
"Ετος έβδομον, άριθ. 2 (224)

,®
Hi

Άθήναι Πτί

ΖΑΝ^ΝΤΖΕΛΟ

Ό συμπαθής Γάλλος καλλιτέχνης εις μίαν ακηνήν τοϋ έργου «'© κόμης Μοντε-Χρήστος» 
τό οποίον προβάλλεται άπο της προσεχούς Δευτέράς εις τον κινηματογράφον

<’Α«6λλ«ν». Εις το ανωτέρω έργον τον’ πρωτεύοντα γυναικεΐον 
ρόλον' κρατεί ή συμπαθής Γερμανίς καλλιτέχνις Λίλ Ντάγ-

κοβερ. Έκμετάλλευσις «Ίκαφίλμ»
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ΓΑΜΠΡΟΣ
ΑΠΟ ΠΕΙΣΜΑ

Τό έργον τοΰ μεγάλου κωμικού Μπάστερ 
Κήτον τό όποιον προεβλήθη ώς ηχητικόν 

είς τόν κινηματογράφον « Αττικόν» 
σημειώσαν μίαν απ’) τάς μεγα- 

λειτέρας έπιτυχίας τής έφε- 
τεινής περιόδου

Ο ΠΕΠΛΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Μια χαριτωμένη σκηνή τοΰ ανωτέρω έργου 
είς τό όποιον τούς πρωτεύοντας ρόλους 
κρατούν δύο έκ τών συμπαθεστέρων είς ι 

τό ελληνικόν κ ινόν καλλιτέχναι, ή
Αιλή Νταμιτάκαί όΔόν’Αλβαράντο.
Τό έργον αυτό θά προβληθή 

λίαν προσεχώς ως ηχητικόν 
άπό τής οθόνης τοΰ κινη

ματογράφου «’Αττικόν»

ΠΣΤΝΔΡΟΜΑΙ

100.- Ρ
60.- m
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Ί'ιοιτήτης—Οικονομικός Διευθυντής
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

’Αρχισυντάκτης Υπεύθυνος Η. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ 
Γραδεϊτι ί Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)

I*  ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56
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‘Εξάμηνος »
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ 1929
Και εφέτος, δπως κάθε χρόνο ή γνωστή γέρμα 

νική καθημερινή έφημερίς «Der Deutsche» ήρώ 
τησε διασήμους προσωπικότητας, κριτικούς, ηθο
ποιούς κλπ. ποιον φιλμ τούς έπροξένησε μεγαλυ- 
τέραν έντύπωσιν κατά τό λήξαν έτος. ’Από τάς α
παντήσεις, αί όποΐαι δημοσιεύονται στό πριοτοχρο- 
νιάτικο φύλλο, εξάγει ή ανωτέρω έφημερίς ποΐ- 
εΐναι τά 10 κα/.ύτερα, ώς συγκεντρώσαντα τάς πε- 
ρισσοτέρας ψήφους.

Τό συμπέρασμα δμως αυτό κάθε άλλο παρά ά- 
σφαλέ; είναι. Διά νά μπορούσε ν’ απάντηση τις α
σφαλώς ποιο.· είνετό καλύτερον φιλμ ή τουλάχιστον 
ποιον έπροξένησε τήν μεγαλυτέραν έντύπωσιν είς 
τόν κόσμον τών ειδικών, θά έπρεπε νά έδίδετο ένας 
ώρισμένος πίνας άνεγνωρισμένων εκλεκτών φιλμ, 
είς δλους ό αστός, καί έξ αυτού νά γίνη ή εκλογή. 
Έφ’ δσον ή προϋπόθεσις αύτη λείπει καί ή ασφα
λής έ λογή τοΰ καλυτέρου φίλμ θά είνε σχεδόν ανέ
φικτος. 'Ο κύκλος δηλ τής εκλογής πάραιιέν, ι σ; ε
νός καί προ πάντων εξαιρετικά ά.'ομοιογενής. Τό 
προχειρότερον παράδειγμα έκ τών 10 έ. θόντων 
πρώτων, τά 9 δέν προεβλήθησαν είσέτι είς τάς Ά-ι 
θήνας 1

Παρ’ 6?ας δμως τάς άτελείας ή στατιστική αυτή 
τής γερμανικής έφημερίδος εΐνε ενδιαφέρουσα άπό 
πολλών άπόψεων, άκόμη δέ καί ενδεικτική, σχετι
κώς πάντοτε τής αξίας ενός φίλμ. ΔΓ αυτόν άκρι- 
βώς τόν λόγον μεταφέρομε,ν ένταΰθα τάς πλέον έν- 
διαφερούσας γνώμας μέ τάς άναγκαίας διαφωτιστι- 
κάς επεξηγήσεις.

’Ιδού κατά σειράν τά έλθόντα πρώτα 10 φίλμ.
1. «Οί νέοι κύριοι» (29) Σκηνοθεσία Ζάκ Φέϋν- 

τερ, πρωταγωνισταί Γκάμπη Μόρλαιη, Άνρί Ρου- 
σέλ, ’Αλμπέρ Πρεζάν. Παραγωγή Alba'r s — Se 
quarna, Paris.

2. »Χαλλελούγια» (28) Σκηνοθεσία Κίνγκ Βίν- 
τορ. ΙΙρωταγιονισταί άγνωστοι μαύροι. Παραγω.ή 
Metro Goldwyn (Τό φίλμ δέν προεβλήθη είσέτι 
ούτε έν Γερμανίφ).

3. «Τρελλός τραγουδιστής (27). Σκηνοθ. Αόϋδ 
Μπάκον. Πρωταγωνισταί ”Αλ Τζόλσον, Μπέττυ 
Μπρόνσον. Παραγ. Warner Bros.

4. «Ή λευκή κόλασις τοΰ Πίτς Παλύ» (26). 

4»

Διά uiav φ ρίν 
ό σιϊχτς. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δή
μο ιεύσβωνό στ. » 
Άνω τών τριών 
δηιιοσ. ό οτϊχος » 
Ή σβλίς 
Εις τό έξώφυλλον » 600.

Π
5 —

4.
» 500.

«Σκηνοθ. ’Άρνολντ Φάνκ καί Πάμπστ. Πρωταγω- 
νισταί Ντίσλ, Πέτερσεν, Αένι Ρίφενσταλ. Παραγ. 
Sokal, Berlin.

5. «Τό ζωντανό πτώμα (19). Τοΰ ΙΙουντόβκιν. 
Παραγωγή Meschrabpom, Moskau καί Prome
theus, Berlin,

6. «Lonesome. (17) Σκην. Πάοιά Φέγιος.Πρω- 
ταγωνισταί Γκλέν Τρυόν καί Βαρβάρα Κέντ. Παραγ. 
Universal, New York.

7. «Θύελλα στήν ’Ασία. (16). Σκην. Πουντό- 
βκιν. Πρωταγ. Ίνκισίνοφ, Ντεντιντσέφ, Βιλινσκά- 
κια. Παραγ. Meschrabpom, Moskau,

I 8. « The Love Parade (15'. Σκην. Έρνστ Αοΰ- 
μπιτς. Πρωταγ·. Μωρίς Σεβαλιέ.Παραγ. Paramount 
(Δέν προεβλήθη είσέτι έν Γερμανία).

9. The Docks of New York (14) Σκην. Γιό- 
! σεφ φόν Στέρμπεργκ. Πρωταγ. Ζώρζ Μπάνκφσρτ 
Μπέττυ Κόμπσον καί ’Όλγα Μπακλάνοβα. Παρα
γωγή Paramount.

10 « Atlantic» (13) Σκην. Ντυπ ίν.
British International, London.

Κατά τό 1928 ήλθεν πρώτον «Ό 
(40), δεύτερον «'Η Ζάν ντ’ ’Άοκ· 

! «Τσίρκους» (24). Κατά τό 1927 : «Ή 
! «Τί έκόστισενή νίκη» (22) καί «Μεγάλη παρέλασις» 
(20). Τό 1926 : «Ποτέμκιν» (31)«Μπέν Χούρ» (27) 

,«'Η βαντάγια τής Λαίδης Βίντερμερ· (17). Τό 
ί 1925 «Χρυσοθήρας» (30) «Βαριετέ» (27) «Τελευ
ταίος τών άνθρώπων» (24). Τέλος κατά τό 1924 έ- 
πλειοψήφισαν καταπληκτικά»; οί «Νιμπελούγ-

Παραγωγή

πατριώτης» 
(26), τρίτον

’Ιδού αναλυτικά) τερον τών γνωστοτέρων απαν
τήσεις : Μπενίτο Μουσσολίνι : «La Grazia· μέ τήν 
Κάρμεν Μπόννι καί τόν Γ. Μπιάνκο. Αλφόνσος, 
βασιλεύς τής Ισπανίας : Αί σχετικαί μ’ αυτόν όμι- 
λοΰσαι ταινίαι τής For. ΓΟ διάδοχος τής Ιαπωνίας’. 
«Τό λευκόν στάδιον». Πόρτες Ζίλ, πρόεδρος τού 
Μεξικού, «Ό τρελλός τραγουδιστής». Γκρόβερ Ού- 
άλεν, διευθυντής τής ’Αστυνομίας τής Νέας Ύόρ- 
κης Ε «'Η επιστροφή τοΰ Σέρλοκ Χόλμς» μέ τόν 
Κλάϊβ Μπρούκ.Ό Τόμας Μάν, ό γνωστός γερμανός 
συγγραφεύς «Ζάν ντ ’Άρκ».Ό Αουΐγκι Πιραντέλο 
«Ό πατριόίτης».

Οί ηθοποιοί απαντούν : Ή Αίζη ’Άρνα «Τό
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ίωντανό πτώμα», ή Βίβιαν Ζίμπσον "Atlanti . >, ή ! καί μερικά, ά'λ/.α άκόμη. Έκ τών άγγλικών «Πικαν- 
ωραία Βαλερή Μπότμη «Περίφημα ψεύδη τής Νί
νας Πέτροβνα», ή Μάλη Ντελσάφτ «Τό Λυκόφως 
τής δόξης», δ Αλέξανδρος Μούσι άπαντμ « Από 
τά βουβά φίλμ μόνον τοΰ Τσάπλιν καί Φαίρμπακς, 
καί ενός ζεύγους ωραίων γυναικών προ πάντων τής 
Λίλιαν Ζίς,.Ό Ράϊνχολντ Σύντσελ «Ό τρελλός τρα
γουδιστής», δ Γκεόργκ Λλεξάντερ «At'antic», δ 
Γκούσταβ Φρέλιχ: «'Η πρώτη πραξις τοΰ δμιλοΰν- 
τος φίλμ.. «'Η τελευταία συμφωνία» τό δποΐονείδα 
εις δοκιμαστικήν προβολήν σώ Μπάμπελσμπεργκ.

Ό Λίβιο Παβανέλλι «'Η Λευκή κόλασις τοΰ 
Πίτς Παλύ», ή Κατερίνα Χέσλινγκ * '
«Glen Tryon» καί δύο άλλα που δέν τολμώ νά τά. 
ονομάσω’ εννοείται δχι δ γραφών δέν τολμμ άλλ’ ή 
συμπαθής καλλιτέχνις. Ό Άλμπέρτ ΓΪρεζάν (δ 
πρωταγωνιστής τοΰ έ/.θόντος πρώτου φίλμ «Νέοι 
κύριοι») άπαντμ : «Αί Λευκαί σκιαί» διότι I. 'Η 
προότη δμΓ.οΰσα ταινία στο Παρίσι 2. Καλή σκηνο
θεσία καί θαυμάάια εξωτερικά 3. Εξαιρετικό σε
νάριο 4. Άρίστη φωτογραφία 5. Πριότης τάξεως 
ήθοποιΐα. *Η  Μπέττυ Κόμπσον «Condemned» μέ ί 
τό ■ Ρόνα vr Κόλμαν. Ή Ντολορές ντέλ Ρ·'ο · a I 
dame Χ».Ή Μαίρη Πίκφορδ «Ή ομιλούσα ταινία 
ΊΤΛίΤΖ ΤΩ ίΤΩΩΩν F.vivnrrpv c\» χΟΌΤΟΙζ CCV!

χωρίς 
'Ο Μωρίς I 
Featoers» 
τή ν άφρι-

τίλυ» (Ντυπόν), «Νΰξ μετά τήν προδοσίαν» (Ρόμ- 
πινσον). Άπό τά γερμανικά: «Na. ko.ce» (’Άμπελ, 
Χεριμπέλ) «Δεσποινίς ”Ελσα» ( Ελ. Μπέργκνερ) 
«Δίγαμος» (Γκεόργκ) «'Η λευκή κόλασις τοΰ Πίτς 
Πι?ύ».

’Ιδού τιόρα καί γνώμαι τών είδικών εκάστης 
έφημερίδος ή περιοδικού: ή Β. Ζ. am Μί’Λ g 
«Λευκή κόλασις τού ΠίτςΠαλύ» 'Η βερολίνειος χρη
ματιστηριακή έφηιιερίςάπό τά βωβά τό< Πίτς Παλύ» 
άπό τά ηχητικά τ*  «At'antic». 'Η νέα βερολίνειος 
έφημερίς «ι on so ϊ ε» καί «Νέοι κύριοι»,ParisMidi 

•So i -ide» καί|και Ci-e > ocde άπό τά βωβά .«Die Docks von 
Ne-.vYork»ze.i «’ Ασφαλτος» άπό τά ήχητίκά.Βνοεά- 
wayMelnAy» καί collie·· de la Reiiies/ΟΓάλ- 
λος κριτικός Πώλ Μεντινά «τίποτε, τρεις φορές 
τίποτε». 'Ο R. Tien'"g τοΰ Μαγχεστριανού φύλα
κας αί τοΰ «Lo idon Mercury» <When ihe n t’s 
a nay» Ό R. Dahle τής Berlin*  ke Ticiende τής 
Δανίας «Κιβωτός τοΰ Νώε». 'Ο ( lausen τής «Ρ - 
1hiken» (Δαιία) «θύελλα στήν’Ασία». Nition· η 
τής Νορβηγίας «Λαϊλά» (το πρώτο νορβηγικό 
φίλμ). «Al^emen Hanbesblab». (’Ολλανδία) « Ε
πάνοδος». «Ε Solo (Μαδρίτη) «’Άσφαλτος» Irene 

1 hirer τής «Νιοΰ Γιόρ; Νταίϋλς Νιούς» 1’helove 
Parade» και «Χαλληλοΰ/ α».

Καί συνεχίζεται πληθαιρα απαντήσεων, τήν ό
ποιαν ημείς παραλείπομεν διά νά μή κουράσωμεν 
τόν αναγνώστην μας.

' Παραθέτομεν τώρα τάς απαντήσεις τών κριτι
κών ιών επαγγελματικών κινηματογραφικών φύλλων 
τών γνωστοτέρων τοΰ κόσμου. 'Ο Aros (τοΰ Κινη- 

. ί ματογράφ Φίλμ Μαγκαζίν, Φίλμ Έχΰ, Μπερλίνερ ομολογουμενως, προτιμφ | χθ ·2ντσώ·γ?ερ)', «Πΰς Παλύ» Ό δρ. Χάνς 
, . , , , _ ’ „ „ . Βόλλενμπεργ Ιτής Λιχτιιιπιλντμπύνε) «Πίτς Παλύ».

_ Απο τας απαντήσεις των σκηνοθετών η τεχνι-'·0 δρ Λ. ’Άϊσνεο (τού Φιλμ Κουρ·έρ)< Θύελλα στήν 
των παραίίετομε·.· μερικσ.ς. Ζοε Μαη «θύελλα στήν....................... . .
Ασ α». Γιοχάννες Γ/.οΰερ «Τρελλός τραγουδιστής» 

Λ,’χο «Οί νέοι κύριοι», Πουντόβκιν «Ζάν ντ’ ’Άρκ» 
Ρενουάρ «Solitude. 'Ο Ρόμπισον τό φίλμ τής 
Φόξ Ί he cock eyed wor c». Ό Λοΰμπιτς <" 
λελούγια». Έ.ιίσηο καί δ Λοθάρ Μαντές. ’Επίσης; 
καί δ Πάουλ Λούν.βιχ Σ άί.·, δ Φρέντ Νιμπλο καί 
δ Πάουλ Μπέρν. Ό Πόμμερ απαντά « Επειδή πα
ράγω γερμανικά φιλμ οφείλω νά εκλέξω άπό τά 
ξένα,λοιπό.«Λευκέ-Σκιές».«'ΠΆ αδημίαο Motion 
Pict ne A ;s Stier? : «£ oaJway Melod} », 
«Α ./»,Dcr D; u ΐης Do.ughte* ;»,« ( ue Pat iote. 
« n old, A. 'z&i:r » καί «Οι> with the Show.»

To έπιτελεϊον τών κριτικών τή- εφ.,ιιερίδος «Per 
Deu scoe» δια κρίνει άπό τά ρωσικά φίλμ»; .Τό 
ζων.ανό πτώμα»« .’urksib» «Άγιόν γιά τό Παρίσι.· 
Άπό τά γαλλικά: «Νανά» (Κ. Χέσσλιγκ) «Νέοικύ
ριοι ·, «Πρίγκηψ τών ονείρων» (Λερμπιέ). Από τά . 
άμερικανικα': « Αστυνομία» (Στέρνμπεργκ) «Γαμή
λιου εμβατήριου» (Στροχάϊμ), «The Barker» (Φι,σ-

πρός τό παρόν ένίκησεν, αμφιβάλλω εν 
ένί,-.ησε καί γ:ά πάντα». Ό *Άλ  Τζόλσον 
εγωισμόν «Ό τρελλός τραγουδιστής». 
Σεβαλιέ «Τό Παραμάουντ φίλμ Four 
Είνε ένα θαυμάσιοι’ έπος τοΰ θάρρους, 
κσ.νικήν ατμόσφαιραν τοΰ οποίου έφωτογράφησαν 
θαυμάσια οί Κοΰπερ καί Σεντσάκ. Ό Κλάϊβ 
Μπρούκ «Love Pa adfc». Εις τάς απαντήσεις 
δόμε/ καί τής ήμετέρας ’Αλίκης Θεοδωρίδου, · 
ποία λίαν μετριοφρόνως, <' 
τό ελληνικόν φίλμ «Άστέρω».

μη άπαντήσεις έρχόμεθα εις κάτι πλέον ένδιαφέρον. 
Τά γωστότερα θέατρα τοΰ κόσμου, μέ ποία φίλμ 
έσημείωσαν τήν μεγαλυτέραν των επιτυχίαν κατά 
τό 1929.

Καπιτόλ (Βερολίνου), «'Η δίς ’Έλσα» Οΰφα 
Πάλαστ άμ τσό «Ταξείδιστή σελήνη» U.T. Lichis- 
piele Άειψία) «Φιλώ τό χέρι σας κυρία». 'Ο αρ
χαιότερος κινηματογράφος τής Γερμανίας Christian 
Winter, Ccha.ibug. Munster,*  «Λυκόφως τής δό
ξης», Ουράνια (Β έννη) «Με?,ωδία τοΰ κόσμου» 
Tuschinski (’Άμστερνταμ) «Τρελ ός τραγουδιστή:» 
Empire (Λονδίνου) «Brcadwr y Me ody»Roxy (N 
Ύόρκη «Th’e Cock eyei. Wodd» Ιαπωνία «Πτέ
ρυγες» State Theatre (Σίδνεη) < Ό πατριώτης» 
’Αττικόν (’Αθηνών) «Φόξ Φολώ» (Ή πρώτη δμι- 
λοΰσα, άδουσα καί ήχητική ταινία έν Έλλάδι). 
Aubert palace (Παρίσι). «Τραγουδιστής τής Τζαζ» 
(πλέον τών 1000 παρασ άσεων), Paramount liiea 
ter [Παρίσι) «'Π πρώτη δμιλουσα ταινία τοΰ Μω
ρίς Σεβαλιέ μέ εισπράξεις κατά τήν α' εβδομάδα' 
800 χιλιάδων φράγκων C< lisseum» (Γλασκόβη). 
«Τρελλός τραγουδιστής» Capitoi (Δουβλϊνον) «Λυ
κόφως τής δόξη:». Marivaux (Βρυξέλλαι) «’Άσφαλ- 
τος>. Sa'ao (Λ σαβών) «Κατάσκοποι» Tivoli 
(Νέα 'Υόρ π) Σ δηροΰν προσωπεΐον». «’Ολύμ
πια (Μεξ'.'ο · < Γρελ.ίός τραγουδιστής». Colarats 
(Βελιγράδ ου; «Τέσσερις διάβολοι».

Σχετικώς τέλος μέ τήν άπάντησιν την οποίαν 
έδωκεν δ γράφων τά; γραμμάς αΰτάς έκπροσωπώΐ' 
τήν γνώμην τ·/>ΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» θά 
έχρειάζετο καπό α έ.τεξήγησις. 'Η δυσκολία τοιαύ- 
της άπαντήσεως ένεφανίζετο έφέτος δσον σπανίως 
δύσκολος ένεκα τού περιορισμένουκύκλουάπό ποιοτι
κής άπόψεως τής κικηματογραφικής κινήσεως τής 
πόλεώς μας κατά τό 1929. Εξ άλλου έπε.κ,ώχθη νά 
άποφευχθή ή εκλογή ενός φίλμ έκ τών βραβευθέν-; 
των πέρυσι, διά νά μή φανούμε τόσον π·σω. Κατ 
αύιόν rov τρόπον άποκλεισθέντων άρκετών φίλμ, 
τά στενά δρια τής έκλογής, άκόμη έσμικρύνθησαν. 
'Η άπάντησίς μας λοιπόν πρέπει νά θεωρηθή σχε
τική καί δχι άπόλυτος. Τά γεγονότα έπηύξησαν 
τήν σχετικότητα αυτήν καί φυσικά, πώς ήτο δυνατόν 
νά συμβή κατ’ άλλον τρόπον, όταν έκ τών 10 έλ- 
θόντων πρώτων δέν προεβλήθησαν είσέτι έν Αθή 
ναις τά 9!Αύτά σχετικώς μέ .τήν κατ’έτοςσΓατιστικήν 
τοΰ«ϋε^· Deutsche» ή δποία ήλθε καί αυτή μαζίμέ 
τόσα άλλα νά μας δείξη πόσον ΰστέρησεν ή κίνησίς 
μας κατά τό λήξαν έτος, έτος κρίσεως. Ro-Ma

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ
νέος μ.έ κ»λ>ς βυβτάβεϊς χολ 

δραστήριος Γ»ΐχ νά άνα.-.άβη τήν άνταπό- 
κρίσιν τοΰ «ίέενηικατογραφιχο5 Άβτί- 
ρ<>ς» έν 9^.ασαλονέκγι καί νά μ.= ρ’.μ.νά διά 
τήν διάδοσιν αύτοΰ εγγράφων συνΠροι*ιη-  
τάς, εΐσπράττων συν'ρορ.άς κ.λ·π·

Οι έπ·.<1ομ.οΰντπς άς γράψουν σχετικώς 
εις τήν διεύθυνσήν τού π&ριοΊίκΟΰ.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ο ΣΩΒΙΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΤΟΥ κ. ΛΩΡΟΥ ΦΑΝΤΑΖΗ

'Ο κινηματογράφος, δμολογουμένως, είνε τό 
σπουδαιότερο μέσο τής έπίδειξης τοΰ πολιτισμού 
καί τής προόδου μιας χοόρας, ή τής ιστορίας της. 
Έντυπωτικότερος απ' τό βιβλίο καί πιότερο διαδε
δομένος, άποβαίνει δ πολύτιμος πυρήνας, πού πρός 
αυτόν πρέπει ν’ άποβλέπουνε οί άνώτατοι ρυθμι
στές τής ζωής ενός τόπου. Ό τουρισμός, σπου
δαίο; παράγοντας τής έθνικής ζωής, βρήκε τόν κι
νηματογράφο άρμοδιώτατο διαφημιστή. Οί νέες 
θεωρίες παρελαύνουνε κι’ αυτές κάποτε, ωμά ρεα
λιστικές, άπ’ τήν οθόνη, χωρίς ν’ άφίνουν άσυγκί- 
νητους μερικούς παιδαριώδεις θεατές.

Αυτό δμως πού ένδιαφέρει τή σημερινή μελέτη 
μας, είν’ ή έξέιασι τοΰ πώς πρέπει νά τονώνεται ή 
έθνική συνείδησι μέ τόν κινηματογράφο.

Παρακολουθούμε ταχτικά φίλμ διαφόρων παρα
γωγών, ιστορικών ως έπιτοπλεϊστο υποθέσεων, πού 
παρουσιάζουνε διάφορες σκηνέςάκρως σοβινιστικές, 
σκηνές ηρωισμών,αυτοθυσίες, μιλιταριστικές κλπ.Οί 
ταινίες αυτές έπιτυχαίνουν, είν’ άναντίρρητο, τήν 
εντατική τόνωσι τής έθνικής συνείδησης, δταν πα- 
ρουσιάζουνται στήν έπικράτεια πού τις «γύρισε» καί 
ατούς παραγωγούς τους, επομένως, ταιριάζουνε 
μεγαλόστομα «μπράβο», γιατί πέτυχαν κατιτίς άξιο 
σημείωτο.

Τί γίνεται δμως μέ τήν προβολή τής ταινίας αυ
τής σέ μιάν άλλη χώρα, δλότελα ξένη μέ τις παρα
δόσεις τοΰ έθνους πού παρήγαγε τό σοβινιστικό 
αυτό έργο ; 'Ο θεατής παρακολουθεί ψυχρός καί 
κάποτε μέ εύλογο μειδίαμα τό καθαρά τοπικιστικό 
φίλμ, φεύγει δέ φυσικά χωρίς νά αίστανθή καμμιά 
ψυχικήν εύχαρίστησι ή έπαγωγή, χαρίσματα πού 
πρέπει νά τά παρέχη δ κινηματογράφος, γιά νά δια- 
τηρή αμείωτη τή δημοτικότητά του. Τό συμπέρα
σμα ; Πώς πρέπει νά κρίνουνται τά σωβινιστικά 
φίλμ ;

'Όταν μιά ταινία δέν είνε προωρισμένη νά ξε- 
περάση τά στενά δρια τής χώρας πού τήν παρήγα
γε, μπορεί νάναι ύπερεθνικιστική κ' έχτελεΐ, έτσι, 
σπουδαίο προορισμό. 'Όταν πρόκειται δμως νά πα- 
ρουσιαστή μπροστά στο παγκόσμιο κοινό καί προ 
παντός νάχη κι’ Αξιώσεις, οί τοπικισμοί κι' δ εθνι
κιστικός μαντύας δέν έχουνε τή θέσι τους.

Κατά ’■ήν άντίληψί μου ή γαλλική παραγωγή, 
πού άλλοτε γνώρισε μέρες ακμής, χρεωκόπησε, 
πράμα γνωστότατο, έξ αιτίας τής ενάντιας γνώμης, 
άπ’ αυτή πού απάνω διατύπωσα, τών παραγωγών 
καί σκηνοθετών της.

Καί τώρα άς έρθουμε στο δεύτερο κεφαλαιώδες 
έρώτημα. Δέ ξέρω, μά δταν παρακολουθώ σωβινι- 
στικά φ'λ ', μερικά τέτοια παρουσίασε κ’ ή ελληνική 
κινηματογραφία, πού έπέμεναν οί ρεζισέρ μάλλον

ι Βόλλενμπεργ Ιτής Αιχτιμπιλντμπύνε) «Πίτς Παλύ». crx & ~ Λ ’'Αν__ /__ ~. zK'. Τ .. ΤΖ___ Σ . ίΣ\Λ~ . 1 ~__
Ασία». Φ. Χενσελάϊτ (τοΰ «Ραϊχςφιλμπλάτ» «Άτ- 

λαντίκ». Ό Χάνς Βάλθερ Μπέτς (τοΰ «Ντέρ Φίλμ») 
εις τών πλέον άμερολήπτων κριτικών τοΰ κόσμου 
«Οί νέοι κύριοι». Συμφωνεί καί δ Πάουλ ’Ίκες (τής 

, χε. Ό Μπέλινγκ (τής Ντόϋτσε φιλμτσάϊτουν) 
«Ζάν ντ’ ’Άρκ». Ό Haile (τή*  Σινεματογκραφί 
φρανσαίζ) «Βερντέν» καί «Νέοι κύριοι». Ζάν ΙΙα- 
σκ λ (τοΰ »Σινεμαγκαζίν») «Die I'ouko von New 
Υο.Ζ» καί «’Άσφαλτος». Ό Macp .erson» (Cose 
U -'Ελβετία) «Οί νέοι κύριοι». Σουηδία «Ζάν ντ’ 
’Άρκ»,Νορβηγία «’Άσφαλτος» Λσντα(τής Moaivilag 
—Βουδαπέστη)«Αί μεγαλύϊεραιέπιτυχίαι τής Ούγγα- 
ρία.* ’«Οί 4διά5ολοι»,«Ή κιβωτ >ς τοΰ Νώε»,«Ότρελ- 
λόςτραγουδιστής».Ό Λ ον Μπροΰ ,'(τής«Κϊηο Wzu- 
tick—Βαρσοβία)«Ούγγρ κή Ραψωδία«. Ό Ro—Ma 
(του «Κινηματογραφικού Ασιέρος») «Τά περίφη
μα ψεύδη τής Νίνας Πέτροβνα» ναι «Ραψωδία έ
ρωτος» (Ρσ.μόν Νοβάρρο). «Ni'.cheto Kino» (Βουλ
γαρία) «Χώρα χωρίς γυναίκες» «Κινηματογράφος» 
(Βουκουρέστιον) «The 1 ·rcwd» καί «Τρελλός τρα- 

. , 'Υόρ. ης», «Ντισ-
ραέλη» «Πίκτσουρ Πλαίη», «Χαλλελούγια».

Ήναγκασμένοι νά παραλείψωμεν πλείστας άκό-

«Χαλ- φνλμβόχι

μώρις) «Ό πατριώτής» «The Pilgrim» (Τσάπλιν) γουδιστή;».Φίλμ Νταιηλ τής Νέα;
«Λευκές σκιές», «Μποΰστερ, δ όπερατέρ». Τά φίλμ 
τής Γκάρμπο, «Τρελλός τραγουδιστής» «Lonesome»
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περσοτερο στο βαθειά τοπικιστικύ χρώμα, ψυχόρ 
μητα τα κατακρίνω

Θά μοΰ υποβάλλετε, φυσικά, τή λογική έρώ- 
τησι : «Μά βρέ αδερφέ τά εθνικιστικά φιλμ είν’ 
δλα άξια αυστηρής καί δυσμενούς κριτικής ;» «’Όχι 
δλα», απαντώ. Παρουσίασε ή διεθνής κινηματογρα
φία καί τέτοια, πού ήταν «έν τώ συνόλφ», αρκετά 
επιτυχημένα, μέ σκηνές καλοβαλμένες.

Ίά περσότερα δμως—καί κυρίως τό σΰνο .ο μάς 
ενδιαφέρει—τά χαρακτηρίζει κάποιος απεριόριστος 
σωβινιστικός ενθουσιασμός, μιά ακράτητη εθνικι
στική παραφορά, ροπές, πού δταν παρακολουθοΰν- 
ταιάπ’ τό διεθλές κοινό, κρίνουνται όλότελα ασυμ
βίβαστες κι’ ανάρμοστες πρόςτήν ιδεατή μορφή τής 
Τέχνης.

A&pcc Φαντάζης

Η ΚΙΗΗΜΗΤΟΓΡ, ΚΙΗΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Εις τον κινημ. «Μοδέρν» προεβλήθη μετά μεγά
λης επιτυχίας τό έ'ργον «Τό τελευταίοι· φρούριον» 
και ήξεκαρδιστική κωμωδία Οί Πάτ καί Πατασόν 
αστυνόμοι».

Εις τον κινημ. «Μαζίκ» προεβλήθησαν έπιτυχώς 
τό εργον τής Μέτρο Γκόλδουϊν «’Ερωτικόν δνει- 
ρον» μέ τήν Τζοάνα Κράοιφορδ καί τον Νιλις ’Ά- 
στερ καί ή κωμωδία «Κοέν καί Κέλλυ εις τά θαλάσ
σια λουτρά».

Εις τό «Όπερ'.» προεβλήθη διά δευτέραν έβδο- 
μ (δα τό έ'ργον «Σιδηρά μάσκα» μέ τον Δοΰγκλας,

Εις τό «Μελέκ» συνεχίζεται θριαμβευτικώς εις 
έποχάς ή προβολή τοϋ γαλλικού έργου «Μόντε 
Χρίστο».

Εις τρν κινημ. «Άλάμπρα» μετά τήν προβολήν 
τής ωραίαςηχητικής ταινίας «Τό θυσιασθέν όνειρον» 
με τήν Νάνσυ Κάρολ, προεβλήθη ή ωραία ηχητική 
ταινία τής Παραμάουντ «Πατριός» μέ τόν διάση
μου Έμίλ Γιάννιγκς.

’Ήνοιξε επίσης τάς πΰλας του καί τό «Σινέ 
Φρανσαί» τό οποίον παρουσίασε τό έ'ργον «Τό εΐ- 
δώλον τοΰ Μπρόντγουαίκ» προβληθέν μέ αρκετήν 
επιτυχίαν.

Ναξλόγλου

ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΑ ΕΝΘΗΝΩΤΕΡΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΙΑΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΣ ΠΙΑΝΟΛΑΣ

ΠΩΛΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Β. ΓΚΡΕΤΣΗΣ και I. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΚ6ΕΣΙΣ ΤΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝ2Ν

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ0ΥΣ Κ0ΥΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗΤ Α Σ

ΚΑΙ Α ΝΑΓΝΩ Σ Τ Α Σ
Καθίσταται γνωστόν ό-ίι από τοΰ ’Ιανουάριου 

1930 αί συνδρομαί τοΰ περιοδικού «Κινηματογρα
φικός Αστήρ» έκανονίσθησαν ως εξής : 
Έτησία Εξωτερικού γενικώς Δραχμάς 
Ετήσια Εσωτερικού »

Έξάμηνος » ».
Έκαστον τεΰχος »

Επίσης εις τά γραφεία μας πωλείται 
νηγυρικόν τεΰχος 1930 εξ εκατόν περίπου 
πλουσιωτατον εις ύλην καί έμφάνισιν, αντί δραχ
μών είκοσι πέντε έκαστον τεΰχος.

Μέ τήν αυτήν τιμήν άποστέλλεται καί εις τούς 
α’ιτοΰντας έκ τών επαρχιών.

, Δια το Εξωτερικόν τιμή έκάστου πανηγυρικού 
τεύχους δραχμαί 30.

Δέν πρέπει νά μείνη κανείς πού νά μη προμη- 
θευθή το πρωτοχρονιάτικο τεΰχος τό δπο'ον είνε 
άνώτερον τών μέχρι τοΰδε έκδοθέντων.

Επίσης εις τά γραφεία μας πωλοΰνται καί άπο- 
στελλονται εις τους αίτοΰντας, φωτογραφίαι κινη
ματογραφικών έργων μεγέθους 20X25 (σκηλαί από 
διάφορα έργα ή καί πρόσιοπα), αντί δραχμών δέκα 
έκαστη,, κατάλληλοι δια κάδρα πρός στολισμόν σα- 
λονιών ή γραφείων.

Ούδεμία εγγραφή συνδρομητοΰ ή αποστολή τευ
χών, φωτογραφιών κ.λ.π. λαμβάνεται ύπ’ δψιν αν 
η εντολή πρός τούτο δέν συνοδεύεται καί μέ τό ανά
λογου αντίτιμου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ~~~^~ ~~~
Υπό τοΰ Παρισινού Οίκου «Άγων», εξεδόθη τελευταί

ως ενα νεον μυθιστόρημα τοϋ γνωστού κοσμοπολίτου συγ- 
γραφεως κ. Θράσου Καστανάκη υπό τόν τίτλον «Στον Χορό 
τής Ευρώ της».

Είναι ή ιστορία μιας Έλληνίδος άστής πού πηγαίνει 
στρ Παρίσι γιά νά άκολουθήση μαθήματα δραματικής 
στο Κονσερβατουάρ, κατεχομέτη άπό τήν μανίαν να γίνη 
καλλιτέχνις τής Σκηνής, καί ή οποία φιλοδοξεί νά λανσα- 
ρισδή σε κανένα από, τά Παριζιάνικα θέατρα, κοντά σέ 
τόσες καλλιτέχνιδες απο τα Βαλκάνια πού τό έκατώρθω- 
σαν να μεσουρανούν τώρα στη Γαλλική πρωτεύουσα.

Είς τά πολλά λογοτεχνικά προσόντα τοΰ νέου βιβλίου 
τού εκ/,,εκτοΰ συγγραφεως κ. Καστανάκη. δέον νά προσθέ- 
σωμεν καί τό μέγιστον κοσμοπολιτικόν ένδιαφέρον τού μυ
θιστορήματος^ του, από τας σελίδας τοΰ οποίου παρελαύνει 
η ζωη γνωστών γάλλων παρασκηνιακών τύπων, διανοου
μένων, καλλιτεχών, δ<πλωματών, καθώς καί οί πλέον εν
διαφέροντες ελληνικοί τύποι τού Παρισιού.

Οί αναγνώσται μας εις τούς οποίους συνιστώμεν Ιδιαι
τέρως την αναγνωσιν τοΰ κοσμοπολιτικοΰ αύτοΰ μυθιστο
ρήματος, δύνανται νά τό προμηθευθοΰν άπό τό Βιβλιοπω- 
λεϊον τής «’Εστίας».

ΔΗΛΩΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΔΙΕΥΘΥΙΤΤΗΣΕΠΗΡΧ. KINHMRTOrPR<t>QN
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τό πα- 
σελίδοτν,

©ί δέλοντες νά προβάλλουν τήν ελληνικήν ται
νίαν «25 Μαρτίου 1811» ας άπευδυνθοΰν |δΓ επιστο
λής των εις τόν κ. Σβφ. Αοΰκαν. Ακαδημίας 793 
Αδηνας.

ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ZAK ΚΑΤΑΑΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ
Δημοσιεόομεν κανωυέρω τάς ένευπώσεις τοΰέκλεκίου καλλιτέχνου και φίλου τοΰ «Κινημα- 
τογοαφικοΰ Άστέρος» κ. Ζάζ Κατλαίν, τας οττοίας μάς αττεστειλε κατοττιν αιτησεως μας 
νά μάς τίμηση μέ τήν πολύτιμον συνεργασίαν του όπως καί καιά τό παρελθόν. Τό κατω
τέρω άρθρον του ό κ. Ζάκ Κατλαίν μά; άτέσιειλεν μαζύ μέ τήν ακόλουθον εύχητηριον 
φωτογραφίαν του, τήν οποίαν ή έκλεκτή μας συνεργάιις Δνίς Ίρις Σκαραβαίου, ευχαρί
στως παρεχώρησεν εις τον «Κινημ. ’Αστέρα», εφόσον καί οι φίλοι αναγνώσται μας δικαιούν
ται τής ήμισείας μπιενβεγιάνς ιοΰ δημοφιλούς καλλιτέχνου, δεδομένου oci ή ευχητηριος 
άφιέρωσίς του απευθύνεται όχι μόνον είς τήν συνεργάτιδά μας, τήν και μεταφράστριαν 
τοΰ ακολούθου άρθρου τοΰ κ. Κατλαίγ, αλλά καί εις αυτούς τουτους.

'Π λαμπρά διαμονή ής άπήλαυσα έν Βαυαρία, | έπιεν δ ταξειδιώτης παρά τήν Δ σέλτην διά νά κα- 
ΰπήρξεν όχι μόνον μία διηνεκής ίκανοποίησις τής ταστήση τήν καρδίαν του αιχμάλωτον, όχι μιάς θείας 
δράσεώς μου, άπό αισθητικής άπόψεως, αλλά καί έκ . γυναικος, άλλ ενός τεθνεώντος ποιητικού βασιλείου, 
παοαλλήλου έσχε δι’ έμέ μέγα ευεργέτημα νά μέ κά- πού άλλοίμονον, δέν θά αναστηθή ποτέ \...
μη νά γνωρίσω πλησιέστερον τήν ηχητικήν ταινίαν. I Προ επταετίας, κατά τήν κινηματογράφησήν του
Έκεϊ, διά πρώ- 
την φοράν μέ ή- 
κουσεν δ θεατής 
νά παίζω βιολί 
διά νά μέ άκούση 
προσεχέστατα ό
μιλο ΰντα είς τό 
«Παιδί τοΰ “Ερω
τος», μετά δέκα 
ολοκλήρων χρό
νων βωβήν καλλι
τεχνικήν σταδιο
δρομίαν.

Εις τό τέμε
νος τούτο τών τε
χνών πού είναι ή 
πόλις τοΰ Μονά
χου,ή δευτέρα αυ
τή α’ιωνία πόλις, 
ή άναπτυχθεϊσα 
ύπότήν έπίρροιαν 
τών Ελληνικών 
καί’Ιταλικών καλ- Μία Χριστουγεννιάτικη φωτογρκφία τοϋ Ζάκ Κατλαίν
λιεργειών, πρά
γμα όπερ τήν καθιστφ τελείως διάφορον άλλων I ερ- 
μανικών πόλεων, το αστυ τούτο οπού υπο την βασι
λείαν τοϋ Λουδοβίκου 1ου, τοΰ Μαξιμιλιανοΰ 2ου 
καί προ πάντων τοΰ Λουδοβίκου 2ου, η Γλυπτική, η 
Ζωγραφική, ή Μουσική καί εν γένει αί καλαί Τέχναι 
έσταθεροποίησιν τήν έπικράτησίν των, δέν ήμπορεϊ 
κανείς νά κανονίση τήν ζωήν του ει μή συμμορφού- 
μενος εις «αισθητικούς» νόμους ούτως είπεϊν, τούς 
οποίους ολόκληρος ή πόλις καθιέρωσε καί παντες 
τηρούσιν. e ,

Είς Βαυαρίαν, καί αυτός ακόμη ο αέρας πού ανα- 
πνέομεν είναι φορτωμένος απο μουσικας εκρησεις 
καί έκρήσεις πάντων τών βαρέων αρωμάτων της
Βαγνερικής δημιουργίας. Ο περιπατητές υφίσταται 
αληθινήν γοητείαν διατρέχων τά παρκα τοΰ Μονά
χου, τά βουνά του, έγκαταλειπομενος εις τόν βιοβον 
θαυμασμόν τών έξωτικών λιμνών του καί τών ονει- 
ρεμμένων του πύργων. 'Η γοητεία αυτή ομοιάζει 
ωσάν νά προέρχεται έκ τοΰ θρυλλικοΰ φίλτρου πού

«Καίνιγκσμαοκ » 
τού Μπενουά ό
που πρωτηγωνί- 
στησα μέ τήν α
ξιαγάπητου συνά
δελφόν μου 'Υ- 
γκέτ Ντυφλιό, εΤ 
χον ήδη τήν εύ- 
χαρίστησιν νά πα
ραμείνω είς τό 
Μονάχον έπί μα- 
κράς εβδομάδας, 
αλλά δέν ήδυνή- 
θην νά έκτιμήσω 
τότε όσον σήμε
ρον τά μελαγχολι
κά θέλγητρα τής 
έπιβλητικής ταύ- 
της πόλεως.

Τούτο, δέ, ί
σως νά οφείλω 
τήν φοράν ταύ- 
την είς τό βιβλίον
τοΰ ποιητοΰ μας 

Γκύ ντέ Πουρταλές, « Δ 'Ιστουάρ ντέ Λου'ί 2έμ», 
! πού μού έκράτησε τήν θαυμασιωτέραν πνευματικήν 
συντροφιάν, έπαυξάνον τούς ρεμβασμούς μου είς τήν 
άπείρως ωραίαν αυτήν πόλιν

'Ώς θά έννοήση δ αγαπητός μου Ελλην αγα- 
γνώστης, έφόσον έκολύμβων είς μίαν ατμόσφαιραν 

I τής τέχνης, δέν ήμπορούσα παρά νά ύ.τοδυθφ ρόλον 
καλλιτέχνου είς τήν πρώτην μου ηχητικην ταινίαν 

1 πού έμελλε νά πραγματοποιηθη εις τό Μονάχον διά 
I τήν «Έμέλκα».

Ζάκ Κατλαίν

Υ. Γ. Εις τό επόμενον θά δημοσιεύσωμεν τό β . 
' μέρος τοΰ άρθρου τοΰ κ. Ζακ Κατλαίν, οπού ο καλ
λιτέχνης περιγράφει μέ τό γνωστόν ώραιοτατον στυλ 
του τά ντεμπύ του εις τόν ηχητικόν καί ειτα εις τόν 
δμιλοΰντα Κινηματογράφον, μετά δεκαετή λαμπράν 
σταδιοδρομίαν ώς άστέρος εις τον βωβόν τοιοΰτον.
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ.. mas
αν τήν μπολσεβικικήν έπανάστασιν. Λέγω, ευτυχώς διότι 

ί τό ιστορικόν αύτό γεγονός όσον καί άν φαίνεται άνεξάν- 
τλητον, έχει έξαντληθή πλέον διά τό φιλμ. Αλλά καί πά
λιν ή ύπόθεσις δέν παρουσιάζεται πρωτότυπος, ένίοτε δέ 

ι καί όχΐ’όσον ψυχολογημένη(λ.χ.ό τόσον κεραυνοβόλος έρως 
των ή στό τέλος ή τόσον απότομος μεταστροφή τοΰ Βα
σίλη, εννοώ τις στιγμές πού θέλει νά σκοτώση τήν Βέ
ραν) έν τούτοις δέν στερείται ενδιαφέροντος, σέ μερικά 
δέ σημεία προξενεί ιδιαιτέραν έντύπωσιν (λ.χ. τά μετά 
τήν άπόπειραν).

Ό Γιοχάννες Μέγιερ έπεμελήθη πραγματικώς τό έρ- 
γον, προσεπάθησε καί τό κατόρθωσε ν’ άποφύγη τρεναρί- 
σματα ποΰ θά έκούραζαν. Έντυπωτικαί σκηναί δέν λεί
πουν καθώς καί λεπτομέρειαι ποΰ δείχνουν δεξιότητα. 
Κι οί τύποι είναι έκλελεγμένοι έπιτυχώς. Καθώς καί τό 
τεχνικόν μέρος πολύ καλό πλήν μερικών εξαιρέσεων.

Πρωταγωνιστούν ή Γκέρντα Μάουρους καί ό Γκ. Φρέ- 
λιχ. Τήν πρώτην βλέπομεν διά πρώτην φοράν χωρίς τόν 
Λάνγκ καί μάς άφήνει νά άντιληφθώμεν σαφώς ότι άδυ- 
νσιεϊ είσέτι ν’ άποκτήση κάποιαν άτομικότητα. Τήν άδι
κε! ’ίσως καί τό ότι δέν είναι ώραία, Μερικαί πάλιν ά
κρως επιτυχείς της έκφράσεις μάς δείχνουν ότι ή καλλι- 
τέχνις ύτόσχεται ένα μέλλον άρκεϊ νά έξακολουθήση νά 
έχη έκλεκτούς σκηνοθέτας. Ό Φρέλιχ είς ένα κάπως περι- 
ωρισμένον ρόλον καλός.

Τό φιλμ παρουσιάζεται μέ άρκετά προτερήματα έν σύ
νολο διιως κάπως βαρύ, τέτοιαν τουλάχιστον έντύπωσιν, 
δίδει, δι’ αύτό φαίνεται καί ή ένταΰθα έπιτυχία του δέν 
ήτο μεγάλη. Ro—Μα

ΤΡΕΛΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

‘Ο «τρελλός τραγουδιστής» συγκαταλέγεται ε’ις τά φιλμ 
έκεϊνα, τά όποια άν δέν υπερβάλλουν τήν φήμην των εΐνε 
πάντως άντάξιά της. Τό γεγονός εΐνε άξιοσημείωτον διότι 
άτυχώς δέν συμβαίνει πάντοτε. Τουναντίον όχι λίγες φο
ρές περιμέναμε ένα φιλμ μέ έξαιρετικόν ενδιαφέρον διά 
νά έλθη κατόπιν ή πραγματικότης νά μάς διάψευση. Άλλ’ 
ας έλθωμεν εις τά καθέκαστα.

Ή ύπόθεσις άν καί άπλή καί όχι τόσον πρωτότυπος 
("Ενας άγαπρ μίαν, τήν οποίαν κατορθώνει έπί τέλους νά 
παντρευθή. Αυτή όμως δέν τόν άγαπα καί ό γάμος των, ό 
όποιος άλλωστε δι*  αυτήν δέν άπέβλεπε παρά εις τήν Ι
κανοποίησήν τών συμφερόντων της, άτυχής ευθύς αμέσως, 
κατέστη ακόμη ατυχέστερος διά τής έμφανίσεως τοϋ τρί
του. Τό δράμα πλέον αρχίζει νά εξελίσσεται γοργώς. Αύιή ! 
τόν έγκαταλείπει πέρνουσα μαζί της καί τό παιδί των, τό 
όποιον ό άτυχής "Αλ λατρεύει όσον τίποτε στό κόσμο. Καί 
έτσι άπηλπισμένος έγκαταλείπει τό θέατρον πού τόν κατέ
στησε διάσημον. Μία όμως παλαιά του φίλη κατορθώνει 
ν I τόν έπαναφέρη εις τήν σκηνήν. Ή κακοτυχία έξακο- 
λουθεί νά τόν καταδιώκη, τό παιδί του πεθαίνει κΓ αύτός 
εΐνε υποχρεωμένος τό Ιδιο βράδυ νά τραγουδήση. Τραγου- 
δεϊ καί άποθεοϋται καί ζητεί τώρα πειά ν’ άναγεννηθή 
κοντά στήν παληά του φιλενάδα, πού τόν αγαπούσε άπ’ ό
ταν ήτο άσημο γκαρσόνι). Ενίοτε δέ κάπως άνανταπόδο- 
τος εΐνε έν τούτοις ενδιαφέρουσα, πλούσια είς πράγματι 
λεπτός δραματικός σκηνάς, είς ψυχολογημένος εικόνας, 
παρουσιάζει δέ καί μίαν ποικιλίαν χαρακτήρων άκρως έν 
διαφέρουσαν. ’Εκτός τούτου δίδει τάς καταλληλότερος ευ
καιρίας είς τόν σκηνοθέτην νά άναπτύξη τό ταλέντο τοΰ 
πρωταγωνιστού καί ιδίως ώς ομιλούσα ταινία τό χάρισμα 
τής φωνής του.Τούτο τό κατορθώνει άξιεπαίνως ό Λόύντ Μπέκον. 
Πλούσια δέ καί κατά τά άλλα ή σκηνοθεσία του δέν εΐνε 
δυνατόν παρά νά ίκανοποιήση τόν θεατήν. Θά μπορούσε 
κανείς νά διακρίνη μερικάς έκλεκτάς σκηνάς ώς λ.χ., όταν 
τραγουδή ό Άλ γιά πρώτη φορά τό τραγούδι πού συνέ
θεσε γιά τήν Μόλλη ή τής πρωτοχρονιάς ή τοϋ θανατου 
τού μικρού, άλλά δέν πρέπει νά τό κάμη διά νά μή άδι- 
κήση άλλας, πού ή στενότης τοΰ χώρου θά τόν ήνάγκαζε 
νά παράλειψη.

Είς τούς ρόλους έπιβάλλεται τελείως ό Άλ Τζόλσον. 
'Ο άριστος τραγουδιστής (δικαίως έχει τής μεγαλύτερες ! 
έπιτυχίες στόν όμιλοΰντα) εΐνε έκάστοτε καί πολύ' καλός 
καλλιτέχνης. Τό ώραϊον φύλον άντιπροσωπεύεται άπό τήν 
Γιοσεφίνα Ντούν καί τήν Μπέττη Μπρόνσον, είς δύο ρό
λους έκ διαμέτρου άντιθέτους. Τόν δυσκολώτερον (τής συ
ζύγου) τόν κρατεί ή πρώτη μέ άρκετήν εύσυνειδησίαν., Ώς 
προς τήν Μπρόνσον, έχει δυό-τρεϊς έκφράσεις στήν άρχή 
θαυμασίας κατά τά άλλα όμως δέν μέ ικανοποιήσει·. Ή 
ταινία καί ώς ομιλούσα συγκαταλέγεται άσφαλώς είς τάς 
εκλεκτοτέρας πού προεβλήθησαν.

Κατά ταΰτα λοιπόν τό συμπέρασμα εΐνε εΰμενέστατον, 
προς το όποιον φανταζόμεθα νά σύμφωνη καί τό άθηνα'ί- 
κον κοινόν, όπως τουλάχιστον άπέδειξε κατά τήν (άπό τάς 
ωραιότερη) πρεμιέραν τοΰ «Άττικοΰ·.

Ro-Ma

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Ταινία βωβή ΤΤΡΟΕΒ Λ ΗΒΗ Ε]Σ Τ Ο “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑ Σ,, 

Μία ταινία μέ ρωσσικήν ύπόθεσιν, χωρίς όμως ευτυ
χώς, άν καί έπάναστατική νά έχη πάλιν ώς κεντρικήν Ιδέ

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ
Ταινία βωβή ΤΤΡΟΕΒΛΗΒΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΠΛΕΝΤΙΤ,

Μία ταινία καθαρώς Ρωσσικ^ς παραγωγής παρακολου- 
θεϊτα. πάντοτε μέ έξαιρετικόν ένδιαφέρον καί τοΰτο, διότι 
οί δημιουργοί της μάς τήν παρουσιάζουν κατά τόν ρεα- 
λιστικώτερον τρόπον.

Τό σενάριο βεβαίως, δέν παρουσιάζει καμίαν πρωτο
τυπίαν, καί έκ τής έν γένει έξελίξειός του παρατηρεί τις 
ότι ό συγγραφεύς του A. Kirisow ήτο δέσμιος τής Κομ
μουνιστικής όργανώσεως, ή όποια πάντοτε πριν έγκρίνει 
ένα σενάριο τό έξετάζει λεπτομερέστατα έάν καί κατά πό
σον συμβιβάζεται μέ τάς άρχάς της.

Έρχομαι τώρα είς τό κεφάλαιον τής ύποκρίσεως ή 
οποία κατά τό πλεϊστον ύπήρξεν άρίστη λόγφ τής θαυμα
σίας πράγματι έκλογής τών ηθοποιών. Ή Gatuta Krafts- 
chenko ώς Σαρλότ, ένας θαυμάσιος Ρωσσικός τύπος, κα
τορθώνει νά μάς παρουσιάση μίαν έκφυλον καί πεισματά- 

ι ρα κοκόταν, ένίοτε όμως ύπερβάλλουσαν, ό I' Wassil- 
Itscliikoiv ώς λοχαγός Βασίλζεφ διά τής έκφραστικωτάτης 

όσον καί κωμικής φυσιογνωμίας του κρατεί τόν ρόλον του 
θαυμάσια, ό Lugowetz Ueidt υποδύεται ίκανοποιητικώτα- 
τα τόν ρόλον του ώς κατάσκοπος Κομάρωβ, έπίσης ή 
Anna Wogcih ώς σύζυγός του, άν καί έλάχιστα παρουσι- 
άσθη, διακρίνεται διά τήν φυσικότητα τής ύποκρίσεώς 
της. Καί ή τεχνική όμως τής ταινίας δέν υστερεί, περιλαμ
βάνει δέ αδτη έπινοήσε»ς εντελώς πρωτοτύπους εις όλα τά 
κεφάλαιά της, σκηνοθεσίαν, ντεκουπάζ καί φωτογραφίαν 
καί διακόσμους.

'Η σκηνοθεσία όφειλομένη είς τούς Leo Kuleschow 
καί I. Wassiltschikow (δστις συγχρόνως ύπήρξεν καί ήθο- 
ποιός τής ταινίας) έξαιρετικώς έπιμελημένη καί ρεαλιστι
κή, μάς άποδεικνύει δέ πόσον κύριοι τού Κινηματογραφι
κού υλικού υπήρξαν οί διευθύνοντες,διότι υπάρχουν είς τήν 
ταινίαν αύτήν σκηναί έξόχως πραγματοποιημένοι, ώς 
έκείνας τοΰ καμπαρέ καί τών θαμώνων του, τής παρουσι- 
άσεως τών διαφόρων βαριετέ, τής παρελάσεως τών Γαλ
λικών στρατευμάτων καί τοΰ έπευφημοΰντος πλήθους, τής

καταδιώξεως τού κατασκόπου κλπ. ’Ιδιαιτέρως πρωτότυπος 
είναι τό «ντεκουπάζ» όφειλόμενον εις ιόν /. Belenin, 
αλήθεια τί θαυμάσια μάς παρουσιάζει τούς διαφόρους τύ
πους, θαμώνας τοΰ καμπαρέ, αλληλοδιαδοχής καί κινημα- 
τογραφικώς, καί τάς διαφόρους φάσεις τής καταδιώξεως 
και συλλήψεως τοΰ κατασκόπου!!

Τό καλλιτεχνικόν τούτο περιβάλλον συμπληρώνει μίαν 
Αριστοτεχνική φωτογραφία ύπογραφομένη Ρ. Jermolow ώς 
καί οί άρμόζοντες διάκοσμοι τοΰ Κοσλόβσκυ.

’Ενταύθα έσημείωπεν έπιτδχίαν. Wampas

Η ΜΗ ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ ΒΛΣΙΛΙΣΣΛ

Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ “ΣΑΑΟΝ ΙΝΤΕΑΛ,,

Τό μεγάλο αύτό φιλμ τής «First National· δέν άντα- 
πεκρίθη πλήρως πρός τά κεφάλαια πού κατεβλήθησαν διά 
τήν κατασκευήν του καί τάς έλπίδας πού έστηρίχθησαν 
•π’ αυτού. Αύτό ίσως έγκειται εις τό δτι έπέραοε πλέον ή 
έποχή τών ναυτικών φιλμ καί δτι ή ναυμαχία τού Τρά- 
φαλγκαρ (τό τόσον Αναμενόμενον κλοΰ) δέν άφήνει σχε- , 
δόν καμμίαν έντύπωσιν. Πάντως παρά ταΰτα «Ή μή έ- 
στεμμένη βασίλισσα» παραμένει ένα άξιοθέατον καί άξιό- 
λογον φιλμ, ένα άπό τά καλλίτερα πού προεβλήθησαν έ- 
φέτος είς τό «Ίντεάλ».

Τό σενάριο, πραγματευόμενον τούς έρωτας τού Νέλσω- 
νος μέ τήν Λαίδη Χάμιλτων, παρ’ δλον δτι έχει έλαχίστην 
σχέσιν μέ τήν ιστορίαν, έν τούτοις χάρις είς τήν έπιτη- 
δείαν έκμετάλλευσιν αύτοϋ άπό τόν Φόρεστ Χιόλσεϋ, τόν 
σεναρίσταν καί τόν λυρισμόν πού περικλείει, παρακολου- , 
θεϊται εύχάριστα. Σκηνοθεσία πλουσιωτάτη, μέ ώραία καί 
καλαίσθητα ντεκόρ καί μέ τεχνικήν πρώτιστης τάξεως. 
Ίσως υστερούν ολίγον αί σκηναί τής ναυμαχίας. Ή ύπό- 
κρισις τών ήθοποιών καλή είς τό σύνολον. Ή Κορίν ι 
Γκρίφφιθ καλλίτερη άπό άλλοτε, σημειώνει μίαν ικανο
ποιητικήν δημιουργίαν ώς Λαίδη Χάμιλτον. ’Επίσης ό I 
Βίκτωρ Βαρκόνι, άν καί δέν ομοιάζει φυσικώς μέ τόν I 
Νέλσωνα, άρκετά συμπαθής καί έκφραστικός. Τήν ύπόλοι- । 
πον ερμηνείαν συμπληρώνουν οί X. Βάρνερ, Ίάν Κέϊθ j 
και Ντόροθυ Κοΰμινκ.

Γενικώς «Ή μή έστεμμένη βασίλισσα» εΐνε μία άπό 
τάς καλλιτέρας ταινίας ποΰ προεβλήθησαν έφέτος είς τό ■ 
«Ίντεάλ» καί ή όποια ήρεσεν άρκετά είς όσους τήν παρη- 
κολούθησαν.

Β. Παπαμιχάλης |

ΤΟΜΟΙ
"ΚΙΝΗΜΚΤΟΓΡΗΦΙΚΟΥ ΗΣΤΕΡΟΣ,, [ 927—1928—1929

Είς τά Γραφεία μ,ας πωλοΰνται χαΐ 
άποστέλλοντα>. είς πάντα αίτοϋντα χαΛ έκ 
τών έπαρχτών οί όλίγοε έναπθ:ι βίναντες 
τόμοι «Κ1. »)μ.ατογοαφ6κθΰ ’Α.βτέρ·>ς» 
τών ετών 19»7- 1ί>2« καί 1»»9«

ΊΊμ.ή έχάττου τόμ.ου ελευθέρου τα- 
χυδρομ.·.χών τελών δραχμ,άς 10θ·

Έπωφεληθεϊτε τής εΰκαερέρς πριν 
εξαντληθούν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ϋανουργιαν (Λεβάδειαν).— Τόμον 1928 ^ά σάς άπο- . 

στέλλωμεν προσεχώς. Άναμένομεν έκκαθάρισιν λογαρια-
Τάκην Ματ&ίαν (Κυπαρισσίαν)’ Φωτογραφίας μεγέθους 

κάρτ-ποστάλ δέν έχομεν δυστυχώς παρά μεγάλας, αΐτινες 
4 τιμώνται δραχ. 10 έκάστη.

Τριρς (Λευκάδα).—Επιταγή δραχ. 200 έλήφθη, εΰχαρι-, 
t στοΰμεν. Άπόδειξις είχε σταλή είς κ. Σκληρόν.I

ΤΡΗΓΟΔΙΟ ΕΙΣ ΚΙΠΗΜΗΤΟΘΕΗΤΡΟΙΊ
ΑΟΝΛΙΝΟΝ, 2 Ιανουάριου. (Ιδ. ραδ. ύπηρ ) 

—Καιά -ηλεγράφημα έ/. Γλασκώβης, είς Πεσλεϊ τής 
Σκωτίας έξερα./η πυρ αία είς κινηματοθέατρων διαρ- 
κούσητ παδ:.:ής εορτής.

Κατά νεότερο.· τηλεγράφημά, το σύνολον τών 
νεκρών ένεκα τής πυρκαϊάς τοΰ κι ηιιατοθεά· ρου 
Πέσ.’.εϊ ανέρχεται είς 72. Τά : ερισσότερα σχεδόν έκ 

ι ιώ θυυι’των άπέθανον έκ τοΰ συνωστισμού καί τής 
άσφυξία·. 37 πα,δια μειεφέρθησαν είς τό νοσοκο- 

! μεΐον. Ευτυχώς ή κατάσποίς των δέ. έμπνέει πολ- 
! λάς ανησυχώ..·. Ή ήλι <α τών θυμάτων πο κίλλει 
άπο 3 ι έχρι 14 έτών.

Έγνώσίΐη δτι αί φλόγες άνεφάνησαν αίφνιδίως 
είς τήν θέσιν ο «ου εΐργάζε ο ή μηχανή οΰ κινημα
τογράφου ..αί έξιμο’.ώίίησι άιιέσωτ είς ό .ό. λήρον 
τήν αϊΊουσαν. Ε;>ηκολουΓΐησεν άπερί/ραπιος πανι
κός. Ιίάνιες ώρμησαν πρός τις έξόοο ς, αί όποιαι 
άπεκλείσδ ησαν ιδίως υπό τών παιδιών, που συνω- 
ίίοΰντο άπελπιστικώς.

ΡΩΜΗ, ’Ιανουάριος. (Τδ. ραδ. ΰπηρ.). — Κατά 
τηλεγράφημα έκ Λονδίνου, ό διευθυντής τοΰ κινη 
υατο 'ράφου τοΰ ΙΚσ,.εϊ τής Σκωτίας δπου συνέβη ή 
-τρομερά πυρκ -.ϊά, συνελήφιΊη, κατηγορούμενος δι’ 
έκ προμελέτης ανθρωποκτονίαν. Οί νεκροί ανέρχον
ται είς 70 έν δλφ.

Η ΕΝΟΙΚίλΣΙΣ ΤΟΥ~ΦΟΡΟΥ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τήν παρ. Τρίτην 14 Ίανοεαρίου έ.τανελήφδη 
είς τήν Α'. Οίκονοαιμήν Εφορίαν ή δημοπρασίαν 
γιά τήν ένοικίασιν τοΰ φόρου τών Δημοσίων Θεαμά
των. Κατ’ αυτήν προσεφέράησαν ύπύ τών κ. κ. 
αδελφών Κελλάρη 36.500,000 δραχμών, ευθύς δ' ά- 
μέσας οί κ. κ. αδελφοί Λεμπέση προσέφερον 37. 
955.00 δραχμών.

Ή δημοπρασία θά έπαναλαμβάνετο χθες Σάβ
βατο#, ίίά ήτο δέ οριστικήν άλλά δυστυχώς λόγφ 
τςΰ δτι τό ήμέτερον περιοδικόν πρέπει νά έχη κυ
κλοφορήσω προ τής ήμέρας εκείνης, θά άναγγείλ- 
κομεν τήν οριστικήν κατακύρωσιν διά τοΰ προσε
χούς φύλλου.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
—'Η «Μυστηρ'ώδης νήσος» έ< τοΰ μυθιστορή

ματος τοΰ Ιουλίου Βέρν εΐνε μία άπό τάς μεγαλεις 
τέρας ήχητικάς καί έγχρωμους ταινίας παραγωγή- 
«Μετρό».

—'Ο Φρέντ Νίμπλο, ετοιμάζει διά λογαριασμόν 
τής «Με.τρό Γκόλντουϊν», τό έργον τοΰ Α. Τολστόϊ 
«Άπολύτρωσις» μέ πρωταγωνιστάς τήν Ρενέ Άν- 
τορέ καί Τζών Τζίλμπερτ. .

—'Η Γ^όρια Σβάνσον έπαιξε τήν πρώτην ομι
λούσαν ταινίαν «The Trespasser» ή οποία έσχε 
μεγίστην επιτυχίαν.
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▼
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ :

Ή κινηματογραφία ή κίνησις και της παοελθούσης 
εβδομάδος ύπήρξεν αρκετά ζω^ρά. 3Ιδίως ή κίνησις είς 
τόν κινηματογράφον «’ Αττικόν» υπήρξε ζω ;ροτάτη λό
γω τής προβολή; του πραγματικά υπέροχου φιλμ «CO 
τρελλός τραγουδιστής*  με τόν ”Αλ Τζόλσον, τό οποίον 
συνεκέντρωνεν καθ" εκάστην χιλιάδας θεατών. Είνε δε 
τόσον τραγική ή ύπόθεσις του ανωτέρω φιλμ, ώστε νά 
βλέπη κάνεις πολλάκις θεατάς νά κλαίουν μέ λυ
γμούς :

***
Ό νέος υπουργός τών "Εσωτερικών κ. Σίδερης καλέ- 

σας τόν διευθυντήν τής 3Αστυνομίας κ. Νάσκον, έδωκεν 
είς αύτόν εντολήν, όπως καλέση αμέσως τήν επί τών 
Κινηματογράφων 3Επιτροπήν καί άναθέση είς αυτήν 
τήν έπιθεώρησιν ήλων τών Κινημαγραφικών αιθουσών. 
Είς τήν ’Επιτροπήν λέγεται θά μετάσχουν καί μέλη εκ 
τής Π.Ε.Κ.

Σχετικώς ό κ. υπουργός άνεκοίνωσεν, οτι θά κλει- 
σθούν πάντες οί Κινηματογράφοι τών οποίων αί αΐ- 
θονσαι δέν παρέχουν ασφάλειαν διά τούς θεατάς.

9 Ε ρωτώμεν τόν κ. επί τών "Εσωτερικών υπουργόν, 
τόν^τόσον άλλωστε φίλον και θαυμαστήν τού κινηματο
γράφου, καί ό όποιος πριν ή άναλάβη τά καθήκοντά του 
εύρίσκετο είς τήν ‘Εσπερίαν, νά μάς πληροφορήση άν 
αί ήδη ύπάρχουσαι άσ ράλειαι τών θεατών είς τούς κι
νηματογράφους, υπάρχουν καί είς τούς εν Ευρώπη τοι-

Είς τούς άλλους κεντρικούς κινηματογράφους προε
βλήθησαν τά κάτωθι έργα' «’Απόλλων», «'Ο ερωμένος 
τής βασιλίσση^*  μέ πρωταγωνιστήν τόν συμπαθή "Ιβάν 
Πέτρ >βιτς. «Σπλέντίτ», «'Ο κατάσκοπος τής ’Οδησσού» 
έργον ρωσσικής παραγωγής Μεζραμπόμ. «Σαλόν 3Ιν- 
τεάλ«, «Ό μ αραιό; χείμαρρος > μέ τόν Ρίισορ Μπάρ- 
τελμες ταινία ομιλούσα αρκετά διδακτική. «Ούφα Πάλ- 
λας», «’Εσχατη προδοσία*  καί «Πάνθεον» *Ζουϊνα».  Είς 
τό«Πάνθεον»ήρχισε και πάλιν ή λειτουργία τού μηχανή
ματος ηχητικού κινηματογράφου τό όποιον μολονότι δέν 
είνε δυνατόν νά φθάση τήν τελειότητα τών άλλων εν 
τούτοίς είνε αρκετά ικανοποιητικόν, δεδομένου οτι και 
οί θεαταί δέν επιβαρύνονται μέ ούδεμίαν αύξησίν εισι
τηρίων.

Τήν έρχομένην εβδομάδα θά προβληθούν τά εξής 
έργα : Είς τό «Σάλον Ίντεάλ» ή ταινία παραγωγής Τίφ- 
φανυ «Φάουςνη μέ τόν Ριχ. Κορτέζ, τής οποίας ένα μέ
ρος τραγουδεΐται είς γαλλικήν γ ώσσαν. Είς τό «"Αττι
κόν» θά συνεχισθή καί διά δευτέραν εβδομάδα «*Ο  τρελ
λός τραγουδιστής», είς τόν «"Απόλλωνα» «βΟ κόμη; 
Μόντε-Χρήστος» μέ τόν Ζάν ’Άντζελο καί τήν συμπα- 
θεστάτην Λίλ Ντάγκοβερ καί είς τό «Σπλέντιτ» τό 
γνωστόν θεατρικόν αριστούργημα «Γυναίκα καί Νευρό- 
σπα>το» μέ τήν δαιμονίαν Κοντσίτα Μοντενέγκρο. Οί 
άλλοι κινηματογράφοι δέν άπεφασίσθη μέχρι τής στι
γμής πού γράφεται ή παρίύσα στήλη, ποια έργα θά 
προβάλλουν.

* *
Προ ημερών, έπιτροφή τής Π.Ε.Κ. μέ επί κεφαλής 

τόν Πρόεδρον κ. Π. Γκράτσην, έπισκεφθεΐσα τόν κ. υ
φυπουργόν τών Οικονομικών παρεκάλεσεν αύτόν όπως 
είς τήν νέαν σύμβισιν περί ένοικιάσεως τού φόρου τών 
Δημοσίων Θεαμάτων, περιληφθή διάταξις περί μειώ- 
σεως τής φορολογίας τών κινηματογραφικών εισιτηρίων. 
'Ο κ. υφυπουργός άπήντησεν οτι τό ζήτημα τούτο 
προϋποθέτει φήφισιν ειδικού νόμου τροποποιούντο: 
τόν σημερινόν τοιούτον. "Εν τέλει ό κ. Δεληγιάννης έ- 
δήλωσεν οτι τό e Υπουργεϊον έμερίμνησεν ώστε είς τήν 
νέαν σύμβασιν νά περιλαμβάνεται σχετική διάταξις ώς 
καί περί άτελείας τών μελών τής Π.ΕΛΙ. *** 

ούτους οπού θά έσύχναζε ασφαλώς ό κ. υπουργός. Καί 
έφ3 όσον αί διάφοροι αστυνομικοί διατάξεις περί κινη
ματογράφων εφαρμόζονται καιά γράμμα καί ούδεμία 
σχετική ύπόδειξις αρμόδιας αρχής μένει ανεφάρμοστος, 
τότε ποιος ό σκοπός διά τόν όποιον έξεδόθη ή πρώτη 
του διαταγή, μόλις άνέλαβε τά καθήκοντά του;

* * χ·
Τά γραφεία τού Σωματείου «Π.Ε.Κ.» μετεφέρθησαν 

άπό τήνΣτοάν Φέξη είς τήν οδόν Βούλγαρη 4, τρίτη πά
ροδος δεξιά οδού Πειραιώς.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π E IP A ΙΕ ΥΣ

Κΐ'ημ. Χάϊ Αάϊφ. Μέ επιτυχίαν μεγάλην προεβλήθη 
ή μεγάλη ταινία «Τραφαλγκάρ» μέ τόν Β. Βαρκόνι καί 
τήν Κορίνα Γκρίφιθ.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουΐζιάνα», 
καί κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα τό έργον τήςΙί’./Λ.4· 
«Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ», μέ τόν Χάρρυ Λίτκε, το 
όποιον ύτερήρεσεν

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «“Αν τήν καρ
διά σου χαρίσης» μέ τούς συμπαθείς καλλιτέχνας Λίλιαν 
Χάρβεϋ καί "Ζγκο Σύμ. Καθ’ έκάσιην εξαιρετική συρροή 
κόσμου, ό όποιος έρχεται διαρκώς νά χειροκροιήση τάς 
παραστάσεις "του ακροβατικού θιάσου ’Οικογένεια Γιο
μάτο» ποΰ θριαμβεύει έκτελών ώραϊα, έξυπνα άλλά καί 
επικίνδυνα νούμερα πού κρατούν τήν αναπνοήν τών 
θεατών.

Κινημ. Φώ;. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί άθλιοι», ή 
«Χορεύτρια τοΰ Τσάρου» μέ μεγάλην επιτυχίαν «Γέλα Πα- 
ληάτσο^ καθώς καί τό μάτς πυγμαχίας Ντέμσευ Τούνεΰ.

Κινημ. Ήλύσσια. 1ίροεβΐ/|θησαν τά έργα «Δαιμονι
σμένος καβαλλάρης», «Ό βασιλεύς τών ερυθροδέρμων», 
<Ό αιχμάλωτος τού Σεΐχη» μέ τόνΤόμ Μίξ καί τό επεισο
διακόν «Ό αστυνόμος τοΰ ασυρμάτου. Έμμ. Βρυέννιος 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθη ή ταινία “Ονειρον Ά 
γάπης« μέ τόν Νίλς'Αστερ καί "Αννυ τοΰ Μονπαρνάς» μέ 
τήν "Αννυ “Οντρα.

Κινηματ. Πάλας. Έσημείωσεν έπιτυχίαν ή προβολή 
τής ταινίας «Αί πτέρυγες» μέ τήν Κλάρα Μπόου. Επίσης 
προεβλήθη «Ό δίγαμος» μέ τήν Μπέττυ"Αμαν.

Κινημ. Άπόλλ ·>ν. Προεβλήθησαν «Πίθηκος πού όμι
λε!» καί «Μοδέρνα» γυιαϊκα» ή «Τό θΰμα τής μόδας», τής 
Τίφφανυ μέ τήν Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ. ’Από σήμερον τό α
νατολικής ύποθέσεως έργον «"Ινς ’Αλλάχ».

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθη ή ταινία «'Ιερόν Καθήκον». 
Άπό τής παρ. Δευτέρας ήρχισεν ή λειτουργία, περατωθει- 
σών τών έγκαταστάσεων, τοΰ όμιλοΰντος καί ήχητικοΰ κι
νηματογράφου, είς τό ανωτέρω κινηματοθέατρον καί έκα
με έναρξιν μέ τό έργον τής Τίφφανυ «Τό παιδί τοΰ δρό
μου» μέ τόν Τζώρτζ Τζέσσελ.

Κινηματ. ’ Ε&νικόν.— Προεβλήθησαν τά έργα «Ό μαύ
ρος άετός», <Ό μαθητευόμενος στρατηγός» καί «Ό άν
θρωπος χωρίς χέρια» μέ τόν Αόν Τσάνευ.

Κινημ. ’Αττικόν. Μετά τό έργον Τέμπο—Τέμπο» προ
εβλήθησαν «Ό Πανικός» μέ τόν Χάρρυ Πή ·, «Ή έξερεύ- 
νησις τοΰ Β. Πόλου» καί «Ό άετός τοΰ πολέμου».

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν «’Εκδικητική Ιππηλα
σία» καί δίπρακτος κωμωδία Σαρλώ.

Κινηα. ’Ολύμπια. Προεβλήθη τό έργον «Ό μαΰρος άε
τός» μέ τόν Βαλεντίνο.

Κινηματ. Φοϊνιξ. Προεβλήθη ώς ήχητική ή ταινία 
«Τέμπο-Τέμπο» μέ τόν Άλμπερτίνι.

Τσατσαπάς

ΠΑΤΡΑΙ
Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν κατά τήν 

παρ. εβδομάδα τά έργα «Μεσσαλίνα», «"Οταν οί άνδρες 
άγαπ·ΰν», «Ό ωραίος σπαθιστής», «Στά σύνορα» καί μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν «Τό χρήμα». Προσεχώς «Ή γυναίκα 
τοΰ δρόμου».

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν αί ται- 
ν'αι «Ιστορία πειρατοΰ», «Θαλασσοπόρος , «Στά σύνορα», 
«Ό Γύψον στό στρατό» καί «Τό χρήμα·.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταξεϊδι στή 
σελήνη», «Μανωλέσκου» καί «Ό τυχερός νέος». Προσε
χώς «Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα».

Άνίριόπουλος
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Πάν&εον (Παλίρροιας). Διευθύνεται άπό τούς 
κ. κ. Μαρόγλου καί Ζορμπαλάν διευθυντήν τής «Παλίρ
ροιας». Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Βενενόζα», 
«Βαρβάρα ή κόρη τής έρήμου», «Γαμήλιος πέπλος», «Πα
γκόσμιος πόλεμος , *'Π  τιμή», «"Ερως τυφλής», «Τό καρ
ναβάλι τής Νίτοας» καί «Ό γολγοθάς μιας γυναίκας.

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρίγη έρωτος», 
Φαζίλ», «Λευκή σάρκα», «Τό βαριετέ» καί «Ή λευκή 
σκλάβα». Είς τό «Αούξ» έδόθη επίσης μουσική συναυλία 
ύπό τοΰ βαθυφώνου κ. Γ. Δρακοπούλου συνοδείφ πιάνου.

Άκρο&αλασσίιης

ΚΑΛΑΜΑΙ
Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 

τελευταίος τής φυλής», «Καλόγηρος κα: κοκόττα», «Μέσα 
όλοι», «Ό άνθρωπος μέ τά διαμάντια», άπαντα μέ άποτυ- 
χίαν καί «Ή μπαλαρίνα τής Μόσχας» μέ άρκετήν έπιτυ
χίαν. Μιχάλον
ΑΜΦΙΣΣΑ

Κινημ. Κεντρικόν. ’Εξακολουθεί τάς παραστάσεις του 
δ θίασος τών Νέων. Γιαλέσσας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινημ. Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Τζό- 
κεΰ» καί «Επικίνδυνος άθωότης».

Κινημ. Αγλαΐα. Προεβλήθη εις έπεισόδια τό έργον 
«Ή έπιστροφή τοΰ μυστικού καβαλλάρη».

Κινημ. ’Απόλλων. Δέν λειτουργεί έπί μίαν εβδομάδα, 
διά καθαρώς τεχνικούς λόγους. Χανιωτάκης
ΜιΊΎΛΗΝΗ

Κιμημ. Πά^ν&εον. Προεβλήθησαν μέ μεγίστην έπιτυ' ι 
χίαν «ΟΙ Κοζάκοι», «Ή ,έξόντωσις τών ληστών»*'Ο  άγγε- | 
λος τοΰ δρόμου»,' «‘Ο άγνωστος προσωπιδοφόρος» καί 
«Τραγωδία ωκεανών».
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίόαΐον "Αντραν. Πρελβήθησαν τήν παρ. εβδο
μάδα τά έργα «Κλειδί τής ευτυχίας», «Ή έρωμένη τής ' 
A. Υ.», «ιυναϊκαάρ. 13», «'U άρχιδούξ τοΰ μπαλλέτου» 
καί «Γυκαϊκσ διάβολος».

Κινημ. Κοσμικόν. Δίδει παραστάσεις ό καραγκιοζοπαί
κτης Μόλλας. Πετρακά ιης
πυργετ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ό άγνωστος στρα
τιώτης», «Κορίτσια φυλαχθήτε» καί «’Εκείνος πού δέχεται 
ραπίσματα» μέ τόν Αόν Σάνεύ. ’Ανδριόπουλας
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχΐλλειον. Προεβλήθησαν κατά τήν λήξασαν 
εβδομάδα «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη» μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς, 
«Οί 4'υίοί» καί δίπρακτος κωμωδία «Διαγωνισμός καλλο
νής». Προσεχώς «Βόλγα- Βόλγα», «Μυστηριώδης κυρία», 
«Ό ευνοούμενος τής Τσαρίνας» κλπ.

Κινημ. ‘Αττικόν. Καθ’ δλην τήν λήξασαν εβδομάδα 
««ροεβάλλετο «Ή φλόγτ\ τοΰ θανάτου· μέ τόν Ντούκλας 
Φαίρμπαγκς (υιόν).

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν «Μανία χρυσοΰ» καί

| «Ή διεφθαρμένη» μέ τόν Χάρρυ Λίκτε. Προσεχώς : 
«Μπαλαόο».

Κινημ. Συνοικισμού. ’Επεισοδιακά. Παπαβασιλείου 

ΚΕΡΚΥΡΑ

Κινημ. Πικοιλιών. Άπό τής 15ης παρ.'μ. προεβλήθη
σαν κατά σειράν τά έξής έργα: «Τό έγκλημα τοΰ ήλιου», 
«Ο ένοχος έτιμωρήθη», «Φαζίλ» μέ άρίστην έπιτυχίαν, 
«Ή τιμωρία», »Τό ματωμένο σύννεφο«, «Ή μυστηριώδης 
κυρία» μέ τήν Γκρέττα Γκάρμπο μέ μεγίστην έπιτυχίαν, 
• Ό έβδομος ουρανός» λίαν έπιτυχώς, «Πανταχοΰ παριόν», 
■Σύγχρονες παρθένες*  καί «Τιτανικός» μέ πρωτοφανή έπ·- 
τυχίαν, «Τό ταγκό τοΰ θανάτου» καί «Λευκές σκιές» λίαν 
έπιτυχώς.

Προσεχώς: «Ή μάσκα τοΰ σατανά», «Πρίγκηψ καί 
άπάχισσα», «01 4 διάβολοι».

Κινημ. Δημοτικού Θεάτρου. Προεβλήθησαν: «Ό επι
βάτης», «Τά φλογισμένα σύνορα», «Έγώ τόν έσκότωσα», 
«Ό Γολγοθάς μιάς γυναίκας» μέ μεγίστην έπιτυχίαν, «Τό 
μεγαλύτερο του κόλπο», «Άσηάλτ», «Αντίο Μασκώτ», 

"Οταν ή σαρξ υποκύπτει» μέ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν, 
•Ανθρώπινη δικαιοσύνη» καί «Οί δύο κατάδικοι Σάκκο 
καί Βαντζέιι». Προσεχώς: «Βαλέντσια». Μπιζέλης
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίύαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Κα- 
τηραμένος νάναι ό πόλεμος», «Βόλγα Βόλ'.α» μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν, «Ζωντοχήρα», «"Εξ εβδομάδες ιιέσα στούς άπά- 
χηδες» καί «Τάμεσβαρ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν παρ’ δλον 
πού ή ταινία ήτο έφθαρμένη.

Κινημ. ‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τό έργον ·Ό μυστη
ριώδης έγκέφαλος» είς έπεισόδια.

Κινημ. Σπλέντίτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς 
δακτυλογράφος»,«Θεία γυναίκα» καί έπανελήφθη τό «"Αννα 
Καρενίνα». "Ηδη δίδει παρασιάσεις ό καραγκιοζοπαίκτης 
Μόλλας.
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάνϋ-ενν. Προεβλήθησαν τά έργα «Επάνω 
τά χέρια», «Ί.τποδρόμιον» μέ τόν Σαρλώ, «Μπάρτελης ό 
με/αλοπρεπής», «ΙΙαπάς καί νεόπλουτοι», «"Ενας έιβντίον 
όλων» καί «Βαγαπόντης ποιητής». Προσεχώς «Ρωσσική 
θύελλα ».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Όθέλλος», 
«Πληγωμένος άετός», «Ίπποδρόμιον Βόλφσον» καί «Βέρα 
Μιρτζέβα». Προσεχώς Όιαν ή σαρξ υποκύπτει.»

Πανουργι&ς
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λιμάνι 
τών δακρύων» μέ μικράν έπιτυχίαν», «Ό άγγελος 
τοΰ δρόμου» «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» μέ μεγίστην κο
σμοσυρροήν. Επίσης προεβλήθησαν «Τό θΰμα τοΰ καθή
κοντος», «Τόμ ό ριψοκίνδυνος» καί «Ό κήπος τοΰ Αλ
λάχ» μέ έπιτυχίαν. Προσεχώς. «Ή γυναίκα μέ τό μαστί- 
γιον>, «Ή κουρτιζάνα τής Σεβίλλης», «Κιβωτός τοΰ 
Νώε« κλπ. Βουδούρης

7ΑΝΘΗ
Κινημ. Μέγας. Κατά τό τελευταΐον είκοσαήμερον προ- 

βλήθησαν τά έξής έργα : ·Ό άναπληρωματικός σύζυγος» 
διά δευτέραν φοράν», «Ό Άπάχης», «Τό Βερολϊνον», «Βά- 

I δεν-Βάδεν» καί «"Οταν τά νειστα διψοΰν» άμφότερα μέ 
τήν έλκυστικήν Μπριγκίττα Χέλμ, τά όποια ήρεσαν, «Ά- 
γάπαμε καί ό κόσμος θά είναι δικός μου»,«Σόφια ή χο
ρεύτρια», κα: ή τελευταία δημιουργία τοΰ Γιάννιγκς έν 
Αμερική «Τό Λυκόφως τής Δόξης» μέ τήν Άγγλίδα "Ε- 
βελιν Μπρέντ, τό όποιον ήρεσεν, άλλά δέν έσημείωσεν 
εμπορικόν έπιτυχίαν, καί «Μέ τά πτερά τής άγάπης».

Κινημ. Πάν&εον. Ληξάσης τής προθεσμίας τοΰ Συνε
ταιρικού συμβολαίου τών κ. κ. Κων]τινίδη καί Χ"Ξάν- 
θη, ό τελευταίος ούτος άπεχώρησεν τοΰ συνεταιρισμού, 
άποσυρθή εις τήν αίθουσαν τοΰ Πανθέου.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τών παραστάσεων τοΰ Θιάσου
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«'Ελλήνων Καλλιτεχνών, Γαβριηλίδη-Δενδραμή-Παρα- 
σκεήά», ανακαινίζετε ή αίθουσα τελείως, καί μαςΰπεσχέθη 
δτι θά προβάλλη έργα εκλεκτά, καί δή Ελληνικά, μέ 
λαϊκάς τιμάς.

"Ηδη άνεχώρησεν ό κ. Χ"Χάνθης εις Θεο]νίκην, διά 
τήν προμήθειαν έργων έκλεκτών.

Ε.ς τόν χ. Χ"Ξάνθην εύχόμεθα όλοψύχως, καλές δου
λειές καί καλά κέρδη. Καζαντζής
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν μέ έ.τιτυχίαν «Ό κα- 
θρέπτης τοϋ ψεύδους» καί «"Ενας ανάρμοστος γάμος».

Ματ&ίας

ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ό άγγελος τοϋ 
καμπαρέ», «Δράματα οίκων άνωχής», «Ό κλέπτης» καί 
«Ξύβεργα» έπιτυχώς;

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό τρομερός τυχο
διώκτης», «Ό κύριος τοϋ θανάτου». <"Αννα φόν Μπέλιγκ», 
«Νικητής ιπποδρομίου» καί «Παριζιάνες». Τσιρς
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. εβδομάδα προε
βλήθη εις τρεις έποχάς «Ή τυχοδιιόκτις τοϋ Μόντε-Κάρ- 
λο» μέ τήν "Ελλεν Ρίχτερ, τό όποιον ήρεσε πολύ. Προσε
χώς «Μοργκάν ή σειρήν. Μπααχαμ >ύζας

ΣΕΡΡΗΙ
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Έξομο- 

λόγησις», «Τραγωδία στήν Κίνα» καί «Τό πλήθος» άπαντα 
έπιτυχώς. Επίσης προεβλήθη τό έργον «"Οταν ή σαρξ υ
ποκύπτει» μέ τόν Γιάννιγκς. Τό τελευταϊον έσημείωσε κα
ταπληκτικήν επιτυχίαν, τό κοινόν δέ συνεχάρη θερμώς τήν 
διεύθυνσιν τοϋ κινηματογράφου διά τό εκλεκτόν πρό
γραμμα.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβληθησαν τά έργα «'Ερωτικά 
γυμνάσια» «Οί δρόμοι τής Σαγγάης», «Καμπαλέρος» καί 
«Δικαστήριον κοζάκων».Κατά τήν προβολήν τοϋ τελευταίου 
έργου έξερράγη πυρκα'ίά εις τόν θάλαμον προβολής ή τις 
καί μετεδόθη εις τά συνεχόμεναθεωρεϊα.Κατασβέσθη δμως 
έγκαίρωςκαίοΰτως άπεφεύχθη ή άποτέφρωσις τοϋ κινηματο
θεάτρου. Ευτυχώς δτι ή πυρκαίά έξερράγη αργά καί έντός 
τής αιθούσης ύ.τήρχον πολλοί ολίγοι θεαταί. ’Εκτός τοϋ 
προβαλλομένου έργου έκάησαν καί τά είς τόν θάλαμον εύ- 
σισκόμενα έργα «Τραγωδία υποβρυχίου · καΐ«*Ο  Ζιγκοτώ μά
γος». Ή αστυνομία, κατόπιν άπηγόρευσε τήν λειτουργίαν 
επί μίαν εβδομάδα διά νά έπιφέρη τάς σχετικός μεταρρυθ
μίσεις έν τή αιθούση.

Κινηματ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρκίτ- 
τα» καί «Τρελλή Λόλα».

Κινημ. Ρέμβη. Προβάλλονται διάφορα έπεισοδιακά.
Βογιατζής

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟΥ 

- ΠΗΠΗΓΥΡΙΚΟΥ "ΚΙΙΊΗΜΠΤΟΓΡ- ΑΣΤΕΡΟΣ,,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΣΤΗΡ

MIX. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΧΙΟΣ

Χίος τή 10 ’Ιανουάριου 1930 
Κύριον

Ήρακλέα Οικονόμου 
Διευθυντήν Περιοδ κοΰ 
■ Κινηματογραφικός Άστήρ» 

Αθήνας

Εγκαίρως έλάβομεν τό πανηγυρικόν τεύχος τον 
ύμετέρου εγκρίτου περιοδικού,

Επί τή εύκαιρίη ταυτη παρακαλοΰμεν δπως 
δεχθήτε τά ειλικρινή συγχαρητήριά μας, τόσον διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τής τάξεώς μας 
υπέρ τών οποίων άγωνίζβΪΜ τό ύμέτερον έγκριτον 
περιοδικόν, ο ιον καί διά rift έμφάνισιν τού πανη
γυρικού τεύχους σας, οίΒΒλβσς υστερούντος τών με- 
γαλειτέρων ευρωπαϊκών ΥΟιοΛων.

Μετά μεγάλης έκτιμήσεως
Μ»Χ· Δημόπουλος καί Σία 

Διεύθυνσιν «Κινηματογραφικού Άστέρος»
Κολωνοΰ 68 Ά θ ή ν α ς

ΒΟΛΟΣ τή 12 Τανουαρ ου 1930
Φίλε Κύριε Λιευθυντά,

... .Ό κ. Τ σαούτος διευθυντή; τού έν τή πόλει 
μας Κινηματογράφου « Αχίλλειον» μοί έδςλωσεν 
δτι ό «Κινημ. Άστήρ» από άπόψεως έμφανίσεως 
τόν ένεθουσίασεν καί γιά νά μεταχειριστώ τήν φρά- 
σιν του «Εινε θησαυρός ανεκτίμητος διά τούς έπαγ- 
γελματίας τών Κινηματογράφων».

Πάντοτε πρόθυμος
©. ΙΙαπαβασιλείου

’Ανταποκριτής «Κιν. Άστέρος»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 Ιανουάριου 1930 
Διεύθυνσιν «Κινηματογραφικού Αστέρος» ’Αθήνας 

Κύριε Οικονόμου,
’Επιστολή σας 3 τρέχ. ως καί τό ετήσιον τεύχος 

τού 1930 έλήφθησαν έγκαιρα^ αυγχέροντες δέ υμάς 
διά τάς καταβαλλομένας προσπάθειας δσφ τό δυνα- 
τόν]άρτιωτέραςκαλλιτεχνικής έμφανίσεως τού ' συνό
λου τής κινηματογραφικής κινήσεως έν Έλλάδι, δυ- 

' νάμεθα νά σδς διαβεβαιώσωμεν δτι ευχαρίστως θέ- 
λομεν συστήσει τήν προμήθειαν τού τεύχους τού
τους είς δλους τούς με θ’ ήμι ν συναλλασσομένους 
πελάτας κ^ί φίλους.

Διατελοϋμεν μεθ' ύπολήψεως
ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ

Άνών. Εταιρεία Κινηματ. ’Επιχειρήσεων' 
('Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης)

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—'Υπό τής Μ. G. Μ. ετοιμάζεται ένα φίλμ ηχη

τικόν μέ ηθοποιούς αποκλειστικούς μαύρους, είς τήν 
οποίαν άναπαρίσταται ολόκληρος ή τραγική ζωή τών 
μαύρων.

—'Επίσης*καί  ό μεγάλος σκηνοθέτης Σέσιλ Β. 
Ντέ Μίλλ «γυρίζει» διά λογαριασμόν επίσης τής 
«Μέτρο Γκόλντουϊν» τό έργον «Δυναμίτις», τό ό
ποιον μάς παρουσιάζει τήν ζωήν τών άνθρακο- 
ρύχων.

—'Η ωραία Ούγγαρίς Βίλμα Μπάνκυ καλλιτέχνις 
υπέγραψε συμβόλαιον μετά τή; εταιρείας «Μετρό 
Γκόλντουϊν», διά λογαριασμόν τής οποίας θά «γυ- 
ρίζη» είς τό εξής :

© ©ΡΙΑΜΒΦΣ
των ©ΜΙΑΟΥΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

^==1 ΤΙΦΦΑΝΥ
Μετά τάς Αθήνας παί τόν Πριραιά δ πρώτος Κυματογράφος ποό έγπατί- 

στήσε μηχανήματα δμ.λοοσών ταινιών

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΕ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
(LUGKY ΒΟΥ)

Μέ τήν Μάργκαοετ Κουΐμπι καί τόν Τζώρτ Γζεσσελ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΙ—ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΘΟΥΣΙΏΔΕΙΣ

0 ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θά προβάλη κατά σειράν τά έξής έργα παραγωγής TIFFANX

ΟΑΣΙΣ ΕΡΩΤΟΣ (TWO μεν & A maid)
ΦΑΟΥΣΤ (MIDSTREAM) 
ΕΡΩΣ ΕΝΟΣ TZOKEV (NEW ORLEANS)

ΔΙΑΘΕΤΟΜΞΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΩΒΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΩΜ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΩΝ 

κ & Α ΦΡΑΓΚΕΤΗ 
αποκλειστικοί^ ΑΓΟΡΑΣΤΑΐρΔίΑ^ΓΗΝ εδλαδα

TIFFANY STAHL
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ XΥΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39*-ΑΟΗΝΑΙ

Τηλεγραφική Διεύθυνσή ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ-Τηλέφωνον 76-24 

’Αντιπρόσωποι διά τήν ©εσσαλίαν και Μ««δονιαν

I ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΑΙ Γ. ΜΑΡΚΑΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 5
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Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΟΥ "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,,

Έξεδόθη τό πολυτελές τεύχος τοΰ 1930, τοΰ μοναδικού άνά τήν ’Ανατολήν κινηματογραφικού 
περιοδικού «Κινηματογραφικός Άστήρ» μέ πλούτον ύλης έξ 100 σελίδων έπί εκλεκτού χάρτου καί μέ 
τρίχρωμον έξώφυλλον. 'Η έ'κδοσις αύτη καί από άπόψεως έμφανίσεως καί άπό άπόψεοίς ύλης χαρακτη
ρίζεται ως μοναδική, διά τούτο πάντες οί οπωσδήποτε ασχολούμενοι μέ τον Κινηματογράφον είτε ως 
έπιχειραματίαι, είτε ώς απλοί θαυμαστοί τής έβδομης τέχνης, πρέπει νά τό άποκτήσουν διά νά πλου 
τίσουν τάς γνώσεις των...
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«'Η Κινηματογραφική Κρίσις» υπό Ro-Ma
«Ό Κινηματογραφικός κυκεών τής Γαλλίας» υπό J. Faure
«Τά «ά'στρα» που μεσουρανούν» υπό Β. Παπαμιχάλη
«Μή φεύγεις» Διήγημα υπό "Ιριδας Σκαραβαίου.
«Στήλη περιέργων» υπό Wampas
«'Η ξοοή τών ηθοποιών» υπό Μ. Μακροπούλου
«Ό εύθυμος κινηματογρ. Καζαμίας» υπό Κάζα-Μία
«"Ενα βλέμμα προς τά όπίσω» υπό Θ. Παπαβασιλοίου
«Ό κινηματογράφος ώς μέσον διδασκαλίας» υπό Leon Bernard καθηγητού τού Πανεπιστημ. Παρισίων 
«"Ενα φίλμ πού θά χαλάση κόσμο» υπό Μωρίς Ντεκομπρά
«Πώς θ’ άποσοβηθή ή κινημ. κρίσις» υπό Π.Γκρέτση, Προέδρου τής II Ε Κ.
«Δηλώσεις τού κ. Φόξ»
«'Η κινηματόγράφησις τής Μαύρης ’Ηπείρου».
«*Ο  όμιλών» Χρονογράφημα τού κ Θάμης
«Ό έρως εΐνε δ,τι καλλίτερον έχει ή ζωή» άρθρον τής Αύα ντε Πούττι
«"Η Γόνδολα τών χιμαιρών» άρθρον τής Λίδος Σκαραβαίου
«Τό παιδί τοΰ έρωτος» ή ομιλούσα ταινία μέ τόν Κατλαίν
«Ό κινηματ. διά τήν υγιεινήν» άρθρον τοΰ καθηγητού τοΰ Πανεπ. τής Βολωνίας κ. D. Ottolengbi 
«Προστασία κινημ. έπιχειρήσεων καί τών είς αύτάς εργαζομένων» άρθρον τοΰ Προέδρου τής Π.Ε.Κ.

κ. II. Γκρέτση
«'Η λαϊκή μορφή τών εκπαιδευτικών ταινιών» άρθρον τοΰ καθηγητού κ. W. Pehweis^eimer
«'Η πρώτη ομιλούσα γαλλική ταινία» «Τρεις μάσκαι» άρθρον τοΰ έν Παρισίοις συνεργάτου μας 

κ J. Faure.
«Παγκόσμιον ρεπορτάζ»
«Κινηματογραφική έβδομάς»
«’Επαρχιακή κίνησις»
«Ό νέος νόμος περί λειτουργίας κινηματογράφων»
«Φορολογία δημοσίων θεαμάτων»
«Δασμολόγιον κινηματογραφικών ειδών»
«Πίναξτών κινηματογραφικών γραφείων»

» » εργαστηρίων»
«Κινηματογραφικός τύπος»
«Πανελλήνιος "Ενωσις Κινηματογραφική»

Πλήρης πίναξ τών έν 'Ελλάδι λειτουργούντων κινηματογράφων, τούς διευθυντάς των, αριθμόν 
θέσεων κλπ.

II./X; το/ Γιη'.ίτι, Α’,γύπτφ καί Κύπρω λειτουργούντων κινηματογράφων, κινηματογραφικ. 
γραφείων #λπ. κλπ.

Τιμή τεύχους Γ.ΐχ τήν ‘Ελλάδα Λρχ. 2s-
» » δια το ’ ίΓξ οτερ’.κον εν γένει » ίίΟ.—

*Εμ.οάβατε το ά «τίτιμ.ον εί; τά γραφεία. μ.α; άττ’ ευ είχς < διά τών κατά τό
πους άτταποκρίτ ών μ.ας και βα τό λάβετε άμ.έσως ταχ >δ υορΛ «ως.

ΠΡΟΦΘΑΣΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ

Β| I |\| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929-1930
___  I ■ ■ ■ ■ ” " * —

Κ1ΝΗΜΑΤ0ΓΡ/ΓΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒ ΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΑ1

* Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

9 Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας

Ρά
 ε τ

 ρα
 

πρ
άξ

ει
ς

Δράμα η 
κωμωδία. Παραγωγή

Προεβλήθη Γ 
εις τό

ραγεΐον εκμεταλλεύ
σεις εν *Ελλάδι

Μοιραία αγάπη V
Τραγωδία σιήν Κίνα Τ
“Ονειρον αγάπης D
Ραψωδία έρωτος _ ।
Πρίγκηψ καρναβαλιού I
Όαοις έρωτος (
Μπόρα *
Μάχη στά σύννεφα 
’Εκδικητική ίππιλασία 1

ioman of affairs 
el ing the World 
ream of love 
he Pagan ή
aschings Prinz 
’wo Men elaMaid
ora

"hree Mlles up. 
loofbeasts Veng.

ηχητική 2
βωβή 2

» 2
χητική 2
βωβή ί

ομιλούσα 2
Βωβή 1

> 1

632 10
700 9
675 9
224 9
680 8
200 7
950 7
400 5
450 5
896 6

Δράμα

κωμωδία Α
Δράμα 1

» C
» ι

, \

Metro Goldwyn
» 1
» h

. A. F. A. 0
iffany Stahl ’
ag-Film 
niversal

Varner Bros I

Αττικόν 
Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
Δττικόν 
υφα Πάλας 1 
ντεάλ 1
Δπόλλων ,
ϊλλάς 
Αθηναϊκόν 
Ιάνθεον

άετρο φίλμς 
»
» 
»

Συμβατική 
ί. Φραγκέτη 
Jag Film Co 
I. Μαργουλή

» 
Αμέρικαν φίλμ

"Οταν οί άνδρες αγαπούν lis Lady 
’odesfahrt 
Jiancee Avstr 
Guerre Γ Amour 
Vlaciste et Cheik 
Revanche paria 
nsallah 

S’aufragees de Vie 
Sews Parade 
[low-boy & Coun. 
Wheel of Chance 
Λ hy be Good 
.ady ofpavements 
/fan in Mond 
Au ServiceduCzar

* Ε isbar Film Αθηναϊκόν 1 ί. Σουλίδη
Ταξεϊδι θανάτου 
Μνηστή Αυστραλίας 
"Ερως καί πόλεμος 
Μασίστας καί Σεΐχης 
Έκδίκησις Παρία 
Ηδονή καί θάνατος 
Ναυαγοί τής ζωής 
Α. Μ. ό φωτογράφος 
Κάου-Μπόϋ καί Κοντεσσα 
Ρουλέττα
Διψασμένη γιά φιλιά 
Γυναϊ α τοΰ δρόμο·. 
Ταξεϊδι στή σελήνη 
Ευνοούμενος Τσαρίνας

»
»
» 
»

»

» 
ηχητική 
ομιλούσα 

βωβή

578 5 
’870 8
3477 7
1850 6
2526 6
2349 6
2266 7
1720 6
2450 7
2500 8
3100 10
4700 11

2600 8
2700 6
2200 7
6500 2

κωμωδία F 
Δράμα Ε

» 1

»

» 
όπερέττα 

Δράμα
»
»

alladium Film 1 
ritish Gaumont 
iltaluga
'irsl National

laumont
7ox Film

First National

United Artists 
U.F.A.
Greenbaum

Ιανόραμα 
>

))

Ελλάς

Ιανόραμα 
Iντεάλ 
Ιντεάλ 
Οΰφα Πάλας 
Απόλλων 
Σπλέντιτ

*>

Ι’ηλ. Σπυρίδη 

»

>όξ φίλμ

Αμολ.-Βουλγαρίδη

Αμέρικαν φίλμ
Συμβατική
Ίκαφίλμ
Άμολ.-Βουλγαρίδη

Λουϊζιάνα
"Αννυ Μονπαρνάς 
’Αετός τοΰ πολέμου 
’Εκδικητικό φάντασμα

The love mart 
Avy Montparnasse 
Lone Eagle 
Final Reckoning

Βωβή
4

dom Film 
Univer.· al

3ΰφα Πάλας 
Ελλάς 
λθηναϊκόν 

»

Συμβατική
I. Μαργουλή

Κορίτσι καμπαρέ Plunging Hoofs 1500 5
1600 5 
15q0 5
1850
2600

Ελλάς »
Ό Τρομάρας 
Τό βάραθρον 
Ωραία Άμαζών 
Ή Γή

Terror
Pet Em Up
Wild West Show 
Fecondite

»

» Centrale Cin)que

’Αθηναϊκόν 
Ελλάς 
Σπλέννιτ

»

Καταγιόγια ’Αμβούργου

Ή γροθιά τής τιμής 
Ή γή τής ηδονής 
"Οταν ή πόλις κοιμάται

Auxbas-for.ds
d’ Hambourg 

Body Punch 
Wild Orchids

βωβή 
ήχητική

2000
1500
2880

»
»

L1

Universal

Metro Goldwyn

Ελλάς 
’Αθηναϊκόν 
’Αττικόν Μετροφίλμς

White Gily Sleeps » 2270 » ’Αθηναϊκόν 
’ΑττικόνΒασιλεύς ερυθροδέρμων Sioux Blood βωβή 1700 > »

9 κωμωδία 
Δράμα

»
Γαμπρός άπό πείσμα 
’Εσκότωσαγιά τήν τιμήμοι

Spite Marriage 
Blackmail ομιλούσα

2120 British Interna».
A A F A.

,Ίντεάλ 
ίθύφα Πάλα:

Χάϊ-Φίλμ 
Α. Άναστασιάδη

Πριγκήπισσφ ίπποδρομίοι 
Δίγαμος
Τρελλή ευτυχία
Τελευταίοι Τσάροι 
Σώσατε τάς ψυχάς μας 
Γυναίκες στό Βόρβορο 
Χαλύβδινο φάντασμα

Princesse cirque 
Der Strafling

N^rrisches Gliicl
S. 0. S.
Tridl marriage
Barriers of the'av

>

»

2250 
2400
2798
2500 .
2400
1800

5 »
6 »
8
8
6 »
6 »
6 »

U. F. A.
A. A. F. A. 
Pittaluga 
Erda-Sofar 
States Cinema 
(ndependend Cor

1 Σπλέντιτ 
'.’Απόλλων

1 Πανόραμα

Συμβατική

Καρρά-Σινοριάν 
Α. Άναστασιάδη 
Ίκαφίλμ

Τραίνο στις φλόγες 
Μυστηριώδες υποβρύχιον 
Ή μήέστεμμένη βασίλισσ 
Ματωμένος Νόμος

Blood and steel 
GefaenguisMeere 

a Divine lady
βωβή 

ήχητική

1800
21211
3200

6 »
8
10

Luna Film 
First National

Ι’Αθηναϊκόν 
ΙΣαλόν’Ιντεά 
Ελλάς 
ιΣαλόνΊντεά

Κ. Σουλίδης 
Άμ. Βουλγαρίδης

Code of theScarle 1 βωβή 1900 6 > λ »
Μοιραίος χείμαρρος 
Δοξασμένη στολή 
Μαριέττα
Τρελλός τραγουδιστής 
Τρόμος τοΰ Μπαρ X

Weary River 
Dress Parade 
viarietle 
Singing fool 
Terror of bar X

ομιλούσα 
βωβή

))
ομιλούσα

28ο0 
2100 
2800 
3150 
1538

9 »
7
9 όπερέττα
11 δράμα
6 ατραξιόν

P.D.C.
Defina
Warnek Bros
Radio Pictures

Γ Αθηναϊκόν 
1 Σπλέντιτ
Γ Αττικόν 
ιΡοζικλαίρ Δ. I. Καρρά κληρον

Διπλή απαγωγή 
Τελευταίοι Τσάροι 
Ύπό καταδίωξιν

Breed of the Sun 
Ullimi Tzar 
Aoutla wed

S. > 1538
2669
2347

6 »
8 δράμα
8 ατραξιόν

Pitaluga
Radio Pictures

1 Σπλέντιτ 
ΙΡοζικλαίρ

*

'Ηρωικός ταχυδρόμος Son of the Gold? η » 1935 8 » »
Παιδί 'Ιπποδρομίου Circus Kid 1899 7 δράμα
Αιχμάλωτος τού ’Εμίρη The King Cowbo y 1967 8 άτράξιοι
’Απτόητος αεροπόρος Captaiu Careles » 1633 < 1 »
Τά σύνορα τής καρδίας HaudsaeroBordi Π » 1830 8
Τρόμος τών όρέων 
Διά τήν ελευθερίαν

Terror of Moun » 1631 7 »
Chargeof Gauch 1796 8 δράμα »

Λεγεώνες τοΰ άέρος Air Legion 2144 9

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΟΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

I. Μαργουλή 22,-Μετρό Γκόλντουϊν 18.-Σινί Όριάν Τ.-Φόξ φίλμ 10,-Κληρονόμοι Καρρα 20.-Α. Άναστασιάδη



► 
► 
► 
► ► 
*
* 
>

& — = . . τ~^
ΘΡΙΑΜΒΟΣ! ΘΡΙΑΜΒΟΣ!

ΑΙ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΡΑΙ ΚΛΝΕΜΠΟΡΙΚΩΤΕΡΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ !!
ΜΕΤΑ ΤΗΝΠΡΩΤΟΦΑΝΜ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η ΜΗ ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
(ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ) 1

Μέ την γόησσαν Κόριννα Γκρίφφιθ καί τόν Βίκτωρ Βαρκόνι είς τήν όποιαν = 
λαμβάνουν μέρος άνω τών 20000 ηθοποιών καί ήτις έστοίχισε άνω τών 3.000.000 

δολλαρίων, ® ΕΒΔΟΜΑΔΑ WTHW οβάλλεται άπό τής όθόνης τοΰ

ΣΑΛΟΝ 1ΝΤΕΑΛ
ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΤΑΤΟΙ*  ΦΙΛΜ

Ο Μ0ΙΡΑ&Σ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΓΩΔΟΝ Ρ I ΣΑΡ ΜΠΑΡΤΕΛΜΕΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΚΟΜΠΣΟΝ

>

ΕΙΣ ΔΕ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Η ΜΕΓΑΛΕιΤΕΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ 

ΣΑΙΖΟΝ Η 1ΑΙΝ1Α ΗΤΙΣ ΕΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

Ο ~ΡΕΛΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
(SINGING FOOL)

ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ ΑΛ- ΤΖΟΛΣΟΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 - ΤΗΛΕΦ. 54-69

’Αντιπρόσωποι διά τήν Μακεδονίαν καί ©ράχην

Γ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ - I. ΦΥΛΛΑΚΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΔΙΟΝΥΣΣΙ Α» —ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«===-==---- LJ=g=SS=SgS===S5SS=SaasaSBSS8S8aBCSS8SSB==SSS=S=BSS^^


