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Άναδημοσιεύσμεν τό κατωτέρω άρθρον τοΰ κ.

βέβαιοι ότι προσφέρομεν ύπηρεσίαν είς τούς άναγνώστας 

στέραν ιδέαν τοΰ κινηματογράφου τής γείτονος.

Άναδημοσιεύσμεν τό κατωτέρω άρθρον τοΰ κ. Ε. γράφοι έν Κων)πόλει, οί εξής: «Eclair» μέ 700 θέσεις, 
Άθανασοπούλου έκ τοΰ γερμανικού «Kinematograph» «Etoile» μέ 800 καί 15 θεωρεία, «Chic» μέ 550 θέσεις, 
βέβαιοι δτι προσφέρομεν ύπηρεσίαν είς τούς άναγνώστας «Palast» μέ 450 θέσεις, «Μίΐΐϊ» μέ 600 θέσεις, «Kemal 
μας, διότι τό άρθρον αύτό δίδει τήν τελειοτέραν καί σαφε- Bey» μέ 400 θέσεις, Alemdar, Chefac, καί Milal. 
στέραν ιδέαν τοΰ κινηματογράφου τής γείτονος. Είς τήν Άγκυραν, τήν νέαν πρωτεύουσαν τής Τουρ-

Ότε αί μεγάλαι έπαναστάσεις τή? Τουρκίας έτελείω- κίας ύπάρχουν μέχρι τής στιγμής μόνον δύο κινηματο- 
σαν ό Κεμάλ πασάς, ό νικητής στρατηγός προσεπάθησε γράφοι. Ό «Angoraclub· μέ 1000 θέσεις καί ό «Υεηϊ» 
πάσει δυνάμει νά έκνεωτερίση τήν χώραν του. Τά φέσια ··" οηη "η xj... λα ..α ·,ϊ_λ_
καί τά γιασμάκια κατηργήθησαν και ή χειραφέτησις τής 
γυναικός έπηκολούθησε. Ή τούρκισσα, ή όποια τόσα χρό
νια έκρυπτε τό πρόσωπόν της πίσω άπό πυκνά βέλλα 
καί περνούσε τόν καιρό της πίσω άπό κακγελόφρακτα 
παράθυρα, έκαμε ήδη τήν έμφάνισίν της δημοσίφ καί 
ήρχισε νά μιμήται τόν τρόπον τοΰ ζήν τών εύρωπαΐκών 
χωρών. Ή δυτικοευρωπαϊκή τέχνη καί πολιτισμός κατέ
χει έδαφος καθ’ δν χρόνον μαζί μέ τό φέσι παρηγκω- 
νίζοντο τόσες άλλες πατροπαράδοτες συνήθειες. Ύπό τήν 
προΰπόθεσιν αύτήν ήρχισεν νά προκόπτη ό κινηματογρά
φος καί ταχέως νά έξελίσσεται.

Τό τουρκικόν κοινόν άλλοτε πολλαπλώς έμποδιζόμενον 
ύπό τή; αύστηράς θρησκείας μετεβλήθη σήμερον είς 
τακτικόν έπισκέπτην τοΰ κινηματογράφου. Ή Τουρκία 
έχει έπί πληθυσμού 14 έκατομμυρίων κατοίκων 130 κινη
ματογράφους (Σ. Μ. Ή ύπεροχή τής 'Ελλάδος καταφανής). 
'Επί πληθυσμού 7 έκατομ. ύπολογίζουν 150 κινηματογρά
φους, έν άναλογία δηλ. πολύ μεγαλυτέρα). ’Αναλογεί δηλ. 
σέ κάθε 140.000 άτομα ένας κινηματογράφος. Οί περισ
σότεροι κινηματογράφοι ύπάρχουν είς τήν Κων)πολιν, 
Σμύρνην, Άγκυραν καί Άδριανούπολιν.

Ή Κων)πολις μέ πληθυσμόν 700.000 (έκ τών όποιων 
300.000 "Ελληνες) έχει τούς έξής κινηματογράφους : Ci
nema Opera είς έκ τών ώραιοτέρων καί πολυτελεστέρων 
κινηματογράφων τής Ανατολής. 'Ωραία άνάγλυφα καί 
μεγαλοπρεπείς τοιχογραφίαι χαροποιούν τό βλέμμα τοΰ 
θεατού. Περιλαμβάνει 1000 θέσεις καθημένων καί 24 
θεωρεία.

Ό κινηματογράφος ανήκει είς τήν Comptoir Cine 
Location καί διευθύνεται ύπό τοΰ κ. Παπαγιαννοπούλου. 
'Ακολουθούν ό κινηματογράφος «Magic» μέ 1400 θέσεις 
καθημένων καί 42 θεωρεία. Ό κινηματογράφος «Modern» 
μέ 1200 θέσεις καθημένων καί 20 λόζες. Ό κινημ.«Melee· 
μέ 1100 θέσεις καθημένων καί 36 λόζες καί ό ώραιότατος 
«Άμάμπρα» μέ 800 θέσεις.

Αύτοί είναι οί 5 μεγαλύτεροι καί ώραιότεροι κινημα
τογράφοι τής Τουρκίας, οϊτινες είναι κατά μεγίστην ανα
λογίαν καί οί κινηματογράφοι πρεμιέρας. Εύρίσκονται είς 
τό κέντρον τής πόλεως, οί 4 έξ αυτών είς τήν οδόν τού 
Πέραν και ό είς (Melee) είς τήν όδόν Ταξίμ.

Εκτός αύτών ύπάρχουν καί 2ας κατηγορίας κινηματο-

μέ 800. Ό αριθμός δμως αυτός δεν θά άργήση νά αύξηθή.
Ή Σμύρνη, ή άλλοτε δευτερεύουσα πόλις τής Τουρκίας 

μέ πληθυσμόν 250.000 έκ τών όποιων οί μισοΐ "Ελληνες 
είχε πρό τής καταστροφής αρκετούς ωραίους κινηματο
γράφους (Σ. Μ. έπί τής έλληνικής κατοχής), οϊτινες δμως 
κατά μέγα μέρος κατεστράφησαν μέ τήν πυρκαϊάν. ’Από 
διετίας δμως ήρχισεν πάλιν ή οίκοδόμησις καί σημειοΰ- 
μεν σήμερα: «Sale» μέ 1000 θέσεις, «Angora» μέ 800, 
«Άλάμπρα» μέ 700 «Tayre Palast» μέ 800, «Sakarie» μέ 
650, «Modem» μέ 100, «Mili Kionthanis» μέ 400 και 
«Ferah» μέ 300.

'Εντός ολίγων μηνών περατοϋται ή άνέγερσις τοϋ κινη
ματογράφου «Ismir Palast» μέ 1500 θέσεις. Είς τάς άλλας 
πόλεις υπάρχουν άνά δύο κινηματογράφοι κατωτέρας 
τάξεως.

Αί τιμαί τής πρώτης τάξεως κινηματογράφων κυμαί
νονται άπό 26 μέχρι 100 πιάστρες ή θέσις (άπό 10 δρχ.— 
36 δρχ.) Αί τιμαί τών θεωρείων κυμαίνονται άπό 250 
πιάστρες μέχρι 400 (δηλ. περίπου 85—125 δρ.). Τής δευ- 
τέρας κατηγορίας άπό 10 δρ. μέχρι 18 ή θέσις. Ή κινημ. 
σαιζόν άρχίζει τόν 'Οκτώβριον καί λήγει τόν Μάϊον. Ή 
νεαρά αύτή άναλόγως βιομηχανία καταπιέζεται έν τή έξε- 
λίξει της άπό βαρείαν φορολογίαν. Τό κράτος εισπράττει 
ώς φόρον 35ο) ο έπί τών τιμών. Ό μήν τοΰ Ραμαζανίου 
παρουσιάζει φυσικά τήν ζωηροτέραν κίνησιν.

Τό κέντρον τής κινήσεως είναι ή Κων)πολις. "Από 
δλες τις φίρμες ή γνωστότερα είναι έδώ ή «Fanamet», 
ήτις ώς γνωστόν ένοικιάζει φίλμ, «Παραμάουντ», «Μέτρο» 
καί «Φέρστ» Νάσιοναλ»."Αλλες φίρμες: Abravanel, Κώστα 
Ντιμπόγλου, Disqe Film, Huegseh Jus Film, Kemal 
Film, Histo Film, Νομικός Μιχαήλ, Opera Location, 
Σπυρίδης, U.F.A. film, Vita Film, Τσινιέζι Θεόδωρος. 
Ή φίρμες αύτές φέρουσιν κατά πρώτον λόγον αμερικα
νικά φιλμ, ακολουθούν γερμανικά καί γαλλικά, ήδη δέ καί 
ολίγα ρωσσικά. Ιδιαιτέρως συμπαθεί τό κοινόν τά άμερι- 
κανικά καί τά γερμανικά φίλμ. Ό «Φάουστ» έσημείωσεν 
μεχάλην έπιτυχίαν. Δι' ένοίκιον πληρώνουν οί κινηματο
γράφοι τής Α'ων)πόλεως 500-800 τουρκικός λίρας δηλ. 
21.000-32000 δρ. Τά 2ας βιζιόν καί είς μικρότερους κινη
ματογράφους άπό 100-400 τουρκ. λίρες δηλ. 4000-1500 δρ. 
διά τό φίλμ.

Ή φορολογία είναι 5 πιάστρες τό μέτρο, 75ο)ο τοϋ



Κινηματογραφικός ’^ότίιρ
Κινηηατογοαφτκός Άθτίιρ

φόρου αύτοΰ δίδονται είς τόν έρυθρόν σταυρόν.
Ή κινηματογραφική βιομηχανία τής Τουρκίας άντι- 
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Film». Ίδρύθη πρό έτών καί υποστηρίζεται ύπό τοϋ κοά- 
τους. Μέχρι τής στιγμής «έγΰρισε» 4—5 φίλμ, έκ τών 
οποίων τρία μέ μιαν ρωσσιδα πρωταγωνίστριαν. Πέρυσι 
παρουσίασε τήν τελευταίαν τουρκικήν έπανάστασιν τοΰ 
ΤΓεμαλ, φίλμ το όποιον έσημείωσεν ■θριαμβευτικήν έπιτυ
χίαν μεταξύ τοϋ τουρκικού κοινού. Ό σκηνοθέτης Ε. 
Muchriny Bev,, όστις έργαζεται είς τήν έταιρείαν αύτήν, 
ητο έπί πολύ σέ στούντιο τής Ρωσσίας.«Έγύριζε» έκεϊ τά 
φίλμ «Spartakus» καί «Kamilla».

Ή λογοκρισία αύστηροτάτη ιδίως σχετικώς μέ τήν 
πολιτικήν και τα ήθη. Η «Μητρόπολις» ώς έπαναστατι- 
κόν άπηγορεύθη. Νέοι κάτω τών 18 έτών μόνον είς παι
δικός παραστάσεις έχουν είσοδον καί αϊτινες πάλιν λαμ
βάνουν, χώραν μέχρι τής δύσεως τού ήλιου. Παραβίασις 
τιμωρείται μέ πρόστιμον, διά δευτέραν φοράν μέ δίμη- 
νον φυλάκισιν.

, Λύτη είναι ή κατάστασις τοΰ κινηματογράφου έν Τουρ- 
κιφ, νηπιώδης όπως σχεδόν εις δλην τήν ανατολήν άλλά 
πολύ έλπίζει κανείς είς τήν ταχεϊαν καλυτέρευσιν.

! (Μετάφρασις Ro—Ma)

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ-
JOK’ ή κινηματογραφική κίνησις τοϋ ωραίου νη

σιού μας, οφείλεται στάς εταιρείας «Σινέ—Όριάν» 
προπαντός, καί «Φάναμετ». Τόσο ή μιά, δσοκ’ή 
άλλη, προσεπάθησαν νά παίξουν τά ωραιότερα έργα, 
τις παγκόσμιες επιτυχίες.

Ή «Σινέ-Όριάν» στά κινηματοθέατρά της (Λευ
κωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, ’Αμμόχωστο) μάς 
παρουσίασε τ’αξέχαστα έργα: «Βαριετέ»; «Μιχαήλ 
Στρογκώφ». «Πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου», «Βαρ
κάρης τοΰ Βόλγα», «Μυθιστόρημα μιας έταίρας»κλπ.

Η Φαναμετ (Λευκωσία, Λάρνακα) παρουσίασε τά 
μεγάλα : «Μπέν Χούρ», «Αΰτοκρατορικό Ξενοδοχείο», 
«Μποέμ», «Αυτοκρατορικές Βιολέττες», κλπ.

Η αλήθεια είναι πώς τώρα τελευταία κ’ οί δυο 
εταιρείες, παίζουν έργα ασήμαντα. Δέν ξέρω ποΰ νά 
τ’ αποδώσω. Πάντως ελπίζω ή κατάστασις νά διορ- 
θωθή.

Στή Λεμεσό ή «Σινέ-Όριάν» τό τελευταίο δεκα
πενθήμερο παρουσίασε αυτά τά έργα :

«Νιτσεβό» ταινία Γαλλική, τοΰ Μπαροντσέλλι. 
Πρωταγωνιστοΰν οι Βανέλ, Λίλιαν Χώλ Νταίβις. 
Σούζο Βερνόν.

* «Πρίγχηψ καί Κοκόττα» ταινία γερμανική, τής 
Οΰφα. Πρωταγωνιστοΰν οί Λοΰσι Ντορέν καί Γου- 
ΐλλι Φρίτς. «Ζήλεια» μέ τή Λΰα ντέ Ποΰττι, Βέρνερ 
Κράους, Άλεξάντερ. Έργο γερμανικό, τής μεγάλης 
εταιρείας Οΰφα.

Προεβλήθησαν ακόμα τρεις ταινίες, μέτριες. Μιά 
μαλιστα το «νησί τοΰ χαμένου χρυσοΰ,» ντυμένη τό 
λαϊκό μανδύα, ήταν εντελώς ανυπόφορη.

Κ. Κλ.

ΒΡΟΧΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Είναι αχαρακτήριστος ή ευχέρεια με/}’ ής οί κύ
ριοι ενοίκια σταί τον φόρου των δημοσίων θεαμάτων 
παρέχουν τάς άτελείας εις τους διαφόρους φίλους των 
καί είς ανθρώπους οί όποιοι ουδέποτε ήξιώθησαν άτε
λείας παρά τοΰ δημοσίου διά τον άπλούστατον λόγον 
δτι δέν άνήκον είς καμμίαν τάξιν έπαγγελματιών έξ 
έκείνων είς τους όποιους ό σχετικός νόμος παραχωρεί 
τό προνόμοιον τούτο. "Ανθρωποι τών όποιων αί σχέ
σεις μέ τά δημόσια θεάματα είναι τοιαντη οΐα ή σχέσις 
τών φαραακοποιών μέ τούς κρεοπώλας, κέκτηνται 
άτελείας διά δύο, τρία και πολλάκις διά τέσσαρα άτομα. 
Συγκεκριμμένως άναφέρομεν τόν ταμίαν τοΰ θεάτρου 
«Κεντρικόν» ό όποιος έχει ατέλειαν διά δύο άτομα, 
κάποιον δφιμον δημοσιογράφον μη άνήκοντα είς ούδε- 
μίαν τών δύο αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών ορ
γανώσεων την «ένωσιν συντακτών» καί τόν «Σύνδεσ
μον δημοσιογράφων» καί πλείστους άλλους τής αυτής 
κατηγορίας χαίροντας άτελείας παραχωρηθείσης είς 
αυτούς γεινναιοφρόνως άπό τούς κ. κ. ένοικιαστάς.

Είς χιλιάδας ανέρχονται αί μέχρι σήμερον παρα- 
χωρηθεΐσαι άτέλειαι έξακολουθούν δέ είσέτι νά παρα- 
χωροννται αφειδώς.

Θά μας παρατηρητή ίσως δτι οί κ. κ. ένοικιασταί 
έφόσον ήγόρασαν τούς φόρους άπό τό δημόσιον είναι 
ελεύθεροι νά διαθέσωσιν όσασόήποτε άτελείας θελήσαυν 
άφοϋ άλλως τε τούτο είναι έναντίον τοϋ συμφέροντος 
αυτών. ’Έχει καλώς. 'Οφείλουν διιως οί κύριοι οντοι 
νά γνωρίζουν δτι δταν μετά τινας μήνας ή έπιχείρησίς 
των δέν εύοδοϋται καί δέν πραγματοποιηθούν αί προϋ- 
πολογησθέϊσαι εισπράξεις, δέν δικαιούνται νά προβά
λουν παράπονα είς τό δημόσιον καί νά ζητούν νά τούς 
χαρισθή ή ζημία σύμφωνα μέ τό τερατώδες Ν. Διάταγ
μα τό δποίον άγνωστον ποιος γενναιόδωρος νομοθέ- 
της συνέταξε. Δέν δύνανται οί κύριοι οντοι όχυρούμε- 
νοι όπισθεν τής μεγαλοψυχίας τοϋ νόμουυ νά διαθέ
τουν αφειδώς άτελείας και είς τάς υπηρέτριας των 
άκόμη δημιουργοϋντες πιθανότητας αποτυχίας εις τήν 
έπιχείρηοϊν των.

Νομίζομεν δέ δτι τό Ύπουργέϊον τών Οικονομι
κών έχει καθήκον νά αναθεώρηση τόν υφιστάμενον 
νόμον και νά άρη τήν ευεργετικήν διμταξιν αυτού καθ’ 
ήν δύναται τό δημόσιον νά χαρίζη είς τούς ένοικιαστάς 
τήν ζημίαν είς ήν τυχόν ήθελον περιπέσει οί έκάοτοτε 
ένοικιασταί τών δημοσίων φόρων. "Ας είναι δέ βέ
βαιον τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών δτι τότε 
πρώτοι οί ένδιαφερόμενοι ένοικιασταί θά σπεύσουν 
νά καταργήσουν τήν ατέλειαν καί άπό αύτόν τόν· 
έαυτόν των.

ΔΙΑΤΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

(Λογιζόμεθα ευτυχείς δημοσιεΰοντες τό κα
τωτέρω άρθρον τής Σκανδιναυής καλλιτέ- 
χνιδος Γκρέτα Γκάρμπο δπερ μάς άπεστάλη 
ύπό τοΰ κ. Δαυίδ Μπλουμ, διευθυντοΰ τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου Τύπου τής <Μέτρο- 
Γκόλδουϊν-Μάγιερ» κατ’ εντολήν τής καλλι- 
τέχνιδος.
Ή μεταφράσασα τοΰτο τό άφιερώνει είς τάς 
αΰτοχρησθείσας έλληνίδας βεντέτ καί είς 
τάς υποψήφιας τοιαύτας).

Τό Χόλλυγουντ είναι έν είδος λαχείου. Έπί τών 
χιλιάδων ποΰ αγοράζουν τήν τύχην των, μόλις ένας ή 
δύο αποκτούν τήν τόσον έπιθυμητήν καί άνέλπιστον 
δόξαν.

Δι’ αύτόν τόν λόγον αποθαρρύνω έξ αγαθής προ- 
θέσεως τάς νεαράς δεσποινίδας ποΰ τυφλαί άπό μα- 
ταιοδοξίαν ονειροπολούν τάς δάφνας τής οθόνης.

Σήμερον δέ, υπάρχουν είς τό Χόλλυγουντ πλεΐ- 
σται νεαραί δεσποινίδες τάς οποίας τό κινηματογρα- 
φιζόμενον Κοινόν ποτέ δέν θά ΐδη έπί τής οθόνης. 
'Υπάρχουν δμως καί σπάνιαι προνομιούχοι φύσεις 
δι’ ας πιθανόν ν’ ακούσατε νά γίνεται λόγος καί τών 
οποίων ή ειμαρμένη θά ή έξ ίσου λαμπρά δσον περι
πετειώδης καί περίεργος, παρομοία δηλαδή μέ τών 
ήρωΐδων τοΰ φίλμ.

Είναι λυπηρόν νά μή ήμποροΰμεν νά δώσωμεν 
είς τήν δημοσιότητα διά τών στηλών τοΰ Τύπου τάς 
άναριθμήτους διαψεύσεις έλπίδων ας γνωρίζωσιν αί 
προσεγγίζουσαι τάς κινηματογραφουπόλεις μετά τήν 
μοιραίαν άρσιν τοΰ πέπλου πού κρύβει τούς συνεχείς 
αγώνας ημών τών αστέρων.

Τότε μόνον θά έβλεπεν ό Κόσμος πόσον άφαντά- 
στως τραγική Γιναι ή θέσις τών δεσποινίδων ποΰ αγω
νίζονται νά κατονικήσουν τά ανυπέρβλητα εμπόδια 
επάνω είς τά όποια συντρίβονται αί χειραιρρικαί ονει
ροπολήσεις των.

Πόσαι έξ αυτών δέν έχουν ουδέ καν γνωρίσει τό 
εσωτερικόν τοΰ στούντιο. Καί αΰται άσφαλώς ιΐναι 
περισσότεραι άπό τούς μονίμως εργαζομένους άστέρας 
είς τάς τρεις συνθέτους ’Αμερικανικός κινηματογρα- 
φουπόλεις Χόλλυγουντ, Λος ’Άνζελες καί Κοΰλβερ 
Σίσυ.

Πλησίον δέ εις αύτάς τάς αποκλήρους αϊτινες δέν 
έγνώρισαν τό χαμόγελο τής τύχης ποΰ έγνωρίσαμεν 
ημείς, αί όποϊαι δμως, είς άνταπόδοσιν προσεφέραμεν 
τήν ΰπαρξίν μας ολοκαύτωμα είς τήν τέχνην, υπάρ
χουν εκατοντάδες εκτάκτων, χρησιμευουσών ως «κο
σμητικά πλαίσια» τών άστέρων, άλλ’ αϊτινες θά πα- 
ραμείνωσι πάντοτε φυγκιράντ (βοηθητικαί) άνεπαρ- 
κώς άμοιβόμενοι διά νά ζώσιν άνέτως.

Ποιος ξεύρει έκεϊναι τάς οποίας ή μοίρα δέν 
ήξίωσε νά χρηματίσουν αστέρες, ϊσως είναι τυχηρό-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΗΣ 090ΗΗΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ’Ιανουάριος, (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). 

—Όπως σάς έγραψα καί εις τήν προηγουμένην μου άν- 
ταπόκρισιν ή βιομηχανία τών κινηματογραφικών ταινιών 
έχει σημείωση άλματικήν πρόοδον έδο . Ιό Βουκουρέστι, 
τό Ίάσιον, τό Μπρασόβ καί άλλαι πόλεις τής Ρουμανίας 
έχουν κατακλυσθή άπό πλήθος γραφείων κινηματογρα
φικών ταινιών τά όποια έργάζονται έπιτυχώς.

Αί κοοιώτεραι έταιοεϊαι τάς όποιας αντιπροσωπεύουν 
τά γραφεία αύτά είναι ή «Fanamet», ή «Λούξ»», ή «Κάν- 
να· αντιπροσωπευόμενα άπό τόν όμογενή κ. Καραγεωρ- 
γην, «Hatador», «American Gomp.», «Gloria», «.Gau
mont», «Pahte», «Atristic», «Arta» κτλ.

Τά κινηματοθέατρα ε'ς δλην τήν Ρουμανίαν ανέρχον
ται σήμερον είς 200 περίπου. Μ»νον εις τό Βουκουρέστι 
λειτουργούν 32 έξ ών τό μεγαλειτερον είναι τό «Odeon» 
τό όποιον έχει άνεγερθή εσχάτως έπί τή βάσει τοϋ σχε
δίου τοϋ «Astrium» τού Βερολίνου.

Επίσης έντός ολίγου άποπερατοΰται ένας νέος κινη- 
ματόγραφος ό όποιος θά είναι μεγαλοπρεπέστατος καί 
θά όνομασθή «Trianon».

Άλλ’ βνφ οι Ρουμάνοι είναι τόσον προοδευμένοι^ είς 
τόν κινηματογράφον παραδόξως ύστερούν από τους ^Ελ
ληνας είς τας διαφημίσεις. ΙΙρέπει δέ νά όμολογηθή δτι ή 
ελληνική διαφήμισις τών κινηματογραφικών ταινιών είναι 
άπόπάσης άπόψεως τελεία ό δέ τρόπος καθ’ δν διεξάγε
ται αΰτη προκλητικώτατος. Θά ήμπορούσε μόνον νά π·ι- 
ρατηρήση κανείς είς τάς έλληνικσς διαφημίσεις μίαν 
έλλειψιν ή όποια άπορώ πως διαφεύγει τούς έλληνας έπι- 
χειρηματίας. Ιίρόκειται περί τής παραλειψεως τού όνό- 
ματος τοΰ σκηνοθέτου τού όποιου ή συμβολή δια την 
έπιτυχίαν μιάς ταινίας είναι σπουδαιοτάτη. ’Εδώ εις τήν 
Ρουμανίαν διά νά προσελκύση τό ένδιαφέρον ένα φίλμ 
είναι απαραίτητον είς τήν σχετική του διαφήμισι ν’ άνα- 
φέρεται μαζύ μέ τό όνομα τοΰ πρωταγωνιστού καί τό 
όνομα τοΰ σκηνοθέτου. Διότι ό σκηνοθέτης είναι^διά τήν 
ταινίαν ότι είναι ό συγγραφεύς διά τό θεατρικόν έργον.

Καί αύτά μέν δσον άφορά τούς κινηματογράφους καί 
τά φίλμ ποΰ παίζονται είς αύτούς. Άλλ ή Ρουμανία 
δέν περιορίζεται έως έδώ. "Εχει νά έπιδείξη συγχρόνως 
καί αρκετούς άστέρας τής όθόνης διαπρέψαντας εις τό 
έξωτερικόν.Είς αύτούς συγκαταλέγονται εκτός τών άποθα- 
νόντων ήδη καλλιτεχνών Τ duard de Max καί Mihail Flo- 
rescu, ό Mihailescu ή Eliga la Porta ή όποια έπαιξε τόν 
«Φοιτητήν τής Πράγας» παρα το πλευρον τοϋ Κόνρατ 
Φά'ίτ καί Brandusa GrogaWtrso ή όποια έπαιξε είς 
πολλά φίλμ μεταξύ τών όποιων καί εις το «Jalma la 
Doudles*

Χάριν τών αναγνωστών τοΰ «Κινημ. Αστέρος» ή ώς 
άνω καλλιτέχνις εύηρεστήθη νά μού δώση μίαν ένδιαφέ- 
ρουσαν συνέντευξιν τήν όποιαν θά σάς άποστειλω δια 
τό προσεχές.

Ρενέ Α- Θεοδοότάδης

τεραι όσων ύπερέβησαν τό κατώφλι τοΰ στούντιο άλλα 
δέν ήμπόρεσαν νά τηρήσουν τάς υποσχέσεις ποΰ έδω
σαν είς τόν έαυτόν των. Αΰται είναι πένθιμα συντρίμ
ματα τραγικών ναυαγίων είς τάς οποίας δέν άπέμεινε 
τίποτε, ουδέ ή ελπίς διά νά τάς άναγεννήση I...

Γκοέτα Γκάοιιπο
Μετάφοαοις I. Σ.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΣ
των πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων εις τούς κεντρικούς κινηματογρά

φους τών ’Αθηνών Α', Β' θέοεως και θεωρείων.

c0 «Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ. Ά σ τ ή ρ» έν τή έπι&υ- . 
μία του όπως έξυπηρετή πάντοτε τους άναγνώττας\ 
του, εϊτε έπιγειρηματίαι εϊνε ούται εϊτε απλοί άναγνώ- | 
σται φίλοι τοΰ κινηματογράφου εϊτε καί αυτό ακόμη | 
τό Δημόσιον, δημοσιεύει σήμερον μερικόν κατάλογον 
τών προβλη&έντων άπό τής 15ης ’Οκτωβρίου 1927 
Α'. βιξιόν έργων μέχρι τής 25ης Δεκεμβρίου τοΰ αυ
τού έτους μετά τών σημειωΰέντων εισιτηρίων εϊς ένα 
έκαστον έργον κατά τήν έβδομάδα τής προβολής του.

Σκοπός τής δημοσιεύσεως τού κατωτέρω πίνακος 
κυρίως εϊνε διά νά άποδειχΰή ακόμη μίαν φοράν । 
ποιαν κρίσιν διέρχονται αί κινηματογραφικοί έπιχει- I 
ρήσεις έξ αφορμής δυσβαατάκτου φορο/.ογίας τών εί- |

σιτηρίων έξ ή προήλέάεν ή ΰπερτίμησις αυτών κατό
πιν τής γνωστής άπεργίας καί ή συνεπεία τούτου έ- 
λάττωσις τών θεατών.

Διότι αν τό Κράτος έδέ,χετο έλαφράν τινά έλάττω- 
σιν τού φόρου όχι μόνον δέν θα ηΰξάνετο ή τιμή 
τών εϊσιτηρίων άλλ’ άντιϋ'έτως ήιαττούτο κατ’ ά 
ναλογίαν πρός τό συμφέρον τον τε Κοινού καί τού 
Δημοσίου. Τουναντίον όχι μόνον ή έλάττωσις δέν έ- 
γένετο δεκτή άλλ’ έφορολογή&η κατ’ αναλογίαν και ή 
μικρά ΰπερτίμησις τών εισιτηρίων εις τήν δποίαν ή- 
ναγκάσΰλησαν νά καταφύγουν αί έπιχειρήσεις πρός κά- 
λυφιν τών υπέρογκων δαπανών των.

1.» — 21 ’Οκτωβρίου

Έργα ’Αττικόν Ίντεάλ Μοντιάλ Πάνθεον
•

-πέλντ. Όλύμπ. Οϊίφα

"Αμαξα ύπ’ άριθ. 13 11530 _ _
Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος — 10157 — — —
Μαρτύριον Γυναικός — — (>449 _ — ω

Μιχ. Στρογκώφ Β' βιζών — < — — 13017 _
Θλίψεις σατανά -- — — — 6623

22 — 3 ι Όκτωβρ ιον

Θύελλα 14644 __ _ __ _
Περιπλ. ’Ιουδαίος β' εποχή — 7982 — — —
’Άνθρωπος μέ τόν ’Ισπανό — — 17554 — —
Χρυσή Μάσκα — < — — 5494 — <
Αύτοκρατορικόν Ξενοδοχεΐον — — — — 10287

31 Οκτωβρίου — 6 Νοεμβρίου

'Ιερό Βουνό 12647 _ _ __ _
Μυθιστόρημα ’Απόρου Νέου — 6000 — — — —
’Ιωάννα Μέρεντιθ· — — 7669 — — —
’Άνθρωπος μέ τόν ’Ισπανό β' έβδ. — — — 10800 — — <
Μαύρη χορεύτρια — — — — 7974 —
Ματωμένο γράμμα — — — — — 5607

6—11 Νοεμβρίου—Άττεργία 12-—20 Νοεμβρίου

Σιβηρία 23467 __ _ _ _
Μπέτυ Δακτυλογράφος — — — __ __
Κόλασις — — 9732 __ — __ ω

Πριγκήπισσα Σοκολάτας — — — 8253 __ _
’Αγνός Γλεντζές — — — — 9056 __
Μήστερ Βοϋ — — — — 5099

7Κινηματογραφικός Άβτηρ

21—27 Νοεμβρίου

'Υπό τήν σκιάν τών τάφων 
Εύνοουμένη τοΰ Μαχαραγιά 
Σιβηρία Β' έβδομάς 
Μία νύχτα έρωτος 
Αιχμάλωτος
Μάσκες Θεατρίνων

19779 1 

—

—
1 

.. 
1 

1 
1 

1

8780

—

1

11085

—
1

1 
1 II § 

1

- I
__

4892 ।

28 Νοεμβρίου — 4 Δεκεμβρίου

Μπέν Χούρ
Μαύρος Θάνατος
Χορεύτρια τοΰ Τσάρου
Καλό μου Παρίσι
Λεμβούχος τοΰ Βόλγα Β' βιζών
Μπέν Χούρ

23414

16019

~ ί

! Η 
f 1 

1 1 Ζ
11159

= 1

10557

;> — 12 Δεκεμβρίου

Πΰρ
Μαύρος Πειρατής
Έμδεν
Μαύρος Πειρατής
Μπέν Χούρ Β' έβδομάς
Μπέν Χούρ 
'Ωραιότερες γαμπίτσες

14037
8435

17870

—
-

10850
8767

-

4985
5595

13 — 18 Δεκεμβρίου

'Ιππότης τών Ρόδων 
Συρματοπλέγματα 
Πληγωμένη Πεταλούδα 
Τί έ'παθε δ Γιάννης 
Μάε ή Κλέπτρια

IT
Στερνό φιλί

9985
8845 '

7020
14041

4059
4790

3611

19 — 2.» Δεκεμβρίου

Κακομοίρες γυναίκες (Μακιγιάζ)
’Εγκλήματα Μητρότητος
Πόσο έκόστισε ή Νίκη
Μοργκάν ή Σειρήν
Στα καταγώγια
Κλοπή
7 κορίτσια τής κ. Γιούρκοβιτς

9933
>

1
|
1

14431

=

9206

I =
7012

I

2987

II 
II 

II 
II 

II 
II s

Προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει πίνακας εισιτηρίων I σαλονίκην, δια ν αποδειχθή ουτω οτι η έφετεινή κοι
τών Επαρχιακών Κινηματογράφων άρχίζοντες άπό I σις είναι κατά 20 ο)ο ανώτερα τής περυσινής.
τάς μεγαλουπόλεις και συγκεκριμμένως άπό τήν Θεσ- 1
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. (Συνέχεια έκ τοΰ δευτέρου τεύχους) 
did τής έφευρέσεω; τών μεγάλης εύαισ&ησίας φωτο

γραφικών πλακών κατωρ&ώ&η ή φωτογράηίησις τών 
κινούμενων αντικειμένων. Άλλ’ ή φωτογραφία άπέδιδε 
μίαν μόνην φάσιν τής κινήσεως καί ό πόίέος πρός άπει- 
κόνησιν όλων τώί φάσεων έκάστης κινήσεως ώ&ησε πρός 
έφεύρεσιν ιδίων μηχανημάτων.
. _Πρός τόν σκοπόν τούτον είργάσ&ησαν άπό τοΰ 1860 
ό Κόμμαν καί ό Σέλλερε έν Άγγλίς, c Ντιουμόντ καί ό [ 
Ντιουκάς έν Γαλλία, πλήν είς ούδέν άξιον λόγον κατέλη
ξαν λόγω τής ιιικράς εύαισ&ησίας τών τότε φωτογραφι- \ 
κών πλακών. Κατά τό 1874 ό Γάλλος αστρονόμος Ίάνσεν ! 
flanssenj έφεδρε φωτογραφικόν μηχάνημα, τό όποιον 
ώνόμασε ρεβόλβερ, καί <5ιά τοΰ όποιου κατώρ&ωσε νά 
φωτογράφηση τήν αλλεπάλληλον κίνησι? τής ’Αφροδίτης 
έπί τοΰ δίσκου τοΰ ήλιου. Άπό τού 1877 πρώτος ό 
Αμερικανός έρασιτέχνης Έδουάρδος Μάϊμπριτξ fE.May- 
bridge) κατώρ&ωσε νά φωτογράφηση----- ------------------

ϋ·ούσα είς χεϊρας τής εταιρίας Γκωμόν, οΰσιωδώς μετε- 
βλή&η καί έτέ&η είς εύρεϊαν χρήσιν.

Τό Κινητοσκόπιον τού Edisson ΰπήρξεν ή πρώτη 
στερεά βάσις διά τήν ταχεϊαν έξέλιξιν τής Κινηματογρα- 
φίας. Άπετελεϊτο τούτο έκ κιβωτίου έντός τού οποίου 
έτοτο&ετεΐτο^ταινία μήκους δέκα μέτρων, έλισσομένη 
έπί πολλών τροχίσκων. ‘Ο τρόπος τής κατασκευής καί 
τής φωτογραφήσεως τών ταινιών ύπό τοΰ Edisson, το 
μήκος καί τό πλάτος τής εικόνας τής ταινίας, έμειναν 
έκτοτε ώς βάσις είς τάς ακολούθους Κινηματογραφικός 
εφευρέσεις.

Κατά τό 1894 οί άδελφοΐ Λιουμιέρ ('LumiereJ κατε- 
σκεύασαν πρώτοι μηχανήν μέ διακεκομμένην μετακίνησιν 
τής ταινίας καί κατά τό 1895 έκ&εσαντες αυτήν προέβη- 
σαν εις παράοτασιν δημοσίων θεαμάτων, έν Παρισίοις.

ΠΑΥΛΟΣ I. ΧΑΡΤΟΜΑΖΙΔΗΣ
ΤΕΛΟΣ

τήν άλλεπάλληλον κίνησιν ζώων κατά 
τόν έξής τρόπον. Έτοπο&έτει 12 έως 
30 φωτογραφι ιάς μηχανάς, τήν μίαν 
παραπλεύρως τής άλλης μέ τόν φακόν 
έστραμμένον πρός λευκόν παραπέ
τασμα, ευρισκόμενον είς άπόστασιν 
τινά άπό τών φωτογραφικών μηχα
νών. Μεταξύ τών φωτογραφικών μη
χανών καί τού λευκού παραπετάσμα- 
τος έτοποθέτει δάπεδον έκ κινητών 
τμημάτων, τά όποια έπεκοινώνουν 
μετά τών φωτογραφικών μηχανών δι’ । 
ήλεκρικοϋ αγωγού. "Οταν τό ζώον, 
διερχόμενον <5ιά τοΰ μεταξύ τών μη
χανών καί τού παραπετάσματος χώ
ρου, έπάτει έπί τών κινητών τμημά
των, διά τού ηλεκτρικού ρεύματος τού 
άγωγού ήνοίγετο ό φακός έκάστης άν- 
τιστίχου μηχανής καί έφωτογραφεΐτο 
τό διερχόμενον ζώνον, κατ’ έκείνην 
τήν φάσιν τής κινήσεως τον. ‘Η έπί 
τοΰ πεδίου τούτου δράσις τού φωτο
γράφου Άνσιούτς (AnschuzJ ΰπήρ
ξεν άνωτέρα τής τοΰ Μάϊμπριτξ. 
Άξιαν δμως Ιδιαιτέρας προσοχής 
είναι αί έργασίαι τού καϋηγητού 
Μαρέϊ (Matey.), τοΰ έπιδοθέντος είς 
τήν φωτογράφησιν τής πτήσεως τών 
πτητών. Οΰτος {μιμούμενος τόν lans- 
seti ε<ρ»ΰρ«“τό -φωτογραφικόν τουφέ
κια. Μέ τό φωτογραφικόν του τουφέ
κι ό Μαρέι έφωτογράφειδώδεκα φω
τογραφίας άλλεπαλλήλου κινήσεως. 
Άλλ’ ό Μαρέϊ δέν έμεινεν ευχαριστη
μένος άπό τήν προρρηθεϊοαν εφεύρε- 
σίν του καί κατά τό 1888 προέβη 
είς τήν έφεύρεσιν νέου είδους μηχα
νής πρός φωτογράφησιν έπί χαρνίνων 
ταινιών. Ή μηχανή^αύτη υπήρξε τό
πρόπλασμα τών σήαερον έν χρήσει κι 
νη ματογραφικών μηχανών καί έχρη- 
σίμευσεν ώς άφετηρία πρός έφεύ- 
ρεσιν αυτών.

Πρώτος ό Ντεμενί, βοηθός τοΰ Μα
ρέϊ, κατά τό 1893 κατεσκεύασε πατά 
τόν τύπον τής μηχανής τοΰ Μαρέϊ 
τελειοτίραν μηχανήν, καί τέλος κατά 
τό αύτό έτος 1893 έκαμε κρότον τό 
-Κινητοσκόπιον» τού Edisson. Ή

Λ«ΟΥΡΛ ΛΟΠΛΛΝΤ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) έκλεισαν είς τό μπουντρούμι. ’Εδώ πειά τό πράγμα 
ήρχιζε νά μέ διασκεδάζη.
Τά κτθώτια ιιί τήν.... SuvaytTtBa

Μετά μίαν ώραν περίπου ήλθεν ό άστυνόμος, ό 
όποιος μάς έκάλεσεν είς τό γραφεΐον του διά νά μάς 
άνακρίνη.

"Οταν τοΰ είπα δτι ονομάζομαι Σαλοΰπεζ καί δχι 
Νέγκρι, μέ ήρώτησε συνωφρυωμένος:

— “Ωστε έχετε δυο ονόματα;
Οί συνάδελφοι ήθέλησαν νά τόν πιάσουν μέ τό 

καλό καί νά τόν πείσουν δτι θά πρόκειται ασφαλώς 
περί παρεξηγήσεως. Ό χρόνος μας έξ άλλου ήτο 
χρήμα.

Άλλ’ δ φστυνόμος έμεινεν ανένδοτος.
— ’Ανοίξατε αυτά τά κιβώτια! μάς εΐπεν έπιτα- 

κτικώς.
’Αδύνατον διεμαρτυρήθη ό ρεζισσέρ. Τά κιβώτια 

αυτά περιέχουν ταινίες, ποΰ άν τής δή τό φώς τής 
ημέρας, θά καταστραφοΰν.

Άλλ’ ή έξήγησις αύτή τοΰ ρεζισσέρ ένίσχυσε τάς 
ύποψίας τού νέου αυτού Σέρλοκ Χόλμς, δ όποιος είς 
τό τέλος μάς είπε μέ κωμικήν σοβαρότητα:

— Γνωρίζω πολύ καλά τί περιέχουν αυτά τά κιβώ
τια. Περιέχουν δυναμίτιδα:

Τό γράγμα μάς έφάνη τόσον άστείον, ποΰ έβα
λα με δλοι τά γέλοια. Άλλ’ δ άστυνόμος δέν ένγοούσε 
νά πεισθή δτι είνε. . γελοίος. ’Επέμενε ν’ άνοιχθούν 
τά κιβώτια. Ό ρεζισσέρ ήρνεϊτο διαρκώς καί τά όρ
γανα τής τάξεως έφοβούντο πάλιν νά μεταχειρισθούν 
βίαν. Διάβολε ! Δέν παίζει κανείς μέ τήν δυναμίτιια i

— Σάς διατάσσω ν’ άνοίξετε μόνος σας αυτά τά 
κιβώτια ! έπανέλαβεν δ άστυνόμος.

—- Τά άνοίγομεν ευχαρίστως, παρετήρησεν ό δπε- 
ρατέρ, έάν μάς βρήτε ένα σκοτεινόν θάλαμον. Διότι 

1 διαφορετικά θά μάς ζημιώσετε πολλά χρήματα καί 
I θά σάς έγείρομεν άγωγήν.

Ό άστυνόμος καί τά ’άλλα άστυνομικά όργανα 
έπήγαν είς τήν γωνίαν καί «συνεσκέφθησαν δΓ ολίγα 
λεπτά. Μετά τήν σύσκεψιν έξεδόθη ή άπόφασις:

Θά έμέναμε κλεισμένοι είς τό μπουντρούμι μέχρις 
δτου έλθη ένας έμπειρογνώμων !

(Ή συνέχεια είς τό προσεχές)
ΠΟΛΑΑ ΝΕΓΚΡΙ

Κακά προαισθήματα

μηχανή τοΰ Ντεμενί έϊησμονήθη 
καί μόλις κατά τό 1899 περιελ- |

“Ολα έπήγαιναν θαυμάσια κατά τήν ιστορικήν κι
νηματογράφησήν τοΰ έργου μου «όί σκλάβοι τών 
αισθήσεων». Ή πρώτη σκηνή, μετά τήν έπέμβασιν 
τής αστυνομίας, είχε τελειώσει, καθώς είπαμε, καί ήρ- 
χιζεν ήδη ή δευτέρα, ή όχι όλιγώτερον σοβαρά άπό 
τήν πρώτην.

Ξαφνικά δμως παρετηρήσαμεν δτι εϊμεθα εντελώς 
μόνοι. “Ολοι οί περίεργοι ποΰ ήσαν πρό δλίγου μα- 
ζευμένοι είχαν έξαφανισθή, μή έξαιρουμένων καί αυ
τών τών χωροφυλάκων, τών οποίων εϊχομεν ζητήσει 
τήν ένίσχυσιν. Αυτό μάς ανησύχησε δλους. Διά ποιον 
λόγον οί αφελείς χωρικοί δέν ήθελαν δπως πριν νά 
λάβουν μέρος είς τήν ταινίαν; ’Ασφαλώς κάτι έκτα
κτον θά είχε συμβή. ’Αλλά τί ακριβώς, κανείς μας 
δέν ήμποροΰσε νά ύποθέση.

Παρ’ δλα ταΰτα έξακολουθήσαμεν νήν εργασίαν 
μας. '0 πρωταγωνιστής έπαιζε θαυμάσια τόν ρόλον 
του καί ή σκηνή διεδέχετο τήν άλλην. Καί δμως εγώ 
δέν ήμποροΰσα νά ησυχάσω !
*Εν όνόμηττ τον νόμον

Ένφ «έγυρίζετο» ακόμη μία χαρακτηριστική σκη
νή τοΰ έργου μοο, ξαφνικά, ένας χωροφύλαξ ποΰ 
κατέφθασεν, ήλθε νά τοποθετηθή μεταξύ τής μηχανής 
καί τών έκτελεστών. Είς τό σημεϊον εκείνο τής ταινίας, 
ήμπορεϊ νά ϊδη κανείς ακόμη τήν τεραστίαν χερού
κλαν’του.

"Ολοι έμείναμεν κόκκαλο. Ή έκπληξίς μας δέ 
ύπήρξεν ά* *όμη μεγαλυτέρα, δταν ακούσαμε τήν βρον
τώδη φωνήν του :

— Σάς συλλαμβάνω έν όνόματι τοΰ Νόμου !
Πολλοί συνάδελφοι, μεταξύ τών οποίων καί ή 

ύποφαινομένη, έθύμωσαν μετά τήν πρώτην έκπληξιν.
— Δέν μάς λέτε, σάς παρακαλοΰμεν, διά ποιον 

λόγον :
— Ό λόγος υπάρχει καί θά τρν μάθετε έντός 

δλίγου, άν καί τόν γνωρίζετε πολύ καλά !
Τί νά γίνη ; Ήναγκάσθημεν νά διακόψωμεν τό 

«γύρισμα» καί νά άφήσωμεν τό κωμικόν έκεΐνο δρ- 
γανον τής τάξεως νά μάς όδηγήση είς τόν αστυνομι
κόν σταθμόν ύπό τά χαιρέκακα βλέμματα καί τά χλευα
στικά χαμόγελα τών κατοίκων τοΰ χωριού.

Είς τήν αστυνομίαν μάς έθεσαν ύπό φρούρησιν 
είς τήν αρχήν, κατόπιν δέ νεωτέρας διαταγής μάς



Ktvy ηατογραφτκός Άδτηρ
10

ΤΑ ΙΧΤΕΑ. ΤΗΣ; §lT»ra

, _ --------------------------------------------------------------------------- 11
«Κινηματογραφικός Άότηρ ----------- φ -
ΤΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ

CHANTAGE(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ)

= LI BELEY — ---------

- ° Φ,ρ,1τςο Λθθπχάϊμερ αγαπά τήν Ντορίς μίαν γυ-1 αυτόν ακριβώς τόν λόγον άφήκε τόν τοαπείίτην Βάλτεν 
ναικα πολύ ωραιαν αλλα ιδιοτροπον και εκκεντρικήν ή I νά γίνη σύζυγός της. '

Άλλ’ ό Φρίτς έ'χει καί 
αυτός μίαν μοναδικήν ιδι
οτροπίαν δπως δλοι οί νέ
οι. ’Αγαπά συγχρόνως καί 
τήν Χρηστίνα μία θελκτι
κή καί αθώα κούκλα, κό
ρη τοΰ μουσικού Βέϋριγκ. 
Καί παρά τό γεγονός δτι 
τό αίσθημα τού Φρίτς 
πρός τάς δύο γυναίκας 
είναι έξ ίσου μεγάλο καί 
ισχυρό, είναι συγχρόνως 
καί έξ ίσου διάφορον.Διό
τι πρός τήν Χρηστίνα αι
σθάνεται ένα αίσθημα βα
θύ καί αγνόν έν άντιθέσει 
πρός τόν παράφοραν έρω
τα πού αισθάνεται πρός 
τήν Ντορίς.

Τήν Ντορίς τήν έγνώ- 
ρισε έσχάτως άπό τήν Μί- 
τσι, φίλην τοΰ συμφοιτη- 
τού του Θεοδώρου Καίσαρ.

Ό Θεόδωρος άντιλη 
φθείς έγκαίρως τόν έπι- 
κίνδυνον έρωτα είς τόν 
όποιον περιεπλάκη ό φί
λος του καί έπιθυμών νά 
τόν άποσπάση άπό αυτόν 
σκέπτεται μαζί μέ τήν Μί- 
τσι νά τοΰ εύρη ένα κορί
τσι ωραίο καί ικανό νά τόν 
κάμη νά ξεχάση τάς έξω- 
φρενικάς ιδέας πού έτρεφε 
γιά τήν Ντόρις.

Πράγματι τό κορίτσι 
δέν ήργησε νά εύρεθή. 
Ήτο ή Χρηστίνα ή οποία 
ήτο φίλη τής Μίτσι. 'ο 
Φρίτς χωρίς νά γνωρίζη 
τάς προθέσεις τών φί
λων του άφήκε τόν έαυ-

όποία άρέσκεται νά έχη πολλάς κατακτήσεις άπλώς καί I τό του νά σύρεται πρός τήν Χρηστίνα τήν όποια έξ 
μονον δια να ικανοποιη τα επιπόλαια γούστα της. Δι’' ζν . ι < ,<> ’1 ls (Συνεχεία εις την 12ην σελίδα)

3Yli την 3ίτυφ^ός, %άν "31ντ]ε^ο και 3C ΖΡεμώ — 3ΐροεβ^ήόη εις τό « <5ΐττικόν*

Ό λόρδος Ούίδκομ, ιδιοκτήτης με
γάλης μάρκας αυτοκινήτων, έχει ύπαν- 
δρευθή μίαν γαλλίδα άπό τ> ν οποίαν ά- 
πέκτησε δύο τέκνα. Ή λαίδη Ούίδκομ 
διάγει βίον μελαγχολικόν. Ύφίσταται, 
μετά κάποιας δυσφορίας τό έπίμονον 
κόρτε τού διευθυντοΰ τών έργοστασίων 
τοΰ συζύγου της, τού Κρίστιαν Ρόη.

Μίαν ημέραν εις τό Μόντλερυ κατά 
τήν διάρκειαν δοκιμών αυτοκινήτων, κά- 

. μνει ή λαίδη Ούίδκομ, τήν γνωριμίαν 
τοΰ κόμητος Ζενύ ενός θελκτικού καί άρι- 
στοκρατικού σπόρτσμαν. ’Αρχίζει ένα 
φλέρτ, τό όποιον καταλήγει μετ’ δλίγας 

. εβδομάδας, εις έναν μεγάλον έρωτα, άνευ 
έλπίδος, καθοσον η λαίδη επιμενει εις τα 
καθήκοντά της. Ούτος πάσχων, διότι αι
σθάνεται τήν έγκατάλειψιν, έρχεται νά 
έπισκεφθή τήν λαίδην Ούίδκομ. Κάμνει 
πικράς παρατηρήσεις είς τήν νεαράν γυ
ναίκα,*διά τήν δήθεν φιλαρέσκειάν της.

Ή λαίδη Ούίδκομ, αντί άλλης άπαν- 
τήσεως άποσπμ τάς σελίδας τού ιδιαίτε
ρου της τετραδίου, γεμάτας άπό έξομολο- 
γήσεις έρωτος, καί τας εγχειρίζει εις τον 
Ζενύ τήν στιγμήν άκριβώς, κατα την ο
ποίαν είσάγεται ό Ρόη είς τό^ σαλονάκι 
της. Ό Ρόη αισθάνεται νά τόν, κυριεύη 
ζηλότυπος υποψία, θέλει νά γνωρ,ιση τι 
περιέχουν τά χαρτιά αυτα. Έξερχομενος 
τής έπαύλεως Ούίδκομ, τήν αύτήν ώραν 
μέ τόν Ζενύ, τόν καλεΐ είς γεύμα. Κατό
πιν συνοδεύει τον Ζενυ εις το απέραν- 
τον μοδέρνο στούντιο, τό όποιον χρησι
μεύει ώς γκαρσονιέρα εις τήν πλούσιον 
αριστοκράτην καί παρισταται εις τήν τουα- 
λέτταν του, βέβαιος τοιουτοτρόπως, δτι 
τά πολύτιμα χαρτιά εύρίσκονται εντός τοΰ 
πορτοφολιού του. Είναι δωδεκαμιση τοΰ 
μεσονυκτίου. Ό Ζενυ καί ο Ρόη έχουν 
έγκαθιδρυθεϊ είς τό μπαρ «Βενέτσια» το 
μέγα νυκτερινόν κέντρον τής μόδας. Ο 
Ζενύ έπανευρίσκει πρός μεγάλην του έκ- 
πληξιν έναν συστρατιώτην, οστις είχε κα-

Ή όυηπαβης καλλττέχνις τίίς οθόνης Ματρη Φιλ- 
untv, ή οποία πρωταγωντδτεϊ είς τό νεον εργον τΛς 
Ούνίβεριίαλ μετά τοΰ Ίβόν Μουζοβκτν, τό οποίον 
0ά προβάΧλη ,προόεχώς ή S»vi
δτ» εϊνε τό τελενταϊον εργον τοβ ΛΙουζοθκτν που 

έγίτρ%όεν ότην Ά^ιερικπ,
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σμοϋ καί ανοίγει τό πορτοφόλι του έπί τής ταμπλίττος 
τοΰ μπαρ. Ό Ρόη διαμαρτύρεται καί πληρώνει τά 
έξοδα, επωφελείται δέ τής έλαφράς μέθης τοϋ Ζένυ, 
διά νά τοΰ υπεξαίρεση τό χαρτί, τό όποιον εύρίσκεται 
εντός τοΰ πορτοφολιοΰ του. 'Η Λούλη, είδε τήν διφο- 
ρουμένην κίνησιν τοΰ Ρόη, θέλει νά όμιλήση άλλά 
τήν μαλώνει σκληρώς δ άνδρας της, τόν όποιον ενο
χλεί ή φλυαρία της, καί μή τολμοΰσα, σιωπά. Τήν 
έπομένην, έλθών ό Βερνάν είς τό «Βενέτσια», διά νά 
έπαναλάβη τό νούμερό του, ευρίσκει τό πορτοφόλι. 
Άπατηθείς άπό τό σύμπλεγμα τοΰ ονόματος καί άπό 
τήν κάρτα τοΰ Ρόη, τήν οποίαν άνακαλύπτει στέλλει 
τό πορτοφόλι είς τό γραφεΐον τοΰ Ρόη. Ό Ζένυ κα
ταφθάνει μόλις άνεχώρησεν δ υπηρέτης φέρων αυτό. 
Τρέχει είς τοΰ Ρόη, ελπίζει νά φθάση προτοΰ αύτός 
εύρη καιρόν νά περιεργασθη τό περιεχόμενον. Έν 
τφ μεταξύ ευλογεί ό Ρόη, τό λάθος, τό όποιον τοΰ 
επιτρέπει νά γνωρίση τό ζηλότυπον μίσος του. "Οταν 
έμφανίζεται ό Ζενύ τοΰ λέγει: Κύριε, ή τύχη έφερεν 
είς χεΐρας μου χαρτιά, τά όποια μοΰ άποδεικνύουν 
τήν πρόθεσίν σας, νά ταράξετε τήν ήσυχίαν τοΰ φ'λου 
μου Ούίδκομ. Άπεφάσισα νά σάς εμποδίσω.

Καί ό Ζενύ υπό τήν απειλήν τοΰ σκανδάλου, υπο
κύπτει είς τούς δρους τούς όποιους τοΰ επιβάλλει ό 
αντίζηλός του ορθωθείς ώς τιμωρός ενώπιον του'πρό
κειται νά άποκαλυφθή είς τά δμματα έκείνης ποΰ 
άγαπά, τόσον άνανδρος, ώστε ή γενναιόφρων νεαρά 
γυνή νά μή δύναται νά τοΰ διατηρήση τόν έρωτά του. ι

Πράγματι ό Ρόη μεταβαίνει είς τήν οικίαν τοΰ I 
λόρδου καί τοΰ εγχειρίζει ένα σημείωμα διά τοΰ I 
όποιου άποδεικνύεται δτι ή γυναίκα του έχει έρωτικάς ι 
σχέσεις μέ τόν κόμητα Ζενύ. Τήν στιγμήν εκείνην 
εισέρχεται καί ή Λούλη μέ τόν κόμητα διά νά εκθέσουν 
τήν αλήθειαν. Ό Λόρδος άναγινώσκει τό σημείωμα 
άλλ’ άντί νά όργισθή άπαντά είς τόν διευθυντήν του.

—Αύτό κύριε αφορά τήν κυρίαν μου καί όχι εμένα. 
Καί στρεφόμενος πρός τήν σύζυγόν του τής εγχειρίζει 
τήν επιστολήν λέγων συγχρόνως πρός τόν Ρόη.

—Κατσπιν τούτου καταλαβαίνεται κύριε δτι δέν 
δύνασθε νά παραμείνετε πλέον έδώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ

“Υπό τόν ανωτέρω τίτλον ή ήμερησία «L.B.B.» τοϋ 
Βερολίνου τή; 4 ’Ιανουάριου έ. έ. δημοσιεύει τάς ακο
λούθους πληριφορίας τάς όποιας συνεκέντρωσε έκ διαφό
ρων δημοσιευμάτων τοϋ«Κινημ. Άσ«έρος».

»Ό πρώτος κινηματογραφικός συνδυασμός δστις ύφί- 
στατο έν Έλλάδι, διελύθη μετά άπό μικρόν διάστημα 
ύπάρξεως (15 μηνών). ΑΙς αυτόν άνήκον ή Σινέ Όριάν 
ή'Αμέρικαν. Φίλμ καί ή ”Η στερν Φίλμ. Τό 
τράστ αύτό, ή «Τριάνκλ·, άπέβλεπε είς άντίπραξιν κατά 
τής «Φάναμετ». Διελύθη δέ ένεκα εσωτερικών διαφορών.

»'Ο διευθυντής τή; -Φάναμετ» είς τάς ’Αθήνας άπε- 
χώρησεν, άντεκατεστάθη δέ ύπό τοΰ κ. Κρόνφιλδ.

»*£ντός τοϋ ’Ιανουάριου ή ελληνική πρωτεύσουσα 
άποκτρ δύο νέους κινηματογράφους κεντρικούς».

Κινηιιατογρα^τκός Άότ
·ϊ>
ΦΛΕΡΤ
(.Συνέχεια έκ τής 10ης σελίδος) 

άλλου άγαποΰσε, καίτοι έγνώριζε δτι δέν έμοιαζε καθό
λου μέ τις άλιες. Έν τούτοις ολίγον κατ’ ολίγον ό 
Φρίτς άρχισε νά αισθάνεται βαθύτερο αίσθημα πρός 
τήν Χρηστίνα.

Ό Φρίτς άπό τίνος άρχισε νά συχνάζη στο σπίτι 
τοΰ τραπεζίτου. "Ενα βράδυ λαβαίνει άπό τόν τελευ
ταίοι’ μίαν πρόσκλησιν διά νά μεταβοΰν μαζύ μέ τήν 
γυναίκα του είς τό θέατρον. Ό Βάλτεν έχων υπό
νοιας άπό πολλοΰ διά τόν Φρίτς καί εννοεί τάς σχέσεις 
του μέ τήν γυναίκα του ήθελε προ παντός νά πεισθή 
αν αί ύπόνοιαί του ήσαν βάσιμοι.

Άφ’ ετέρου ή Χρηστίνα μεταβαίνει καί αύτή είς 
τήν παράστασιν τής εσπέρας έκείνης χάρις είς δύο εισι
τήρια τά όποια τής έστειλεν ό πατέρας της.

Έν τούτοις ό Φρίτς άρνεΐται νά δεχθή τήν πρόσ- 
κλησιν τοΰ Βάλτεν καί ετοιμάζεται ήδη νά γράψη είς 
τήν μηχανήν πρός τήν Ντόρις μίαν ψυχράν επιστολήν 
ύπό τύπον διακοπής σχέσεων. Άλλά τήν σιιγμήν 
εκείνην ή Ντόρις όρμωμένη άπό μίαν προαίσθησιν 
σπεύδει στο σπίτι τοΰ Φρίτς καί ακριβώς τήν στιγμήν 
πού είχε μισογραμμένη τήν έπιστολήν.

Ή άνάγνωσις τοΰ αποσπάσματος τήν κάμει έξω
। φρενών καί άρπάζουσα αύτήν μέ θυμόν τήν ξεσχίζη. 
Μετ’ ολίγον ό Φρίτς άλλάζει ιδέαν και οί δύο νέοι 
συμφιλιώνονται έκ νέου, μ’ ένα θερμόν καί περιπαθές 
φίλημα.

Είς τό θέατρον ή Χρηστίνα ματαίως άναμένει 
•ςόν Φρίτς. Άντ’ αύτοΰ βλέπει τόν γηραιόν υπηρέτην 

। της να τήν πλησιάζη καί νά τής δίδη μίαν έπιστολήν 
γραμμένην είς ύφος ψυχρόν. Ταυτοχρόνως μέσα εις 
ένα θεωρεΐον διακρίνη τόν Φρίτς μέ τήν Ντόρις καί 
εννοεί πλέον τά συμβάντα. Άπό τής στιγμής αύτής 
διά τήν Χρηστίνα, τό έργον δέν έχει κανένα πλέον 
ένδιαφέρον.’Έξαλλος σπεύδει νά εγκατάλειψη τήν αϊ- 

1 θουσαν καί μέ τά κόπου συγκροτείται διά νά μή λιπο- 
θυμίση. ’Έξω ένφ κατήρχετο τήν κλίμακα παραζα
λισμένη, τής πέφτει ή έπιστολή. "Ενας άνθρωπος 
έσκυψε καί τήν πήρε καί έξηκολούθησε τόν δρόμον του. 
Ήτο δ Βάλτεν. Περίεργος σύμπτωσις. Δύο υπάρξεις 
νά υποφέρουν άπό αύτό τό αίσθημα ζηλοτυπίας χωρίς 
νά γνωρίζωνται.

'Ο Βάλτεν σπεύδει νά παρηγόρηση τήν Χρηστίνα 
λέγοντάς της δτι οί νέοι πολλές φορές έχουν είδικάς 

I άπασχολήσεις άπό τάς οποίας δύσκολα άπαλλάσσον-
! ται. Τήν έπομένην ό Βάλτεν μή εύρίσ/.ων τήν γυ- 
I ναϊκα του είς τό σπίτι του πηγαίνει είς τό σπίτι τοΰ 
ι Φρίτς δπου εισέρχεται κρυφίως. ’Εκεί δέν ευρίσκει 
। μέν κανένα, ευρίσκει δμως τό ένα τραπέζι στρωμένο 
I άπό τό όποιον συμπεραίνει δτι κάποιο ζευγάρι έπέ- 
| ρασε στιγμές οργίων έκεϊ μέσα. "Ενα άνθος μαδη- 
I μένο κατά γής ένισχύει τήν υπόνοιαν του δτι ή γυναίκα

Κινηματογραφικός Άότηρ

του ήτο έκεϊ μέσα διότι αύτή έπροτιμοΰσε πάντοτε τό 
είδος εκείνο τών άνθέων.

Τό ’ίδιο βράδυ ή Χρηστίνα, ή Μίτσι καί ό Θεό
δωρος πηγαίνουν είς τό σπίτι τοΰ Φρίτς διά νά περά
σουν τί) βραδειά των. Ή Μίτσι μέ ύφος ψυχρόν σπεύ
δει νά ζητήση έξηγήσεις άπό τόν Φρίτςγιά τήν γυναίκα 
μέ τήν οποία εύρίσκετο στο θεωρείο τοΰ θεάτρου. Ό I 
Φρίτς μεταμελημένος έτοιμάζετο νά ζητήση συγγνώ- 
μην δταν αίφνης μπαίνει ό Βάλτεν, ό όποιος τοΰ ζη-1 

. τεΐ ίκανοποίησιν.
Τήν έπομένην ορίζεται ή μονομαχία. Ό Φρίτς 

διά τελευταίαν φοράν έπισκέπτεται τήν Χρηστίνα καί 
σπαράσσεται ή καρδιά του δ'ότι δέν θά τήν ξαναϊδή 
ίσως ποτέ. ’Αναγνωρίζει δλα του τά σφάλματα τώρα 
άλλ’ είναι πλέον αργά.

Τήν έπομένην ή Χρηστίνα μ’ ένα μπουκέτο είς τό 
χέρι σπεύδει στο σπίτι τοΰ Φρίτς νομίζουσα δτι θά 
έφευγε γιά ταξείδι. ’Έτσι τής είχε είπή διά νά τήν 
καθυσυχάση. Άλλ’ άντ’ αύτοΰ βλέπει ένα κενοτάφιο 
έμπρός της καί μετ’ ολίγον μανθάνει δλην τήν τρα
γικήν άλήθειαν. 'Ο Βάλτεν τόν έφόνευσε κατά τήν 
μονομαχίαν. Ή Χρηστίνα είναι πλέον άπαρηγόρητη. 
Ή άπώλεια τοΰ άγαπημένου της, τής έστοίχισε πολύ. 
Δέν θέλει πλέον νά ζήση. Καί τήν έπομένην ένφ ό 
πατέρας της έπαιζε ένα θλιβερό κομμάτι στο βιολον- 
σέλλο κατά παράκλησίν της, ή Χρηστίνα δηλητηριάζε
ται καί έκπνέεΓ ό θάνατος τούς ήνωσε διά παντός
έμπρός είς τήν αιωνιότητα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ :
Ρ. Β. (Ένταΰ&α).— Δυστυχώς δέν είνε δυνατόν νά δημοσι- ι 

ευ&η διότι αποτελεί κα&αράν διαφήμισιν και ώς γνωστόν αί 
διαφημίσεις πληρώνονται. Περί αύτοΰ δμως &’ άσχολη^η τό 
περιοδικόν έν καιρω καί ϋ·ά γράφ^ άμερολήπτως την γνώμην 
του διά την άξίαν του.Χαλκίδην (Σέρρας).— Φωτογραφίαι έλήφ&ησαν καί 
σάς ευχάριστου μεν.Άρ. Μενδρι/νον (Θεσ)νίκην).— Συνδρομή έλήφ&η, σάς 
ευχάριστου μεν.Κ. ’^νδρεόπουλον.— Κατά λάδος έδημοσιεύδη τρίμηνος 
άνςί έξάμηνος. ’Επιταγή 240 έλήφδη, εύχαριστοΰμεν. Δέν είνε 
δυνατόν νά σταλούν ώρισμέναι φωτογραφίαι, διότι δέν υπάρχουν. 
ΙΙάντως έλπίξομεν νά αρέσουν αί σταλεΐσαι.

-Στασινόπουλον (Λεβάδειαν). ' Ημείς ώς καλλιτέραν λύσιν 
εύρήκαμε δτι έγράφαμεν εις τό προ προηγούμενο?. Συνεννοη- 
δήτε μόνοι σας καί στείλατέ μας μίαν κοινήν έπιστολήν ύπογε- 
γραμμένην καί άπό τούς τρεις.

Μ. Γιαννίρην (Σΰρον).— Συνδρομή Κοσμογκράφ έλήφδη 
εύχαριστοΰμεν. ’Επίσης είοεπράχδη καί ή άλλη άπόδειξις. Πα- 
ρακαλοΰμεν νά ένεργήτε δι’ έγγραφός συνδρομών.

Ήλ. -Καστρίτην (Λεβάδειαν).— Παρακαλοΰμεν άπαντήσατε 
έπιστολήν μας, οταλεΐσα Ρ. R.

Φ. Ναζλόγλου (Κών)πολιν)^— Μέχρι σήμερον δέν έλάβα· 
μεν ούτε έκκαδάρισιν ούτε άπάντησιν είς τό σημείωμά μας. Τί 
συμβαίνει;Κ. Κλεοβούλου (Λεμεσσόν).— Έλάβαμεν τήν πρώτην 
άνταπόκρισιν ή οποία δημοσιεύεται εις τό παρόν τεύχος. Σάς 
παρακαλοΰμεν νά μάς στέλνετε τακτικά.

Ρ. Θεοδοσιάδην (Ένταΰδα).— Έλήφ&ησαν καί τά δύο έξ 
ών μόνον τό πρώτον δημοσιεύεται. Περί τών τρυκ έγράφαμεν 
.πολλάκις μάς είναι δέ γνωστά. Πάντως εύχαριστοΰμεν.

ΠΙΝΑΞ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ

Α'. Βιζιδν τών ’Αθηνών.—Α'· καί Β'· Οέόεως.
Άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1927. Μέχρι 26 Ίανουαρίου 1928.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν άνευ σχολίων πίνακα 
τών πραγματοποιηθέντων μέχρι σήμερον εισιτηρίων 
Α'. καί Β'. θέσεως είς ένα έκαστον τών κινηματοθεά
τρων τών Αθηνών άπό 1ης ’Οκτωβρίου 1927 μέχρι 
τής 9.30' μ. μ. τής 26 Ίανουαρίου 1928, έπιφυλασ- 
σόμενοι νά δημοσιεύσωμεν πλήρη τοιοΰτον είς τό 
τέλος τής περιόδου, δλων τών κινηματογράφων ’Αθη
νών, Πειραιώς καί ’Επαρχιών κατά τό δυνατόν.

Α'. θέσεως Β'. θέσεως

’Αττικόν 139.764 54.854
Μοντιάλ 75.441 29.716
’Ολύμπια 76.984 20.065
Ούφα Πάλας 60.628 6.359
Πάνθεον 115.370 40.830
Σάλον Ίντεάλ 52.501 30.042
Σπλέντιτ 77.584 38.204

δηλωςις
Διαλυομένης τής έταιρίας «Γεώργιος Συ

ν οδ ι ν ό ς κ α ί Σ ί α» άπό 23ης Ίανουαρίου έ.έ., 
λαμβάνω τήν τιμήν νά φέρω είς γνώσιν τής άξιοτί- 
μου πελατείας τής ώς άνω έταιρείας ώς καί τφ Σφ 
Κοινώ δτι, ούδεμίαν θά φέρω εύθύνην καί ύποχρέω- 
σιν διά πάσαν τυχόν γενομένην πράξιν παρά τής ώς 
άνω έταιρείας «Γ. Συνοδινός καί Σία» καί διά λογα
ριασμόν της άπό τής 23ης Ίανουαρίου έ.έ.

Έν Πειραιεϊ 20 Ίανουαρίου 1928 
Μετά τής προσηκούσης τιμής

Γ, X. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ [ 
‘‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ,, £

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται πάντοτε καί L 
άποστέλλονται είς τούς αίτοΰντας έκ τών Έπαρ- [ 
χιών μέ τήν ίδίατ^πάντοτε τιμήν, τόμοι άδετοι ί 
τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος» τών έτών r 
1926 καί 1927 πρός δραχμάς 150 έκαστος, έ- ► 
λεύθεροι ταχυδρομικών τελών. Έπίσης τεύχη ζ 
άπό τοΰ έτους 1927 καί έντεΰθεν πρός δραχμάς [ 

πέντε έκαστον. t



Κτνηιιατογραφτκός Άότηρ Κ»νηνατογ(>α^τκός Άθτίιρ

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(Der Weltkneg—Παραγω,ή U.F.A.)

Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας» καί τό «Σπλέντιτ- 
Ή κινηματογράφησις τοϋ παγκοσμίου πολέμου είναι 

ασφαλώς δχι μικρόν πράγμα. Τούτου δοθέντος ή κρίσι. 
διά τό φίλμ αύιό πρέπει νά μή είναι απολύτως αύστηρά.

Σέ πολλά μέχρι σήμερον φίλμ κατά τό μάλ/.ον ή ήττον 
έπιτυχώς είδαμε τόν μέ,α πόλεμόν, άλλ’ όχι έν συνόλφ, 
απλώς έπεισόδιά του. Ή U.F.A. έπεδίωξε -. ά μάς ιόν 
παρουσίαση ολόκληρον καί κατεσκεύασε τό φίλμ αύτό είς 
3 εσπερίδας ή σαφέστερου δύο μέρη· Τό πρώτο μέρος 
όμολογώ μετά λύπης μου δτι δέν μέ Ικανοποίησεν όσον 
περίμενα.

“Εχω τήν γνώμην δτι αν προηγουμένως δέν έχεις με
λετήσει τόν μέγαν πόλεμον δέν δύνασαι νά λάβος πλήρη 
καί σαφή άντίλι,ψιν τούτου μέ μόνον τό φίλμ αύτό. ’Έ
πειτα, ένώ αληθώς παρουσ άζει άμερολήπιως τά γεγονό
τα, προπαγανδίζει ύπερβολικά ύπέρ τής Γερμανίας. Έξ 
άλλου ή συνεχής παρουσίασις χαριών πιθανόν νά είναι ή 
καλυτέρα καί έντυ.τωτικωιέρα μέθοδος άναπαραστάσεως 
ώρισμένων συμβάντων, είναι όμως χωρίς αμφιβολία κου- 
ραστικωτάτη διά τό κοινόν. Ό κόσμος λοιπόν δσιις πη
γαίνει νά δη τόν «Παγκόσμιον ΙΙόλεμον» μέ ποικίλας ά- 
παιτήσεις, φυσικά φεύγει μέ τήν ένιύπωσιν δτι σχεδόν 
δέν είδε τίποτε.

Αύτά είναι κυρίως τά άσθενή μέρη τοϋ φίλμ. 'Υπάρ
χουν έν τούτοις τόσαι αλλεπάλληλοι είκόνες ιοιαύτης πρω
τοτυπίας καί «οιαύτης τεχνικής τελειότητος, ώστε ό λά
τρης τής τέχνης, όχι λίγες φορές νά ένθουσιάζεται.

ΑΙ έναλλαγαί έξ άλλου «ού χρώματος είναι έντυπωτι- ' 
κώταται. ’Αεροπλάνα, τσέπελιν, ύποβρύχια, τεράστια κα
νόνια, γιγανιιαϊα όβούζια, άοφυξιογόνα, τάνκς. ’Ιδού π.χ. ! 
μία είκών τής έπί τφ κατασιρεπτικώτερον βαθμιαίας έξε- 
λίξεως τού πολέμου. Είς τά μεγαλύτερα άκόμη προτερή
ματα τού φίλμ π-,-έπει νά άναφέρω τάς θαυμασίας αληθώς 
έκ τοϋ φυσικού είκόνας.

Γενικώς ό «Παγκόσμιος Πόλεμος» είναι άπό τά καλύ
τερα τού είδους του. °Ενα πολύ καλό Ιστορικό φίλμ κα
τάλληλον διά έπιστημονικώς μορφωμένο κοινόν. Έδώ ά 
τυχώς παρεξηγήθη, έν τούτοις ό τίτλος του έλκύει πάν
τοτε. Ro—Ma

Η ΓΥΜΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
(La femme nue—Παραγωγή Natan) 

Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον»
Τό γνωστόν έργον τοϋ Άνρί Μπατάϊγ συγκεντρώνει 

πολλά στοιχεία, τά ότοϊα τό κάνουν νά συγκινή αρκετά 
τήν λαϊκήν ψυχήν. Τό λαϊκόν λοιπόν αύτό έργον άτυχώς j 
ό Λεόνς Περέ τό κατέστησε·.· έτι λαϊκώτερον. Σφάλμα όχι1 
μικρόν. Έπρεπε νά έπιδιώξη νά έξυψώσρ κάπως τό σε
νάριο καί συνάμα μέ σκηνοθετικούς νεωτερισμούς καί τε
χνικός ποωτοτυπίάς νά τό καταστήση καλλιτεχνικώς, φίλμ μέ απαιτήσεις.

Τό φίκμ αύτό έν τούτοις τό σώζουν ώρισμένα προτερή
ματα* τά έξής.’ Διάφορα καλοβαλμένα «έξω«ερ κά», μερι
κοί έπιτυχεϊς σκηναί, δπως τό καρναβάλι τής Νίτσας καί 
άλλαι σκηναί έπιρρεασμέναι άπό τό «Κενιγκσμαρκ».

Άλλο σφάλμα τού φίλμ είναι οί ώς έπί τφ πολύ άνε- 
πιτυχεϊς φωτισμοί (π.χ ή σκηνή τού χορού διάνά άρκε-

σθώ είς αίαν σκηνήν άπό πάσης άπόψεως τετριμμένη»).
Άπό τούς ήθοποιοΰς μόνον ή Louise Lagrange αλη

θώς Ικανοποιητική. Παίζει φυσι· ώτατα και έν συνόλφ 
υπόσχεται άκόμη περισσότερα. Υπερέχει καταπληκτικώς 
δλων. Ό Πέτροβιτς καλούτσικος- Κυριολεκτικώς δέ απαί
σια ή Νίτα Νάλντι. Έγκατέλειψε τόν κινηματογράφον. Τό 
άντελήφθη ίσως άργά, άλλ’ έπί τέλους τό άντελήφθη.

Τό συμπέρασμα είναι δτι πρόκειται περί ένός φίλμ 
σχετικώς καλού, καταλλήλου κυρίως, κατά πολύ ορθόν 
χαρακτηρισμόν φίλου συναδέλφου, διά μιντινέτες. Τό 
καλλιτεχνικώς, έν τούτοις μάλλον κουραστικόν, αύτό φίλμ 
έσηιιείωοεν έδώ έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Ro—Ma

Ο ΣΚΑΚΙΣΤΗΣ
(Le joueur d’ echecs—Παρ. Ste Romans Histouques) 

Προεβλήθη είς τό «Σαλόν Ίντεάλ»
Ένα έπεισόδιο άπό τήν πολωνική Ιστορία έπί τής 

έποχής τής Αικατερίνης II είναι ή κεντρική Ιδέα τού μυ
θιστορήματος του Henri Dupuy—Mazuel. Παρ’ δλον δέ 
πού δέν λείπουν άρκεταί έντυπωτικαί δραματικοί στιγμαί 
έν τούτοις »ό σενσριον αύτο, τό μίγμα Ιστορίας καί φαν
τασίας (κατά τό σύστημα τού Δουμά πατρός) είναι ε(ς 
πολλά σημεία κουραστικόν καί έν συνόλφ δχι σπουδαίον

Ο Ραϊμόν Μπερνάρ έν τούτοις, ό σκηνοθέτης, είργά- 
σθη τόσον εύσυνειδήτως ώστε κατώρθωσε νά μάς παρου
σιάσω ένα φίλμ μέ άπαιτήσει:, άσφαλώς ένα άπό τά έλά- 
χισ.α τής γαλλικής παραγωγής.

Δέν λείπουν ούτε σκηναί λεπτής τέχνης, ούτε όγκου 
έξαιρετικαί. Αί σκηναί τών μαχών ή τού χορού τών με- 
τεμφιεσμένων δείχνουν πόσον καλός κυβερνήτης τών μα
ζών είναι ό σκηνοθέτης. Ή σκηνή καθ’ ήν ή ήρωΐς όρα- 
ματίζεται ένώ παίζει πιάνο τήν νίκην τών Πολωνών, ένέ- 
χει άσφαλώς κάτι τι τό άνώτερον. “Ωμορφη άκόμη καί ή 
είσ.γωγή του. Διασκεδαστική δέ άσφαλώς ή είς τό τέλος 
σκηνή των αύτομάτων.

’Από τούς ήθοποιοΰς δέν έμεινα απολύτως Ικανοποιη
μένος. 'Η Έδιθ Ζάν άρκετά κατατοπισμένη στό ρόλο της 
μέ άρκειάς καλάς στιγμάς, έν συνόλφ δμως δείχνει δτι 
αδυνατεί νά ύπερβή ώρισμένον μέτρον. Ό Πιέρ Μπλαν- 
σάρ καί ό Charles Dullin οπωσδήποτε καλοί καί εύχά- 
ριστοι, φυτογραφία καί κατασκευαί πολύ ώραϊαι.

Γενικώς τό φιλμ παρ’ δλα τά σφάλματα του σεναρίου 
του καί τήν έν μέρει κουραστικότητά του, είναι έν τού- 
τοις καλλιτεχνικώς άπό τά πραγματικώς καλά τής έφετει- 
νής περιόδου Τό φίλμ έδώ, δπως συμβαίνει συνήθως είς 
τα τοιουτου είδους, δέν ήρεσεν καί τόσον. Ro—Ma

ΦΡΙΤΣ Ο ΠΥΓΜΑΧΟΣ
(Die Boxerbraut—Παραγωγή U.F.A.) 

Προεβλήθη είς τό «Οΰφα Πάλας-.
Τό φίλμ αύτό άτυχώς συγκαταλέγεται είς έκεϊνα τά 

ότοϊα δέν προσφέρουν τίποτε είς τό ένεργητικόν τής U. 
F.A. Είς τούτο συντελούν δλα- τό σενάριο κατά πρώτον 
λόγον, ό σκηνοθέτης καί αύτοί άκόμοι οί ήθοποιοί. Τό 
μονο του ώραίο είναι ή φωτογραφία τού Σπάρκουλ.

Τό σενάριο δηλ. δέν είναι μονο μονότονο, άστήρικτο 
καί άνόητο, άλλ’ άδικεϊ πολύ καί τήν Ξενία Ντέσνι καί 
τόν Βιλλυ Φρίτς. Κι’ οί δύο άναμφιβόλως είναι κατώτεροι

Ο ΚΟΝΡΑΔ ΦΑΊ’Τ
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΟΥ ΓΕΛΑ, ΤΟΥ ΟΥΓΓΩ

Μεταξύ τών νεωτέρων φίλμ τοΰ Κόνραδ Φάϊτ 
ποΰ θά έχωμεν τήν τύχην νά ίδωμεν, συγκαταλέγεται 
καί δ «’Άνθρωπος ποΰ γελά» τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ.

Πιθανόν νά γνωρίζουν οί φίλοι άναγνώσται δτι 
πρόκειται περί ένός τών χαρακτηριστικότερων έργων 
τοΰ αθανάτου Γάλλου ποιητοΰ δπερ δμως, λόγφ τών 

I έπικρατουσών σήμερον καλλιτεχνικών αντιλήψεων ει- 
χεν ανάγκην, συσχετίσεως ούτως είπεϊν, τοΰ πνεύμα- 

I τος τής έποχής του μέ τάς απαιτήσεις τής σημερινής 
τέχνης.Κατόπιν λοιπόν έπισταμένης μελέτης τοΰ σημείου 
τούτου, άνετέθη είς τόν γνωστόν Ούγγρον συγγρα
φέα Μπέλα Σζέκελν δπως προβή είς τήν διασκευήν 
τοΰ «’Ανθρώπου ποΰ γελά».

'Ο ρεζισέρ Πώλ Λενί τόν όποιον έπέβαλλεν είς 
τόν κύκλον τών ’Αμερικανικών σκηνοθετικών αξιών 
ή καλλιτεχτική καί ιδιόρρυθμος σκηνοθεσία τής ται
νίας «'Η γάτα καί τό καναρίνι», άνέλαβε τήν διεύ- 

I θυνσιν τοΰ «’Ανθρώπου ποΰ γελά» μέ πολΰν ενθου
σιασμόν τόν όποιον ό ζήλος τοΰ Κόνραδ Φάϊτ ηύξη- 

■ σεν έτι περισσότερον.Σκηνοθέτης λοιπόν καί πρωταγωνιστής ήρεύνησαν 
j μέ άξιοσημείωτον υπομονήν τάς βιβλιοθήκας τοΰ 

1 Λος ’Άνζελες, Χούντιγκτον, καί τήν Κογκρέσιοναλ 
Λίμπραρυ τής Ούασιγκτώνος, ΐνα σχηματίσωσι σα- 
φεστέραν ιδέαν τοΰ γενικοΰ στυλ τής έποχής καθ’ ήν 
εκτυλίσσεται ή ύπόθεσις τοΰ «’Ανθρώπου ποΰ γελά».

Δέον επίσης νά σημειωθή δτι ό Πώλ Λενί έσχβ- 
δίασεν αυτοπροσώπως τό μεγαλύτερου μέρος τών 
σκηνικών τοΰ ανωτέρω φίλμ.

Ό Κόνραδ Φάϊτ έδήλωσεν εις ’Αμερικανούς δη
μοσιογράφους δτι ό ρόλος τοΰ ανθρώπου ποΰ γελά 
είναι εις άπό τούς καλλιτέρους του, διά τήν ένσάρ- 
κωσιν τοΰ οποίου έκοπίασεν άρκετά, μελετών αυτόν 
έπί πολλούς μήνας.

Πιθανόν νά δημοσιεύσωμεν λεπτομερή συνέντευ- 
ξιν τοΰ Κόνραδ Φάϊτ διά τόν «’Άνθρωπον ποΰ γε
λά» ϊνα κατανοήσουν πλήρως οί αγαπητοί άναγνώ
σται τήν άξίαν τής νέας δημιουργίας τοΰ Φάϊτ δστις 
κατά τήν έκφρασιν τών »Φωτοπλέϋ» είναι ή πλέον 
υψηλή δραματική κορυφή τοΰ συγχρόνου φίλμ.

"Ιρις Σκαραβαίον

άπό πολλάς άλλας των δημιουργίας. 'Η σκηνοθεσία πάλιν 
τοΰ Δρ. Γιοχάννες Γκούτερ άσφαλώς δέν παρουσιάζει έν- 
θιαφέρον.Ό κόσμος δμως γελά άρκετά καί ό Βίλλυ Φρίτς είναι 
πάντοτε συμπαθέστατος. Αύτά σημαίνουν δτι έμπορικώς 
τό φίλμ δέν είναι καί τόσο εύκαιαφρόνητον. Ro—Ma

“ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ,, (CHANTAGE)

Παραγωγή τής Societe des Artistes Reunis
(Προεβλήθη είς τό Αττικόν) I

Τό «Σαντάζ» είναι ένα μοντέρνο φίλμ μέ δικαιολογημέ
νος άξιώσεις. Άλλωστε τό σενάριό του γραμμένο άπό τόν 
Πιέρ Λετριγκέζ παρέχει στόν σκηνοθέτην Άνρύ Ντεμπαίν 
τήν κατάλληλον εύκαιρίαν νά έπιδείξη τό άνώτερο γούστο 
του καί τήν σπανίαν του έπιδεξιότητα στό ντεκουπάζ τών | 
σκηνών πού δέν τρενάρουν καί συνεπώς δέν κουράζουν | 
τόν θεατήν.Τά ντεκόρ τοΰ Γκαρνιέ ήσαν θαυμασίου καί ύπερμο- ι 
δέρνου στύλ. Καί ή φωτογραφία έξαιρετιιά καλλιτεχνική 
καί καθαρά έπρόδιδεν είς πολλά σημεία τήν νεωτεριστι
κήν τεχνοτροπίαν τού Φόρστ.Ή ύπόκρισις τών ρόλων περιλαμβάνει τρεις άστέρας 1 
πρώτου μεγέθους ήτοι τήνΟύγκέτ Ντυφλώ, τόν Ζάν “Αν- 
ζελο καί τόν τραγωδόν Κωνστάν Ρεμύ.

ΌμΟλογώ δτι ή Ντυφλώ, παρά τήν φυσικήν της ψυ
χρότητα καί τήν συνήθη της μονοτονίαν, είς τό «Σαντάζ» 
έπαιξε μέ δλην της τήν ψυχήν κατορθώσασα άκόμη καί νά 
συγκίνηση. Ό Άντζελο καλός δπως πάντοτε είς τόν αι
σθηματικόν του ρόλον- Πλήν, νομίζω δτι ό Κωνστάν Ρεμύ 
δέν έλαβε δυστυχώς τήν ευκαιρίαν νά έπιδείξη τήν άφθα- 
στον δραματικότητά του, δημιουργήσας είς τό «Σαντάζ» 
ένα ρόλον άσυμβίβαστον πρός τό καλλιτεχνικόν του είδος. 
Πάντως τό άπέδωσε Ικανοποιητίκώτατα σάν μεγάλος ήθο 
ποιος πού είναι.’Από τούς λοιπούς καλλιτέχνας άξιος μνείας ό Μωρίς I 
Λαγκρενέ (τόν όποιον προσφάτως έθαυμάσαμεν άπό τής 
σκηνής τού ’Εθνικού μας Θεάτρου κατά «ήν καλλιτεχνι
κήν του περιοδείαν μετά τής Έλληνίδος συζύγού του Κας 
Μαρίας Βαλσαμάκη).Τό συμπέρασμα είναι δτι τό «Σαντάζ» έσημείωσε με- 
γάλην έπιτυχίαν είς άπόδειξιν τοΰ δτι τό Κοινόν μας ξεύ- 
ρει νά κρίνει δτι πραγματικώς άξίζει."Iptc Σκαραβαίον

ΠΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

(Pour 1’ amour du Ciel—Παρ. «Paramount»)
Προεβλήθη είς τά «’Ολύμπια»

Αύτήν τήν φοράν ό Χάρολδ Λόϋδ είναι βαθύπλουτος 
πού δέν ξέρει πώς νά διαθέση τά έκατομμύριά του. Μία 
ύπόθεσις άρκετά χαριτωμένη, πού δίδει έννοεϊται πολλές 
εύκαιρίες διά νά άναπτύξη τό ταλέντο του ό συμπαθή; 
κωμικός.’Ιδιαιτέρως ή σκηνή τού κόλπου του διά νά προσελκύ- 
ση τού; διαφόρους άλήτας είς τό φιλανθρωπικόν ίδρυμα 
καί ή τελική σκηνή τών περιπετειών του μέ τούς μεθυ
σμένους είναι διασκεδαστικώταται καί άπό τίς πειό έξυ
πνε:. Περισσότερα περιτεύουν.Πρό τής κωμωδίας αύτής -τροεβάλλετο ένα μικρό δρα- 
ματάκι» Τό άναφέρω διότι παρουσίαζε τό έξής έξαιρετικόν 
διά «ήν Ελλάδα. Ήτο άνευ τίτλων. Έξ άλλου ή μικρή 
αύτή τραγωδία έλεγε άπό πολλών άπόψεων πο λά περισ
σότερα άπό πολλούς τιτλοφορεμένου; κολοσσούς. Κι’ έν 
τούτοις ήτο κατά βάθος άσφαλώς κάτι όχι σπουδαίον, ήτο 
δμως καλοβαλμένο. Ro—Ma

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Υπό τής ’Επιτροπής 'Εορτασμού τής έκατονταετηρίδος 

Καραίσκάκη έξεδόθη είς κομψόν τεύχος έξ 168 σελίδων 
καί έπί πολυτελούς χάρτου αναμνηστικόν βιβλίον ύπό τόν 
τίτλον «Έκατονταετηρίς Γ. Καραίσκάκη». Περιεχόμενα 
Ό εορτασμός, έν Άθήναις, Νέφ Φαλήρφ, Σαλαμϊνι, ’Αρα- 
χώβη καί Μαυρομματίφ, λόγους Ν. Λεβίδη, Σαλταμπάση 
Μαζαράκη, Κανάρη, Δ. Καλογεροπούλου, Σπ. Μήλιου, 
Κωστούλα, ’Αναμνηστικός τελετάς, Βιογραφίαν, Τελετήν 
ανακομιδής τών οστών Καραίσκάκη είς Ν. Φάληρον. κλπ.



κ;
Κινηματογραφικός Άόττιρ

j ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ;
. ΔΑ6δ?^ μετ έπιτάσεως κατά τήν παρ. έβδομάδα δτι 

την διευθυνσιν της Φ a ν α μ ε τ αναλαμβάνει ό κ. Τηλ 
— πυριδης διευθυντής τοϋ ομωνύμου γραφείου ταινιών 
και αντιπρόσωπός τοΰ Οϊκου Γκωμόν, άποχωροΰντοε 
του ηδη διευθυντοϋ κ. Α. Κόρνφιλδ. Αί διαδόσεις δμως 
αυται κατόπιν διεψευσθησαν ύπδ τοΰ ένταΰθα γραφείου 
σεωςΦαναμ6τ κατωτέ6ω δημοσιευόμενης δηλώ-

ΔΗΛΩΣΙ Σ

ΦΛΝΑΜ^Τ δηλοΐϋπευθύνω; οχ, ovStpla μττα^ολη πρόκειται νά λάβη χώραν tig χήν διεύ- 
°" ε^ακοίουϋ·^η όπως και είς τό 

*Ρα~ "Αχούσα tag υπηρεσίας χης ε1ς χήν „ολν. 
πΙηϋ·η και πισ,ην πελαχείαν χης καθ’ όλην χήν χώραν.

Φάναμετ Φίλης Λίμιτεδ 
τΰ/^αίλτρ?ηρω ?1αδόσ-ει« έκυκλοφόρησαν ώς φαίνεται έκ 
ivV“vXwaiT^rs οποια5 έλάβοίιεν κ“ι^ 

9 α.Κι,'νγΐμ- Άστήρ » πρό ένός καί ήμίσεως περίπου 
μηνος ανήγγειλε εις τούς άναγνώστας του πρώτος την 
ΧυΊ^δκαί ^αλυ.σι.ν ,τ^, Φάναμετ άπό 1ης Ιανουά
ριου 1928 και την επι εννεαμηνον είσέτι, δηλαδή αέτοι 
έλους Σεπτεμβρίου τρ. έ. τυπικήν ϋπαρξίν της διά τήν 

εκκαθαρισιν των υπ αύτής συναφθεισών 'συμβολαίων. Ί 
ν?η αι τρεις εταιρείαι, αί άποτελέσασαι τήν Φάνα- 

μετ θα ιδρύσουν ιδικα των γραφεία διά τήν έκμετάλλευ- 
σιν των ταινιών της νέας των παραγωγής, έκεϊ δπου 
ειΖε ιδρυσει τοιαυτα ή Φάναμετ καί πρώτη, κατά τάς 
ΰλφίοτ Νά“ς μ“ις ΊαντοτΤ> διά τί1ν Ελλάδα καί Τουρκίαν 
η Φιρτ Νατιοναλ ωρισε ως αντιπρόσωπόν της τόν έν 
π^ν^“ρλΐν<4χπ0^·εΐ Τ“ρ“ντο τ°ΰ όποιου άντιπρόσω- 
πος εν Ελλαδι εινε ο Τηλ. Σπυριδης.
> .° κ·λΣπυρίδη; “πουσιάζων είς Κωνσταντινούπολη- । 
“"° έΗΧ S 'Λερΐπ·°υ.Λ“1 επιστ9έψας κατά τά μέσα τής 
e^rhv ίΧ“δ°ς ' X Α?ηνας ανήγγειλε τόν διορισμόν του 
εις την θεσιν του διευθυντου της Φάναιιετ διά τό οκτά
μηνον υπολοιπον διάστημά τών έργασιώντης, πράγμα τό 
κατΧπεπετυχεν ° Τ?Ρ“^ο διά τής Φίρστ Νάηοναλ 
καταθεσας προς τούτο εγγυησιν 50 χιλ. δολλαρίων. Σχε
τικόν τηλεγράφημά προς τά έδώ γραφεία τή/ φάναμετ απεστειλε την παρελ. Τετάρτην έκ ΚιΧ)πόλεως ό κ Τα- 
ρανιο. Ταυτοχρονως όμως έλήφθησαν είς τά ένταΰθα 
Τ?όϊΖ Φ“ν“με\ έκ Ν. Ύόρκης έκ μέρους τού κ“ 

Rph J Κ0υ- διευθυν.τ™ Φέρστ Νάτιοναλ και τοϋ 
εν Βερολινω κέντρου της Φαναμετ τηλεγραφήματα τά 
έν "Τ'”™" έξακολούθησιν τών έργασιών τοΰ 
εν Ελλαδι πρακτορείου ως και μέχρι σήμερον και νά μή 
δίδεται ουδεμια πιστις είς τάς κυκλοφορούσας φήμας 
αιτινες εινε ανυπόστατοι. ψ ,μ 5

Κατόπιν τών ανωτέρω δύο τηλεγραφημάτων τών προϊ
στάμενων γραφείων της, τό έν Άθήναις γραφεϊον τής 
Φαναμετ, εδωσε προς δημοσίευση, τήν άνωτέρω δήλωσιν!

_ Εναπόκειται ηδη να διευκρινισθή τί πράγματι έπί 
του προκειμενου συμβαίνει καί ό λόγος τής διαδόσεως 
των ανωτέρω ζίδησεων, υποσχόμεθα δέ νά κρατήσωμεν 
ενήμερους τους πολυπληθείς άναγνώστας μας.
κ RV ®tlY^V έπληροφορήθημεν ότι καί ό
κ. Σπυριδης ελαβε εκ μέρους του κ. Ταράντο τηλεγράφη
μα, συνιστων την μη παραλαβήν τής διευθύνσεως τής

Αθηναϊκούς κινηματογράφους τά έξής έργα:
ις το α λ ό ν Ιντεάλ “Ο σκακιστής,,, είς τό 

Μ ο ν τ ι α λ Η μαμά,, είς τό Ά τ τ ι κ ό ν Ό “έκβιασμός 
με την Ντυφλος, τον Άντζελο καί τόν Ρεμύ, είς τό Ο ΰ φ α 
ϊάνθ5ο?ρΣς ™ φ2ίτ;. είς^τό
Ιΐανθπον Σφαλματα κοριτσιων,, είς τά Ό λ ύ μ π ι α 
η κωμωδία του Χαρολδ Λόϋδ “Γιά δνοιια τοϋ Θεού καί 
Όλύτα'ππ,αρ· 9“δ«σκευής Ή “μεγάλη παρέλασις, (Τά 
„„Τ,> μ “ τ’|ν πθ°?εΧΊ Κυριακήν 5 Φεβρουάριου τερ- 

w ζουν τας παραστάσεις τοΰ κινηματογράφου καθ’ δσον 
θα χρησιμοποιηθώ διά τούς χορού/τών Άπόκρεω), είς 
το νεον κινηματοθέατρου Ρ ε γ ί ν α τό όποιον ήρχισε νά 
ίέ τήνρΥ41ά“σ° τη·5 π“ρεπλ· Π“ρ“™ε^ Ή ‘-μεγάλί κυρία 
καί 5ό ~β?νσον- ει? το, II α ν ό ρ α μ α “Αί δύο όοφαναί,, 
και. το πρώτης βιζιον εργον Ό “άνθρωπος χωρίς'χέρια με τον Λον Τσάνεΰ, είς τό Ρ ο ζ ι κ λ α ί ρΖ Ό “μαύρος 
πειρατής,, και υπο την σκιάν τών τάφων,, είς ToW 
a. u. των Αμπελοκήπων “Αί τρεις παρθένοι,,, “Τό ήωαί- 
στειον,, και Ο “άπαχης,, είς τό Ελλάς Ή “τρύπα τοΰ 
“Άτσ^ν ” κ“1 \Γ?μ0ς “6κτου„ είς τό Αθηναϊκόν 
■Α τ ί > λλ ρ? κ?1 “Δελφίνια τοΰ ‘Ωκεανού,, είς τό
πόλε™/ ° V ’ Η η/“υρΊ Χ°9ευτθι“.> “Ο παγκόσμιος 
τίκτα S’/fi '5 τ.Ίν α γ ε ι α ν ολόκληρον τό έργον “Βεν 
“Λ'ίο™ δ° επ°Χα-ε/τον Παρ,θενώ να (Λαλλιθέας) 

Α ιρκη η γόησσα,, και εις το Κα π ρ ί ς (Νέας Ιωνίας) 
νεϊ™τ1’ν' χ“ρα^.τ“ν β“6βάρων„ καί “ Η σκλάβα τοΰΜ-ε τον Μιλτον ·2ϊλς·

Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.
ΙΙείρατεθς

Αινημ. Σπλεντιτ.—Κατά γενικήν άπαίτηαιν ποοεβλήΟ,ι 
δια δεύτερα,· φοράν το εργον το όποιον έο,/μείωοεν άλήοιιόνητον 
επιτύχαν το παρελβον ετο;. « Ό Λεμβούχο; τοϋ Βόλγα».

’ π3°Ρ°!·,1 αυ^,δενετο καί άπό τό ά&άνατο τοαγοΰδι τοϋ 
ραρκαρη, το οποίον κατενε&ουσίασε τό ουορεϋσαν πλήδο-

Α'Ίυ τό - Λΰρ» με τόν Βανέλ
την Λίλιαν Χωλ Νταβις.

νον fxiTs' Ό,λ^μ™ι“·—τής Τετάρτη; εουνεχίσϋη τό ερ- 
} ν.~αρ, και διάβολο;,) το οποίον ήρεσεν, άπό δέ τής Πέα- γβί ττροεβληβη το ίργ°ν »λίψεις τοΰ ν - . μ
Μανζον, Κορτεζ καί Λνα ντέ ΙΙοϋττι. f

Κτνημ. Χαι—Λάϊφ.— Ή προβολή τοϋ έογον αΓυμνή γν- 
^‘ί^ιωσεν μεγάλην επιτυχίαν, ώστε νά σκέπτεται ή δι- 

Ό ν’'ΐβάν°Π^ ^aSaZe‘!’,.> τύ *>?<”'«αί τήν έπομένην έβδομάδα.
, θ XMS εί; Χάν τον τπίση; καίLf‘Za ^ληι’^ν,α>·τ^εοει μέ τήν Λουίζαν Ααγκοάνζ ή όποια 

εχει στίγμα; που είναι υπερβολική. Ε. Βρυέννίος
θεθθαλονίκη

, Τήν παρ. Κυριακήν περί τήν 10ην έσπερινήν καί κατά
' τ^' όια^εια\τή; παραστάοεως έξ άβλεφίας τοΰ μηχανικού ά- 
νεφλεγη εν τφ βαλαμω προβολή; τοϋ κινημ. Ά & ή ν α ι ο ν 
|U<? πραίις τοϋ προβαλλομένον έργου «.Λευκή Ά δ ε λ- 
φ η» ητι; μετέδωοεν τό πνρ καί είς τόν λοιπόν βάλαμον Παοά 

, τας καταβληβεωα; προσπάθειας δεν κατέστη δυνατόν νά κατα- 
όβάλα. πνρκα-α °^εί(έ,τ^ ό"οία« άπετεφρώβη όλόκληοο; 
ται,ιΓομ ΐ·μΐτα .των ε\αντ<? ενθ^ομένων μηχανημάτων καί 
αιιιω,. Συνεπειρ. τον ατυχήματος αυτοΰ διεκόπη ή παοάοτα- 

στς του τε 'Αβ η ν αί ου καί τοΰ II α τ έ όμοϋ μετά τοΰ 
οποίου προβαλλετο το εργον «Λευκή ’Αδελφή)). Κατά τήν ώ- 

, ραν της πυρκαια; ούδέν δυστύχημα έσημειώβη, παοετηοήβη
α παραδειγματική ταξις κατά τήν έξοδον τών βεατών. Ό

Κατά τήν παρελ. έβδομάδα προεβλήθησαν είς τούς μάλισ
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μέ τήν Νέγκοι σημείωσαν εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Άπό τή;_ 21 
τοεχ. μηνός δίδει θεατρικά; παραστάσεις και ο θίασος του κ.
Αίμ. Βεάκη, Α· Σωφρονιαδης
Χανιά

Κινημ. Ίδαΐον ”Χντρου-Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
κατάδικος),, «Ή τρελλή Λόλα), «Ή βασίλισσα τής μόδα;» και 
«Τό φάντασμα της όπερα;),. ,

Κινημ. Κεντρικόν (Πελεκανακη). - Προεβλήθησαν τα 
έργα «Ή βασίλισσα τοϋ Σαββά» καί »Τό κόκκινο κρίνο), με 
τόν Ραμόν Νοβάρρο. ,Κινημ. ’Άπτερα— Προεβλήθησαν «Το κοκκινο κρι,ο), και 
«Ή άρτοπώλις τών ΠαρισίωνΊ). Ε. Ζωιτσης
ΚαΟ.άιιαι

Κινημ? ’Αμερικανικός.—Προεβλήθησαν ή κωμωδία «Μία 
τρέλλα,,μέ τόν Σ. Τσάπλιν καί «Μεσ’ την ορμή της θυελλης» 
μ,ε τόν Βανελ., , sΚατά τήν ποοβολήν τών ανωτέρω έργων διεκριναμεν τα, 
κυρίας καί δίδας Παπανδρέου, Μαρίαν Πλεμενοπουλου, Ελε- 
νην καί Μνταν άημητριάδου, Νιτσαν Νικολοπουλου, Λ,τοα, 
Γεωργιλοπούλον, Καπιτσινέα, Καλαποθακη τους κ. κ. 11α- 
πανδρέον, ίημητριάδην κλπ. Ιωαννα Μιχαλου
Ξάνθη

Κη,-ηα Μένας.—Ποοβάλλεται μέ έπιτυχίαν τό έργον » ΟΙ 

όποιον παρακολουθήται μέ μεγαλον ενδιαφέρον. _ Προεβληθη 
έπίσης καί «Ή χρυσή πεταλούδα» με την Ντα^Ζα· t-

Κινημ. Πάνθεον.— Αργεί. 2. Καζαντζής
ΚαβάΧλα

Ιαν^’ΟλΰμΜα-Προεβλήθησαν τά έργα ΡΟ θρίαμβος), 
καί <!.Τό μυστικόν τοϋ φρουρίου». t , ,

Κινημ. Αιηλ.τ\.-Προεβλήθησαν « Ο Παράδεισος» με τον
Μ Σΐλς καί < Τό τελευταίο βάλς» με τον &elP»· ,Γ. Νιτσοπουλος

"Εόεθθα
κινημ. Μ. Αλέξανδρος.-Προεβλήθησαν «Ό χείμαρρος), 

ααί if. Γιατί ti γυναίκες αγατιονν». __ ,
Κινημ. βέρμιον— Προεβλήθησαν τα έργα «Σε μιοο,ΰ και 

μέ έπ,τυχίαν. Οί Άθλιοι), τοϋ Ούγκώ. Φ. Εσπιελιδης
Λεβάόεια

Κινημ. Πάνθεον.—Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κυρία με 
Τη Κι5ημ. Παράδε^ος.-ΤΤοοεβλήθησα-· ΡΟ μαύρο; πειρα
τής» καί «Ό υιός τού Σεΐχη» με

Δράμα
Κινημ. Μέγας.—Προεβλήθησαν τά έργα «Φωτιά», « Αγνή 

ΛβΕΓ· 
τος» με τον Βαίεντινο.
" 4 μοιθόα
-ή=ΓΚα..»ήμ.».-Λ5..»»., "Ό ’’
με την Λίουρραιν
Βόλος

αέ τήν Αόομα Σήρεο καί "Σειρην της Βενετίας,, με τη, Κων 
στάν; Τάλματζ καί τόν Αντώνιο Μορένο, αμφοτερα με καλήν 
έπιτυχίαν. ϋαπαβαότλείου

κινηματογράφος Άβ ήν α ιον άπό τή; 23ης τοέχ. έπανήρ- 
νιοε τά; παραστάσεις, τον. .... , ,
*. Κινημ. Πατέ.—Μετά τήν προβολήν τής ταινίας «Λευκή 
’Αδελφή» ήτις έσημείωσεν μεγάλην επιτυχίαν, ετεβη εις προ
βολήν ή κωμωδία «Παρίσι—Καμπούργ» και «Το Καιρόν και 
δ έοως». Άπό τής Αευτέρα; τό «”Εμδεν».

Κινημ. Λ. Πύργου.—Προεβλήβη το εργον * Το έγκλημα 
τϋς μητοότητος)). Προσεχώς «Ή Σειρήν». _

Ζ Κινηιι. Πάλας.— Άπό τή; παρ. Παρασκευή; και ώραν 10 
α. μ. έτέβη είς προβολήν ή ταινία «’Η χορεύτρια του Ισά
σου». Ή επιτυχία δέ ήν έσημείωσεν είναι ανώτερα πασης πε- 
οινοάφής. Τήν πρώτην παράστασιν παρηκολούβησε πολύ; και 
έκλεκτό; κόσμο;'ώ; καί άπαντε; οί κινηματογοραφιοται της 
πόλεώ; μας κατόπιν ειδικών προσκλήοεωο τής διευβυνσεως του 
ανωτέοω κινηματογράφον. .... „

Κινημ. Διονύσια.- ’Έληξεν ή προβολή του . Πειρασμού), 
σημειώσαοα καλήν έπιτυχίαν. ’Ήδη προβάλλεται η εξωφρενική 
κωμωδ'α «Αί συζυγικοί παύσεις), με την Λιλιαν Χαρβετ και 
τόν Χάρου Χάλμ. Προσεχώς «Σαρξ και διάβολος». _

Κινηιι. Κεντρικόν.-προεόληθη « Η φυλή που οβυνει), 
καί συνέχεια, έπεισοδιακών. Προσέχω; »Συρματοπλέγματα)) 
ιΜέγας Συναγερμός)), χΜπό—Ζέστ)), «Ταν η επι Τας» κλπ.

Κινημ. Αττικόυ.-Προεβλήβηοαν τα έργα .Ματωμένος έ
σω;,), «Τιτί βασιλεύς τών αλητών καί επεισόδια του εργον «Αι 
περιπέτειας τή; Ρούβ». Προσεχώς «Φαονοτ)), «Ρασπουτιν», « Ο 
υιός τοϋ Σεΐχη» κλπ. . . - „Κινημ, Μοδέρν.—Συνέχεια, επεισοδιακών και πενταπρα- 
κτον αυτοτελές. ,

.Κινημ. Όλύμπιαι— Έπειοοδικα.

ζάνα,) και συνέχειαι επεισοδιακών. Τ. Τσατσαπας ,
Πάτο»’» |

Κινημ. Πάνθεον (Αίθουσα).—Προεβλήθησαν »Ό ιππό
της μέ το ρόδαν)), «Ή περιπλανώ μένος Ιουδαίο;)) και « Ο νιος 
τοϋ Ζοοοό)). Προσεχώς Ήόσο έκόστισε 7 ,

Κινημ. Πάνθεον (ταράτβα).-Προεβληβηοαν το τέλος του , 
έπεισοδ,ακοΰ »Τό μυστικόν τών τεσσάρων» και ι U υιός
Ζοροό)). Ποοσεχώ; .Μητρόπολις». , ,

'Κινημ. Ίντ^,-Προεβλήβησαν κα, δεύτερα εποχή του
• Μπέν Χούο)) μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν και » Ο zlo-ς του 
,πεγχαϊμϋ. Προσεχώς «Ή τρελλή ήοίαυθ^ .Αν^ηονλοζ

Λαμία
——Κινημ. Ά^να,υον.-Προεβληβησαν »Τό ιπποδρόμιο,· τοΰ 
διαβόλου)), ΡΟ άσωτος υιός» καί δυο κωμωδιαι. _

Παοακαλεΐται ή διενβυνσις τοΰ άνω κινηματογράφου οπω. 
μή ποόβάλιι διά τρίτην καί τέταρτον φοράν τα αυτα ε8^,δωτ 
έγομεντήν γνώμην πώς ικανοποιείται πλήρως δια τη, πρ /ς 

ον αιοχοοκεροεια.
>Αλεξαν5ροίτ^θ^·τς

Κινημ. Δημ. Κήπου.—Προεβλήβη τό έργον ΡΟ Ταρτού
φο;)) έλλείφει δέ ταινιών ήναγκάσθη νά κλείσγ], εν αναμονή νέων.

Κινημ. Πανελλήνιον.-Προ^λήθη μέ άρκετην κοσμσσυρ- 
βοή,· τόΎργον «Οί Μποέμ». Ήδη δίδε, ^στασε^ ο θίασο, 
Βεάκη. * ν
Μυτιλήνη

Κινημ. Πάνθεον.—Καθ’ ολην τήν παρ. έβδομάδα προε
βλήθη τό έογον «Ή κατάσκοπο; μέ τά μαϋρα ματια» με την 
Νταλαπαϊσίν σημείωσαν λαϊκήν έπιτυχίαν. Απο τη; _ Δεύτερα, 
ΡΗ κοίλα; τοϋ τρόμου» καί Ήί εχθροί τών γυναικών». Προ
σεχώς « Ή ευνοούμενη τοΰ Μαχαραγιαυ και « Η ιε ης 
ματεμπορία)). , . · . i ..Κινημ. Σαπφώ.—Προεβλήθησαν συνεχειαι διάφορων επει
σοδιακών έργων καί τό ώραϊον έργον «Τα συρματοπλέγματα)
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ΕΙΣ
ΚΙΝΗΜ· ΚίΝΗΣίζ
ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

’Αλεξάνδρεια

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Έλάβομεν και δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω, έπιστολήν.

(Καρπέ ’Αμπελοκήπων)

Internationale Filmschau 
Τσεχοσλοβακική κινηματογραφική έπιθεώρησις

Stepanska 57 Palais Lucerna
PRAGUE (Π)

Γραφεία έν Βιέννη - Βερολίνω -Νέα ΓΥόρκη - Βουδαπέστη

Κινημ. Josy Palace.—Προεβλήθηοαν αί ταινίαι «Νέα 
Ύόρκη» δράμα είς 7 πράξεις μέ τόν Κορτέζ και <Ξανθιά ή 
μελαχρινή» μέ τήν Μιρσάλ. Προσεχώς *Τό τέλος τοΰ Μόντε— 
Κάρλο».
Κινημ. American Cosmograph.—Προεβλήθησαν «Ή 
ιστορία μιας μανόν, ταινία πολύ καλή μέ τόν Τζών Μπάου- 
μορ καί τό τελευταίο ματς πυγμαχίας Ντέμσεν—Τούνεν, πλή
ρες καί διά τούς δέκα γύρους.

Κινημ. Ambassadeurs.---Πραεβλήθη ή ταινία «Κρί
κετ καί τό φλέρτ της,, όκτάπρακος κωμωδία μέ τήν Ν, Σήρεο 
καί έφημερίς Γκωμόν.

Κινημ. Majestic.—Προεβλήθη μετά μεγάλης επιτυχίας 
ή γνωστή ήδη είς τήν Ελλάδα ταινία «Πόσο έκόστισε ή νίκη».

Κινημ. Royal.—Προεβλήθη ή μέτρια ταινία « Ό κύριος 
τών 6 ωρών» μέ τήν Ντέζνυ καί ιόν Παβανέλλι.

Κινημ. Kursal. — Προεβλήθη τό εργον «Μία τίμια γυναί
κα» μέ τόν Χάρρυ Λίτκε.

Κινημ. Belle—Vue.—Προεβλήθη «Τό τελευταίου Ρά- 
ουντ» μέ τόν Μπήοτερ Κήτον.
Κά·ι·ρον

Κινημ. Josy Palace. — Προεβλήθηοαν τά έργα ι Γιά τό 1 
ορφανό* μέ τόν Τόμ Μίξ και « Επιπλωμένη αίθουσα» μέ τόν 
Ίβόρ Νοβέλλο.

Κινημ. Gaumont Palace.—Προεβλήθη τό έργον «Με 
γυμνούς τούς γρόνθους» μέ τήν Ρενέ Άντορέ καί έφημερίς 
Γ κωμόν.

Κινημ. Metropole.—Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Οί έμ- 
πρηοταί τής Εύρώπης» καί «Ναυαγισμένη* είς 7 πράξεις.

Κινημ. American Cesmograph.—Προεβλήθησαν τά 
έργα «Ή ιστορία μιας Μανόν» καί τό μάτς ·Ντέμσεν—Τούνεϋ.

Κινημ. Tnomphe. — Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ό ακα
θόριστος μνηστήρ» καί «‘Ο ακατάβλητος μαχητής».

D. Marcozanis

Κύριε Διευθυντά,
Τήν πραγματικήν αποστολήν τοϋ κινηματογράφου δύ- 

ναται νά είπή κάνεις δτι μόνον ή «Σ ι ν έ Ό ρ ι ά ν» άντε- 
λήφθη πράγματι καί προσεπάθησε μέ έξιέπαινον ζήλον 
νά τήν έπιτύχη, ‘Ως γνωστόν δέν άρκεϊ νά παρουσιάζων- 
ται προ τοΰ κοινού αιωνίως, τά τετριμμένα καί κοινό
τατα έκεϊνα μόνον έργα είς τά όποια ώς βασιν έχουν 
άποκλειστικώς μίαν συνήθη έρωτικήν περιπέτειαν μέσα 
είς ώραΐα σαλόνια κα'ι ρωμαντικά τοπεΐα,

Τούτο δέ διότι τό κοινόν δέν περιορίζεται είς τόν 
ώρισμένον κύκλον, πού άρέσκεται μόνον είς τά λούσα, 
τάς πολυτελείς σκηνοθεσίας και τάς φαντασμαγορικός 
εικόνας, άλλ’ υπάρχουν καί πολλοί οί όποιοι έχουν έντε- 
λώ; διαφορετικήν καλαισθησίαν καί οί όποιοι γιά νά μή 
βαρεθούν, δπως πολύ όρθώς έγραψε τό “Έλ. Βήμα,, πρό 
ήμερων, θέλουν ποικιλίαν έργων πρωτοτύπων ώς έπί τό 
πλεϊστον.

Τούτο άκριβώς πρέπει νά έχουν ύπ' δψιν των οί διευ- 
θυνταί τών κινηματογράφων μας οί όποιοι άνιί νά περιο- 
ρίζωνται είς τήν προβολήν κατά προτίμησιν έρωτικών 
ταινιών καλόν θά είναι κάποτε νά προβάλλουν καϊ έργα 
περιπετειώδη, πολεμικά καί καθαρώς φιλολογικά άκόμη 
διά νά άναπτύσσεται ύφ' δλας τάς άπόψεις τό καλλιτε
χνικόν αίσθημα τού Κοινού.

"Οτι δέ ό ισχυρισμός κατά τόν όποιον τά έργα τού 
είδους αύτού δέν στέκονται έμπορικώς καί δέν ήμπορούν 
νά έργασθούν είναι μωρός καί άνόητος άποδεικνύεται 
άπό τήν προβολήν τοϋ “ Έμντεν,, τού “Πόσο έκόστισε ή 
Νίκη, „ τού “Ναπολέοντος,, τού “Γιάννη,,, τού “Γιάννη 
μέ τίς δυό γυναίκες,, τής “Μαμάς, „ τής ‘Αιχμαλώτου,, 
τών “3 ύπερόχων άλητών,, καί άλλων τά όποια ό κό
σμος άπλήστως τά παρηκολούθησε και τά άρεσεν ύπερβολικά.

Μετά τιμής
Δ. Χώρας

"Ενα Μεγάλο ενγε είς τόν κ. ’Αλκ. Τριαντα 
ψύλλου Γενικόν Διευθυντήν τής Άμέρικαν 
Φίλμ Co γιά τήν θερμήν ύποότήριξιν τών 
Λαϊκών κινηματογράφων. Καί ιδού ή άπό- 
δειξις ϊ Τό ίτπέροχον Φίλμ πού παίζει μέ κο- 
όμοόυρροήν αθτήν τήν έβδομάδα ότό «ΠΑΝ- 
ΘΕΟΝη τον,

ΤΑ “ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ,,
τό παρε^ζώρηόε ότό Α.Ο.Δ,Ο. γιά δύο ημέρας 

ΔΕΥΤΕΡΑΝ—ΤΡΙΤΗΝ
Τετάρτη — Πέμπτη 

τής ΙΡΙΣ - ΦΙΛΜ

ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΠΟΥΛΙΑ

0 ΜΑΥΡΟΣ’ΠΕΙΡΑΤΗΣ
Μέ τόν Φαίρμπαγκς

Παραγωγής τοϋ 1927

Παραθκενή — Κνριακή
Νά έργον τής Άμέρικαν Φίλμ Co

' La Cinematographic Fran$aise ■'
ι eΕβδομαδιαϊον\ Γαλλικόν κινηματογραφικόν 'περιοδικόν ij

Διεν&υνσις - Γραφεία
ig, Pue de la Cour - de-Noues

PARIS (XX')

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
] ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

FILMTECHNIK
Τεγνικόι· Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Έκδοτης — Διευθυντής Wilhelm Knapp 

HALLE (SAALE) Γερμανία

’/ωάννου καί Μάλλης Άθήναι 
Γ. Προσαλέντης Πάτραι 
Άνδρ. Βουρνάς „ 
Άνδρ. Ζαβιτσιάνος „ 
Άρ. Μενδρινός Θεσσαλονίκη 
Α. Ρουμελιώτης Α'αβάλλα 
Β. Λ'οπιτσινέα Λ'αλάμαι 
Λ'ινημ. Α'οσμογκράφ Σ’ύρος 
Θ. Παπαβασιλείου Βόλος 
Άρ Πάσ/ος Άθήναι 
Θέατρον "Εντεν Άθήναι 
Τασία Τρακάλη Σέρρας 
Νικ. Άρώνης Α'έρκυρα 
Άλ. Μπιζέλης „ 
Δημόπουλος καί Σία Χίος 
Άδελ. Γιαμαλίδη Πειραιεύς 
Autia Loverdou Τρίπολις 
Francois B>as Αλεξάνδρεια

1- 1-928 Μέχρι 30-12-928
1- 1-928
1- 1-928
1- 1-928
1- 1-928 
1-12-927
1- 1-928
1- 1-928
1- 2-928
1- 1-928
1- 1-928
1- 1-928
1- 2-928
1- 2-928
1- 1-928
1- 1-928
1- 1-928
1- 1-928

30- 6-928 
30- 6-928 
30- 6-928 
30-12-928 
30- 5-928 
30- 3-928 
30- 6-928 
30- 4-928 
30-12-928 
30-12-928 
30- 3-928 
30- 7-928 
30- 4-928 
30-12-928 
30-12-928 
30-12-928 
30-12-928

Τήν 30ην ληγ. μηνός Ίανουρίου, λήγουν αί σύνδρομα η 
τών κ κ. Δ. Συνοδινού, Δ. Βουλγαρίδη, Γ. Μποζατζίδι 
καί Ν. Παπακώστα Ιίειοαίά, Ν Κωσταρίδη ’AOftvat, 
I. *Αλβάνη Καβάλλα, Α. Κοέν Θεόόαλονίκπ, X. ’Αμ· 
πλιανίτη Λαιιία, Παρασκευής Τακτικού Τηγάνι—Χά- 
UOV, Χρυσάφη Χέοραι και Θ. Παπαβασιλείου Βό- Χος.

Παρακαλούνται θερκώς οί άνωτέρω κ. κ. συνδρομηταί 
δπως θελήσουν καί ανανεώσουν εγκαίρως τάς συνδρομάς 
των έμβάξοντες τό άντίτιμον κα#’ δσον έν εναντία περί· 
πτώσει άπό πρώτης Φεβρουάριου, κατ’ κρατήσασαέπνι 
άρχήν, &ά διακοπή ή περαιτέρω αποστολή τού τεύχους.

DER-FILM
Zeitschrift Pur die Gesamt—Interessen 

der Kinematographie
BERLIN. SW68 RITTERSTR. 71

WOUUEH SIE SIGH 
uber den 

deutschen film-mark 
schuell and gut unterrichten, abonnieren 

bie die wochentlieh 6—mat ersccheinende 
«I1ICHT—BII1D—BUHNH» 

mit der monatlichen Beilage 
Der Filmspiegel 

Auslands-Bezugspreis Sch. 15.— 
pro Qnrartal (Streifland-Sendung) 

Verlag der •Lichtbildbuhne-
BERLIN, SW 4S Friedrichstrasse 225

ΣΤΑΜΟΣ Β. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
5 ΧΑΡΙΔΛΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5-ΟΘΗΝΑΙ 

ΓραΜΜατοΟνρίς ί>6 
= Τηλ. Διενθ. = 

ΣΤΑΜΕΛΦΙΛΜ
= ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ = 
Λάμπαι οικονομίας 
μέ κάτοπτρον Zeis τύ
που axadin. Τό πρώ
τον βραβεϊον είς τόν 
διαγωνισμόν τοΰ Βερο
λίνου, 120 κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι έ- 
προμηθεύθησαν τοιαύ- 
τας λάμπας έξ ημών, 
υπέρτεροι ήγγυημένως 
παντός συναγωνισμού. 
"Ανθρακες προβο
λής παντός διαμετρή
ματος είς χαμηλός τι
μάς.

Κόλα Agfa ή άνωτέρα άνά τόν κόσμον. 
’Ανρονλέζ καί μη^ζαναί προβολής δι’ αίθουσας 
καί σχολεία.
Ταινίαι κολοσσοί άποτελοΰσαι τό καλλίτερου καί 
έπικερδέστερον πρόγραμμα είς πάντα κινηματογράφον 
Κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις πάσης φύσεως.

ARTE Y CINEMATQGRAFIA
’Ισπανική Κινηματογραφική καί Θεατρική Έπιθεόιρησις

Διεύθυνσις : Calle Aragon 235, 3° 
BARCELONA · ESPAONE

K ili sk Λ sfc Sjc s& ill Λ Λ Λ Η Λ st: its ^4 Λ Si’s Λ 88Μ ’4
J CIN^FSR D’O^IENT

REVUE CINEMATOGRAPHIQUE
y Directeur: e. ATHANASSOPOULO
,, Ridacteur en chef: Jaques Cehen — Toussieh
Λ Redaction et Administration

8, Rue Debbane, 8
ALEXANDRIE-EGYPTE

Parait le ter de fhaque mois
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LE CINE TURC
Organe Professionnel Impartial du Cinema Oriental et 

Palcanique.
Paraissante le i5 de chaque mois

C ONSTANTINOPLE
Adresse·. Pour la Correspondance 

"Cini^Turc,, Boite Postale Pira 2^6

KINEMATOGRAPH
Das bedeutendste deutsche Filmfachblatt 

Hervorragende Ausstattung
Verlag Scherl, Berlin S. W. 68 

Zimmerstrasse 35—41



ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΗΣ ΦΑΝΑΜΕΤ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1927 - 1928

ΤΣΑΝΚ ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΑΙΑΣ
ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡ1Κ. ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ ΜΕΓΑΑΗ ΠΑΡΕΑΑΣΙΣ ΓΙΓΑΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΑΑΑΖΣΗΖ

ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ TOY 0ΕΟΥ ΣΑΡΞ ΚΑΙ ΑΙΑΒΟΑΟΣ ΑΒΑΒΕΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Faxocs PboTRS-LkSKY Corp I

(Metro Goldwyn, 
Pictures Γ

Έμ'ιλ Γιάννιγκς 
Χάρολδ Λόϋδ 
Πόλα Νέγκρι 
Λύα ντε Ποΰττι 
Άρλέτ Μαρσάλ 
Κλάρα Μποου 

κ.λ.π.

Τζών Τζίλμπερ 
Κρέτα Γκάρμπο 
Λίλιαν ΤζΙς 
Λόν Τσάνεϋ 
Μάε Μούρραιϋ 
Ραμόν Νοβάρρο 

κ.λπ.

Κολλιν Μούρ 
Κορρίνα Γκρίφφιθ 
Κίν Μέύναρ 
Μαρία Κόρντα 
Μίλτον Σιλσ 
Μπίλι Ντόβ 

κ.λ.π.

FANAMET FILMS LTD
14 'Οδός Εύπόλιδος 14

ΑΘΗΝΑ!Τηλεγραφήματα
Φάναμετ-Άδήναι

Τ ηλέφωνον
4-69 νέον


