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ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δεκέμβριος. — Δέν υπάρχουν διάττοντες ποιος άλλος, δευτερεΰον, Οίκος θά συνάψη συμβόλαιον 
αστέρες μόνον είς τόν ουράνιον θόλον. Υπάρχουν καί είς μαζί του, καί δέν άποκλείεται άφοΰ πέση τό άστρο, νά άρ- 
δλα τά άλλα στερεώματα, συνεπώς καί είς τό καλλιτε-' χίση νά ξανανεβαίνη—πράγμα πού δέν συμβαίνει είς τό 
χνικόν. Είς τό τελευταϊον αύτό, εφέτος πίπτουν καί πολ- πραγματικόν στερέωμα. "Ετσι έγινε μέ τήν Μπέμπυ Ντά- 
λοί διάττοντες, είδικώς δέ είς τό κινηματογραφικόν στερέ- ' νιελς, ή όποια μόλις έπαυσε νά είναι φωτογενής, εύρέθη 
ωμα πολλά άστρα πού έλαμπαν έως τώρα είσέρχονιαι είς έξαφνικά φωνογενής καί τώρα θριαμβεύει είς τόν όμι- 
τήν άφάνειαν. Πρόκειται περί σωστής «σφαγής άστέρων» λοϋντα κινηματογράφον, τόσον ώστε νά θεωρήται ή Άδε- 
δπως γράφει ένας άνταποκριτής άπό τό Χόλλυγουντ. Ό λίνα Πάττι τής οθόνης. "Αλλο παράδειγμα : Φέρστ Νάσιο- 
συνάδελφος αυτός υπολογίζει δτι έπί 83 άστέρων, οί όποιοι ναλ έδήλωσεν είς τήν Κόλεν Μούρ δτι δέν πρόκειται ν’ 
έμεσουρανοϋσαν είς τά 1929, οί 32 θά είσέλθουν είς τήν άνανεωθή τό συμβόλαιον της. Έξαφνα άνεκαλύφθη χάρις 
άφάνειαν κατά τήν περίοδον 1930—31. Είς άντικατάστασιν είς τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον, τό έξαίρετον φωνητι- 
τών τριανταδύο πού θά σβύσουν, υπολογίζεται δτι θά ά- λ ιγαιί-.. ««._
νατείλουν περί τά 12 άστρα. Θά μείνουν, δηλαδή είκοσι νόν της, έχει τάς συμπάθειας της. Και άν ή Φέρστ Νάσιο- 
θέσεις κεναί. Θά άναστατωθή μ’ άλλους λόγους τό κίνη- «■"1 SA” «■■"'· -x ......axi.-----  Λΐι».
ματογραφικόν στερέωμα, έφ’ δσον άπό τά 83 του άστρα θά 
λείψουν τά εϊκοσιν. Ή άλήθεια είναι δτι υπάρχει κάποια 
διαφορά μεταξύ τής ευρωπαϊκής καί άμερικανικής άντιλή- 
ψεως ώς πρός τά άστρα τοϋ καλλιτεχνικοΰ στερεώματος. 
Είς τήν Ευρώπην διά νά άνακηρυχθή ένας ή μία ήθοποιός 
«άστήρ» άρκεϊ μία έπιτυχία σχετική, κάποτε μάλιστα δέν 
χρειάζεται νά έχη διόλου έπιτυχίαν. Είς τήν Αμερικήν δ
μως τό πράγμα διαφέρει. Προβιβάζεται ό καλλιτέχνης εις 
αστέρα, δπως προβιβάζεται ό άνθυπολοχαγός καί φθάνει 
έως τόν βαθμόν τοΰ συνταγματάρχου. Είδικώς είς τόν κι
νηματογράφον δ βαθμός τοΰ αστέρας δίδει εις τόν καλλι
τέχνην ή είς τήν καλλιτέχνιδα ώρισμένα δικαιώματα, τά 
οποία φέρει μέ δικαίαν υπερηφάνειαν άφοΰ είναι, τρόπον 
τινά, προνομιακά. Ό άμέσως κατώτερος βαθμός είναι ό 
τοΰ «φίτσουρ πλαϊγερ», τοϋ διακεκριμιιένου καλλιτέχνου. 
Ό καλλιτέχνης πού φέρει τόν βαθμόν αυτόν άπολαύει 
μεγάλης δυνμοτικότητος, θεωρείται σημαντικός παράγων 
τής εργασίας, άλλα δέν είναι δυνατόν ν’ άναφέρεται τό 
ίδικόν του μόνον όνομα κάτω άπό τόν τίτλον τοΰ φίλμ. 
Αυτό είναι άποκλειστικόν προνόμιον τοΰ «άστέρος». ’Αλλά 
ποια είναι τά προσόντα πού άπαιτοΰνται διά νά φθάση 
κανείς είς τόν βαθμόν αυτόν ; Είναι, προφανώς, πολλά, 
αλλά ένα κυρίως έχει σημασία . Ή δύναμις τής έλξεως 
τοΰ καλλιτέχνου έπί τοΰ κοινοϋ. "Οσον περισσότερον ελ
κύει τόν κόσμον, τόσον εύκολώτερα γίνεται άστρον. Έκ 
τουτου έπεται. κατά λογικόν συμπέρασμα, δτι μόλις τό ά
στρον παύση νά έλκύη τό κοινόν, μόλις δηλαδή παύση νά 
υφίσταται ή δύναμις έκείνη πού τό κρατεί υψηλά, δταν διά 
νά τό ποΰμε πεζότερα, έλαττωθοϋν α'ι εισπράξεις τών φίλμ, 
είς τά όποια πρωταγωνισκεϊ, άμέσως γκρεμίζεται άπό τά 
ϋψη τοΰ καλλιτεχνικού στερεώματος καί τσακίζεται ήθι- 
κώς. Φυσικά, ή μή άνανέωσις τοΰ προνομιακού συμβολαίου 
μέ τόν κινηματογραφικόν Οίκον δέν σημαίνει δτι τό ά
στρον έπεσεν είς τά τάρταρα, είς τήν αίωνίαν νύκτα, καί 
δτι θά παύσωμεν νά τό βλέπωμε. Όταν σβύση ένα άστρον 
εις τόν ουρανόν περνούν κάποτε τριάντα καί σαράντα χρό-

κόν της μέταλλον καί τώρα ή Κόλλεν Μούρ έχει τδ κοι- *·Α«· τΑλ Μ »· — μ* 1Ζ «.! 7—. — NT Λ. Λ
ναλ δέν τής άναενιόση τό συμβόλαιον, υπάρχουν άλλοι 
οίκοι πρόθυμοι νά τήν προσλάβουν, ύπό τούς ίδιους καί 
ηαλυτέρους ’ίσως όρους. Εννοείται δτι πρέπει νά γίνη κά
ποιο «φρεσκάρισμα», κάποια μεταβολή δηλαδή 3ις τδ εί
δος τών ταινιών. Ή Κόλεν Μούρ λ. χ. έπρωταγωνιστοΰσεν 
έως τώρα είς τά τσαχπίνικα, εις τά κωμικά φίλμ. Άπδ τώ
ρα καί έμπρδς πρόκειται ν’ άρχίση νά πρωταγωνιστή μάλ
λον εις σοβαρά. Ήμπορεΐ φυσικά, νά έπιτύχη σλλά ήμπο- 
ρεϊ καί νά άποτύχη, διότι τό νά γίνη ένας ηθοποιός άπό 
κωδικός δραματικός είναι επικίνδυνον είς τόν κινηματο
γράφον, περισσότερον παρά είς τό θέατρον. Ή Κόλλεν 
Μούρ έχει, έπιπροσθέτως, ύποστή ένα άλλο ατύχημα. 
Έχει χωρίσει άπό τόν άνδρα της τόν Τζων Κόρμικ, ό ό
ποιος είναι πολύ ευφυής καί πολύ έπιτήδεις καί είς τάς 
συβουλάς του ύφείλει τούς περισσοτέρους θριάμβος της. 
Όταν τήν ήρώτησαν ποια ήτο ή αφορμή τοϋ διαζυγίου 
της άπήντησεν :

— Τό δτιέζησα μέ τόν άνδρα μου έξη χρόνια. Δέν σάς 
φαίνεται υπεραρκετή ή αφορμή αυτή ;

Πεπαλαιωμένοι καλλιτεχνικοί αντιλήψεις, ελαττωμα
τική κατανόησις τών ρόλων καί τό δτι....έπάχυνε κατά 
επτά έως οκτώ κιλά είνε α'ι άφορμαί διά τάς οποίας δέν 
άνανεοϋται τό συμβόλαιον τής Μαίη Μούραιη, τής πρω
ταγωνίστριας τής «Εύθυμης Χήρας». Όταν πρό τριετίας 
διέλυσε τό συμβόλαιον της μέ τήν Μέτρο—Γκόλδουϊν, ή 
Μαίη Μούραιη, ήλθεν είς τήν Ευρώπην ώς άλλος μηνίων 
θηλυκός Άχιλλεύς, πεπεισμένη ότι ό κόσμος τουλάχιστον 
δ κινηματογραφικός, δέν θά ήμποροϋσε νά πάη έμπρός 
χωρίς αυτήν. Έπερίμενε νά λάβη άπό στιγμής είς στιγμήν 
τηλ γραφήματα διά τών οποίων θά τήν ικέτευαν νά έπι- 
στρέψη άπό νόν Παλαιόν εις τόν Νέον Κόσμον. Δέν έγει- 
νε δμως τίποτε άπ’ αυτά καί έτσι άφοϋ τό βουνό δέν πή
γαινε πρός τόν Μωάμεθ, άπεφάσισεν ό Μωάμεθ νά πάη 
πρός τό βουνό. Μέ άλλους· λόγους ή άγαθή Μαίη έπέστρεψε 
πέρυσιν είς τήν ’Αμερικήν, δπου δμως κανείς δέν «φάνη 

w___  .___ _______ _ _ δτι τήν έπρόσεχεν.
νια έως δτου παύσωμε νά βλέπουμε τό φώς. Όταν σβύση ■ Ήναγκάθη τότε νά δεχθή νά κάμη μίαν «τουρνέ» μ’ έ- 
ένα άστρονείς τό Χόλλυγουντ ήμπορεΐ νά περάσουν μερι- να θίασον ποικιλιών διά νά βγάλη τά «στραβά έξοδα» καί 
κοί μήνες ή ένα-δύο χρόνια έως δτου τό ξεχάσουμε. Κά- ' μέ τήνέλπίδα δτι μέ αυτόν τόν τρόπον θσ ήρχιζεν πάλιν
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νά γίνεται λόγος δι’ αυτήν. Έν τφ μεταξύ ήρχισε ό όμιλών 
καί τότε ή Τίφαννυ φιλμ, τήν προσέλαβε διά νά παίξη, ο
μιλούσα πλέον τήν ταινίαν πού άπετέλεοεν έναν τών με
γαλύτερων θριάμβων της άλλοτε, τόν «Χορόν τών πα
γωνιών». Εκεί δμως δπου έθριάμβευσεν ώς βωβή, ήΜαίη, 
δέν είχεν τήν παραμικρόν έπιτυχίην ώς ομιλούσα. Κατηγό
ρησε δι αυτό τον όπερατέρ καί μέ τήν άντίληψιν δτι ή α
ποτυχία, διά τήν οποίαν δέν έθεώρει τόν έαυτόν της υ
παίτιον, τήν δυσφημίζει, ένήγαγεν τόν κινηματογραφικόν 
Οίκον και εζητησεν άποζημίωσιν ενός εκατομμυρίου καί 
775 χιλιάδων δολλαρίων, μόλις δηλαδή εκατόν τριάκοντα 
εκατομμυρίων δραχμών. Ή αγωγή αυτή άσημείωσε τόν 
καλλιτεχνικόν θάνατον τής Μαίη Μοΰραιη. Γενικώς, ή δό
ξα τής βασιλίσσης τής οθόνης είνε πολύ περισσότερον έ- 
φήμερος άπ’ δσον φαντάζονται οί θαυμαστοί της. ’Ιδού έν 
άλλο παράδειγμα: Είς τά 1925 ή Πωλίν Φρέντερικ έφυγεν 
από τό Χολλυγουντ διά νά μεταβή, ώς άνηγγέλθη, είς τήν 
Αυστραλίαν και να πρωταγωνιστήση είς μίαν κινηματογρα
φικήν επιχειρησίν, η οποία θά ίδρύετο είς τούς αντίποδας. 
Άπεβιβασθη είς το Σίδνεϋ σάν βασίλισσα, αεροπλάνα εί
χαν περικύκλωση το ατμόπλοιου, μόλις κατέπλευσε, καί έρ- 
ριπταν άιθη καί εύχάς, δ δήμαρχος άνήλθεν έπί τού άτ- 
μοπλσίου, καί τήν προσετρώνησε έπισήμως, μεθ’ δ τήν ώ- 
δήγησε εις τό Δημαχεΐον δπου άπό τόν έζώστην, ή Πωλίν 
ηύχαρίστησε τό έξαλλον άπό ενθουσιασμόν πλήθος. Έμει
νε μερικούς μήνας εις τήν Αυστραλίαν, άλλά δέν κατόρ
θωσε τίποτε. Έφυγε έπεινα διά τήν ’Αγγλίαν καί τέλος είς 
το Χολλυγουντ, την εποχήν άκριβώς πού ό όμιλών ήρχι- 
ζεν να είνε εις την δόξαν του. Ευτυχώς είς τόν δμιλοΰν- 
τα επετυχε καί έτσι τό άστρον ήρχισεν πάλιν ν’ άναιβαίνη. 
Ή θέσις της δμως δέν είνε δπως πριν καί ό Βάρνερ, ό 
μέγας σκηνοθέτης, δηλοΐ δτι δέν θ’ ανανέωση τό συμβό- 
λαιον της. Εις αντιστάθμισμα, ή Παυλίνα νυμφεύεται διά 
τετάρτην φοράν, διά νά άποδείξη προφανώς δτι έν πάση 
περιπτώσει δέν χάνει τόν καιρόν της. Μάτια πο" δέν βλέ
πονται (και ονοματα πού δέν άκούονται)λησμονοΰνται γρή
γορα, πρό πάντων είς τόν κινηματογράφον. "Αλλα μάτια 
καί ονόματα τα αντικαθιστούν καί άποκτοΰν τήν εύνοιαν 
τού κοινού. ΔΓ αυτό οί θαυμαστοί τής Κόριννας Γκρίφιδ 
εθορυβηθησαν όταν έμαθαν δτι πρόκειται νά άναπαυθή δι’ 
εν έτος. Μέσα είς τό έτος αυτό πόσαι άλλαι ήμποροΰννά 
τήν αντικαταστήσουν... "Αν έρωτάτε διά τήν Κλάραν Μπό- 
ου, τής Παραμαουντ, αύτή άπέτυχε τελείως εις τόν όμι- 
λούντα, τής εμεινεν δμως ή «είδικότης τοΰ γδυσίματος».
Εχει δμως το ωραιότερο σώμα πού ήμπορεΐ κανείς νά 

φαντασθή και να ποθήση. Καί άπό αυτής τής άπόψεως δ 
μως εκινδυνευσε σοβαρά, διότι ήρχισε νά παχαίνη.

Ή διευθυνσις τής Παραμάουντ τήν κατέστησε προσε
κτικήν καί πράγματι τό «άστρον» κατόρθωσε νά έλαττω- 
ση τόβάροςτου άπό 58 είς 48 κοιλά.’Εν τφ μεταξύ ή Πα
ραμάουντ την άρραβωνιασε μέ τόν Χάρρυ Ρίχμαν καί έτσι 
την«ελανσαρε»άκομη περισσότερον.Τόρατελευταίως έπέρα- 
σε είς τό τμήμα κινηματογραφικών όπερεττών καί έπι θε
ωρήσεων, οπού έπι τέλους ήμπορεΐ νά παρουσιάζεται γυ
μνή καί χωρίς κανένα πρόσχημα.

Οταν διαβάζετε δτι δ Α ή ό Β κινηματογραφικός ά- 
στηρ θά αναπαυθή διά πολύν ή ολίγον καιρόν, νά ξεύρετε 
δτι κάτω απο τήν εϊδησιν αυτήν κρύβεται πάντοτε κάποια 
τραγωδία φωτοακουστικής φύσεως. "Εως τώρα ύπήρχεν ό 
φόβος, μήπως δέν είναι φωτογενής. Τώρα έχουν καί άλ
λο βασανον. Τήν φωνογένειαν. Ό άστήρ ήμπορεΐ νά έχη 
θαυμασίαν φωνήν, αυτό δέν άρκεϊ διόλου. Πρέπει νά τήν 
αποδίδη καλα το μικρόφωνον. "Οπως δέν άρκεϊ νά είνε ώ- 
ραία μία γυναίκα. Πρέπει νά είνε καί φωτογενής.

Κυττάξτε δμως τί περίεργον. Ένφ παρουσιάσθησαν 
τόσα καινούργια άστρα, ή δόξα τών παλαιών δέν έσβυσεν! 
Ή Μπερτίνι καί ή Τζσκομπίνι έξακολουθοΰν νά είνε δη
μοφιλείς. Θά έπρεπε έν τούτοις νά θεωρούνται σήμερα 
γρηές. Πώς κατορθώνουν νά έμφανίζονται είς τήν οθόνην, 
τουλάχιστον νεες; Προφανώς διότι έζησαν ζωήν κανονι
κήν, διότι ,έφρόντισαν διά τήν υγιεινήν καί τήνλοιπήν δίαι
τάν των, άκόμη καί τήν·... έρωτικήν πού είνε κλάδος τής 
υγιεινής. Ένφ οί άστέρες τού Χολλυγουντ δέν πολυπρο- 
σέχουν μερικά πράγματα. Καί ή Λήδα Μπορέλλι —ποιος 

απο τούς προ δεκαετίας θαμώνας τών Κινηματογράφων 
δέν την θαύμασε—θά ήμποροΰσε νά είνε καί αυτή σήμερα 
ακόμη ,άστρον πρώτου μεγέθους, αν ήθελε. Δέν ήθέλησεν 
δμως, επανδρεύθηκε κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου ένα 
έμπορον ή βιομήχανον ή κάτι παρόμοιον, καί τώρα 
ζή σάν καλή νοικοκυρά. Έφρόντισε ν’ άποκτήση έν τφ 
μεταξύ ένα σωρό παιδιά, σύμφωνα μέ τό πατροπαράδοτον 
ιταλικόν έθιμον·

Διά τόν Γιάννιγκς έλέχθη δτι δέν είχεν έπιτυχίαν είς 
τον ομιλοΰντα. Φαίνεται δτι ή πληροφορία δέν είνε άκρι- 
βής. 'θ Γιάννιγκς έχει δημιουργήση μίαν θέσιν άκλόνη- 
τον, έχει άποκτήσει τούς θαυμαστός του, τό κοινόν του. 
Δεν είναι ή θέσις του άπό έκείνας πού παραχωροΰνται εύ
κολα είς άλλον.

Έν τφ μεταξύ καί μία κινηματογραφική βιομηχανία, 
πού είχε δύσει αρχίζει πάλιν ν’ άνατέλλη. Πρόκειται περί 
τής ιταλική;, ή όποία κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου 
είχε τροφοδοτήσει τόν κόσμον καί μετά τόν πόλεμον έβυ- 
θίσθί] εις τά τάρταρα. Ποιος ένεθυμεΐτο πιά τήν περίφη- 
μον Τσίνες; Τά στούντιο της είς τήν Ρώμην, έδιδαν τήν 
εντυπωσιν εγκαταλελειμμένων απέραντων χωραφιών. Τώρα 
η Τσίνες αρχίζει νά άναγεννάται κατόπιν τής άποφάσεως 
της Κοινωνίας τών ’Εθνών νά ίδρύση τόν άποκλειθέντα 
μορφωτικόν κινηματογράφον. Είνε ένα σχέδιον τοΰ οποί
ου έχει γίνει ήδη άρχη έκτελέσεως. Είς τήν Ρώμην λει
τουργεί ήδη έπί τή βάσει τής ώς άνω άποφάσεως τής Κ. 
Τ. Ε. ο «Κεντρικός όμιλος τής Κινηματογραφικής Διαπαι- 
δαγωγησεως», ό όποιο; προτίθεται νά συντέλεση είς τό ν’ 
άποκτήση τό κοινόν κινηματογραφικήν συνείδησιν καί νά 
έξυψωθή ή κιν)κή τέχνη είς τήν ’Ιταλίαν κατ’ άρχάς, είς 
δλον τόν κόσμον κατόπιν. ’Ήδη οί ήθοποιοί διαφόρων ε
θνικοτήτων—προφανώς γιά νά μείνη ικανοποιημένη ή Κ. 
Τ. Ε. «γυρίζουν» τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ Πιραν- 
τέλλο «Σιωπή» (Σιλέντσιουμ). Τώρα έρωτάται: Είνε δυ
νατόν νά είνε ό Πιραντέλλο κατάλληλος διά τόν κινηματο
γράφον, άφοΰ άρκειοί άμφισβητοϋν τήν καταλληλότητά 
του καί είς τό θέατρον; ’Αλλά αύτό είνε ζήτημα πού έξέρ- 
χεται άπό τά δρια μας καί δι’ αύτό δέν τό πραγματευό- 
μεθα.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙ’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Πωλείται άμέσως πλήρης κινηματογραφική έ- 

πιχείρησις, λειτουργούσα ήδη άπό όκταετίας, μέ 
πρώτης τάξεως πελατείαν, εύρισκομένη είς πε- 
ρίοπτον &έσιν τών ’Α&ηνών. Πληροφορίαι κα#’ 
έκάστην είς τά γραφεία μας.

I ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ,, | 
ΤΩΝ ΕΤΩΝ

I 1927 - 1928 - 1929 - 1930 I
Τόμοι «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών

Ξ ετών 1927, 1928 καί 1929, πωλοΰνται εις τά 
: γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχοδρομι- 
ϊ κώς είς τούς αίτοϋντας έκ τών επαρχιών καί 
Ξ τοϋ ’Εξωτερικού.
: Τ ιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100
Ξ · » » » » έξωτερ. δρχ. 150

Οί άγορασταϊ ενός, οίουδήποτε τών άνω- 
= τέρω έτων τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί έ- 
= νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού 
= 1930, χρησιμότατου εις ολους τούς όπωσδήποτε 
Ξ ασχολούμενους μέ τά κινηματογραφικά ζη- 
= τήματα.

Ή τελευταία εύχαρίσ :ησι; τής ζωής μας είνε 
ή αυναίσβήσις δτι έξετελέσαμεν τό καθήκον μας.

H ΚΡΙΤΙΚΗ MAS
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

Έκμετάλλευσις Φόξ Φιλμ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕίΣ ΤΟ ΙΝΤΕΑΛ

"Ενα έργον πού επιδιώκει νά σατυρίση τούς ά- 
μερικανούς νεόπλουτους, άλλά πού δέν κατορθώνει 
νά είναι τίποτε περισσότερον άπό ένα ηλίθιον καί 
άνιαρόν κατασκεύασμα. Τό φιλμ διαφημίζεται πομ- 
ποδώς ως χιουμοριστική κωμωδία ένφ άντιθέτως 
ως τραγωδία θά έπρεπε νά ρεκλαμαρισθή, εφ’ δσον 
ή άφάνταστος πενιχρότης πνεύματος πού τό διακρί
νει, προκαλεϊ τά δάκρυα. Ό Βίλλ Ρόγκερς δέν έχει 
καμμίαν άπολύτως ελπίδα νά άρέση εις τό Άθηνα 
ϊκόν καί έν γένει τό Ελληνικόν κοινόν. Είναι άπό 
τό είδος τών ηθοποιών μέτό άμφιβόλλου ποιότητος 
ταλέντο, τών έπικαλουμένων χιουμοριστών καί οί ο
ποί ι μόνον εις τό άφελές άμερικανικόν κοινόν έ
χουν πιθανότητας νά άρέσουν. 'Η Φιφή Ντορσέ 
ξεύρει μόνον νά άνοιγοκλείη τό στόμα της καί νά 
στριφογυρίζη τά μάτια της. Τουλάχιστον μέχρις αυ
τού τοΰ σηιιείου περιορίζεται ό ρόλος της εις τό πα
ρόν φιλμ. Άναμένομεν νά τήν κρίνωμεν σέ καλλιτέ 
ρας δημιουργίας της. Άνωτέ α έξ δλων, σχετικώς 
πάντοτε, ή Ίρέν Ρίτς, άλλά καί αύτή αδικείται κατα
φανέστατα άπό τόν ρόλον της.

Γενικώς πρόκειται περί μετριωτάτου έργου, τό 
όποιον, φυσικά, έσημείωσεν αποτυχίαν.

Β. Παπαμιχάλης

είς τήν οθόνην μέ απλότητα καί άνεσιν καί κατά τρό
πον πρωτότυπον πού συναρπάζει.

’Ιδού ένας καλλιτέχνης πολύτιμος διά τήν λε
πτήν όπερέτταν καί διά τόν ομιλοΰντα έν γένει έφ’ 
δσον πλήν τής μιμικής του εινε προικισμένος καί μέ 
πρώτης τάξεως τέμπρο φωνής. Είς τήν σκηνήν τών 
κούκλων δ Φόρστ μάς δίδει δλον τό μέτρον τοϋ τα
λέντου του, ως ηθοποιού καί ως τραγουδιστού. Πα
ρά τό πλευρόν του ή Λιάνε Χάϊντ, υψηλή μέ ώρα ι
όν σώμα, τού όποιου τάς αρμόνικάς γραμμάς τονί
ζουν άκόμη περισσότερον πολύτιμες καί κομψές 
τουαλέττες. ’Έρχεται νά μάς άποδείξη δτι ύστερα ά
πό πολυετείς μόχθους κοί άναζητήσεις, άνεϋρε τόν έ
αυτόν της. Ποιος ήλπιζεν δτι ή Χάϊντ, ή δποία 
σχεδόν πάντοτε ύπήρξεν μετριωτάτη (εξαιρέσει 
τοΰ «Τσάρντας») θά άνεδεικνύετο πρώτης τάξεως 
καλλιτέχνες τής δπερέττας; Επιτυχημένο καί τό τρίο 
τών απογοητευμένων θαυμαστών, Ή μουσική πεταχτή 
καί ευχάριστη, συντείνει άρκετά διά τήν καλήν έντύ- 
πωσιν πού άποκομίζει δ θεατής,

’Εδώ τό έργον ύπερήρεσεν. Β.[Παπαμιχάλης

ΧΟΚΟΥΣ ΠΟΚΟΥΣ
’Εκμετάλλευσις Συμβατικής

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ

Σαφής άπόδειξις δτι δέν άρκοϋν πάντοτε δημοφι
λείς πρωταγωνισταί διά τήν καλλιτεχνικήν, άλλά καί 
εμπορικήν έπιτυχίαν ενός φιλμ εινε τό προκείμενον. 
’Ίσως τήν άδυναμίαν αυτήν ήθέλησε νά καλύψη ή 
διεύθυνσις τοΰ συμπαθούς κινηματογράφου διατη
ρούσα άμετάφραστον (καίπερ μεταφραζόμενον) τόν 
άρκετά προσελκυστικόν δι’ ελληνικόν κοινόν τίτλον.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι πρόκειται περί 
ταινίας άτυχούς. Έξήντλησα δλην μου τήν καλήν θέ 
λησιν διά νά δικαιολογήσω διάφορες απορίες πού 
μοΰ έγεννήθησαν. Η ύπόθεσις είναι έλαφρά, στηρί
ζεται σ’ ένα χόκους πόκους, τό δποϊον δμως άτυχώς 
διά τόν σεναριογράφον γίνεται άμέσως άντιληπτόν 
άπό τόν δπωσδήποτε προσεκτικόν θεατήν. 'Υπό 
τοιούτουςδρους δλαι του αί άπαιτήσεις γιά ένα λε
πτό χιούμορ καταρρέουν. Καίτί μένει; Μία χονδρο
ειδής προσπάθεια. Διότι υπάρχει μιά προσπάθεια 
νάπαρουσιασθή κάτι σοβαρώτερο.Έλησμονήθηδμως 
δτι διά νά διατηρήση ένα φιλμ τό ένδιαφέρον τοΰ 
κοινού δταν στηρίζεται γύρω άπό μιά δίκη χρειάζε
ται δεξωτεχνία σκηνοθέτου καί σενάριο μέ άκλονή- 
τους σοβαρά; βάσεις. Χωρίς αυτά κάθε προσπά
θεια προορίζεται σέ πλήρη αποτυχία.

"Αλλη κακή συνέπεια είναι ή πτωχή σκηνοθε
σία, δ πολύ περιορισμένος τόπος πού έξελίσσεται, ή 
μονοτονία καί τό τρενάρισμα τών σκηνών.

Τό μόνο σημείο πού θά μπορούσε νά κρατήση 
τό φιλμ είναι οί ρόλοι, άλλά καί στο σημείο αύτό ά- 
ποτυχία.Ούτε δ Βίλλυ Φρΐτς ούτε πολύ μάλλον ή Λί-

ΜΗ ΡΩΤΑΣ ΓΙΑΤΙ
Έκμετάλλευσις Άμερικαν Φιλμ

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Οί Γερμανοί κατέστησαν όμολογουμένως ασυνα
γώνιστοι εις τήν φιλμοπερέτταν. Μετά τόν « Δρόμον 
τοϋ Παραδείσου»έρχονται νά μάς δώσουν νέον δείγ
μα τής μαεστρίας των είς αύτό τό είδος μέ τό «Μή 
ρωτφς γιατί...»

Πρόκειται περί ενός φιλμ πραγματοποιηθέντος 
άρμονικώς καθ’ δλα τά σημεία, μέ θαυμαστήν άντί- 
ληψιν τοΰ συνόλου καί τών λεπτομερειών καί μέ ψυ
χολογίαν λεπτήν καί πρωτότυπον. "Ολα είναι καλο
βαλμένα, μέ χιούμορ καί καλήν πρόθεσιν άποδεικνύ- 
οντα μίαν πείραν κινηματογραφικήν τοϋ σκηνοθέτου 
άναμφισβήτητον.

Τό φιλμ είνε γοργό, πεταχτό, χαριτωμένο χωρίς 
δμως νά στερείται καί έλαφράς τίνος δόσεως μελαγ
χολίας, ιδίως κατά τό τέλος, πού τοΰ δίδει ένα εντε
λώς ιδιαίτερον, διά τοιαύτης φύσεως έργα, cachet-

Πρωταγωνιστούν δ Βίλλυ Φόρστ καί ή Λιάνε 
Χάϊντ. Ό πρώτος, δ δημοφιλέστερος σήμερον ηθο
ποιός τής Γερμανίας, εινε συμπαθέστατος καί παίζει 
με χαριτωμένην άφέλειαν καί φυσικότητα. Κινείται



6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

λίαν Χάρβεϋ κατόρθωσαν αύτή τή φορά κάτι.Ή α
λήθεια είναι δτι δέν φταίνε αύτοί.

'Ομολογώ ακόμη δτι αύτή τήν φορά δέν μέ ίια· 
νοποίησε ούτε τό ηχητικό μέρος. Μόνην έξαίρεσιν 
αποτελεί ή πολύ καλή φωτογραφία.

Τό κοινόν σπεύδον νά θαυμάτη τούς αγαπητούς 
του σέ μυστηρκόδη φιλμ (χάρις στό τίτλο) έφευγε α
πολύτως απογοητευμένο. Αύτή τή φορά συμφωνού
σαμε. Ro—Ma

ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΕΡΩΣ;
Έκμετάλλευσις Μετρό Γκόλντουϊν Φίλμς

Ταινία ήχητικη ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ή Γκρέτα Γκάρμπο μετά τήν μετρίαν δημιουρ
γίαν της εις τό «Φίλημα» έρχεται σήμερον νά μάς 
δώση τήν ρεβάνς.

Τό έργον εις τό όποιον πρωταγωνιστεί υποστη
ρίζει κάποιαν θέσιν’ δτι δηλαδή ή γυναίκα πρέπει νά 
έχει τά ίδια δικαιώματα μέ τόν άνδρα, δτι ή εύτυχία 
είς τόν έρωτα έγκειται είς τήν απόλυτον μεταξύ τών 
δύο φύλων ισότητα άλλά καί δτι υπάρχει ένα ώρι- 
σμένον δριον τό όποιον ή γυναίκα δέν δύναται νά 
ύπερβή. Τά θέματα πού επιδιώκουν κάποιον βαθύ- 
τερον σκοπόν είναι τόσον σπάνια πλέον ώστε τό πα
ρόν, παρά τάς ωρισμένας συμβατικότητας πού έκά- 
στοτε παρουσιάζει, νά μάς ευχαριστεί ιδιαιτέρως. 
Έπί πλέον τό φιλμ έχει καί μίαν άλλην ένδιαφέρου- 
σαν άποψιν. Ό Τζών Ρόμπερτσον επέτυχε νά διευ- 
θύνη υπέροχα τήν Γκρέτα Γκάρμπο. Γης ένεπιστεύ- 
θη έναν πολυσύνθετον ρόλον, είς τον όποιον ή με
γάλη καλλιτέχνις κατορθώνει νά επίδειξη έκτος άπό 
τήν τέχνην της, καί τήν γνωστήν σαγηνευτικήν καί 
καθαρώς άτομικήν γοητείαν της. ‘Ως συντρόφους έ 
χει δύο συμπαθείς ζέν-πρεμιέ, τόν Νίλς ’Άστερ καί 
τόν Τζών Μάκ Μπρόουν, άμφότεροι ικανοποιητικοί 
είς τούς σχετικούς ρόλους των.

Ντεκόρ, άρκετά πλούσια καί καλαίσθητα, φωτο
γραφία, φωτισμοί καί τεχνικόν μέρος άμεμπτα.

Γενικώς πρόκειται περί ενός ένδιάφεροντος φίλμ, 
τό όποιον συνδιάζει έπιτυχώς τήν καλλιτεχνικήν μέ 
τήν εμπορικήν άξίαν καί τοϋ όποιοι> ή επιτυχία είς 
τάς ’Αθήνας ύπήρξεν σημαντική. ΙΙαπαμιχάλης

ΤΟ· ΞΕΒΟΥΡΚΩΜΑ
Έκμετάλλευσις Αδελφών Σαντίκου

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ Ε Σ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

'Ένα έργον πού υπενθυμίζει καταπληκτικά τήν 
«Κυρία μέ τάς Καμελίας» μέ αίσιώτερον δμως τέ
λος. Τό θέμα καί εδώ είναι : «Ή ελευθέρων ηθών 
γυναίκα πού θυσιάζει τόν μοναδικόν της έρωτα διά 
τήν φήμην τοϋ άγαπημένου της.» Είναι άλή- 
θεια περίεργον δτι τό μελοδραματικόν καί ρηχό έρ
γο τοΰ Δουμά ύπήρξεν έπί μίαν ολόκληρον εικοσα
ετίαν ή άνεξάντλητος πηγή έμπνεύσεως είς τούς 
συγγραφείς κινηματογραφικών έργων. Καί δυστυ

χώς τίποτε δέν προοιωνίζει δτι έχουν σκοπόν νά στα
ματήσουν έως εδώ. Τό παρόν έργον άποτελεΐται ά
πό τά πλέον άποκλειστικώς κοινότυπα καί τετριμμέ
να στοιχεία, τά προωρισμένα διά νά έγγίσουν τάς 
εύαισθήτους χορδάς τών θεατών.

Πάντως τό φιλμ είναι μανταρισμένο μέ επιμέ
λειαν άπό τόν σκηνοθέτην Κάπρα, παρ’ δλον ποϋ 
καί εδώ ή έπίδρασις άλλων σκηνοθετών είναι κατα- 
φανεστάτη. Πρωταγωνιστεί ή Έλλεν Σάντγουϊκ 
διά πρώτην φοράν έμφανιζομένη ενώπιον τοΰ Ά- 
θηναϊκοΰ κοινού Ή έν» λόγφ καλλιτέχνις πλήν τής 
καλλονής της είναι προικισμένη καί μέ άξιόλογο 
ταλέντο, φαντάζομαι δέ δτι διευθυνομένη άπό άλλον 
σκηνοθέτην καί είς ένα πλέον άνθρώπινον ρόλον θά 
είναι καθ’ δλα άξιο τημείωτος. ‘Ο Λόουελ ϊέρμαν 
συγκρατημένος, δπως πάντοτε, έ'ψ άντιθέτως ό 
ζέν-πρεμιέ υστερεί πολύ. Ή Μαρί Πρεβώ, μετριω- 
τάτη άπό πάσης άπόψεως, είναι καιρός πλέον νά 
εγκατάλειψη τήν οθόνην.

Γενικώς τό έργον, παρά τά καλλιτεχνικά του 
μειονεκτήματα, ήρισεν εδώ καί έσημείωσεν επιτυ
χίαν. Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ζεππελιν
Έκμετάλλευσις Κ. Φραγκίτη

Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ

Πρωτότυπον έργολ' πού πραγματεύεται, ως καί 
ό τίτλος του φανερώνει, τήν περιπέτειαν καί κατα
στροφήν ενός Ζέππελιν είς τόν Νότιον Πόλον. Φυ
σικά δέν λείπει καί ή άπαραίτητος αισθηματική ί 
στορία. Αί σκηναί τής καταστροφής τοΰ Ζέππελιν, 
ή χιονοθύελλα, αί περιπέτειαι τών ναυαγών, τά πλέ
ον ενδιαφέροντα δηλαδή σημεία, άποδίδονται μέ άρ- 
κετήν έπιτηδειότητα. Είς τοϋτο συντείνει άρκετά καί 
ό ήχος, κατά τό πλεΐστον επιτυχής. Οί ηθοποιοί κα
λούτσικοι. Ό Κόνγουαίη Τήρλ υποδύεται τόν ρό
λον τοΰ κυβερνήτου καί ό Ριχάρδος Κορτέζ τοΰ έ- 
ραστοΰ. ‘Η Βιρτζίνια Βάλλυ φαίνεται πολύ γηρα- 
σμένη, άλλά φαίνεται δτι τήν άδικεϊ άρκετά καί ό 
φωτισμός.

Καί νέα σύστασις είς τό Κοτοπούλειον Νά παύ
ση, εάν θέλη νά διατηρήση τήν πίστιν καί τήν άξιο- 
πρέπειάν του, νά διαφημίζη ψευδώς τά έργα πού 
προβάλλει. Ούτω μετά τό φίλμ «Ή νήσος τών χα
μένων καραβιών», τό όποιον παρουσίασεν ως μυθι
στόρημα τοΰ ’Ιουλίου Βέρι, σήμερον άναγγέλλει τό 
«Χαμένο Ζέππελιν» ως τήν έξερεύνησιν τών ’Ιτα
λών εις τόν Βόρειον Πόλον.

Β. ΙΙαπαμιχάλης

ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ πλήρες έν άρίστη καταστάσει 
μεγάλης έντάσεως μέ διπλούς δίσκους ένοικι- 
άζεται, ώς και μηχανή SI VIΡ ΕΧ μέ λάμπαν 
οικονομίας έν άρίστη καταστάαει.

Τϊληροφορίαι παρά τφ κ. Β.Γκρέτση τέρμα ό- 
δοϋ ‘Αχαρνών, Άϋ'ήναι.
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". . . . . . . . . . . . . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛ1Σ
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

"Ετος δον. Γενικός ’Ισολογισμός της 30ής ’Ιουνίου 1928

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ταμεϊον
Τράπεζαι
Ιδιόκτητοι ταινίαι
Συνεταιρικοί Ταινίαι
"Επιπλα καί μηχαναί 629827.60
Μεϊον αποσβέσεις δ ετών 154260.65
Συνετ)καί "Επιπλα 17695.—

Μεϊον αποσβέσεις 1931.25
ΣΙΜΠΛΕΞ
Προσωπικοί Λ)σμοί
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Χρεώσται
Πρακτορεΐον Θεσσ)νίκης
Τριάνγκλ ®εσσ)νίκης

ΗΝΗΛΥΣΙΣ
ΔΟΥΝΑΙ

Είς άποθεματικόν δΓ άπό· 
σβεσιν έπίπλων 61452.25

Εις αποσβέσεις ’Ιδιοκτή
των ταινιών 712012.30

Είς αποσβέσεις (Συνετ.)
Ταινιών 529796.75

Είς ’Ενοίκια 60000.—
Είς Μισθούς προσωπικού 310894.70
Είς ’Ασφάλιστρα 34015.30
Τόκους καί Προμήθειας 126891.90
Είς Γενικά "Εξοδα 239520.15

Κέρδη καθαρά πρός διανομήν

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

10809.50
52.60 

1174765.10 
605951.80

475566.95

15763.25
141612.10
513853.80
52870.—

140182.—
92460.40
19463.80

Κεφάλαιον μετοχικόν μετ. 6150 πρός 100 
» Άποθεματικόν

Κέρδη καί ζημίαι υπόλοιπον είς νέον 
Πιστωταί
Γραμμάτια πληρωτέα
Προσωρινοί Λ)σμοί
Προκαταβολαί ώς Έγγύησις 
'Ηνωμένοι Καλλιτέχναι 
Διάφοροι Πιστωτικοί λ)σμοί 
Μερίσματα πληρωτ. παλ.

χρήσεων 87610,—
Μερίσματα πληρωτ. χρήσεως

1928 67650. -
Ποσοστά Γεν. Δ)σεως π.

χρήσεων 31290.70
Ποσοστά Γεν. Δ)σεως

1 ]» «· Χρήσεως 
Ποσοστά Δ. Σ. π. χρήσεων 
Ποσοστά Δ. Σ. χρήσ. 1928 15490.65 
Φόροι Δημοσ. παλ. χρ. 85875.70 
Φόροι Δημοσίου χρήσεων

1928 30258.15
Ελεγκταί

Ποσοστά 'Υπαλλήλων

ΜΕΡΙΔΟΣ "ΚΕΡΔΗ KRI ΖΗΜΙΗΙ,

ΛΑΒΕΙΝ
Υπολοιπον παλ· χρήσεως 615'— 

Κέρδη, καθ’ όλον τό έτος 22012.50 
Άπο ’Ενοικιάσεις ταινιών 710142.40 
Άπό Δικαιώματα ταινιών 616386.30 
Άπο, Δικαιώματα ταινιών

I, επί πόσοστοϊς 116620.55 
Από Δικαιώματα συν)κών

ταινιών 765828.65

2077583.35
154022.65

2231605.40

Διά&εσις καθαρών κορδων Δρ. 154. 022. 25
Τακτικόν αποθεματικόν συμφώνως τφ Καταστατικώ 5 ο)ο 7701 10
Τακτικόν μέρισμα πρός 7 Δρ. κατά μετοχήν έ) 6150 μετοχών 43.050. -
Εκτακτον μέρισμα πρός 4 Δρ., κατά μετοχήν έ) 6150 μετοχών 24.600.— 67650.··-

Ποσοστά υπέρ Δ)σεως 25 ο)ο άφαιρουμένων τοϋ τακτικ. άποθ. καί μερίσμ. 25817.75 
Ποσοστά υπέρ Δ. Συμβ. 15 ο)ο αφαιρουμένων τοΰ τακτ. άποθ. καί μερίσμ. 15490.65
ΥTtEQ Ελεγκτών 1 4000

615000.—
49000.75
3104.40

786893.10
746767.65
166197.75
191289.70
238308.35
82440.80

155260.—

57108.45

39546.80

116133.85
12 00.-
14000.—

2231605.40

Φόροι Δημοσίου 30258.15 150917.65
-,. . „ _ ,, , Χπολοιπον εις Νεαν χρήσιν 3104 40
Το εκ δραχμών 11 μέρισμα κατα μετοχήν πληρωθήσεται μετά τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος ’Ισο
λογισμού υπό της Γεν. Συνελεύσεως. χρόνιός ιοο

Κατ’ έντολήν τοΰ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΛΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μ
έρ

ισ
μα

 πά


ρε
) θ

. χρ
. ε

ίς 
φρ

αγ
κα

 γαλ
.

ΠΑΡ1ΣΙΩΝ

31
 Δ

εκ
εμ

βρ
ίο

υ
19

30

8 ’
Ια

νο
υά

ρι
ου

19
31

22.50 Μπέλζ Σινεμά -- —
60.- Σινεμά Έξπλουατασιόν 770.— 832.—
6.- — Μοντέρν «Α» — --

16.- — "Ομνια — 176 —
10.— — Τιράζ Λ. Μωρίς — 191.—
11.- Πατέ Σινεμά 163.— 121.—
35.- — Αξιόν ντέ ζουϊσάνς 132.— 102.—

Παρί Κονσόρτσιουμ —■ —
20.— Γκωμόν, Ώμπέρ, Φράνκο-Φίλμ 97— 115.—
10.- Φιλμ Γκωμόν 145.— 140.—

Φιλμ «Μετροπόλ» 15.— —
— 1J16 parts c. 4 alt. —· —

68.78 Πατέ Μπέμπυ 560.- 624.—
20.- Σοσιετέ Μαριβάι 235.— —

ΤΟ ΠΪ010Ϊ Τ2Ϊ Μ2Ϊ
ΤΩΝ 6 ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Αί αμερικανικοί εφημερίδες αγγέλλουν δτι κατά τήν 
επίσημον στατιστικήν ή οποία έξεδόθη τελευταίως· τά 
κέρδη τών έξ μεγαλειτέρων κινηματογραφικών εταιρειών 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ήτοι τής Παραμάουντ, τής 
Μετρά Γκόλντουΐν Μάγερ, τής R. Κ. Ο. τής Warner, τής 
Φόξ καί τής Κολούμπια, κατά τό παρελθόν οικονομικόν 
έτος τό όποϊον έληξε τήν 31 Αύγουστου, άνήλθον συνολι- 
κώς είς 54-925.000 δολλάρια, έναντι 54-448.000 δολλαρί 
ων τοΰ προηγουμένου οικονομικού έτους.

Άναλυτικώς, κατά εταιρίαν τά κέρδη έχουν ώς εξής: 
1930 1929

Παραμάουντ 
Μετρό-Γκόλντουϊν 
Γ ουώρνερ 
Φόξ
R. Κ. Ο.

18.000.000 δολλάρια 15.545.000
14.600.000 » 11.757.000

7.075 000
10.000.000

4.000.000

13.585.000
9.470 000
1.670.000
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9. Άμέρικαν Τέλεγκραφ ε Τελεφόν 181 186 3]8
8. "Ηστμαν Κοντάκ 1511]8 156 7]8
4. Φόξ Φιλμ 27 1]2 27 7]8
1.60 Τζένεραλ Έλέκτρικ 45 3]8 46 ) )4
• >. Λόβε Ένκορπορέίτεντ 48 1)8 48 1)4
4. Παραμάουντ Ποΰπλιξ 391J2 42 3]8

Πατέ Έκτσέϊνς 3 7)8 4
Ράντιο Κορπορ. όφ Άμέρικα 131J2 131J8
Ράντιο Κέϊθ "Ορφεουμ 17 17 3)8
Φόξ θήατερς 4 3J8 4 7]8

4. Γουώρνερ Μπρόδερς 14 1]2 16 12

Κολούμπια 1.250.000 » 1.000.000
Αί οικονομολογικά! αμερικανικοί εφημερίδες, δημοσι- 

εύουσαι τήν στατιστικήν καί συνοδεύουσαι αυτήν μέ τά 
σχετικά σχόλια, τονίζουν ότι αί έν λόγφ έταιρείαι κατόρ
θωσαν νά έχουν καί εφέτος κέρδη χάρις εις τάς μεγάλας 
καί εξαιρετικά άκριβάς ταινίας τάς όποιας κατεσκεύασαν■

’Ιδιαιτέρως περί τής Μετρά γράφουν ότι θά είχε πολύ 
μεγαλείτερα κέρδη. Άλλά ή εταιρεία αϋτη είς τά μέσα 
τής θερινής σαιζόν έπωφελήθη τής ήρεμίας καί κατε- 
σκεύασε τέσσαρας μεγάλας ταινίας, τάς: <The Big House*  
'Divorcee», *Leh  us be garf*  καί «Cangh Short*  αί ό- 
ποϊαι άπερρόφησαν τά 21 εκατοστά τοΰ συνόλου τών 
κερδών της.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ

X. Σπανδάγος Χανιά 
Α. Μακρίδης Κόπρος
Γ. Σταμπουλίδης Θεσ)νίκη
I. Μαργουλής Άθήναι
Κιν. Χάι-Λάιφ Πειραιεύς
’Ηλεκτρική έταιρεία Ρέθυμνος 
Δ. Χατζηαθανασίου Σέρραι 
X. Τσιγγιρίδης Θεσ)νίκη
Σ. Μαλλάχ »
Δ. Μόλχο *
Κ. Χατζηξάνθης Ξάνθη
Ηλ. Κλώνης Άθήναι

1-1-931 Μέχρι
1-1-931 »
1· 1-931 »
1-1-931 *
1-1-931 »
1-1-931 *
1-1-931 *
1-1-931 »
1-1-931 »
1-1-931 »
1-1-931 »
1-1-931 *

30 12 931 
30-6-931 

30-12-931 
30 12-931 
30-12-931 
30-12 931
30-6-931 

30-12-931 
30-12-931

30-6-931 
30-12-931 
30-12-931

II ΠΡΙΜΟΙ K2TP4TCTGTI_ _ _
ΔΙΑ ΝΑ ΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

"ΟΜ HWENnni) Ν ΜΕΤΛΠΟΝχχ
Κατόπιν τής πολυθρηλύτου άπαγορεύσεως τής είς τήν 

Γερμανικήν ’Επικράτειαν προβολής τής περιφήμου ταινί
ας «Ούδέν νε.οτερον άπό τό μενωπον», οί κάτοικοι τών 
παραμεθορίων πόλεων τής Γερμανίας κάμνουν ολόκληρα 
ταξείδια καί περνούν τά σύνορα τής χώρας των διά νά 
είμπορέσουν νά ϊδουν τήν άπηγορευμένην ταινίαν.

Καθώς γράφει ή έφημερίς «Φιλμ Κουριέρ» γράφει ότι 
ένα πρακτορεΐον ταξειδιών τής πόλεως Μανχάϊμ οργανώ
νει καθημερινός έκδρομάς άπό Μανχάϊμ είς τήν γαλλι
κήν πόλιν Στρασβούργον, όπου άπό δεκαπέντε ημερών 
προβάλλεται συτεχώς ή ταινία αΰτη,

’Επίσης κατά τάς πληροφορίας τής ιδίας έφημερίδος, 
είς τά κινηματοθέατρα τών παραμεθορίων έλβετικών πό
λεων βλέπει κανείς εκατοντάδας γερμανών πολιτών άπό 
τάς πέραν τών συνόρων γερμανικάς πόλεις.

Είς τήν ’Ολλανδίαν επί ώρισμένας ημέρας τής εβδο
μάδας δίδονται είδικαί παραστάσεις τής ταινίας «Οΰδέν 
νεώτερον άπό τό μέτωπον» ιδιαιτέρως διά τούς κατοίκους 
τής γειτονικής γερμανικής πόλεως Βένλο.

ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΧΟΑΑΐΤΟΫΝΤ
Αί κινηματογραφικοί έφημερίδες τοΰ Λονδίνου άγγέ- 

λουν δτι τό ’Αγγλικόν Χόλλυγούντ, τό όποϊον άπό πολ
λών ήδη έτών σχεδιάζεται, πρόκειται νά πραγματοποιηθή 
καί μάλιστα είς λίαν προσεχές μέλλον. Καί ό ιδρυτής του 
θά είναι δ διάσημος άγγλος άρχιτέκτων Ralph Pugh, 
αυτός ό ίδιος δ όποιος καί άλλοτε είχε καταστρώσει τά 
σχετικά σχέδια.

"Ηδη δ Ralph Puc/h έδήλωσεν είς τάς εφημερίδας δτι 
τό παλαιόν έκεϊνο σχεδίάν του θά λάβη σάρκα καί οστά 
καθόσον εύρήκε ένα δμιλον κεφαλαιούχων οί όποιοι άνέ- 
λαβον νά τοΰ χορηγήσουν νά άποκτήση ένα κεφάλαιον. Ό 
δμιλος οΰτος περιλαμβάνει κεφαλαιούχους "Αγγλους καί

। Αμερικανούς.
I Ή Αγγλική κινηματογραφούπολις θά κτισθή είς τό 
Γουέμπλεΰ.

—Οι ύποστηρίζοντες τόν ((Κινηματογραφι
κόν Αστέρα)) υποστηρίξουν αύτό τοϋτο τό συμ
φέρον τους.
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΨΙΣΙΜ
ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ (τοΰ άνταποκριτ,ΰ μχς). Κατά τήν 

πχρελ.έβδομάδχείς τούς κινηματογράφους τής πόλεώ 
μας προεβλήθησαν τά έξης έργα:

Aubert Palace. «Είςτό Δυτικόν μέτωπον» τιι 
νία ηχητική.

Avron Palace, «θά μέ ξεχάσ^ς» ταινία όμιλού- 
σα γαλλιστί.

Gapucims. «Οί λησταΐ τοΰ Σικάγου» μέ τήν 
Σουζύ Βερνόν, ταινία δμιλούσα γαλλιστί ιΟ) ο]ο.

Carillon: Ο μόνος βωβός κινηματογράφος 
προβάλ-ει τό άριστούργημα τοΰ ΦρΙτς Αάγκ «Η 
Μητρόπολις».

Parmentier. «‘Ο τρελλός τραγουδιστής» διά 
πέμπτην βιζιόν μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Colisee. <Τό έγκλημα τοΰ Σιλβέστροι Μτονάο», 
δμιλοΰσκ γαλλιστί.

Convention. «Τό μεγάλο τέλμχ» μέ τ' ν Μ υρίς 
Σεβ>λιέ ταινία δμιλο'σα γαλλισιί.

Delta Palace. «Τό Παρίσι τή νύχτα» όμιλοίοα 
γαλλιστί.

Ermitage Pathe. Εξακολουθεί μέ μεγίστην έ 
πιτυχίαν τό έργον «Τίποτε νεώιερον άπό τό μέτω 
πον» ταινία ηχητική.

Imperial Pathe. «Ό δοόμος τοΰ παρχδ-.ίσου» 
μέ τήν Χχρ^εΰκαί τ-ν Φρίτς, είς γαλλικήν γλώσσαν.

Lyon Pathe. «'Η στρίγγλα» τοΰ Σαίκσπ ρ μέ 
τήν Πίκφορδ καί τόν Φαίρμπαγκς. Ταινία ήχητική.

Madeleine. «Ό σκηνοθέτης» μέ τόν Μποΰσ'.ερ 
Κήτον. r

Λ/area det. «.Κούκλα μιας νύχτας» ταινία ηχητική.
Olympia. «’Αρθούρος», δπερέττι είς γαλλικήν 

γλώσσαν μέ τόν διάσημον κωμικόν Boucot.
Paramount. «Ό σιωπηλός έχθρός», ταινία ή- 

χητίκή.
Ursulines. «Ό γαλάζιος άγγελος· μέ τόν Γιάν 

νιγκς.
Miracles. Τό άριστούργημα τού Κίγκ Βιντόρ

<Άλληλούϊα». Γ. Άλλαλούφ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣΑΙΠ1Π0Ν
ζ^ΠΟΡΤ ΣΑΤΤ (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας). —Τε
λευταίως οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας προ
βάλλουν πραγματικά κινηματογραφικά αριστουργή
ματα. Οΰτω κατά^ τάς δυο τελευταίας εβδομάδας 
προεβλήθησαν τά εξής κάτωθι έργα.

Είς τό Έλδοράδο. 'Η ωραία και φαντασμαγο- 
ρ κή ταινία «Ό βασιλεύς τής Τζάζ» τής Ούνιβέρ- 
σαλ με τον διάσημον Πώλ Ούάϊτμαν καί τήν μεγά
λης κινηματογραφικήν παραγωγήν τής αυτής εται
ρείας «Τίποτε νεώτερον άπό το μέτωπον» άπό τό 
δμώνυμον έργον τοΰ διασήμου πλέον συγγραφέων 
’Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.

Είς τό Άμπίρ. Ή ωραία παραγωγή τής Μπρί- 
τις Ιντερνασιοναλ «Χαΐ-Τάγκ» μέ τήν "Αννα Μαίϋ

1ΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ __________________________________
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II ΙΗϋΓΓΑΙΕΙ 5 AM3PIHS HAS
ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Γενική δοκική όμιλοϋντος μη

χανήματος «Σινεμεκάνικα», έγκατασταβέντος κι
νηματογράφον «.Λεσβιακόν», παρουσίασε άφάν
ταστον έπιτυχίαν, άνωτέραν τών καλλίτερων έκ 
τών έν Ά&ήναις λειτουργούντων. Διαβιβάσατε 
ειλικρινή συγχαρητήρια έταιρίαν «Συνοδινός— 
Παπαστόφας ■> καί Σινεμεκάνικα.

 Χωφοονεάβη;

Γουογκ καί «Λεβύ καί Σια» μέ τήν Μαίρη Γκλόρυ.
Είς τό Μάζεστικ: Προκειμένου νά προβή είς 

τήν.έγκαταστασιν μηχα«ημάτων όμιλοΰντος έκλεισε 
δι ολίγας ημέρας, θά κάμη δέ έναρξιν λίαν προσε
χώς μέ το εργον «Ό τρελλός τραγουδιστής» μέ τόν 
’Άλ Τζόλσον.

Ί Στυλιανός

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΝ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
ΛΑΡΝΑΚΑ (Τοΰ άνταπο ριτοΰ μας). Κχτά τάς 

τελευταία, έβδομάδ χς είς τ υς κινηματογράφους τής 
πόλεώς μας ποοεβλήθησαν τά κά ωθι έργα:

Σαλόν Ροζ (Κυπριανού). «Σύ ορκ τής καρ
διάς» μέ τόν ΦΓέντ Τόμσον «Ίουδήθ καί Όλο ρέρνης 
μέ τή - Ζίχ Ρουσκάγια «Ή γή» μέ τόν Γκαμπριό 
καί τήν Δ ά?α Καρέν, «Ή να μαχία τής Έλιγολάν- 
δης», «Ό αγαπημένος τών γο α κών»κχί «Σειρήν τρο
πικών» μέ ήν μαύρων Μπαΐ-ερ.

Παράδεισος (Μακρίδη). Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Πρίγχηψ καί ’Απάχισσχ», «Ό κήπσς τού ’Αλ
λάχ» μέ τόν H τροβιτς, «Ό άγγελιαφόρος τής νυ- 
κτό », «Συ.υγικαί θυσίαι» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ,τόν 
’Αντώνιο Μορένο καί τόν Νόαχ Μπήρρυ; «Τό νυφικό 
κρεββχτι» έπίσης μέ τόν Μορένο καί «Κρίνο στό 
βόρβορο». Σ. Δημητρίου

ΠΕΗ ΗΠΟ ΤΗΗ ΙΤΗΛΙΗΗ
Η νέα παραγωγή τής ιταλικής εταιρίας Cities 

«Τό τελευταϊον νανούρισμα», βεβαιοΰ.αι δτι έπωλή- 
θθ μέχρι σήμερον διά τάς εξής χώρας; Βέλγιον 
καί τας αποικίας του, Ελβετίαν Αυστραλίαν, Τσε
χοσλοβακίαν, Ελλάδα, Τουρκίαν, Βουλγαρίαν, Βαλ
τικός Χώρας, Ισημερινόν, Ρουμανίαν, Σουηδίαν, 
Νορβηγίαν, Δανιμαρκίαν, Καναδόν, Χιλήν, Περοΰ, 
Βολιβίαν, Αίγυπτον, Συρίαν καί Παλαιστίνην.

Επίσης ή παραγωγή τής αύτής εταιρείας «Νεά- 
πολις πού τραγουδά» έπωλήθη διά τήν Πολωνίαν, 
Τσεχοσλοβακίαν, Ρουμανίαν, Ελλάδα, Τουρκίαν, 
Βουλγαρίαν, Ισπανίαν, Κούβαν, ’Αργεντινήν, Ούρα- 
γουάην, Παραγουάην, Χιλήν, ’Ισημερινόν, Περοΰ, 
Βολιβίαν καί Βόρειον ’Αφρικήν.

ΤΑ HER ΡΏΣΣΙΚΗ ΦΙΛΜ Μ SS Ϊ4ΜΕΡΙΣ!
EAUHIKil EillHailtrPHIEil HAWWilΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ

Σκηνο&εσϊα Πονντόβκιν

Είς τήν Μόσχαν προεβλήθη μετά μεγάλη; επιτυ
χίας ή\ρώτη ομιλούσα ταινία τοΰ Πουντόβκιν^ «Γ Η 
ζωή είναι ωραία». 'Η φωνοληψία έγεινε επί τή βά
σει ενός νέου συστήματος οφειλομενου είς τόν 1 ώσ- 
σον μηχανικόν Χορίν καί τό όποιον ομοιάζει άρτε τα 
μέ τό Τόμπις. 'II διεύθυνσις τοΰ ήχου οφείλεται εις 
τόν καθηγητήν Όμπολένσκυ. Τά όμιλοΰντα μέρη 
είναι τέλεια άπό άπόψεως φυσικής άποδόσεως. Τό 
σενάριο γραφέν άπό τόν ίδιον τον Πουντοβκιν ε- 
χει έν συντομίμ ώς άκολούθως.«Κατά τήν Ρωσσικήν 
έπανάστασιν ό συνταγματάρχης Λαντοβοϋ παλαιός 
εργάτης έπανελθών έκ τοΰ μετώπου, μάχεται εχων 
παρά τό πλευράν του τήν σύζυγόν του Μασ,σα καί 
τόν παιδικόν του φίλον Βόριν. Πληγωθείς είς μιαν 
συμπλοκήν μεταφέρεται είς ένα νοσοκομεϊον άφοΰ 
προηγουμένως άπέστειλε τήν σύζυγόν του διά νά α- 
ναπαυθή είς τήν έξοχήν κοντά είς ένα^ σύντροφον 
τοΰ πολέμου. 'Η έπανάστασις θριαμβεύει. Ο Λαν- 
τοβόϋ θεραπευθείς, συνδέεται φιλικώς μέ μιαν άλ
λην γυναίκα, μιάν άριστοκράτιδα. Γοητευθείς^ απο 
τήν καλλονήν της καί τήν άριστοκρατικην της εμφα- 
νισιν παραμελεί τούς φίλους του. Ματαιως ο Βορις ταιως το υ»το τυν ιικ,Λ,υν λ<<ι 
προσπαθεί νά τόν πείση νά έπαναλάβη τήν έργασί-1 δόσεις,^’Αγγλικήν, 'Ισπανικήν 
αν του. Οί σύντροφοί του άρχίζουν να τόν υποβλέ
πουν. Μίαν ημέραν πού τυχαίως επήγε είς τήν λέ
σχην του άντελήφθη καθαρά τήν έχθρικήν στάσιν .Ανιοί,νιο Μορένο, Ρακέλ Τορρες, Μονά ηκο, ο κ. 
τών παλαιών φίλων του καί κατώρθωνε νά φύγη ά- Χρισιοφίλης, Οΰμπέρτο Μπονά^ια και ό κ. Γ. Ρηγας^ 

βΙαβής.χ-Κ,,ς είς ,ήν iw»-™ W; I Τ"". .
δος. Αυτό το γεγονος τον πείθει οτι δεν εχει πλεοι . (η,r... ...^
ούδεμίαν σχέσιν μέ τούς άλλοτε συντρόφους του. Ε- 
πιστρέψας περίλυπος είς τήν οικίαν του ευρίσκει ε | 
να τηλεγράφημα τής συζύγου του αναγγέλλον την 
έπιστροφήν της. Προτού άκόμη λάβει καμμιαν α- 
πόφασιν ή σύζυγος καταφθάνει. Ενώπιον τής φυσι
κής της γοητείας ενώπιον τής καλλονής της, η όποια 
δέν οφείλει τίπατε είς τά ψιμμύθια, λησμονεί ταχέ
ως έκείνην ή οποία τόν κρατούσε μακρυά απο το 
πραγματικόν του περιβάλλον καί δυναται να πή τώ
ρα δτι πραγματικά «ή ζωή είναι ώραία».

'Ο Πουντοβκιν επέτυχε μεγαλειωδώς με το πρω 
τον του ομιλούν φίλμ. Μέ μιάν άσφαλεστατην τε
χνικήν, μέ ένα άκριβή σύνδεσμον τών^ ηχητικών και 
θεαματικών στοιχείων, έπιτυγχάνει νά εμψυχωση με 
εξαιρετικήν ζωήν ένα κοινόν έπεισοδιον της νέας 
ρωσσικής ζωής. ___________ _____________

Μή ρίπτίβς λάσπη. ’Ίσως άστοχήσης τό σημάδι, 
άλλά πάντως θά λερώσης τά χέρια αου 

"Ιωσήφ Παρκιρ I

Η ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗΝ;
Τό έν Χόλλυγουντ τής Καλλιφορνίας (Η.Π.Α.) εκδι- 

δόμενόν αμερικανικόν περιοδικόν «Νταίλλ Νταίηλυ Ντο- 
ζεν»άνεδημοσιευσε είς τό φύλλον αυτού τής 6 Δεκεμβρίου 
π. έ. τήν δημοσιευθεΐσαν εις τούς «Ταίμς τής Ν. Υορ- 
κης> τήν Ι7ην Νοεμβρίου π. έ. εϊδησιν, καθ’ ήν η μεγά
λη μας τραγωδός κ. Μαρίκα Κοτοπούλη, ήτις ο»ς γνω
στόν περιοδεύει άνά τήν Αμερικήν, ύπέγραψεν συμβολαιον 
μετάτοϋ ένΧόλλυγουντέ'λληνος παραγωγού κινηματογραφι
κών ταινιών κ. Χρ. Χριστοφιλη, διευθυντού τής^ εταιρίας 
Chris Phyllis Productions δυνάμει τού όποιου υποχρεού- 
ται ν’ άναλάβη τόν πρωτεύοντα ρόλον είς ενα κινηματο
γραφικόν δραματικόν έργον ομιλούν εις τάς έξήςγλώσσας· 
τήν ελληνικήν, γαλλικήν καί Ιταλικήν.

Ή σοβαρότης τών δημοσιευσασών τήν ανωτέρω ειδη- 
σιν αμερικανικών εφημερίδων |χάς δίδει τό δικαίωμα να 
χαρακτηρίσωμεν τήν εϊδησινώςάκριβεστάτην και να χαρω- 
μεν ιδιαιτέρως διότι ή μεγάλη μας τραγωδός επεισθη επι 
τέλους νά έμφανισθή εις τόν κινηματογράφον και προ 
παντός νά συνεργασθή μέ έλληνα παραγωγόν ως τον κ. 
Χριστοφίλην, διά τόν όποιον δμιλεϊ ενθουσιωδώς ολόκλη
ρος ό ειδικός κινηματογραφικός τύπος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. , .

Ό κ. Χριστοφίλης είναι είς έκ τών σοβαρότερων ελ- 
λήνων κινημ· παραγωγών έν ’Αμερική, εχει δέ μέχρι τοΰ- 
δε πραγματοποιήση πλεϊστα δσα ωραία εργα^ και τελευ
ταίως τό ύπό τόν τίτλον Alma de Gaucho είς τρεις εκ-

·* - ' CT------ Ιταλικήν, εις τό οποί
ον λαμβάνουν μέρος είςτάςδιαφόρους έκδόσεις πλεϊστοι έκ (

1 τών άριστων καλλιτεχνών τής ’Οθόνης, μεταξύ τών οπω- 
1 ων ή Λοΰπε Ρουμπίν de Μοντραγκόν,, Λουπιτα^ Ιοβαρ, 
ι ’Αντώνιο Μοοένο, Ρακέλ Τόρρες, Μόνα Ρίκο, ο κ· Χρ.„ «Λ Ϊ__ -Kir____ !.α.^ Λ Λ» F Ρ-ηΛ/Γί<-.

Τό τελευταϊον τοΰτο Ιδίως έργον σημειώνει πανιού ο- 

ΐίλήροθορούμεθα έπίσης δτι μία άλλη ελληνική κι
νηματογραφική εταιρεία, εδρευουσα εν Ν. Υόρκη^προ 
κειται νά πραγμανοποιήση ένα κινηματογραφικόν εργον 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν Δίδα Στρατού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Γ. Ζ. (ένταϋ&α). Ή έν Άθήναις διεύθυνσις της 

είναι: Όδός Θεμιστοκλέους 15, ή δέ έν Ν. Υόρκη, 1540 
Broadway New-York, Ν. Ϋ" U. ·$, A. s ,

Γεωργόπονλον (Μεσολόγγιον). Πριν εμφανισυη εις 
τόν κινηματογράφον έδοκίμασε ολα σχεδόν τά επαγγέλ
ματα, ώς καί τοΰ χορευτού, γκαρσονιού, κηπουρού κλπ. Η 
«γροθιά τοΰ σακάτη» είναι ελληνικής παραγωγής «γυρι
σμένη» στά έν ’Αμερική στούντιο τής Universal. Δελτιον 

I θά σάς σταλή τήν προσεχή έβίομάΰα.
_ ΣινεφΙλ (Θεσσαλονίκην). ’Επιταγή δρχ. 190 ελη- 

φθη, εϋχαρισιω μεν. Δυσιυχώς ό κ. Μαλλάχ άφ ο του άλ
λαξε τήν διεύθυνσιν του δέν μάς ειδοποίησε και εστελον- 
το πάντοτε Νίκης 3. , . , _ .

_ ΚΙπαρχαμούζαν (Καστοριάν) και Κωνστανταν ( Λ- 
δεσσαν). Παρακαλοΰμεν νά δίδετε προσοχήν είς τα επι- 
κολλούμενα έπί τών επιστολών σας ταχ. τέλη, διοτι_ πολ- 

: λάκις έπληρώσαμεν πρόστιμα. Έάν επαναληφθή, σας ει 
δοποιούμεν, δτι δέν θέ γίνωνται δεκται αι επιστολαί. σας.

- Παρατηρητήν (’Ηράκλειον). Τό καλλιτερον είναι 
νά διορίσητε σείς αντιπροσώπους διότι αν δημοσίευση 
τοιαύτη είδοποίησις θά ενεργήσουν καταλλήλως οι εν ι 
αφερόμενοι νά ματαιώσουν τούς διορισμούς.

— 01 συνδρομηταί μας εϊνε φίλοι μας, οι φί
λοι τών συνδρομητών μας έγγραφόμενοι συν- 
δρομηταΐ εις τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» 
γίνονται καί δικοί μας φίλοι.
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• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ j
μετ’ έπιφυλάξεως καθ’ δσον ό χρόνος 
δέν μάς έπαρκεϊ νά έξακριβώσωμεν 
τήν άλήθειαν.

"Ολοι οί κινηματογράφοι τής πόλε- τήν αίθουσαν του είς τόν Καρνάβαλον νοι έπιχειρηματίαι δτι άπό 1ης Άπρι- 
ώς μας άπό μηνός καί πλέον έργάζον- δπου θά δίδωνται διάφοροι χοροί μέχρι λίου έ. έ· προστίθεται καί νέα, τοιαύτη 
— »-----------------------α.---- , είς τοΰτο δέ ! τέλους τών Άπόκρεω· i" imomuwn. δηλαδή, τοΰ άηθηηη 9' ή έφαρμογή, δηλαδή, τοΰ άρθρου 9 

: τοΰ ίσχύντος Νόμου περί λειτουργίας 
Μέ εύχαρίστησιν έπληροφορήθημεν ■ κινηματογράφων δυνάμει τοΰ όποιου 

τήν ύπό τής ένταΰθα εταιρείας Μετρό άπαγορεύεται ή εις τούς κινηματογρά- 
” ·ι----- - . —χ_ι„..... --■*■  .. ”Avr ι φου; είσοδος τών νέων άμφοτέρων τών

τμή- : φύλων άπό ήλικίας 16 έτών καί κάτω. 
nsinr I Κατόπιν δλων αύτών άφ’ ένός καί 

τής τρομερός οικονομικής κρίσεως, ήν 
διέρχεται ή χιόρα μας, νομίζομεν ότι ή 
θέσις τών κινηματογραφικών έπιχειρή- 
σεων έν Ελλάδι καθίσταται άπολύιως 
προβληματική καί πρέπει πλέον σοβα- 
ρώς νά σκεφθοΰν έάν πρέπει νά συνε- 
χίσουν τόν δρόμον δ όποιος τούς οδη
γεί είς τήν τελείαν καταστροφήν.

Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν 12η ν 
τρέχοντος μηνός άφίχθη έξ Ιταλί
ας καί άνεχωρησεν άμέσως διά Μυτι
λήνην δ κ. Α. Πεσσίνι μηχανικός τής 
Ιταλικής εταιρείας «Σινεμεκάνικα», 
συνοδευόμενος ύπό τοϋ κ. Παπαστόφα 
έκ τών άντιπροσώπων τής άνωτέρω ε
ταιρίας έν 'Ελλάδι, διά τήν έκεϊ καί εις 
τό νέον κινηματοθέατρον «Λεσβιακόν» 
έγκατάστασιν όμιλοϋντος κινηματο
γράφου συστήματος «Σινεμεκάνικα». 
Μετά τήν έγκατάστασιν τών έν Μυτι
λήνη ηχητικών μηχανημάτων θά έπα- 
κολουθήση τοιαύτη καί έν Σάμφ (Βα
θύ) είς τό έκεϊ νέον κινηματοθέατρον 
«’Απόλλων».

ται ικανοποιητικότατα, 
συντελούν κυρίως δύο τινά- ή προβο
λή ως επί τό πλεϊστον έκλεκτών έργων 
άφ’ ένός καί ό ένσκήψας βορράς άφ’ ι 
ετέρου, δ δποΐος αναγκάζει τούς συμ- I 
πολίτας νά στιβάζονται σαρδελλιδών ί 
εις τάς αίθούσας τών κινηματογράφων ; 
δπου κατά κανόνα ύπάρχουνκαλοριφέρ, ί 

Έξαίρεσιν δυστυχώς αποτελεί τό 
«Σαλόν Ίντεάλ», τό όποιον δέν εννοεί ■> 
έπ’ ούδενί λόγφ νά άναθεωρήση τήν ) 
άπόφασίν του καί νά παρουσιάση εις ι 
τό κοινόν έργα άξια λόγου, άπό τά δ- : 
ποια ευτυχώς δέν στερείται ή έλληνι- ι 
κή αγορά. ί

Τό ανωτέρω ζήτημα αν καί πρέπει 1 
νά -ένδιαφέρει άποκλειστικώς καί μόνον 
τήν διεύθυνσιν τοΰ <Σαλόν Ίντεάλ» ή 
δποία εΐνε καί ή μόνη άρμοδία νά κα- ■ 
νονίζει τάς τύχας τής έπιχειρήσεώς ' 
της, έν τούτοις μάς θλίβει Ιδιαιτέρως 1 
νά βλέπομεν ένα κεντρικόν κινηματο- 
θέατρον τής περιωπής τοϋ «Σαλόν Ίν- 1 
τεάλ» νά βαίνει οΰτω πρός τήν κατα- 1 
στροφήν καί έπιμένουσα — ή διεύθυν- 
σίς του—νά παρουσιάζη άπό τής όθό- 1 
νης του έργα τά όποια ήμπορεϊ νά έ
χουν κάποιαν σχετικήν αξίαν, πάντως 
δμως άκατάλληλα διά κοινόν ώς αύτό 
πού πρέπει νά συχνάζει είς τό έν λό
γφ κινηματοθέατρον·

Πρός άπόδειξιν τών άνωτέρω ισχυ
ρισμών μας, έχομεν νά άναφέρομεν τό 
γεγονός τής προβολής μερικών άξιολό- 
γων ταινιών ώς τό «Χάϊ-Τάγκ», τό 
«'Ολοταχώς» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ,τό 
«Τίάξίζει ένα τρελλόφιλί» τά όποια ά- 
πέδειξαν τήν δυναμικότητα τοΰ «Σαλόν 
Ίντεάλ »ώς θά έμφαίνέναι καίέξ αυτών 
τούτωντών έπισήμωνβιβλίωντοϋ Φόρου 
τών Δημοσίων θεαμάτων (Μπορντερώ).

Κατά τήν τρέχουσαν εβδομάδα οί 
κεντρικοί κινηματογράφοι τών ’Αθη
νών προβάλλουν τά εξής έργα: Τό«Σα- 
λόν Ίντεάλ» συγχρόνως μετά τοϋ 
«’Αττικού» προβάλλει τήν πρώτην ται
νίαν τοΰ διασήμου Μωρίς Σεβαλιέ πα
ραγωγής Παραμάουντ, τό «Οΰφα Πά
λας» τήν δευτέραν ομιλούσαν γερμα- 
νιστί ταινίαν τοϋ Γιάννιγκς «Ό άγα- 
πημένος τών Θεών» παραγωγής V.F.A 
τό «Σπλέντιτ» μίαν ύπέροχον ταινίαν 
παραγωγής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ 
«Ποιος εΐνε ό ένοχος;» δμιλοΰσα γερ- 
μανιστί, τό «’Απόλλων» τό έπίσης ώ- 
ραΐον έργον «Μία γυναίκα πού δέν σέ 
ξεχνφ» ταινία όμιλοι σα μέ τήν Λίλ 
Ντάγκοβερ καί τόν Ίβάν Πέτροβιτς 
καί μέ μίαν θαυμασίαν κωμωδίαν όμι- 
λοΰσαν γαλλιστί μέ τούς γνωστούς κω
μικούς τής Μετρό Γκόλντουϊν τόν λυ- 
γνόν καί τόν χονδρόνκαί τό «Κοτοπού- 
λειον» ένα έργον τής Μπίλλυ Νιόβ 
«Μοιραία συνάντησις», Τό «Τριανόν» ww. ,
άπό τής έβδομάδος αυτής πσρεχώρησε λάβουν ύπ’ δψιν των οί ένδιαφερόμε-

Γκόλντουϊν πρόσληψιν τοϋ κ. 
Δεσύλλα άλλοτε διευθυντοΰ τοΰ ι 
ματος έκμεταλλεύσεως τής εταιρείας I 
Σινέ’Οριάν καί κατόπιν τή; "Ικα-Φίλμ, ' 
Ό κ. Δεσύλλας, άνθρωπος δραστήριος 
καί άγαπητό; παρά τφ κινηματογραφι
κή) κόσμφ, ήμεθα ύπερβέβαιοι δτι θά 
παράσχη πραγματικός πολυτίμους υ
πηρεσίας είς τήν νεαν του θέσιν παρά 
τή όποια τόν έτίμησεν ή σοβαρωτέρα| 
έν τή Χώρα μας κινηματογραφική ε
ταιρία. 

* *
Καί άλλοτε εΐχομεν γράψει, ύ.τοδει- 

κνύοντες τόν νέον κίνδυνον ύπό τοΰ 
όποιου ήπειλοΰντο, πάσαι αί έν Έλ- 
λάδι κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις διά 
τής έπιβολής μιας νέας—σάν νά μή έ- 
φθανον αί παλαιαί—φορολογίας εις τά 
εισιτήρια τοΰ Κινηματογράφου, άλλά 
δυστυχώς δχιμόνον δέν είσηκούσθημεν, 
άλλ’οΰτε έστω καί από ε>α έπιχειρημα- 
τίαλ’δέν έλάβαμεν ένθάρρυνσιν διά τήν 
συνέχισιντοϋ άγώνος μας.Πρόκειμαι πε
ρί τής προσθέτου φορολογίας, τήν δ- , 
ποιαν έπενόησεν δ πολύς κ. Παπαν
δρέου υπουργός τής Παιδείας καί προ
στάτης δχι μόνον τοΰ θεάτρου άλλά 
καί τής θεατρικής Κυβέλης, έπί τών 
Κινηματογραφικών εισιτηρίων διά τήν 
ΐδρυσιν ’Εθνικού Θεάτρου καί άποζη- 
μίωσιν τών μουσικών. Ένθυμούμεθα 
δτι κατ’ έπανάληψιν έκρούσαμεν τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου καί ύπεδεικνύα- 
μεν είς τούς αρμοδίους νά ένεργήσουν 
δπως μή έπιβληθή πρόσθετος φορολο
γία εις τήν ήδη ύπάρχουσαν βαρυτάτην 
τοιαύτην, τουλάχιστον άν δέν άκουσθή 
καί ή γνώμη τής ΠΈ Κ. | πούλας» τοΰ Κορόμηλά. 'Η ταινία τής

Δυστυχώς παρ’ δλας τάς συστάσεις όποιας, φυσικά, έληξεν ή συναρμολό- 
μας καί τούς έκκωφαντικούς, κωδωνι- γησις θά γίνη δμιλοΰσα, ηχητική καί 
σμούς τοΰ κινδύνους ούδείς έκ τών έν- ' άδουσα, τό πρωτότυπον δι’ αυτής θά 
διαφερομένων συνεκινηθη και ως πλη- I παραμένη έν Βερολίνφ διά τήν έκά- 
ροφορούμεθα εψηφίσθη υπό τής Boy ' στοτε εχόοσιν, άναλόγως τών άναγ- 
λής ένας θαυμάσιος νόμος, διά τοΰ ο’ χΰίν, άριθμοΰ άντιτύπων (κοπιών). Ή 
ποιου επιβάλλεται πρόσθετος, φορολο- ι οονοριζασιόν τής ταινίας αυτής θά γί- 
γία έπί,τής ακεραιας τιμής εισιτηρίου καπά τό σύστημα Βίταφον ή ύπό 

' 2 τοϊς εκατόν. Δηλαδή επί τών είκο-1 τής εταιρείας Άφίφα ή ύπό τής Κλάγκ 
σαδράχμων εισιτηρίων, τό Κράτος θά λ.ί .. τ:--

’ είσπράττη τεσσαράκοντα (άριθ. 40) λε
πτά τής δραχμής, γιά νά ξέρετε!

'Η έφαρμογή τοΰ νέου αύτοΰ Νό
μου άρχεται μάλιστα, άπό 1ης ’Απρι
λίου, άπό τοΰ νέου δηλαδή οικονομι
κού έτους 1931 1932

Τήν προσεχή Πέμπτην 22 τρέχον
τος αναχωρεί διά Βερολϊνον δ καλλι
τέχνης κ. Δημ. Τσακίρης έκ τών διευ
θυντών τής 'Ελληνικής εταιρείας «’Ο
λύμπια Φιλμ» μετά τοΰ καλλιτέχνου 
τοΰ ελληνικού μελοδράματος κ. Βλα- 
χοπούλου διά τόν μουσικόν συγχρονι
σμόν τής νέας ταινίας τής άνωτέρω“έ- 
ταιρείας «'Ο άγαπητικός τής Βοσκο

ί πούλας» τοΰ Κορόμηλα.

Φίλμ Τόμπις.

Εις τού; κινηματογραφικούς κύ
κλους τής πόλεώς μας διαδίδεται μετ’ 
έπιτάσεως δτι, ή ελληνική έταιρεία πα
ραγωγής ταινιών «Ντάγκ Φιλμ» τών 

, αδελφών Γαζιάδη κατ’ άλλους μέν 
I διέκοψε προσωρινώς τήν παραγωγήν

Ε’ις τήν ανωτέρω νέαν κατακεφα- ταινιών, κατ’ άλλους δέ δτι έ ιαυσε ο- 
λιάν τοϋ επιτίμου!! προέδρου τής Π· ριστικώς τήν παραγωγήν καί διέλυσαν 
Ε. Π· κ. Παπανδρέου κατά τών Κινη- τήν εταιρείαν προβάντες καί είς άπο- 
ματογραφικών επιχειρήσεων, δέον νά λύσεις υπαλλήλων.
ua~... «ί 1 Τήν εΐδησιν ταύιην άναγράφομεν

ΕΙΣ ΤΑΣ εΠΑΡΧΙΑΣ
Κ»ΛΛιθΕ (’Αθηνών)

Κρυσιάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πέτσινη Μάσκα», «Στά κέντρα τών 
άπάχηδων», «Τραγωδία στήν Κίνα», 
«Όταν οί άνδρες άγαποΰν», -Πριγκή- 
πισσα τοΰ Ιπποδρομίου», «"Ερως καί 
Διάβολος» καί «Δαίμονας τοΰ Παρισι- 
οϋ» δλα μέ σχετικήν έπιτυνίαν.

’Επίσης άπό τής 10ης τρ. έκαμε έ- 
ναρξιν καί ό κινηματογράφος Έτουάλ 
ύπό τήν Διεύθυνσιν^ιοΰ κ. Βρεττοΰ καί 
μέ τό έργον τής Ουφα «Μαμά Κολιμ- 
πρί». Ε. Στρ.
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Χάΐ-Λάϊφ.Έν κοσμοσυρροή προε-
βληθη τό εργον «Ντοουν Πατρολ» αι 
άερομαχίαι τοΰ Δυτικοΰ μετώπου. Τήν 
Δευτέραν «Τό ραγισμένο βιολί» μέ τήν 
Μπίλλυ Ν τό β.

Κάπιτολ. Προεβλήθη ή έγχρωμος 
ταινία Ρωσσικής ύποθέσεως «Τό τρα
γούδι τής Φλόγας».

Σπλέντιτ.Προεβλήθη τό έργον «Δύο 
κόσμοι» μέ τήν γαλλίδαήθοποιόν Μαί- 
ρη Γκλόρυ.

Φω.. ,Λπο τής Δευτέρας προεβλήθη 
«Ή θεία Δίκη» ένα δυνατό κοινωνι
κόν δράμα μέ τόν Μόντε Μπλού άπό 
δέ τής Πέμπτης «Τό τραγούδι τής ε
ρήμου».

Ήλύσια. «Ό^λεβέντης γύρω άπό 
τόν κόσμο», «Σατανική συκοφαντία», 
«Μεταξύ ούρανοΰ καί γής», «Τρωικός 
πόλεμος»καί «Μασίστας, δ προστάτη; 
δλων». Β. Μάνου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διονύσια. Προεβλήθη μέ μεγάλην 
έπιτυχίαν ή γαλλιστί δμιλοΰσα ταινία 
»Ή νύκτα είναι δική μας» μέ τήν 
Μαρή Μπέλ, καί Άνρύ Ρουσσέλ.Νέον 
μίκι μάους έκτος προγράμματος. .

Ήλύσια. Προεβλήθη «Ή νύφη τοΰ 
Συντάγματος», ταινία χρωματιστή.

ΙΙάλλας. Προεβλήθη «Γυναίκες τοΰ 
Άταλιέ».

Πατέ. Άπό τοΰ Σαββάτου 10-1-31 
«Τό κορίτσι τής παρέας» καί «Γροθιά 
τοΰ σακάτη» μέ είσοδον δρ. 10 καί 5.

Απόλλων. Προεβλήθη «'Ο τραγου
διστής τής Τζάζ». Προσεχώς «'Η κι
βωτός τοΰ Νώε»,

Λευκός Πύργος. Προεβλήθη Ή 
Σουνίτα». Στά διαλείμματα ό θίασος 
Ζουανίλλι.

Εθνικόν. Προεβλήθησαν «Ή λευ
κή κόλασις», «'Η κόρη τοΰ Σεΐχη» στά 
διαλείμματα Γιαμάτο Ρεβύ μέ άκρο- 
βατικάς έπιδείξεις.

Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν «Νύχτα 
γάμου» καί «Καρναβάλι τής Νίτσας·». 
Ο κινηματογράφος ούτος άλλάζει πρό
γραμμα δίς τής έβδομάδος.

Σπλέντιτ. «Τό λαγιαρνί», «Οί δυό

κουραμπιέδες», καί τά πρώτα έπεισόδια "Εναρξις τήν προσεχή έβδομάδα. Σ.
«Ίλιγγιώδες τραίνο». ! ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Μοντέρν. «’Αστυνόμος καί πυγμή», ---------------
«Λεβεντόπαιδο» «Δυναμίτις» καί «Βα-1 Πάν&εον. Προεβλήθησαν «ΟΙ νέοι
σιλεύς τής Ζούγκλας». । ’Ίκαροι», «Νύκτες πριγκήπων», «Είς

Κυβέλεια. ’Εξακολουθεί ή προβολή t°v βωμόν τής ηδονής», «Μοδέρνοι 
τής «’Αφροδίτης». ' παληάτσοι», «Λύκοι τοϋ άέρος» καί

’Ολύμπια. Προεβλήθη «ό ένοχος», ' «Μία μοντέρνα οικογένεια». Δ.Γ. 
Φοϊνιξ. Προεβλήθη «Τεντέρλοϋν». ΒΑΘΥ (Σόαου) 
Προσεχώς εναρξις νέου κιν)φου ύ- 

πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βρεττοΰ.
ΠτΤΡΑΙ !

ΙΖάνϋ-εον (ομίλων). Προεβλήθησαν ’ 
μέχρι σήμερον «Συζυγικαί θυσίαι»,«Οί 
νεοσύλλεκτοι», «Λούνα Πάρκ», «’Ανοι
ξιάτικες άγάπες» καί «Ό πιθηκάνθρω
πος».

Πέν&εον (Ταράτα). «Αί μυστυριώ- 
δεις έξαφανίσεις», «'Η πόρτα τοΰ θα
νάτου», «Οί τελευταίοι Τσάροι» καί 
«’Επάνω τά χέρια».

Ίντεάλ. «Οί τελευταίοι Τσάροι», 
«Ό αθλητής Δούγκλας», «Οί νεοσύλ
λεκτοι», «Επάνω τά χέρια», «Τό κο
ρίτσι τού Βαριετέ» καί «Ή γή τής η
δονής» μέ τήν Γκάρμπο.

! ΛΡΑΜΑ 
ι------ —

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Με
γάλη παρέλασι,ς», «Δίψα χρυσού», «Τά 
τρία πάθη» καί «Ό δίγαμος».

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «”Ο- 
νειρον ώμορφιάς», «Τοάϊνα Τάου»,«Δι
καστική πλάνη», «Κυρία τής άγροικίας, 
καί «Μοντέρνα γυναϊ-κα». Προσεχώς 
«'Ο μυστηριώδης καθρέπτης» καί«Πρι- 
γκήπισσα τοΰ Τσαρντάς».
ΚΟΜΟΤΝΗ

Άτιικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Χούλα», «Βόλγα-Βόλγα», «Τό φάντα
σμα τοΰ Λούβρου», «Ό θαλασσοπόρος» 
καί «Ρίγη έρωτος». Προσεχώς ή έλλη- 
νική ταινία «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο».
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ^

ι Ήραϊον. Προεβλήθη τό έργον «Στά 
καμπαρέ τής Βιέννης» καί διέκοψε τάς 
παραστάσεις του.

’Αττικόν.Είς τήν αίθουσάν του δίδει 
παραστάσεις ό θίασος Ξύδη.
ΗΡΑΚΛΕ ΟΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Διαφθορείς τών κοριτσιών», «ΚένΜέ- 
ϋναρ» καί «Ή Κιβωτός τοΰ Νώε» ά
παντα μέ έπιτυχίαν.
ΑΡΧ^ΝΕΣ Κρήτης

Προβλάλεται τό έξ 20 πράξϊων έί 
πεισοδιακόν «Ή μυστηριώδης χειρ» κα- 
«Ζήτω ό άθλητισμός».
ΣΗΤΕΙΑ Κρήτης

Ναυσικα. Προεβλήθη τό έργον «Ή 
κόρη τοΰ γλεντζέ».

ΒΟΛΟΣ
Άχίλλειον. ’Αφάνταστος ύπήρξεν ή 

έπιτυχία τοΰ όμιλοϋντος κινηματογρά
φου είς τήν πόλιν μας. Ή ιδία κοσμο
συρροή παρειηρήθη καί κατά τό δεύτε
ρον πρόγραμμά του. Ή διεύθυνσις ϊ^ 
ναγκάσθη νά κρατήση τό πρόγραμμα 
έπ’ όλίγας είσέτι ημέρας. Προεβλήθη 
τό έργον «Λευκός διάβολος» τοΰ Τολ- 
στόϊ. Ή άπόδοσις τών μηχανημάτων 
ύπήρξεν άφαντάστως 'ικανοποιητική. 
’Ήδη προβάλλεται μέ μεγάλην έπίσης 
έπιτυχίαν «Ό τελλός τραγουδιστής» μέ 
τόν "Αλ Τζόλσον. Θερμά συγχαρητή
ρια είς τήν διεύθυνσιν.

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή 
άλυσσος πού σπάζει». «'Ο άνθριοπος 
στόν κομήτη», «Νόθος πριγκήπισσα», 
«'Ο άνθρωπος μέ τό φράκο», «Ματω
μένες θάλασσες», «Ούγγρική έρωτες», 
«'Η κοιλάς τών γιγάντων», «Προδοσία 
«Γίγαντες άέρος» καί «Ένεδρεύων κίν
δυνος». Βεωργόπουλος
ΜΤΥΛ-ΙΝΗ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«'Ο κύριος τοΰ θανάτου», «'Ο κινημα
τογραφιστή;», «'Η μυστηριώδης καρία 
σημειώσαν εξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Ή 
κατάσκοπος τής ’Οδησσού» μέ μετρίαν 
έπιτυχίαν καί «Τό μυστικόν τοΰ χρυσο- 
ρυχείου». Τήν 21 τρέχ. εναρξις παρα
στάσεων τοΰ θιάσομ Άρντάτωφ.

Λεσβιακόν. Π οεβλήθησαν τά έργα 
«Ουγγρική τραγωδία», «Ό δαιμόνιος 
γίγας», «Τό καρναβάλι τής Βενετίας», 
«Δαιμονιώδης καλπασμός» καί «Ρωσ- 
σική θύελλα» ύπεραρέσαν. Τήν 13 τρ. 

' άφίχθη έκ Ιταλίας μηχανικός τής Σι
νεμεκάνικα συνοδευόμενος ύπό τοΰ 
άντιπροσιόπου κ. Παπαστόφα διά τήν 
έγκατάστασιν ήχητικών μηχανημάτων.

ΣΕΡΡΑΙ
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 

«’Αγάπη στήν ’’Ερημο», «'Ο άρχιδούξ 
τοϋ μπαλέττου» καί «Έρως τυφλής».

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά «Σόνια 
Βερανώφ» καί «’Αφροδίτη».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν «Ή Μπά
ρα» καί «'Ο θαλ,ασσοκράτωρ».

Ρέμβη. Προβάλλονται διάφορα έπι- 
σοδιακά. Βογιατζής
ΚΕΡΚΥΡΑ

Δημ. Θέατρον. Προεβλήθησαν τά 
1 φίλμ « Νύχτες άγωνίας», «Ί’ράφαλγ- 
καρ» μέ έπιτυχίαν, «Ριψοκίνδι νος καί 
γενναίος» καί «Χρυσά διαζύγια». Προ
σεχώς «'Ο άνεμος».

Ποικιλιών. Προεβλήθησαν αί ται- 
! νίαι «Γιά μιά θεατρίνα», «Ό θαλασ- 
I σόλυκος» καί «Ένας έναντίον όλων».
' ΞαΝΟΗ

' Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκα
πενθήμερον προεβλήθησαν τά έργα 
«Ταξεϊδι στή σελήνη» 2α έποχή, «Τσέ- 
κα», «Ή μελωδία τής καρδιάς» καί
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«Γαμήλιον έμβατήριον». Προσεχώς «Ό 
λευκός διάβολος».

,ΠανΦβο»’. Προεβλήθησαν τά περιπε
τειώδη «Μία μυστηριώδης έξαφάνισις», 
«Άπό τόν κρημνό στή θάλασσα» και 
«Ή δίψα τοΰ χρυσοΰ» εις δύο έποχάς 
τό όποιον ήρεσεν. Καζαντζής
ΠΡΕΒΕΖΑ

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μαγδαληνή», «Ή δυστυχής Δωρέττα», 
«Ματωμένες θάλασσες», «Έγώ είμαι 
ό δολοφόνος»,«Κοιλάς γιγάντων», «Μα
νία τοϋ Χρυσοϋ», «Τιμή καί καθήκον·, 
«Μπόρα»,«Γαμήλιος πέπλος», «Ή κό
ρη τοΰ βορρά» καί «Τά μάτια τοϋ τρό
μου». Σμπόνιας
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό Ηρόεδρος» μέ τόν Μοσζοΰκιν καί 
«Ό Άπάχης» άμφότερα μέ έ.τιτυχίαν. 
Επίσης τά έργα «"Άννα φόν Μπέ- 
λιγκ» καί «Έρως καί λησταί».
ΕΔΕΣΣΑ

Μ. 'Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Δημόσιος υπάλληλος», «Χατζή 
Μουράτ», «Ύπερτάτη θυ’ία» καί «Κυ
ρία μέ τή μάσκα» άπαντα μέ επιτυχίαν.

Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μοντέρνα γυναίκα», «Άγνωστος 
στρατιώτης» καί Τό νοΰ σας άπό τις 
χήρες». Μ. Κωνσταντας
ΧΑΝΙΑ

Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ή ωραία έξόριστος», «Θωρα
κισμένο υπόγειο», «Ό ωραίος Μπροΰ- 
μελ» καί «'Η θύελλα τής Ασίας».

’Ολύμπια (όμιλών). Προεβλήθησαν 
τά έργα «Οί Άπάχηδες». «Ό βασιλεύς 
τοΰ χρήματος» καί Ή ερυθρά πόλις». 
"Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Χρι- 
στοφορίδη—‘Ιατρού—Κολυβά.

Σπλέντιτ. "Εκαμε έναρξιν είς τήν 
αίθουσαν Χρυσοστόμου υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ κ. Κ. Αούβαρη καί προε
βλήθησαν τά έργα «Στοιχειωμένο 
σπήτι», «Κατάπτωσις» καί «Αιχμάλω
τος τοΰ Εμίρη». Ε. Κ.

ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Ίδαΐον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Μασίστας καί ή κόρη τοϋ βα- 
σιλέως τοΰ χρήματος», «Βασίλισσα 
τοΰ Σαββά», «Άννυ Λοιρη», ·*Ο  σαλ
πιγκτής», « Γό θύμα»,«Κύκνειον άσμα», 
«Ιίαλληκάρι σάν χρυσάφι» καί «Ό 
άγγελος τοϋ δρόμου». Πετρακάκης
Χ»ΛΚΙΣ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Παρί γκέρλς», «Κατάδικος», «Τό κί
τρινο διαβατήριο» τό όποιον δέν ήρε- 
σε καί «Λήθη παρελθόντος». Προσε
χώς «Ό εύνοούμενος τής Τσαρίνας», 
«Καρτιέ Λατέν», «Τό νοΰ σας άπό τής 
χήρες» κλπ.

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν αί ται- 
νίαι «Έρως Τζόκεϋ» καί «’Αδελφική 
έκδίκησις». Άκρο&αλ.
ΚΑΒΆΛΑ

’Ολύμπια. Προεβλτ']θησαν τά έργα 
«Άπηγορευμένος καρπός» καί «Αί 
πτέρυγες» μέ έπιτυχίαν.

Αΐγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Λη

0 ΠΜΙΙΓΣί Ε12 ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΑΟΠΤ
Κατόπιν τής τεραστίας επιτυχίας τήν όποιαν έσημείω- 

σεν εις τήν ’Αμερικήν ή ταινία τοΰ Έμίλ Γιάννιγκς, ό 
«Γαλάζιος "Αγγελος» καί τών ένθουοιωδών έγκωμίων τά 
όποια έγραψαν οί κριτικοί διά τό παίξιμό του, ή Παραμά- 
ουντ άπεφάσισε νά προσλάβη τόν μέγαν αυτόν γερμανόν 
ήθοποιόν διά νά πρωταγωνιστήση είς μίαν νέαν ταινίαν 
ίδικήν της.

Κατά τάς πληροφορίας τών άμερικανικών κινηματο
γραφικών έφημερίδων ή όλη ύπόθεσις τής ταινίας αυτής, 
θά βασίζεται σχεδόν έξ δλοκλήρου εις τόν ρόλον τοΰ Γιά- 
νιγκς. Ή ταινία θά κατασκευασθή ύπό τήν καλλιτεχνικήν 
διεύθυνσιν τοΰ διασήμου σκηνοθέτου Έρνστ Λοΰμπιτς, δ 
όποιος ήρχισεν ήδη δλας τάς σχετικάς προετοιμασίας.

Αί άμερικανικαί εφημερίδες δημοσιεύουσαι τήν είδησιν 
τονίζουν δτι ή πρόσληψις αυτή άποτελεϊ μεγάλην έπιτυ
χίαν διά τήν Παραμάουντ καί δτι δ γερμανός καλλιτέχνης 
δμιλεΐ θαυμάσια τά άγγλικ·>, σάν γνήσιος άμερικανός. Τό 
γύρισμα τής ταινίας θά άρχίση τόν ’Απρίλιον, οπότε θά 
εύρίσκεται εις Νέαν Ύόρκην δ Γιάννιγκς καί θά διαρκέση 
μέχρι τοΰ ’Ιουνίου.

Προσοχή είς τά μικρά έξοδα, μ'α μικρή χαρα
μάδα ήμπορεΐ νά καταπόντιση τό πλοϊον.

Φραγκλΐνος
Ό παράδεισος ήτο δ οίκος τοϋ Άδάμ. Ό οίκος 

εΐνε ό παράδεισος τών καλών άπογόνων του. |
Hare 

μέρια ληστών», «Θυσία» καί «Ένας 
σερίφης πρώην ληστής». Κόκκινος 
XIU1

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ«Σα- 
τανάς», «Ματωμένο σύννεφο», <Τί- 
γρις τής ’Ισπανίας», «Τί άναποδιά», 
«Κρυφή άγάπη», μέ άρκετήν έπιτυχίαν 
καί διάφορες κωμωδίες. Προσεχώς 
«Τό άστρον τής εύτυχίας», Κινηματο
γραφιστής» κλπ. Βουδούρης 
ΚΑΛ«ΜΑι

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Ή ωραία έξόριστος», «Αύτή τή νύ
χτα ίσως», «Οί έρωτες τοΰ Ρασπουτίν» 
καί «Ό παληάτσος τής ζωής». Τελευ
ταίως ό άνωτέρω κινηματογράφος πα
ρουσιάζει πραγματικά άριστουργήματα 
γι’ αυτό καί τοΰ άξίζουν συγχαρητήρια.

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή χορεύτρια τής Γρενάδης», «Φλόγα 
θανάιου», «Ερωτικό β ·λς» καί «Ή 
ωραία άπάχισσα». Άπαντα τ’ άνωτέ
ρω ήρεσαν καί έσημείωσαν καλάς επι
τυχίας. Μιχάλου
ΑΜΦιΣΆ

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά 
φίλμ «Ή πριγκήπισσα Τρούλαλα» καί 
«Μεγάλη παρέλασις». Γιαλέσσας

I ΙΩΆΝΝΙΝΑ
I Ενστρατιάδη. Άναχωρήσαντος τοΰ 
θιάσου τών Νέων, ήρχισε τήν τακτι
κήν προβολήν κινηματογρ. έργων. Μέ
χρι σήμερον προεβλήθησαν «Ό άετός 
τοΰ πολέμου», «Μοντέρνα γυναίκα», 
«Περιπέτειαι χρυσοθηρών», «Ό τρο
μοκράτης τών ’Ερυθροδέρμων», «Ό 
άστραπηβόλος καβαλλάρης» καί «Τό 
εξπρές 640». Παπ.

ΤΑ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ

ΦΑΤΟΓΡΑΦΙΑΙ - ΦΠΤΟΓΡΛΦΙΑΙ

Αί καταλληληλότεραι φωτογραφίαι μεγέ
θους 20X26 (σκηναί άπό διάφορα νεώτερα α
μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 
γραφείων καί δωματίων, είς μεγάλην συλλο
γήν, πωλοΰνται εις τά γραφεία μας, (Κολω- 
νοΰ 68, "Αν«πάτωμα) καί άποστέλλονται είς 
τούς έπιθυμοΰντας έκ τών έπαρχιών, άντί δρ 
ΔΕΚΑ έκάστη.

—Ό καλλίτερος τρόπος ύποοτηρίξεως τοϋ 
((Κινηματογραφικού Άστέρος» εΐνε νά έγγραφή- 
τε συνδρομηταί.

Φ 
Σι

ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΡΓΑ

Τίτλος έργου ’Αρχικός τίτλος Είδος ταινίοις Παραγωγή Κινηματογρ Γραφεϊον Έκμ 
ταλλεύσεως

Β-

1 

t»

Τό χαμένο τσέππελιν 
Τό ξεβούρκωμα 
Μή ρωτάς γιατί 
Τό βάλς τοΰ βαγκόν λί 
ΙΙρέπει νά δής τό Παρίσ 
Δικαίωμα ό έρως ; 
Τό Γεράκι 
’Εξπρές 113 
Μεγάλος κίνδυνος 
Ληστής τής έρήμου 
"Ασσος Ιπποδρομίου 
Μεθυσμένος στό Παρίσι 
Φτερά τής καταιγίδας 
Γυναίκα πού δέν ξεχνά 
Ποιος ό ένοχος ; 
’Αγαπημένος τών Θεών 
Τραγούδι τών Ηαρισίων 
Περιπετειαι σενορίτας 
Χρήμα πού σκοτώνει 
’Αδελφική έκδίκησις 
Μοιραία συνάντηοις 
Ιουδηθ και Όλοφέρνης 

Νόμος τών όπλων

Συνολικό 
°» Φίλμ 31 - Άμολοχίτη-Β 
ΨΡατικη 10 — Μαυροδημι 
Αμερικαν Φίλμ 3 — Τ. Σ

The lost Zeppelin 
Ladi»s of Leisure 
!>as Lied ist aus 
Ein walzer im Schlafcoup6

The single Standard

Der Greifer
Der beblirg der Gotter 
Chanson de Paris
On the Border
Hard boiled Rose
State Street Sadie 
Sweethearto and Wines 
Judith ft Holopherne 
The Gun Low

1

άρι&μός προβλη&εισων ταινιι 
ουλγαρίδη 25 — Μαργουλή 30 — 
ικης καί Σία 3 — Χάϊφίλμ. 3 — 
πυριδη 3 — ’Αδελφοί Σαντίκου

Όμιλοϋσα 
’Ηχητική 
Όμιλοϋσα

’Ηχητική

Βωβή 
» 
»

Όμιλοϋσα

»
» 
»

Βωβή

ον κατά Γρα 
Σινέ Όριάν 
I. Κουρουνιώ 
4 — Κ· Φραγ

Tiffany 
Columbia
Super Film
U. F A. 
Fox Film 
M. G. M.
Fox Film

> 
» 
»

Β. I. P.
U. F. A.
Paramount
Warner Br 

>

pirstNalion. 
Pittaluga 
Radio

φεϊον Έκμε 
0 — Μετρό 
της 4 — Κ.
κέτη 3—Α. Μ

Κοτοπούλη 
’Αττικόν 
Πάνθεον 
Οΰφα Πάλα 
Ίντεάλ 
’Απόλλων 
Ίντεάλ 
'Ελλάς

’Απόλλων 
Σπλέντιτ 
Οΰφα Πάλαι: 
Άττικ.- Ίντ 
Ελλάς 
Τριανόν 
’Αθηναϊκόν 
Κοτοπούλη 
Ροζικλαίρ 
Ροζικλαίρ

ταλλεύσεως
Γκόλντουϊν 1 
Σουλίδη 3J— 
άρκογλου 1—

|κ. Φραγκέτη 

Άδ. Σαντίκου 
Ι’Αμέρικαν Φίλ 

ς Συμβατική
Ιφόξ Φίλμ 
Μετρό Γκόλντ. 
Φόξ Φίλμ

>
»

I. Κουρουνιώττ 
Χάϊ Φίλμ 
Συμβατική 
I. Μαργουλή 
Άμολ.-Βουλγ.

Κ λήρον. Καρρά

3 Πάξ Φίλμ 1 
Κληρ. Καρρά 2

Ντάγκ Φίλμ 1



ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
Ή θριαμβευτική προβολή τών ταινιών τοϋ γραφείου

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓ
είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών, Πειραιώς

45.000 περίπου θεατα'ι παρηκολούθησαν τήν μεγαλειτέραν 
πολεμικήν ταινίαν

Al AFP0MAXIA1 ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ή όποια προεβλήθη έπί 2 έβδομάδας είς τδ «.’Αττικόν» τών ’Αθηνών

ΟΑΟΙ δέ ώμολόγησαν δτι μεγαλοπρεπέστερον θέαμα δέν παρουσιάθη ποτέ άπό τής 
κινηματογραφικής όθόνης

ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
Μετά τήν έπιτυχίαν τής πλουσιωτάτης ταινίας

ΤΑ ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΚΡΙΝΑ
μέ τήν Κόριννα Γκρίφφιθ

Προβάλλεται άπδ τής Δευτέρας 19 τρέχ. μία άπδ τάς καλυτέρας έπιτυχίας τής
Μπέλλυ Λϊτόδ καί τοΰ Κ-λάϊβ Μπροό*

Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
Είς δέ τδ «Τριανόν» προεβλήθη τδ πλήρες δραματικών καί συγκινητικών σκηνών έργον

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
μέ τήν Μύρνα Λ,ό’ύ καί τόν Ούελλιαμ. Κολλιέ

« Έρασταίτοϋ σκότους», «Σάλλυ», «Νδ Νδ Νανέτ», «Ρομαντικές Καρ· 
, «Στρατηγός Κράκ», «Κοκόττες νυκτερινών κέντρων», «Παρά- 

θεά», «Βασιλεύς Μελωδίας», «Παθητικό τραγούδι» κτλ. κτλ.

«Πέστο 
διές», «

ΛΙ7ΛΓΊ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

& Γ· ΜΑΡΚΑΤΑ ΥΙΟΙ
Βίκτωρος Ούγκώ 5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


