γαβαλλά Σϋρος.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομηταί 
δπως μάς ειδοποιήσουν έγκαίρως περί άνανεώσεως τής 
συνδρομής των,

Ε EEiOEIS
ΤΟΥΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΑΣΤΕΡΟΣ

"©πως άνηγγείλαμεν καί διά τοΰ 31βυ τεύχους 
τοϋ ήμετέρου περιοδικού, ετοιμάζεται μέ πάσαν 
επιμέλειαν ή πολυτελής έκδοσις κατά τήν Πρωτο
χρονιά τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος». μέ ποι- 
κίλην καί πολύ ένδιαφέρουσαν ύλην καί πλούτον 
ωραίων εικόνων.

’Η διεύθυνσις τού «Κινημ. Άστέρος» έν τή επι
θυμία της όπως παρουσίαση μίαν εκτάκτως ωφέλι
μον άπό πάσης άπόψεως έ'κδοσιν, επέτυχε τήν πο
λύτιμον συνεργασίαν πλείστων κορυφαίων έπιστη- 
μονικών προσωπικοτήτων μεταξύ τών όποιων συγ
καταλέγονται καί οί κ.κ. Josiah C. Polsom τοΰ συν
δέσμου τών ’Οργανώσεων τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού, 
Dr W. Schioeisheimer, Andre de Maday καθηγητοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Neuehiitel ('Ελβετίας) κ.ά.

©ί έκλεκτοί μας έπίσης συνεργάται Δΐς "Ιρις 
Σκαραβαίου, κ.κ, Ro-Λία, Β. Παπαμιχάλης, JFampas 
καί ό έν Παρισίοις έκτακτος συνεργάτης μας κ. J. 
Faure προσεφέρθησαν εύγενώς νά συμβάλουν εις τήν 
άρτιωτέραν έμφάνισιν τής έκτάκτου αύτής έκδό- 
σεως τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος».

Έπίσης πλήν τής άλλης ωφελίμου κινηματο
γραφικής ύλης θά περιέχη :

Ειδικόν δασμολόγιον Κινηματογραφικών ειδών.
Φορολογία εισιτηρίων Κινηματογράφου.
Κινηματογραφικάς Στατιστικάς.
Πίνακα τών λειτουργούντων συστηματικών Κι

νηματοθεάτρων καθ’ όλην τήν 'Ελλάδα, Κωνσταν- 
τινούπολιν, Κύπρον καί Αίγυπτον.

Πίνακα πλήρη τών Κινηματογραφικών Γρα
φείων, ’Εργαστηρίων μέ τάς διευθύνσεις αυτών.

Διηγήματα, χρονογραφήματα κτλ. κτλ.
Τό Πρωτοχρονιάτικο τοΰτο τεύχος, τό οποίον 

λόγω τών έςαιρετικών δαπανών θά τιμάται πρός 
ΔΡΑΧΜΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (άρ. 25) ΕΚΑΣΤΟΝ 
δέν θά περιλαμβάνεται εις τήν συνδρομήν καί 
κατά συνέπειαν καί οί κ.κ. συνδρομηταί παρακα
λοΰνται νά τό άγοράσουν Ιδιαιτέρως.

Γίνονται άπό τοΰδε δεκταί παραγγελίαι διά τήν 
έξασφάλισιν τοΰ πρωτοχρονιάτικου τεύχους έπί 
προκαταβολή τοΰ αντιτίμου.

©ί κ.κ. Έπιχειρηματίαι Κινηματογραφικών' ’Ε
πιχειρήσεων παρακαλοΰνται όπως έξασφαλίσουν 
άπό τοΰδε χώρον διά τήν δημοσίευσιν άγγελιών, 
τών όποιων αί τιμαί έκανονίσθησαν ώς κατωτέρω.
Έξώφυλλον άπαραιτήτως δίχρωμον Δρχ. 1000
'Ολόκληρος σελίς δίχρωμος » 750
'Ολόκληρος σέλίς » 500
'Ήμιαυ σελίδος » 300
Τέταρτον σελίδος » 150
Ύποσέλιδα μέχρις 5 στίχων δίστηλα » 100

1 · /

Δ.Ι.ΚΑΡΡΑΣ
(Κληρονόμοι) 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα:
«ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ»
Τηλέφ. 52-14

ΓΕΝΙΚΑΙ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΞ-ΦΙΑΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Κολοκοτρώνη 29

Τηλεγραφήματα 
ΣΙΝΟΡΙΑΝ 

Τηλέφωνον 56—99

ΙΚΑΦΙΑΜ 
ι. koypoyhiothi 

ΓΕΝΙΚΑ! ΚΙΝΗΜΑΤΟ- 
ΓΡΑΓ. IHIKE1PBSEI2 ί

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΣΗΦ ΜΛΡΓΟΥΛΗΣ 
γεν. KiNmiomiim

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ» 1 
Γραφεία: 

ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 57—14

ι. mmnuEZ

Κινηματογραφικοί 
Ταινίαι

Γραφεία :
Όδύς Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

!· mOAIHOZ 
ω Γ, HMSTOW

Κ ινη ματογ ραφικαί * 
μηχαναι 

Κ ινη ματογ ρ αφικαι 
ταινίαι

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

Κινηματογραφικά! 
ταινίαι

Κ ινη ματογραφικά 
εργαστήρια
Γραφεία :

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ- 
ΒΙΥΛΓΑΡΙΔΗΪ

Κινηματόγρ. ταινίαι
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΕΥΠΘΛΙΔΟ2 1 +

ΑΘΗΝΑΙ—Τηλέφ. 54—69

ΠΜΒΑΤΙΚΗα.ε.
Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6α 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04 
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

ΙΙΠΜΜΙΙΓΓΙ 
ΦΙΑΜΖ (EUAS)

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 
ΑΘΗΝΑΙ

ΤηλεγραφήματαΜΕΤΡΟΦίΛΜΣ 
Τηλέφωνον 60—21

iu> mm

Κινηματογραφικά! 
μηχαναι

Κινηματογραφικά! 
ταινίαι

ΙΟΥΛΙANOΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

Κ. ΣΟΥΛΙΑΕΣ
Κινηματογραφικαί 

Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΗΗΜΑΤΟίΡΛΦΟΣ 
ΑΡΗΣ

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογρά

φος τών Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΗΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΝΙΑΙ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ : 

ΚΟΑΩΝΟΥ 6S 
Τηλέφωνον 1-56 
"Ωραι Γραφείου:

9—11 π. μ. 3—6 μ. μ.
Πλήν τής Τετάρτης

ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦίΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό Πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά

φος τών ’Αθηνών
μέ πλήρη ορχήστραν

Ή δαπάνη τών κλισέ τών διαφημιζομέρων ειδών 
θά έπιβαρύνη τούς κ.κ. πελάτας.

Σ η μ. «Κ. Ά σ τ έ ρ ο ς». Είς τούς κ.κ. Διευ- 
θυντάς συστηματικών Κινηματογράφων καί ειδικών 
έπιχειρήσέων, συνιστώμεν ίριαιτέρως τήν διαφήμι- 
σιν τών έργασιών των είς τόν «Κινηματογραφικόν 
’Αστέρα», διότι έκτος πού ωφελούνται μεγάλως έκ 
τής διαφημίσεως, ένισχύουν ούτω καί τόν άγώνα 
τοΰ μοναδικού δημοσιογραφικού των οργάνου, τό 
όποιον παλαίει άπό έξ ολοκλήρων έτών διά τά συμ
φέροντα άποκλειστικώς τών έπιχειρήσεών των καί 
μόνον, άνευ ούδεμιάς άλλης βοήθειας.

Ξ^ΙΙΙΡ
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΜΤΑΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΒΑΑΑΑΑ

Κ. & Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
©Δ©Σ ΧΑΑΚΟΚΦΝΔΥΔΗ 79Λ Α£ΗΧλΙ

Η ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΟΑΣΙΣ ΕΡΩΤΟΣ
EINRI ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΕΠΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

μέ πρωταγωνί-στριαν τήν βασίλισσαν τής καλλονής ΑΛΜΑ ΜΠΕΝΕΤ τού προβάλλεται μέ 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν είς τδ ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ αυτήν τήν εβδομάδα, 

είναι μία τρανή άπόδειξις τών άνωτέρω.

Μετά τον άνωτέρω θρίαμβον θά έπακολουθήση ή προβολή ά'λλου πραγματικού κολοσσού τής Tiffany 

Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΝΕΟΣ 
(LUCKT ΒΟΥ)

Μέ πρωταγωνιστάς τήν Μαργαρίτα Κουΐμπυ καί τον Τζώρτζ Τζέσσελ.
Ταινία ομιλούσα, μέ ελληνικούς διαλόγους. "Ενα δραμα άφαντάστου πλοκής καί ενδιαφέροντος

μ εταιρεία mas

T1FFANNY STAHL
©Α ΑΠΟΔΕΙΧΗ ΕΦΕΤΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΝΕ 

Τ\ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΙΝΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Τδ γραφεΐόν μας διαθέτει διά τούς έπιθυμοΰντας, πλήν τών όμιλουσών καί τάς 
σιωπηλός τοιαύτας.
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