
*

ETOX ΤΕΤΑΡΤΟΝ AP. 29
Hg ·1Μ·ί ■ Βί· ··ίΐ·Ί 7^—MM

ΑΘΗΝΑΙ 13 Noeygpiov 1927

mb

Mi

ΟΓΓΚΕΤ ΝΤΓΦΑΟ KAL ZAK ΚΑΤΛΑΙΝ
ΕΙς uiav ώραίαν όκηνην τοϋ εογον «Ό Ιππότης τοϋ ρόδον» τδ^ότ:οϊον Οά 

g^i>Oh λίον %ροόβχώς Ης ενα τών κινηματοθεάτρων της «Σινέ Όρχαν»

ΔΡΑΧ- 5 <-·



*

tWILLIAM FOX PRESIDENT
X NEW · YORK

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΦίΛίνι ΚΟΡΠΟΡΗΣΙΟΝ

150.—
80.—
40.—

(I) XYfiAPOJVIAI 
Φ Έτησία 
ψ Έξάμηνος 
(J Τρίμηνος 
φ ’Εξωτερικό# Γενικώς
φ Έτησία Δραχμ. 250.—
X Έξάμηνος > 150.—

Α Άιιερτκης
Α Έτησία Δολλάρια 5.—

'Εβδομαδιαία Κινηματογραφική καί Φίλο· 
λογική €Επιθεώρησις

Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχτόνντάκτης ΘΕΜ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ 
Γ ραόεϊα ; Σοφοκλέους 7 (Στοά Πάππου)

Διά μίαν φοράν 
δ στίχος ... Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. > 
*Ανω των τριών 
δημοσ. δ στίχος > 
Ή σελίς .... =■ 
ΕΙς το έξώφυλλον 
ή σελίς . . . *

3.50
400—

500.—

ΕΤΟΣ Δ'. ΑΡΙΘ. 29 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5.00

Χύλλογος των άγάικων 
ό Jkov

’Άνθρωπος μ-έ το
Μάε η χλέπτρεα.
Ή Κα ζέν θέλει πα&δοά.
Ή Κόλλαβις το5 Λάντε

Προς τον θάνατον 
eO άνθρωπος είναι λύκος 
Εύγενής ληστής
Μητέρα
Καθαρό Αεροπορικό αίμα 
Τρεις υπέροχοι Κανάγιες 
Λίήσος τ<5ν καταδίκων 
Τελευταίος άνδρας έπ& τής

Ό θρασύς τυχοδιώκτης 
βΟ κατάδικος 
’Άγγελος και Λαιμ,ων 
Ιερά Αποστολή 
Πιστός στήν θέσι του 
Τόμ ό Ριψοκίνδυνος

Λέων
Λυό γροθιές και έτελεέωσε 
‘Ο άτίθασσος Τόνυ 
‘Ο ένοχος έτιμ.ωρήθη

Celibataires d’ ete μέ τήν Magda Bellmy
Tel Don Juan μέ τον Tom Mix και Billie Dove
L*  homme au cammees μέ τον John Gilbert
Mae la voleuse μέ τήν Bessie Lov
Me ne veut pas d’ enfa μέ τήν M. Corda κ„ί H. Lidtke
L’ enfen de Dante μέ τήν Ralf Davis
Danseuse Saina μέ την Olive’Borden
Vers la mort μέ τόν Tom Mix
L’homme est un loup μέ τον Lou Lellegen
Brigand gentilhomme μέ τό / Tom Mix
Maman μέ τήν Belle Bennett
Pur sang aerien μέ τον Buck Jones και Eva Novak 
Trois sublimes Canailles μέ τον J. Farrell Macdonald 
L’ ile des parias μέ τήν Magda Bellamy
Le dernier homme sur terr μέ τον La Panouille

Audacieux Vagabont μέ τον B. Jones και \rirg. Brown 
Le Boulet μέ τήν Valter Mae Giail
Ange et Demon μέ τήν Margaret Living ton
Mission Sacree μέ τον Tom Mix και Dorothy Daim 
Ferme au poste μέ τον Tom Mix καί Olive Borden 
Tom Γ Intrepide μέ τον Tom Mix καί Robert Brower 
Comme un Lion μέ τον Buck lones και Sally Long 
Deux poings o’ est tout μέ. τον B. Jones καί M. Harlan 
Tony 1’ Indompte μέ τον Tom Mix και Jaquel. Logan 
Justice est faite μέτον Buck Jones και Florence Gilbert

Madame Dunamite
Golfeurs 
Faux Fauves

Quelle bombe Kangourou boxeur
La Panouille dompte les flots College Putiphar 
La Panouille en auto

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
‘Οδός Βουλής 41

Γενικός Διευθυντής των είς τά Βαλκάνια Πρακτορείων Χτέφ· Χτεφανίδης

0 ΝΑΠΟΛΕΩΗ

ΌΑίγα φιλμ, έστω καί τής μεγαλυτέρας αξίας, 
έγιναν αφορμή τοιαΰτης συζητήσεως όσης δ περί
φημος «Ναπολέων» τού Άβέλ Γκάνς περί ού κατ’ 
έπανάληψιν καί ήμεΐς έγράψαμεν.

Είς την Γερμανίαν δπου εσχάτως προεβλήθη, 
άπησχόλησε επί μακράν τάς στήλας τού κινηματογρα
φικού τύπου και των καθημερινών εφημερίδων, 
δλίγας κρίσεις των οποίων παραθέτομεν λόγφ τού 
έξαιρετιπού των ενδιαφέροντος.

ΈφημερΙς τής Δεξιάς^ γράφει σχετικώς : 
Δεν ύποκλινόμεθα ενώπιον τής Γαλλίας άλλ’ άποδί 
δομεν δικαιοσύνην εις τήν Γαλλικήν έξαρσιν εφόσον 
δεν πρόκειται ν’ άσχοληθώμεν μέ ένα σύνηθες φιλμ 
άλλα μέ αυτήν ταύτην τήν άπεικόνισιν τής ηραγμα- 
τικότητος. Ό «Ναπολέων» άπολυτρούται τελείως 
των συνόρων τού κινηματογράφου.

Όποιαν δύναμιν καί πνοήν ζωής περιέχουν αί 
ώραιαι του εικόνες, καί συγχρόνως όποιον ρυθμόν ! 
Ή σκηνοθεσία του είναι αληθώς μεγαλειώδης. Άλλ’ 
εκείνο δπερ δέον νά θαυμασθή προ παντός άλλου, 
είναι ή αέναος κίνησις τού πλήθους, ήτις δεσπόζει 
δλου τού έργου.

« Ή cΗμέρα» τού Βερολίνου εξ ίσου ενθουσιώ
δης γράφει : Όμολογούμεν τον απεριόριστον θαυμα
σμόν μας διά τήν ταινίαν ταύτην ήτις όμως δεν δύ- 
ναται νά θίξη τήν καρδίαν μας εφόσον θά έχρειά- 
ζετο προς τούτο νά ρέη γαλλικόν αίμα είς τάς φλέ
βας μας καί δχι Γερμανικόν. . . Μολαταύτα χαιρε- 
τίζομεν τό ηρωικόν θέαμα πού μάς παρουσιάζει «ό 
Ναπολέων», δπερ Θέαμα, περιλαμβάνει πατριωτικήν 
καί εκπαιδευτικήν αξίαν διά τούς νεαρούς απογόνους 
τού μεγάλου Κορσικανού. Ή δλη ύπόθεσις τού «Να-

πολέοντος» είναι γιγαντιώδη;. Ή τεχνική του θαυ- 
μασία, ή ύπόκρισις των καλλιτεχνών άψογος, αί ει
κόνες του συνταρακτικαί. Όμολογούμεν δτι ή προ
βολή τού Ναπολέοντος μάς άφήκεν έκθάμβους.

Ακολουθεί δε ατελεύτητος σειρά εγκωμιαστικών 
κριτικών είς τάς λοιπά; γερματικάς εφημερίδας, 5^ 
άναγκαζόμεθα νά παραλείψωμεν έλλε?ψου χώρου προ- 
τιμώντες νά παραθέσωμεν καί τάς μετριοπαθεστέρας 
γερμανικά; κριτικά; ίνα οί άναγνώσται μας σχημα- 
τίσωσι πλέον <αφή γνώμην διά τόν «Ναπολέοντα» 
τον οποίον Θά ϊδωσιν επίσης.

Τινές λοιπέν τών γερμανικών εφημερίδων, μέμ- 
ηρονται τόν δημιουργόν τού «Ναπολέοντος» Άβέλ 
Γκάνς ισχυριζόμεναι ότι άτεμακρύνθη τής ιστορι
κής ακρίβειας πλησιάσας περισσότερον είς τόν Θρύλ- 
λον διά τήν δηαιουργίαν τού αθανάτου ήρωος.

Ή γερμανική καί γαλλική νοοτροπία ήτο μοι- 
$αίον νά έλθη είς άντιπαράστασιν προ τού έργου 
τούτ·υ. Ή γερμανική τοιαύτη πιθανόν νά γνωρίζη 
τόν Ναπολέοντα άλλ’ αγνοεί τόν Βοναπάρτην, φαν- 
ταζομένη τόν πρώτον ώ; πρόσωπον σιριφνόν καί 
βαρύ, είς τάς φλέβας τού δπο'ου ρέει χωρικόν αίμα. 
Κατά συνέπειαν δεν άνέμενε νά ΐδη ένα νεαρόν Κορ
σικανόν καλής καταγωγής, τόσον λεπτοφυά καί νευ
ρώδη, δΓ αυτό, ή ενθουσιώδης νεανική φλόγα πού 
έκπέμπειαι από τάς εικόνας τού Άβέλ Γκάνς τήν 

;εκπλήττει, τήν ένθουσιάζει ίσως, αλλά τής είναι κά
πως άκαταννόητος· . .

Μολαταύτα ή πλειάς τού Γερμανικού Τύπου άνε· 
γνώρισε τιμίως καί άμερολήπτως τήν γιγαντιαίαν 
προσπάθειαν τού Γκάνς ένισχυθείσαν σπουδαίους από 
τά αξιόλογα καλλιτεχνικά ταλέντα άτινα συμμετέσχον 
είς τόν «Ναπαλέοντα»,
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Άπό τής παρελθούσης Δευτέρας οι κινηματογρά
φοι τής Ελλάδος διέκοψαν τάς έργασίας των ώς 
προανείγγειλαν, εις ένδειξ ν διαμαρτυρίας κατά τής 
βαρείας φορολογίας και των άλλιον καταθλιπτικώ 
μέτρων τής Κυβερνήσεως. Δεν δυνάμεθα πυρά νά έ- 
,ίρωμεν Ιδιαιτέρως 
τό γεγονός τής απο
λύτου πειθαρχίας δ- 
λων ανεξαιρέτως εις 
τάς άποφάσεις τής 
κεντρικής οιοικούσης 
έπιτροπής οί όποιοι 
έσπευσαν μετά πρω- 
τοφανοϋ: ένθουσια- 
σμοϋ νά συμμετά· 
σχουν εις τήν κηρυ- 
χΟεΐσαν άπεργίαν. 
Kxl άπό τής παρ·λ- 
θούσης Δευιέρας οί 
κινηματογράφοι τής 
Ελλάδος, άψηφοΰν- 
’•εςήθικάς και ύλι- 
κάς ζημίας έκλεισαν 
ερμητικώς τάς θύρας 
των έν αναμονή νεω- 
τέρων άποφάσεωντής 
κεντρικής έπιτροπής 
ή όποια διαχειρίζε
ται τό ζήτημα.
’II όι^τς τίις ττόΧεως
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ΠΑΥΟΜΕΝ

Τό κλείσιμον των 
>. ινηματογράφων έ- 
πέφερεν ώς ήτο φυ 
σικόν γενικήν άνα- 
στάτωσιν είς τήν έν 
γένει κίνησιν των 
’Αθηνών.. *Η κυκλο
φορία εις τάς όδούς 
ηύξήθη καταπληκτι·
κώς άπό τούς ύποφέροντας έξ άνίας ’Αθηναίους καί 
άτθίδας οί όποιοι μή έχοντες που νά καταφύγου/ 
κατά τάς απογευματινά; ώρας περιφέρονται είς τάς 
όδούς περιδιαβάζοντες άσκόπως εις τάς προσθήκας 
ιών καταστημάτων και ρίπτοντες νοσταλγικά βλέμ
ματα εις τάς εισόδους τών κινηματογράφων.

Τεράστιαι έπιγραφαί εις τούς τοίχους τών κεν- 
τρικωτέρων όδών τής πόλεως καί έξω τών γραφείων

ΠΑΫΟΪίεΗ
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Αι τοιχοχολλη'&εΐσαι εις τούς ’Αθηναϊκούς όρόμονς έπιγραφαί δια, 
μαρτνρίας τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων
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:ών κινηματογράφων άναφαίρουσαι τά αίτια διά τά 
όποια έκλεισαν οί κινηματογράφοι Αντικατέστησαν 
τά προγράματα τών διαφόρων έργων τά όποια θά 
έπαίζοντο. Εις τά καφενεία, τά κέντρα διασκεδά
σεων, τά ζαχαροπλαστεία,παντοϋ τό θέμα συζητή- 

σεως έστρέφετο 
γύρω άπό τόκλεί- 
σιμόν τών κινη
ματογράφων, δεν 
ύπήρξε δέ ούδείς 
δστις νά μή άνε· 
γνώρισε τάς δι- 
καίας άξιώσεις 
τών άπεργών. Τό 
συμπέρασμα είνε 
δ τι τό ’Αθηναϊ
κόν κοινόν διά 
πρώτην φοράν 
διήλθε στιγμάς 
άνίας τόσον άνυ- 
ποφόρους παρά 
τήν άχαρακτήρι- 
στον άρνησινιών 
θεάτρων δπως 
συμμετάσχουντής 
άπεργίας. ΆλΓ 
άποδείχθη εκ 
τούτου δτι τό 
κοινόν παρέμεινε 
πιστόν εις τούς 
κινηματογράφους 
τά δέ θέατρα τά 
όποια ήλπιζαν 
έκ τής κινημα
τογραφικής ά
περγίας κολοσσι
αία κέρδη, έξη- 
κολούθησαν νά 
έργάζωνται μέ

τήν αύτήν περιορισμένην πελατείαν των.
Τό ηθικόν τών άπεογών
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ΙΙαρά τά ύπό των έφημερίδων αναγραφόμενα 
σχετιχώς μέ τήν έξέλιϊιν καί τήν τύχην τής άπερ- 
γία; των κινηματογράφων, ο! άπεργοί καθ’ άπασαν 
τήν Ελλάδα άπίδειξεν άζιοθαύμαστον καρτερικότη
τα και σθένος. Εκατοντάδες τηλεγραφημάτων άπε-

στάλησαν ε?ς τήν διοικοΐσαν έπιτρ πήν τής άπεργίας 
έκ μέρους τών έν ταϊς έπαρχίαις διευθυντών καί 
ιδιοκτητών κινηματογράφων, διά τών όποίων οί τε 
λευταϊοΐ δηλοΟν δτι τάσσονται άνεπιφυλλάκτως 
παρά τό πλευρόν τής έπιτροπής καί δτι είνε πρόθυ
μοι νά ύπακθύσωσι τυφλώς εις τάς δίαταγάς αυτής. 
Τό γεγονός είνε λίαν τιμητικόν διά τούς έπαγγελ-
ματίας καί τούς ίδιοκτήτας τών κινηματογράφων 
τών έπαρχιών, οί όποιοι διά τής στάσεώς των άΧο 
δεικνόουν διι έχουν άνεπιυγμένον εις άξιέπαινον 
βαθμόν τό αίσθημα τής άλληλεγγύης καί γνωρίζουν 
νά άγωνίζονται μετά θάρρους καί ψυχραιμίας διά 
τήν διεκδίκησιν τών δικαίων των.
Τό ποοόωπικόν τών κινηματογράφων

Άφ’ έ έρου τό προσωπικόν τών κινηματογρά
φων καιήρτισε ψήφισμα διαμαρτυρίας τό όποιον 
έπέδωκεν εις τό Πολιτικόν Γραφεΐον δπου μετέβη 
έν διαδηλώσει. Διά τοϋ ψηφίσματος τονίζεται δτι 
χιλιάδες οίκογενειώνύφίστανται σοβαράς οικονομικά; 
στενοχώριας λόγφ τής ανεργίας τών προστατών των, 
ζητείται δέ έν τέλει δπως ή κυβέρνησις άναγνωρί- 
ζουσα τό δίκαιον τών αιτημάτων τών κινηματογρά
φων δεχθή τά αιτήματα τών ιδιοκτητώνέφ’δσον 
ταύτα είναι άτολύτως δίκαια.
Είς τόν Πειραιά

’Ανάλογος ύπήρξε καί εις τόν ΙΙειραιά ή έπιτυχία 
τής άπεργίας. Οί έχει διευθυνταί καί ίδιοκτήται τών 
κινηματογράφων συνελθόντες εις έκτακτον σύσχεψιν 
άπεφάσισαν δπως τασσόμενοι παρά τό πλευρόν τής 
κεντρικής έπιτροπής κλείσωσι τά κινηματοθέατρά 
των μέχρις όρισιικής λύσεως τών ζηιημάτων ιων. 
Καί εις τόν ΙΙειραιά ’ τάς διαφημήσεις τών έργων 
άντιχατέσιησαν εις τού; τοίχους καί τά διάφορα 
δημόσια καί ιδιωτικά κτίρια, έπιγραφαί άνα ρέρου- 
σαι τούς λόγους δι’ ούς οί κινηματογράφοι άδυνατοϋν 
πλέον νά έξακολουθήσωσι τάς έργασίας των. Έ 
άδημονία τοϋ Πειραϊκοϋ κοινοϋ καί ή πλήξις αύτοϋ 
έκ τοϋ κλεισίματος τών κινηματογράφων είναι πολύ 
μεγαλυτέρα τών ’Αθηνών καθόσον έν Πειραιεϊ δέν 
ύφ'στανται ούτε θέατρα άρχετά ούτε άλλα κέντρα 
διαικεδάσεως, καίτοι φρονοϋμενδτι και άν ύπήρχον 
καί έκεΐ θέατρχ δέν θά είχον νά ωφεληθούν τίποτε 
σχεδόν έκ τής άπεργίας.
<>1 Μονότκοί καί οί Ιδιόκτητα ι

Πρός τιμήν τών μουσικών καί τών ιδιοκτητών 
τών κινηματογράφων άναφέρομεν έπίσης δτι καί ού- 
τοι εις ένίσχυσιν τών έπιχειρηματιών προσεχώρησαν 
εις τήν άπεργίαν οί μέν πρώτοι δεχθέντες δπως πα- 
ρχμείνωσιν άερ/οι καθ’ δλον τό διάστημα τής άπερ
γίας οί δέ δεύτεροι, δπως παραιτηθώσιν τών σχετι
κών ποσοστών άτινα είσέπραττον έναντι τοϋ ένοι- 
κιου.

Καί αύτός άκόμη ό ένοικιαστής τοϋ κ νηματο- 
γράφου <’Ολύμπια» κ. Κίγκκαίτοι^άγγλος τήν κατα

γωγήν, άναγνωρίσας τήν ιερότητα, του άγώνος 
έσπευσε νά κλείση τήν έπιχείρησίν του διά νά μή 
άποτελέση άφ’ ένός έξαίρεσιν έν μέσφ τής γενικής 
συνοχής καί άλληλεγγύης τών άλλων έπιχειρημα- 
τιών καί άφ’ έτέρου δπως ένισχύση τόν άγώνα υπέρ 
τής όλοκληρωτικής ίκανοποιήσεως τών αιτημάτων 
τών άπεργών. f
Πώς έξελίόόεται ή Απεργία» 

'Ως γνωστόν ή διοικούσα έπιτροπή τών κινημα
τογράφων κατόπιν έπανειλημμένων διαβημάτων της 
τόσον παρά τω πρωθυπουργώ κ. Ζαίμη, δσον καί 
παρά τφ ύπουργώ τών Οικονομικών κ. Μερλοπούλω, 
προσεπάθησεν δπως έπιτύχη τήν έξέτασιν καί τήν 
άποδοχήν τών αιτημάτων άτινα περιλαμβάνονται εις 
τό ύπό τής γενικής συνελεύσεως τής «Π.Ε.Κ.»κα- 
ταρτισθέν υπόμνημα. Αί ένέργειαι αύται τής έκτε- 
λεστικής έπιτροπής άπέβησαν άκαρποι, τόσον δέ ό 
πρωθυπουργός κ. Ζαΐμης δσον καί ό κ. Μερλόπουλος 
άπήντησαν εις αύτήν δτι δεν είναι δυνατόν νά συ- 
ζητηθή τό ύπόμνημα, ούτε νά δοθή δριστική άπάν- 
τησις έπ’ αύτοϋ, προ τής έπκνόδου τοϋ έπί τών Οι
κονομικών ύπουργοϋ κ. Καφαντάρη, δστις είναι ό 
μόνος άρμόδιος νά συζητήση καί ν’ άποφασίση έπί 
τών αιτημάτων τών έπιχειρηματιών τών κινηματο-
γράφων.

Έ έπιτροπή έκ παραλλήλου προέβη εις διαβή
ματα παρά τώ προϊσιαμέ/φ τοϋ τμήματος τής άστυ- 
νομίας πόλεων εις τό Ύπουργεϊον ’Εσωτερικών κ. 
Γεωργιάδη κατόπιν δέ έπα«ειλημμένων συζητήσεων 
μετ’ αύ:οϋ έπί τοϋ διατάγματος περί «λειτουργίας 
τών κινηματογράφων» έπέτυχον δπως ό κ. Γιωργιά· 
δης δεχθή τήν άνακλησιν τοϋ ώς άνω διατάγματος 
καί τόν καταρτισμόν νέου τοιούτου, συμφώνως πρός 
τάς άτιόψεις τών έπιχειρηματιών τ:ϋ κινηματογρά
φου. "Όσον άφορα τήν προσχώρησιν τής «Φάναμετ» 
εις τήν άπεργίαν ό διευθυνιής αυτής κ. Μπέντα, εις 
σχετικήν συζήτησίν του μετά τοϋ ήμετέρου δι- 
ευθυντοϋ κ. Οικονόμου έδήλω^εν εις αύτόν δτι ή 
«Φάναμετ» δέν προτίθεται νά άπεργήση καί δτι θά 
έξακολουθήση νά παρέχη ταινίας εις τούς πελάτας 
της, έφόσον ούτοι ήθελον ζητήσει τοιαύτας παρ’ 
αύτής. Είναι έν τούτοις διατεθειμένη ν’ άπαλλάξη 
τών σχετικών εύθυνώ. τών άπορζουσών έκ τοϋ μετ’ 
αύτής συμβολαίου τών πελατών της έκείνων οϊτινες 
προσεχώρησαν εις τήν άπεργίαν.

Παρά ταΰτα δμως έπληροφερήθημεν δτι διευ· 
ευθυντής συνοικιακού τίνος κινηματογράφου ζητή - 
σας παρά τών γραφείων τής «Φάναμετ» τήν παρα
μονήν τής άπεργίας νέον πρόγραμμα, διά νά τό έχη 
πρόχειρον μετά τήν λήξιν τής άπεργίας, έλαβε τήν 
άπάντησιν δτι δέν παρέχονται ταινίαι έφόσον διαρ- 
κεϊ ή άπεργία. Καί τούτο πρός τιμήν τών γραφείων 
τής «Φάναμετ».
’Άλλατ ένέργετατ της έπιτροπής 
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Έν συνεχεία τών ένεργειών αύτής ή έκτελεστική



Κινηματογραφικός Άότίτρ
ίίτνηηατογροφτκός ΆΑτηρ

έπιτροπή των έπιχειρηματιών κινηματογράφων έπε- 
σκέφθη τήν παρελθοϋσαν Παρασκευήν τόν υπουργόν 
των Οικονομικών κ. Καφαντάρην τόν όποιον κατέ- 
στησεν ένήμερον του δλου ζητήματος, έξέθεσε δέ 
πρός αύτόν καί τούς λόγους δι’ ούς είναι Αδύνατον 
voc συνεχισθοΟν αι κινηματογραφικαί έπιχειρήσεις.

Ό κ. Καφαντάρης άκούσας μετά προσοχής τάς 
Απόψεις τής έπιτροπής, άνεγνώρισε και’ Αρχήν τό 
δίκαιον των αξιώσεων των έπιχειρηματιών κινημα
τογράφων, έτόνισεν όμως δτι λόγω των κρισίμων 
οικονομικών στιγμών Ας διέρχεται τό κράτος Αδυ
νατεί έπίτοϋ παρόντος νά προβή εις οίανδήποτε ύπο- 
χώρησιν ύπεσχέθη έν τούτοις δτι μετά πάροδον δυό 
ή τριών μηνών δτε θά έχη ήδη έφαρμοσθή τό πλεϊ- 
στον μέρος τού οικονομικού προγράμματος τής Κυ 
βερνήσεως καί θά έξεδηλώνοντο τά πρώτα Αποτελέ
σματα αύτής, αύτός πρώτος θά έδέχετο νά προβή εις 
τήν έλάττωσιν τής φορολογίας τών κινηματογράφων 
είς τρόπον ώστε νά άνακουφισθώσιν οί έπιχειοημα 
τίαι Ό κ. Καφαντίρη; συνέσιησεν έπιπροσθέτως 
εις τήν έπιτροπήν δπως μή έπιμείνη είς τάς άπόψεις 
της έπι τού παρόντος δτε δλοι ο! πολΐται ύφίστανται 
Ανάλογον φορολογίαν χάριν τής οικονομικής άνορ- 
θώσεως τού τόπου.

Έ Επιτροπή Ακολούθως παρεκάλεσε τόν κ. Κα 
φαντάρην δπως τούλάχιστον καταργηθή ή ήμερησία 
άδεια τής λειτουργίας τών κινηματογράφων διά τήν 
όποιαν αί έπιχειρήσεις πληρώνουν έπιπροσθέτως 100 
δίαχμάς, τονίσασα δτι τούτο είναι άδικον εφόσον 
ούδεμία άλλη έπιχείρησις πληρώνει τοιούτον φόρον.

Ό κ Καφαντάρη: άπέφυγε νά συζητήση καί 
έπΙ τού ζητήματος τούτου, ύποσχεθεις νά Αποφα 
σίση βραδύτερων και έπ* * αύτού δταν θά έμελετώντο 
γενικώτερον τά κινηματογραφικά ζητήματα ύπ’ 
αύτού.

Παραθέτομεν τατωτέρω τά τηλεγραφήματα τά όποια 
έστάλησαν έκ τών επαρχιών πρός τήν έκτελεστικήν επιτρο
πήν έκ μέρους τών εκεί έπιχειρηματιών, διά τών οποίων 
καταφαίνεται ύ αλληλεγγύη μεό* ής έσπευσαν οΓ’τοι νά 
προσχωρήσωσιν είς τήν απεργίαν.

Πάτρα», Συμμορφοΰμαι οδηγίας σας. Δευτέραν κλείω. 
Εύχομαι έπιτυχίαν. Κουβέλης

Χανιά. Συμμεριζόμεθα απεργίαν. Διακόπτομεν παρα
στάσεις άπό Δευτέρας λόγφ δυσβάστακτου φορολογίας.

Σπανδάγος, Πελεκανάκης, Σαβάκης.
Άγρίνιον· Συμμεριζόμεθα αγώνα. Κλείομεν Κίνημα-ι 

τογράφον άπό Δευτέρας. Φέσπις. Ματθαίος, Καβατζής. I
Καλάμα».*Αλληλέγγυοι κλείο »εν Δευτέραν. *Αμερι*αικός 
Πάτρα». Συμφωνούμεν απολύτως. Δευτέραν κλείομεν.

Καλλιάφας
Θεσσαλονίκη. Άπόφασιν όλομελείας έτηλεγράφησα.

Τριάνγκλ. ^ιαμαλίδης
Κέρκυρα. Συμμετέχοντες απεργίαν κλείομεν Δευτέραν 

Δημοτικόν θέατρον. t Άρώνης.
Γό^ειον. Έκτελών έντολήν σας κλείω Δευτέραν « Ιν· 

τογράφων πρόθυμοι υποστηρίζουν 

Βόλος. Συμφωνοΰντες ασμένως 
«Άχίλλειον».Καμοτινή. Κατόπιν τηλεγραφήματος οας Δευτέραν άπερ- 
γοΰμεν. r Τζεβακης

ϋρεβεζα. Συγχαίρομεν ομόφωνον αποφασιν. Εμμει-
νατε. Δευτέραν κλείομεν. Χατζόπουλος

*Αλεξανδ^ονηολις. Σεμμεριζόμενοι δίκαιον αγώνα τασ- 
σόμεθα πλευράν σας καί κλείομενάπό Δευτέρας. Σοφιανός.

Θεσσαλονίκη. "Απαντες κινηματογράφοι Θεσσαλοτίκης 
ύριστικώς κλείουν Δευτέραν έπ* αόριστον. Έμμείνατε εύό- 
δωσιν σκοπού. ‘Εκτελεστική Έπιτροπή Κινηματογράφων
Θεσσαλονίκης. β

Βόλος, Προσχωρώ απεργίαν- Αργυλλάς
29ρος. Τάσσομαι πλευράν Σωματείου διακόπτων άπο 

Δευτέρας παραστάσεις στοπ. Έτηλεγράφησα Πρόεδρον 
Κυβιρνήσεως είσακούση φωνήν διαμαρτυρίας στόπ. Προ
σπαθήσατε έπιτύχωμεν ιερόν σκοπόν μας. «Πάνθεον» 
Δούγκας. ,

Δ^άμα. Έπικυρσύντες άπόφασιν γενικής απερ
γίας τάσσομε θα πλευράν σας μέ θερμήν ευχήν είσακου- 
σθώσι δίκαια παράπονά μας στόπ. Τηλεγραφήσατε αποτε
λέσματα στόπ. Δευτέραν κλείομεν, Αναγνώστου.

Άλεξανόρούηολις. Συμμετέχοντες κλείομεν Δευτέραν. 
Άγγελίδης, Κινηματογράφος Δημοτικού Κήπου. .

Ναύηλιον. Συμφωνοΰντες Δευτέραν άπέργοΰμεν.
•Ιωάννης Γεώργας 

Κόρινθος. Προσχωρούμεν απεργίαν. Δευτέραν κλείομεν.
«Πάνθεον»

Είς άλλην παράκλησιν τής έπιτροπής δπως κα
ταργηθή τό Διάταγμα περί λειτουργίας τών κινημα
τογράφων ό κ. Καφαντάρης παρέπεμψεν αυτήν εις 
τό Ύπουργεΐον τών Εσωτερικών είπών δτι τούτο 
είναι αρμόδιον ν’ Αποφασίση έπι τού προκειμένου.

*Η έπιτροπή θεωρήσασα κατ' Αρχήν ώς ίκανο- 
ποιηιϊκάς τάς ύποσχέσεις τού κ. Καφανιάρη μετέβη 
εις τό ΎπουργεΙον τών Εσωτερικών καί συνηντήθη 
μετά τού κ. Γεωργιάδου Διευθυντού τού τμήματος 
τής Αστυνομίας πόλεων, μεθ’ ου συνεζήτησεν έκ νέου 
τό ζήτημα έπιμείνασα εις τήν όλοσχερή άρσιν τού έν 
λόγω Διατάγματος.

Ό κ Γεωργιάδης έπέμεινεν είς τάς γνωστάς του 
Αντιλήψεις καθ' Ας δεν θά έπιτρέπεται Απολύτως ή 
είσοδος τών Ανηλίκων είς τούς κινηματογράφους, 
τών δέ παιδίων Από 10—15 έτών θά έπιτρέπεται ή 
είσοδος μόνον έφόσον συνοδεύονται ταΰτα ύπό τών 
γονέων ή κηδεμόνων αύτών. Ό κ. Γεωργιάδης έδέ- 
χθη δπως τροποποιηθή τό Διάταγμα είς άλλας αύ
τού διατάξεις Αφωρώσας τήν έκδοσιν εισιτηρίων καθ’ 
ύπίρβασιν καί τάς εύθύνας τών ιδιοκτητών έκ τών 

παρατυπιών αί'τινες ήθελον προκύπτει κατά τήν 
έφαρμογήν τών διατάξεων τού έν λόγς) Διατάγματος.

Κατόπιν τούτου ή έπιτροπή μετέβη είς τόν κινη
ματογράφον «Πάνθεον» δπου έκάλεσεν είς γενικήν 
συνέλευσιν τά μέλη πρός τά οποία καί Ανεκοίνωσε 
τό Αποτέλεσμα τών ένεργειών αύτής. Κατά τήν 
συνέλευσιν ταύτην Απεφασίσθη δπως ή έπιτροπή με- 
ταβή έκ νέου είς τόν κ. Καφαντάρην καί ζητήση 
παρ’ αύτού δπως διατυπώση κατηγορηματικώτερον 
τάς ύποσχέσεις του περί μειώσεως τής φορολογίας 
τών κινηματογράφων μετά δύο ή τρεις μήνας, ώς 
καί είς τόν κ. Γεωργιάδην διά τό ζήτημα τής άρ- 
αεως τού Διατάγματος «περί λειτουργίας τών κινη- 
μαιογράφων».
Τό ποοόωπτκόν τών κινηματογράφων

Έκ παραλλήλου τό προσωπικόν τώ^ κινηματο
γράφων ’Αθηνών συνελθόν είς έκτακτον γενικήν συ· 
νέλευοιν είς τό κινηματοθέατρο'/ «Σπλέντιτ» συνεζή- 
τησε τήν δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν μετά τήν Από- 
λυσίν του από τάς έπιχειρήσεις καί έξήτασε τόν τρό
πον καθ’ δν θά Αντιμετώπιζεν αύτήν έν περιπτώσει 
συνεχίσεως τής Απεργίας έπ' Αόριστον.

Μετά μακράν συζήτησιν Απεφασίσθη δπως συν- 
ταχθή ύπόμνημα πρός τήν κυβέρνησίν διάτού όποιου 
νά έκτίθεται πρός αύ:ήν ή κατάστασις είς ήν περι- 
ήλθον τά προσωπικά τών κινηματογράφων κατόπι/ 
τής Απολύσεως αύτών καί νά ζητείται παρ’ αύτής 
ή λήψις μέτρων διά τήν προστασίαν αύτών Από τής 
Ανεργείας.

Πράγματι τό ύπόμνημα συνετάχθη πάραυτα έξε- 
λέγη δέ πολυμελής έπιτροπή είς τήν ύποίαν Ανετέθη 
ή έπίδοσίς αύτού πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Ζαΐμην.

Ακολούθως τά μέλη τού προσωπικού τών κινη
ματογράφων ήγουμένης τής έπιτροπής μετέβησαν 
έν διαδηλώσει είς τό ύπουργείον τών έσωτερικών 
δπου ή έπιτροπή παρουηασθεισα είς τόν κ. Ζαΐμην 
έπέδωκε τό ύπόμνημα Αναπτύξασα καί προφο;ικώς 
τήν οικονομικήν κατάστασιν τού προσωπικού τών 
κινηματογράφων.

Ό κ. Ζαΐμης ύπεσχέθη είς τήν έπιτροπήν νά με- 
λετήση τό ζήτημα καί νά δώση είς αυτό τήν δέουσαν 
λύσιν.

Έν τώ μεταξύ ύπό τού β-υλευτού κ. Γάτου υπεβλήθη 
τήν παρ. Πέμπτην είς τήν Βουλήν ή κάτωθι έπερώτησις :

«Πρός τόν Πρόεδρον τής Κυββρνήσεως, ή έστω καί 
πρός τόν Θύμιον Ζαχαρόπουλον.

Παρακαλεϊται ό κ. Πρωθυπουρ/ός τής Ελλάδος, νά 
άπαντήση έπι τών έξης ερωτημάτων μου :

1) Διά τίνα λόγον άνεβλήϋη ή πλειοδοτική δημοπρασία 
τού φόρου τών δημοσίων θεαμάτων καί τό δημόσιον τα- 
μεΐον έζημιώθη 26 εκατομμύρια, έκ τού φόρου μόνον 
τών ‘Αθηνών καί άγνωστον πόσα έκ τού φόρου όλης τής 
’Ελλάδος.

2) Ποιαν θέσιν έχει είς τήν Κυβέρνησίν τής χώρας 
δ αστυνομικός Γεωργιάδης ώστε νά διατυπώνει αύταρχι- 
κώς τήν γνώμην του είς τούς νόμους καί τά διατάγματα 
τού Κράτους τα άφορώντα σοβαρούς πόρους αύτού καί έν 
νομον τάξιν.

3) Πώς είναι δυνατόν ό πρόεδρος τής Κυβερνήσεως νά 
αγνοεί καί σήμερον έτι νομοθετικόν διάταγμα τού ’Υπουρ
γείου του τών Εσωτερικών διά τό όποιον μίατάξις επαγ
γελματικόν έσταμάτησε προ τετραημέρου τάς επιχειρήσεις 
της καί έρριψε χιλιάδας εργατών είς τάς οδούς.

4) Πώς είνε δυνατόν ό πρωθυπουργός τής Ελλάδος νά 
μή έλαβε καν γνώσιν υπομνήματος τό όποιον τοΰ ένεχεί- 
ρησαν έπιχειρηματίαι δ^ης τής Ελλάδος, βαρύτατα φορο
λογούμενοι, οΐτινες λόγω τής άδιοφορίας του ταύτης έσια- 
μάτησαν μεγίστας έπιχειρήσεις, έπήλθε μείωσις τών δημο
σίων πόρων καί έσπρωξε πολλούς μείναντας άέργους εις τό 
κόμμα τού Μαξίμου.

5) Διά τίνα λόγον ό κ. Πρωθυπουργός τής ’Ελλάδος 
ένφ ήμερησίως χάνονται τόσα έκαρομμύρια αδιαφορεί.

Σταύρος Γάτος
Βουλευτής Παρνα'Όίδος

Ή οωνη τών ’Επαρχιών

τεάλ>. Χρηστακος.
Κέρχνρα. Συμμορφοΰμαι απολύτως. Τεμπονέρας.
Θεσσαλονίκη. Κοινή συνεδρίφ ολοι διευθυνταί κίνημα- 

υποστηρίζουν γενικήν απεργίαν. 
Τριάνγκλ 

κλείομεν Δευτέραν 
Πανέτσος

Χαλκίς. Δευτέραν κλείω τασσόμενος πλευράν οας. Φο
ρολογία δισβάστακτος. Μαράγλου

ΙΙειραιεύς. ’Αποδεχόμενοι Αποφάσεις Εκτελεστικής 
Έπιτροπής καί τασσόμενοι πλευράν σας, ένισχύομεν κλεί- 
οντες όρισνκώς πάντας Κινηματογράφους Πειραιώς. «’Ο
λύμπια», «Σπλέντιτ», «Χάϊ Λάϊφ», «Έλύοσια», «Πάνθεον» 
«"Ηλιος», «Άλάμπρα, «Έκλαίρ», «Σμύρνη», «Τντεάλ», 
«Ααλλάς».

Ξάνΰ'η. Μή αντέχσντες βάρη καί πιέσεις κλείομεν «Μέ- 
γας Πάνθεον». Χατζηξάνθης, Κωνσταντινίδης

Πρέβεζα. Έκλείσαμεν έπιμείνατε μέχρις άρσεως δυσβρ- 
στάκτου φορολογίας. «Πάνθεον» Χατζόπουλος

Θεσσαλονίκη. Κινηματογράφοι Νιγρίτης9 Ναούσης, 
καί έν γένει Μακεδονίας κλείουν σήμερον. Γιαμαλίδης

Βέρροια. Μή αντέχοντες πλέον είς βαρεΐαν φορολογίαν 
έκλείσαμεν πρό πολλού ψυχορραγοΰντα κινηματογράφον 
μου. Χατζής

*Αργοστόλιον. Συμμορφοΰμαι οδηγίας. Έκλεισα εύχό- 
μενος έπιτυχίαν. Βλαχούλης

Σέρραι. Συμμεριζόμενοι απολύτως αντιλήψεις τασσό· 
μέθα πλευράν σας κλείοντες κινηματογράφους μας. Θεολό- 
γης κινηματογράφου «Όρφέως», Άθανασιάδης κινημα
τογράφου «Πάνθεον», Καμπέλης κινηματογράφου «Πατέ».

Ξνλόκαστρον. Συμμεριζόμεθα λόκ άουτ καί κλείομεν.
«’Αττικόν»

Μεσο^-όγγιον. Τιθέμενος πλευράν σας κλείω. Κροκιδας 
*Άργ^ς. Συμμεριζόμενος αγώνα κλείω. Πανόπουλος 
Μυτιλήνης. Συμμετέχοντες λού*-άουτ,  κλείομεν άμφο- 

τέρους κινηματογράφου:· Άναστασιάδης, Φωκαεύς
Σάμος. Συμμορφονμενοι κλείομεν «Αττικόν»,«Ήραϊον» 
Ήράκλιιον. Εγκρίνω αποφάσεις. Κλείω ύριστικώς.

Λιναςδάκης
Λάρισσα. Συμμερίζομαι δίκαιον αγώνα.Κλείω. Πάλτσος 
Κοζάνη. Συμμορφούμενοι κλείομεν. Βοονιάκος*
Σιόηρόκαστρον. Έκλεισα κινηματογράφον. Κουβατζής 
Αϊγιον. ‘Αποδεχόμενος αποφάσεις έκλεισα Άνάπλασιν.

Καπαγιαννίδης
Δοάμα. Έκλείσαμεν προλάβωμεν οριστικήν μας κατα

στροφήν. ’Αναγνώστου
"Εδεσσα. Διαμαρτυρόμενοι έντόνω; κατά βαρυτάτηζ 

φορολογίας καί πιεστικών μέτρων κλείομεν όριστικώς·
«Βέρμιον καί «Μέγας Αλέξανδρος»

Κσλάμαΐ. Είμεθα αλληλέγγυοι καί έκλείσαμεν κινημα
τογράφον. «‘Αθηναϊκός»

Καλάμαι. Έκλείσαμεν άμφότεροι κινηματογράφοι 
πόλεως, «’Αμερικανικός»

Φλώρινα. Άπό σήμερον παύομεν έργασίας μέχρι βελ- 
τιώσεως καταστάσεώς μας. Δόσιος

Σάκυν&ος. Τιθέμενοι πλευράν σας κλείομεν. «Πάνθεον» 
Τρίπολις. Τασσόμεθα πλευρόν σας.

Σταμέλος καί Χριστάπουλος
Τρίπολις. Καταθλιπτική φορολογία έξαντλή οίκονομί- 

κώς τελείως κα» κλείομεν. Λούρος
fΑμαλιάς.Εξουσιοδοτούμενων λευκφ έπιυείνητε άνενδό- 

τως έπιτυχίαν αιτημάτων κινηματοθέατρα έκλείσαμεν.
Παλίγκας καί Θεοφιλόπουλος

Γύ^£»ο>. ‘Έπαυσα έργασίας καταστρεφόμενΟς έργα- 
ζόμενος. Χρηστακος

Καβάλλα. Έκλεισα κινηματογράφον.
Φώσκολος, Βάσος καί Δούκας

9Ιωάννινα. Έκλεισα κινημαμογράφον. Γρηγορίου 
Λεβάδιια. Έκλεινα « Πάνθεον». Κόκκινος
Επίσης έλήφθη τό κάτωθι τηλεγράφημα :
«Άριθ. 276—Ξάνθης 512—19—716,30 Πανελλήνιον 

Κινηματογραφικήν "Ένω^ιν Λυκούργου 14 ‘Αθήνας.
’Οργανωμένος επαγγελματικός έργατικός καί αγροτικός 

κόσμος περιφέρειας ήμών διά τηλεγραφημάτων ήξίωσεν 
αποδοχήν αιτημάτων μας. Κωνσταντινίδης Χατζηξάνθης



Κινηματογραφικός ’Αότηρ Κινηματογραφικός Άότϊΐρ

*Π λνόις τϋς Απεργίας
Η έκτελεστική έπιτροπή τής Π. Ε. Κ. έπεσκέ- 

φθη έκ νέου χθες τό άπόγευμα συμφώνως πρός τήν 
ληφθεισαν τήν πρωίαν άπόφασιν τόν κ. Καφαντάρην 
καί παρεκάλεσεν αύτόν δπως εί δυνατόν εύρεθή άλ
λος τρόπος διά τού όποιου ν’ άνακουφισθώσιν αί 
κινηματογραφικαί έπιχειρήσεις. Ό κ. Καφαντάρης 
έπέμείνε εις τάς απόψεις του έπανέλαβε δέ πρός τήν 
έπιτροπήν έκ νέου τά έπιχειρήματά του, τονίσας 
δτι καθ’ ήν στιγμήν φορολογούνται τά είδη τής 
πρώτης άνάγκης χωρίς νά γίνεται λόγος περί έλατ- 
τώσεως του φόρου αύτοϋ, δέν εΐ'αι δυνατόν νά γίνε
ται λόγος περί έλαττώσεως τού φόρου των κινημα
τογράφων.

Έ Επιτροπή ήναγκάσθη νά ύποχωρήση προ τής 
έπιμονής ιού κ. Καφαντάρη μεθ’ δ μετέβη εις τό 
Ύπουργεΐον των ’Εσωτερικών καί συνηντήθη μετά 
τού κ. Γεωργιάδου.

Ό κ. Γεωργιάδης έπείσθη έν τέλει νά τροπο- 
ποιήση τό Διάταγμα περί λειτουργίας των κινηματο
γράφων περίπου ώ; έξής.

«’Επιτρέπεται ή είσοδος εις δλα τά παιδιά άπό 
ένός μέχρι δέκα πέντε έτών συνοδευόμενα ύπό των 
γονέων ή κηδεμόνων των.

’Επίσης καταργεΐκαι ή έπιτροπή ή έντεταλ- 
μένη διά τήν διαρρύθμισιν των κινηματογραφικών 
αιθουσών κ.λ.π.

Έκ παραλλήλου ό . κ. Γεωργιάδης κατήρτισεν 
εγκύκλιον πρός τούς Νομάρχας καί τάς άστυνομικάς 
άρχάς του Κράτους έχουοαν ως έξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ύπονργεϊον Εσωτερικών 
Δ)σις ’Αστυνομίας ΙΙόλτων

Έν ττί 11)11)27
ΙΙρωτ, 50273
Πρός τάς Δ)όεις Άότννομίας ΙΙόλεων 

ΆΦηνών — Πειραιώς
Μέχρι τής έκσόοεως tcov ΰπό rov άρ&ρον 13 τον α«ό 

29 Ίονλίον 1927 Δ)τος περί κνρώσκνς τον άπό 13[15 
2)βρίου Ν. Δ, περί Κινηματογράφων προβλοπομένων 
έχττλεστικών Διαταγμάτων δι3ών κανονισ^ήσονται αί λβ- 
πτομέρειοι τής εφαρμογής και ΖέΖα τά τής λειτουργίας τον 
Συμβουλίου και τής *Επιτρ >πής ώς καιτάτήςέν γένει ino- 
πτείας πρός όμαλήν λειτουργίαν των Κινηματογράφων, 
παρακαλοΰμεν.

Κινημ. Ίδαϊ^ν 'Άντραν, Πρσεβλήθη τό έργον *Φωτιά»·
Κινημ· Κεντρικόν, Προεβλήθησαν *01 λαθρέμποροι»,

*0 κουρσάρος», ΓΗ πυργοδέσποινα τού Λιβάνου» καί

Κινημ, 'Ολύμπια Μέ μεγάλην έπιτυχίαν προεβλήθη καί 
είς τόν Κινημ, «Αίγλη» το ώραϊον έργον τής Ούνιβέρσαλ «Τε
φάντασμα τής «9 Οπερας» μέ τόν Λόν Τσάνεϋ. Επίσης προε
βλήθη καί τό έργον «Βαλέντσια» μέ τήν Μούρραιϋ,

Κινημ, Αίγλη, ’Εκτός τής προβολής τού έργου «Τό φάν
τασμα τής "Οπερας» συγχρόνως μέ τόν Κινημ. «'Ολύμπια»
προεβλήθη καί τό έργον «'Η λέσχη τών τριών»,

9 Από τής 7 Νοεμβρίου άμφότεροι οί κινηματογράφοι διέ
κοφαν τάς έργασίας των είς ένδειξιν διαμαρτυρίας κατά τής 
βαρυτάτης φορολογίας, γνωστοποιηθείσης τής άποφάσεως τού
της ένωρίτερον καί διά φωτεινών προβολών, Γ. Νιτσόπουλος
Σύρος

Κινημ· Απόλλων. Προεβλήθησαν ΓΟ Ζοσελέν», ΓΗ κα- 
ταιγίς», «Το σκάνδαλον τών Βερσαλιώι», 'Η άνθωπώλις τών 
Παρισίωι» καί «'Η γυναίκα τής ταβέρνας»,

Άπό αύριον Δευτέρας ό Κινημ. «’Απόλλων» όέν θά λει
τουργήσω μέχρι λήξεως τής απεργίας.

Κινη*· Κοσμσγκράρ. Έναρξις προσεχώς μέ έργα τής 
«Φάναμετ» καί τού κ. Μαργουλή. Μ, Γισννίρης

ΛΗΒΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ην τρέχοντος Νοεμβρίου λήγουν αί συν 

δρομαι τών κ. κ. Γ. Σέκερη (Άθήναι), Γ. Άμπέση 
(Άγρίνιον), Κινηματογράφου Φοΐνιξ (Θεσ)νίκη), 
Κινηματογράφου Άλάμπρα (Θεσ)νίκη), Αμαλίας 
ΙΙετροπούλου (Χαλκίδα) καί Γ. Χριστοπούλου (Τρί- 
πολιν).

Παρακαλούνται θερμώς οί ανωτέρω κ· κ. φίλοι 
συνδρομηταί δπως θελήσουν καί άνανε<ύσουν εγκαί
ρως τάς συνδρομάς των καθ’ δσον άπό 1ης Δεκεμ
βρίου Οά διακοπή ή περαιτέρο) αποστολή τού φύλλου

α) όπως ά-^αοτείληται τήν εφαρμογήν των άποφάσεων 
του χατά τό άρ“&ρον 3 του Δ)τος Συμβουλίου <ύς πρζς 
τάς έπενεκτέας έν ταΐς Κινημανογραφικαις αί^ονοαίς ιιε· 
ταορυ^μίοεις μηχανιχάς, ήλεκτρολογίΗάς κα< Μ.τ.λ.

β) Διατάξητε τους υφ*  υαάς υπαλλήλους ϊνα αυτοί ου- 
τοι άναλάβωοι τήν αέριμναν τής εφαρμογής τής διατάξεως 
τής άφορώοης τήν άπαγόρευσιν τής είσοδον τΛν ανηλίκων 
είς τονς κινηματογράφους,

Έπί τούτοις1 παρακαλονμεν όπως έχόο&ώσι παρ’ 
μών υδηγίαι ί'να κατά τάς &ρας τής προβολής τής ταινίας 
εν τοΐς Κινηαατογράφοις, κα&*  &ς τά φώτα είναι έσβε- 
ο μένα, μή βεβαιώνται παραβάοεις τής περί άπαγορενοεως 
παραμονής οργίων διατάξεως καθόσον φνσικόν είναι οί 
κατ’ ϊκείνην τήν ώραν εισερχόμενοι νά μή δύνανται νά 

έζενρίοκωσιν αμέσως ^έσιν ινα καΌ'ήοωοιν. *Η  παράβασις 
αυτή δέον νά βεβαιουται ίάν μετά τό μεσολαβήσαν 
διάλειμμα έξακολου^ώσι νά νπάρχωσι όρθιοι ^εαταί, 

Έν τέλει επισπεύσατε τήν υποβολήν τής τροποποιη· 
τικής διατάξεως ηαρατεινομένων των ωρών τής λειτονρ· 
γίας των Κινηματογράφων μέχρι τής 12,30 μ. μ, 

Ό ‘Υπουργός
Άλ*  Ζατμης

4<ά τό πιστόν τής αντιγραφής 
Ή Έκτβλεότικη ’Επιτροπή
Τήν ανωτέρω έγκύκλιον θά κοινοποίηση τό 4 * * * *Ϋ- 

πουργεΐον τών Εσωτερικών τήν προσεχή Δευτέραν 
τηλεγραφικές είς δλας τάς Άστυνομικάς Άρχάς τού 
Κράτους δ πως λάβουν γνώοιν καί συμμορφωθώσι.

Κατόπιν δλων αύτών ή έκτελεστική έπιτροπή 
έκήρυξε χθές τήν 4 μ. μ. λήξασαν τήν άπεργίαν, οί 
δέ κινηματογράφοι ήρχισαν λειτουργοϋντες άπό τής 
6 μ. μ. τής χθές. *0  "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Θεόόαλονίκη

Μόλις έγενετο γνωστόν τό διάβημα τής “Επιτροπής, περί 
έλαττώσεως τού φόρου, είς τους ενταύ’&α Κινηματογραφικους 
κύκλους, αμέσως ουνη&ροίσ&ησαν άπαντας ανεξαιρέτως οι 3*-  
ευΰυνταϊ τών Κινηματογράφων ώς και τα γραφεία παροχής 
ταινιών είς γενικήν συνεδρίασιν έν τώ Κινηματο&εατρω τού 
«Λευκού Πύργου» τήν παρελ^ούσαν εβδομάδα και εξελεξαν 
εκτελεστικήν * Επιτροπήν άποτελουμενην έκ τού κ. Άρών Κοέν 
ώς Προέδρου και τών κ. κ· Γ· Δαρβερη, Λ· Σεγούρα, Δ· Εα- 
μινάκη, Σ. Μ^νδρινού και Στ. Κότσου ώς μελών. Η ως ανω 
έπιτροπή αμέσως ώς έξελέγη ήρχιοεγ εργαζομένη δραστηρίως^ 
μετέβη δέ αμέσως παρά τφ Γειίκψ Διοικητή εύρεση καί 
ό * Υπουργός τής Συγκοινωνίας κ. Μεταξάς και εξε&εσεν είς 
αύτόν τά δίκαια παράπονα τού Κινηματογραφικού κοσμου έπι- 
δώσασα καί τό σχετικόν υπόμνημα· Τοσον ο κ. Γενικός Διοι~ 
κητής όσον καί ό κ. Μεταξάς έκ πρώτης οψεω ανεγνωρι- 
σαν τό δίκαιον τών παραπόνων των ύποσχεόεντες οτι ^α συιη· 
γορήσουν παρά τή Κυβερνήσει, επιφνλαχ^εντες μονον να με
λετήσουν τό ζήτημα, τού Νομοθετικού Διατάγματος περί Κινη
ματογράφων· νΗδη σήμερον (Δευτέραν) κατόπιν τής ληφθει· 
σης άποφάσεως άπαντες οί Κινηματογράφοι τής πόλε,ως μας 
ώς επίσης καί πόσης τής Μακεδονίας καί Θράκης αργούσιν 
αποφασισμένοι νά μή άνοίςωσι προ τής παραδοχής τών δι
καίων αιτημάτων των, σύμπας δέ ό Μακτδονικός Λαός συμ- 
μερίζειαι τά δίκαια τών Κινηματογραφικών επιχειρηματιών·

Ή * Εκτελεστική έπιτροπή συνελθούοα καί σήμερον απέ“ 
στείλε τηλεγραφήματα είς όλους τούς Κινηματογράφους τού 
έσωτερικού τής Μακεδονίας καλούσα τους διευθυντας εις Γενι
κήν Συνεδρίασιν τής ί)ης τρέχοντος πρός εκλογήν δύο αντιπρο
σώπων ινα ιιετοβώσιν είς Αθήνας δια τό συνεδριον τής Πα
ρασκευής 11ης τρέχοντος· Οι υπάλληλοι τού Κινηματογράφου 
όπως καί άπαντες οί εξ αύτών αποζώ 4τες εις τό άκουσμά τής 
διακοπής τής έργασίας και κατά συνέπειαν σιερησεως τών 
ήιιέρομισθίων των συνήλθον εις γενικήν συνεδρίασιν αποφασί- 
σαντες νά μεταβώσιν παρά τφ Γενικφ Διοικητή παρακαλούντεζ 
μεσολάβησιν ύπέρ τής έπαναλήφεως τών εργασιών διότι ανευ 
αύτών θά περιέλθουν είς άπόγνωσιν αί οίκογένειαι των,

Οί κινηματογράφοι τών έπαρχιών ούχί μόνον έκλεισαν μετ 
εύχσριστήσεως άλλα έδήλωσαν προθυμίαν να μη επαναρχίσουν 
τάς έργασίας των κλείοντες διά παντός τα καταστήματα των 
προκιμένου νά ζημιούνται. Τάσσος Τσιατσια^ταξ
"Αμφιόόα

Δοθείσης άδειας λειτουργίας τού Κινηματογράφου Καρα·

δήμου έγένετο εναρξις τήν παρελθούσαν εβδομάδα μέ τό έργον 
«^Εξ ήμέραι έρωτος καί άγωνίας»· νΗδη ό κινηματοβράφος 
προσχωρήσας εις τήν άπεργίαν διέκοφε έκ νέου τάς παραστά
σεις του· Ν. Γιαλέσσας
Σέρραι

Κινημ, Όρφεύς· Προεβλήθησαν αΤά 50 χρόνια ένός Δόν 
Ζουάν», **Η γή τής ηδονής-», «*  Η διαφθορείς τών κοριτσιών» 
καί «Τά χάπια τού Ν,άρολδ».

Κινημ. Ρέμβη, Συνέχεια διαφόρων έπεισοδιακών.
Κινημ, ΖΖαν^<ον. Προεβλήθησαν «* Η άπάχισσα τής Μον- 

μάρτρης», «Ο παράδεισος» καί *Τά  μυστήρια τού Ρουαγιάλ».
Η διεύθυνσις τού τελευταίου κινηματογράφου έφέτος θά 

συνεργασθή ώς επί τό πλείστον μέ τήν Fanamet, μεταξύ δέ 
τών έργων άναφέρονται καί τά έξής : <0 πρίγκηφ τού πει
ρασμού», *Αύτοκρατορικόν  ξενοδοχείον», αΓιά μιά γυ
ναίκα κ.λ.π. Γ· Χαλκίδης
Ηράκλειον

Κιυημ, Άετάλλων. Προεβλήθησαν «Ό ταυρομάχος» καί 
«Ή * Αφροδίτη τής Μονμάρτρης»·

Κινημ. 9 Αγλαΐα. Προεβλήθη «*  Ο κεραυνός τών * Ινδιών».
ίΐάτραι

Οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας «Πάνθεον» καί «*Ιντε-  
άλ> κατόπιν κοινής άποφάσεως όπως κλείσουν άπαντα τάζέν 
*Ελλάδι κινηματοθέατρα είς ένδειξιν διαμαρτυρίας κατά τής 
βαρυτάτης φορολογίας, διέκοφαν τάς παραστάσεις των άπό 
τής παρ, Δευτέρας Τ Νοεμβρίου·

Πρωτοβουλία τών ένταύθα έπιθεωρητών τής έκπαιδεύσεως 
ήγοράσθη δαπάναις τών σχολικών ταμείων κινημ. μηχανή 
προβολής ή τις θά τοποθετηθή είς μίαν αίθουσαν καί θά προ
βάλλονται διάφοροι ταινίαι διδακτικοί καί έκπαιδευτικαί,άπο- 
στελλόμεναι υπό τής X. Α· Ν, πρός χάριν τών μαθητών τών 
ένταύθα σχολείων. Κ· *Ανδριόηουλ^ς
Σάμος

Κινημ, Αττικόν. Προεβλήθησαν ^Παρισινή κούκλα» καί 
<* Η γυναίκα τού Φαραώ».

Κινημ. 9Ηραΐον· Προεβλήθησαν *Τό  ίπποδρόμιον ·ού 
θανάτου» καί *"Ενα  φιλί στο σκοτάδι» μέ τόν Μενζού.

Άπό τής Της Νοεμβρίου έκλεισαν άμφότεροι οί κινηματο
γράφοι είς ένδειξιν διαμαρτυρίας κατά τής βαρυτάτης φορο
λογίας, 9In. Σπανός
Δράμα

Κινημ, Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσετσακώ» μέ 
άρκετήν έπιτυχίαν, μερικά επεισόδια τού έργου *Το  ιερόν 
εϊδωλον» καί ^Εκδίκησις νεκρού»·

Άπό αύριον Δευτέρας Τ Νοεμβρίου ό κινηματογράφος τής 
πόλεως διακόπτει τάς έργασίας του καθ’ όσον δέν άντέχει είς 
τήν βαρείαν φορολογίαν. Νικ, Μαρκιδης
Ξάνθη

Κινηα· Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «*Υπό  τήν σκιάν 
τών παγωδών» μέ τήν Νέγκρι καί ΓΗ κόμπρα» μέ τόν Βα
λεντίνο καί τήν Νάλντι μέ έπιτυχίαν.

Κινημ, Πάνθεον, Προβάλλονται διάφορα έπεισοδιακά·
*Επί τέλους άπό τής Δευτέρας 7 Νοεμβρίου οί κινηματογρά

φοι τής πόλεώς μας κλείουν είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διό τήν 
φορολογίαν ' Ο λαός τής Ξάνθης εύχεται καλήν έπιτυχίαν·

Σ· Καζαντζής 
Αάριόόα

Κινημ. Ντσρέ. Προεβλήθη τό έργον «Η αγία Σιμλικία» 
καί έκλεισε τάς πύλας του άπό τής 7 Νοεμβρίου λόγφ τής βα. 
ρείας φορολογίας. I. Παπανικολάου
Χανιά

«Πρίγκηφ καί κοκόττα».
Κινημ, Άνττερα. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα ΓΈρως καλλι

τέχνου», «1\ελίννα» καί ΓΟ δρόμος πρός τόν θρόνον».
Από τής 7 Νοεμβρίου, λόγφ τής βαρυτάτης φορολογίαςt 

οί κινηματογράφοι τής πόλεώς μας διέκοιβαν τάς παραστά
σεις των.
Αε6 άδεια

Κΐ'ημ «ΐϊάνθεον». (Διεύθυνοις Ν. Κοκκίνου)· Μέ τό 
άνοιγμα τής χειμερινής σαιζόν άληθινάς σουρπρίτζ μάς πα
ρουσίασε τό *Πανθεον»·  Μέχρι σήμερον προεβλήθησαν μέ έξαι- 
ρετικήν επιτυχίαν : ΓΟ Γύρος τού Κόσμου», ΓΗ Βασσίλισσα 
τού Σαββά», ’Ο 'Έμπορος τής Βενετίας», ΓΗ Θεατρίνα», 
ΓΗ κοιλάς τού τρόμου» κ.λ.π/ Οκ, Κόκκινος μάς υπόσχεται 
πολλά.

Κινημ. Παράδεισος (Διεύθυνσις Κου τσογιάννη Δημα- 
κοπούλου). Έκ παραλλήλου καί ό «Παράδεισος» έπρόβαλλε 
καλα έργα. Προεβλήθησαν ό «Μοντέρνος Βασιληάς», «Μιά 
φυλή πού σβύνει», «Τό Μαγικό καπέλλον και τό «Μαύρο 
ΙΙουλί».

’ΙΙδη οι Κινηματογράφοι δέν λειιουργούν είς έιδειξιν δια
μαρτυρίας κατά τής φορολογίας. Ήλ. Καστρίτης
Τρίπολις

Κινημ. Πάνθεον Προεβλήθησαν «'Ο δαίμων τού δρ^ 
μου» καί μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «'Ο άετός τών θαλασσών»,

Κινημ. Άτ ικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Θύμα έρωτος» 
καί ΓΗ άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως»,

Μετά τήν προβολήν τών άνωτέρω έργων άμφότεροι έκλει
σαν μή άντέχονιες είς τήν βαρείαν φορολογίαν,

Α. Τσυρνάς 
Καθάλλα
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ΠΕΡΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΙΝ*  ΑΣΤΕΡΕΣ

ΟΕ τόσον δεινοπαθήσαντες κατά τά τελεοταΐα 
έτη Κινηματογράφοι μας ύποστάντες τό έσχατον 
πλήγμα διά τοΟ σχετικού περί Κινηματογράφων 
Νόμοο, καί μή άντέχοντες πλέον εις τόν Κρατικόν 
διωγμόν διέκοψαν τάς παραστάσεις των εις ένδειξιν 
έντόνου διαμαρτυρίας;

Πριν ή έπικρίνω την σύσσωμον μεν, άλλα κά
πως πρόωρον ταύτην άπόφασιν των ’Επιχειρηματιών 
μας ήτις είκονίζει τήν μεγάλην άπόγνωσιν καί άγα- 
νάκτησίν των διά τήν εγκληματικήν έν τω συνόλφ 
της κρατικήν πολιτικήν, τείνουσαν εις τό νά κατα- 
στρέψη τάς έπ>χειρήσεις των, συμμερίζομαι τάς Από
ψεις των τάς όποίας καλείται σήμερον νά ένισχύση 
τό Ελληνικόν Κοινόν δπερ τόσον έξυπηρετήθη άπό 
τούς Κινηματογράφους μας.

Οί Επιχειρηματία: μας άλλως τε εις τό Κοινόν 
καί μόνον δύνανται νά ύπολογίσωσιν έφ’ δσον δ Ελ
ληνικός Τύπος δ ώς έπί τό πλεΐστον μεροληπτών 
και κωφεύων όταν έπικαλουνται τήν έπέμβασίν του 
οί Αδικούμενοι σιωπά πρό του πασιφανούς κρατικού 
Αδικήματος έξ αιτίας τού δποίου συντελούνται ταύ- 
τοχρόνως δύο καταστροφαί : των καλών μας κινη 
ματογραφικών έπιχειρήσεων άφ’ ένός, καί τής μο
ναδικής προσιτής καί ωφελίμου εις τόν Λαόν δια· 
□κεδάσεως άφ’ ετέρου.

• Τό Ελληνικόν Κοινόν λοιπόν δπερ συχνάζει 
εις τούς Κινημα’ογράφους μας, πληρώνον δραχμάς 
17 (δέκα επτά) διά νά Ιδη ταινίαν πολλάκις προ- 
βαλλομένας έν Έλλάδι πριν ή προβληθώσιν εις τήν 
χώραν τής παραγωγής των, δπου οί θεαταί τάς πα
ρακολουθούν πληρώνοντες μίαν καί ήμίσειαν φοράν 
περισσότερον άφ’ δτι ήμεΐς πληρώνομεν (μολονότι 
έν Ευρώπη δ φόρος Δημοσίων θεαμάτων είναι άσυγ- 
κρίτως μικρότερος τού έν Έλλάδι καταβαλλόμε
νου), νομίζω δτι έχει όποχρέωσιν νά ένισχύση τάς 
δικαιοτάτας άπόψεις των ύπό διωγμόν εύρισκομένων 
Κινηματογραφικών μας Έπιχειρήσεων.

Ό 'Υπουργός τών Οικονομικών, φρονώ δτι δέν 
θά έκαμε άσχημα λαμβάνων ύπ’ δψει του τήν λύσιν 
ήτις έδόθη έν ’Ιταλία εις τό ζήτημα τού φόρου Δη
μοσίων Θεαμάτων, (ουτος ήλαττώθη αίσθησώς) χά
ρις είζ τήν οποίαν λύσιν ώφελήθησαν τόσον αί Κι- 
νηματογραφικαί Επιχειρήσεις δσον καί αύτό τό 
Δημόσιον διά τής σημαντικής αύξήσεως τής κατα- 
ναλώσεως τών είσιτηρίων.

*Ιθις Σκαραβαίον

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΣ ΜΑΣ

’ νδταφέρουσχ είζοποιιησες
Ιΐαρακαλοϋνται θερμώς πάννες οί άνταπο- 

κριζαί μας δ πως μΛς καταστήσουν ένημέρους έάν 
καί έπί πόσον ότάστ·ημα παρέμειναν κλειστοί οί 
κινηματογράφοι τής πόλεώς των.

Ε· ΜπεοτόΟ^ης
Έξ ’Αθηνών, ετών 1Ρ, ΰψος 1.71, κιλά 61 

σιταρόχρονς.

ΛΖΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΦΙΛΜ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— 'Ijd. Τσίρχαν (Καβάλαν).Συίδροχη εΙήφΌ'ϊμ 'Ενεγρά· 

φητε από 1ΐ]ς Νοεμβρίου χαϊ ηρχισε ή αποστολή tov ιεύχου^. 
’Επίσης έσιαλησαν όΰο φ&ίο/οαφίαι ώς δώροι. Διά τό άλλο 
ξήτηαα ΰά σάς γράιρωμεν εν καιρώ. Έν τω μεταξύ παρακα· 
λοΰμεν νά ενδιαφέρεσ&ε όπως πάντοτε ίι 'χ τόν «.Κινημ. *Αστερα».

— Άν^ριόπουλον (Πάτρας). ΓΙαρατηροϋμεν μεγάλην ά· 
δράνειαν. Μέχρι σήμερον ούόέ ένα συνδρομητήν δέν άνεγράψα- 
τε.Έάν δέν σάς είνε δυνατόν, μάς τό γνωρίζετε παρακολοΰμεν 
διά νά εϋρωμεν άντιχοιαστάτην.

— Σωφρ ^νιάδην (Μυτιλήνην) ,Διατλ αυτή ή σιωπή; Πα· 
ρακαλοϋμεν απαντήσατε.

— Νικ.Μαοκίδην (Δράμαν).Επιταγή 140 έλήφϋη. Ευχά
ριστου μεν διά τάς προσπαΰείας σας καί σάς βέβαιου μεν δτι 
μάς συγκινεϊ ή άφοσίωσις καί αί τ^υσίαι σας. Ευχαριστήσατε 
ΰερμά έκ μέρους μας ιόν κ. Σχοινάν. Σχετικά διά τήν εται
ρίαν σας &ά δημοσιευ&οΰν έν καιρω. Κ.άρτ-ποστάλ δέν υπάρ
χουν έπί του παρόντος διαθέσιμα. Σύστασις κ. Νιτσοπούλου. 
Πλατεία Διοικητηρίου Καβάλλαν.

—Γ. Νιτσόπ ουλον (Καβάλλαν). Παρακαλοϋμεν έντείιατε 
προσπα&είας σας διάδοσιν <Κ. 3Αστέρος*.  Παρατηροΰμεν τε
λευταίως αδράνειαν γενικήν.
ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Άγαμ Θεολόγης 
Παρ.Τακτικού 
Κινημ. 3Αττικόν 
Κινημ. * Αχίλλειοι· 
3Ιωάν. Τσίρκας 
Κινημ. Κεντρικόν

Σέρροι 1 11-921 
Τηγάνι1—11 -927

Θεσ)>ίκη 1—10—927
Βόλος 2 1—10—927

Καβάλλα 1 -11—927
Καστορία 1—11—927

Μέχρι 90—4—928 
» 30—1—928

» 30-3—928
» 30—9 - 928
> 20-4 - 928
> 30^4—928

—Τέλος πάντων έμάθατε ποιος εΐνε ό Μπελ- 
φεγκόρ;

Αυτή ήτο ή έρώτησις πού έπειούσε από στόμα
τος εις στόμα μετά τήν προβολήν εις τό Παρίσι τής 
τής ταινίας τού γνωστού συγγρσφέως ’Αρθούρου 
Μΐίερνέτ. Ήμπορεΐ νά πή κάνεις δτι δ σκηνοθέτης 
τού «Ζούντεζ» τού «Βιντόκ» τού «Μαντρέν» κατορ
θώνει νά προσελκύη καί γοητεύη τούς θεατάς εις 
βαθμόν άπίσιευτον.

Ό Αρθούρος Μπερνέτ καί δ σκηνοθέτης του 
άσφαλώ ήραν μίαν νέαν επιτυχίαν. Επιστεύετο 
γενικώς δτι τά αστυνομικά μυθιστορήματα εξόφλη
σαν πλέον διά τό πολύ κοινόν. Τά διά^οοα ιεχν^ά 
των απρόοπτα καί αί έκπ/ήξεις πού παρουσίαζαν

eH ραδιουργία έξυφαίνεται μέσα εις τό έργον μέ μίαν 
ευφυΐαν καί έπιδεξιότητα καταπληκτικήν, τό ενδια
φέρον έξάπτεται άδιακόπως καί εις τού θεατού τήν 
συνείδησιν γεννάται τό ερώτημα.

—Ποιος είναι δ «Μπελφεγκόρ ;> ”Η μάλλον 
ποιον είναι τό φάντασμα πού επισκέπτεται συχνά τό 
Μουσεΐον τού Λούβρου ;

Οί άναγνώσται τού «Κινηματογραφικού ’Αστέ· 
ρος> μετ’ ολίγον Θά θέτουν τό ίδιο έρώτηυα πού θέ- 
u μεν καί ημείς δταν Θά παρευρεθούν ε’ις τήν προ
βολήν τών πρώτων επεισοδίων τού «Μπελφεγκόρ». 
Έξ άλλου ή 'Εταιρεία τών Κινηματογραφικών Έρ
γων έλαβε τά μέτρα της εις τρόπον ώστε τά φίλμ της 
νά ^αλύπτωνται πάντοτε από ένα μυστήριον.

'Ο ’Ερρίκος Ντεφονταίν ά-
πtδείχθη ένα; διακεκριμαένος καί 
ακριβής σΑηνοΘέιης. *Η  σκηνο- 
θέτησίς του είναι καά’όλα τά ση
μεία τελεία. 'Η λήφι; τών δια
φόρων ιοπείωνπού μουσείου τού

Λούβρ άνήκουν εις τεχνίτην δ 
δποΐθς δχι μίνον γνωρίζει κατά 
β κθυς τήντέχνην του αλλά άπο- 
όεικνύουν επίσης δτι είνοι ά$ι- 
σ;ος καλλιτέχνης πού ξευρει νά 
ζωογονή τόν Λαόν καί νά γέννα 
τήν ά'ησυχίαν αυτού άπο μίαν 
άγωτιώδη ύποθεσιν.

I Πολύ ζωντανός ,πολύ ρυ- 
I θμικ ς, κινούμενος διαρχώς προς 

μίαν μυστικήν λύσι,ν κατώρ&ωσε 
νά πραγματοποιήσω μίαν ταινίαν 
άφθαστου τελειότητος.

। Ή ψυχολογία τής εσωτερικής 
' διακοσμήσεως είνα^άπολύιωςσόμ- 

φωτος πρ ς τά πρόσωπα καί τά 
διαμερίσματα διακοσμημένα κα-

έθεωρούντο ώς κοινότατα πράγματα πού δέν ήτο δυ
νατόν νά χρησιμοποιηθούν π/έον. Αλλ αίφνης 
μέσα εις τήν γενικήν αυτήν άντίληψιν περί αστυνο
μικών ταινιών ρίπτεταΐ εις τό μέσον δ δημιθυργός 
τού «Μπελφεγκόρ».

Ύπό μίαν εντελώς νεωτεριστικήν μορφήν τελείως 
διαφορετικήν μάς παρουσιάζει ένα έργον συναρπα- 
κτικόν καί μυστηριώδες, παλαίει μόνος σαν ένας με
γάλος αρχών που συγκεντρώνει ολον τον κόσμον 
γύρω από τό αίνιγμα τού προσώπου του.

'Όλαι αί άρ?ταί, ή πειστικότης καί ή τέχνη τού 
Αρθούρου Μπερνέτ αποκαλύπτονται συγχρόνως εις 
τόν «Μπελφεγκόρ». Ή πλοκή τού κινηματογραφι
κού αυτού έργου είναι άνελιπώς λογική καθώς καί 
οί προβλέψεις τών σκηνών είναι εκτάκτως ,τεχνικαι.

λώς νεωτεριστικά άνήκουν ε’ις τον Σιμόν ντέ Ρήλ 
δ όποιος δίδει εις τήν ήρωΐδα τή^ πραγματικήν του 
αξίαν.

'Η Εταιρεία τών «Συνερομάν» μάς έσυνείθισεν 
εις τάς εξαιρετικός διερμηνεύσεις, έργων. Φυσικά διά 
τόν «Μπελφεγκόρ*  ένδεδειγμένο’. ήσαν δ Ρενέ Να- 
βάρ, Έμίλ Βωτιέ, ή Ζάν Μπροντώ, ο Λουσιέν 
Νταλσάς, ή Ζενίκα Μισίριο, Πολέ, Μισέλ Βίρλίχ, 
Τερόρ καί άλλοι οί όποιοι αποτελούν σύνολον ομοι
ογενές, έκαστος δέ χωριστά είναι ή ζωντανή προσω- 
ποποιησις τού ρόλου τόν οποίον υποδύεται.

Εις τόν ρόλον τού Σαντιχόκ τ »ύ βασιλέως τών 
αστυνομικόν δ Ρενέ Ναβάρρ άπ >δεΐ4νύεται μέγας 
ηθοποιός,ασύγκριτος διερμηνευτής ρόλων εξαιρετικών.

Προηγείται τής προβολής τού φίλμ ένας αρκετά
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και
Η πύνθεσις τού προλόγου τούτου

πρωτότυπος καί καλλιτεχνικός πρόλογο; ό όποιος 
συγκεντρώνει δλας τάς άρετάς του απροόπτου 
τού περιέργου.
συμφωνεί ιδιαιτέρως προς τήν έννοιαν τού <Μπελ- 
φεγκόρ».

Αυτό τό ώραϊον καί πλήρε; ενδιαφέροντος έργον 
θά μάς παρουσίασή, πολύ προσεχώς, εις ένα έκ τών 
κινηματοθεάτρων της ή προοδευτική εταιρία Σινέ 
Όριάν.

Η FANAMET ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Τό «Cinema» το3 Λονδίνου άνέγραψε πρό τίνος 
τήν ειδηοιν δτι ή Fanamet τής Βιέννης διαλύεται 
καί δτι δ νϋν οικονομικός διευθυντής της άναλαμβά» 
νει τήν διεύθυνσ ν ένός γραφείου τής Paraoumnd αί 
δέ δύοάλλαι έταιρείαι (Firsd National καί Μ.G.Μ.) 
θά ιδρύσουν καί αύταί ιδιαίτερα γραφεία.

CH εϊδησις δμως αύτη δέν άνταποκρίνεται, κα
θώς εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν, πρός τήν άλή- 
θειαν, προήλθε δέ έκ τής άποχωρήσεως του μέχρι 
τώρα διευθυντοϋ τοϋ έν Βιέννη γραφείου τής Fa 
namet.

ΕΙΣ
Η ΚΙΝΗΜ. ΚΙΝΗΣΙΣ

ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΝ

Είς τό/ μεγάλον κινηματογράφον «Όπερά» \ 
προεβλήθη μέ άφάνταστον έπιτυχ αν ή χρωματιστή! 
ταινία «Ό μαύρος πειρατής» μέ τόν Ντούγκλας 
Φαίρμπαγκς.

Είς τό ^ΜαζΙκ» προεβλήθη ή ωραία κωμωδία 
«Ό θειος μου από τήν Αμερική» μέ τόν συμπαθή 
καλλιτέχνην Ρέτζιναλ Ντέννυ

Είς τό «Μοδέρν» ή προβολή τής ταινίας «Πάτ 
καί Πατασόν» έσημε'ωσε τοιαύτην έπιτυχίαν ώστε 
παρετάθη έπι τετραήμερον πέραν τοΟ καθαρισμένου.! 
Ήδη προβάλλεται τό άριστούργημα «Τό παλάτι τών 
όργίων> μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ.

Ή Κρέτα Γκάρμπο καί Τζών Ζιλμπέρ θριαμβεύ
ουν είς τήν «9Αίάμπρα^ είς τό έργον «Ή σαρξ καί 
δ διάβολος». r |

Τήν παρ. εβδομάδα τό «ΛΓεΛέκ» έσημείωσε κα
ταπληκτικήν συγκέντρωαιν κόσμου μέ τό έργον «Ή 
κόλασις τής Σαγγάης» μέ τήν Έλεάνορ Μπόρντμαν 
καί τόν Λόν Τσάνευϋ. I

Είς τόν κινημ.«ΣΙκ» προεβλήθη τό έργον μέ τήν 
«*φ  -δρόμος τώνΜαρία Ζακομπίνι ύπό τόν τίτλον 

καεαγωγίων τού Άλγερίου».
Είς τό ^Πάλλας» προεβλήθη τό έργον τής Φά 

ναμετ «Μεγάλη παράταξές».
Είς τό « Ετουάλί*  προεβλήθη με επιτυχίαν έπί- 

σης τό έργον «Μοδέρνες καρδιές*  με τήν Γκλόρια
Σβάνσον. Φ, Ναζλόγλου

0 TKATNTAPQB
KAI 01 ΑΠΟΓΟΝΟΙ TOY ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ

Έλάβομεν παρ’ άγνώσιου μας έν δελτάριον μέ 
τήν εικόνα τού δημοφιλούς καλλιτέχνου Βλαδίμηρου 
Γκαϊντάρωβ τό περιεχόμενον τού οποίου παραθέ- 
τομεν,

^Αγαπητέ «Κινημ. Αστέρα»
Έάν αύτός δ δύστυχος Ερμής (κατά τήν έκφρα*  

σιν τών άπειρων θαυμαατριών του), ήξευρε τί έντύ- 
πωσιν κάμει τό όνομά του είς τού; άπογόνους τοϋ 
Πραξιτέλους είμαι βέβαιος ότι θά τό ήλλαζεν αύ· 
θωρεί. Δέν άναλαμβάνετε λοιπόν ύμεΐς νά τοϋ τό 
ύποδείξητε μέ τρόπον; Μέ έκτίμησιν

Λογικός άναγνώστης σας
Είς τόν «λογικόν αναγνώστην μας» δίδομεν είς 

ειδικήν στήλην, τήν διεύθυνσιν τού ανύποπτου καλ
λιτέχνου ΐνα ό ενδιαφερόμενος τόν πληροφορήση περί 
τής έντυπώσεως πού προξενεί τό όνομά του εις τάς 
Ελληνίδας θαυμαπτρίας του.

ΕΝΑ ΝΕΟ Φ1ΑΜ ΤΗΣ DEFU
ΙΙρόκειται περί τής «Τερέζας Ρακέν» τοϋ γνω

στού μυθιστορήματος τοϋ Ζολά. *Τ2ς  σκητοθέτης τού
του προοελήφθη δ Ζάκ Φέϋντερ, πρωταγωνισταί δέ 
ή Ζίνα Μανές καί δ Χάνς’ Ανταλμπερτ φόν Σλετώβ. 
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IΝΙΤΣΕ Α. Ε· »
ΛΕΙΨΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τό μ-εγαλεττε^ον εύρωπατζον έργο· 
στάστον χΐυ^μ.ατογρ^φιχών μηχα

νών όλων τών μ.οδέλων. Έ- 
^αρτήματα χαέ μ-τηχαναχ 

όλων τών τζχλαΐίόν καί 
ν.ων τύπων

ΕΝ ΔΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΕΠ1ΣΗΜ0ΙΣ ΑΝΤΙΠρΟΣβΠΟΙΣ
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C0MPT0IR ΔΗΜ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΛΗ
ΟΛΟΣ ΦΙΛ8Ν0Σ 67 = ΠΕΙΡαΙΕΓΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ .

Ο ΤΗΙ ΖΕΙΜ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ
Μετά τόν πρόσφατον θρίαμβον «Εκείνης πού 

κυριαρχεί» δι’ ής έκρίθη ή φήμη τής μόλις προ έ
τους ίδρυθείσης «Παρί-Έντερνασιονάλ-Φίλμ» ό κ. 
Λέων Ματώ δ ακούραστος αύτός άσσος τής Γαλλι
κής Κινηματογραφίας έτέθη καί πάλιν εις έργον άρ- 
χίσας από τίνος τήν κινηματογράφησιν τής ταινίας 
«Εις τήν σκιάν νού Χαρεμιού» περί τής όποιας έ- 
γράψαμεν είς προ ηγούμενον τείχος.

Ό «Κινημ. Άστήρ» τής προσοχής τού οποίου 
δέν διαλάθει ούδεμία αξιόλογος καλλιτεχνική προ
σπάθεια, παρακολουθεί έκ τού σύνεγγυς τήν άθόρυ 
βον αλλά μεθοδικιοτάτην εργασίαν τού κ. Ματώ, τ·’ι 
ευχάριστα αποτελέσματα τής οποίας είνοι ευτυχής ά- 
ναγγέλων είς τούς άναγνώστας του σήμερον.

Ό κ. Λεών Ματώ ήρχισεν είς τά έν Ζουενβίλ 
«σ.ούντιο τών ρεζερβουάρ» τήν κινηματογράφησιν 
τής δευτέρας παραρωγής τής «Παρί-’Εντερνασιονάλ 
φιλμ» τιτλοφορούμενης «Είς τήν σκιάν τού χαρε
μιού», λαβών τήν ύπόθεσιν εκ τού ομωνύμου έργου 
τού Λουκιανού Μπεσνάρ. I

Τήν σκηνοθεσίαν τού φιλμ τούτου άνέλαβε προ- 
σωπικώς ό κ. Ματώ εν συνεργασίφ μετά τού κ Άν- 
δρέ Λιαμπέλ γνωστού διά τά καλλιτεχνικ ότατα γού
στα του.

Οι ηθοποιοί τούς οποίους έξέλεξεν ό κ. Ματώ, 
εινε αντάξιοι τούτου καί τελείως κατάλληλοι διά τούς 
άνατεθέντας είς αυτούς ρόλους : Εινε δέ οί εξής : 
Ρενέ Μωπραί, Λουίζα Λαγκράντ, Τερέζα Κόλμπ 
Ζάκ Κιμωνιέ, Βολμπέρ κ. ά.

’Επίσης ό κ. Ματώ απασχολεί διά τό περί ού ο 
λόγος φιλμ δύο πρώτης τάξεως όπερατέρ τούς κ.κ. 
Βίλλυ καί Ριτσιόν<,.

Τά χρησιμοποιηθησόμενα «Είς τήν σκιάν τού 
Χαρεμιού» σκηνικά κατεσκευάσθησαν ήδη. 'Ως δέ 
πληροφορούμενα εινε εκτάκτως πολυτελή καί έπιβλη 
τικά.

Κατ’ αύτάς ό κ. Λεών Ματώ μετά τού θιάσου 
του θ’ άναχωρήση δι’ ’Αλγέριον όπου θά «γυοι- 
σθούν» τά «εξωτερικά» τού φιλμ «Είς τήν σκιάν τού 
Χαρεμιού».

Ό συμπαθής ούτος καλλιτέχνης εύηρεστήθη νΛ 
άπαντήση ως εξής είς σχετικήν έρώτησιν τού «Κιν. 
"Αστέρος^ :

«Τό φιλμ «Είς τήν σκιάν τού Χαρεμιού» πρέπει 
νά εινε μία από τάς ώραιοτέρας ταινίας πού παρή- 
χθησαν κατάτό τρέχον έτος. Έπί τού παρόντος είμαι 
απολύτως ικανοποιημένος από τήν γε ομένην εργα
σίαν, έχω δέ τήν καλλιτέραν εμπιστοσύνην διά τήν 
λαμπράν συνέχισίν της».

Ό «Κινημ. Άστήρ» θά παρακολούθηση μετά 
μεγίστου ενδιαφέροντος τήν υπό τού κ. Ματώ συν- 
τελεσθησομένην εργασίαν. Ή ακούραστος έργατικό-

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

Ο ΜΟΥΡΝΑΟΥ ΚΑΙ Η FOX
'Ο Μουρνάου, όστις έπί θμηνον περίπου παρέ- 

μείνε στή Γερμανίαν έπέστρεψε καί πάλιν είς τήν 
Αμερικήν. Καθώς άνεκοίνωσεν είς γερμ^νόν δημο

σιογράφον ή διαμονή του ήδη είς τήν Άμερί'ήν θά 
είναι μακρά. ‘Ω; γνωστόν ό μέγας σχ.ηνοθέ:ης δε
σμεύεται ύπό μακροετοϋς συμβολαίου μέ τήν Fox. 
Τό πρώτον δέ φίλμ, τό όποιον «έγύρισε» γιά λογα
ριασμόν της, τό < Sunrise» προβληθέν πρό τίνος έν 
Νέα 'Υόρκη έσημείωσεν καταπληκτικήν έπιτυχίαν. 
Ήδη αρχίζει τό «γύρισμα» τοϋ δευτέρου του φιλμ 
«Οί 4 διάβολοι» κατά τήν ομώνυμον νοβέλλαν τΌ 
Χέρμαν Μπάνγκ.

της τού μεγάλου αυτού καλλιτέχνου, ή μεγάλη του 
αύτοπεποίθασις, καί αί προγενέστεραί του έπιτυχίαι 
είς ανατολικής ύποθέσεω; έργα, έγγυώνιαι διά τήν 
μελλοντικήν τοιαύτην τής νεωτέρας παραγωγής τής 
«Παρι-Έντεταρσιονάλ Φίλμ» ή τις εντός μόνον έτους 
θά πλουτίση τήν Γαλλικήν κη ηματογραχίαν μέ δύο 
πραγματικά αριστουργήματα.

Σκαραβαίου
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0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤβΝ ΒΑΣΙΛΕ8Ν L·' IMPOSITION
Εις τό Λονδΐνον επετράπη, επειτα από μακράς

προσπαδείας των ενδιαφερομένων, ή προβολή του 
κινηματογραφικού έργου, <Ό βασιλεύς των βασι
λέων», τό όποιον αποτελεί άναπαράστασιν τής ζωής 
τού Ιησού Χριστού*

Μέχρι τούδε ή άπαγόρευσις προβολής ταινιών 
άφορωσών τον Χριστόν ήτο απόλυτος εν Άγγλίφ. 
Άφ’ ετέρου όμως έγίνετο διαρκής καταστρατήγησις 
αυτής, ιδίως εις τάς Επαρχίας, οπού έγένετο προ
βολή τοιούτων ταινιών εις τό ύπαιθρον, καθ’ δσον 
ή άπαγόρευσις ώμίλει περί κλειστών χώρων καί περί 
άνεγνωρισμένως λειτουργούντων κινηματογράφων. 
eH άρσις ήδη τής σπαγορεύσεως διά τά κινηματοθέ
ατρα καί τού Λονδίνου αποτελεί σπουδαϊον γεγονός 
διά τό κοινόν τής αγγλικής πρωτευούσης καί αί ει
σπράξεις εκ τής προβολής τού «Βασιλέως των Βασι
λέων» προμηνύονται αφθονότατοι·

ΤΟ-·ΈΜΔΕΝ,, ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ 
»

Τό γνωστόν γερμανικόν φιλμ « Εμδεν» προβλη- 
θέν πρό τίνος είς κινηματογράφους . τού Τόκιο έση- 
μείωσεν μεγάλην επιτυχίαν.

Τό φίλμ αυτό θά τό ίδούμε λίαν προσεχώς και 
είς τάς ’Αθήνας.
IW-WAT. ■ ■ ■ W.VAB.W I

• ΦίΜΠΡΙΚΙ ΙΤΑΑΙΑΝΙAANIHE ΝΙΑΒΑΟΥ η. |
♦ Τό πρώτον έργοστάσιον τής
Φ Sti τε-ιρθένους < ετεκάς κτνιημ.<κτο- 
♦ γραι^εκάς τατνίας (Films Positifs 
φ Vierges) όλων των αποχρώσεων, 
φ Άποκλετστίχώς καί μ,όνον δοά τήν 
g 6τομ-ηχαν£αν ταύτην

ΚΕΦΑ'ΛΑΙΟΝ 26.000.000 ΛΙΡΕΤΤΑΑ
ΗΤΟΙ 105.000.000 ΔΡΧ. ΠΕΡΙΠΟΥ

• ΕΜ ΔΙ/iFKH ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
• ΠΑΡΑ TOIL ΑΠΟΚΛΕΙΣ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ!

{ "COMPTOIR. ΜΜ ΒθΥΑΓΑΡ1Μ„
| ΟΛΟΣ ΦΙΛ2Ν0Σ 6? = ΠΕ1ΡΑΙΕΥΣ
▼AWi%VAB· ■■■■■■ WAW·

ΟΙΝΕ Μ A S
Ainsi qu’il est connu, les cinemas de toute la 

Grece fermerent leurs portes depuis lundi der
nier en signe de protestation, d’une part, pour la 
lonrde imposition dont ils etaient Tobjet de la 
part de 1'Etat, et, de 1’autre pour les entraves 
qni etaient apportees dans leure fonctionement 
par le decret de Loi promulgue dernierement 
par le Minlsrere de I’Interieur.

A la suite de cette mesure, le Ministre des 
Finances ayant convoque chez lui la commis
sion qui etait chargee de s’occuper de cette que
stion, l’a informee que lui aussi raconnaissait 
que 1’imposition des cinemas etait reellement 
louude, com me d’ailleurs celle des articles de 
premiere necessite.mais que malheureusement il 
se trouvait actuellement dans Timpossibilite de 
la modifier en raison de la situation financiere 
actuelle, et lui promit des que cette situation le 
lui permetrait, de le faire en mettant en appli
cation un systerne fiscal a lui, qu’il avait en vue.

Le ministre de I’Interieur, a son tour, ayant 
re^u la commissions l’a assuree que, partageant 

lies vues des entrepreneurs, il procederait a des 
modifications importantes du susdit decret Loi.

A la suite des assurances des deux Ministres, 
la commissions a estime qu’il n*y  avait plus lieu 
de continuer la greve et decida en censequence 
1’ouverture des cinemas qui a eu lieu Samedi 
soir 11 crt.

Cette nouvelle propagee rapldement sur place 
a cause une grande joie chez le public, prive 
depuis une semaine de son spectacle favori, et 
qui accourut en foule aux diverces salles cine- 
matographiques.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ—ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζηζοϋνταί τακτικοί άνταποκριταΐ νέοι ή δε~ 

σποινίδε*  δηως Αντιπροσωπεύουν τδν <K.tviQp.. 
Αστέρα» είς τάς εξής πόλεις τής 'Ελλϊδος. 
Χίον, eΗράκλειον9 Ρέ&υμον, Κέρκυραν, Ιωάν 
νινα, Πρέβεζα, Άργοστόλιαν, Ζάκυνϋ'ον, Βο· 
δενά, Ιΐύργον (9 Ηλείας), Τρίκκαλα, ΑΙγιον, 
Βόλον, Σπάρτη, 9Αγρίνιον, Καλάμας, Ναύπ^ιον, 
Κόρινθον,Μέσολόγγιον, Φλώρινα, Βέρροιαν, καί 
δπου υπάρχει έστω καί εΐς κινηματογράφος ώς 
καί είς την Κορυτσάν ("Αλβανίας) καί Κύπρον,

Θά προτιμ&νται οΐ έγγράφοντες προηγουμέ- 
νως μερικούς συνδρομητάς.

01 έπι&υμουντές νά άναλάβουν άς άπευ^νν- 
&οΰν δι*  έπιστολής των είς την διεύ'&'υνσιν τοϋ 
«Ktv^p.· Άστέρος».

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
3 Χαρίλαον Τρικονπ^

Γραιιρατοθνρίς 36

ΑΦΙΧΟΗΣΑΝ :

ΕΤΑΙΡΙΑ ■

“ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ,,
ΚΛΡΑΊ ΣΚΟΥ 112-ΜΕΓΑΡ-ΚΟΡΚΟΔΗΛΟν I

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Αποκλειστικοί Άντεπρόσωποτ δεά την I 
Ελλάδα, Βαλκάνεα, Αίγυπτον Ιί

καί Χυρεαν ||ί

cinEmeccanica
Λί καλλετεραε καί τελεεότεραε μ.ηχαναί I 
προυολ^ς δεά μεγάλους καί μεκρούς Κ.ε· | 
νηματογράφους, Ίνστετούτα, ^χολεεα, | 
’Λτμόπλοεα, Ιπποδρόμεα, Οικίας κλπ. I
Λι καλλετεοαε τεμαε. Οε καλλετεροε I 

όροε. Τά καλλίτερα Modules |
Τιπάς κπταλόγονς,φωτογραφίας, ύνέδτα, ώς καί ό- I 
δηγίας έγκαταότάόεως -παρέχοιιενδωρεάν τώαίτονντι I

9Αντιπρόσωποι διά Μακεδονίαν καϊ Θράκην

ΉΡΩ-ΦΙΛΜ^
Όδος Βαόιλέως * Ηράκλειο»; 6 I

ΠΑΡΕΧΟΚΤΛΙ ΕΪΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΒΚ ΠΛΗΡΩΜΗΝ |

Τηλ. Λ<ενΟ. ΣΤΑΜΕΛΦΙΛ Μ

Αάμπαι οίκονοιιίας μέ
που acadin· Τό πρώτον 
βραβεϊον εις τον διαγωνι
σμόν τού Βερολίνου. 120 
Κινηματογράφοι εν Έλ- 
λάδι έπρομηθβύθησαν 
τοιαύτας λάμπας εξ ημών 
ύπέρτεραι, έγγυημένως, 
παντός συναγωνισμού.

"Ανθρακες προβο
λής παντός διαμετρήμα
τος, εις χαμηλάς τιμάς.

Κόλλα Agfa, ή ανώ
τερα ά'ά την κόσμον.

Άνρονλέζ καί Μλ· 
χαναί προβολής δι*  αί
θουσας·

ΤΑΙΝΙΑΙ κολοσσοί, 
αποτελούσα1 τό καλλίτε- 
ρον καί έπικερδέστερον
πρόγραμμα είς πάντα κινηιιατογράφον

Κινηματογραφικοί επιχειρήσεις πάσης φύσεως.

κάτοπτρον Ζciss, τύ

ΦΘΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
' ΚΥΡΙΟΙ ΑΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ < 

τί> γοαφεεον μου δύναταενά σάς προ- £ 
μιηβεύγ} καθ’ όλας τάς περεόδους Γ 
το φθηνότερο πρόγραμμχ καί το Γ 
καταλλ-ηλότερον δεά νά προσελκύω C 
πελατείαν. C

Γράφατε νά σάς στείλωμεν κατάλογον ζ 
καϊ τιμάς.

XV. FAITHS <
Πανεπιστημίου 53
(Στοά Πεσμοιτζόγλου) C

^ΑΘηνατ (

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κι»ηματογραφική μηχανή 
τελείως καινουργής είς συμφέρουσαν τιμήν. Πλη- 
ροφορίαι παρά τω μηχανικώ κ. Π. Χρίστο- 
δούλω (Κινηματογράφος ’Απόλλων) "Α&ήναι.
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ΛΟΥΠΙΓΚ ΔΗ ΛΟΥΠ ΊΙ μεγαλειτέρα ιών μέχρι σήμερον Σούπερ-Προντουξιών.

©I ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ Τό τιτάνιον αριστούργημα τού Φρίτς Λσγκ (Σκηνοθέτου των «Νιμπελοΰ- 
γκεν» καί τού «Μητρόπολις». ’ :

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΛΣ Μεγαλοπρεπής διασκευή τής ομωνύμου όπερέττας ιού Στράους 
(Πρωιαγωνισ ιαί : Βίλλυ Φρίτσ, Λιανέ Χάϊντ).

© ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΑΟΡΕΠΤΗΣ Τό έκπληκτικώτερον καλλιτεχνικόν δημιούργημα 
τής παγκοσμίου κινηματογραφικής παραγωγής,

ΕΝΟΧΟΣ
μέ συνδυασμόν συμπράξεως τέχνη ών ανθρώπων. 

Ένα πραγματικό θαύμα σκηνοθεσίας, ήθοποιίας καί δραματικής πλοκής (Μπέρναρδ 
Γκαΐτσκε, Βίλλυ Φρίτς, Σ. Βερνόν, Λ. Σλετόου).©

©I ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ρέ τόν Ζάκ Κατελαίν καί τήν περίφημον Ρούτ 
Βάϊχερ (Άνώτερον παντός χαρακτηρισμού).

© ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Συγκλονηστικό δράμα παρμένο από τήν ζωήν των καταγω 
γίων είς τό Άλγέριον (Μαρία Ζακομπίνι, Καμίλλη Χόρν 
Βάρβικ Βάρντ).

Η ΤΡΕΛΛΗ ΛΟΛΑ είναι όμολογουμένως ή ταινία πού έχει £ετρελλάνη δλην τήν ’Αθήνα 
(Πρωταγωνιστεί ή Αίλιαν Χάρβευ τής «'Αγνή; Σουζάνας»).

© ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ’Επιβλητικόν μνημεϊον άνεγερθέν υπό τού 
Κινηματογράφου είς τήν ιστορίαν.

ΕΙΛΩΤΕΣ ιΗ έν Ρωσσία ανθρώπινος τραγφδία κατά τήν παρελθούσαν εκατονταετηρίδα.

Ο ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΙΩ ΑΝΝ ΑΣ ΝΕ Υ το δραιιατικό μεγαλούργημα πού άπεθέωσε τήν Μπρι- 
γίτα Χέλμ (Πρωταγωνίστριαν τού «Μητρόπολις»).

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΝΩΝ Ονειρώδης οπτασία, αληθές καύχημα 
r ιής κινηματογραφικής τέχνης.

Τ© ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ *Η άνυπέρβλητ°ς έπιτυχία τής διασήμου τραγωδού Έννυ 
Πόρτ3ν.

G Κινιιιι ιτογραοτκαι όπεοέττατ τού ‘ΆϊχΗ^εργκ, αέ πρωταγωνίστάς τούς Βίλλυ Φρίτς, Χάρρυ
Λήτχε, Αίλιαν Χάρβευ. Ξένια Ντέσνι, Νιίνα Γκραλα, Β. Φύτερερ κ. α.ενια Ντέσνΐ, Νιίνα Γκραλα, Β. Φύτερερ κ. α.

Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
ΣΕΙΡΑΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ


