
Ή ιδεώδης έρμηνεΰτρια τού ρόλου της Φρειδερίκης εις τό άβάνατον μουσικόν έργον τοΰ Φράντς Λ4- 
χαρ, όπου συμπρωταγωνιστούν οί κορυφαίοι καλλιτέχναι τής γερμανική? σκηνής Έλζε "Ελστερ, Άν- 
τέλλα Ζάντροκ, '©ττο Βάλμπουργκ, Πάουλ Χέρμπιγκερ καί ό διαπρεπής τενόρος τοΰ Κρατικοΰ Μελο

δράματος τ·ΰ Βερολίνου Χάνς Μπόλμαν είς τόν ρόλον τοΰ Γκαΐτε,

·ΙΙ····ΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΜ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ^
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΣΤΗΡ
ΟΜΙΛ9Ν |

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ’βν Χίφ τή 19η Ίανουαρίου 1934 Ξ
ϊ “ΟΥΕΠΣΤΕΡ· ΣΙΚΑΓΟ., |
| /Λ. ΔΗ/ΛΟΠΟΥΛΟΥ & S·*

ΧΙΟΣ |

Κύριον
ΧΡΗΣΤΟΝ ΑΞΑΡΛΗΝ

’Αντιπρόσωπον Μηχανημάτων όμιλοΰντος

ΟΪΕΠΣΕΡ - ΣΙΚΑΓΟ

’Αθήνας

Φίλε κ Χρήστε Άζαρλή

Κατόπιν τής πλήρους έπιτυχίας τής λειτουργίας τών είς | 
τό Κινηματοθέατρον μας ΑΣΤΗΡ έγκατασταθέντων παρ’ υμών μη- 1 
χανημάτων όμιλοΰντος κινηματογράφου ΟΥΕΠΣΤΕΡ-ΣΙΚΑΓΟ (Μού- = 
βιτον), έπιτρέψατέ μας να σάς έκφράσωμεν καί διά τοΰ φιλτάτου | 
«Κινηματογραφικού Άστέρος», τόν ζωηρότατον ένθουσιασμόν | 
μας καί τήν απόλυτον ίκανοποίησίν μας διά τήν καταπληκτικήν | 
ηχητικήν άπόδοσιν τών μηχανημάτων τούτων, τών όποιων εΐσθε I 
άντιπρόσωπος, μαζύ μέ τάς άπειρους εύχαριστίας μας.

Τά μηχανήματα ΟΥΕΠΣΤΕΡ ΣΙΚΑΓΟ, τών όποίων άπορούμεν | 
πώς δέν έκάματε εύρυτάτην διαφήμησιν, έκτος τών άλλων πλεο- 1 
νεκτημάτων, άποκλειστικοΰ συμφέροντος διά τόν έπιχειρημα- = 
τίαν, τής λειτουργίας των δηλαδή δΓ άπ’ εύθείας συνδέσεως = 
μετά τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος τής πόλεως, τοΰ εύκολου χει- | 
ρισμοΰ των, τής λογικωτάτης τιμής τόσον τοΰ μηχανήματος όσον | 
καί τών άνταλλακτικών αύτοΰ (λαμπών κλπ.) έχουν ήχητικην | 
άπόδοσιν τοιαύτην άπό άπόψεως καθαρότητας καί γλυκύτητος | 
ήχου, ώστε να δικαιολογείται άπολύτως ό αυθόρμητος ένθου- | 
σιασμός τού πλήθους, πού έτίμησε τάς πρώτας παραστάσεις | 
τοΰ όμιλοΰντος καί τοΰ όποίου ένθουσιασμοΰ ύπήρξατε αύτό- | 
πτης μάρτυς.

Ζωηρότατα ικανοποιημένοι διά την χάρις είς ύμάς έπιτυ- | 
χίαν μας ταύτην καί διαβιβάζοντες τά θερμά συγχαρητήρια, τό- ξ 
σον ημών όσον καί τοΰ κοινού μας, σάς σφίγγομεν είλικρινά τό | 
χέρι καί σάς εύχόμεθα όλοψύχως εύρυτάτην διάδοσιν τών μη~ i 
χανημάτων ΟΥΕΠΣΤΕΡ-ΣΙΚΑΓΟ προς εύόδοσιν μιάς τόσον εύσυ- 1 
νειδήτου έργασίας, όπως ή ίδική σας καί τών μηχανημάτων ΟΥ- = 
ΕΠΣΤΕΡ τά όποια συνιστώμεν άνεπιφυλάκτως είς τούς συναδέλ- ξ

φους μας. |

Μετά πολλής έκτιμήσεως ξ

Μ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ καί Σία I
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ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
1933 -1934

Γ ΑΛΛΙΚΑΙ

1. ΚΑΒΑΛΚΑΤ Κλάϊβ Μπρούκ
2. ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ »
3. ΜΗΤΕΡΑ Μάε Μάρ;
4. Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ τών ΘΗΡΙΩΝ 

Ζενέ Ρατμόντ
5. ΓΟΛΓΟΘΑΣ μιας ΚΟΛΑΣΜΕΝΗΣ 

Τζόρνταν
6. Η ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΗ Λουπέ Βελέζ
7. Μ’ ΑΠΑΤΑ ΔΕΝ Μ’ ΑΠΑΤΑ 

Ζενεβιέβ Τομπέ
8. ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ ΣάμηΚοέν
9. Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33ΆνιρέΛυγκέ
10. ΚΑΜΠΙΝΑ No 3 ΦΛΟΡΕΛ
11 ΕΚΛΑΨΑΝ ΕΝΑΝ ΑΝΤΡΑ!!

Λιλή ΝΤΑΜΙΤΑ
12. ΛΙΛΙΟΜ Σάρλ ΜΠΟΥΑΠΕ
13. ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ 

Έλίζα Λάντι

ΑΓΓΛΙΚΑΙ

14. ΓΙΑ ΤΟΠΑΙΔΙΤΗΣ Έλίζα Λάντι
15. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΆΓΑΠΗΣΑ » »
16 ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΔΙ

ΔΟΥΝ ΛΙΑΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ·
17. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΥ Λ. Χάρβεΰ
18. ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΣΟΥΖΑΝΑ

ΛΙΑΙΑΝ ΧΑΡΒΕΎ·
19. ΤΟ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΝ ΜΗΧΑ

ΝΗΜΑ Ζενεβιέβ Τομπέ
ΙΣΠΑΝΙΚΑΙ

20. ΣΠΑΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Ζοζέ Μοχίκα

21 ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩ
ΔΙΑ Ζοζέ Μοχίκα

22.0 ΑΡΧΙΑΊΣΙΓΓΑΝΟΣΖ.Μοχ.
23.0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ 

ΓΗΣ ΓΗΣ Ραούλ Ρουλιέν
24. ΜΗΝ ΑΦΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ Ραούλ Ρουλιέν
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΖΟΥΡΝΑΛ ΜΟΥΒΙΤΟΝ

ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΤΕΡΗ ΤΟΥΝ (Μίκη Μάουσ) 
ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ 
ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΚΩΜΩΔΙΕΣ

Εκατόν ταινίαι προηγούμενης παραγωγής όμιλοϋσαι, άδουσαι ήχη- 
τικαι, σιωπηλοί κλπ.

ΤΤΡΟΒΑΑΛΟΝΤΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΞ

ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΕΓΠΧΕΙΡΗΣΙΣ ΣΑΣ

ΤΗΛΕΦ
22-654 ΤΗΛ. ΔΙΕΥΟ.

ΦΟΞ ΦΙΛΜ

’ ------------------- / p ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΣ g
ΐ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ |ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

I 
I ί

Δρ. 100·—
» 60.—
, 30.—

Έτησία.......
Έξάμηνος...
Τρίμηνος.. .

ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία Δολλάρια ΔΎ Ο
Αί αυνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΡ.2 (326)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥ®ΥΝΣΙ2 

κ. HP. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
Γραφεία: ‘©δός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 30

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
'Η σελίς....» 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

"Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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ΠΡΞ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΟΝΤΑΙ
ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

Άπό δύο ετών καί πλέον, λόγφ τών δυσκολιών πού 
παρουσίαζε ή κυκλοφορία μιάς ταινίας ανα τα διάφορά 
κράτη, καί κατά συνέπειαν ο εξ αυτής περιορισμός της εμ 
πορικότητός του, ήρχισε νά πραγματοποιείται υπο των εν
διαφερομένων παραγωγικών καί εμπορικών κινηματογρα 
φικών κύκλων, τό ντουμπλάρισμα τών ομιλουσων ταινιι , 
άπό τήν πρώτην γνησίαν γλώσσαν εις διάφορους αλλας.

Τό σύστημα αυτό, τό όποιον ημείς λεγομεν ντουμπλα- 
ρισμα, άπό τό γαλλικόν «ντουμπλάζ» καί το αμερικανικόν 
«ντοΰμπιγκ» (dubbing), διότι δέν ευρομεν_ ακόμη την κα
τάλληλον λέξιν, είνε ένα πραγματικόν θαΰμα υπομονής.

Άς ύποθέσωμεν π.χ. δτι είς ενα ομιλούν φιλμ, οι αγ
γλικοί διάλογοι πρέπει νά γίνουν γαλλικού Πρόκειται πε
ρί μιας μεταφράσεως, όχι απλής όπως τών θεατρικών έρ
γων, άλλά δύσκολης καί πολύπλοκου. Πρέτει να ευρεθη 
διά κάθε φράσιν άγγλικήν μία γαλλική, τής οποίας οι λέ
ξεις άφ’ ενός μέν θά αποδίδουν δσον τό δυνατόν πιο πι
στά τήν έννοιαν τοΰ πρωτοτύπου, άφ’ ετέρου δέ νά αντι
στοιχούν σχεδόν τελείως πρός τ ς αγγλικός κατά τον αριθ
μόν τών συλλαβών καί κατά τόν τονισμόν. Πρεπει με ολί
γα λόγια, αί λέξεις αύταί νά προφέρωνται μέ κινήσεις τών 
χειλέων όμοιας δσον τό δυνατόν μέ έκείνας ποΰ κάμνει 
είς τήν ταινίαν δ ξένος ηθοποιός.

Έτσι «ντουμπλάρονται» εις διαφόρους γλωσσάς τα 
φιλμ τής Γκρέττα Γκάρμπο, τής Μπριγκίττε , Χέλμ, τής 
Τζόαν Κράουφορδ, τής Λίλιαν Χάρβεϋ, τοΰ Ουάλλας Μπή 
ρυ, τοΰ Βίλλυ Φρίτς, καί κάθε άλλου άστέρος τοΰ κινη
ματογράφου. , ,

Ή μέθοδος αυτή τελειοποιείται άπό ημέρας εις ηαε· 
ραν, μέ τήν ελπίδα δτι θά ήμπορέσωμεν, έν μέρει, νά ξα- 
ναγυρίσωμεν είς τά φιλμ πού προορίζονται δΓ ολον τον 
κόσμον άδιακρίτως, δπως ήσαν τά παλαιά βωβά. 2χεπ- 
κώς μέ τάς βωβάς ταινίας, πρέπει νά σημειωθή δτι είς 
πολλάς άπό αύτάς προστίθενται τώρα διάλογοι, και εισι 
τάς ξαναβλέπομεν ώς όμιλούσας. Άλλοι πάλιν γίνονται 
μόνον ηχητικοί, μέ τήν προσθήκην μουσικής.

Άς ίδοϋμε πώς ένα βωβόν φιλμ μεταβάλλεται εις 
ηχητικόν. Άφοΰ γίνη ή εκλογή του, τό εμπιστεύονται εις 
τά; φροντίδας ενός μουσικοσυνθέτου. Αυτός τό βλεπει να 
προβάλλεται πολλές φορές διά νά όρίση τίνος είδους μου
σική χρειάζεται διά τήν κάθε σκηνήν του. "Έπειτα, αν εύ
ρη τά κατάλληλα κομμάτια, τά χρησιμοποιεί, άλλως συν
θέτει νέα.

Διά μίαν σκηνήν έρωτικήν π.χ. μεταχειρίζεται ένα 
μοτίβο παθητικόν καί αισθηματικόν, ένφ διά μίαν, παρτί
δα μποξ συνθέτει κάτι γρήγορον, δυνατόν, πολυθορυβον.

Άφοΰ καθορίση τά διάφορα μουσικά άποσπάσματα 
καί τούς άλλους θορύβους—τόν ήχον τοΰ νεροΰ ποΰ πέ
φτει, τοΰ τραίνου, τοΰ άεροπλάνου, τής βροχής, τοΰ αυιο- 
κινήτου, τοΰ άλογου πού τρέχει, κτλ.—άρχίζει νά χρονομέ
τρη μέχρι δευτερολέπτου τήν διάρκειαν κάθε , σκηνής, διά 
νά συνθέση τήν μουσικήν πού έδιάλεξε είς τόσες «μπατ-

τοΰτες» δσες χρειάζονται άπό τήν άρχήν έως τό τέλος τής 
σκηνής. ‘Ενώνει κατόπιν τά μουσικά κομμάτια πού προο
ρίζονται διά τήν πρώτην μπομπίνα τοΰ φιλμ—σήμερα τά 
ηχητικά φιλμ διαιρούνται εις πολλές μπομπίνες μήκους 
300 μέτρων ή κάθε μία. Βάζει νά προβληθή ή μπομπίνα 
αυτή, καί συγχρόνως τήν συνοδεύει πρώτα μέ τό πιάνο 
καί κατόπιν μέ όλόκληρην τήν ορχήστραν.

Δοκιμάζει, ξαναδοκιμάζει, μακραίνει, κονταίνει τα μου
σικά κομμάτια, έως δτου έλθουν δλα είς τελείαν άντιστοι- 
χίαν μέ τάς σκηνάς τοΰ φιλμ. Κάμνει έπειτα μίαν ή δύο 
δοκιμάς άκόμη, διά μεγαλειτέραν άσφάλειαν. Έπί τέλους 
τά φώτα σβύνουν, κλείνουν δλες η πόρτες, επικρατεί σιω
πή άπόλυτος καί άρχίζει νά παίζη η μουσική. Τό μικρο- 
φωνον κρεμασμένον είς τόν άέρα, επάνω άπό το κεφάλι 
τοΰ μαέστρου, άποτυπώνει μέ απάθειαν καί αδιαφορίαν 
τόν παραμικρότερον θόρυβον, τόν πιό άνεπαίσθητον ήχον.

Ό μηχανικός τοΰ ήχου, προσωπικότης σημαινουσα, 
μένει κλεισμένος είς τήν καμπίνα του, τής. οποίας οί τοί
χοι, άποτελούμενοι άπό ειδικήν ουσίαν, είνε άδιαπέραστοι 
άπό τούς ήχους τής ορχήστρας. Ακούει μέ μίαν κάσκα τήν 
έκτέλεσιν τής μουσικής, ένφ τά χέρια του ασχολούνται να 
γυρίζουν διακόπτας καί νά παιοΰν, μυστηριώδη κουμπιά, 
διά νά κα Όνίζεται ή έντασις τοΰ ήχου πού άποτυπώνεται. 
Έτσι ήμπορεϊ νά κάμη άσθενέστερον ένα πολύ, δυνατόν 
«φόρτε» τής μουσικής, ή νά αΰξήση ένα «σόλο» άδύνατον.

Τά ηχητικά μόνον φιλμ είνε ήδη ελάχιστα. Ο κοσμος 
τά θέλει τώρα δλα όμιλοΰντα. Καί γι’ αυτό χρησιμοποιεί
ται ευρύτατα ή μέθοδος τοΰ «ντουμπλάζ», δια τήν οποίαν 
έμιλήσαμε εις τήν άρχήν.

Διά τό «ντουμπλάζ» είνε περιζήτητοι οι ηθοποιοί του 
θεάτρου τής πρόζας. Έδώ δέν προβάλλεται πια το φιλμ 
κατά μπομπίνες, δπως δταν πρόκειται νά γίνη, ηχητικόν. 
Άφοΰ τό ιδουν μίαν ή δύο φοράς ολόκληρον οι κυριωτε- 
ροι ηθοποιοί πού θά δανείσουν τήν φωνήν , των εις τον 
Α ή τόν Β ξένον άστέρα, χωρίζεται είς πολυάριθμα κομ
μάτια, μήκους άλλοτε μεγαλυτέρου καί άλλοτε μικροτέρου.

I Κάθε τέτοιο κομμάτι άποτελεϊ μίαν σκηνήν.
Οί ηθοποιοί, καθισμένοι είς μίαν σκοτεινήν αίθουσαν, 

εμπρός εις ένα πανί, βλέπουν νά παίζεται καί να ξαναπαι- 
ζεται άμέτρητες φορές ή κάθε σκηνή. Τήν πρώτην φοράν, 
μεγάφωνον προφέρει καί τάς ξένας λέξε ς τοΰ πρωτοτύπου. 
Έπειτα ή σκηνή προβάλλεται βωβή. Και οφείλουν πλ,εον 
οί ηθοποιοί, ύπό τήν άγρυπνον κοί υπομονητικήν οδηγίαν 
τοΰ διευθυντοΰ, ό όποιος τούς έχει περιγρά-ψει προηγου
μένως τούς χαρακτήρας κάθε προσώπου τοΰ έργου, να προ
σπαθήσουν νά προφέρουν τήν κατάλληλον στιγμήν τας 
ώρισμένα: λέξεις, κινώντας τά χείλη των δπως και οι η- 
ρωες τοΰ φίλμ. ,

Ή εργασία αύτή είνε, εννοείται, μακρα και κουραστι
κή. Απαιτείται διαρκής ορθοστασία, νεύρα γερά καί ύπο. 
μονή άνεξάντλητος. "Ιδίως είνε δύσκολοι αί σκηναι εκεί
νοι εις τάς οποίας δ ηθοποιός δμιλεί έχοντας γυριμενην
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ιήν πλάτη του προς τό κοινόν. Λόγφ τής θέσεώς του, δέν 
φαίνεται ποτέ ακριβώς αρχίζει νά προφέρη τήν πρώτην λέ- 
ζιν. ΕΙς τάς περιπτώσεις λοιπόν αύτάς, γίνεται χρήσις μιας 
ειδικής κάσκας, όμοια; μέ τών ασυρματιστών, ή ότοία επι
τρέπει εις τόν ηθοποιόν νά άκουη—αυτός μόνον, χωρίς νά 
προκαλήται ό παραμικρός θόρυβος εις τό περιβάλλον-τήν 
φωνήν τοΰ «άστέρος» τήν όποιαν «ντουμπλάρει».

Διά νά επιτυχή Ί οιπόν απολύτως ένα ντουμπλάρισμα, 
χρειάζεται νά έχη κανείς πολύ καλούς ουιεργάτας. Σήμε
ρον όλοι οί έκτελοΰντες τήν εργασίαν αύτήν, δηλαδή οί 
αφανείς ήθοποιοί πού ομιλούν τήν άλλην γλώσσαν, έχουν 
απολύτως είδικευθή. Δέν είνε διόλου εΰκολον εις ο'ιονδή- 
ποτε, ^Ελληνα επι παραδειγματι, νά ομιλήση διά λογαρια- 
σμόν άλλου ηθοποιού, έστω άκόμη καί αν αύτός πού ποί- 
ζει εις μίαν βωβήν ταινίαν ή όποία πρόκειται νά «ντουμ- 
πληρισθή» και νά γίνη όμιλοΰσα, είνε ό ίδιος πού θά όμι- 
λήση έκ τών ύστερων.

Είς τήν Γαλλίαν οί «φανείς αυτοί πρωταγωνισταί— 
όπως τούς αρέσει νά άποκαλοΰνται—έζήτησαν καί έπέτυ- 
χον παρά τής Κυβερνήσεως τήν έκδοσι’ν Προεδρικού Δια
τάγματος, δυνάμει τοΰ οποίου απαγορεύεται ή προβολή 
μιας «ντουμπλαρισμένη;» ταινίας, άν πρό τής προβολής αυ
τής δέν άναφέρονται καί τά ονόματα τών αφανών ήθο- 
ποιών πού μιμούνται τάς ομιλίας των είς τήν γαλλικήν 
γλώσσαν.

***
Τό διαμέρισμα δμως ένός στούντιο κινηματογραφικού, 

που κτυπφ περισσότερον είς τό μάτι ενός επισκέπτου, είνε 
η «αίθουσα τών θορύβων». Έκεϊ μέσα, μέ ελάχιστα μη
χανήματα καί εργαλεία, ήμποροΰν νά παραχθοϋν εις μίαν 
στιγμήν οί πιό απρόοπτοι καί διαφορετικοί ήχοι.
„ άνοίζη κανείς ένα μεγάλο ντουλάπι μέ έμφάνισιν 
απλήν και ουνειθισμένην, θά άντικρύση μίαν έγκατάστασιν 
άπό μοχλούς, σίδερα, ελάσματα, φυσερά καί διάφορα άλλα 
αντικείμενα.

Τό ντουλάπι αύτό έχει τοιχώματα άπό πανί. "Ενα ή- 
λβκτρικόν σύρμα τό ενώνει μέ μίαν σειράν άπό πολύχρωμα 
πλήκτρα, όπως τοΰ πιάνου. Κάθε πλήκτρον φέρει μίαν επι
γραφήν, τύμπανα, πουλιά, τηλέφωνον, καμπάνα, κλάξον 
αυτοκίνητου, σφύριγμα βαποριού, σειρήν, άνεμος, βοοχή, 
κεραυνός κτλ.

’Αρκεί νά τεθή είς κίνησιν ένα ειδικόν μοτέρ καί νά 
πιεσθή ενα απο τα πλήκτρα, διά νά παραχθή άμέσως ό 
αντίστοιχος θόρυβος.

Υπάρχει, εννοείται, καί είς τήν αίθουσαν αύτήν ένα 
μικρόφωιον.

Έπειτα ό μηχανικός τοΰ ήχου άιαλαμβάνει νά ένωση, 
να ανακατέψθ τούς διαφόρους θορύβους μέ τήν δμιλίαν 
τών ηθοποιών ή μέ τήν μουσικήν, κανονίζοντας συγχρόνως 
καί τήν έντασίν των.

Και τέλος καλείται τό κοινόν διά νά ίδή καί νά κρίνη 
είς τάς αίθούσας τών κινηματογράφων τό άποτέλεσμα τών 
προσπαθειών τόσων ανθρώπων.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ή Pathe—Natan θά «γυρίση» προσεχώς τό 

φιλμ «Άννα Καρενίν» τής οποίας τήν σκηνοθεσίαν 
άνέλαβεν ό Όζέπ.

— Ό περίφημος Γερμανός καλλιτέχνης τοΰ κινη
ματογράφου Έμιλ Γιάννιγκς, προσβληθείς εσχάτως 
άπό νευρασθένειαν, ήκΰρωσε δλα τά συναφθέντα τε 
λευταιως συμβόλαια διά τών οποίων άνελάμβανε τήν 
ύποχρέωσιν νά παίζη εις διάφορα θέατρα τής Κεν 
τρικής Ευρώπης.

—Ό διάσημος Γερμανός τενόρος Τάουμπερ προ- 
σελήφθη ύπό τής αγγλικής εταιρίας «Μπρίτις Ίντερ- 
νασιοναλ» καί θά «γυρίση» διά λογαριασμόν της 
ενα φιλμ τοΰ οποίου ή ύπόθεσις θά είναι ένα έπει- 
σόδιον τής ζωής τοΰ Σοΰμπερτ.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ’Ιανουάριος.—(Τοΰ τακτικού άντα- 
ποκριτοϋ μας).— Ο ανεκδιήγητος έκ Μακεδονίας έλκων τό 
γένος Άχιλλεύς Μάνδρας ή Μανδρά καλλιτέχνη; (!) θεά
τρου, κινηματογράφου κλπ. εύρίσκεται άπό τινων ημερών 
είς τήν πόλιν μας, προκειμένου νά έκδικασθή μία άγωγή 
του κατα τοΰ έν τή πόλει μας κινηματογράφου Rex, δΓ 
ήζ ζητεί νά τοΰ δοθούν, ώς άποζημίωσις, λίραι άγγλικαί 
700 ή δραχ. 430.000—0 αθεόφοβος !—διότι τό έν λόγφ κι
νηματοθέατρου, δέν προεβαλε διόλου τήν έπίσης ανεκδιή
γηταν ταινίαν του «Ό Μάγος τής Αθήνας» τήν όποιαν 
μετωνομασε εις την Αίγυπτον, «Μια άγάπη ποΰ δέν σβύ- 
νη». Η δίκη ανεβληθη πλειστάκις τή αιτήσει τοΰ κ. Μα- 
δρά καί τοΰτο ίσως διά νά έπιτύχη κάποιον συμβιβασμόν, 
άφοΰ ήδη έκσμε προτάσεις ότι δέχεται άποζημίωσιν 100 
λιρών, έναντι τών 100 που εζητει όρχικώς, χωρίς εννοεί
ται να επιτυγχάνει και αύτο τό κόλπο, διότι ό έναγόμενος 
είναι βέβαιος οτι θά κερδίση πανηγυρικώς, τήν δίκην, 
καθ όσον βεβαιεΐ διά πλείστων μαρτύρων ότι ό κ. Μα
ύρα; έξηπάτησε τήν διεύθυνσιν τοΰ Rex, άποκρύψας τό 
γεγονός ότι έπρόκειτο περί τής ταινίας «Ό μάγος τής 
’Αθήνας», βεβαιών άντιθέτως ότι πρόκειται περί άλλης 
ένιελώς νέας. Διά νά μή άποκαλυφθή δέ ή κακή του πί- 
στις άφησε τήν έπιχείρησιν νά διαφημίζη τήν ταινίαν μέ
χρι τής παραμονής τής προβολής της, διά νά τήν έκθέση 
απέναντι του κοινού, ,ίσχυριζόμενος έν τφ μεταξύ οτι δέν 
παρεδόθη ή ταινία είς χεϊρας του ύπό τής ύπηρεσίας τής 
λογοκρισίας διά νά γίνη ή σχετική δοκιμή. Ότε δέ τήν 
παραμονήν τής προβολής της ό κ. Μαδράς έκόμισε—έπί 
τέλους—τήν ταινίαν καί κατόπιν δοκιμαστικής προβολής 
ή διεύθυνσις τοΰ Rex ήρνήθη νά τήν προβάλη, δ ανεκ
διήγητος Μαδράς ήπείλησε γήν καί ουρανόν, ζητών άπο- 
ζημίωσιν 700 !! λιρών. Ήδη ή δίκη θά συζητηθή τό 
πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ προσεχούς μηνός Φεβρουά
ριου, θά κρατήσωμεν δέ τούς άναγνώστας μας ενήμερους 
τής δικαστικής άποφάσεως.

Έν τφ μεταξύ ό ανεκδιήγητος μέγας καλλιτέχνης κ. 
Μαδρας περιοδεύει τήν πόλιν μέ τό ίδιότυπον σπόρ κο
στούμι τον,,είς πάντα δέ πού τυχόν ήθελε τοΰ άπευθύνη 
τόν λόγον, άρνεϊται νά δμιλήση τήν ελληνικήν, ώς άγνοών 
αύτήν. Είς τούς οπωσδήποτε δμως γνωρίζοντας αυτόν όμι
λε! πάντοτε μέ στόμφον, ότι είναι είς έκ τών άριστων 
καλλιτεχνών τής σκηνής καί τής οθόνης, ότι διετέλεσε 
πρό 55 έτών μέλος τού θιάσου τής Σάρρας Μπερνάρ καί 
ότι ήτο δ άχώριστος παρτναίρ έν Χόλλυγουντ τής Πόλα 
Νέγκρι, τής Μαρί Ντρέσλερ καί τής...Φρίντα Πουπέ-λίνα.

Κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα προεβλήθησαν τά κά
τωθι έργα είς τούς εξής κινηματογράφους τής πόλεώς μας.

Γκωμδν Πάλας.—Προεβλήθη μετά μεγάλης έπιτυ- 
χίας τό έργον «Χίλιες καί δυό νύχτες» μέ τόν Μοσζοΰκιν.

Κοσμογκράφ.—Προεβλήθη τό'Ήμουν κατάσκοπος».
Λίντο. — Προεβλήθη έπιτυχώς τό «"Ασμα ’Ασμάτων» 

μέ τήν Μαρλέν Ντήντριχ.
Μηελβν.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρτοπος πού 

σκότωσα» καί «Ό καθαρόαιμος»
Μαξέστικ.—Προεβλήθη τό γαλλικόν έργον «Πάπρι

κα» μέ τήν Ίρέν ντέΖιλάϊ, τόν Έτσεπάρ καί τόν Λεφέβρ, 
έπιτυχώς.

, Ισις.—Προεβλήθη τό «Γκράντ -Ότέλ».
’Ελντοράντο.—Προεβλήθη ή κωμωδία δ «Ερωτευ

μένος σιδηρουργός» μέ τόν Μπάστερ Κήττον».
Κουρσάαλ.—«Θεόδωρος καί Σια».
Μωχάμετ Αλν.—«Ή μικρή Τερέζα» μέ τήν Ζανέτ 

Γκαίϋνορ καί τόν Φαρέλ.
Ρουαγιάλ.—«Τό άδιέξοδον» μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν 

και τήν Κάίη Φράνσις.
, Ρέξ. «Μιά βραδυά χορού» μέ τόν Άνρύ Γκαρά καί 

τήν Μέγκ Λεμονιέ.
Ριάλτο. «Τό άσπρο ρόδο» ταινία αιγυπτιακή μέ τόν 

Αβδελ Οναχαμπ. Γεώργ. Σειρηνίδης
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ΠΑΡΑΓΟΓΗ “CINE ALLIANZ,,

Η ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις : Ε.Κ.Ε.
"Εργον κατασκοπείας, δπως δεικνύει καί ό τίτλος 

του τό όποιον δέν προσθέτει τίποτε τό νέον εις την 
πείράν ποΰ μάς έδωσε τήν «Μυστηριώδη Κυρίαν», 
«X 27», «Μάτα Χάρι-, «Ύπό ψευδή σημασίαν» κ. α.

Ή ύπόθεσις ένθυμίζει είς τάς γενικας γραμμας 
τήν «Μυστηριώδη Κυρίαν, άλλά ταύτοχρόνως δανεί
ζεται καί διαφόρους καταστάσεις άπό τά λοιπά προ- 
αναφερόμενα έργα. 'Η σκηνοθεσία όφείλειαι είς τόν 
Γκέραρ Λάμπριχτ είναι δέ άπλώς εύσυνείδητος. Με
ρικοί νυκτεριναί φωτογραφίαι Αξιοσημείωτοι.

Έκ τών ήθοποιών καλλίτερος δ Όσκάρ Χομολκα, 
ό όποιος δημιουργεί περίφημα ένα περίεργον τύπον 
άσυνειδήτου άνθρώπου. Ή Μπριγκίττε Χέλμ ωραία 
καί δ Κάρλ Λούντβικ Ντήλ παίζει μετρημένα τόν ρό
λον τοΰ Αύστριακοΰ Αξιωματικού. „

Γενικώς πρόκειται περί συνήθους έργου, το ο
ποίον, λόγω τοΰ τίτλου του καί τής πρωταγωνίστριας 
του, δέν στερείται έμπορικής Αξίας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ U. F. Α.

ΓΥΜΝΟΣ ΣΑΝ ΊΟ ΣΚΟΥΛΙΚΙ
Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη συγχρόνως είς τά: 

«Σπλέντιτ· καί «’Απόλλων·.
Έκμετάλλευσις : Ε.Κ.Ε.

Τό φίλμ αύτό δικνύει καθαρά δτι ό Ζώρζ Μιλ- 
τόν (Μπουμπούλ) θέλει νά ξεφύγη άπό τις χονδρο- 
κομμένες φάρσες, δπως π. χ. τόν «Βασιλέα τών 
τζαμπατζήδων», διά νά καταπιαστή μέ σοβαρώτερα 
έργα. Δυστυχώς τό μόνον πού επιτυγχάνει είναι νά 
μάς κάμη νά άναπωλώμεν μέ συγκίνησιν τάς ,πρώ- 
τας του έπιτυχίας. "Ας άφήση λοιπόν τά λεπτά έργα 
δΓ άλλους πού έχουν τά προσόντα, καί ιδίως τά 
φυσικά, καί άς έπανέλθη είς τό είδος τών φίλμς ποΰ 
τόν άνέδειξαν καί τόν κατέστησαν δημοφιλέστατον.

Διά τό φιλμ δέν έχομεν νά είπωμεν πολλά 
πράγματα. "Εχει πρωτότυπον θέμα άλλά τοΰ λεί
πει ένίοτε τό μπρίο, δ γοργός ρυθμός, ή ζωή. Έξ 
άλλου ό κύριος ρόλος, ό όποιος συγκεντρώνει καί 
δλον τό ένδιαφέρον, δέν ταιριάζει πολύ είς τόν 
Μπουμπούλ.

Έδώ τό φίλμ, λόγω τής δημοτικότητας τοΰ πρω- 
ταγωνιστοϋ άφ’ ένός καί τών εορτών άφ’ ετέρου, 
έσημείωσεν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ PATHE NATAN

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.
Φάρσα, ή όποία ένδιαφέρει τόσον διά τά Αλλε

πάλληλα κωμικά έπεισόδιά της καί διά τό πνεΰμά 
της, δσον καί ιδίως, διά τό παίξιμο τών ήθοποιών. 
Ό Άλμπέρ Πρεζάν, δ ’Αλκοβέρ, ή ’Αλίς Φίλντ καί ό 
μεγάλος Ραιμύ άμιλλώνται είς μπρίο καί δίδουν 
ζωήν καί ένδιαφέρον καί είς τά πλέον συνήθη έπει- 
σόδια τοΰ φίλμ. Ό ρυθμός είναι γοργός, τό περιβάλ

λον ποικίλλει συνεχώς καί τό σύνολον ώς συνάγε
ται έκ τών άνωτέρω, είναι εύχάριστον.

Γενικώς πρόκειται περί έπιτυχημένου _ έργου, έκ 
τών καλλιτέρων τοΰ είδους του, το όποιον ήρεσεν 
είς τό κοινόν μας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «METRO GOLDWYN»

ΜΕΣ’ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη εί τό

«dubbing» «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Μέτρο—Γκόλντουϊν

"Εργον πρωτότυπον, μέ πλοκήν ένδιαφέρουσαν, 
δυνατούς χαρακτήρας, ιδίως τών δύο κυρίων προσώ
πων, καί γοργόν καί έξυπνον διάλογον. Τό,περιβαλ- 
λον είς τό όποιον έκτυλίσσεται τό έργον (είς τά κα
τώτερα στρώματα καί είς τάς γυναικείας φύλακας 
τής ’Αμερικής) είναι διά τό κοινόν μας terra inco
gnita καί αύτό προσδίδει ιδιαίτερον ένδιαφέρον είς 
τό φιλμ τοΰ Σάμ Γούντ. Έάν έλειπαν μάλιστα ώρι- 
σμένα τραιναρίσματα περί τό μέσον, τό συμβατικόν 
φινάλε καί τό Ανεπιτυχές έν πολλοϊς ντουμπλάρισμα, 
δέν θά είχαμε παρά μόνον έπαίνους νά άπονείμωμεν.

'Η έρμηνεία τών ήθοποιών έξαιρετική., Τόσον ό 
συμπαθής Κλάρκ Γκέημπλη δσον καί ή ώραιοτάτη 
Τζόαν Χάρλοου, ύποδύονται περίφημα καί φυσικότα
τα τούς ρόλους των. ’Ιδίως ή έξέλιξις τής τελευ
ταίας είναι όλοφάνερη.

Τό έργον έδώ ήρεσε καί έσημείωσεν σχετικήν 
έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ “PARAMOUNT..

ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «Παλλάς·
Έκμετάλλευσις Άνών. Κινημ. Εταιρίας

Οί άναγνώσται μας οί όποιοι έπί μακράν σειράν 
έτών παρακολουθούν τήν στήλην ταύτην, θά άντελή- 
φθησαν πόσον φειδωλοί εΐμεθα εις τας έκφράσεις 
μας· έν τούτοις ό χαρακτηρισμός Αριστούργημα 
διά τό έργον αύτό τοΰ Λιούμπιτς δέν θά ήτο ύπερ
βολικός. . ...Δέν πρόκειται νά άποκαλυψωμεν τον, Λιούμπιτς. 
Άλλά ό μεγάλος γερμανός σκηνοθέτης εδιδε μέχρι 
τοΰδε τήν προτίμησίν του είς τά έλαφ,ρά, έργα, εις 
τά όποια τό χιοΰμορ, ή φινέτσα καί ή ειρωνική ,δια- 
θεσίς του εΰρισκον εύρύ πεδίον δράσεως, Τό, μόνον 
μεγάλο δραματικόν έργον ποΰ, ·έγύρισε_» είς τήν 
’Αμερικήν ήτο δ «Πατριώτης» μέ τον Γιάννιγς. Ό 
«"Ανθρωπος ποΰ έσκότωσα» είναι ή πρώτη δραματική 
όμιλοΰσα ταινία τοΰ Λιούμπιτς ποΰ βλέπομεν, είναι 
δέ ταύτοχρόνως καί τό Αριστούργημά του. Τό ,σενα- 
ριον είναι διασκευή τοΰ ομωνύμου θεατρικού έργ^υ 
τοΰ Μωρίς Ροστάν. Πρόκειται περί ψυχολογικού 
δράματος (άν καί στηρίζεται έπί σαθρών βάσεων) 
τό όποιον έκτυλίσσεται μεταξύ τεσσάρων μόνον προ
σώπων, άλλά τό όποιον παρακολουθεΐται ,μέ διαρ
κές ένδιαφέρον, Αποτελεί δριμύ κατηγορητήρΌ,ν κα
τά τοΰ πολέμου. "Ενας γάλλος στρατιώτης είς_ το 
μέτωπον φονεύει ένα γερμανόν. Ή οπτασία του τε
λευταίου, Αθώου θύματος ποΰ ξεψυΧά μέ τό παρά- 
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πονον εις τά χείλη διότι έκλήθη νά πολεμήση καί 
διότι φονεύεται τόσον άδίκως, παρακολουθεί διαρ
κώς τόν φονέα, δ όποιος πνιγόμενος άπό τύψεις καί 
διά νά έξιλεωθή πηγαίνει είς τήν πατρίδα τοΰ φο- 
νευθέντος διά νά όμολογήση τό έγκλημά του είς 
τούς γονείς τούτου. ’Ακολουθούν διάφορα ώραιότα- 
τα έπεισόδια καί είς τό τέλος ό γάλλος μή δυνά- 
μενος νά όμολογήση τήν άλήθειαν καί νά καταστρέ- 
ψη τήν εύτυχίαν πού βασιλεύει, προτιμά νά σιωπήση, 
νά νυμφευθή τήν μνηστήν τοΰ έκλιπόντος καί νά άν- 
τικαταστήσή αύτόν πλησίον τών γονέων του. Παρό
μοιον θέμα είς τάς χεΐρας τού Λιούμπιτς είναι εύ- 
νόητον τό τί θά άπέδιδεν. Καμμιά σκηνή δέν είναι 
περιττή. Τό κάθε τι, κάθε λόγος, κάθε έκφρασις τών 
ήθοποιών, κάθε κίνησις τής μηχανής, δλα έχουν τήν 
σημασίαν των. Έδώ ή τεχνική δέν είναι ό σκοπός 
άλλά τό μέσοι. Ό Λυονέλ Μπάρυμμορ έπιτυγχάνει 
τήν ώραιοτέραν του δημιουργίαν. ’Αλλά καί ή ύπο- 
δυομένη τήν μητέρα, καί ή Νάνσυ Κάρολ καί ό Φί- 
λιπ Χόλμς ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Λιούμπιτς, θαυμα
τουργούν.

Καταλήγων συνιστώ άνεπιφυλάκτως τό έργον 
αύτό τό όποιον θεωρώ ώς ένα άπό τά έλάχιστα 
πολύ χαλά ποΰ μας παρουσίασεν άπό τής έμφανί- 
σεώς του ό όμιλών κινηματογράφος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «CINE — ALLIANZ»

«ΤΣΑΡΕΒΙΤΣ»
’Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη εις τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.
Ή γνωστή όπερέττα τοΰ Φράντζ Λέχαρ, ή δποία 

είχεν ήδη κινηματογραφηθή έπί τής έποχής τοΰ βω- 
βοΰ μέ πρωταγωνιστάς τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τήν 
Μαριέτταν Μύλνερ, διεσκευάσθη έκ νέου ύπό τοΰ 
Βάλτερ Γιάνσεν, άλλά άρκετά έλευθέρως αύτήν τήν 
φοράν. Τό άποτέλεσμα δεν είναι διόλου Ικανοποιη
τικόν. Πρόκειται περί κοινής φιλμοπερέττας ή όποια 
άν έξαιρέσει κανείς τήν φωνήν τής Μάρθας “Εγκερτ 
καί τήν μουσικήν τοΰ Λέχαρ, δέν παρουσιάζει τίπο
τε τό ένδιαφέρον. Ή ύπόθεσις είναι κοινοτάτη, ή 
σκηνοθεσία συνήθης μέ άρκετά τεχνικά σφάλματα, 
καί ή έρμηνεία τών ήθοποιών δέν μάς Ικανοποιεί. 
Ή Μάρθα ’Έγκερτ κακώς φοτογραφημένη, μάς έδω- 
κεν είς τό παρελθόν ώραιοτέρας δημιουργίας. Ό 
Γκεόργκ Άλεξάντερ κρατεί ένα άχαρι καί άνόητον 
ρόλον πού τόν άδικεΐ ύπερβολικά. Ό Χάνς Ζένκερ 
είναι συμπαθής είς τήν έμφάνισιν καί τραγουδά κα
λούτσικα. Τήν ύπόκρισιν συμπληρώνουν ή "Ερν Μπός 
άνέκφραστη καί ψυχρά, ό Όττο Βάλμπουργκ, ή Ίν- 
τα Βούστ καί δ Πάουλ “Οττο, δ άψογώτερος δλων.

Γενικώς πρόκειται περί κοινής φιλμοπερέττας, 
ή δποία όμως διαφημισθεΐσα έπιτηδείως άφ’ ένός καί 
λόγω τοΰ δνόματος τής Μάρθας “Εγκερτ άφ’ έτέρου 
τής δποίας μετά τήν «Σερενάταν τοΰ ΣοΟμπερτ» 
ηύξήθη άρκετά ή δημοτικότης, συνεκέντρωσεν άρκε- 
τόν κόσμον.

ΠΑΡΑΓΟΓΗ «ΡΑΤΗΕ - ΝΑΤΑΝ»

ΑΙ ΔΥΟ ΟΡΦΑΝΑΙ
ΌμιλοΟσα γαλλιστί

Προεβλήθη είς τά «Τιτάνια» καί «’Απόλλων» 
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Δέν νομίζομεν δτι ήτο άναγκαία ή νέα αυτή κι
νηματογράφησή τήν έπιφυλλίδος τοΰ Ντ’ Έννερύ. 
Μάς φαίνεται τόσον «γερασμένο» καί τόσον ξένον 
πρός τήν σημερινήν νοοτροπίαν τοΰ κοινοΰ, τό μυθι- 
Οτόρημα αύτό, ώστε νά διερωτώμεθα, διατί ό Μωρίς 
Τουρνέρ, δ σκηνοθέτης τών «Κατηγορουμένη έγέρ- 

θητι» καί «Έν όνόματι τοΰ Νόμου», καί ή έταιρία 
«Πατέ—Νατάν» τό έξέλεξαν. Έάν τό έργον αύτό διά 
τούς παλαιοτέρους είχεν έμπορικήν άξίαν λόγφ τοΰ 
τίτλου του, διά τούς νέους δέν λέγει άπολύτω'ς τί
ποτε. Ποιος σήμερον διαβάζει πλέον τάς «Δύο όρ. 
φανάς» ή τά παρόμοια κατασκευάσματα τοΰ Ντ. 
Έννερύ, τοΰ Πονσόν ντέ Τεράϊγ καί τών όμοιου φυ 
ράματος συγγραφέων;

Τό φίλμ τοΰ Τουρνέρ δέν στερείται άρετών. θ’ 
φείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι τό ντεκουπάζ είναι 
πολύ έπιδέξιον (όφείλεται είς τόν Ρενέ Πυζόλ) έφό- 
σον είς διάστημα δλιγώτερον τών δύο ώρών έπιτυγ- 
χάνει νά μάς δόση τά κυριώτερα έπεισόδια τοΰ μα
κροσκελούς καί πλήρους περιπετειών μυθιστορήμα
τος. Βέβαια, φυσικόν είναι ύπ’ αύτούς τούς δρους νά 
ύπάρχουν ώρισμένα άσαφή καί συγκεχυμένα σημεία 
(έπί παραδείγματι ό θεατής ποΰ άγνοεϊ τό μυθιστό
ρημα δέν άντιλαμβάνεται διά ποιον λόγον φυλακί
ζεται καί καταδιώκεται τόσον αύστηρά ή Έριέττη). 
Ντεκόρ, κοστούμια, τεχνικόν μέρος, διεύθυνσις ήθο- 
ποιών, είναι δλα σχετικώς ικανοποιητικά, άν καί 
περί τό μέσον, τό φιλμ χάνει άπό τό ένδιαφέρον του.

Ή έρμηνεία τών ήθοποιών συγκεντρώνει πολλά 
γνωστά καί έκλεκτά δνόματα τοΰ γαλλικοΰ κινημα
τογράφου. 'Υπερτερεί δλων έν τούτοις ή Ύβέτ Γκιλ- 
μπέρ, ή όποια είς τόν ρόλον τής γρηάς Φροσσάρ 
έπιτυγχάνει , μίαν ώραιοτάτην δημιουργίαν. Καλοί 
έπίσης ό Πιέρ Μανιέ (διευθυντής άστυνομίας) Γκα- 
μπριέλ Γκαμπριό (’Ιάκωβος) καί αί νεαραί καλλι- 
τέχνιδες Ροζίν Ντερεάν (Λουΐζα) καί Ρενέ Σαίν Σύρ 
(Έρριέττη), αί όποΐαι έχουν δλα τά προσόντα διά 
νά προοδεύσουν. Όλιγώτερον μάς ικανοποίησαν ή 
“Εμμυ Λίν (μαρκησία) καί ό Μαρτινέλλι.

_Τό φιλμ έδώ,_λόγω κυρίως τών έκλεκτών ήθο- 
ποιών του καί τής έπιδεξιότητος τοΰ σκηνοθέτου, 
έσημείωσεν έπιτυχίαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «MERPO—G0LDWYN»

«ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ»
ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Μέτρο—Γκόλντουϊν

’Έργον συμβατικόν μέ άρκετά σφάλματα, άλλά 
τό όποιον παρουσιάζει καί ένα μεγάλο καί σπάνιον 
προτέρημα: τό δτι βλέπεται ευχάριστα. 'Η ύπόθεσις 
λαμβάνει χώραν εις τήν Αίγυπτον, είς μίαν Αίγυ
πτον πολύ....φανταστικήν, δπου ένας νέος διερμηνεύς 
καί όδηγός, άλλά είς τήν πραγματικότητα πρίγκηψ, 
ό όποιος είχε ώς άρχήν νά κοροϊδεύη τις γυναίκες, 
έρωτεύεται άληθινά μίαν εύρωπαίαν. Τά έπακόλουθα 
εύκόλως έννοοΰνται. Εκείνη άνθίσταται, έκεΐνος έπι- 
μένει, έπακολουθοΰν διάφοροι περιπέτειαι άρκετά 
ένδιαφέρουσαι καί είς τό τέλος τό γνωστόν άμερι- 
κανικόν Happy end : έκεΐνος καί έκείνη έπάνω είς 
ένα πλοιάριον περνούν τόν μήνα τοΰ μέλιτος. Τά 
μειονεκτήματα τοΰ έργου είνώι: ή ψεύτικη άτμό- 
σφαιρα, ώρισμένα ντεκόρ χάρτινα, μερικαί συμβατι
κοί καταστάσεις, ή άτυχής έκλογή τοΰ Ρέτζιναλντ 
Ντέννυ δΓ ένα ρόλον πού δέν τοΰ στέκει διόλου καί 
τό τραινάρισμα ώρισμένων σκηνών. Αυτά έξαγορά- 
ζονται έν μέρει άπό τό έκφραστικό καί χαριτωμένο 
παίξιμο τοΰ Ράμον Νοβάρρο, άπό τήν ένδιαφέρου- 
σαν, παρά τήν μυθιστορηματικότητά της, ύπόθεσιν, 
άπό τόν πλοΰτον τών ντεκόρ καί άπό τήν ώραίαν 
έμφάνισιν τής έξωτικής Μύρνα Λόϋ.

Τό φίλμ λόγω τής παρουσίας τοΰ πάντοτε δη
μοφιλούς Νοβάρρο καί τής ύποθέσεώς του, ήρεσε 
καί έσημείωσεν έπιτυχίαν προβληθέν έπί έννεαήμε- 
ρον άπό τής όθόνης τοΰ «ΆττικοΟ».

ΑΙ ΝΕΑΙ /ΛΕΓΑΑΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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Ή πρεμιέρα της είς τήν Ν. 'Υόρκην.

Και*  ειδήσεις έκ Νέας Ύόρκης, ή πρεμιέρα τοΰ νέου 
φιλμ τής Γκρέτα Γκάρμπο «Βασίλισσα Χριστίνα» παραγω
γής Μέτρο Γκόλντουϊν, ή οποία έδόθη είς τό έκεϊ μεγάλο 
κινηματοθέατρον "Αστορ ύπήρξεν ένας έπί πλέον θρίαμβος 
τής θείας Γκάρμπο. Κατά τούς έν Αμερική άνταποκριτάς 
τών ευρωπαϊκών εφημερίδων, η νεα αΰτη ταινία απετέλεσε 
καθ’ δλην τήν μεταξύ Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιάς 
περίοδον, τό θέμα τών συζητήσεων τοΰ θεατρικού καί κι
νηματογραφικού κόσμου λόγφ τής επιτυχίας της, η οποία 
δέν ένεμένετο τόσον μεγάλη.

Πράγματι, κατά γενικήν πλέον άναγνώριοιν τών αυστη- 
ροτέρων κριτικών, ή Γκάρμπο έφθασεν σπροόπτως διά τής 
ταινίας αυτής εις ένα ΰψος ηθοποιίας, τό όποιον ή Ντοΰζε 
μόνον είχε φθάσει έως τώρα. Κοί ίσως νά μή έχουν άδι
κον μερικοί ’Αμερικανοί δημοσιογράφοι, πού ισχυρίζονται 
δτι μετά τήν ταινίαν αύτήν, ή Γκάρμπο δά ήτο τελείως 
δικαιολογημένη νά έγκαταλείψη όριστικώς τόν κινηματο
γράφον, διότι τοιαύτην τελειότητα δέν έπιτυγχάνει κανείς 
δύο φοράς.

Ή ύπόθεσις τής ταινίας μεταφέρει, ώς γνωστόν, τήν 
Σουηδίδα ήθοποιόν είς τήν πατρίδα της, περί τά μέσα τοΰ 
16ου αίώνος. Ό διάσημος βασιλεύς καί στρατηλάτης Γου- 
σταΰος-’Αδόλφος, έχει πέσει καί τόν διαδέχεται είς τόν 
θρόνον τής Σουηδίας ή κόρη του Χριστίνα, έν στιγμαϊς 
μεγάλων έθνικών δυοχερειών. Ό χαρακτήρ τοΰ διασήμου 
αύτοΰ βασιλικού αγοροκόριτσου, είναι, βέβαια, ίστορικώς 
γνωστός' άλλ’ ή Γκάρμπο κατορθώνει νά ένσαρκώση άρ- 
μονικώς τά δύο αύτά έντελώς ξεχωριστά δντα : τήν Χρι. 
στίνα - βασίλισσαν καί τήν Χριστίνα · γυναίκα. Μέ στο
λήν ανδρικήν καί τό ξίφος είς τό πλευράν, προεδρεύει τοΰ 
’Ανακτοβουλίου καί έξαναγκάζει τόν Όξενστιέρνα — τόν | 
καγκελλάριόν της — νά άρχίση τάς διαπραγματεύσεις τής 
ειρήνης μέ τόν ήττημένον έχθρόν. Καί ό λαός αγαπά καί 
λατρεύει τήν έκκεντρικήν αυτήν βασίλισσαν, ή δποία υπο
τάσσει τήν προσωπικήν της ευτυχίαν εις τά κρατικά της 
καθι'ικοντα.

Κατά τήν διάρκειαν μιας τρελλής ιππασίας ε’ις τήν 
χιονοσκεπή ορεινήν περιοχήν τής Σουηδίας, ή μονήρης βα
σίλισσα, ντυμένη, ώς συνήθως, μέ τό ανδρικά της ροΰχα 
συναντά μίαν άμαξαν, πού έκόλλησεν είς τά χιόνια. Χω. 
ρίς πολλά παρακάλια, βοηθεϊ τόν άμαξάν καί τούς λακέ
δες νά άποσπάσουν τούς τροχούς άπό τά χιόνια' καί ό επι
βάτης της—ό πρέσβυς τοΰ βασιλέως τής ’Ισπανίας—αμεί
βει τό «έξυπνο χωριατόπουλό· μέ ένα ασημένιο τάλληρο, 
πού φέρει μάλιστα τήν προτομήν τής βασιλίσσης.

Κατά σύμπτωσιν συναντώνται καί οί δύο τήν έπομένην 
είς μικράν άπό τής Στοκχόλμης άπόστασιν, είς ένα παν- 
δοχεϊον. Ή Χριστίνα, ντυμένη πάλιν μέ ανδρικά, άλλ’ ώς 
νεαρός Ιππότης πλέον, κατέχει τό μόνον ευπρεπές δωμά- 
τιον τοΰ πανδοχείου καί διά νά μή προδώση τό Ινκόγνιτο 
της, άναγκάζεται νά ύποχωρήση είς τάς παρακλήσεις τοΰ 
πανδοχέως, ό όποιος έπιμένει νά μοιράσουν οί δύο άριστο- 
κρατικοί του πελάται τόν κοιτώνα αυτόν. Μόνον όταν εύ 
ρεθοΰν πλέον μόνοι, δ εΐ'γενής ’Ισπανός—’Αντώνιο είνε 
τό μικρό του όνομα—άντιλαμβάνεται, ότι ό άκούσιος συγ- 
κάτοικός του, είναι γυναίκα' καί μία ερωτική νύξ τούς 
συνδέει πλέον, χωρίς ή Χριστίνα όμως νά προδώση καί 
τήν βασιλικήν της ιδιότητα. ’Εννοείται δέ, ότι τό τραγικόν 
στοιχεϊον καί τό λεπτόν χιούμορ, έπικρατοΰν άργότερα είς 
τάς σκηνάς, κατά τάς οποίας ό Αντώνιο έμφανιζόμενος είς 
τήν Σουηδικήν Αόλήν διά νά ζητήση έκ μέρους τοΰ βα- 

σιλέως τής ’Ισπανίας τήν χεϊρα τής Χριστίνας, άναγνωρί- 
ζει τήν βασίλισσαν.

Τόν ρόλον τοΰ δαίμονος είς τήν ταινίαν αυτήν παίζει 
μάλλον ό Μάγκνους, δ θησαυροφύλαξ τής Χρισιίνας. Αυ
τός κεντρίζει τόν Σουηδικόν λαόν έιαντίον τοΰ Ισπανού 
πρέσβεως καί άξιοι άπό τήν βασίλισσαν νά δεχθή τόν γά
μον μέ τόν έξάδελφόν της πρίγκηπα ’Αδόλφον, είς τόν ό
ποιον τά Σουηδικά στρατεύματα, οφείλουν τάς νέας νίκας. 
"Οταν τό πλήθος μαινόμενον κατά τού ’Ισπανού, συγκεν- 
τροΰται πρό τών ανακτόρων μΐ άπειλητικάς διαθέσεις, ή 
Χριστίνα διατάσοει τόν στρατόν νά άποσυρθή καί εμφανί
ζεται ή ιδία είς τήν σκάλαν διά νά άντιμετωπίση τούς 
στασιαστάς. Τό πλήθος υποχωρεί ντροπιασμένον' άλλ’ ή 
βασίλισσα άντιλαμβάνεται πολύ καλά, ότι ό Μάγκνους μέ
νει πάντοτε κύριος τοΰ λαϊκού αισθήματος' καί ώς έκ 
τούτου, δέν τής άπομένει παρά μόνον μία άπόφασις : 
’Αντί νά νυμφευθή τόν Γουσταΰον, παραιτεϊται τοΰ θρό
νου καί άκολουθεϊ τόν ’Αντώνιο, δ όποιος διαφυγών τούς 
διώκτας του, έχει φθάσει ήδη εις τά σύνορα.

’Εν τούτοις, ό έρως της δέν είνε πεπρωμένον νά έχη 
ευτυχές τέλος. Ό Μάγκνους προλαμβάνει τόν ’Αντώνιο, ό 
όποιος καί τραυματίζεται θανασίμως είς τήν επακολου
θούσαν μονομαχίαν. Καί ή βασίλισσα δέν προφθάνει πλέον 
παρά νά φιλήση ένα έτοιμοθάναιον.

* * *
Βέβαια, ή ύπόθεσις τής ταινίας, είνε κάπως μελοδρα

ματική καί είς πολλά σημεία άπομακρύνεται τής ίστορι- 
κής άκριβείας, άλλ’ άσφαλώς είνε δ,τι χρειάζεται διά νά 
υπογράμμιση τόν περίεργον χαρακτήρα τής θρυλικής βασι- 
λίσσής καί διά νά δώση είς τήν Γκάρμπο τήν ευκαιρίαν 
τού μεγαλειτέρου καλλιτεχνικού της θριάμβου.

ΟΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ
ΤΡΕΙΞ ΞΡΜ AT Ο ΦΥΛΑΚΕΣ

Τά κόκκαλα τού Άλ. Δόυμά άσφαλώς θά τρίζουν. Οί 
‘Αμερικανοί μέ τή γνωστή τους τρέλλα—κατά τή γνώιιη 
τους έκκεντρικότης—άπεφάσισαν νά πραγματοποιήσουν τούς 
«Τρεις Σωματοφύλακας» τοΰ Άλ. Δουμά καί νά τούς πα
ρουσιάσουν άπό τής όθόνης ώς στρατιώτας τής Λεγεώνος 
τών Ξένων. „ < e

Μιά άμερικανική έταιρία «έγύρισε» ένα φίλμ τού οποίου 
τό σενάριο βασίζεται έπί τής αύτής ύποθέσεώς τοΰ έργου 
τοΰ Δουμά «Οί τρεις Σωματοφύλακες». Οί "Αθως, Πόρ- 
θος, Άραμις γίνονται Κλάνσι, Σμίτ, Ρενάρ στρατιώται 
τής Λεγεώνος τών Ξένων οϊτινες μάχονται κατά τών άρά- 
βων άτάκτων. 'Όσον άφορά τόν Άρτανιάν, αυτός είναι 
ένας άμερικανός ύπό τό όνομα Τόμ Βάϊνε. Είς το τέλος 
οί τρεις πρώτοι συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι ύπό τών ’Α
ράβων καί καθ’ ήν στιγμήν είνε έτοιμοι νά τυφεκισθοΰν 
καταφθάνει δ Άρτανιάν δΓ άεροπλάνου καί τούς σώζει, 
illllllllliillllllllimiiliiliiiilllllillllllllllilimillllillllllllllllillllllllllllllllimillllllllllll

ΚΙΝΗΜ.ΑΊΟΓΡΑΦΟΣ χειμερινός ή καί 
θερινός έν Άθήναις, ζητείται πρός πώλησιν ή 
ένοικίασιν είς τιμήν εύκαιρίας. Γράψατε τοπο
θεσίαν, τιμήν και λοιπάς πληροφορίας, Κοσμο- 
πόλιταν Φίλμ, Σταδίου 48, διά κ. Γ. Φάρρην,
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ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗ ΰΕΚΛΕΤΗΡΙΰΙ 

ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤ. ΑΣΤΕΡΟΣ,,
Κατωτέρω συνεχίζομεν τήν δημοσίευσιν τών συγχα

ρητηρίων επιστολών τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου 
έπΐ τή συμπληρώσει τής Α'. Δεκαετίας από τής έκδό
σεως τοΰ ήμετέρου περιοδικού.

Αγαπητέ μου ‘Ηρακλή,
Μ’ εξαιρετικήν εύχαρίστησιν θερμότατα σοϋ σφίγ

γω τό χέρι γιά τή συμπλήρωσι δεκαετίας τοΰ κατά 
πάντα λαμπρού περιοδικοί) σου «Κινηματογραφικός 
Άστήρ».

Οί ακατάβλητοι άγώνες σου, τούς οποίους έχω 
παρακολουθήσει, έφεραν τό ποθούμενον αποτέλεσμα. 
Έστέφθησαν άπό τήν πλέον πανηγυρικήν επιτυχίαν, I 
άναγνωρισθείσης τής πολυτιμοτάτης συμβολής σου.

Εύχομαι μακροβιότητα γιά τό καλό τής κινημα
τογραφικής τέχνης στήν Πατρίδα μας.

Φιλικότατα
Π. Καλογερικός 

Σκηνοθέτης
Τ. διευθυντής τής Σκηνής τοΰ Έθν. θεάτρου

Πρός τήν Διεύθυνσιν
τοΰ “Κινηματογραφικού Άστέρος,,

’Αθήνας 
’Αγαπητέ κ. Οίκονόμου,

Έπΐ τή εύκαιρία τής συμπληρώσεως δεκαετίας 
άπό τής έκδόσεως τοΰ περιοδικοΰ σας τό όποιον 
πραγματικά εξυπηρετεί τούς κινηματογραφιστάς τών 
έπαρχιών, καί προστατεύει τά συμψέροντά των γε
νικώς, παρακαλώ δπως δεχθήτε τά θερμά συγχαρη
τήρια καί τάς πλέον ειλικρινείς εύχάς μας διά τήν 
εΰόδωσιν τής προσπάθειας σας.

Φιλικότατα
Π. Κουβέλης

Φίλε κ. Οικονόμου,
Έπΐ τή συμπληρώσει δεκαετηρίδας άπό τής έκ

δόσεως τοΰ μοναδικού μας περιοδικοΰ “Κινηματο
γραφικός Άστήρ» δ όποιος είναι σωστός φάρος γιά 
τούς έπιχειρηματίας τών έπαρχιών, δεχθήτε παρα
καλώ, τις έγκαρδιότερες εύχές μου

’Ιδιαιτέρως πρέπει νά σας συγχαρώ προσωπικώς 
διότι κατορθώσατε νά μας παρουσιάσητε, έπΐ τή δε- 
καετηρίδι, ένα πανηγυρικόν τεΰχος μοναδικόν γιά 
τήν Ελλάδα, εφάμιλλο μέ τά καλλίτερα Ευρωπαϊκά.

Βόλος 9)1)1934.
Φιλικότατα

θ. Παπαβασιλείου

Άξιότιμον Κύριον
ΗΡΑΚΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

’Ιδιοκτήτην, Διευθυντήν Κινήματ. Περιοδικού 
«Ό Κινηματογραφικός Άστήρ»

’Αθήνας 
’Αξιότιμε Κύριε,

Έπΐ τή εύκαιρία ταύτη. επιτρέψατε μας, κ. Διευ- 
θυντά, νά σας σφίξωμεν είλικρινά τό χέρι καί νά 
σας συγχαρώμεν, όχι μόνον διά τήν άρτιωτάτην καί 
καλλιτεχνικωτάτην έμφάνισιν τοΰ Πανηγυρικού Τεύ
χους τοΰ «Άστέρος», έμφάνισιν τιμώσαν πραγματι
κά τόν Περιοδικόν Ελληνικόν Τύπον, αλλά καί διά 
τήν πολύτιμον διά κάθε Κινηματογραφιστήν, ϋλήν 
τοΰ τακτικού «Κινηματογραφικού Άστέρος», τήν άμε- 
ρόληπτον κριτικήν τών προβαλλομένων έργων, αι
τίαν τόσον παρεξηγήσεων καί πικριών τάς όποιας 

έπανειλλημένως έδοκιμάσατε καί τήν είδησεογρα- 
φίαν έν γένει τήν Κινηματογραφικήν, ύλην τόσον έξυ- 
πηρετικήν τών συμφερόντων τής τάξεώς μας.

Μαζύ μέ τάς ειλικρινείς καί όλοψύχους εύχάς 
μας, εύοδώσεως τοΰ τόσον εύσυνειδήτου έργου σας, 
διά τό όποιον έχετε άποσπάσει άμέριστον τήν έκτί- 
μησιν τοΰ Κινηματογραφικού Κόσμου, δεχθήτε, Κύ
ριε Διευθυντά τήν διαβεβαίωσιν τής ειλικρινούς έκ- 
τιμήσεώς μας.

Έν Χίω τή 10η Ίανουαρίου 1934.
Μ. Δημόπουλος και Σια

’Αγαπητέ Ηρακλή
'Αλήθεια I πάνε δέκα χρόνια άπό τότε πού ό ‘Ελληνι

κός Κινηματογράφος απέκτησε τό επίσημο όργανό του. Καί 
όμως, όποιος άπό τούς παληούς μας κάνει μια πρόχειρη 
άνασκόπησι θά δή άμεσο; ότι ή Ελληνική Κινηματογρα
φική τέχνη ώς τέχνη καί ώς έπιχείρησις, πόσα καί πόσα σέ 
σένα χρωστά.

’Αλήθεια, ά/απητέ ‘Ηρακλή. Γιά θυμήσου, άπό τότε 
πόσες άλησμόνητες δύσκολες στιγμές πέρασες. Γιά σκύ
ψου πώς ήλθε στιγμή ποϋ όλοι οί φίλοι σου γινήκανε εχ
θροί γιά τόσες πικρές άλήθειες πού τούς κοπάναγες σαν 
τό σφυρί στ’ άμόνι. Σκέψου πώς ήλθε στιγμή ποΰ δέν εί
χες νά βγάλης τό περιοδικό σου, διότι όλοι σοΰ είχαν κη
ρύξει οικονομικό άποκλεισμό, χάρις στήν άδέκαστι κρι
τική σου.

Σύ όμως, μέ τό μ-τω.το λευκό πάντοτε κύτταγες 
στήν έκπλήρωσι τοΰ σ<οποΰ τής άνυψώσεως τοϋ‘Ελληνικού 
Κινηματογράφου ως τέχνης καί έπιχειρήσεως. Πόσες καί 
πόσες πικρίες δέν έδοκίμασες καί πόσες δέν θά δοκιμάσης 
άκόμη μέχρις διού νά τελειώσης τό έργο σου, ποΰ μόνο τώ
ρα άκόμη, έπειτα άπό δέκα ολόκληρα χρόνια, μόνο τώρα 
αρχίζει νά πέρνη σάρκα καί οστά. Τό έργο σου ποΰ δέν είναι 
έργο απλής δεκαρολογίας, αλλά έργον ιδανικόν, έκπληρώ- 
σεω; άγαθών σκοπών. ‘Ηρακλή, σοϋ εύχομαι μ’όλη μου 
τήν καρδιά γιά άλλα 20 γιά άλλα 50, όσα χρόνια θέλει 
ό Ύψιστος νά ζήσης, νά βαδίσης έτσι αξιοζήλευτα δπως 
μέχρι σήμερον, ευθύς, αδέκαστος, γίγας στο σώμα καί Η
ρακλής τόν χαρακτήρα, πρός έκπλήρωσιν τοΰ ΰψηλοϋ έργου 
τό όποιον λίγοι δυστυχώς ξέρουν νά εκτιμήσουν, τοΰ υψη
λού έργου τό οποίον άνέλαβες σύ μόνος άπ’ όλους τούς Έλ
ληνας κινηματογραφιστάς νά εκπλήρωσής. Είθε ό "Υψιστος 
νά σέ βοηθήση.

Μέ άπειρη άγάπη καί έκτίμησι 
Παν. Γκρέτσης

Τέως Πρόεδρος τής Π.Ε.Κ 
Άθήναι 10)1)934

Κύριε Διευθυντά,
Έπΐ τή εύκαιρία τής συμπληρώσεως μιας δεκαε

τίας άπό τής έκδόσεως τού «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος» σας απευθύνω τά θερμότερα συγχαρητήρια 
καί σάς εύχομαι δπως προοδεύοντες συνεχώς 
έορτάσηται καί τήν δευτέραν δεκαετηρίδα τοΰ περιο
δικού σας.

θά είναι δέ τούτο μιά πολύ δικαία έπιβράβευσις 
τών κόπων τούς όποιους κατεβάλατε διά νά καταστή
σετε τόν «Κινηματογραφικόν Αστέρα», τό τελειότερον 
καί εγκυρότερου περιοδικόν τής Ελλάδος.

Σύρος 9)1)934
Μέ έξαιρετική άγάπη καί έκτίμηση 

Παναγιώτης Γ. Γεραγάλας .

Φίλτατε κ. Οίκονόμου,
Έχων άνά χεΐρας μου τό πανυγηρικόν τεΰχος 

τής Α'. δεκαετηρίδας τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος» δέν ξεύρω γιατί αίσθάνωμαι μιά άόριστη χαρά 
νά γεμίζη τήν καρδιά μου. Αλλά μήπως μεγαλυτέ- 
ραν ίσως χαράν δέν αισθάνονται καί οί τακτικώτε 

οι έμοΰ συνεργάται σου καί τό σύνολον τών άνα- ι 
γνωστών μας.

'Ένα εύγε λοιπόν στούς συνεργάτας μας, και 
Μνα ποιό μεγάλο εδγε στόν εκδότη καί ιδιοκτήτη 
τοΰ μοναδικού μας κινηματογραφικού περιοδικοΰ 
στόν αγαπητόν μας κ. ‘Ηρακλήν Οικονόμου. Καί μα
ζί μέ τό εδγε μου αύτό σοΰ εϋχομσι έξ όλης ψυχής 
αγαπητέ φίλε Οίκονόμου, νά μάς άξιώση ό μέγας 
θεός νά έορτάσωμεν έν ύγεία καί τήν πεντηκονταε- 
τηρίδα του. “

Αύτά εΐνε τά λίγα λόγια ποΰ ή καρδιά μου θέ
λει νά φωνάξη τόσον δυνατά, ποΰ αν ήτο δυνατόν νά 
τά ήκουες. Δυστυχώς μάς χωρίζη μεγάλη άπό- 
στασις !

—Ζήτω λοιπόν δ - Κινηματογραφικός Άστήρ-, 
Αλεξάνδρεια 15)1)934.

Μετά τιμής
Γεώργ. Σειρηνΐδης

Φίλε κ. Οικονόμου,
Έπΐ τή συμπληρώσει δεκαετηρίδας άπό τής έκδό

σεως τοΰ μοναδικοΰ μας εις τό είδος του έν Έλλάδι 
περιοδικοΰ σας «Κινηματογραφικός Άστήρ» τοΰ ό
ποιου ή άμερόληπτος καί ανιδιοτελής δράσις προ- 
σίφερε τόσας ύπηρεσίας στήν άνάπτυξι τής κινημα
τογραφίας έν τή χώρα μας, αισθάνομαι τήν ύποχρέω- 
σιν δπως σάς έκφράσω τά θερμά μου συγχαρητήρια 
καί σάς εύχηθώ δπως τό λαμπρόν περιοδικόν σας 
συνέχιση μέ τόν αύτόν ζήλον καί έπιτυχίαν τήν στα
διοδρομίαν του, παρέχο εις τόν κινηματογραφικόν 
κόσμον τάς πολυτίμους πληροφορίας του, τάς τόσον 
άπαραιτήτους διά τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τής 
κινηματογραφίας έν Έλλάδι.

Μετά τιμής
Κ. Βουδούρης

Φίλτατε κ.' Οικονόμου,
Στήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως μιας δεκαε

τίας άπό τής έκδόσεως τοΰ άγαπητοΰ «Κινηματο
γραφικού Άστέρος», στήν μνήμη μου έρχονται άθελα 
μερικές σκέψεις ποΰ θάπρεπε νά γραφτοΰν.

"Οταν άκόμη δ κινηματογράφος δέν ήταν τόσο 
διαδεδομένος, δπως σήμερα, δταν άκόμη δέν ύπήρ- 
χαν γιά τόν.κινηματογράφο φίλοι παρά άπλοι θεα- 
ταί, ήταν στις πειό άκατάστατες χρονιές τής Ελλά
δος, τό 1924, τότε ξεπρόβαλε ή έκδοσις τοΰ «Κινημα
τογραφικού Άστέρος» μ’ ένα σταθερό πρόγραμμα. 
Δέν υπήρχαν φίλοι τοΰ κινηματογράφου, είπαμε, καί 
γι’ αύτό ή έκδοσις ένός τέτοιου φύλλου τότε, ήταν 
ζήτημα ύπάρξεω .

Πάλεψε πολύ ό «Κ. Άστήρ» γιά νά έπικρατήση 
στό τέλος καί νά γίνη τό πειό άγαπητό φύλλο σ’ αΰ- 
τούς π’ άγαποΰν τόν κινηματογράφο μά πειό πολύ 
στόν έπαγγελματικό κόσμο ποΰ στις σελίδες του 
βρίσκει νά προστατεύονται μέ πραγματικό αγώνα 
κΓ έπιμονή τά συμφέροντά του.

Είμαι πολύ εύτυχής ποΰ άπ’ τήν άρχή τής έκδό
σεως του ώς άνταποκριτής συνέβαλα κι’ έγώ κάπως 
στήν έπιτυχία τοΰ έργου σας, φίλε κ. Οικονόμου, καί 
μέσ’ άπ’ τήν ψυχή μου βγαίνουν ή πειό θερμές κΓ 
ειλικρινείς εύχές.

Πάτραι 25)12)33.
Φιλικώτατα

Νιι>ος Ά> δρ-.όιτουλος

Αγαπητέ κ. Οίκονόμου,
Μέ ειλικρινή χαράν σπεύδω νά σοΰ άπευθύνω τά 

θερμά μου συγχαρητήρια διά τήν συμπλήρωσιν δε- 
καετίας_άπό τής έκδόσεως τοΰ άγαπητοΰ μας πε
ριοδικού σου «Κινηματογραφικός Άστήρ» καινά σοΰ 
εύχηθώ συνάμα δπως άπροσκόπτως καί μέ τόν αύ-

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,, 1934

Θαύμα πολυτελείας μέ 96 σελίδας, χρησι 
μότατον εις πάντα άσχολούμενον μέ τόν κινη
ματογράφον πωλείται είς τά γραφεία μας καί 
άποστέλλεται είς πάντα ταχυδρομικώς έμβάζοντκ 
δρχ. 25, ή Ισότιμα γραμματόσημα, l ιά τό έξω 
τερικόν δρχ 35

Ο ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κατ’ άσφαλεΐς πληροφορίας, ό περίφημος 
*άστήρ» τοϋ κινηματογράφου Ράμον Νοβάρρο, 
ϋά περιοδεύση τήν Εύρώπην, πρός τόν σκοπόν 
δπως δώση μερικός συναυλίας είς διαφόρους πό
λεις. Τό πρώτον του κονσέρτο ϋά δώση εις τό 
Μεξικό καί κατόπιν είς τήν ’Αβάνα. Έκεΐϋεν 
ϋά έπισκεφϋή τήν Εύρώπην διά νά δώση κον
σέρτα εις τήν Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Δανίαν, Γερ
μανίαν καί ’Ολλανδίαν. Θά έπισκεφϋ'ή έπίσης 
πρός τόν αύτόν σκοπόν καί τάς Άϋήνας, όπου 
ύπολογίζεται δτι ϋά εύρίσκεται περί τό τέλος 
Φεβρουάριου. Έξ Άϋηνών ϋ’ άναχωρήση διά 
τήν Αίγυπτον καί έκεΐϋεν είς τήν Αμερικήν.

Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠ0_ΘΑ_ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 29 Δεκεμβρίου. (Τρανζότσεαν). 
—’Αγγέλλεται έκ Στοκχόλμης δτι ή Γκρέττα Γκάρ- 
μπο θά ίδρυση ιδίαν έταιρίαν, ήτις θά έδρευη έν 
Σουηδία. Ή Γκάρμπο θά εύρίσκεται εις Σουηδίαν 
τόν ’Ιανουάριον.

Η ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΛ
Κατά πληροφορίας έκ Χόλλυγουντ, ή Βίκυ Μπά- 

ουμ, ή γερμανίς συγγραφεύς τοϋ «Γκράντ Ότέλ», 
εργάζεται διά τήν κινηματογραφικήν διασκευήν τής 
γνωστής δπερέττας «Εϋθυμη Χήρα» τής οποίας ή 
πραγματοποίησις υπό τοΰ ’Έρνστ Λοϋμπιτς θ’ άρ- 
χίση κατά τόν τρέχοντα μήνα, ευθύς μετά τήν άφι- 
ξιν εις Χόλλυγουντ τοϋ Μωρΐς Σεβαλιέ. Ή παρα
γωγή αϋτη τής Μέτρο Γκόλντουϊν θά πραγματοποι- 
ηθή υπό τήν γενικήν διεύθυνσιν τοϋ "Ιρβιγκ Τάλ- 
μπεργκ.
ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ιιι ιιιιιι..... ιιι ιιι ιι ι ιιιιι mi ιιιιιιιιιιιιιιιι min iiiiiiiiiiiiimiiimiimm
τόν ένθουσιασμόν έξακολουθήσης τήν έκδοσίν του, 
διότι πραγματικώς ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» κα
τέστη πλέον ό άχώριστος σύντροφος τόσον των έπαγ- 
γελματιών Κινηματογραφιστών, δσον καί τών φίλων 
καί θαυμαστών τοΰ κινηματογράφου.

"Εχω τήν βεβαιότητα δτι αί εύχαί μου θά πραγ- 
ματοποιηθοΰν καί δέν θά ύπάρξη περίστασις ή όποια 
θά μάς άναγκάση νά στερηθούμε τόν τόσον πολύτι
μον σύντροφόν μας.

Μέ άγάπη 
Μ. Τουλής 

Διευθυντής Έκμελλεύσεως 
Κινηματογραφικών Ταινιών Α.Ε.Κ.Ε'
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Mera τήν τρικυμίαν ή γαλήνη. ‘Επόμενον ήτό καί 
μετά τάς έορτάς νά μετριασθή αίσθητώς καί ή κίνησις 
τών κινηματογράφων τής πόλεώς μας, μολονότι οί πλεΐ- 
στοι έξ αυτών προέβαλον αρκετά καλά έργα.

’ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή τό γεγονός τής πρωτο
φανούς έπιτυχίας «Σερενάτα Σοΰμπερτ», ήτις μετά τήν 
έπί τέσσαρας εβδομάδας συνεχή προβολήν της καί τήν 
πραγματοποίησιν 67.568 εισιτηρίων, έσυνεχίσθη—μετά δια
κοπήν μιας έβδομάδος διά τήν εις Πειραιά προβολήν της 
—έπί τρεις ακόμη εβδομάδας εις τό Ούφα Πάλας, πραγ- 
ματοποιήσασα—ώς β'. βιζιόν πλέον=25.000 περίπου εισι
τήρια έπί πλέον. Ρεκόρ τό όποιον οΰόεμία άλλη ταινία 
έφθασε μέχρι σήμερον έν 'Ελλάδι.

Τό περίεργον όμως είνε, ότι διαδίδεται εις τούς κινη
ματογραφικούς κύκλους, ότι οί κάτοχοι τής ταινίας όχι μό
νον δέν έφαντάζοντο τήν τοιαύτην επιτυχίαν της, αλλά 
καί έπί πλέον, δτι τήν έχαρακτήριζαν ώς μίαν κοινήν ται
νίαν αμφιβόλου λαϊκής έπιτυχίας. "Αν τούτο άληθεύει, θά 
επιτροπή καί εις ήμάς νά άμφιβάλλωμεν διά τάςεπαγγελ
ματικός γνώσεις τών ιδιοκτητών τής ταινίας αυτής,'διότι 
δέν έπιτρέπεται ένας έπιχειρηματίας νά μή γνωρίζει τό 
κοινόν εις τό όποιον πρόκειται νά παρουσίαση μίαν οίαν- 
δήποτε ταινίαν. "Αλλως τε τό ελληνικόν κοινόν απέδειξε 
πάντοτε δτι εκτιμά τάς καλάς προσπάθειας καί δταν αί 
προσπάθειαι αΰταί είναι απολύτως καλλιτεχνικοί. Τό μου
σικόν ιδίως αίσθημα τών έλλήνων είιε τόσον άνεπτυγμέ- 
νον ώστε νά μή έπιτρέπεται εις εκείνους οί όποιοι θέλουν 
νά λέγονται φορείς τοΰ πολιτισμού, δτι τό αγνοούν.

’Επειδή όμως γνωρίζομεν, δτι οί διευθύνοντες τήν 
Ε.Κ.Ε., εις τήν όποιαν καί ανήκει ή έν λόγφ ταινία, γνω
ρίζουν δχι μόνον πολύ πολύ καλά τό κοινόν των αλλά 
ακόμη καί κάτι άλλο, τό έπάγγελμά των, πιστεύωμεν δτι 
αί ανωτέρω διαδόσεις δέν είνε τίποτε άλλο είμή μόνον αί 
γνωσταί διαδόσεις τών διαφόρων., ζηλόφθονων συναγωνι
στών, πολλούς τών όποιων έχει νά επίδειξη ή κινηματο
γραφική οικογένεια. * *

Κατά τάς δύο παρελθούσ ις εβδομάδας προεβλήθησαν 
εις τούς κεντρικούς κινηματογράφους πρώτης βιζιόν τής 
πόλεώί μας τά έξης φίλμ:

Παλλάς. 15—21 ’Ιανουάριου 1934 «'Ο άνθρωπος πού 
σκότωσα» μέ τόν Λύονελ Μπάρρυμορ καί 22—28 «Ό γυιός 
τής μετραίσσας μου» με τήν Όδέττη Φλωρέλ.

’Αττικόν. 15—21 Ίανουαρίου «Μέσα στήν αγκαλιά 
του» μέ τήν Χάρλοου καί τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ καί 22—28 
«"Ερως μέ μοτοσυκλέττα» μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ.

Τιτάνια. 15—-21 Ίανουαρίου «Μάρς Ρακότσυ» μέ τόν 
Γ. Φραΐλιχ καί 22—28 «Ό Άρχισιδηρουργός» μέ τήν 
Γκαμπύ Μορλαί.

Σπλέντιτ. 15—21 Ίανουαρίου «Θεόδωρος καί Σια» 
μέ τούς Άλμπέρ Πρεζάν καί Ρεμύ, καί 22—28 ίδιου «"Ενα 
τραγούδι γυρίζει τόν κόσμον».

Πάν&εον. 15—21 «Γάμος περιορισμένης ευθύνης» μέ 
τήν Σαρλότ Σούζα καί 22—28 ίδιου «Ξύπνημα αμαρτω
λής» μέ τήν Μορλαί.

Απόλλων. 15—21 Ίανουαρίου καί διά δευτέραν εβ
δομάδα «Αί δύο όρφαναί» καί 22—28 ίδιου «‘Υπό τήν 
γέφυραν τών στεναγμών» μέ τόν Ζάν Μυρά.

Κοτοπούλη. 15—21 Ίανουαρίου «Τό στοιχειωμένο 
καράβι» μέ τόν Χάρρυ Πήλ καί 22—28 ίδίου τό έργον 
«Μητέρα» τής Φόξ Φιλμ, πάντοτε μέ ποικιλίαν προγράμ
ματος άπό διάφορα «νούμερα» βαριετέ.* *

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον έπραγματοποιή- 
θησαν τά κατωτέρω εισιτήρια άπό τών κινηματογράφων 
α’. βιζιόν, οΐτινες προέβαλον τά εξής έργα :

Έβδομός 8—14 Ίανουαρίου 1934.
ΠΑΛΛΑΣ:«Τά 

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη

. Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό 
Δευτέρα 
Τρίτη

χείλ^ι μου προδίδουν», Λ. Χάρβεϋ.
8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2524
9 » » 2150

10 » » 1903
11 » « 1581
12 » » 1890
13 » » 1929
14 » » 3723

Σύνολον εισιτηρίων 15.700 
τραγούδι τοΰ Νείλου», Ραμόν Νοβάρρο 

8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 563 
9 » » 565

Τό δλον εισιτήρια 1128
Εισιτήρια προηγουμένης έβδομάδος πραγμα
τοποιηθέντα εις τόν αυτόν κινηματογράφον 23874

ΑΤΤΙΚΟΝ «Αί 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΤΙΤΑΝΙΑ «Αί 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον Εισιτηρίων 25.002
28 ήμέραι τής Κλαιρέττης», Α. Μπερνάρ.

10 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1282
11 » » 1133
12 » » 1059 -
13 » » 1187
14 » » 1670

Σύνολον εισιτηρίων 6.331 
δύο Όρφαναί», Γκ. Γκαμπριό.

8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3096
9 » » 3481

10 » » 3077
11 » » 2651
12 » » 2820
13 » » 3558
14 » » 5284

Σύνολον εισιτηρίων 23.967 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τσάρεβιτς», Μ. Έγγερτ

Δευτέρα 8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2827
Τρίτη 9 2963
Τετάρτη 10 » » 2816
Πέμπτη 11 » » 2282
Παρασκευή 12 > 1) 2579
Σάββατον 13 D 2907
Κυριακή 14 > » 4158

Σύνολον εισιτηρίων 20.532
ΠΑΝΘΕΟΝ «Διαγωγή Μηδέν», "Αννυ Όντρα.

Δευτέρα 8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 2470
Τρίτη 9 » » 2690
Τετάρτη 10 » » 2246
Πέμπτη 11 » » 2089
Παρασκευή 12 » » 2074
Σάββατον 13 » » 2475
Κυριακή 14

Σύνολον εισιτηρίων
3736

17.780
ΑΠΟΛΛΩΝ «Αί δύο Όρφαναί», Γκ. Γκαμπριό.

Δευτέρα 8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1431
Τρίτη 9 » » 1518
Τετάρτη 10 » » 1655
Πέμπτη 11 χ. > 1207
Παρασκευή 12 Β » 1296
Σάββατον 13 » » 1604
Κυριακή 14 3021

Πραγματοποιηθέντα ΰπό
Σύνολον εισιτηρίων 11.732

τού «Τιτάνια» 23.967
Σύνολον εισιτηρίων 35.699

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Φίλα με όσο θέλεις» β’. βιζιόν.
Άναμπέλλα

Δευτέρα 8 Ίανουαρίου Εισιτήρια 494
Τρίτη 9 444
Τετάρτη 10 521
Πέμπτη 11 445
Παρασκευή 12 623
Σάββατον 13 741
Κυριακή 14 » » 2745

Σύνολον εισιτηρίων 6.013
Έβδομός 15—21 Ίανουαρίου 1934.

ΠΑΛΛΑΣ «Ό άνθρωπος πού σκότωσα» Λ. Μπάρρυμορ, X ar_____ ...... ιαποΔευτέρα 
Τρίτη

15
16

Ίανουαρίου Εισιτήρια 1652
1325

Τετάρτη 17 > 1254
Πέμπτη 18 » 999
Παρασκευή 19 > Β 1276
Σάββατον 20 » » 1504
Κυριακή 21 » » 3043

Σύνολον εισιτηρίων 11.153
ΑΤΤΙΚΟΝ «Μέσα στήν αγκαλιά του», Χάρλοου.

Δευτέρα 
Τρίτη

15
16

Ίανουαρίου ΕΙσιτήρια 
* *

1892
1762

Τετάρτη 17 » > 1615
Πέμπτη 18 > > 1095
Παρασκευή 19 1481
Σάββατον 20 » » 1562
Κυριακή 21 » »

Σύνολον εισιτηρίων
3145

12.552
ΤΙΤΑΝΙΑ «Μάρς Ρακότσυ» Καιιίλλα Χόρν.

Δευτέρα 15 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3108
Τρίτη 16 » » 2966
Τετάρτη 17 > 2914
Πέμπτη 18 » » 2084
Παρασκευή 19 )) » 2537
Σάββατον 20 » Β 3344
Κυριακή 21 » 4748

Σύνολον Εισιτηρίων 21.701
ΣΠΛΕΝΓΙΤ. «Θεόδωρος καί Σια», Άλμπέρ Πρεζάν 

Δευτέρα 15 Ίανουαρίου Εισιτήρια 1210
Τρίτη 16 » » 1652
Τετάρτη 17 » » ’759
Πέμπτη 18 » » 1344
Παρασκευή 19 » » 1828
Σάββατον 20 » » 2217
Κυριακή 21 » » 2965

Σύνολον Εισιτηρίων
ΠΑΝΘΕΟΝ : «Γάμος περιορισμένης ευθύνης», 

Δευτέρα 15 Ίανουαρίου Εισιτήρια
Τρίτη 16 » »
Τετάρτη 17 » »
Πέμπτη 18 » » ■
Παρασκευή 19 » »
Σάββατον 20 » »
Κυριακή 21 » »

12.975
Σ. Σούζα.

1140
1096

923
761

1032
1038
1906

ΑΠΟΛΛΩΝ: «.
Τό δλον εισιτήρια 7896

Μ δύο Όρφαναί», Γ. Γκαιιπριό
Δευτέρα 
Τρίτη

15 Ίανουαρίου Εισιτήρια
16 » »

1197
1007

Τετάρτη 17 » 1237Πέμπτη 18 912
Παρασκευή 19 1063
Σάββατον 20 1438
Κυριακή 21 3548

Τό δλον εισιτήρια 10402 
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα τήν πα- 

ρελθοΰσαν εβδομάδα ύπό τοΰ αυτού 
έργου εις τους «Τιτάνια» καί «’Απόλ

λων» _35699
Σύνολον εισιτηρίων 46101

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ : «Καράβι αμαρτίας», Χάρρυ Πήλ.
Δευτέρα 15 Ίανουαρίου Εισιτήρια 722
Τρίτη 16 » » 1117
Τετάρτη 17 » » 946
Πέμπτη 18 » » 688
Παρασκευή 19 » > 666
Σάββατον 20 » » 810
Κυριακή 21 » > 1530

Τό δλον εισιτήρια 6479
* * *

’Από σήμερον, 28 Ίανουαρίου, τερματίζει τάς κινη
ματογραφικός του παραστάσεις τό κινηματοθέατρον Κο
τοπούλη, ένοικιασθέν ύπό τού ύποψηφίου δημάρχου ’Α
θηναίων κ. Κ. Κοτζιά όπως χρησιμοποιηθή ώς εκλογικόν 
κέντρον αύτοΰ. Μετά τάς έκλογάς δέν πρόκειται καί πά
λιν νά λειτουργήση ώς κινηματογράφος, αλλά ώς θέατρον 
εις τό όποιον θά έγκατασταθή ό θίασος τής κ. Μαρίκας 
Κοτοπούλη, έπανερχομένης έν τφ μεταξύ έκ τής περιο
δείας της. Οΰτω αί Άθήιαι θά στερηθούν τοΰ μοναδικού 
χειμερινού Σινέ-Βαριετέ. * * *

Άπό μηνός καί πλέον—πολύ αργά όμως διά τήν 
χειμερινήν περίοδον—ήρχισε λειτουργούν τό νέον χειμερι
νόν κινηματοθέατρον Άτ&ις κείμενον έπί τής όδοΰ Πα
τησίων 151 καί ακριβώς εις τήν θέσιν Λεβίδη, πρό τής 
στάσεως τοΰ τραμ, ύπό τή'’ έκμετάλλευσιν καί διεύθυν- 
σιν τών κ. κ. Καπράλου, Σταθοπούλου καί Γιαννάτου.

Τό ι έον αύτό συνοικιακόν αριστοκρατικόν κινηματο- 
θέατρον μέ έξακοσίας περίπου αναπαυτικός θέσεις, μέ 
δλα τά άπαιτούμενα, δι’ ένα καλόν κινηματογράφον, κομ
φόρ, μέ μηχανικός ήχητικάς έγκαταστάσεις έκ τών καλ- 
λιτέρων αμερικανικών, προσωπικόν πρόθυμον καί εύγενές, 
μέ παραδειγματικήν καθαριότητα, τιμά τήν συνοικίαν Λε
βίδη ή όποια ώς γνωστόν κατοικεϊται άπό πολύ καλόν 
κόσμον καί ιδιαιτέρως τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν 
τής έγκαταστάσεως ενός καλού συνοικιακού κινηματογρά
φου επιχειρηματίας, δαπανήσαντας διά τήν άρτίαν έμφά- 
νισίν του πλέον τών 800 χιλ. δρχ.

Μέ τήν προβολήν έργων β' βιζιόν έκ τών καλλιτέρων 
τής έκάστοτε περιόδου καί ακόμη α' τοιαύτης, διά τήν άνα- 
βίβασιν τών όποιων θά καταβληθή κατ’ ανάγκην κάποια 
μεγαλυτέρα θυσία, ό έν λόγφ κινηματογράφος, έχομεν 
τήν γνώμην, δχι μόνον δτι θά ίκανοποιηθή απολύτως, 
αλλά καί θά δώση τό σύνθημα τής δημιουργίας καί άλ
λων νοικοκυρεμένων συνοικιακών κινηματογράφων εις δι
άφορα σημεία τών ’Αθηνών, αί όποϊαι, αν έξαιρέση τις 
τούς ήδη ύπάρχοντας καλούς τοιούτους Άτ&ίς, "Αρης 
καί Άχίλλειον, στερούνται επαρκών τοιούτων. 

g Β Κ TQHDn |
Πειραιεύς

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα '‘Τσάρεβιτς,, μέ 
τήν Μάρθα Έγγερτ καί ‘‘At δύο όρφαναί,,.

Χάϊ Λάίφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Πές μου ποιά 
είσαι,, μέ τήν Λιάνε Χάϊντ καί “Τόδνειρώδες βάλς„.

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό τραγούδι 
τοΰ Νείλου,, μέ τόν Νοβάρρο καί τήν Μΰρνα Λόϊ 
καί “Τά χείλη μου προδίδουν,, μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ. 
Βόλος

Άχίλλειον. Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προε
βλήθησαν μέ έπιτυχίαν “’Εγώ τήν ήμερα καί σΰ τή 
νύχτα,, “Έγώ καί ή αύτοκράτειρα,, “'Όταν ό έρως 
κάνει μόδα,, καί “Ό δόκτωρ Τζαΐκυλ,,.

Παπαβασιλείου
Κέρκυρα

Ονφα. Προεβλήθησαν τά έργα “"Ενα τραγούδι, 
ένα φιλί, μιά γυναίκα,, “Ή τελευταία μου άγάπη,,
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‘Ό θείος μου ό αρχιστράτηγος,, “’Έρως άλά Άμε- 
ρικέν,. “'Η γιγαντομαχία των Δαρδανελλίων,, “Τρά· 
ϊντερ Χόρν,, “Ό Μπώστερ εκατομμυριούχος,, “'Η νυ
χτερίδα,, “Τό άντρο τής Βαλέντσιας,, καί “Σαιζόν 
στό Κάιρο,,. Λίαν προσεχώς έναρξις Μελοδράματος.

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά φιλμ “Εξαιρετική 
περιπέτεια,, “Ό άρχιδούξ τού μπαλέττου,, “'Η κόρη 
του σεΐχη,. “Ό σιωπηλός σωτήρ,, “Ρασποΰτιν,, καί 
“Τό κίτρινο διαβατήριο,,.

Μπούας 
Πόρνο;

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Κοντέσσα Μα- 
ρίτσα,, “Ζητείται δολοφόνος,, καί “'Ωραία περιπέ
τεια,, μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ. Προσεχώς ‘‘Μανωλέ- 
σκου„ “Μαύρος ούσσάρος,, καί “Ό βασιλεύς τών βα
σιλέων,,.

Σινόπου λος 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα “Μελό,. “Πάμε 
γιά τό Παρίσι,, ./Υποβρύχιον 13„ “Τά μυστήρια τού 
χαρεμιού,, έπιτυχώς, “X 27,, μέ τήν Μαρλέν Ντήν- 
τριχ μέ μικρόν έπιτυχίαν, “Τό καράβι τής αμαρ
τίας,, “Κάτω άπό τήν αγχόνη,, μέ τόν Γκάρρυ Κοΰ- 
ΚοΟπερ, ,,Ή κιβωτός τού Νώε,, ,,Ή δεσποινίς Ρο 
κοκό, μέ μικρόν επιτυχίαν,, “Τό μυστήριον τής βίλ- 
λας„ μέ τόν Λ. Ματώ ενεπιτυχώς, “Διακοπαί διαβό
λου, μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ άνεπιτυχώς καί “Μιά 
δικαστική πλάνη ·, Μπούκ Τζόνες.

Πάν&εον. Προβλήθησαν τάόίλμ“Ξανθό όνειρο "Πά
πρικα,, μέ σχετικήν έπιτυχίαν, “Νύχτες μεγαλουπό- 
λεως,, άνεπιτυχώς, Στά “Κάτεργα,, μέ τόν Μπουα- 
γιέ μέ μικρόν έπιτυχίαν, “Μαντάμ Πομπαντούρ,, μέ 
άποτυχίαν, 1 Πριγκήπισσα Στρογκώφ,, ,,Ό Μπάστερ 
παντρεύεται,, καί , Ό άγνωστος τραγουδιστής,, άνε- 
πιτυχώς, ,,Ή Γκίττα χαρίζει τήν καρδιά της,, μέ 
έπιτυχίαν καί “Μάτα Χάρρι., μέ έπιτυχίαν. Προσε
χώς “Σαγγάΐ Εξπρές,. “Αύτοκρατορικές βιολέτ 
τες, Κ. ά. Σωφρονιάδης.
Ηράκλειον.

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Παρίσι,, «Ή 
κληρονομιά», «Ό κακός δρόμος», <Μή ρωτάς γιατί» 
έκ τών όποιων τά δύο τελευταία μέ κοσμοσυρροήν. 
Επίσης προεβλήθησαν καί τά βωβά «Αΐ περιπέτειαι 
τής Ρουθ· καί «Ίπποδρόμιον».

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μαρόκο», 
• 'Η κυρία δέν θέλει παιδιά» καί «Ξαναγύρισε στή 
γυναίκα σου».

Παλλάς (Βωβός). Προεβλήθησαν «Τό ιερόν είδω- 
λον», «Ή Δόξα του Ναπολέοντος», «'Η σειρήν τών 
Τροπικών», ,,'Η λύπη τού παιδιού,, καί ,,Ή κοιλάς 
τού κινδύνου,,.

Άρχανων. Συνεχίζονται παραστάσεις θιάσου.
' Ιεραπέτρας. Προεβλήθησαν τά βωβά “Πριγκή- 

πισσα Τρούλαλα,, ,,Ή κόρη τοΰ σεΐχη,, καί “Τό κο
ρίτσι τής ρεβύ„.

Σητείας. Προεβλήθησαν τά βωβά ,,Ό ιππότης τής 
έρήμου,, ,,Ή συμμορία τών 100,, ,,Ή τετάρτη εντολή,, 
καί μερικά επεισόδια τού έργου “Βαραβάς,.

Παρατηρητής.
Ν. Όρεστιάς

"Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα '‘Γενεβιέβη,, 
“Ή έκδίκησις τού Νταβός,, καί “Ό δρόμος τών γά
των,, εις δύο έποχάς. Ματοκίδης
Ρέθυμνο“

Ήδη μετά τήν άναχώρησιν τού θιάσου Κουμαριώ- 
του λειτουργούν είς τήν πόλιν μας δύο κινηματογρά
φοι, ό “’Απόλλων,, καί τό ,,Ίδαϊον - ”Αντρον„.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη
σαν τά έξής έργα.

Απόλλων. ,‘Τό πράσινο διαμάντι,, ,,Ό τραγικός 

γάμος,,_ “Πάτερ Σαρλώ,, καί ,,’Αρχιεργάτης,,.
Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα ./Ατιμα

σμένη παρθένος,, μέ τήν Έβελυν Χόλτ καί ,,Ό λύ
κος τοΰ άέρος,,. Ό<5. Παπ.
Ναύπλιον

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Μαμζέλ Νιτούς,, 
,,Ό κατήφορος,, ,,Ή Βικτωρία καί ό ούσσάρος της,, 
“Μυστική ύπηρεσία,, “Μόντε Κάρλο,. καί “Τί φαινό- 
μενον,,. Παρατηρητής.
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φίλ “Μπέν Χούρ„ 
“Λεγεών τών ξένων,, “Τί ονειρεύονται οΐ γυναίκες,, 
“Τό βάλς τοΰ παραδείσου,, “Πριγκήπισσα τών δολ- 
λαρίων,, καί “Ό υιός τού Μαχαραγιά,,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Φιλήστέ με,, 
μέ τόν Μπουμπούλ, “Παρθένος 100 ο)ο, “Ξύλινοι 
σταυροί,, * Ό έρως χρόνια δέν κυττςή, “Στή μυστική 
ύπηρεσία,, μέ τήν Κάρίν Μόρλεϋ, “Ό δράκος τοΰ 
Ντύσελντορφ, “Τραζατλαντίκ,, “Τρέϊντερ Χόρν,, “Άλό 
Παρί ίσί Μπερλέν,, καί “Κική,,.

Δυστυχώς παρά τήν προβολήν έκλετών έργων 
καί τήν έκ περιτροπής λειτουργίαν τών κινηματο
γράφων, οΰτοι δέν κατορθώνουν ούτε τά έξσδα νά 
καλύπτουν. Ποΰ ν’ άποδοθή ή τοιαύτη κρίσις ;

Βατακΐδης 
Δοξάτον

Είς τήν κωμόπολίν μας, λειτουργεί ένας κινημα
τογράφος. ό όποιος τελευταίως, μεταξύ τών άλλων 
προέβαλε καί τήν ταινίαν"Τό ματς Λόντου-Κβοριάνι». 
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ό έρως χρό
νια δέν κυττά,, “Φαντομάς., “Τό Χριστινάκι τοΰ δα- 
σοφύλακος,, “Σατανική συκοφαντία,, “Αύτοκρατορι
κές βιολέττες,, καί “Τρέϊντερ Χόρν,,,

Παρασχίδης 
Σΰρος

’Απόλλων. Άναχωρήσαντος τού θιάσου Νικολέ 
σκου, έπανέλαβε τάς κινηματογραφικός του παραστά
σεις καί προέβαλε κατά σειράν τά έργα “Ή Βικτώ- 
ρια καί ό ούσσάρος, τό ζουρνάλ πάλης Λόντου— 
Κβοριάνυ τής Ντάγκ Φιλμ, “Δέν θέλω νά μάθω 
ποιος είσαι,, τό έπεισοδιακόν Battline with κα'ι“'Ένα 
τραγούδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα,,. Προσεχώς “Δαυίδ 
Γκόλντερ,, “Μάτερ Ντολορόζα,, “Εΐνε χαριτωμένος,, 
κ. ά.

Γερα,γάλας

ΔΙΑ ΙΟΥΣ ΑΝΊΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ
Λυπούμε Va πολύ διότι ευρισκόμενα είς την Viaiv 

νά παρακαλέσωμεν καί πάλιν τους κατά τόπους κ. κ. 
συιεργάτας—ανταποκριτές μας νά είναι τακτικοί είς 
την αποστολήν ανταποκρίσεων κατά δεκαπεν&ημερον. 
ΊΙλεϊστοι εξ αυτών μη δυνάμενοι, ϊσως λόγω ιδιαιτέρων 
ασχολιών, νά μάς αντιπροσωπεύσουν, μάς στερούν της 
κινημ. κινήσεως τού τόπου των, ενώ δέν υποβάλουν 
τάς παρατηρήσεις των. Διά τούτο &ά μάς έπιτραπή 
όπως, όσοι δέν νά μάς άποστείλουν άνταπόγ.ρισιν τήν 
προσεχή εβδομάδα, νεωρήσωμεν αυτούς παρητημένους 
καί προβούμεν είς τόν διορισμόν αντικαταστάτου.

(Έκ τής Διευνύνσεως)
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ΜΗΧΑΝΗ ΒΡΟΒΟΑΗΣ ERNEMANN 2.. 
αχεδδν καινουργής μετά πλήρους έγκαταστά- 
σεως όμιλοΰντος «Βίταφον» πωλείται είς τιμήν 
εύκαιρίας. Άποταθήτε : Κ καί Μ. Α. Γαζιάδη, 
Σταδίου 48. Τηλέφ. 23-544.

ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 1933

Τό κινημ. περιοδικόν τής Ν. Ύόρκης Film Daily 
δημοσιεύει τ’ αποτελέσματα τοΰ ετησίου διαγωνισμού 
του διά τήν άνάδειξιν τών 19 καλυτέρων φιλμ, με
ταξύ τών 450 τοΰ έτους 1933. Εις τόν διαγωνισμόν 
αυτόν έλαβον μέρος 400 δημοσιογράφοι και ειδικοί 
κριτικοί τοΰ κινηματογράφου.

Τ’αποτελέσματα έχουν ως κατωτέρω:
1. Καβαλκάτ (Φόξ Φιλμ). . . . Ψήφοι 286
2. 42e Rue (Warner) » 20.6
3. 'Η ιδιωτική ζωή Ερρίκου 8ου (U-

nited Artists)...................................... » 163
4. L’Adieu aux Armes (Paramount) » 157
5. Lady For a day (Columbia) . » 156
6. State Fair (Φόξ Φιλμ) . » 155
7. Lady Lou (Paramount) ...» 148
8. Je suis un Evade (Warner) . » 147
9. Παρθένες μέ στολή (Krimsky-Co-

hrane)..................................................... » 123
10. Ρασποΰτιν και Αύτοκράτειρα (MGM) » 122

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ
Ή γαλλική Φόξ Φιλμ έτελείωσε και θά παρου

σιάσω λίαν προσεχώς μίαν ταινίαν υπό τόν τίτλον 
Un fil a la patte (Μιά κλωστή εις τό πόδι) τής 
οποίας ή ύπόθεσις έγράφη άπό τόν Ζώρζ Φεϋντώ.
|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Κάρβουνά
KINH/ηΑΤΟΓρΑΦΙΚΑ

|CONR ADTY
I TOY ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ TOY ΚΟΣΜΟ'*

Κύριοι Κύριοι Διενθυνται Κινηματογράφων

ξ Προς τό συμφέρον τών έπιχειρήσεών σας μεταχειρίζεστε πάντοτε ΧΑΡ ϊ 
1 ΒΟΥΝΑ CONRADTY- Προτιμώνται διά την σταθερότητα τοΰ έξαιρε- | 
ξξ τικά λευκοΰ φωτός των και τήν άντοχήν των. ||
ΞΞ Μόνοι καί αποκλειστικοί αντιπρόσωποι διά τήν ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑΝ, ΚΪΙ1Ρ0Ν ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ Ξ

I. I ΩΑ Ν Ν Ο Υ & Α. Μ ΑΛ Λ Η Σ | 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 99 - ΑΘΗΝ ΑΙ - ΑΡ. ΤΗΛΕΦ. 80-684 =

Διά λιανικήν πώλησιν άποταθήτε πρός τούς κ. κ. =
Δ MAN IΑΤΗ Ν & ΣΙΑ βερανζερου 24. αθη ν αι ξ

= Διά Μακεδονίαν και Θράκην ΑΡ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ, Ταιμισκή 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ξ= 

^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΪ

Τούς πρωτεύοντας ρόλους κρατούν ή διάσημος βεν- 
τέττα Σπινελλί και δ Ρομπέρ Μπυρνιε. Επίσης 
λαμβάνουν μέρος ή Μαρσέλ Πραινς, δ Πιέρ Ετσε- 
πάρ, ή Άλίς Τισσό και ο Άντρε Μπερλεϋ. Μου
σική Μαρσέλ Λαττέ. Παραγωγή Φρέντ Μπακός.

ΕΓ° ΕΙ/ΛΑΙ Η ΞΟΥΖΑΝΑ
Ό Ζέσσε Λάσκυ, δ δποΐος προ δκτω ετών μάς 

έδωσε τό περίφημο φιλμ «Πήτερ Παν», ετοιμάζει 
τελευταίως διά τήν εταιρίαν Φόξ ένα φιλμ τοΰ ίδιου 
περίπου είδους υπό τόν τίτλον «’Εγώ είμαι ή Σου- 
ζάνα». Τό φιλμ τούτο θά ερμηνεύεται άπό την Λί- 
λιαν Χάρβεϋ, Ζενέ Ραϋμόν και άπό τής περίφημες 
μαριονέττε; τοΰ Πίκολο. Θα είναι ενα μίγμα φαν
τασίας καί ερωτικού ρομάντσου. Τό φιλμ δείχνει 
τής περιπέτειες δύο νεαρών υπάρξεων που εινε τό
σον δειλοί είς τόν έρωτα, ώστε υποχρεώνονται νά 
μιλούν μέσον τών μαριονεττών.

0 ΧΑΡΛΟΝΤ ΛΟΎ NT ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΞ «ΦΙΛΜ»
Ό διάσημος κωμικός Χάρολντ Λοϋντ ό οποίος έπι 

σειράν ετών άνήκεν είς τό συγκρότημα τής «Παραμάουντ» 
έγνώσθη δτι άπεχώρησε ταύτης καί προσελήφθη υπο τής 
«Φόξ». Ή εϊδησις αΰτη γνωσθεϊσα είς τούς κινηματογρα
φικούς κύκλους προεκάλεσέ κατάπληξιν, διόδι, ως γνω
στόν, ό διαπρεπής καλλιτέχνης άπετέλει ενα άπό τά κυ- 
ριώτερα στηρίγματα τής «Παδαμάουντ». 'Η πράξις αυτή 
τής «Φόξ» νά προσλ,άβη τόν Λόϋντ είς τά στελέχη της δει
κνύει διά μίαν ακόμη φοράν τήν μεγάλην προσπάθειαν 
τής εταιρίας ταύτης προς βελτίωσιν τής παραγωγής της.
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Σαν ένα μαγευτικό όνειρο. Σαν μια υπερκόσμια 
οπτασία εκθαμβωτικής ωμορφιάς, περνά μπρος άπ’ 
τά κατάπληκτα μάτια μας, υπό τις θεΐες αρμονίες 
τής εμπνευσμένης μουσικής τοΰ ΦΡΑΝΤΣ ΛΕΧΑΡ, 
τό αιθέριο όραμα τής. =

Κ ιί, ευσεβείς προσκυνηται τοΰ Ωραίου, άκοΰμε 
γύ.ω από τόν βωμό τής ανώτερης τέχνη;, τό>· φλογερό

ΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ, 
τά αθάνατα τραγούδια τοΰ Γκαΐτε πρτς τήν κόρη 
τής πρώτης του μεγάλη; , προς τήν γλυζειά
του

Είς την ερωτικήν αυτή μυσταγωγία, για τήν οποίαν 
έδωσαν τό μέτρον όλης της καλλιτεχνικής των ικα
νότητας οί άριστεΐς τής Γερμανική; σκηνής IH | ΜΑΙΝΤΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ i g || |

g | ΕΛΖΕ ΕΛΣΤΕΡ | | g |

Β I ΑΝΤΕΛΛΑ ZANTPOK | | g |
g I 0Τ0 ΒΑΛΜΠΟΥΡΓΚ j | g |
g I ΠΑΟΥΛ ΧΕΡΜΠΙΓΚΕΡ, | | g |

ό διάσημο; τενόρος τοΰ Κρατικού Μελοδράματος 
— τοΰ Βερολίνου ----

ΧΑΝΣ ΜΠΟΛΜΑΝ
κα'ι δ μέγιστος τών Γερμανών

(ώς Γκαΐτε) 
σκηνοθετών

μέρο:, άπετέ- 
διαφήμισιν τοΰ

at χιλιάδες τών θαυμαστών πού έλαβον 
λεσαν την μεγαλειτέραν ζώσαν
Φ Φ Κινηματογραφικού αύτοΰ θαύματος, φ φ

(ΕΚΜΕΤΑΛΛΚΥΣΙΣ ΑΝΤ. ΖΕΡΒΟΥ)
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