


ΤΑ ΦΟΞ ΝΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΙΕΙΣΟΛΟΝΤΟΝΚΟΣΜΟΝ

ΕΙΣ ΔΙΠΑΑΣΙΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΗΝΩΜΕΝΩΝ
Ή μεγαλειτέρα μερ'·ς τών 
έπιχειρηματιών τού κινη- 
μ ιτογράφου εις δλον τον 
κόσμον αναγνωρίζει δτι ι<· 
Φόξ Μοόβιτον Νιούς ειν; 
τά πλέον ενδιαφέρον»" | 
επίκαιρα παγκόσμια γε- I 

γονότα

Πλησιάζει μία τριετία άφ* 
δτου τά Φόξ Μοόβιτον 
Νιούς ήρχισαν νά κυρι
αρχούν είς δλον τόν κό
σμον. "Ήδη διατρέχουν 
τήν ΙΟΗην εβδομάδα τής 
ταχύτητος και τής ακρί
βειας είς τήν ήχητικην 

φωτογραφίαν

Καθ’ δν χρόνον οί άλλοι 
πειραματίζονται, τά Φόξ 
Μοόβιτον Νιούς παραδί
δουν άνά τάς πέντε Ηπεί
ρους εβδομάδα καθ’ εβδο
μάδα τά πλέον έπίκαιρα 

παγκόσμια γεγονότα

ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΘΑ ΠΑΝΤΟΤΕ

Δέν εννε μυστήριον ή έξά- 
πλωσις και ό θαυμασμός 
του κόσμου διά τά Φόξ 
Μοόβιτον Νιούς. ΟΙ έπι- 
χειρηματίαι τά προτιμούν 
δια τήν ενημερότητα καί 

ακρίβειαν της έκτελέ- 
σεώς των

ΤΑ ΦΟΞ ΝΙΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΩΝ

ΤΟ

19^0
ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ



Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
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= 1 1
Ξ το Α«-τρη4 Ζαν. ΓκέϋνορΙ 0 ε0<«ς, η αξιοθαύμαστος αυτή δυναμις εις τον ματ ιιον
- ιο Aiirun Διακεκρ. νάρλ Φαοέλ |Φ· Μπορτζάζ 11 αυτόν κόσιιον πού οδηγεί δυό άγαπηιιένες υπάρξεις ποός
ΞΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ' τήν απελπισίαν. Ή
Ξ Γκέηνορ,Δοΰή "Ενα συγκλονιστικόν δράμα πάλης τής νεότητος πρός τόν
=01 4 ΔΙΑΒΟΛΟ Διακεκρ. γκαν, Μόρτον Γ. Μουρνάου 10 πειρασμόν. "Ενα άριστούργήμα τοΰ Φ. Μουρνάου. Έλήφθη
Ξ ΝόρτονΔόναλ έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ "Ερμαν Μπάγκ
= Ζανέτ Γκέη- Μία υπέροχος ήθοποιΐα ύπό τής Ζανέτ Γκέηνορ καί Σάρλ
= ° ΑΓΓΕΛΟΣ Διακεκρ. νορ, Σάρλ Φ. Μπορτζάζ 9 Φαρρέλ. "Ενα θαυμάσιον δράμα δεικνΰον τόν σάλον τής
Ξ 1UT aruiviuY Φαρρέλ | ζωής τής Νεαπόλεως
= Μάργαρ. Μάν 1 Συγκινητικότατοι1 δράμα πού συνεκλόνησε τις καρδιές
= ΟΙ 4 ΥΙΟΙ Διακεκρ. Τζέημς Χώλ Τζών Φόρε 11 είς ολόκληρον τόν κόσμον. Ηεωρεΐται εΐς τήν κινηματογρα-
= Τζ. Κολήαρ | φικήν ιστορίαν ώς τό καλλίτερον κατασκευασθέν έργον
= Ζαν. Γκέηνορ , Μυθιστόρημαίλαμβάνον χώραν έν 'Ολλανδία, ιιιάς χωρι-τι' χπ ι λ * X OOl/v/viail Q · c / e e * — Τ ΖΆ * / 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 ιγας Σαρλ Μορτοτ Χάου τ ° κγ1ζ τιΚ οποίας ο ιππότης τον Ονείρων της κατηντησε να
= Ρ. Σιλ ράουτ ' εΐνε ένας πτωχός εργάτης
= .7 1 'Ιστορία τής σημερινής Ν. 'Υόρκης μέ τούς έρωτας της, τά

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ Γίγας ,, {Ας .? Αλλεν Δουάν 9 πάθη της καί τά μίση της. Υπέροχοι άγριαι εικόνες τού
ιργιτ. α η | ναυαγίου τοΰ Τιτανικού

„ 1 "Ενα είδΰλλιον έρωτικόν μιας Παριζιάνας χορεύτριας καί
ΠΗΙΙΚΗΨ Γίγας ΧάουαρΧώκς! 7 ένός νεαρού πρίγκηπος. Μεγάλαι καί θεαματικότατοι σκη-

ΚΑΙ ΑΠΑΧΙΣΣΑ θιΟΥ· Βαλλη । ναί τθ)ν Ανακτόρων μ1(ϊς ευρωπαϊκής αυλής
u Γνμ α ι ν λ <Γ>„„„λιΙ 1 Πολύ δυνατή έρωιική ιστορία μιας αισθηματικής γυναι-
Η ΓΥΝΑΙΚΑ Γίγας “α » 7“ρρελ φ. Μπορτζάζ' ί κός πού έθοιάμβευσε στό Ιίαρίσι, στό Λονδϊνον, στή ΝέαΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ Μ.Δουγκαν 1 Ύόρκη μέ τά έρωτικά πάθη της

. , I "Ενα δυιατό δράμα έρωτος καί φιλοδοξίας. 'Ιστορία μιας
0 ΕΡΩΣ ΠΑΝΤΑ Γίγας „ Α?εί’5ιεκ, Ι.Μλπάηστον & δοξασμένης χορεύτριας τοΰ Μοΰζικ-Χώλ, ή οποία έθυσίασεΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ Μ. Βελλαμ. | χώ αύϋόν τόν -ρωιά τ))ς διά τήν δήξαν

Λ 1 ΧΊ Ρ' 1 "Ενα θαυμάσιον έοωτικόν δράμα γεμάτον άπό δολοπλο-
• Η *ΓΑΤΤΗ Γίγας ..οΛή° t0 Λ. Τέλλεννεν 6 κίας. Πόθος καί αγάπη στάς καλλιτέρας λουτροπόλεις
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Αλβαραδο >> , τής Ευρώπης

1 ..... "Ενα χαριτωμένον κωμειδύλιον μέ πλουσιώτατον σκηνικόν
ΚΡΑΣΙ ΓΥΝΑΙΚΑ Ύπερπ. V ? Φρ.Χάννον 7 διάκοσμον. "Ολη ή μοδέρνα ζωή στά καμπαρέ καί στά

ΓΛΕΝΤΙ 1. ΚοΛηαρ ντάσιγκ. 'Η ταινία αυτή εΐνε ένα πραγματικό μπιζοΰ
Μάκ Λάγκλεν "Ενα ονειρώδες ρομάντσο άσπονδου μίσους, δίψας έκδική-

Ιθ ΣΤΤΗΤΙ Ύπερπ. Τ. Κολήαρ Τζών Φόρδ 7 σεως, άφοσιωσεως μιας γυναικδς, καί έρωτος πού ένίκησε
ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥ "Ερλ Φόξ τήν ζηλοτυπίαν

Ή προσπάθεια τής ’Αμερικανικής νεότητος νά όμοιάση
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ Ύπερπ. ; Αμεοοερ χ(ίουαρχ(ηκς 8 πρός τόν Λίμπεργ καί νά κατακτήση τόν αέρα. Πρόκειται
TOY AtKOi. ϊ αν. Καρολ πεοί προσπάθειας δύο νέων νά πετάξουν τόν Ειρηνικόν

... „ Ρωμαντικόν καί δυνατόν δράμα τοΰ κόσιιου τής κατωτέ-
ΚΡΙΝΟΣ 'Υπερπ. „ I. Κοΰμμιγκς 7 ρας υποστάθμης μέ πολλάς τραγικωτάτας σκηνάς είς μίαν

ΣΤΟ ΒΟΡΒΟΡΟ ιίπεν Μπαρδ ύπόθεσιν συνωμοσίας μεγίστου ένδιαφέροντος
Μ ' χ Περιπετειώδες έργον παρμένον άπό τό περίφημον θεατρι-

llliiuz Ύπερπ. , λ-ΜπορΟεν Ραούλ Βάλς 6 κόν τοιοΰτον. Μυθιστορία μεγίστου ένδιαφέροντος μέ τρα-|ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ V Αλβαραδο αουΛ γικότητας, γέλοια καί εκστατικάς στιγμάς
= j „ , „ Λ Τραγικόν έργον άριστοκρατών ληστών. Μέγιστον ένδιαφέ-

I=ΗΛΕΣΧΗ ΤΩΝ731 Ύπερπ. j Κούμμιγκς 6 ρον είς έκαστον σημεϊον. Ίδεωδώς καί θαυμασίως παίζουν
= 1 £.0μον Λοου - ή Μαίρη "Αστορ καί ό "Εδμον Λόοΰ

= | Μάκ Λάγκλεν Μία ρωμαντική θαλασσινή ιστορία μέ τόν Μάκ Λάγκλεν
ΞΟΚΑΠΕΤΑΝΛΑς 'Υπερπ. Κ. Γουϊνδσορ Ι.Μπλάηστον 6 και τήν Κλαηδ Κουκ. Ή νυκτερινή ζωή τής Σιγκαπούρης

Κλάνδ Κοΰκ άνατολικοί χοροί, γυναικείες τουαλέττες
= Μάκ Λάγκλεν Μία μεγάλη δραματική παραγωγή τοΰ Βίκτωρος Μάκ
= ια ιιανιΑ για ;γπερπ. Μπέλ Μπένετ Τζών Φόοτ 7 Λαγκλεν και τής Μπέλλ Μπενετ η αποία θά συγκινήση
^ΓΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ Λόης Μοράν __ _πάντ_α θεατήν
= । Υπέροχος ρολος του Β. Μακ Λαγκλεν είς ένα ύπέροχον
=ΠΕΝΤΕ ΜυϊΡΑΙ- »γ__ο_ ΜακΑαγκλεν χ'ουαΟΧώκς 6 έργον, άνάμεσα είς οκτώ διεθνείς γυναικείας καλλονάς.|ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Υπερ'%· Λ. Μπροΰκ ΑαουαρΧωκς Βέβαια καί ασφαλής επιτυχία
= Ενα πολύ δυνατό δράμα τής ζωής τών γαιανθρακωρυ-
Ξ Ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ Ύπερπ. Σάρλ Κλάην 7 χείων. Ή τρομερά τιμωρία τοΰ Ζώρζ Όμπριέν έξ αιτίας
= ' Ε. Ταηλορ ' 1 μιας γυναιλός. Μία μεγάλη ταινία
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ΠΕΡΙΛΗΦΙΣ I
ΧΡΥΣΑ 

ΔΙΑΖΥΓΙΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ 
ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ

Ύπερπ.

Ύπερπ.

Μ.Μέλλαμυ

Μάκνα μάρα
Σάμη Κοέν

?. Τουίλιγκ 6

6

Ιστορία έρωτος καί πολυδαπάνου ζωής. Μεγάλη κω- = 
μωδία τής Μάδζ Μπέλλαμη, τή συνεργασίες τής καλλο- Ξ 

__________________ νής Μαίρης Δοΰγκαν Ξ
Πολύ διαακεδαοτικη κωμιοδια δύο ναυτών μεταξύ τών Ξ 

καννιβάλων. Ασφαλής εμπορική επιτυχία =
0 ΠΕΙΡΑΤΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Σειρά Μ 
Λάγκλαν

Μάκ Λάγκλεν 
' Λόης Μοράν 

Νίκ Στοΰαρ
Λ Χάουαρτ 7 Τραγική καί δραματική ιστορία στά Νεώρια τοΰ 'Αγίου Ξ

Φραγκίσκου, μέ αληθείς σκηνάς λαθρεμπορικάς καί = 
ληστείας " =

' Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ

Ο ΛΥΚΟΣ 
ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Σειρά Μ 
Λάγκλαν

Σειρά
Όμπριάλ

Μ. Λάγκλαν 
Λεατρίς Τζόη

Ζ. Όμπριέν ■ 
Ζαν. Γκέηνορ

'ζών Φόρτ

ζών Φόρτ

G

7

Ιίολυ διασκεδαστική κωμφδία ένός σιδηρ 
χθοφόρου δ όποιος δοξάζεται. Μία άπό τής 

__________ ταινίες τοΰ Βίκτωρος Μάκ Λάγκλο
Μια μεγάλη ιλαροτραγωδία τοΰ Άμερικανικ
Μεγάλος ρόλος του Όμπριέν. "Ενα φιλμ πε 

είς πόσης τάξεως πελατείαν

ίδρομικοΰ ά- Ξ 
δυνατότερες Ξ 

ν 2
οϋ ναυτικοΰ. Ξ 
)ύ θά άρέση Ξ

Η ΛΗΘΗ ΤΟΥ' 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Σειρά 
Όμπριάν

Ζ. Όμπριέν « 
Λόης Μοράν Αλ. Γκρήην 6 Ενα κοινωνικόν δράμα κλοπής μέ ύπέροχον δράσιν ιού ! 

Ίζωριζ Όμπριάν καί τής Λόης Μοράν
Η ΖΩΗ ΤΟΥ 

ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ
Σειρά 

Όμπριάν
Ζ. Όμπριέν 

Λόης Μοράν . Τουίλιγκ 6 Ιστορία μιας μεγάλης αγάπης μεταξύ ένός "Αγγλου 
στρατιώτου και κατασκόπου Γερμανίδος

Η Α. Μ.
□ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπέροχε Ν. Σούαρτ

Σ. Κάρολ
Δΰυβίδ 

Μποΰκλερ G 11 πρώτη ταινία πού κατεσκευάσθη έω; τώρα περιγρά- 
φουσα τα προβλήματα τής νεωτέρας κινηματογραφίας.

Ταινία κωμική, διασκεδαστική

ΤΙΤΛΟΣ ΤΓΛΙΠΙΜΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΓΟΠ.
1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΠΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΠ·

5000 ΔΟΛΛΜΡΙΗ 
ΠΗ MIR ΣΥΜΜΟΡΙΑ ’Ατραξιόν ΤΟΜ ΜΙΞ

0 ΚΑΩΥ ΜΠΟΎ
ΚΑ! Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ’Ατραξιόν

ΜΠΟΥΚ
ΤΖΩΠΣ 

f»

ΟΠΑΝΤΛΧΟΥΠΑΡΩΝ » »
0 ΛΗΣΤΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΗΜΟΥ »

0ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟΣ 
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ =

ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ 115 »
ΠΑΛΗΚΑΡΙ

ΣΑΗ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ » i

0 ΑΓΡΙΟΓΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΠΑΣ

II------------------

»
ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ 

ΤΡΟΜΟΥ > 1

Κ Ο F>
"------------------------------------------------------------------------- ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ..... .
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Γ|ΚΟΝ 1

ΛΠΗΓΟΡΕΥΜΕΗΗ EYTYXIR
(Forbbidea Hours)

Α©ΗΝΑΙ: ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15
ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΓΛΕΤΡΟΦΙΛΜΣ Πρ, ΤΗΛ. 60 — 2

ΡΗΦΩΔΙΗ ΕΡΩΤΟΣ
ΤΒΙΝΙλ ΗΧΗΤΙΚΗ KFU ΣΙΩΠΗΛΗ

’Έργον τού οποίου αί ειδυλλιακοί 
σκηναίδΰνανται νά συγκαταλεχθώσι με
ταξύ τών λεπτό τερών καί ώραιοτέρών 
που είδαμε μέχρι σήμερον.

—"Ενα έργον πού καυτηριάζει τόν 
λεγόμενον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν.

—"Ενα έργον είς τό όποιον πρωτα
γωνιστούν ό Ραμόν Νοβάρρο, ή Ρενέ 
Άντορέ καί ή Ντόροθυ Τζαίνυς.

—"Ενα έργον τό όποιον εκρίθη άπ 
όλους, ώς τό εμπορικότερου καί πού ε- 
ση μείωσε ένα πραγματικόν δρίαμβον εις 
υό «’Αττικόν» των$’Αθηνών.

Μια κωμεντί πλήρης ενδιαφέροντος 
κατά σκηνοθεσίαν τοΰ X. Μπώμον καί 
μέ πρωταγωνιστάς τόν ώραΐον Ραμόν 
Νοβάρρο καί τήν Ρενέ 'Αντορέ.

r

01 ΓΕΝΙΚΟΙ MWIMI
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

ZEISS IKON UDRESDEN

ΕΥΧΟΝΤΗΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗϊΙΟΤΙΜΟΥΣ 

κ. κ, ΠΕΛΗΤΛΣ ΤΩΝ

ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ 
ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 

1930 :

CRneirzqrw Π
ZEISS IKON A .G. DRESDEN

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Εί\ΝΕΠ1Ν-ΝΑΝΝ^0Ε^Ζ-Ι^<0Ν5Ε55^ΝΕΠΕΕ
ΗΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΗΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΗ ΔΙΜ ΤΗΝ ΕΛΛΗΔΗ, ΚΥΠΡΟΠ KRI ΗΛΒΗΝΙΛΠ

Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ και Α.ΜΑΛΛΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 20



ΑΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΤΗΣ SINEΟΡΙΑΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδός Κολοκοτρώνη 29 — AlOMISTA-I Τηλεγραφήματα ΣΙΝΟΡΙΑΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βενιζέλου 3 (Μέγαοον Μπουολα)

ΑΝΕΣΤΑΤΩΟΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗΝ ΜΗΧΑΝΗΝ

ΓΚΩ/ΛΟΝ 
IDEAL SONORE

STANDARD 30!!
ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΕΩΔΗΣ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ

ΗΧΗΤΙΚΑΣ-ΟΜΙΛΟΥΣΑΣ Μοΰβιτον, μέ δίσκους και ΒΩΒΑΣ ταινίας, χωρίς νά ύπάρχη 

αναγκη αντικαταστασεως οίουδήποτε μηχανήματος

ΑΙ ΤΙΜΑ1 ΤΩΝ ΕΙΝΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

Άγοράζοντες τήν IDEAL SONORE 
ΓΚΩΜΟΝ STANDARD 30!

Δέν πληρώνετε διαρκώς δικαιιόματα ?φευρέσεως έπί ολόκληρα έτη, άλλά γίνεσδε

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΩΝ 
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

I ΡΑΦΕΙΑ : Οδός Ιουλιανοΰ 27 α — Τηλ^φωνον 64-95

Α Θ Η Ν A I



ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΑΙ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ■ I
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ■

SHMAINEI ΟΤΙ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΥΡΙΣΚΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟ !

ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ■

ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ και ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ :■ ί

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

Δ. I. ΚΑΡΡΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 52-14 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ “ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ..

ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΩΡβΩΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΑΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΕΚΛΕΚΤΑ2 ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ

ΠΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΛΟΙΠΟΝ
ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΗ ΠΗΡΗΛΗΦΗ ΠΗ ΕΞΗΣΦΗΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΙίΊΙΗΣ ΜΗΣ
ΓΜΤΙΠΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ ΤΩΝ, ΤΗΝ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΝ ΤΩΝ 

και: ΤΗΝ ΘΑΥΜΑΣΙΑΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΩΝ.

Λ — ___ . ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛ I Λ dCTHMCkl ■ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ (50) ΔΡΑΜΑΤΙΚΑL1IHUL I υΐϊΙΕΠ . ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ (ου) ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ 
και πλήθος κωμωδιων

ΟΛΑ ΔΕ ΝΕΑ ΕΡΓΑ!

ΜΗΧΑΝΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!

Μ Η IX. A ΝΑ I ΟΜIΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙ ΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ: GEVAERT
POSITIF-HEGATIF ΚΑΙ ΜΟΥΑΤΙΠΑ»ΤΝΚ

ΤΕΚΝΙΚΟΑΟΡ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΚΟΦΑ — ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΡΙΑΜΕΡ



ΑΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΤΗΣΣΙΝΕ“ΦΡΙΑΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

Έιησία Δρ, 100.—
‘Εξάμηνος > 60.—

4* Εξωτερικοί? Γενικώς 
Ε ησία Δολλάρια

I* ΆιιερικΛς

Έτησία Διλλάρια

Ε KM ΕΤ Αλ'λΪΫΣΕΩΣ ΚIΝ ΗΜ ΑΤΟΓΡ ΑΦ IΚΩΝ ΤΑ IN ΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ'· 'Οδός Κολοκοτρώνη 29 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεγραφήματα Σ1ΝΟΡ1ΑΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βη-ιζέλου 3 (Μέγαοον Μπουρλά)

Επιθβο>ρησις V
—Οικονομικός Διευθυντής Τό
ΙΓ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ·Ί

’Αρχισυντάκτης -‘Υπεύθυνος Η. ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ | ;
Γριιόεϊη : Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1 -56 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 25J ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

“ η~κινηματογραφικη ΚΡΙΣΙΣ

Ή τακτική τοϋ «Κινηματογραφικού Άστέρος» 
τοϋ νά έκδίδη κατ’ έτος ένα επίσημον τεύχος, απο
βλέπει κυρίως είς ένα βαθύτερου σκοπόν’ είς τό νά 
διαφώτιση τόν "Ελληνα επιχειρηματίαν ή καί απλώς 
ερασιτέχνην φίλον τοϋ κινηματογράφου περί τών 
σπουδαιοτέρων ζητημάτων τοΰ λήγοντος έτους καί 
τών προβλημάτων τοϋ άρχομένου. Φρονοΰντες δτι 
μή απομακρυνόμενοι τών ορίων αυτών, συντείνομεν 
καί ημείς έστω και άσθενώς είς τήν έπιτυχίαν τοι- 
ούτου αξιέπαινου σκοπού. Καί πέρυσι ήσχολήθημεν 
μέ επίκαιρον θέμα σχετίκώς δηλ. μέ τό ελληνικόν 
φίλμ, καί εφέτος θά άκολουθήσωμεν τήν αυτήν τα
κτικήν.

Εΐνε γεγονός αναμφισβήτητον δτι ό κινηματο
γράφος έν 'Ελλάδι ύφίσταται κρίσιν Τούτο δέν τό 
ομολογούν μόνον οί έπιχειρηματίαι, άλλά καί καθείς 
εκ τών οπωσδήποτε θαμώνων τών κινηματογράφων 
τό αντιλαμβάνεται. Παρήλθον ήδη τρεις μήνες άπό 
τήν νέαν σαιζόν καί όχι μόνον δέν παρετηρήθη εξαι
ρετική κίνησις, δπως μάλιστα εύλόγως θά άνεμένετο 
εφέτος, άλλά καί πλήν ολίγων εξαιρέσεων, γενική 
καχεξία.

Πρεμιέρες μέ εκλεκτά προγράμματα καί έν τού- 
τοις αϊθουσαι σχεδόν κεναί.. Από τούς αθηναϊκούς 
κινηματογράφους οί δλιγώτερον αισθανόμενοι τήν 
κρίσιν είναι τό «’Αττικόν» καί τό «Πάνθεον»’ τό 
διατί θά τό έξετάσωμεν. Προέχει δμως τό ζήτημα 
ή μάλλον γεννώνται τά ερωτήματα’ ή κρίσις άνεμέ
νετο η ήτο αίφνηδία; Θά είνε παροδική ή όχι ; 
Ποΰ οφείλεται καί πώς δύναται νά καταπολ'-μηθή ; 
'Η άπάντησις είς τά ερωτήματα αύτ ι λύει τό ζήτη
μα. Θά προσπαθήσωμεν λοιπόν νά τά πραγματευ- 
θώμεν ένα έκαστον δσον τό δυνατόν άρτιώτερον

Καί πρώτον «άνεμένετο ή κρίσις ;* Τό ερώτημα 
τοΰτο παρουσιάζεται άναποσπάστωςσυνδεδεμένον μέ 
τά προκαλέσαντα ταύτην αίτια καί ή άνάλυσις αυτών 
θά μάς δοιση τήν άπάντησιν. Είναι αναμφισβήτη
του δτι ή γενικώς επικρατούσα κρίσις έπέδρασευ καί 
έπί τών κινηματογραφικών επιχειρήσεων. "Αν μόνη 
αυτή ήτο ή αιτία τότε άδιστάκτως θά ήδύνατό τις νά 
άπαντήση δτι θά είναι παροδική καί τοΰτο, ύπεί- 
κουσα είς οικονομικούς κανόνας. II κρίσις δηλ. δέν

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ’ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Π

Π 
_Π

5

Διά μίαν φιρΐν 
ό στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη- 
μοοιεύσεωνό στ. * 
Άνω τών τριών 
δημοσ. ό στίχος > 
Ή σελίς ... » 500.·
Είς τό εξώφυλλου » 600.

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. RO-MA

είναι δυνατόν νά. άποτελέση κατάστασιν μόνιμον, 
θά παρέλθη ευθύς μόλις τά προκαλέσαντα αυτήν 
κύρια αίτια άκολουθοΰντα τήν φυσικήν των ροήν, 
έκλείψουν.

’Ενταύθα δμως τό ζήτημα είναι κάπως διάφο
ρον, διότι υπάρχουν καί είδικαί αϊτίαι αί προκαλέσα- 
σαι τήν κινηματογραφικήν κρίσιν. Καί αυται είναι 
ή κακή τακτική, ή ύπό πολλών τηρηθεΐσα άλλοτε, ή 
βαρυτάτη φορολογία, ώς δευτερεύουσαι δέ ό όμιλών 
καί δ καιρός

Κατά ταΰτα ή κρίσις κάθε άλλο παρά αίφνηδία 
ήτο. 'Ημείς άλλωστε είς τό παρελθόν, πολλάκις έτο- 
νίσαμεν τόν κίνδυνον, τόν όποιον άντελαμβανόμεθα 
άμέσως επικείμενον, συνέπειαν τής κακής τακτικής. 
Είναι δηλ. γεγονός δτι κατά τά τελευταία έτη οί κι
νηματογράφοι μας ίπέσχοντο συνεχώς πολλά, Ρε
κλαμάριζαν κολοσσούς καί γίγαντας καί παρουσία
ζαν μετριότητας. Τούτο ηύξανε τήν δυσφορίαν τοϋ 
κοινού. Αοθέντος μάλιστα δτι είναι φύσει άπαιτητι- 
κόν, είχε καταστή άπαιτητικώτερον κατόπιν τής πε
ριόδου εκλεκτών φίλμ, ήτις ώφείλετο τότε είς τόν 
τόσον επιζήμιου συναγωνισμόν, τόν όποιον μόνοι 
των εΐχον προκαλέσει.

Φυσικά ούδείς δύναται νά ύποστηρίξη δτι δλα 
αυτά συνετέλεσαν είς τό νά διατεθή το κοινόν δυ 
σμενώς άπέναντι τοΰ φίλμ. Κάθε άλλο. Διετέθη δ
μως δυσμενώς απέναντι τώ« κινηματογράφων, ήρ- 
χισε μάλλον νά σκέπτεται δι ι νάπάη στον κινηματο
γράφον καί αύτή ή πελατεία του άν δέν έμειιύθη, 
πάντως δέν ηύξησεν, τό όποιον άσφαλώς σημαίνει 
κάτι. Ούτω πώς προδιατειθέμενον τό κο νόν έδυσφό- 
ρησεν άσφαλώς καί μέ τήν αύξησιν τής τιμής τών 
εισιτηρίων ένεκα τοΰ όμιλοΰντος φίλμ. Εϊπομεν καί 
άλλοτε δτι ή αύξησις αύτή δέν είναι άδικαιολόγη- 
τος, αυτό δμως φυσικά δέν εξετάζεται ύπό τοΰ κοι
νού και άν μόνον δέν θά ήρκετ διά νά έπιφέρη τήν 
κρίσιν, προσετέθη δμως καί αύτή ώς μία αιτία εις 
τάς τόσας άλλας. Συνετέλεσεν έν άλλοις λόγοις εις 
τήν δημιουργίαν τής σημερινής καταστάσεως.

'Υπάρχει καί άλλη γνάιμη. "Οχι μόνον τό ζήτη
μα τής τιμής τών εισιτηρίων, άλλ’ αύτή ή ίδια ή ό 
μιλούσα ταινία. Τό κοινόν δηλ. η δέν έμεινε ίκανο-
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ποιημένον παντελώς ή ηύχαριστήθη ίμέν, άλλά καώ 
έκουράσθη και τοΰτο, άφ ένός διότι παρ’ δλα όσα 
έπληροφορεϊτο δέν έβλεπε καί δέν ήκουε παρά σχε- । 
δον μόνον ταινίας μέ συγχρονισμένην μουσικήν, άν- 
τιληφθέν ότι καί οί αποδιδόμενοι έκάστοτε ήχοι ώ- 
φείλοντο εις τήν ορχήστραν, άφ’ έτέρουδέ καί αυτήν 
τήν μουσικήν πού ήκουε τήν εύρισκε άν καί καλήν 
πάντως μονότονην γύρω άπό ένα κεντρικόν ούτως 
είπεΐν λάϊτ μοτίβ. Μέ τήν γνιόμην αυτήν δέν 
συμφωνοΰμεν. Καί τοΰτο διότι κατ’ αρχήν φρονοΰ- 
μεν δτι τδ κοινόν έσυνείθισε εις τόν όμιλοΰντα καί 
όχι μόνον αύτό, άλλά καί τοΰ ήρεσε. Εκείνοι οί ό
ποιοι ουδόλως ηύχαριστήθήσαν, άποτελοΰν ασθενή 
μειοψηφίαν. ’Επίσης μάλλον ολίγοι έπρόσεξαν είς 
τήν έκάστοτε μονοτονίαν τής μουσικής. 'Η τυχόν δέ 
δυσφορία τοΰ κοινοΰ οτι δέν ακούει καθαρώς ηχη
τικός ή όμιλοΰσας ταινίώς καί αύτη εκλείπει μέ τήν 
συχνοτέραν ήδη προβολήν τοιούτων.

Ό καιρός τώρα παίζει εξωτερικόν ούτως είπεΐν 
ρόλον. Δηλ. δέν αφορά τά βαθύτερα αίτια τής κρί- 
σεως, άλλ’ απλώς τήν ήδη ΰφισταμένην κατάστασιν, 
ύποβοηθεΐ είς έκδήλωσιν προσωρινώς, έφ δσον δη?, 
διαρκούν αί κακοκαιρίαι.

Μένει ήδη τό ζήτημα τής βαρύτατης φορολο
γίας τοΰ δποίου ή έπίδρασις είς τήν κρίσιν είναι 
έμμεσος. Ούτω πως ή βαρεία φορολογία είνε ή κυ
ρία αιτία τής μεγάλης’ διά τό ελληνικόν κοινόν, τι
μής τών εισιτηρίων. Αναγκάζει δέ έξ ά'λλου τούς 
επιχειρηματίας ιά καταφεύγουν εις προχείρους συν
δυασμούς πρός κάλυψιν τών μεγάλων δαπανών καί 
οί συνδυασμοί φυσικά αυτοί αποβαίνουν καταστρε
πτικοί.

Τά κακά αυτά θεραπεύονται ; Καί πώς ; ’Άν 
ή άπάντησις είνε καταφατική, τότε αυτονόητον καί 
ή κρίσις θά είναι παροδική. ”Ας έξετάσωμεν λεπτο- 
μερέστερον τό θέμα.

Καί πρώτον’ τό κακόν προηγούμενοι’ ή τάς θλι
βερός συνέπειας τής κακής τακτικής τών παρελθόν
των ετών έδειξαν οί έπιχειρηματίαι μας δλην των 
τήν καλήν διάθεσιν νά τά καλύψουν. Επί κεφαλής 
ή «Σινέ Όριάν» μέ δλας της τάς καινοτομίας. Εν 
τούτοις δέν δυνάμεθα άτυχώς νϊ διαπιστοισωμεν 
μίαν πρόοδον. Αί περισσότεροι καινοτομίαι ήσαν 
επιφανειακοί, δι’ αύτό καί δσαι διετηρήθησαν δέν 
προσέφεραν σπουδαίας υπηρεσίας. 'Η σειρά έξ άλ
λου τών μέχρι τοΰδε προβληθέντων φίλμ δέν είναι 
ικανοποιητική. Τά έκλεκτά (Αντιπροσωπεύουν μίαν 
μικράν αναλογίαν.

Σχετικήν έξαίρεσιν αποτελεί τό « Αττικόν» καί 
βλέπομεν άλλωστε πώς πηγαίνει σχετικως καλύτερα 
άπό τούς κινηματογράφους. Ταϋτα τά άναφερομεν 
ως έν παρόδιο διότι έν καιρώ θά άποτελέσουν δπως 
κατ’ έτος θέμα ειδικής μελέτης. 'II μόνη σοβαρα 
καί αξιέπαινος καινοτομία ήτο ή εισαγωγή τοΰ ομι- 
λοΰντος κινηματογράφου άπό δύο κεντρικούς κινη
ματογράφους καί μέ πρώτης τάςεως εγκαταστάσεις. 
Ήτο ένα γεγονός τονωτικόν, άδιάφορον άν συνεπη- 
γετο καί κακά τά όποια άνεφέραμεν άνωτέρω.

Πρέπει νά γίνη αντιληπτόν δτι τό κοινόν ήτο

ανέκαθεν απαιτητικόν, κατέστη δέ τελευταίως άκόμη 
περισσότερον. Ανάγκη λοιπόν καί κατά τό δυνατόν 
ίκανοποίησις τών απαιτήσεων διά τής προβολής σει
ράς έκλεκτών φίλμ. Ή δαπάνη αύτή θά έλθη νά 
καλύψη πληγάς. Τό κοινόν άλλως τε εύκολα συνει- 
θίζει. Μή λησμονοΰμεν δτι κεντρικός κινηματογρά
φος έπήγαινε μίαν ολόκληρον περίοδον οπωσδήποτε 
καλά παρά τήν άθλίαντου τα-'τικήν καί τοΰτο διότι 
τό κοινόν είχε συνειθίσει άπό παρελθόντα έτη επι
τυχιών. Άλλά δέν άρκεΐ μόνον αύτό χρειάζεται καί 
ή ύποστήριξις τοΰ Κράτους. Εφ’ δσον τό ζήτημα 
τής φορολογίας δέν κανονίζεται, όχι μόνον άποκλείε- 
ται ή πρόοδος,άλλά καί αύτή ήύπόστασις των περισ
σοτέρων επιχειρήσεων κινδυνεύει. Τό ζήτημα αύτό 
άπησχόλησεν επανειλημμένοι ειδικούς καί μή ώστε 
νά ήτο περιττή καί ή ένταΰθα άνάπτυξίς του Ιο 
πράγμα ούτως έχει, είδικώς δμως ένταΰθα μάς ενδι
αφέρει μία φαινομενική λεπτομέρεια, ή οποία άσφα
λώς δέν θά έπρεπε τά περνά απαρατήρητος

Εξηγούμαι καλύτερον. Είς τάς τόσας υποσχέσεις 
περί μειώσεοις τής φορολογίας διαθρυλλεΐται τελευ
ταίως καί ή ακόλουθος: Ειδική προστασία της ελλη
νικής παραγωγής κλπ. Κινδυνεύει λοιπόν νά πραγ
ματοποιηθώ ή ύπόσχεσις αύτη δφελοΰσα μίαν η δύο 
μικροεπιχειρήσεις καί βλάπτουσα αύτό τό Κράτος 
καί τάς λοιπός κινηματογραφικός έπιχειρήσεις τάς 
ασχέτους δμως μέ τήν ελληνικήν παραγωγήν.

Αί γνώμαι μας ίσως φανούν είς πολλούς παρά
δοξοι. ’Έχουν δμως άδικον, ιδού διατι:

Ό κινηματογράφος αρχίζει ήδη νά συγκαταλέγε
ται καί είς τήν 'Ελλάδα εις τόν κύκλον των μεγά
λων επιχειρήσεων, τών οποίων άσφαλώς τήν πρόο
δον έπιθυμεΐ καί πρέπει νά ύποβοηθή τό Κι/ίτος. 
Αέγοντες δμως κινηματογράφον έν Ελλάδι ουδόλως 
έννοοΰμεν έλλ. παραγωγήν. Αύτη δημιουργηθεΐσα 
ύφ’ ούς δρους έδημιουργηθη προωριστο πάντοτε 
νά μή αποτελη σπουδαΐόν τι. Τάς γνωμας μας επί 
τοΰ προκειμένου τάς άνεπτύξαμεν άλλοτε εκτενώς, 
τά δέ γεγονότα ήλθαν νά τάς επιβεβαιώσουν. Μάς 
έδόθη λοιπόν εύκαιρία ν' άντιληφθώμεν τί σημαί
νει καί τί δύναται ή ελληνική παραγωγή καί κατα- 
λήγομεν εις τό συμπέρασμα δτι πρέπει νά τήν προ- 
στατεύσωμεν. Καθ ημάς είναι ματαιοπον α. Αλλ 
άδιάφορον πρέπει νά τήν ύποστηριςωμεν, δπως 
άλλωστε, θά μάς πουν, συμβαίνει παντού (πόσον 
δμω; διαφορετικοί εκεί οί δροι !) και συμφωνοΰμεν, 
άλλ’δχι δμως ή ύποστήριξιςαύτή νά βλάψη τούς άλ
λους. Μία μείωσις δηλ. τής φορολογίας πρέπει νά 
είναι γενική καί ή ειδική προστασία τής έλλ. παρα
γωγής ας στραφη άλλου επ'πέδου. Τό κράτος 
δηλ. πρέπει νά ένισχύση τούς κινηματογράφους πη
γήν πλούτου δχι αξίαν περιφρονήσεως ών ή ακμή 
είναι γενική ωφέλεια. ’Ενώ τουναντίον περιφρο- 
νοΰντες τ άνωτέρω καί απλώς ύποστηρίζοντες πάση 
θυσία τήν ελληνικήν παραγωγήν θά ήτο άστεΐον νά 
περιμένωμεν κάποιο αποτέλεσμα γενικωτέρας ωφέ
λειας.

Καιρός νά σταματήσωμεν διότι, ούιε ό χώρος 
ούτε ή υπομονή τοΰ αναγνώστου θά μάς επετρεπε

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΥΚΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Είναι λυπηρόν τό νά πιστοποιη κανείς δτι ή 

Γαλλία ή οποία ύπήρξεν άλλοτε ή κοιτίς καί ή 
πρώτη πατρίς τοΰ κινηματογράφου, εύρίσκεται θλι- 
βερώς αποναρκωμένη. 'II κινηματογραφική βιομη
χανία είναι επιφυλακτική. Χάνει αδίκως καιρόν Σο- 
'βαραί αδεξιότητες καί σφάλματα διαπραχθέντα παρ’ 
εκείνων οί όποιοι είχον έπιφυί,άξει εις εαυτούς τό 
δικαίωμα νά τήν διευθύνουν χωρίς νά έχουν άλλας 
ειδικότητας εϊ μή μόνον ιόν προσωρινόν πλούτον 
των, έπεδείνωσαν σοβαρώς τήν θέσιν τής Γαλλικής 
κινηματογραφικής βιομηχανίας. Ούτω, διεκινδύ- 
νεύθησαν άνοήτως καί κατεβροχθίσθησαν εκατομ
μύρια.

Μία μόνον ηθοποιός μας, τής οποίας ή τέχνη 
δέν έξετιμήθη ποτέ παρ' ήμΐν, άν καί έπροστατεύε- 
το καί είχε λανσαρισθεΐ άπό ένα έκ τών προανα- 
φερθέντων φεουδαρχών, έκόστισεν είς τήν Εται
ρίαν ή οποία συνεστήθη παρά ο βασιλίσκου τού
του διά νά φέρη είς φώς εκείνο τό όποιον ένόμιζεν 
δτι ήτο τό ταλέντο τής ηθοποιού ταύτης, μίαν ολό
κληρον περιουσίαν.

'Ο Γάλλος δστις είναι άδιαφιλονεικήτως είς έκ 
γενετής καλλιτέχνης,έχει χαλιναγωγηθεί άν δχι άνα- 
τραπεΐ άπό τά είδη ταΰτα τών τυχοδιωκτών.

Τό τέλος μολαταύτα έπήλθεν άναπόφευκτον. 
'II βασιλεία τών ακαταλλήλων καί βλαβερών τούτων 
ατόμων έδυσεν ως έκ τής φυσικής πορείας, τών 
πραγμάτων. 'Ένα κτίριον άνεγειρόμενον έπί άστα- 
θών βάσεων, εύτυχώς .... κρημνίζεται. Άλλά μ'α 
νέα έ.τοχή θά γεννηθώ βεβαίως διά τόν γαλλικόν 
κινηματογράφον. 'II συγκινητική αύτη τέχνη, θά 
γνωρίση έπίσης τήν νίκην της τοΰ Μάρνη Αλλ’ ό 
κακός σπόρος δστις’ έφυτεύθη άπό τούς ισχυρού; 
τούτους «ανικάνους» δέν έχει άκόμη σαπίσει. 'II 
κατάστασις είναι ώς έκ τούτου λίαν λυπηρά διά τούς 
γάλλους καλλιτέχνας, τάς παγκοσμίως συμπαθείς 
ταύτας φυσιογνωμίας. Μερικοί έκ τών ηθοποι
ών μας—διά νά μή εΐπωμεν οί περισσότεροι—δέπ 
είργάσθησαν άπό ήμίσεως έτους καί δέ βλέπουν 
αίθριάζοντα τόν ορίζοντα. Οί σκηνοθέται χάνουν 
τόν νοΰ των. Οί έκμεταλλευταί οί όποιοι δέν βλέ- 
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νά συνεχίσοτμεν δσον τό σπουδσΐον καί άνεξάντλη- 
τον τοΰτο θέμα θά άπήτει.

Διεπιστώσαμεν λοιπόν δτι ύφίσταται κρίσις δφει- 
λομένη καί είς γενικά καί ειδικά αίτια.Τά τελευταία 
ιδίως πρέπει νά καταπολεμηθούν καί εϊδομεν πώς 
διά τής ιδιαιτέρας προσοχής είς τήν εκλογήν τοΰ 
προγράμματος καί διά τάς τής ύποστηρίξεως τοΰ 
Κράτους διά τής μειιόσεως τής φορολογίας γενικώς 
καί αίσθητώς. Ή κρίσις είνε παροδική, ούτως ή 
άλλως θά παρέλθη, τηρουμένών δμως τών άνιοτέρω 
θά παρέλθη δχι προσκαίρως, άλλ’ άσφαλώς καί θά 
άνατείλουν καί πάλιν διά τόν έλληιικόν Κινηματο
γράφον ήμέραι ρόδινοι, δπερ καί εύχόμεθα καί έλ- 
πίζομεν. Ro—Ma

πουν πραγματοποιουμένας έθνικάς ταινίας, τρομά 
ζουν καί ρίπτονται έν τη άπογνοίσει των είς τήν ξέ 
νην παραγωγήν. Δέν δύναταί τις νά τούς κατηγο- 
ρήση διά τοΰτο, έφόσον αί αϊθουσαί των πρέπει νά 
τροφοδοτηθούν μέ ταινίας iVa μή διατρέξη κίνδυ
νον καταστροφής ένα επικερδές έμπόριον.

Τό κατόιτε ον προσωπικόν αργεί έπίσης άξιο- 
θρηνήτως. Εγώ, προσωπικώς είχον υποδείξει τόν 
έπαπειλούμενον κίνδυνον άπό ένός καί πλέον έτους 
δια τών άρθρων μου. Πλήν, δέν είσηκούσθην. Ού- 
δείς ήμπορεί νά είναι προφήτης εις τήν πατρίδα του. 
Μολαταύτα, δοκιμάζω σήμερον τήν λύπην νά ΐδω 
εκείνα τά όποια οί συνάδελφοί μου ώνόμαζαν «υ
περβολικήν άπαισιοδοξ’αν» μου, θλιβερώς έπιβεβαι- 
ούμενα άπό τά γεγονότα.

Από τής αρχικής της έμφανίσεως ή ομιλούσα 
ταινία δέν κατέκτησε τούς Γάλλους βιομηχάνους τοΰ 
κινηματογράφου Ή άθρόα προβολή των δμως έν 
ΙΙαρισίους (προεβλήθησαν άχρις ώρας «ή Μπροαν- 
τζουαίϋ Μέλοντυ», αί «Φόξ—Φόλις», τό «Άλλΐ)λού 
ϊα», ή «Χόλλυγουντ—Ρεβύ» καί τινες άλλαι όμι- 
λοΰσ/ι ταινίαι), ένεθουσίασαν τόσον τό κοινόν, ώστε 
οί βιομήχανοι,έδέησε ν άντιληφθώσιν τό λάθος των, 
καί, οί σοβαρώτεροι έξ αυτών, έπροθυμοποιήθησαν 
ήδη νά εφοδιάσουν τά στούντιο των μέ τ’ άναγκαι- 
οΰντα μηχανήματα καί μάς υπόσχονται θαύματα 'Η 
λέξις «θαύματα» μοΰ φαίνεται κάπως υπερβολική. 
’Άς είναι ευχαριστημένοι αν κατορθώσουν νά κα
τασκευάσουν καλάς όμιλούσας ταινίας δυναμένας νά 
αποδώσουν τήν συμπαθή αρμονίαν τής γλά^ης 
μας καί νά διαδωθώσιν εις τάς χιόρας αί όποΐαι, 
δπως π.χ. ή Ελλάς, είναι φιλόγαλλος καί τό κοινόν 
των άγαπά νά άκούη τήν γαλλικήν γλώσσαν, τήν ο
ποίαν τιόρα θ’ άπολαμβάνη άπό τάς όμιλούσας ται
νία; γαλλικής προελεύσεως.

Φρονώ δτι ολίγη δραστηριότης καί πρό πάντων 
ή άνάδειξις ικανοτήτων, θά έπαρκέσουν ’διά ν’ απο- 
δοθη εις τό γαλλικόν φιλμ ή θέσις του τήν οποίαν οί 
κακοί ποιμένες του τό έκαμαν νά χάση.

Jacques Faure

ΤΑ ΙΠΟΙΕ AESW4TA THE ΜΕΓΑΛΗΣ HEFIIZOIHSEQS
Ή Εστέ/. Τάϋλορ έθαυμάζετο διά τήν φιλοξε- 

νείαν τη;, καί οί έπισκέπται της έμισοΰσαν νά πη
γαίνουν σπήτι της.

Είς τά γενέθλιά της ήναγκάσθησαν νά υπάγουν. 
Ή Έστέλ τούς έπεριποιήθη πάρα πολύ. Άλλά ή 
ώρα είχε παρέλθη πάρα πολύ, καί δέν έφαίνετο δι
ατεθειμένη νά τούς άφίση. Οί έπισκέπται εύγενώς 
φερόμενοι έμειναν άναγκαστικώς. Έν τέλει είς έκ 
τών έπισκεπτών έπλησίασε τήν οικοδέσποινα. Έ
στέλ, είπε άπηλπισμένος «θά μάς κάμετε τήν εύ- 
χαρίστησιν νά υπάγετε ν’ άναπαυθήτε, ώστε νά δυ- 
νηθώμεν δλοι νά μεταβώμεν σπήτια μας;»
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ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΠΟΥ ΜΕΣΟΥΡΑΝΟΥΝ
Εΐνε γεγονός αναμφισβήτητον ότι ή δόξα τών 

διαφόρων κινηματογραφικών «αστέρων» διαρκεΐ, 
κατα μέσον όρον, μόλις ένα ή δύο έτη, σπανιιότατα 
δέ περισσότερον. Αυτό έχει καταντήσει ό διαρκής 
εφιάλτη; κάδε καλλιτέχνου καί ή συνεχής πάλη αύ- 1 
τοϋ μέ ποιον μέσον δά κατορθώση νά διατηρήση 
δσον τό δυνατόν περισσότερον τήν έφήμερον φή
μην καί λάμψιν του. Έξ άλλον δμως τό ίδιον ζή- ! 
τημα αποτελεί καί τό αιώνιον πρόβλημα τών δια- ( 
φόρων παραγωγών, οϊτινες, γνωρίζοντες κάλλιστα |
τήν τοιαύτην άστάδειαν τοΰ κοινού, εύρίσκονται είς | 
διαρκή έρευναν πρός άνακάλυψιν καί λανσάρισμα ί 
νέων ταλέντων ανταξίων νά διαδεχθούν τά δύονται 
τοιαΰτα.

Είς τό παρόν θά έξετάσωμεν έν συντομίφ τά 
διάφορα νέα «αστέρ α» ποΰ λάμπουν σήμερον είς τό 
παγκόσμιον κινηματογραφικόν στερέωμα καί ποΰ 
έξ άντανακλάσεως φωτίζουν καί τήν Αθηναϊκήν ό- 
θόνην.Άρχίζομεν άπό τήν’.·> μερικήν διότι δυστυχώς 
έπεκράτησεπλέονένας καλλιτέχνης νά μήνάναγνωρίζε- 
ται ώς διεθνής «άστήρ» έάν προηγουμένως δέν λά
βει τό χρίσμα τοΰ Χόλλυγουντ.

"Ενας διαγωνισμός ποΰ έγεινε τελευταίως άπό 
τήν μεγαλειτέραν κινηματογραφικήν έπιθεοίρησιν 
τής Νέας 'Υόρκης πρός άνάδειξιν τοΰ δημοφιλεστέ- 
ρου «άστέρος» έφερεν ώς έπιτυχούσας κατά σειράν 
τάς ακολούθους πέντε καλλιτέχνιδας : Κλάρα Μπόου, 
Γκρέτα Γκάρμπο, Τζοάνα Κράουφορδ,Βίλμα Μπάν- 
κυ καί Νάνσυ Κάρολ. Αυτό βέβαια δέν σημαίνει δτι 
αί άνωτέρω καλλιτέχνιδες επειδή ήλθον πρώται είς 
τόν διαγωνισμόν έχουν καί περισσότερον ταλέντο 
άπό δλας τάς άλλας. Κάδε ά'λλο. Άλλ’ άς έξετάσω
μεν αύτάς ιδιαιτέρως έφ’ δσον μάλιστα κάδε μία έ
χει καί τόν ίδικόν της τύπον.

'II Κλάρα Μπόου εΐνε ό κατ' εξοχήν αντιπρο
σωπευτικός τύπος τής μοντέρνας νέας.Εΐνε τό τρελ- 
λοκόριτσο ποΰ δέν έχει συναίσδησιν τών πράξεων 
του ποΰ τοΰ άρέσει νά φλερτάρη, νά χορεύη, 
νά καπνίζη, άλλά καί ποΰ ή καρδιά του κατά βάδος 
περικλείει αγνά καί εΰγενή αισθήματα. 'Η επιτυχία 
της σήμερον είς τήν Αμερικήν εΐνε καταπληκτική.

'Η Γκρέτα Γκάρμπο, ή ξανθή νεράιδα τής ; ου- 
ηδίας, διαπρέπει κυρίως είς δυνατούς ρόλους, είς 
τούς οποίους διαγράφεται καθαρά ή γυναίκα, μέ τά 
πάθη της, τούς έρωτας της, τά μίση της, τις ζήλειες 
της καί τις πονηριές της.

'Π Βίλμα Μπάνκυ εΐνε ό τΰπος τής άθόιας. Εΐνε 
άληθές δμως δτι τόν μάλλον άντιπαθή αυτόν ρόλον 
κατορθώνει μέ τήν καλλονήν της καί τήν τέχνην της 
νά τόν καταστήση συμπαθή καί ένδιαφέροντα.

'II Τζοάνα Κράουφορδ εΐνε, ούτως είπεϊν, τό 
μίγμα τών τριών άνωτέρω. Μέχρι πρό τίνος άκόμη 
δέν είχε καθωρισμένον τΰπον καί σέ κάθε νέαν ται
νίαν άνεζήτει τόν εαυτόν της Οίίτω τήν είδαμε κατά 
σειράν μοιραίαν γυναίκα εις τό «Μπεγκέν μιας Πα

ρισινής», ποΰ προεβλήθη είς τό μακαρίφ τή λήξει 
«Κοσμικόν», άθώαν είς τήν «Ροζ Μαρί», comedi
enne στόν «’Άνθρωπο χωρίς χέρια»,μέ τόν Αόν 
Τσάνεϋ καί δραματικήν καλλιτέχνιδα είς τό «Τρα
γικόν πλοΐον» μέ τόν Τζών Τζίλμπερ. Τέλος πρό 
μηνός τήν έθαυμάσαμε ώς μοντέρνο κορίτσι είς τό 
ηχητικόν φίλμ τοΰ «’Αττικού» «Σύγχρονες Παρθέ
νες», εις τό όποιον έπετύγχανε καί τήν ώραιοτεραν

Μαρσέλλα Άίμπάνι

της δημιουργίαν. II Κράουφορδ δμως έχει άδυνα- 
μίαν διά τούς δραματικούς ρόλους καί όνειρεύται νά 
ζωντανεύση έπί τής οθόνης τήν Ζάν ντ' ’Άρκ.

'Η Νάνσυ Κάρολ μάς είναι τελείως άγνωστη, 
καί ούτε υπάρχει ελπίς νά τήν γνωρίσωμεν εφέτος. 
Είναι μιά μικρούλα ξανθή μέ καλοδεμμένο σωματά- 
κι καί μέ δυό μεγάλα άλλά παιδικά τήν έκφρασιν 
γαλανά μάτια ποΰ φωτίζουν ιό πρόσωπον της. "Α
νήκει εις τήν «ΓΓΤραμάουντ». Εάν πιστεύσωμεν 
τούς διαφόρους ξένους συναδέλφους είναι ένα άπό 
τά πλέον άξιόλογα ταλέντα ποΰ άνεκαλύφθησαν 
κατά τήν τελευταίαν διετίαν.

’Από τάς άλλας νέας καλλιτέχνιδας τής Άμερι-

κής αξίζει άκόμη νά άναφ'ρωμεν καί τάς: Ντολορες 
ντέλ Ρίο, τήν θερμόαιμη καί γεμάτη μπρίο μεξι- 
κανίδα, Ζανέτ Γκαίηνορ, ένα πραγματικό ταλέντο, 
Λοΰπε Βιλέζ, τύπος μοιραίας γυναικός μέ ώραΐο 
ταμπεραμέντο, ’’Ολγα Μπακλάνοβα, τήν γνωστήν 
υπό τό όνομα ή «νέα Πόλα Νέγκρι», Αιλή Ντα- 
μιτά, συμπαθή καί κομψήν καλλιτέχνιδα, Έβελιν 
Μπρέντ, καλήν corvedier η". Ντολορές Κοστέλλο, 
ικανοποιητικήν εις ρόλους άθφας, τήν ώραιοτάτην 
Μπίλλυ Ντόβ, διαπρέπουσαν είς λεπτούς αισθηματι
κούς ρόλους, καί τέλος τήν συμπαθή Ρενέ Άντορέ, 
ή οποία παρ’ δλον τό ταλέντο της δέν κατιόρθωσεν 
ακόμη νά άποκτήση τόν τίτλον τοΰ «άστέρος»

'Υπάρχουν καί πολλοί άλλοι άκόμη «άστέρες» 
άλλά αποφεύγω νά τούς αναφέρω ιος μή έχοντας 
ιδιαιτέραν καί αξιόλογοι· προσωπικότητα.

Εις τήν Γερμανίαν, ή οποία κατά τό διάστημα 
τών δύο τελευταίων ετών κατέβαλε αληθείς προσπά
θειας διά τήν άνανέωσιν τοΰ καλλιτεχνικού της υλι
κού, συναντώμεν άρκετά ταλέντα άξια ιδιαιτέρας 
προσοχής. Καί πρώτον τήν Μπριγκίττε Χέλμ, τήν 
γυναίκα μέ τό φειδίσιο σώμα. ' 11 θαυμασία αύτή 
«vamp», πλήν τής εξαιρετικής σαγηνευτικής της δυ- 
νάμεως, δύ.αται ενίοτε νά έγγίση καί τάς άνωτέρας 
χορδάς τής τέχνης. ’Αλλά τονίζω ενίοτε.

'Η Ντίτα Πάρλο εΐνε προικισμένη αναμφισβή
τητος μέ ταλέντο, δυστυχώς δμως επηρεάζεται υ
περβολικά άπό τόν σκηνοθέτην ποΰ τήν διευθύνει 
έκάστοτε. Τό ίδιο δυνάμεθα νά ε’ΐπωμεν διά τήν 
Καμίλλη Χόρν, τήν αλησμόνητοι· Μαργαρίταν τοΰ 
«Φάουστ».

'Η Μπέττυ ’Άμαν δέν κατώρθωσε ακόμη νά 
μάς δείξη τήν άξίαν της. Είς τήν «’Άσφαλτον» παρ’ 
δλον ποΰ είχε ενα «χρυσόν ρόλον» καί δύο διευθυν- 
τάς, τόν Πόμμερ καί τόν Μάϋ, ίκανωτάτους, δέν έ- 
δημιούργησε τίποτε τό πραγματικά ικανοποιητικόν. 
Έξ αύτοΰ συμπεραίνω δτι καί είς τό μέλλον δέν 
θά έπιτύχη σπουδαία πράγματα. Ή γλυκεία Ί’ζέννυ 
Γιοΰγκο, αν. καί έχει μεγάλην ποικιλίαν ταλέντου, 
διαπρέπει είς ελαφρούς ρόλους είς τούς οποίους 
αναμιγνύεται κάποια δόσις δακρύων καί αίσθημα- 
τικότητος. 'Η Λίλιαν Χάρβεϋ έπαυσε νά εξελίσσεται 
καί δέν φαίνεται ικανή νά δάιση τίποτε περισσότε
ρον άπό δσα μάς έδωσε κατά τό παρελθόν. Επίσης 
κάπως ενδιαφέρουσα εΐνε καί ή Γκέρντα Μάουρους.

'Η Αγγλία δέν κατώρθωσε άκόμη πλήν τής 
Μπέττυ Μπάλφουρ νά έπιβάλη είς τήν διεθνή οθό
νην καμμίαν καλλιτέχνιδα. Έκε [«γυρίζουν» σήμερον 
ή Λύα ντέ Ποΰττι, ή ’Άννυ ’Όνδρα μία χαριτωμένη 
Βιεννέζα comedienne, καί ή Κινέζα ’Άννα Μαίη 
Γουώγκ.

Είς τήν Γαλλίαν συναγωνίζονται είς δημοτικό
τητα αί: Σούζυ Βερνόν, Ντόλλυ Ντάβις, Λουΐζα 
Ααγκράνζ καί Τζίνα Μανές. Εξ αυτών άνωτέρα 
εΐνε ή τελευταία, ή οποία άλλωστε μετά τήν άλη- 
σμόνητη δημιουργία της είς τήν «Τερέζα Ρακέν», 
θεωρείται ώς ή μεγαλειτέρα καλλιτέχνις τής Γαλ
λίας. 'Η Σούζυ Βερνόν διακρίνεται διά τήν disti
ction καί τήν καθαυτό Παρισινήν κομψότητά της.

i Τό παίξιμό της στερείται δυνάμεως καί εΐνε ολίγον 
1 αχρωμάτιστο καί μονότονο. 'Π Ντόλλυ Ντάβις εΐνε 
I ή αποκλειστική έρμηνεύτρια τών γαλλικών come- 
! dies. 'Όσον διά τήν Λουΐζα Ααγκράνζ υπέσχετο αρ
κετά μέ τήν «Γυμνή Γυναίκα», άλλά δέν έπεβεβαί- 

' ωσε μέχρι σήμερον τάς ελπίδας ποΰ έστηρίχθησαν 
επ’ αύτής.

Είς τήν ’ Ιταλίαν διαπρέπει ή χαριτωμένη Κάρ
μεν Μπόνι, άλλά καί αύτή τελευταίως «γυρίζει» 
σχεδόν άποκλειστικά ε'ς τό Βερολίνον.

Αύταί εΐνε αί πλέον σημαίνουσαι σήμερον καλ- 
λιτέχνιδες τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου. Παρα- 
πλεύρως μέ αύτάς εξακολουθούν καί λάμπουν ώρι- 
σμέναι παλαιάί δόξαι ώς ή Μαίρη Πίκφορδ, ή 
Νόρμα Ταλμάντζ, ή Λιλ Ντάγκοβερ, ή Γκλόρια 
Σβάνσον (αν καί ή τελευταία ή οποία μέχρι πέρσυ 
ακόμη ήτο ή δημοφιλεστέρα καλλιτέχνες τής οθόνης 
έχασε πολύ άπό τήν αϊγλην τη;) ή ’Ολγα Τσέχοβα 
καί μερικά! άλλαι ακόμη. Εσχάτως δέ μέ τόν όμι
λοΰντα κινηματογράφον έγνώρισαν έκ νέου ημέρας 
δόξης και αί Λάουρα Λάπλαντ, Μπέσσυ Λόβ καί 
Κορίν Γκρίφφιθ.

Άφοΰ ξητάσαμεν έν όλίγοις τούς «άστέρας» τοΰ 
ιυραίου φύλου ας ρίψωμε καί έν βλέμμα καί είς 
τούς ανδρικούς τοιούτους. Είς τόν Νέον Κόσμον 
θριαμβεύει ί περίφημος τριάς τών Τζών Μπάρρυ- 
μορ, Τζών Τζίλμπερ καί Ρόναλντ Κόλμαν. Έκ τού
των ό πρώτος, άν καί γνωστός άπό πολλών ετών είς 
τούς κύκλους τών σκιών, δύναται έν τούτοις νά συγ- 
καταλεχθή μεταξύ τών νέων άστέρων, διότι μόλις 
πρό διετίας έγκατέλειψε τό θέατρον, είς τό όποιον 
κυρίως άνήκε, καί άφιερώθη συστηματικά είς τόν 
κινηματογράφον. Ό Τζιον Τζίλμπερ θεωρείται, καί 
δικαίως άλλωστε, ώςλό μεγαλείτερος «εραστής» τής 
οθόνης. Μέ δλιγιότερον πάθος καί φλόγα άλλά πε- 
ρισσοτέραν λεπτότητα μάς παρουσιάζεται ό Ρόναλντ 
Κόλμαν.

Είς τήν άμέσως κατωτέραν βαθμίδα συναντώμεν 
τούς Ραμόν Νοβάρρο, Τσάρλ Φάρρελ, Τζοιρτζ Όμ- 
πρ·.έν, Ρόντ Λαρόκ καί Ούΐλλιαμ Μπόϊντ, πέντε 
συμπαθεστάτους jeune pre.ri rs.

Άξιωσημείωτοι έπίσης εΐνε καί οί : Ούΐλλιαμ 
Χάϊνες, γοητευτικός έν τή άφελείρ του, Τσάρλ Ρόγ- 
κερς, άναδειχδεΐς άπό τάς «Πτέρυγας», Λόϋντ 
Χιούζ, εκφραστικός ζέν-πρεμιέ, Κλάϊβ Μπρούκ, κομ
ψός καί distingue, Νίλς ’Άστερ, ώραίος άλλά ψυ
χρός Σουηδός καί Η.Ο.Warmer, εύσυνείδητος καλ
λιτέχνης χαρακτήρων.

Τέλος δλως ιδιαιτέρα μνεία αξίζει διά τόν Τζώρτζ 
Μπάνκροφτ τόνμεγάλοναύτόν καρακτερίσταν,ό όποιος 
θεωρείται σήμερον ώς ό αντικαταστάτης τοΰ Γιάν- 
νιγκς είς τήν «Παραμάουντ» καί είς άπό τούς ελάχι
στους συναγωνιστάς του καί διά τόν συμπαθή γί
γαντα τής «Φόξ» Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν.

Παραλλήλως εξακολουθούν νά διαπρέπουν καί 
αρκετοί παλαιοί κινηματογραφικοί «άστέρες» ώς οί : 
Τσάρλυ Τσάπλιν, Ντούγκλας Φαίρμπανκς, Αόν Τσά
νεϋ, Χάρολδ Λόϋδ, Μποΰστερ Κήτον κ.ά.

Είς τήν Γερμανίαν ένφ ώς παρετηρήσαμεν άνω-
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πρός τό παρόν ό διάσημος καντσονετίστας ’Άλ 
Τζόλσον, δ γνωστός καλλιτέχνης τών ιιοΰζικ-χώλλ 
Μωρίς Σεβαλιέ καί ό τενόρος Τζώρτζ Γιέσσελ.

Έκ τής ανωτέρω συντόμου έπισκοπήσεως εξάγε
ται καί έν λυπηρόν συμπέρασμα : ή σχεδόν παντελής 
έλλειψις μεταξύ τών νέων καλλιτεχνών μεγάλων δρα
ματικών ταλέντων. Ποΰ δφε λεται αύτό ; ’Ίσως εις 
τό δτι τά τραγικά φίλμ κατήντησαν πλέον πολύ 
σπάνια. Πάντως δφείλομεν νά δμολογήσοομελ' δτι 
πολλοί νοσταλγούν μέ συγκίνησιν καί μεταξύ τών 
οποίων καί ό υποφαινόμενος τάς άνωτέρας στιγμάς 
ποΰ μάς έχάρισαν είς τό παρελθόν καλλιτέχναι ώς ή 
Παυλίνα Φρέντερικ, δ Γιάννιγκς, ή Χέννυ Πόρτεν, 
δ Κόνρατ Φάϊτ, ή ΙΙόλα Νέγκρι, δ Σέβεριν Μάρς, 
ή Νόρμα Τά,λμαιτζ, δ Σεσσοΰ Χαγιακαβα, η Λι- 
λιαν Γκίε, ό Ίβάν Μοσζοϋκιν, κ ά.

Βίων Παπχμιχάλης

m χοΛΜΠίητ hoai: monraii
Είς συντάκτης μιάς έφημερίδο: τής Νέας Άόο- 

κης γράφει, «τί είναι ή πόλις τοΰ Χόλλυγουντ» 
Είναι ή πόλις τών αυτοκτονιών. II.χ. είσαι ο άν
θρωπος πού περιφέρεσαιέπί ημέρας διά νά δυνηθής 
νά παίξης είς ένα φίλμ, άλλά έκδκόκεσαι μη εχων τά 
απαιτούμε να προσόντα, καίέκδιωκόμενος αύ οκτονεϊς.

τέρω διά τάς γυναίκας κυριαρχούν σχεδόν άποκλει-I 
στικά αί νέαι καλλιτέχνιδες, διά τό ανδρικόν φΰλον I 
συμβαίνει τό αντίθετον και βλέπομεν καί σήμερον 
θριαμβεύοντας τούς: Γιάννιγκς, Κόνρατ Φάϊτ, 
Μπέρναρ Γκέτζκε, Ίβάν Μοσζοϋκιν, Χάρρυ Λίτκε, 
Βέρνερ Κράους, Ροΰντοίαρ Κλάϊν Ρόγγε καί Βέγγε- 
νερ. Πρέπει όμως νά όμολογήσωμεν δτι είνε πράγ
ματι εξαιρετικά δύσκολον νά έπιβληίΐή ένας νέος 
καλλιτέχνης δταν έχει παρομοίους κολοσσούς ως συ- 
ναγωνιστάς. Άπό τούς νέους έν τούτοις δυνάιιείΐα 
νά άναφέοομεν τόν Βίλλυ Φρίτς, μοναδικόν δια. τάς 
ελαφρύς αισθηματικά; comedies τόν Γουσταΰον 
Φρέλιχ, δραματικόν ζέν-πρεμιέ, τόν Χάρρυ Χάλα μέ 
τάς περιέργους καί χαριτωμένα; εκφράσεις, τόν 
Χάϊνρ·.χ Γκεόργκ, τόν σωσίαν τοΰ Γιάννιγκς, τόν 
Βάρβικ Βάρντ. ικανοποιητικόν «vilaio» καί τόν 
Ίβάν Πέτροβιτς, τόν συμπαθή Σέρβον καλλιτέχνην.

Άπό τούς ’Άγγλους σχετικήν φήμην έχουν απο
κτήσει οί: Άνρύ Έντουαρτς, ’Ίβορ Νοβέλλο κα: 
Μάθεσον Λάγκ.

Είς τήν Γαλλίαν σημειώνουν επιτυχίας άπό μέν 
τούς νέους οί: Πιέρ Μπλανσάρ, Ρενέ Φερτέ, Ζάν 
Μυράτ, Ζώρζ Σάρλια καί Άντρέ Ροάν, άπό δέ 
τούς παλαιοτέόους οί: Ζάν ’Άντζελο, Σάρλ Βανέλ 
καί Ζάκ Κατελαίν.

Είς τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον διαπρέπουν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΗΧ
ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

(ΣΤΑΣΙΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜ)

ΤΟ ΚΩΜΦΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΩΝ 
ΣΥΝΩΙΚΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΘΕΑ ΓΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΛΑΣ

ΝΕΩΤΑΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ—ΘΞΡΜΑΝΣΙί ΤΕΛΕΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ -ΕΞ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Παρουσιάζει πάντοτε τά εκλεκτότερα καί νεωτερα έργα της παγκοσμίου

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΜΗ ΦΕΥΓΕΙΣ
Ητανε περασμένες δκτιό, δταν κάποιος έκτύπησε τήν 

πόρτα τής κάμαράς του, μά δένάκούσθ ηκε καμμιά άπάντη- 
σι. Τότε τό γαντο ρορεμένο χέρι τοΰ επισκέπτη ξανακτύ
πησε, μέ κάποια νευρικότητα, αυτή τή φορά.

«Εμπρός», άκούσθηκε άπό μέσα μιά ασθενική άντρί- 
κια φωνή, σχεδόν χαδιάρα άπό τήν άτονία. Ό επισκέπτης 
έμπήκε. «Παρακαλώ ό κ. X;» ριότησε,σαστισμένος ποΰ εύ- 
ρέθηκε σ’ ένα άγνωστο δωμάτιο θεοσκότεινο.

_ —Μάλιστα. Άλλά μοΰ κάνετε τή χάρι ν’ άνάψετε τό 
φώς; Στρίψτε τό κουμπί δεξιά στήν πόρτα, σάς παρα
καλώ.

Ό επισκέπτης άναψε, κι’ άφοΰ έρριξε ένα έρευνητικό 
βλέμμα τριγύρω του, άνακάλυψε τόν άρρωστο στό κρεβ- 
βάτι του. "Εκείνος άνασηκώθηκε προσ.τ ιθώντας νά λυ- 
γίση τό φτωχό του κορμί, καί τρίβοντας τά μάτια στ’ ά- 
πότομο άτένισμα τοΰ φοιτάς που τόν έτύφλωνε, είπε στόν 
ξένο :

—Μέ συγχωρεϊτε ποΰ σάς δέχομαι έτσι, κύριε. Είμαι 
τόσο ντροπιασμένος, δσσ καί άρρωστος. Πάει νά π ή πάρι 
πολύ ντροπιασμένος...

Ό επισκέπτης κάτι έψέλλισε. Ίσως καμμιά τυπική φι- 
λοφρόνησι.

—Σέ τί όφείλο) τήν τιμή τής έτισκέψειός σας; Άλλά 
πρώτα πρώτα, καθήστε σάς παρακαλώ.

Ό ξένος έπρόφερε τ’ όνομά του, ύποκλινόμενος κι’ 
έκάθησε σέ μιά καρέκλα που βρισκότανε στά πόδια τοΰ 
κρεββατιοΰ.

—Μ’ έστειλε ένας φίλος σας, είτε. "Ενας φίλος σας 
ποΰ μέ παρεκάλεσε νά μή σάς άποκαλύψ.ο τήν ταυτότητά 
του. Μοΰ μίλησε πολύ ενθουσιαστικά γιά κάποιο έργο σας, 
τήν «Τραγική Σονάτα τής ζωής μου», καί μοΰ έκίνησε τό 
ζωηρότερο ενδιαφέρον γι’ αύτήν τήν πιες σας. Τόσο, ποΰ 
ήρθα νά σάς τήν ζητήσιο γιά νά τήν διαβάσω άπόψε κιόλας, 
γιατί αύριο φεύγω σέ περιοδεία μέ τό Θίασο ποΰ διευθύνω 
καί τό δικό σας θά είναι τό δεύτερο έργο στοΰ οποίου τ’ 
άνέβασμα άτοβλέπω. ’Ακόυσα πώς έχετε έτείγουσες χρη
ματικές άνάγκες, καί μέ περισσή εύχαρίστησι έσκέφθηκα 
ότι εγώ θά ήμουν έκεϊνος ποΰ θά σάς βοηθούσε στήν πε- 
ρίστασι. Ξέρετε συμπαθώ τόσο πολύ τούς νέους ποΰ έχουν 
ταλέντο!

—Εΐσθε πολύ καλός, μά έγό) δέν έζήτησα βοήθεια άπό 
πουθενά, είτε δ άρρωστος, σηκώνοντας ψηλά τό υπερή
φανο μέτωπό του.

—Κ’ δμως δ φίλος σας, μοΰ είπε ο τι σάς βασανίζει ή 
άνέχεια ποΰ σάς εμποδίζει νά πραγματοποιήσετε ένα τα- 
ζεΐδι στό εξωτερικό. 'Ένα ταξεΐδι ποΰ κατήντησε ή ΐντέ 
φίξ σας. Θ’ άθελα λοιπόν νά σας βοηθήσω καί ξέρω δτι 
φθάνω άπάνω σιήν ώρα.

Ό άρρωστος τόν έκύτταξε σαστισμένος. Έδάγκασε τά ' 
μαραμένα του χείλη, σκέφθηκε λίγο, κι’ ύστερα είπε:

—Βλέπω, εΐσθε θαυμάσια πληοσφορημένος. “Αν δέν 
είχα σαφή άντίληψι τής θλιβερής μου θέσειος, ώρισμένως 
θά έπίστευα δτι ένα αμερικάνικο θεατρικό έργο εκτυλίσ
σεται στό λιτό μου δωμάτιο. 'Η πρόνοιά σας γιά όλα, 
μοιάζει μέ τόν αμερικανικό «αυτοματισμό» ποΰ έκυριάρ- 
χησε άκόμη καί στή νοοτροπία τών υπερατλαντικών συγ
γραφέων.

—Πρός τί νά μακρυγοροΰμε φίλε μου ; Απαντήστε 
μου καλλίτερα άν δέχεσθε τήν πρότασίν μου. Θά σάς με
τρήσω 15 χιλιάρικα καί θά ύπογράψωμε άμέσως ένα ι
διωτικό συμφωνητικό, στό όποιο θά δηλώσετε «δτι παρτι- 
τεϊσθε οίουδήποτε άλλου συγγραφικοΰ δικαιώματος καί 
οί κληρονόμοι σας επίσης, παντός ποσοστοΰ».

—Τί έκανε λέει; ρώτησε δ άρρωστος σφίγγοντας τά 
δόντια του άπό άγανάκτησι. Οί κληρονόμοι μου;.... “Οχι 
κύριε, αύτό δέν θά γίνη. Μή τό έλπίζετε. Πρώτα άπ’ δλα 
γιατί δέν έσκέφθηκα ποτέ νά έκμεταλλευθφ μ’ ένα τόσο 
επαίσχυντο εμπορικό τρόπο τήν ωραιότερη σελίδα τής 

ζωής μου, γιατί βέβαια, δέν μπορεί παρά νά ξέρετε δτι 
τό έργο μου είνε έμνευσμένο άπό τήν ίδια μου τή ζωή, 
άφοΰ εΐσθε τόσο καλά πληροφορημένος σέ δτι μέ άφορά. 
Δέν σκοπεύω λοιπόν νά έμπιστευθφ τό άπαντο τής δη
μιουργίας μου στούς «καμποτίνους» σας’ Μάθετέ το!

— Πόσα περιττά λόγια μεταχειρίζεσθε, φίλε μου !
ξ-Δέν έτελείωσα άκόμη, μή βιάζεσθε τόσο. "Υστερα, 

γιατί μοΰ έθέσατε δρον «κληρονόμων» στή συμφωνία σας ; 
Θά σκεφθήκατε βέβαια πώς δέ θά ζήσω καί πολύ, έ ; Δί
χως άλλο, σείς καί όποιος σάς έστειλε, θά φαντάζεσθε 
πώς μπορεί νά μή «βγάλω» τόν καινούργιο χρόνο ποΰ θά 
ξημερώση άπό αύριο. “Ε ; Πέστε μου τήν άλήθεια. Θά 
είναι ή μόνη τίμια φράσι ποΰ θά προφέρουνε άπόψε τά 
χείλη σας. Δέ συλλογισθήκατε δτι ή κόπωσι τοΰ ταξειδίου

ποΰ μέ παροτρύνετε νά κάνω κ’ οί λοιποί του κίνδυνοι 
ώρισμένως θά μ’ έσκότωναν μετά τό σοβαρό κλονισμό τής 
υγείας μου ; Θά ήταν καλή έπιχείρησι νά παίζατε τό έργο 
ενός «φρεσκο.τεθαμένου» έ; Θ’ άπέδιδε ικανοποιητικές εισ
πράξεις άπό τής όποιες δέν θά είχατε ν’ άφαιρέσεσε ού
τε τά ποσοστά τών κληρονόμων μου, άφοΰ έπροβλέψατε 
καί γι’ αύτά.

—Μά τήν άλήθεια δέν σάς καταλαβαίνω καθόλου, τόν 
διέκοψε δ επισκέπτης.Νομίζω δμως πώς παραφέρεσθε αρ
κετά νεαρέ μου συγγραφέα ....

— “Ισιος, μολαταΰτα άκοΰστε με. Ή προτάσεις σας μ’ 
άφίνουν έντελώς άσυγκινητο. Φροντίστε λοιπόν νά συμπλη
ρώσετε τό ρεπερτόριο τοΰ θιάσου σας άλλοΰ. Αύτό θά 
ήταν πιό φρόνιμο καί πιό άποτελεσματικό. Βλέπετε, σάς 
άντσποδίδω τό ένδιαφέρον σας μέ τις συμβουλές μου . . .

—Είναι ή τελειωτική σας άπάντησι ; Προσέξτε μή 
μεταμεληθήτε, φίλε μου. Έν πάση περιπτώσει αντίο σας 
καί περαστικά . . .

Λέγοντας αύτά μ’ ένα μοριτασμό δυσαρέσκειας, δ ε
πισκέπτης σηκώθηκε, έδιιόρθωσε μέ μιά εξεζητημένη κί·
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δικά, σύ πού έπλαθες τέτοια ώμορφα όνειρα . . . ’Αμέσως 
συλλογίσθηκε καί τόν άμοιρο τό φίλο του. Καί σΰ φτωχέ 
σύντροφε τών θλιβερών ημερών μου ; Ποιος θά τώλεγε 
ποτέ ότι θά φεύγατε μαζύ γιά τό αιώνιο ταξεΐδι ; Θ’ αν
ταμωθήκατε βέβαια μέσα στή βαθειά, τήν ατέλειωτη νύ
κτα, καί τώρα πιά θά κοιμάσθε μαζύ, τό γαλήνιο καί ά-

I τάραχο ύπνο τής αιωνιότητας . . ."Ας είναι ελαφρό τό χώμα ποΰ θά σκεπάση τά νεανικά 
κορμιά σας !Καί δυό χονδρά δάκρυα κυ’ ήσανε άπό τά μάτια τοΰ 
νέου απάνω στά πένθιμα στοιχεία τής Εφημερίδας μέ τή 
σπαρακτική εϊδησι . .

Δεκέμβριος 1929 Ιρις Σκαραβαίου

ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρτανίάν ’Ενταύθα.—-Ή Billie Dove, μέ τό πραγμα
τικόν της όνομα Lillian Bohny, έγεννήθη είς Νέαν Ύόρ- 
κην τήν 14ην Μαΐου 1904. Τό ύψος της είναι 1. μ. 65, ζυ
γίζει δέ 44 όκάδας. "Εχει κασ-ανά μαλλιά καί γαλάζια μά
τια. Είναι ύπανδρευμένη μετά τοΰ σκηνοθέτου IF. J. \\rH- 
lal. Ή μις Dove κατάγεται άπό Ελβετούς γονείς καί πριν 
γίνει κινηματογραφικός άστήρ υπήρξε μία θαυμασία χο- 

' ρεύτρια τοΰ Broadway. Τόσον δέ λαοφιλής είνε ώστε νά 
■ ' αν“’ φθάση νά λαμβάνη περί τάς 37000 έπιστολάς μηνιαίως !! 
εκλονί- , τά φιλμ είς τά δποϊα θά τήν θαυμάσετε έφέτος μεταξύ 

τοόν όποιων τά πλεϊστα όμιλοΰντα, είναι : «Λουϊζιάνα», 
-Λευκός Γάμος», «Ή ώραία έξόριστος», «Γύρω στήν α
γάπη», «Ή ιδιωτική τη; ζωή» καί «Καρδιά πριγκηπίσσης».

Α. Στεφάνου (Ενταύθα). Ό Τζάκ Πίκφορντ είναι 27 
I ετών καί άγαμος. Τί έργασία κάμει ; Μά δέν διαβάσατε 
! ?’ς τόν «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα» δτι είναι καλλιτέ
χνης τοΰ κινηματογράφου καί δτι εργάζεται είς τήν εται
ρείαν τών Ηνωμένων Καλλιτεχνών ; Ή διεύθυνσίς του 
είναι: c)o United Artists Studios 7100. Santa Monika 
Boulevard, Los Angeles. California. U.S.A. Δυστυχώς 
φωτογραφίαν του δέν έχομεν. Ή διεύθυνσίς τοΰ Charles, 
Rogers είναι: c)o Paramount, Famous Players Lasky 
Corporation Studios, ο'ι.ϊί Marathon Street Hollywood, 
California. Τοΰ δέ Emil Lannings είναι: Reichstrasse 3, 
Berlin. Charlottenburg. Deutschland. Wampas
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νησί τή σιφόν γραβάτα του, ύποκλίθηκε δπως καί πριν κ’ 
έφυγε.Τότε δ άρρωστος, έντελώς αΰθόρμηταέστράφηκεπρός 
to ρολόι. Κιόλας εννέα, έσκέφθηκε. "Αν δοκίμαζα νά ση
κωθώ ; Πρέπει, καί θέλω τόσο νά πάτο νά τήν άποχαιρε- 
ίήσω, ιοστε θά βρώ βέβαια τις δυνάμεις ποΰ μοΰ λείπουνε. 
’Ω! ας μποροΰσα μονάχα νά τήν κρατήσω . . . Ναί, θά 
τής πώ «Μή φεύγεις, Μάχη. Περίμενε νά πεθάνω πρώτα» 
Καί τότε ιστός μέ λυπηθή καί μείνη γιά κανένα μήνα α
κόμα , . .Έσηκώθηκε, ντύθηκε δσο μπόρεσε γρηγορότερα καί 
κατέβηκε στόν Πειραιά, έτσι δπως ήτανε αξύριστος. Πήρε 
ένα ταξί άπό τό σταθμό, ποΰ τόν ώδήγησε στό Λιμεναρ
χείο δπου θά βρισκόντανε τό βαπόρι τήςΜεσσαζερί μέ τό 
όποιο θά έφευγε ή Μάχη.Σουρούπωνε δταν το βαπόρι είχε σηκώσει τις άγκυρές 
του. Ή τελευταίες βάρκες πρό πολλοΰ είχανε φέρει στήν 
άποβάθρα τούς συγγενείς έκείνων ποΰ φεύγανε. Μερικοί 
άπ’ αύτούς σταθήκανε μερικές στιγμές μέ σφιγμένη τήν 
καρδιά καί θωρούσανε τό βαπόρι ποΰ χανότανε στόν δρί- 
ζοττ ι στερώντας τους τ’ αγαπημένα τους πρόσωπα ποΰ 
τούς ά^ήγαγε ή ξενητειά . . .Μά ένας—ένας είχανε φύγει, κ’ δταν δ άρροιστος 
έφθασε στήν άποβάθρα τήν εύρήκε γυμνή άπ’ άνθρώπους.
Τά δόντια του κτυπούσανε άπό τόν πυρετό. Κρΰος ίδρώς 
έτρεχε στά μιλίγγια του, ένώ τό κεφάλι του πήγαινε νά 
σπάση. Γιά μιά στιγμή τό φώς του έσκοτίσθηκε. "Ενα πα
ράξενο όραμα έπέρασε μπροστά στά θολά του μάτια.

Δέν υπάρχει λοιπόν οίκτος σ’ αύτόν τόν κόσμο ; 
ρωτήθηκε. Μά τήν ίδια στιγμή τά γόνατά του έ. 
σθηκαν. Τώρα πιά, δλα έτελείωσαν, μονολόγησε: μ’ ένα τ*ών όπόίων’ τά πλεϊστα όμιλοΰντα, είναι : «Λου^ιανα» πικρό γελοίο, σπαρακτικό σα μητρικό θρήνο. Τουλάχιστον, <Λευκός Γάμος», «Ή ώραία έξόριστος», «Γύρω στύν ά- ας φιλήσω το χώμα ποϋ πατησαν τα ποδιά της πριν λίγη ' '">« —> — s-..λ „ * , ν , ·

ώρα. Μήπως αυτό τό μοιραίο λιθόστρωτο δέν είναι ό τά- | 
φος τής άγάπης μου ; Τά χείλη του άκούμπησαν στις ψυ· | έιών και αγαμο;. ±ι __χρές πλάκες, κ’ ένα άφρισμένο κΰμα αίματος εξεφυγε άπό I είς t0v «Κινηματογραφικόν ’Αστέρα 
τό μαραμένο του στόμα κ’ έβαψε τό λιθόστρωτό, οπού ο - ' , ,. ,
άρρωστος άπόμεινε κοκκαλωμένος. "Ενας άστυφύλακας τόν 
έπρόσεξε πολλές ώρες άργότερα, μέ τά θολά του μάτια όρ- 
θάνοικτα.Τήν ίδια ώρα, δ μοναδικός του φίλος άνέβαινε τρεχά
τος τις πολυάριθμες σκάλες τοΰ σπιτικού του στήν ’Αθήνα. 
Έπήγαινε νά τοΰ άναγγείλη γεμάτος χαρά, δτι ή Μάχη 
δέν είχε .φύγει καί πώς θ’ άρχόντανε σέ λίγο γιά νά περά
σουνε μαζύ τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς. Παραξενεύ- 
θηκε πολύ σάν βρήκε τήν πόρτα τής κάμαρά; του κλειδω
μένη, γιατί τόν ήξερε στό κρεββάτι. Ωστόσο έκατέβηκε 
στό δρόμο κ’ έβημάτιζε νευρικά περιμένοντάς τον νά γυ- 
ρίση, δταν ξαφνικά, τό μάτι του έπήρε μιά πυκνή άνθρώ- 
πινη μάζα νά συνωστίζεται λίγα μέτρα μακρύτερα. Έτλη- 
σίασε άπό περιέργεια.—Μή ζυγώνεις παλληκάρι μου, τού.τε ένας άγαθός γε- 
ροντάκος. Τέτοια χρονιάρα μέρα, μακρυά άπό θανατικά.

— Μά τί συνέβη λοιπόν, ρώτησε κείνος εκνευρισμέ

νος-—"Ενα αύτοκινητικό δυστύχημα, παιδί μου. Πριν άπό 
λίγη ώρα σκοτώθηκε μιά κυρία ποΰ ήτανε μέσα σ’ ένα 
ταξί ποΰ έτσούγκρισε μέ τό τράμ. Μιά νέα κοπέλλα. Λένε 
πώς είχε άπάνω της καί τό διαβατήριό της. Φαντάσου 
παλληκάρι μου δτι θ’ άφευγε άπόψε γιά τά ξένα. Ποιος 
ξέρει τί τήν έκράτησε. Τό μαύρο ριζικό της. Κακομοίρη 
γυναίκα. · Φτωχά μάτια ποΰ θά κλάψετε μιά τέτοια 
νύχτα . . . .·’Εκείνος ούτε τόν άκουε πιά. Πετάχθηκε σάν τρελλός 
πρός τόν κόσμο, διάσχισε τούς χαζούς ποΰ τόν έκύτταξαν 
έκπληκτοι, άλλά δέν έκατώρθωσε νά Ιδή τό πτώμα τής 
Μάχης, γιατί τήν είχανε μεταφέρει στό σπίτι της ή καί 
στό νεκροτομείο ίσως.Άφοΰ περιπλανήθηκε κάμποση ώρα στούς φωτισμένους 
δρόμους, βλέποντας πώς δ φίλος του δέν έγυρνοΰσε, έκά- 
θησε σ’ ένα κέντρο τής Όμονοίας κ’άποκοιμήθηκε άπάνω 
στήν καρέκλα του. Έξύπνησε άπό τό λάλημα τοΰ έφημερι- 
δοπώλη, κ’ άγόρασε ένα φύλλο άπό τό όποιο έμαθε τό 
Διπλό θάνατο τής προηγουμένης νύκτας. --Κακομοίρη Μάχη, συλλογίσθηκε. Σύ, νά πάς τόσο ά-

ΝΤιΝΟς
ΑΝΛΡΙΟΠΟΤΛΟΣ

Ό έν Πάτραις δρα
στήριος ανταποκρι
τής τοϋ < Κινημα
τογραφικόν Άστέ- 
ρος»ά τιτζροσωττεύ- 
(Λ>ν αυτόν άπό ε
τών είς τήν πρω
τεύουσαν τής Πε- 

λοηοννήοον.

Ή πρωτεύουσα τοΰ κινηματογράφου, τό Χόλ- j 
λυγουντ», ή άγνωστος εις ημάς, ή φαντασμαγορική ' 
αυτή πόλις τήν οποίαν μέ όνειρο μπορεί κανείς νά 
παραβάλη, εΰρίσκεται μεταξύ των ακτών τοΰ Ειρη
νικού ωκεανού καί τών λόφων τού Λος ’Άντζελες.

Είναι ή πόλις άπό τήν οποίαν ολόκληρος ή επι
στήμη έχει αντλήσει τό κάθε τί διά τήν τελειοτέραν 
έμφάνισιν αυτής’ ή μηχανική τέχνη έχει φθάση εις 
τό ζενίθ, ή μεγαλειτέρα φιλολογία γράφεται είς αύ
τήν, τό κάθε τί τό άξιοπερίεργον τό όποιον εΰρί-| 
σκεται είς διαφόρους πρωτεύουσας τή: Εύριόπης, 
τής ’Αμερικής, τής Ασίας, τής Αυστραλίας, τής Κί
νας, τής ’Ιαπωνίας, άκόμη καί τοΰ Βορείου καί Νο
τίου Πόλου εΰρίσκεται εις τήν πόλιν αυτήν τοΰ 
Χόλλυγουντ έν σμικρογραφίρ ή έν φυσικότητι.

Έκεί εύρίσκονται, αί παμμέγισται εγκαταστάσεις 
τών Στούντιο τών μεγαλειτέ@ων Κινηματογραφικών 
Οίκων τοΰ Κόσμου, τών οποίων ή κάθε μία έξ αυ
τών σχηματίζει καί μίαν μικράν πόλιν.

'Η κίνησις εις τήν πόλιν ταύτην είναι τόσον με·

ταστήματος γυναικείων φορεμάτων βλέπει τά μανε
κέν τής Γκρέττα Γκάρμπο, τής Γκλόρια Σβάνσον μέ 
θαυμασίας τουαλέττας. Είς καταστήματα ανδρικών 
ειδών βλέπει τά μανεκέν τοΰ Ραμόν Νοβάρροκαί τοΰ 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς μέ κουστούμια τής τελευ
ταίας μόδας κλπ., άνωθεν δέ τών καταστημάτιον υ
πάρχουν φωτειναί ρεκλάμαι τών διασημοτέρων α
στέρων ύψους S—10 μέτρων καί πλάτους άλλων 
τόσων.

Μετά τόν κινηματογράφον αρχίζει πλέον ή σω
στή ζωή είς τά μούζικ χιολλ' είναι τό μέρος τών 
σκανδάλων, τών ερώτων, τοΰ χρυσού καί τής πολυ
τελείας.

Γενικώς τό Χόλλυγουντ δίδει τήν έντύπωσιν 
τοΰ ψεύτικου. Καί αυτός ό όρίζων μέ τις χτυπητές 
αποχρώσεις τής δύσεως, ή τόν πολύ φωτεινόν ου
ρανόν μοιάζει σαν άναπαράστασις ένός πίνακος ο
λίγων τετραγωνικών μέτρων τών Στούντιο.

’Αθήναι τή 9)12)29 Μιχ. Μακρόπουλος
γάλη ιοστε ολόκληρον αστυνομικόν σώμα έχει ίδρυ- 
θή διά τήν φρούρησιν καί κίνησιν αυτής.

'Η πρωινή κίνησις είναι ή μεγαλειτέρα. Συναν
τά κανείς στους δρόμους νά σπεύδουν πρός τάς δι
αφόρους στάσεις τοΰ τράμ καί τών αυτοκινήτων γυ
ναίκες, άνδρες, γέρους, γρηές, παιδιά, διαφόρων ε
θνικοτήτων,βαμένους καί μακιγιαρισμένους τρομερά. 
Είναι ηθοποιοί ποΰ τρέχουν στήν εργασίαν τών 
Στούντιο, έτοιμοι καί έτοιμες γιά τό «γύρισμα» τής 
ταινίας.

Τήν μεσημβρίαν ή κίνησις είς τάς οδούς είναι 
μικρά’ είναι κίνησις μόνον τών ηθοποιών τών οποί
ων δ ρόλος έτελείωσεν δι’ αυτήν τήν ημέραν. Διά 
τούς άλλους εις τά Στούντιο κάθε εταιρείας, υπάρ
χουν σχετικά ρεστωράν, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 
δπου καθένας σερβίρεται μόνος του. Παίρνει ένα 
μπιλιέτο άπό τό ταμεϊον, ένα πιάτο, ένα σερβίτσιο 
καί πηγαίνει είς τόν πάγκον είς τόν όποιον είναι ε
κτεθειμένα τά διάφορα είδη τών φαγητών, τούς δί
δουν όποιο εκλέξουν, καί μαρκάρουν τό μπιλιέτο 
των, πληρώνουν άκολούθως είς τό ταμεϊον καί κά- 
θηνται είς ένα άπό τά μεγάλα τραπέζια καί γευμα
τίζουν.

'Η βραδυνή κίνησις είνε κάτι τί τό εξαιρετικόν. 
Είς τάς λεωφόρους τοΰ Χόλλυγουντ βασιλεύει καί 
πάλιν ό Κινηματογράφος.

Μεγάλα φώτα καί προβολείς ρίχνουν πολύχρω
μες άνταύγειες είς τάς εισόδους τών κινηματογρά
φων. ΓΗ φωτεινή ρεκλάμα δέν επιτρέπει νά διακρί- 
νη κανείς τά καταστήματα άπό τούς Κινηματογρά
φους, διότι είς τάς προθήκας αυτών βλέπει κινημα- 
τογραφικούςάστέρας.Π.χ, είς τάς προθήκας ένός κα-

ΚΙΠΗΜβΤΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΠΑΝ0ΕΦΝ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 54

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Προβάλλονται πάντοτε τά έ- 
κλεκτότερα έργα τής παγ
κοσμίου παραγωγής, μετά 

τήν έν Άθήναις προ 
βολήν *των.
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Πασχάλισν... δέν ύπάρχει. Πάν... -/ή
λιον παρατηρεΐται είς τό νομοσχέδιον 
περί λειτουργίας κινηματογράφων έν 
Έλλάδι.

Ήμέραι καθ’ άς δέν έργάζονται οί 
κινηματογράφοι.

Ιον "Οταν δ κόσμος δέν έχει ψιλά.
2ον "Οταν τά εισιτήρια έχουν ψηλά- 

τήν τιμήν των.
Εκλείψεις

Τζαμπατζήδων... ούτε μερικαί ούτε 
δλικαί. Ή μάστιξ αϋτη εΤνε διά τήν 
‘Ελλάδα αιώνιος.

ΙΑΝΟΥΗΡΙΟΣ
'Ο μήν έχει ημέρας 31 καί παραστά

σεις οί κινηματογράφοι 93 πλήν τών... 
βωβών οΐτινες έχουν 124. 'Ο ήλιος θά 
εύρίσκετο εις τόν υδροχόον, άν τούτον 
δέν είχε αγκαζάρει ή Ούλεν διά νά 
γεμίση τήν λίμνην τοΰ Μαραθώνυς. 
Τήν αλήθειαν ταύτην αμφισβητεί ή 
Σινέ Όριάν ίσχυριζομένη δτι τ< 
στον διά τό(ν)«’Αττικόν» ( 
φικόν) ουρανόν οί ήλιοι τού σύμπαντος _ , - , ,
καί οί αστέρες έτι τών φίλμ εύρίσκον-1 θέατρόν του. Ό κ. Φωκά; 
ται πάντοτε έπί τής οθόνης του. ' ΧΑ-

Κατά τόν μήνα τούτον έγκυμονοΰν-
ται 4 νέαι ελληνικοί ταινίαι τών δποίων τό κοινόν δτι έχει τά καλλίτερα ήχη- 
ή «Μπόρα» θά έκσπάση έπί τών κεφα | τιχά μηχανήματα. Τά πράγματα δθεν 
λών τοΰ...άτυχους κοινού καί τών πορ- περιπλέκονται καί καθίστανται άνησυ- 
τοφολίων τών έκμαιευόντων ταύτας χητικά διά τόν κ. Τριανταφύλλου, 
διευθυντών τής «Dag Film». ’Εκτός άν δστις άπό τό κακόν του μένει βωβός 
δ μαιευτήρ κύριος Άστέρως Ραμόνας ή καί έξω άπό τό «Πάνθεον» τών... δμι- 
Νιρβ ινας δέν βάλει τό χέρι του’ άν λούντων κινηματογράφων μολονότι κι- 
καί αύτό δέν έμποδίζει τό κακόν δεδο- ( νηματογραφιτζής. Πανσέληνος. Κατά 
μένου δτι ό έκτρωματίας τοΰ «Γέρως *" -----------— ~s ΓΙ/·-— -- -------
καί Κρίματα» μπορεί νά κάνη νέας έκ- 
τρώσεις. Πανσέληνος....Τό τέταρτον 
τοΰτο έρχεται μέ πολύ κρύο. Ό κ. 
Σκενδερίδης γνωρίζων οτι ό καιρός αυ
τός εΐνε γιά.... δύο νυμφευθείς, διέρχε
ται τόν μήνα τής ζεστασιάς κατ’ άλ
λους εις Κέρκυραν καί κατ’ άλλους είς 
τήν «'Ωραίαν Βενετίαν». Πάντοτε δ 
αυτός άπειλεϊ νά φέρη είς φώς κινη
ματογραφικόν περιοδικόν. Πιθαντύτερον 
δμως νά φέρη είς τό φώς κανέν... νεο- 
γνόν ώς νεόνυμφος. ’Απειλείται ή γέν-
νησις νέου Κινηματογραφοηχητικοΰ έλ- Σπανδάγος τών Χανίων κατόπιν ύπο- 
ληνικοΰ τέρατος. Ό κύριος Γαζιάδης 1 σχέσεως τού κ. Λιναρδάκη δτι θά γρά- 
διαμαρτύρεται δτι δέν θά είναι δ πα- ’ ™ neviimnv ι··Λ- -.,ίί,- τΰ·>.
τήρ του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ό μήν ούτος είνε χωλός ώς ελληνι

κόν σενάριον. Δεδομένου δτι ύπάγεται 
είς τήν έποχήν τοΰ μαρασμού τών λου- 
λουδιών, έξηγεϊται διατί δ κ.-Λουλού- 
δας δέν ανθεί εις νέαν ταινίαν. Ό ή
λιος εύρίσκεται είς τούς ιχθύς καί δ κ. 
Τσακύρης λεμβούχος είς Πειραιά κα- 
ταγινόμενος είς τήν ψιαρικήν, μέ τήν 
ελπίδα μεταξύ τών ιχθύων νά ψαρεύση 
τόν....ήλιον διά νά τούφέξη νά «γυρίση» 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

τό φίλμ του, τό όποιον δικαίως θά φέ- των. Έπί στρώματος ρόδων κοιμάτα 
ρη τόν τίτλον...«Φέξε μου καί γλύστρη- 1 άσφαλώς δ Αγαπητός πρόεδρος τής Π. 
σα». Σ:?.-τ---— ο.·..-ι . ν ν ,λ λ

λα τρομερά παρασύρει τά φύλλα. Τό 
«Φώς; ?
χής Δούκας χάνεται είς τό σκότος. Ό μαρτζής
«Κινηματογραφικός Άστήρ» ύπέρποτε ταύρον. » . _
λαμπρός τού φέγγει χωρίς χαιρεκακίαν πωλούμενος ώς μοσχαράκι. Ταυραντι- 
νά βγή άπό τόν ωκεανών τών έκδοτι- σμένος πάντοτε ό ώς ταύρος ισχυρός— 
κών έξόδων, πού θέλει γερούς καπετά- ( νά μή βασκαθή—κ. Βακογιάννης διευ- 
νιους γιά νά έπιπλεύσουν. Ό μήν ούτος ' θύνει προοδευτικώς τήν Σινέ Όριάν 
ούρων τούς πόδας του φεύγει. Ό κύ- ής τά οικονομικά έχουν πάντοτε ρωμα- 
ριος Δούγκας τόν μιμείται καί ούρων ' λεότητα ταύρου. Επιδρομή κινηματο- 
τά χρέη του φεύγει άπό τήν Σύρον δι’ , γραφιτζήδων έκ τών έπαρχιών διά τήν 
άλλοΰ. Τόν μήνα τούτον, μήνα χορών | προμήθειαν ταινιών. 'Ο κ. Μαργαρίτης ··-«· ..Τ ζΤν-.. Λ MTi'i -rrnuc, ΟΓ»/Ίλ ririll cvn- ΤΙ υηυπ -ftc). Cl ΓίΙΓΓί-ντΛ nVf

Σελήνης δεύτερον τέταρτον. Θύελ- I Ε.Κ. κύριος Γκρέτσης έφ’ δσον τά ά- 
ρομερά παρασύρει τά φύλλα. Τό κανθώδη τοϋ Σωματείου ζητήματα λύ· 
;» τοΰ Δούκα σβένεται καί δ άτυ- ει όμαλώς ό αντιπρόεδρος κ. Γ. Σα-

καί γλεντιών ή - Φόξ» δίνει καί πέρνει 
διευθύνοντος τού κ. Χάρλεϋ, δστις ιδι
αιτέρως εΐχεν είδικευθή είς τό Φόξ — 
’Αλεπού.

ΜΑΡΤΙΟΣ
*0 μήν αυτός έχει ημέρας 31 ισαρίθ

μους νύκτας έρωτικάς καί άπαγωγάς 
ιούλάχι- ι διπλάσιάς. Νεαρός διευθυντής κινημα- 

(κινηματογρα-' τογράφου άπαγάγει τάς καλλιτέρας τα- 
—. —· ---------  ξιθέτιδας καί τάς έγκαθιστά είς τό

* ~ις άνάβει καί 
I κορώνει ώστε δέν Ακούεται δμιλών, 
J άλλά ήχών, άντηχών καί... κατειχών

τό τέταρτον τούτο αί Πάτραι αναστα
τώνονται. Οί κ. κ. Κουβέλης καί Καλ- 
λιάφας διακηρύττουν δτι έχουν τάς 
καλλιτέρας ταινίας πρός προβολήν καί 
τό κοινόν δέν γνωρίζει ποιος εύρίσκε
ται έν δικαίω *0 κύριος διευθυντής μας 
καλούμενος ώς πραγματογνιύμων εύρί- 
σκει δτι τό έχουν άμφότεροι καί τό 
κοινόν τιμά άμφοτέρους εναλλάξ. Ειδή
σεις έξ Ηρακλείου αναφέρουν δτι ό 
κύριος Λιναρδάκης «γυρίζει» ένα νέον 
φίλμ ΰπότόν τίτλον«τοΰΛιναριοΰ τά βά
σανα». Τό σενάριο έγραψε δ κύριος 

ψη τό σενάριον μιάς νέας ταινίας τήν 
δποίανθά «γυρίση» ύ κύριος Σπανδάγος. 
εις Μέγαρα ύπό τόν τίτλον οί Καλύβες 
τ’ Άποκορώνου. Κατόπιν τούτου δυνά- 
μεθα ν’ άνακράξωμεν... τρέμε... Μετρό. 
Τόν μήνα τούτον ό ήλιος εύρίσκεται είς 
τόν «Κριόν».Φυσική συνέπεια ή πρώτη 
έλληνικήταινία πού θά «γυρισθή» παρά 
τού κ. Μαδρά νά φέρη τόν τίτλον 
«Σημεία καί τέρατα».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ό μήν τών ρόδων. Ό κ. Τριαντα- 

φύλλου δέν δρέπει ουδέ τάς άκάνθας

Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν 
Ό ταύρος είς τά ξενοδοχεία

έρωτώμενος τί έργα θέλει άπανιά. Τά 
πιό καλά...τούς Μαργαρίτας. Τά Τρικ- 
καλα. 'Ο έκ Δράμας κύριος ’Αναγνώ
στου βοά. Καλές οί κωμωδίες μά θέ
λω..,Δράμα δράματα.

Δυσκολώτερος πάντων ό κ. Τζεζαϊρ- 
λίδης. "Αλλο ν’ άκοΰς κι’ άλλο νά... 
Ιδης. Γι’ αύτό λασκάρισσα άπ’ τή Λά- 
ρισσα. Ό κύριος Σεγούρας τής Θεσσα
λονίκης τά ίδια. Νά ίδή κανείς αδερφέ 
νά ψωνίση... Σίγουρα.

ΜΑΊΌΣ
Ό ήλιος εις τούς Διδύμους, δ κ. Βα- 

κογιάννης πατήρ τών...διδύμων «’Αττι
κού» καί «Σπλέντιτ» πανη-γυρίζει. Οί 
δμιλοΰντες έκ συνήθειας είς τούς κινη
ματογράφους προτιμούν τούς...βωβούς. 
Οί σιωπηλοί τούς δμιλούντας. "Ετσι 
δουλεύουν καί οί μέν καί οί δέ. Άπότο- 
μως καύσων Ανακουφίζει τούς συνειθί- 
ζοντας νά κοιμούνται είς τόν κινημα
τογράφον.

Οί άνθρωποι πού δ δμιλών τούς έ- 
τάραξε τάς συνήθειας θά μπορούν νά 
τρίξουν στά παγκάκια τού Ζαππείου. 
Ή ε’ίδησις δτι έφευρέθη τρόπος νά 
προβάλωνται αί ταινίαι χωρίς νά σβύ- 
νουν τά φώτα, προκαλεϊ άναστάτωσιν 
είς τάς τάξεις τών έρωτικών ζευγαριών.

’Επιτροπή έκ τούτων παρουσιαζομένη 
πρό τοΰ προέδρου τής Π.Ε.Κ. θά ύπο- 
βάλη ψήψισμα νά μή είσαχθοΰν τοιαϋτα 
μηχανήματα έν Έλλάδι, Απειλούσα δτι 
έν έναντία περιπτώσει θά κηρύξουν 
μποϋκοτάζ. Τό ψήφισμά των θά γίνη 
άσφαλώς δεκτόν. '0 κ. Κοέν τής Θεσ
σαλονίκης τό έδήλωσεν καί δ άκηκοέν 
μεμαρτήρηκεν. Σελήνη; τελευταϊον τέ
ταρτον. Ό κ. Γαζιάδης άνεκάλυψε νέον 
"Αστρον διά τήν ελληνικήν οθόνην. Αί 
’Αλίκη Μουσούρη καί ’Αλίκη 'Ιερωνύ
μου πληροφορηθεΐσαι τό γεγονός άνε- 
κραύγασαν έξαλλοι : "Λ—λύκοι νά τόν 
φάνε τό μασκαρά ! Ειδήσεις τής τελευ
ταίας ώρας έκ τοΰ μετεωρολογικού στα
θμού τήςΦόξ άναφέρουνδτι αΰτη δένθά 
προβή είς έκδοσιν ταινιών στερεοσκοπι
κών, διπλού πλάτους τοΰ συνήθους καί 
μέ τούς φυσικούς χρωματισμούς τών 
Αντικειμένων, άν δ κ. Μαδράς δέν ύ- 
πογράψη υπεύθυνον δήλωσιν δτι τόσον 

αύτύς δσον καί οί παρα-Μανδρα-γόραν 
καθεύδοντες συνάδελφοί του-δέν θά κα
τασκευάσουν όμοιας έν Έλλάδι.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ό ήλιος εύρίσκεται είς τόν Καρκί

νον. Φυσική συνέπεια αί έργασίαι τών 
χειμερινών κινηματογράφων νά καρκι
νοβατούν. Ό κ.Κυπριώτης σκέπτεται νά 
προσλάβηδιευθυντήν τοΰ Σιναμπσρ τόν 
ώς ώραϊον έμφανιζόμενον Μιχ. Μιχαήλ, 
μέ τήν έλπίδα δτι ή καλλονή του θά 
προσελκύση τάς ώραιοπαθεϊς Άτθίδας 
είς τό θέατρόν του. Φαίνεται δμως άπί- 
θανον άν θά τό κατορθώση διότι τόν 
ώς άνω διαπραγματεύονται νά προσλά- 
βουν οί Αδελφοί Γιαμαλίδη διά νά προ- 
σελκύσουν τό "Αϊ-Λάϊφ τοΰ Πειρατώς 
τό όποιον διαδίδεται δτι κατέχει ό κ. 
Παπακώστας μέ τόν δμιλούνιά του. Ό 
τελευταίος δμιλών μέ 9·’ύμώι εΐπεν δτι 
ούτε ό Γιαμαλίδης, ούτε δ κ. Συνοδινός 
θά τόν συναγωνισθοΰν έπιτυχώς. Θά 
κάνη δτι μπορεί νά τούς φάη... δλους. 
Είς τήν έρώτησίν μας : Άπό πότε κύριε 
Παπακώστα γίνατε τέτοιος ; Άπήντησε’ 
Άπό τότε πού ήρθα στή θέση πού λέει’ 
Καί παπάς έγινες Κώστα; ’Έτσι τάφερε 
ή κατάρα. Σελήνης τέταρτον πρώτον. 
Μέγας κύκλων παρέσυρεν έξ ^Ελλάδος 
τήν Παραμάουντ ήτις ούτε άκούγεται 
πιά ούτε φαίνεται. Ό Πατριάρχης τού 
κινηματογραφικού κόσμου κ. Μενδρι- 
νός άπειλεϊ νά συνεργασθή μέ τόν κ. 
Λουλούδαν είς τό έργον «Γαζία-δίσο- 
σμος». Έρωτηθείς σχετικώς. μέ τήν Α
φορμήν τής τοιαύτης του άποφάσεως ά
πήντησε, «δ έχων τά γένεια έχει καί τά 
χτένια». Ό κ. Κτένας, παρακληθείς, 
καθ' δ ειδικός, νά μάς διόση έξηγήσεις 
έπί τής τοιαύτης φράσεως, άπήντησε : 
Καί ό πλέον άδαής τών τοΰ Κινηματο-, 
γράψου δέν δύναται παρά νά συμφωνή- 
ση μετ’ έμοΰ καί τοΰ συναδέλφου κ. 
Τρεμπέλλα, δτι ή κατάργησις άπό τήν 
ΣινέΌριάν τώνπρογραμμάτων καί φεϊγ- 
βολάν μάς ζημιώνει σημαντικιύτατα.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ό ήλιος είς τόν Λέοντα. Ή Μετρό 

Γκόλντουϊν, έχουσα τόν «Λέοντα» σή- 
μά της, φιλοξενεί άμφοτέρους είς πεί
σμα τού κ. Βουλγαρίδη τής Φέρστ-Νά- 
σιοναλ», φθεγγόμενον δτι άν ποτέ ό ή
λιος ξεπέση στις... Άλυσσίδες πώχει 
σήμα ή εταιρεία του θά τόν δέση μ" 
αυτές, νά μή δη πιά ήλιου πρόσωπο άλ
λη εταιρεία. Κατά τόν μήνα τούτον 
κλείουν πάντα τά χειμερινά κινηματο
θέατρα καΐ δέν Ανοίγονται ούτε άπό 
τούς λωποδύτας. Τό λαθρεμπόριον τών 
ταινιών είς ΰφεσιν. Ό κ. Χατζόπουλος 
πανηγυρίζει. Ό άνθρωπος είχε βρή τόν 
μπελλά του άδικα τών άδικων δτι κα
λά καί σώνει αυτός είνε δ δράστης. Ό 
πρώτος δμιλών θερινός κινηματογρά
φος έναυάγησεν είς τήν φασαρίαν τών 
πασατεμποπωλών τών υπαιθρίων κέν
τρων. Οί μή έχοντες φέρει τά μηχανή
ματα αύτά κινηματογραφικοί παράγον
τες, θά στήσουν έξω τών κέντρων των 
τόν Ανδριάντα τοΰ «τσάκα-τσοΰκα», έ- 
νεκεν ευγνωμοσύνης. Ειδήσεις έκ Βό
λου άγγέλουν δτι δ κ. Άργυλλάς, άνα- 1

καλύψας ύπό τό δάπεδον τού κινηματο
θεάτρου τού κ. Τσαούτου μεταλλεϊον 
άργύλου, τοΰ προσέφερε μυθώδη ποσά 
δπως τού τό έκχωρήση άλλ’δ κ.Τσαοΰτο; 
είπε: Άργυλλά-Άργυλλά δέν μοΰ γυρί
ζεις τά μυαλά.

Κατόπιν τούτου ό κύριος Άργυλλάς 
άπηύθυνε διαμαρτυρίαν είς τήν κοινω
νίαν τού Χόλλυγουντ καί διώρισε δικη
γόρον, τόν κ. Στεφανίδην μέ τήν βε

ι βαιότητα δτι μέ τις μεγάλες γνωριμίες 
ΐ του θά φάη τόν Αντίπαλον, άν καί 
φρονοΰμεν οτι δ κ. Τσαοΰτος καί άλ
λως καί ούτως δέν τρώγεται. «Σελήνης 
τέταρτον πρώτον». )"Ωρα 17.45) 674 
Άθηναϊκαί μάνδραι μετέβλήθησαν είς 
Κινηματοθέατρα. Αί ταινίαι τής Αγο
ράς έξηντλήθησαν. Ό κ. Άναστασιά- 
δη; διά νά έπαρκέση είς τήν ζήτησιν, 
προσκαλή διά τών έφημερίδων τούς κα
τόχους ταινιών γραφομηχανών, τής λε
γεώνας τή; τιμής καί πάσης άλλης παν
τός είδους ταινίας νά τούς τά προμη- | 
θεύσουν είς τιμάς ευκαιρίας διά νά έ
παρκέση είς τήν ζήτησιν. Οί άλλοι έμ
ποροι ταινιών, ύστερήσαντες είς έφευ- 
ρετικότητα τραβούν τά μαλλιά των μή 
έχοντες τί νά δώσουν είς τό κοινόν.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ό ήλιος είς τήν Παρθένον. Αί παρ
θένοι, οΰ μήν άλλά καί αί χήραι, ζων
τοχήροι καί πάσα γυνή, συνωθοΰνται 
έξω τοΰ «Απόλλωνος» καί τοΰ ίδεωδώς 
τελείου «Σαλόν Ίντεάλ» ζητοΰσαι νά 
πιάσουν σειρά γιά τήν προσεχή των 
πρεμιέρα. Κακόβουλοι διαδόσεις Ανα
φέρουν δτι δ κ. Δημόπουλος, έγινεν έμ
πορος Χιακών γλυκών. Ή Αλήθεια εΐνε 
δτι δ άνθρωπος έφερε δώρα χιώτικα 
γλυκά είς τούς έμπορους ταινιών διά νά 
τρύς καλοπιάση νά τοΰ δώσουν τόν άνθό 
τών φίλμ διά τήν ώραίαν νήσον τών 
Άνθέων.

Ή άφιξις τοΰ κ. Δαρβέρη τής Θεσ
σαλονίκης προκαλεϊ συγκίνησιν είς τούς 
έμπορους ταινιών. Κάνει γάρ γενναίο 
νταραβέρι καί πληρώνει χέρι-χέρι. Εί- ' 
δήσεις έκ Χόλλυγουντ Αναφέρουν δτι ή 

1 Οΰνιβέρσαλ άνέθεσεν είς τόν Αντιπρό
σωπόν της κ. Μαργουλήν νά έπιστρα- 

I τεύση δλους τούς Έλληνας όπερατέρ 
καί σκηνοθέτας ϊνα έργασθοΰν διά λο
γαριασμόν της. Ό κ. Γαζιάδης κατό
πιν τούτου ετοιμάζει τις βαλίτσες του. 
Ό κ. Άρώνης μαθώντήν εϊδησιν, συνε- 
φιλιώθη μέ τδν Ανταγωνιστήν του κ. 
Τεμπονέραν καί άμφότεροι σπεύδουν t 
είς ’Αθήνας, δπως πείσουν τόν κ. Γα- 
ζιάδην ν’ άναθεωρήση τάς Αποφάσεις I 
του χάριν τοΰ γοήτρου τού Έλληνικοΰ | 
φίλμ. Έλπίζεται νά τόν μεταπείθουν 
έκτος άν δ σκληροτράχηλος κ. Σκληρός 
τής Λευκάδος έπέμβη καί τούς τά κά
νη έξ ανταγωνιστικού πνεύματος θά-1 
λασσα.Πανσέληνος 3 μεσονύκτιον.Ό κ. । 
Νιρβάνας κατόπιν τής έπιτυχίας τών 
σεναρίων του, υπέβαλε τήν παραίτησίν 
του είς τήν «Εστίαν», προκειμένου νά 
έπιδοθή εις τήν διασκευήν σεναρίων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1 Αί πρώται φθινοπωρινά! πνοαί σα-1
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ρώνουν τούς θεατάς τών υπαιθρίων κι
νηματογράφων. Τόν μήνα τούτον Α
πέρχονται αί χελιδόνες καί έρχονται 
οί.,.ταινιέμποροι έκ τού έξωτερικοΰ.

Ό κ. Σουλίδης φέρνει 500 ύπερκο- 
λοσσούς.Όκ.Τριανταφύλλου χιλίους ττ ι. 
ούτους καί δεδομένου δτι πάντες κύ
πτουν ύπό τό βάρος τών κολοσσών 
των, θά έχομεν έφέτος κολοσσοπλήμ- 
μυραν έκτος άν.,.δπου άκοΰς πολλά κε
ράσια βάσταγε μικρό καλάθι. Ό ήλιος 
εύρίσκεται είς τόν ζυγόν καί ό ζυγός 
έπί τοΰ τραχήλου τών διευθυντών κι
νηματοθεάτρων, χάρις είς τήν πατρικήν 
δι’ αυτούς μέριμναν τοϋ Κράτους, δτερ 
αυξάνει τούς φόρους έπί τών θεαμά
των. Ή συνεργασία τού κ. Κραϊμερ μέ 
τόν ρέκτην κ. Φωκάν συνεχίζεται. Οί 
διευθυνταί άλλων θεάτρων λυσσοΰν 
άπό τό κακό τους. Ό κ. Φωκαεύς προ
μηθεύεται μηχανήματα δμιλοΰντος διά 
τήν Μυτιλήνην. Οί Αντίπαλοί του διά 
νά τόν συναγωνισθοΰν προμηθεύονται

1 φωνογράφους Dag. Ό κ. Μαδράς «γυ
ρίζει» τόν Άλή πασσάν,'Η Φρύντα πα
ραγνωρίζει τήν κυρά Φροσύνη, πού 
υποδύεται. Είς τήν βρεφοδόχον τοΰ 
Δημοτ. Βρεφοκομείου εύρέθη έκθετον 
τέρας βρυχώμενον. Λέγεται δτι πρόκει
ται περί ήχητικήςέλλην.ταινίας.Σελήνης 
τελευταϊον τέταρτον. Λόγω τοΰ ασπρί
σματος καί τής άνακαινίσεωςτών χει
μερινών κινηματοθεάτρων οί άσπριτζί- 
δες ύψωσαν τά ημερομίσθιά των.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ό ήλιος είς τόν Σκορπιόν καί οί συ- 

νομωταξία τών σκορπιών στήν καρδία 
τοΰ κ. Τριανταφύλλου τόν δποϊον δέν 
Αφήνει νά ήσυχάση ήίδέα δτι έπαυσενά 

ι εΐνεπρόεδρος τής Π.Ε.Κ. Ό καϋμένος δβ 
’Αγαμέμνων έγινε καμπούρης άπ’ τή 

I στενοχώρια του γιά τήν στενοχώρια 
τοΰ Αφέντη του. Τά κανόνια τών 42 
δίνουν καί πέρνουν στά προγράμμα
τα δλων τών κινηματογράφων.

ι Κατόπιν τής μεταβολής δλων τών 
έλληνικών κινηματογράφων είς δμι- 

' λούντας καί τής λόγφ ταύτης μεγάλης
I ζητήσεως φωνογράφων, ή Κυβέρνησις 
διπλασιάζει τόν σχετικόν δασμόν καί 
περιορίζει τήν φορολογίαν έπί τών ει
σιτηρίων κατά 1ο]ο. Κατόπιν τοΰ νέου 
αύτού εύεργετήματος κατά τό όποιον 
τά 89 εκατοστά τών εισπράξεων θά 
πηγαίνουν είς τό δημόσιονκαί τόδπόλοι- 
πον έξ δλοκλήρου είς τάς έπιχειρήσεις 
ούδέν κινηματοθέατρον λειτουργεί είς 
τήν Ελλάδα.

Σελήνης δεύτερον τέταρτον. "Ωρα 
φαγητού. Οί διευθυνταί τών μεγαλυτέ- 
ρων κινηματογραφικών έπιχειρήσεων 
τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής διά 
ψηφισμάτων πρός τάς κυβερνήσεις των 
ζητούν ν’ άπαγορευθή πάση θυσία ή 
έκεϊ εισαγωγή έλληνικών ταινιών, καθ’ 
δσον αί ίδικαί των δέν ζητούνται καί 
κινδυνεύουν νά κλείσουν.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ό ήλιος εις τόν Τοξότην καί δ το

ξότης είς τήν καρδίαν τών Αθηναίων 
ύπό μορφήν νέας έλληνίκής ταινίας. Τό 
κρύο δριμύ καί τά κάρβουνα σπάνια.
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Α,’ι ελληνικοί ταινίαι καταναλίσκωνται πολίτας νά ιδρύσουν τέσσαρας νέας 
ώς έκ τούτου άθρόως λόγφ τοΰ δτι άν- εταιρίας μέ κεφάλαιον 5 δρχ.καίβδ λε· 
δράκες ό θησαυρός. Ό κ. Παπατδρέου πτών έκαστη καί καλούν όλους τούς 
ύπο3“λλει τήν παραίτησίν του άπό τήν έχοντας τά προσόντα μίς-'Ελλάς καί 
θέσιν τοϋ έπιτίμου προέδρου τής Π.Ε. Μίστερ "Ελλην νά τρέξουν νά γίνουν 
Κ. Ό κ. Τριανταφύλλου προσφέρεται αστέρες—μ' άδειες γαστέρες.
νά τόν άντικαταστήση, άλλά ό κ. Πα-

νά ιδρύσουν τέσσαρας νέας

. __ ->ς τούς
έχοντας τά προσόντα μίς-'Ελλάς καί

μ’ άδειες γαστέρες.

πανδρέου αίρει τήν παραίτησίν του γιά 
νά μήν τόν βάλη στόν κόπο αυτό.

'Η ε’ίδησις δτι διάσημος τζαμπατζής 
έφεΰρε μηχάνημα έφθηνότατον δι’ ου 
οί θεαταί θά δύνανται αντί ελάχιστης 
δαπάνης, χωρίς νά βγουν άπ’ τό σπήτι 
των, νά ίδοΰν όποιο έργο θέλουν κάνει 
τούς κινηματογραφιτζήδες νά πάρουν 
τά βουνά. Ευτυχώς δτι ή εϊδησις ήτο 
άνακριβής καί έτσι έγύρισαν είς τό 
έργον των.

Σελήνη νέα...Ή έπιτυχία τών ελλη
νικών ταινιών άναγκάζει πολλούς συμ-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ό ήλιος είς τόλ' Αίγόκερω. Πανηγυ

ρίζουν αί αίγες καί αί αϊξ —επτά πρω- 
ταγωνίστριαι τής ελληνικής οθόνης μέ 
έπικεφαλής τήν Ντίνα Σαρρή. Τό ψΰ- 
χος δριμύ.Άλεποΰδες καί λέοντες ακού
ονται. βρυχώμενοι έν μέσαις Άθήναις. 
Τό κοινόν πρός στιγμήν άνησυχεϊ, άλλά 
γρήγορα καθησυχάζει, καθ’ δσον άπε- 
δείχθη ότι έπρόκειτο περί καυγά μετα
ξύ τοΰ διευθυντοΰ τής Φόξ καί τής μέ 
σήμα τόν λέοντα Μετρό. Συνεπεία τής

άρνήσεως τής 'Ελλάδος νά παύση νά 
είσάγη έλληνικας ταινίας είς τήν ’Αμε
ρικήν ό κ. Χοΰβερ διατάσσει τόν άμε- 
μερικανικόν στόλον νά άποκλείση τά 
ελληνικά παράλια. Ευτυχώς δμως οί 
"Ελληνες σκηνοθέται, υπέροχοι είς τόν 
πατριωτισμόν των πνίγονται είς τό «λι
μάνι τών δακρύων» καί ή Ελλάς σώζε
ται.

Σελήνης δεύιερόν τέταρτον. Τετάρτη 
έκδοσις μετεωρολογικού δελτίου Ουφα. 
Ή ταινία «Γέννησις τοΰ Χριστού», ή 
οποία έπρόκειτο νά «γυρισθή» τόν μήνα 
τούτον έν Άθήναις άναβάλλεται έπ’ 
άόριστον καθ’ δσον δέν εΰρέθη φάτνη 
κενή, λόγφ τοΰ δτι έχουν ένοικιασθή 
ώς μέγαρα, οί δέ σταΰλοι τής όδοΰ Στα
δίου έγιναν πραγματικόν τοιοΰτον.

ΚΗΖΗ-ΜΙΗΣ

ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ
ΒΟΛΟΣ, Δεκέμβριος.—Μέ τήν λήξιν τοΰ έτους 

δέν θά ήτο άσκοπος μία άνασκόπησις τής κινηματο
γραφικής κινήσεως τής πόλειός μας.

Ή παρελθοΰσα χειμερινή περίοδος ύπήρξεν ά* 
ναμφισβητήτως πλούσια εις προβολήν έκλεκτών έρ" 
γων. 'Ο συναγιονισμός τών δΰο τότε λειτουργούντων 
κινηματογράφων, ήνάγκασε τούς διευθυντάς των νά 
προβάλουν εξαιρετικά, ως έπί τό πλεΐστον, έργα 
καί άμέσως σχεδόν μετά τήν προβολήν των είς ’Α
θήνας. Δυστυχώς δμως δέν μπορούμε νά διαπιστώ
σουμε καί ανάλογη, πρός τά προβληθέντα έργα, κί- 
νησι. ’Από τής άπόψεως αυτής ή παρελθοΰσα χει
μερινή περίοδος υπήρξε πτωχή, πτωχοτέρα ίσως 
κάθε προηγουμένης. Εΐνε ζήτημα έάν κατόρθωσαν 
οΐ δύο κινηματογράφοι τοΰ Βόλου, πόλεώς δηλαδή 
50 χιλιάδων κατοίκων, ν’ άνταποκριθοΰν στά έ
ξοδά τους.

'Ο ένας μάλιστα, ό καί άρχαιότερος, αριθμών 
βίον πλέον τών 20 έτών, έφθασε στά πρόθυρα τοΰ 
κλεισίματος. Ποια τά αίτια τής καταστάσεως αυτής ; 
Πλεΐστα ! Τόκυριώτερον δλων βεβαίως εΐνε. ή οι
κονομική κρίσις ποΰ μαστίζει τήν πόλιν μας. "Ενας 
έξ .ίσου δμως δυσμενής παράγων είς τήν συντήρησιν, 
δχι άνάπτυξιν, τοΰ κινηματογράφοι», εΐνε καί ή βα
ρεία, σχεδόν δυσβάστακτος φορολογία του, ποΰ τόν 
καταντά άπρόσιτον είς τό πολΰ κοινόν. Εΐνε δέ γνο>- 
στόν δτι δ κινηματογράφος, άντιθέτως πρός τό θέα
τρο, στηρίζεταισ’ αυτό καί δχι στάς προνομιούχους

τάξεις. Από έτών ό «Κινημ. Άστήρ» φωνάζει δτι 
ό υπέρογκος φόρος καί ή άστοργία τοΰ κράτους 
πρός τόν κινηματογράφον θά τόν γονατίση μιά 
μέρα. Ποιος δμως νά τ’ άκούση αυτά *. ’Έπρεπε νά 
φθάση τό κακό στό άπροχιόρητον, γιά νά σκεφθοΰν 
οί αρμόδιοι δτι πρέπει νά έλαφρυνθή κάπως ή φορο
λογία των. Καί αυτή δμως ή έλάττωσις καιαντα δώ- 
ρον άδωρον έπειτα άπό τους περιορισμούς ποΰ έπι- 
βάλλει τό νέον νομοθετικόν διάταγμα περί λειτουρ
γίας τών κινηματογράφων. Κερδίζουν άπό τήν έ- 
λάττωσιν τοΰ φόρου ενα έλάχιστον ποσοστόν καί 
χάνουν σεβαστόν μέρος τής κινήσεως των άπό τά 
περιοριστικά μέτρα. Αυτό εΐνε σωστός έμπαιγμός.

'Η θερινή περίοδος ύπήρξεν άναξία πάσης μνεί
ας. Άπό έτών έλειτούργουν είς τήν πόλιν μας τρεις 
θερινοί κινηματογράφοι, έκ τών οποίων οί δύο είς 
έλεύθερον χώρον. Κατόπιν δμως τής άπαγορεύσεως 
τών έν έλευθέρο) χώρω κινηματογράφων, έλειτούρ- 
γησε μόνον δ ένας, ό όποιος δμως άπέτυχεν οίκτρό- 
τατα, άπό έλλειψιν καλής δργανώσεως.

Αυτή εΐνε, έν όλίγοις, ή εικόνα τοΰ λήγοντος έ
τους άπό κινηματογραφικής άπόψεως είς τήν πό
λιν μας.

Άπό τά μέχρι τοΰδε άποτελέσματα, ή νέα χειμε
ρινή περίοδος 1929—30, δέν φαίνεται νά παρου- 
σιάζη καμμία βελτίωσι καί έάν δέν ληφθοΰν έγκαί- 
ρως τά κατάλληλα μέτρα, πολΰ φοβούμαι δτι θά 
βρεθούμε πρό θλιβερών γεγονότων.

®. Παταβασιλείου
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ
ΑΠΟΛΥΤΟΣ

ΤΕΛΕΙΩΣ
ΑΘΟΡΥΒΟΙ

ΤίΜΑΙ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

Ιδού τί καθιστά άσυναγω- 
νίστους τάς μηχανάς μας

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
καί ιδού διατί έντός οκταμή
νου έφωδιάσθησαν μέ αΰ- 

τάς έν Ελλάδι

2Ι S ΣΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ

ΕΥΚΟΛΙΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ

ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ II
Μέ ύδροκοντοστατέρ πρός αποφυγήν τής πυρ- 
καϊάς, καθρέπτην 260 μ. καί μπομπίνας 900 μ.

EHTDS ΤΟΤ ΪΑΝΟΤΑΡΙΟΤ
ΟΜΙΛΟΥΣΑΙΜΗΧΑΜΙ
ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Εί'μεθα ευτυχείς ΰποσχό- 

μενοιΧείς τούς κ. κ. πελάτας 
μας δτι $ χωρίς νά πληρώ
σουν εκατοντάδας χιλιά
δων δραχμών διά προνόμια 
καί μόνον, θά έφοδιάσωμεν 
τάς παλαιάς καί νέας των

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
μέ τά άναγκαϊα μηχανήματα 
διά τάς δμιλούσας καί ήχητι- 
κάς-ταινίας.

ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ HW
AiTim Θλ m ν.

ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ

AIAPKHS ΕΚΘΕΕΙΕ ΝΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ 0Α02 ΒΟΥΛΓΑΡΗ F'-ASHNAI 
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Λαντέρνα μετά άρκου καί καάρέπτου ΣΑΚ II γ-α' 
υδροκοντοστατέρ πρός τελείαν αποφυγήν 

τής πυρκαϊάς

Η ίΡΙΙΙΙΒΕΙΙΙΜ ΣΕΙΡΑ TBH MHXANQNIINEMEKANIKA
ΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑΙ

ΛΗΝ, ΑΝΤΟΧΗΝ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑ

ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗ

Αί μηχαναί ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ καί ΒΙΚΤΩΡΙΑ ιηω 
καί ΖΕΝΙΘ δέν έχουν όρια εργασίας.Μέ έκάστην Οά έχετε

Αί μηχαναΐ ΕΟΣ καί ΕΟΣ II έχουν κατασκευασδή 
φους. Έξ αυτών προμηδεΰονται αί έχπαιδευτι

Ή μηχανή ΕΟΣ II μέ λάμπαν ισχυρόν τών 9C0 
πλάτους 4.50 μ. Εφοδιαζόμενη δι' άρκου μετά 

στάσιν καί πλάτος προβολής. Η μηχατη 
1Η μ. μίαν προβολήν

ΩΣ ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ!. ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΘΑΥΜΑΣΙΑΝ ΠΡΟΒΟ 
ΣΤΟΝ, ΤΕΛΕΙΑΝ ΗΣΥΧΙΑΝ

ΘΕΥΘΗΤΕ ΕΞ ΑΥΤΩΝ

διασμε'ται μέ τά ίπέρεχα άρκα μετά καΰρέπτου ΣΑΚ 
την καλλιτέραν προβολήν είς τάς μεγαλειτέρας αποστάσεις 
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ΤΥΠΟΣ ΕΟΣ II
διά τούς επαρχιακούς καί σχολικούς κινηματογρά- 
x*i καί επιστημονικά! έταιρείαι, σχολεία κ. τ. λ.

βολτ δίδει μέχρι 2G μ. μίαν ώραιωτάτην προβολήν 
Χαδρέπτου χρησιμοποιείται δι' οίανδήποτε άπό- 
ΕΟΣ μέ λάμπαν τών 3C0 βολτ δίδει μέχρι 
τελείαν πλάτους 3.50 μ.

ΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ ΜΑΣ ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΠΡΩΤΑΙ ΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ “ΝΤΟΠΟΛΑΒΟΡΟ,, (ΡΩΜΗ

ΓΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ
>28> ΚΑΙ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
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F ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ· ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

BRITISH INTERNRTIOhRL PICTURES LTD
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β—ΑΘΗΝΑΙ

MEPIKR ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

19 2 9-4 9 3 0
ΕΣΚΟΤΩΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΜΟΥ 

(BLACKMAIL)
Τό διαμάντι τών όμιλουσών καί ηχητικών ταινιών. 'Η πρώτη μέ δυνατή υπόδεσι ΠΡΑΓΜΑ- 

ΤΙΚΩΣ ομιλούσα καί ήχητική ταινία πού προβάλλεται θριαμβευτικώς έπί μήνας 
είς ολόκληρον τόν κόσμον.

“Η ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,,
ΕΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΣ ΤΟ 1 ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ.,

ΧΛΙΔΗ
ήχητική καί ομιλούσα μέ τούς τρεις 
διάσημους αστέρας ΜΠΕΤΤΥ 
ΜΠΑΛΦΟΥΡ, ΒΙΒΙΑΝ,ΤΖΙΜ- 
ΠΣΟΝίκαί ZAK ΤΡΕΒΟΡ. Ό- 
περέττα μέ υπέροχα άσματα καί 

εκλεκτήν μουσικήν.

Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ
ομιλούσα καί ήχητική μέ τήν ΛΥΑ 
ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ καί τούς ΑΑΡΣ 
ΧΑΝΣΟΝ καί ΒΑΡΒΙΚ ΒΑΡΝΤ

ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ
ήχητική ταινία μέ τήν ΔΙ

ΑΤΑΝ ΡΙΤΣ.
"Ενα δυνατό ναυτικό δράμα.

ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΛΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΩΘΙ ΣΙΩΠΗΛΑΙ

ΡΑΓΙΑ Ινδικής ύποθέσειος άφθάστου πλού
του σκηνικού καί χλιδής μέ τόν ΖΑΝ ΝΤΕ 
ΚΟΥΧΑΡΣΚΙ.

ΜΑΝΣΜΑΝ μέ τήν ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ την 
πρωταγωνίστριαν τοΰ «Έσκότωσα γιά την 
τιμήν μου».

ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ μέ υήνώραιοτά- 
την ΜΠΕΤΤΥ ΜΠΑΛΦΟΥΡ.

ΔΥΟ όπερέτται τού ΑΤΧΜΠΕΡΓΚ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΑ ΚΟΜΗΣΣΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ μέ τήν^ αμί
μητη ΝΤΙΝΑ ΓΚΡΑΛΛΑ καί τόν ώραιό- 
τατον βερνερ φυτερερ.

ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ( μέ τήν ώραι- 
ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ ( ωτάτην

ΜΠΕΤΤΥ ΜΠΑΛΦΟΥΡ καί τόν γοητευ
τικόν ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΝΤ’ ΑΡΣΥ.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ

BRITISH INTERNATIONAL PICTURES LTD
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΣΚΕΦΙΣ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΣΑΣ ΩΦΕΛΗΣΗ · 
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
‘Υπό Leon Bernand' χα&ηγητοϋ τής ιατρικής είς τό Πανεπιστήμιον 

τών ΙΙαρισίων καί μέλονς τής τμήματος 'Υγιεινήε τής Κ.Τ.Ε,

'Η μεγάλη επιτυχία τού Κινηματογράφου με-!χιστον’ ό Κινηματογράφος δέν άνήκει είς τήν φιλο- 
ταξύ τών λαών τών πλέον διαφόρων τής Γής, τό | λοΥι«ν> ούτε καί έχει συμφέρον να ανήκει. „ 
θέλγητρον το όποιον έξασκεΐ είς τήν νέαν γενεάν 
τήν οποίαν μετ’εύχαριστήσεως παρατηρεί τις ώς νά 
άποστρέφεται βαθμηδόν τά γνωστά σχήματα τού 
θεάτρου, πρός όφελος τών κινηματογραφικών πα
ραστάσεων, ό καταπληκτικός πολλαπλασιασμός τών 
αιθουσών άνά τόν κόσμον, δεικνύουν σαφώς τήν 
θέσιν τήν όποιαν σήμερον πρέπει νά κατέχη αύτός 
είς τάς άσχολίας τών διδασκάλων. I

Πρός τούτοις, ή Κοινωνία τών ’Εθνών, τής ό-
ποιας ή ηθική άποστολή είνε νά άντικρύζη τά διε-1 τ.επεκρ,ινοντο’ ΦυσικΦ τφ λογφ, ε> 

. θνούς χαρακτήρος προβλήματα τά όποια εμφανίζει αναγκας, όπως
η άνθρωπότης, δέν ήδύνατο νά μείνη άδιάφοροςΙ 
ενώπιον ενός φαινομένου, μιάς άξίας τόσον έπεκτα·ι 
μένης καί τόσον υψηλής, καί διά τούτο είνε άξιέπαι- 
νος, καθότι ύπό τήν προστασίαν της ί\ Γ.1 
μη έν Διεθνές Ίνστιτούτον μέ σκοπόν όχι μόνον] 
να μελετά δλας τάς τεχνικός περιπτώσεις τάς σχε
τικός μέ τον Κινηματογράφον, άλλ’ άκόμη καί τάς 
αντανακλάσεις τής νέας ταύτης τέχνης έπί τής ψυ
χής τών λαών ώς καί τάς πιθανότητας τάς οποίας 
παρουσιάζει είς τό πεδίον τής διδασκαλίας.

Ό Κινηματογράφος έπί πλέον τοΰ θεάτρου δύ
ναται νά άναπαραστήση γεγονότα τής πραγματικής 
ζωής. Τέλος χάρις είς τήν τελευταίαν του τελειοποί- 
ησιν ή οποία τώ επιτρέπει νά προσθέση έν συγχρο
νισμό) τόν ήχον πρός τήν κίνησιν, ό Κινηματογρά
φος είνε σήμερον είς θέσιν νά παρουσιάση μίαν τε
λείαν εικόνα τής ζωής.

Παριστάμεθα μάρτυρες ένός γεγονότος τό όποιον 
είνε προωρισμένον νά άφήση έποχήν είς τήν ιστο
ρίαν τής άνθρωπότητος, τούλάχιστον δσον άφορα 
τά γούστα καί τάς διασκεδάσεις της.

Ή έπίδρασις τοΰ θεάτρου έπί τού πνεύματος, 
καί Ιδιαιτέρως έπί τής νεότητας, έξέπληξεν πάντοτε 
τούς ηθογράφους.Άπό τούς πατέρας τής ’Εκκλησίας 
μέχρι τών φιλοσόφων τής Εγκυκλοπαίδειας, άπό 
τούς διδασκάλους τής παλαιός . σκέψεως, μέχρι τών 
συγχρόνων εικονογραφήσεων τής δραματικής κριτι
κής, είς δλους ανευρίσκει τις τήν αύτήν σκέψιν: 
ποία σημασία πρέπει νά άποδοθή έν τφ προσανατο
λισμοί τοΰ θεάτρου, είς τήν τρομακτικήν αύτήν έπί- 
δρασιν; Έν τίνι μέτρο) αύτή ή έπίδρασις δημιουργεί 
υποχρεώσεις είς τό θέατρον;

Δέν σκεπτόμεθα νά άνοίξωμεν μίαν συζήτησιν 
τόσον έκνευριστικήν καί άνευ τέλους. Άλλ’ ώρισμέ- 
νως, ή συζήτησις αύτή, προσηρμοσμένη είς τόν Κι
νηματογράφον δέν στερείται άβεβαιότητος.

Πράγματι, δέν θά ήδυνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν 
πρός χάριν τού Κινηματογράφου τήν άναγκαιοϋσαν 
άνεξαρτησίαν είς τήν φιλολογίαν. Έως τώρα τούλά-

Φρονώ δτι προτιμώτερον θά ήτο νά άφηνέ τις 
τό θέατρον εις τήν φιλολογίαν, έκ τού γεγονότος 
δτι δέν δύναται νά διερμήνευσή είμί έπινοήματα, 
καί νά έπιφυλάξη τις είς τόν κινηματογράφον τό δι
καίωμα τής άναπαραστάσεως τών πραγματικοτήτων.

Τοιουτοτρόπως έκαστον τών δύο αυτών σχημά
των τής σκηνικής παραστάσεως, θά διετήρη νομί- 
μως τήν ευημερίαν του καί τόν λόγον τής ύπάρξεώς 
του καίχωρίς νά προκαλούν αμοιβαίας ζημίας,θά άν- 

έ'καστον είς τάσεις, 
., δπως καί εις τεχνικά μέσα διάφορα. 

Έκ τού γεγονότος τούτου ό κινηματογράφος άνα- 
παριστά τήν εικόνα τής πραγματικής ζωής, καί έκ 

u tut u itjuxi- τ°ϋ ΥεΥονθτος άκόμη, έπιβοηθητικοΰ μέν άλλά κε- 
ίδρύίίη'Χ^Ρώ- ^“έ.αιώδους, δτι δηλ. δ κινηματογράφος λόγφ τών 

'συνθηκών, διαδίδει τά άποτελέσματά του είς ένα 
1 πλήθος πολύ μεγαλύτερου θεατών, οφείλει τις νά 
1 έπιβλέψη αύστηρώς τόν τρόπον μέ τόν όποιον πα
ρουσιάζει τήν δψιν τής ζωής.

| Θά έ'πρεπέ τις νά παραστή είς κινηματογραφι
κός παραστάσεις διά να άντιληφθή τό βάθος τών 
εντυπώσεων τάς οποίας άφίνει: ήλιθίας ή ένδιαφε- 
ρούσας, κωμικάς ή τραγικός, φανταστικός ή πραγ
ματικός, αί κινούμενοι εικόνες αί δποϊαι διαδέ
χονται άλλήλας πρό τών οφθαλμών μας είνε προι
κισμένοι μέ μίαν δύναμιν έξαιρετικώς έντυπωτικήν 
είς τήν οποίαν ολίγα όντα διαφεύγουν, έστω καί με
ταξύ εκείνων οί όποιοι ολίγον τούς λαμβάνουν ΰπ’ 
δψιν των, καί βέβαια, ποιά είνε εκείνη ή νεανική 
ψνχή ή όποια δέν θά διασκέδαση ; Τόσον αύτή ή 
δύναμις ένεργεΐ ίσχυρώς.

’Ίσως εκεί νά έγκειται τό μυστικόν τής προτι- 
μήσεως τής παρούσης γενεάς διά τήν ταινίαν’ καί 
επομένως αύτή θά είνε ή αιτία ή όποια δημιουργεί 
συγχρόνως τόν κίνδυνον καί τήν άξίαν τού κινημα
τογράφου.

’Άλλοι, εάν παραστή άνάγκη, θά έπιμείνουν είς 
τόν κίνδυνον, έγώ προτιμώ νά υποδείξω τήν άξίαν 
αύτοΰ.'Ο κινηματογράφος βαθμηδόν οφείλει νά γίνη 
τό δργανον τής διδασκαλίας καί τής μορφόίσεως, 
διότι άπό αύτής τής άπόψεως είνε άσύγκριτος.

Ποιος διδάσκαλος, είς οίονδήποτε μάθημα, θά 
παραβλέψη τήν σπουδαιότητα τών εικόνων διά νά 
καταστήση πλέον έντυπωτικήν τήν διδασκαλίαν του ; 
Ποιος μεταξύ ημών (τών διδασκάλων) δέν έσχεδία- 
σεν είς τόν μαΰρον πίνακα διαρκούσης τής διδα
σκαλίας του ; Μέ ποιαν δεικτικήν ενέργειαν δέν θά 
είνε προικισμένοι αύταί αί εικόνες δταν θά άναπα- 
ριστώνται φωτογραφικώς άπό υποδείγματα ζώντα 
καί κινούμενα ;

Τοιουτοτρόπως ή Ιατρική καί ή Χειρουργική
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τείνουν, καθώς και αί άλλαι έπιστήμαι, νά κάμουν 
χρήσιν, ε'ξαιρετικώς ωφέλιμον διά τήν διδασκα
λίαν των.

'Ως όργανον μορφοισεως, θά κάμω νΰξιν μό
νον διά τήν υγιεινήν. 'Η υγιεινή, δηλαδή τό σύνο- 
λον τών μέσων τά δποϊα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί 
διά νά διατηρήση τήν υγείαν του.

Και είναι πράγματι μία μεγάλη αλήθεια νά δι- 
κηρύττη τις δτι ή υγιεινή δέν θά περιληφθή είς τα 
έθιμα, παρά μόνον είς τήν περίπτωσιν καθ'ήν δει- 
κνύη θά συγχώνευση είς τόν ψυχολογικόν αυτομα
τισμόν.

Λεν αρκεί νά διδάσκη τιςεϊςτήν ύγιεινήνθεωρη- 
τικήν. Πρέπει νά δ ε ι κ ν ύ ν η τ ι κακά απο
τελέσματα τά δποϊα συνεπάγει ή μή εφαρμογή της 
καί τήν άποτελεσματικότητα τών μέσων της.

Τίποτε δέν είναι ευκολώτερον άπό τό νά πραγ- 
ματοποιήση κανείς αυτά Τίποτε δέν θά είναι πλέον 
ωφέλιμον είς τήν λαϊκήν μόρφωσιν. Είς δλα τά 
Κράτη οί ειδικοί κατασκευασταί τών ταινιών κα- 
τοίρθωσαν νά επιτύχουν πραγματικά μικρά θαύμα
τα είς τό πεδίον τών διδακτικών καί άποδεικτι- 
κών ταινιών.

Θά εΐνε πράγματι είςέκ τών πλέον αξιέπαινων 
σκοπών τοΰ Διεθνούς Ινστιτούτου τής Κινηματο
γραφίας νά παρακολουθεί δλσ,ς τάς έκάστοτε έπι- 
τυγχανομένας τελειοποιήσεις είς αύτό τό πεδίον, εμ
πνευσμένη συγχρόνως καί άπό δτι έχει ήδη επι
τευχθεί. ·

Άναμφιβόλως δ Κινηματογράφος θά έπιτύχη 
τότε νά καταστήση τήν υγιεινήν διασκεδαστικήν καί 
θά είναι μία άπό τάς πολυτιμωτέρας υπηρεσίας τάς 
δποίας θά προσέφερε είς τήν ανθρωπότητα.

”Ας έλπίσωμεν δτι θά είναι μία άπό τάς πρώτας 
επιτυχίας τοϋ Ινστιτούτου τής Ρώμης, τό δποϊον 
θά γνωρίση καί άλλας, καμμιάδμως δέν θάτό τίμη
ση τόσον πολύ.

Leon Bernard

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΛΝΤΛΠ0ΚΡ1ΤΑ1
Είς Πρέβεζαν, ’Ιωάννινα. ’Άρταν, Άργοστό- 

λιον, Λάρισσα, Τρίκκαλα, Καρδίτσαν, Τρίπολιν, 
Σπάρτην, Κυπαρισσίαν, Λαμίαν, Ναύπλιον, Μεσο- 
λόγγιον, Κύμην, Νησίον, Λαύριον, είς ό όκληρον 
τήν Κύπρον καί δπου λειτουργεί έστω καί εις κινη
ματογράφος άκόμη καί κατά περιόδους.

Οί έπιθυμοϋντες νά άναλάβουν τήν μικράν αυ
τήν ενόχληση' δλως φιλικώς, παρακαλοΰνται νά μάς 
στέλνουν καθ’ έκάστην εβδομάδα ένα σημείωμα δ ων 
τώνέν τφ κινηματογράφοι τήςπόλεώς των προβαλλό
μενων έργων, άνελλειπώς.

Έπίσης παρακαλοΰνται δπως μάς άποστείλουν j 
τήν ακριβή διεύθυνσιν των διά νά τούς άποστέλλο- 
μεν τακτικώς τόν «Κινημ. ’Αστέρα» δωρεάν.
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ανοικτά καθ’ έκάστην i 
9—11 καί 3—6 πλήν τής ΠΕΜΠΤΗΣ Τηλ. 1 56.

ΖΗΝΩΝ π ΑΠ ΑΔΟΤΤΟΥΛΟΣ
Ό εν Δευ ιωνία "(Κύπρου) ’Επιχειρηματίας Κινημα
τογράφων καί εν&ερμος φίλος τοΰ «Κινημ. Αστέρος». 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
^a= ■ -= lllfe

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ίντελλ,,
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6

ΕΝ ΤΤΑΤΡΑΙΣ

ΜΗ ΓΕΛΙΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ! ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 
ΑΠΕΔΕΙΧΟΗ ΠΛΕΟΝ

Οτι αί στερεώτεραι Κινηματογραφικοί Μηχαναί εΐνε μόνον αί

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΟΝΤΕΝΤΖ

Παρουσιάζει πάντοτε τά παγκοσμίου φήμης 
έργα τών καλυτέρων, Αμερικανικών, Γέρμα- I 
νικών, Γαλλικών καί ιταλικών οίκων. Διά τήν I 

έφετεινήν σαιζόν θά παρουσιάση έργα 
παραγιογής 1930.

Ρ

Είναι αποτέλεσμα 30 ετών πείρας^ καί τελειοποιήσεοις

'Η νέα κινηματογραφική μηχανή GAUMONT S. Ε· G.
ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Ίουλιανοΰ 27α— ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 64-95
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ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΛΑΣΗ ΚΟΣΜΟ

Ή δεσποινίς Ροζίν Άρσενέλ, διάσημη άοιδός 
τής Όπερέττας, εΐχεν ώς καμαριέρα μιά κάποια 
Ματίλδη Κλαμποσόν, ή οποία έζήλευε τό ταλέντο 
τής θελκτικής της κυρίας, τις επιτυχίες της καί τούς 
αναρίθμητους θαυμαστάς της.

"Οταν ή Ματίλδη ήτο μελαγχολική, πράγμα τό 
όποιον τής συνέβαινε πολύ συχνότερα άπό τοΰ νά 
σκουπίζη κάτω άπό τό κρεββάτι τής κυρίας της, κα
τέφευγε στήν έμπιστη της μαγείρισσα, μιά παχύ
σαρκη Βουργουνδία ποΰ έστόλιζε μέ μερικά ψεύτικα 
μαλλιά τήν κορυφή τοΰ κεφαλιού της ή οποία ήτο 
στρογγυλή ωσάν γλυμένο κάστανο, καί αναστέναζε :

—”Α ! καλή μου ϊιμόνη! Στενοχωριέμαι τόσο. 
Θά ήθελα «νά κάνω θέατρο», δπως ή δεσποινίς.

—Πτωχό μου κορίτσι, είσαι θεότρελλη, τής α
παντούσε ή Σιμόνη, χωρίς νά διακόψη τήν παρα
σκευή τής γαλοπούλας γιά τό σουπέ τής Δος Άρσε- 
νέλ. ’Εγώ ή οποία σοΰ μιλώ αύτή τή στιγμή, πρό 
δεκαπενταετίας είχα προσληφθεϊ στή «Σιγκάλ» 
δπου παρέστησα τό «ταμπούρ ντ’ Άρκόλ» σ’ ένα 
ταμπλώ βιβάν. "Ε ! λοιπόν, είχα τόση επιτυχία, 
δστε αί έπαγγελματίαι ήθοποιοί ποΰ συμμετείχαν 
στή παράστασι, κινούμενοι άπό φθόνον, έσοφίσθη- 
καν νά μοΰ βάλουν ένα ζωντανό κουνέλλι στό ταμ
πούρλο μου. Τό ζώον, τρομαγμένο άπό τά χειρο
κροτήματα μέ τά όποια τό κοινόν ύπεδέχθη τό ά
νοιγμα τής σκηνής, έπήδησε στό υποβολείου, ένώ 
οί θεαταί έξέσπασαν σέ άκράτητα γέλοια καί εγώ 
έλυποθυμοΰσα άπό τόν τρόμο ποΰ μοΰ έπροξένησε 
τό άπροσδόκητο τοΰ άπευκταίου ποΰ είχε συμβεΐ.

Τήν άλλη μέρα ό ιμπρεσάριος, μοΰ έδωσε τά 
παπούτσια στό χέρι. "Εκτοτε δέ, θά έπροτιμοΰσα νά 
παίζω μπριτζ μέ ένα μονόχειρα, παρά νά ξαναβγφ 
στό παλκοσάνιδο.

'Αλλά τ’ άπαισιόδοξα αυτά λόγια τής Σιμόνης, 
δέν κατηύναζαν τήν φλογερή επιθυμία τής Ματίλ- 
δης νά γίνη ήθοποιός. Γι’ αυτό καί έδοκίμαζε τα
κτικά καί ιεροκρυφίως τά ψιμίθια τής δεσποινίδας 
Άρσενέλ καί τής αιθέριες τουαλέττες της

"Ενα πρωί ποΰ ή Ματίλδη ήτο μόνη,—ή κυρία 
της είχε προσληφθεϊ γιά ένα μήνα στό Καζίνο τοΰ 
Έπινάλ—ένας κύριος επιμελέστατα ξυρισμένος, έκτύ- 
πησε τήν πόρτα καί τής έτεινε ένα επισκεπτήριο 
ποΰ έγραφε:

Άλφρέδβ; Μαρκαντέν
Γενικός Διευθυντής τής Κινηματογραφικής Εται

ρίας «Τιτανίκ καί Σία».
—Σ’ εμένα επιθυμεί νά μιλήση ό κύριος ; τόν 

έρώτησε κατάπληκτη ή Μαλτίδη.
—Μάλιστα δεσποινίς. Ή κινηματογραφική έπι- 

χείρησις τήν οποίαν διευθύνω επιθυμεί νά «γυρίση» 
μερικάς σκηνάς άπαγωγής, έκτυλισσομένας σ’ ένα 
μέγαρο τών περίχωρων τοΰ Παρισιού. ’Επειδή δέ

TOY MAURICE DEKOBRA

ή διαρρύθμισις τής έπαύλεως τής Δος Αρσενέλ 
άνταποκρίνεται άπολύτως είς τάς άξιώσεις τοΰ συγ- 
γραφέως, (ή Δνΐς Άρσενέλ κατοικούσε στή Λεω
φόρο ντέ Βερζί, ένα πολυτελέστατο ιδιωτικό μέ
γαρο), άν δέ βρίσκεται κανένα άτοπο, θά έλθω μέ 
τόπροσωπικό μου τό προσεχές Σάββατο στάς εννέα 
τό πρωΐ, γιά νά «γυρίσομε»,τής σκηνές τής ταινίας 
αυτής ποΰ προιόρισται νά χαλάση κόσμο.

Καί επειδή δ κ. Μαρκαντέν ήτο φυσιογνωμι
στής, προσέθεσε χαμογελώντας :

—Έξ άλλου, άν αυτό σάς διασκεδάζει, θά δε- 
χθήτε κανέναμικρό ρόλο τόν όποιο θά σάς άναθέσω. 
Φυσικά θά άποζημιωθήτε γιά τόν κόπο σας.

Ή Ματίλδη άλλο πού δέν ήθελε, ώστόσο τοΰ 
άπήντησε:

—Μόνο ποΰ ή Δνίς Άρσενέλ θά έπιστρέψη 
άκριβώς τό Σάββατο τό μεσημέρι, καί φοβούμαι δτι 
δέν θά ήτο ευχαριστημένη άν διέθετα τό μέγαρό 
της καί τόν κήπο ώς κινηματογραφικό στούντιο.

—Μή άνησυχήτε δεσποινίς. Ό Γενικός Διευ
θυντής τής Εταιρίας μας έχει εξασφαλίσει τήν συγ- 
κατάθεσιν τής κυρίας σας άλλως δέν θά ήμην εδώ 
τώρα. Έξ άλλου δμως, θά έχουμε τελειώσει πρό 
τών ένδεκα.

'Η Ματίλδη περίμενε άνυπομόνως νά ξημερώ- 
ση τό Σάββατον. Έπί τέλους, θά έπαιζε κ’ εκείνη 
ένα ρόλον. "Ενα ρόλον ϊσα»ς βωβόν, άλλά πάντως 
ένα ρόλον. Καί δή, σέ μιά ταινία τήν οποίαν θά 
έπρόβαλαν κάποτε στις τέσσαρες γωνίες τοΰ κόσμου. 
Χιλιάδες άνθρωποι θά έβλεπαν τήν προκλητική σί- 
λουέττα της. Καί ποιος ξέρει τί μπορούσε νά συμ- 
βή ; ... "Ισως ό κ. Φάβρ πού λατρεύει τόν κινημα
τογράφο, διέκρινεν έν τφ προσώπη» τής άγνωστου 
αυτής φιγκυράντ τήν άρτίσ α τοΰ μέλλοντος. "Ισως 
τό ευσυνείδητο παίξιμό της τοΰ προσείλκυε τήν 
προσοχή, σέ βαθμό ιοστε νά τήν προσλάβη άργό- 
τερα στήν.,.Κωμεντί Φρανσαίζ.

Τήν Παρασκευή ένήστευε ώσάν μιά άοιδός ποΰ 
προετοιμάζεται νά τρα/ουδήσηένα μεγάλο Βαγνε- 
ρικό ρόλο. 'II νύχτα της υπήρξε ταραχώδης δπως 
ή νύξ τής μεταμελείας τοΰ Λόν Ζουάν.

Άλλ’ ή μεγάλη μέρα, έφθασεν έπί τέλους! Τό 
αυτοκίνητο τής κινηματογραφικής φίρμας κατέφθα- 
σεν έπίσης. Είνε ένα πελώριο φορτηγό. Ή Ματίλδη 
ήτο μόνη, γιατί ή Σιμόνη είχε πάει στήν άγορά. 
Έχαιρέτησε μέ μεγάλη συγκίνησι τόν κ. Μαρκαν
τέν, τόν όποιο ήκουσε νά τής λέγη:

—Φαντασθήτε δεσποινίς, δτι ή καλλιτέχνις μας 
ποΰ έπρόκειτο νά ύποκριθή τόν πρωτεύοντα ρόλο 
τοΰ φίλμ, δέν κατόρθωσε νά έλθη, γιατί έτσου- 
ρούφλησε κατά τόν τραγικότερο τρόπο τά φρύδια 
της καί τά τσίνορά της μέ τό ψαλλίδι τής όντουλα- 

σιόν της. Θέλετε λοιπόν νά τήν άντικαταστήσετε 
σείς γιά νά μή βραδύνωμε ;

—Ώ Κύριε !
—Ναί. Γιατί δχι; Θά ίδήτε ! Δέν είναι τόσο 

δύσκολο δσο τό φαντάζεσθε. Θά πληρωθήτε χίλια 
φράγκα γιά τάς σκηνάς ποΰ θά παίξετε καί έπί 
πλέον, θά σάς διόσω τό δικαίωμα γιά δυο φωτέϊγ 
είς τόν κινηματογράφον Τιτανίκ, κατά τήν πρεμιέρα 
τοΰ φίλμ.

'Η Ματίλδη βρισκόταν στόν έβδομο ουρανό. II α- 
ρευρέθη στις ετοιμασίες τού όπερατέρ, έφόρεσε 
μιά άπό τής τουαλέττες τής δος Άρσενέλ, καί κα
τόπιν έκύτταζε τούςδύο κ μπάρσους οί όποιοι γιά νά 
μεταμφιεσθοΰν είς άπάχηδες έφοροΰσαν άπαίσιες 
κασκέττες, ένώ τήν ϊδια (ήρα, ό κ. Μαρκαντέν τής 
εξηγούσε τό ρόλο της.

—Είναι άπλούστατος δεσποινίς μου, τήν καθη
σύχαζε. Θά είσθε ένα κορίτσι τοΰ κόσμου άρραβω- 
νιασμένο μέ τόν άρχηγό μιάς σπείρας παραχαρα
κτών, τοΰ οποίου οί σύντροφοι άπεφάσισαν νά κλέ
ψουν γνήσια νομίσματα άπό τόν πατέρα σας, γιά 
νά τά χρησιμοποιήσουν ώς υποδείγματα εκείνων 
ποΰ θά κατασκευάσουν. Πρός τόν σκοπόν αύτόν ά- 
παγάγουν τήν κόρη γιά νά μάθουν ποΰ κρύβει τό 
χρηματοφυλάκιό του ό πατέρας της. Έξ ά'λλου, δέν 
έχετε παρά νά άφεθήτε στά χέρια αύτών τών κυ
ρίων. Καί τιάρα, έτοιμασθήτε γιά τό «γύρισμα» !

ΓΗ Ματίλδη, ευπειθής τοποθετήθηκε στό περι- 
στήλιο άφ’ δπου οί άπαγωγεϊς της, χωρίς νά τήν 
τραβοκοπήσουν καί πολύ, τήν μετέφεραν στό βάθος 
τοΰ κήπου, ένώ ό όπερατέρ έγύριζε τήν μανιβέλ τοΰ 
άπαρέϊγ του.

"Ενας άπό τούς παρτναίρ της, ποΰ ήτο πολύ 
κοντά της, τής έψιθύρισε στ’ αύτί «πέσατε λιπόθυ
μη στόν μπάνκο αύτό καί μή κουνηθήτε πιά».

Ή προσποιητή λιποθυμία τής Ματίλδης διήρκει 
άπό πέντε λεπτών, δταν μισάνοιξε τά μάτια καί είδε 
τόν όπερατέρ νά «γυρίζη» πάντοτε. "Αλλα πέντε λε
πτά έπέρασαν κατόπιν δέκα, ύστερα ένα ολόκληρο 
τέταρτο. Ή Ματίλδη έξεπλήσσετο κάπως γιά τήν 
εύκολία τοΰ ρόλου της, δταν ένα σφύριγμα τήν έ
κανε ν’ άνασκιρτήση.

—Μή κινεϊσθε λοιπόν, δεσποινίς. Θά μέ αναγ
κάσετε νά κόψη» τήν πελικύλ, έφώναξε δυσαρεστη- 
μένος ό όπερατέρ.

Καί τιάρα, σέ πρώτο πλάν, διέταξε ό κ. Μαρ
καντέν τόν όπερατέρ ό όποιος έπλησίασε τή Ματίλ
δη ποΰ άκινητοΰσε περισσότερο καί άπό μούμια ά- 
κόμη. Παρέμεινε σ’ αύτή τή θέσι σχεδόν ένα τέταρ
το, μέ κλεισμένα πάντα τά μάτια. Έπί τέλους, έτόλ- 
μησε νά παρατηρήση πρός τό μέρος δπου διησθά- 
νετ · δτι είχε σταθεί ό όπερατέρ. Άλλ’ εκείνος εΐ
χεν έξαφανισθεϊ άπό τό πρόσωπον τής γής ! Έση- 
κώθηκε ανήσυχη καί έ’τρεξε πρός τήν έ'παυλι πρός 
άναζήτησιν τοΰ κ. Μαρκαντέν καί τοΰ όπερατέρ. 
"Αδικα δμως. Τό καμιόνι τών κινηματογραφιστών 
εΐχεν έξαφανισθεϊ έπίσης. Στή θέση δπου είχε

σταθμεύσει βρισκόταν ή μαγείρισσα, ή οποία έβγα- 
ιζε ά'ναρθρες κραυγές.

—Ματίλδη, Ματίλδη. Τό πιάνο δέν υπάρχει πιά 
στήν αίθουσα, ούτε ό μπυφές στήν τραπεζαρία, 

' ούτε τά ασημικά, ούτε ή γκαρντερόμπ στό δωμά
τιο τής δεσποινίδας, ούτε οί πίνακες στό χώλ. Τί θά 
είπή ή δεσποινίς δταν θά ίδή σέ λίγο δτι έλήστευ- 
σαν τό σπίτι;; ;

—Καί ή Μαλτίδη δέν άπήντησε.....
Σημ. Μεταφρ. (Δέν έπρόκειτο έν τοΰτοις περί τής 

μακαρίτιδος Ματίλδης Σεράο).

Maurice Dekobra
( Μετάφρασις Δος 'Ίριδος Σκαραβαίου)

ΔΗΛΟΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ·Κ· ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΩΝΕΠΗΡΧΙΗΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Οί Θέλοντε^ νά προβάλλουν την Ελ
ληνικήν ταινίαν <25 Μαρτίου 1821», ας 
γράψουν!
Κον Σ. Δούκαν ’Ακαδημίας 79β ’Αθήνας

“AZZARITI FILM,, 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΙΚΟΛΑΟΥ ΑΖΑΡΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ —ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 

ΠΑΤΡΑΙ

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ!

ΕΡΓΑΣιΑΙ



ΑΠΟΔΕΙΞΙ2
τής εμπορικής αξίας και εκλεκτής ποιότητας τών ταινιών

ΓΟΥΩΡΝΕΡ Μ Π ΡΟΔΕΡΣ
Κ A I

ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΑ
είνε δτι αύται προβάλλονται είς τά μεγαλείτερα θέατρα, ΠΡΩΤΗΣ ΒΙΖ1ΟΝ, των Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΟΝ, ΣΛΑΟΝ ΙΝΤΕΑΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΕΝΤΙΤ 
πειρ«ιΛς: ΧΑΤ ΑΑΤΦ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΕΝΤΙΤ 

θ6«σ«λ„,·ίζη;: ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ 
καθώς καί είς τά μεγαλείτερα θέατρα τών επαρχιών

Το γοαφεΐον τών Κων Κων

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
έκτος τών σιωπηλών ταινιών, διαθέτει καί τάς πλέον φημισμένα; 11X11 ΓΙΚΑΣ ταινίας ώς καί 

πλέον τών ΕΚΑΤΟΝ Ζουρνά?, μέ τους μεγαλειτέρους καλλιτέχνας τοΰ κόσμου

ΓΙΟΒΑΝΙ ΜΑΡΤΙΝΕΛΛΙ, ΜΠΕΜΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ, ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ, Μ ΡΙΟΝ ΤΑΛΕ Υ', 
ΙΖΑ ΚΡΕΜιΡ, ΤΣΑΡΛΣ ΧΑΚΕΤΤ, ΕΝ1Υ ΠΗΜΠΟΝΙΥ χτλ·

Επίσης διαθέτει καί τήν μεγαλειτέραν ταινίαν, 'ήν παρήγαγε ποτέ ή κινηματογραφία

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΚΟΣΤΕΛΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΖΩΡΤΖ ΟΜΠΡΙΕΝ

Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΑΥΜΑ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ και ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ 

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ 
'Οδός Ευπόλιδος 14 — Άριθ. τηλεφ. 51-159 — Τηλεγρ. διεύθυνσις ΦΙΡΝΑΤΕΞ

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι διά τήν Μακεδονίαν—Θράκην 

κ. κ. Γ ΔΑΡΒΕΡΗΣ καί | ΨΥΛΛΑΚΙΣ Κιν 'ηματογο. «ΔΙΟΝΥΣΙΑ» Θεσ]νίκη

ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΟΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1929-1930

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΡΑΤ Από το περιώνυμον μυθιστόρημα τοΰ Αέοντος Τολστόϊ. ’Έργον μεγάλης 

σκηνοθεσίας καί άφαντάστου πλούτου. Πρωταγωνισταί: Ίβάν Μοσζοΰ- 
κιν, Αίλ Ντάγκοβερ, Μπέττυ Άμαν. Σκηνοθέτης δ Βολκοόφ.

ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ Το κορύφωμα τής δραματικής τέχνης, μέ τό όποιον οί διάση
μοι καλλί'έχναι Ίβάν Μοσζοϋκιν καί Μπριγκίτε Χέλιι, δημιουργούν δύο 
ρόλους πού θά μείνουν αλησμόνητοι.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Μέ τον διάσημον καλλιτέχνην Κόνρατ Φάϊτ.

ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ’Από τήν ζωήν τών εξόριστων τής Σιβηρίας, κατά σκηνοθεσίαν τού 
Γιοχάνες Μάγιερ καί μέ πρωταγωνιστάς τήν Γκέρντα Μάουρους, πρω- 
ταγωνίστριαν*τοϋ έ'ργου «Ταξεΐδι στή σελήνη» καί τόν Γ. Φραΐλιχ.

Ο ΒΑΓΑΠΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ Μ έ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί τόν Χάρρυ Χάλμ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΩ Μέ τήν Α. Χάρβεϋ, Χάρρυ Χάλμ καί ’Ίγκο Σίμ.

ΠΟΡΙ Μία περιπέτεια είς τά παρθένα δάση τής Αφρικής.

ΤΟ ΖΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ Ταινία Ινδικής ύποθέσεως.

Κ.Τ.Λ. Κ.Τ.Λ. Κ.Τ.Λ.
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ΠΩΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΑΠΟΣΟΒΗΘΗ 
Μ ΚΙΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ KFISia

"Αρθρον τβΰ Προέδρου τή; «Π.Ε.Κ. χ. Π. Γχρέτοπ

Άπό σειράς ετών ή κρίσι; μάστιζε·, άπάσας σχε
δόν τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις τής Ελλά
δος. Ί'ά χρόνια παρέρχονται χωρίς αυτή νά μετα
βάλλεται. Ή παγκόσμιος καταστροφή τοϋ πολέμου 
έσχε επ' αυτών τόν άμεσον αντίκτυπον της, δπως 
τόέμπόριον, ή βιομηχανία!, αί κοινωνικοί συνδήκαι 
διαβιώσεως. Πλήν δμως αύται έσχον καί τήν άντιρ- 
ροποΰσαν αύταϊς δύναμιν, προς έξουδετέρωσιν 
τής έπερχομένης καταστροφής, έξ ου κατά τό πλεϊ- 
στον δέν παρεσύρθησαν εις τήν δίνην τοΰ έπελθόν- 
τος μεταπολεμικώς καταστρεπτικού τών οικονομι
κών, κύματος.

Είναι αληθές δτι έθνη τινα, κοινωνικαί τινες 
μάζαι ώς καί επαγγέλματα τινα συνετρίβησαν κατά 
τά πρώτα έτη τής προσπάθεια; τών εθνών δπως ά- 
νακνψουν έκ τοϋ παγκοσμίου ολέθρου. Έν τούτοις 
δμως ή πλειονότης κατόρθωσε νά ισορρόπηση χρη- 
σιμοποιοΰσα τάς αντίρροπους δυνάμεις, οΰτω δέ 
βλέπομεν τό έμπόριον καί τά πρός αυτό σχετικά ε
παγγέλματα νά επιτυγχάνουν τήν ισορροπίαν ώς έπί 
τό πολύ δι’ ανάλογου άνατιμήσεως τών ειδών. Τό 
αύτό, δυνατοί τις είπεϊν, συνέβη καί μέ τήν 
βιομηχανίαν, ήτις διά τής παρατηρηθείσης ραγδαίας 
αύτής έξελίξεως εύρέθη εις το αύτό επίπεδον Δυ
στυχώς δμως δέν συνέβη τό αύτό καί μέ τήν έπι- 
χείρησιν, διότι ναι μέν διά τής άναπλάσεως τών 
πλουτοκοινωνικών τάξεων έδημιουργήθησαν νέαι ά- 
νάγκαι καί έξευρέθησαν νέοι πόροι καί νέαι έκμε- 
ταλλεύσιμοι πηγαί, καί έμορφώθησαν γνώμαι είσέτι 
δέκαί έπιστήμαι, πλήν δμως ή έπιχείρησις έμεινεν 
έπιχείρησις, έπιχείρησις δέ θά πή χαρτοπαικτικό 
παιγνίδι . . Καί έκ τών έπιχειρήσεων δμως, έκείναι 
αϊτινες ούσιαστικώς έζημιώθησαν περισσότερον πα
σών, υπήρξαν αί κινηματοθεατρικαί, διότι δέν κα- 
τορθώθη ακόμη έν Έλλάδι νά ακολουθήσουν καί 
αύταί τόν γενικόν νόμον τής έξελίξεως καί έν ταϊς 
λεπτομερείαις αύτών ιός συνέβη μέ τό έμπόριον καί 
τήν βιομηχανίαν. Είναι τό ό'ντι αληθές δτι μεταπο
λεμικώς έμορφώθη γνιυμη έν Έλλάδι διό. τόν κινη
ματογράφον—τέχνην, δτι έδημιουργήθη έν τή κοι
νωνία ένας κόσμος ολόκληρος φίλος τής τέχνης καί 
τών εκμεταλλευτικών αύτής έπιχειρήσεων, καί δτι ή 
μορφωτική αύτή άνάπλασις εξακολουθεί καλλιεργου- 
μένη. Έν τούτοις δμως είναι έπίσης αληθές, δτι δ 
κόσμος αύτός συν τή διαθέσει του πρός ύποστήρι- 
ξιν τής τέχνης έδημιούργησεν καί απαιτήσεις σοβα
ρός καί δικαίας άλλως τε, άφοΰ σήμερον πληρώνει 
εις τάς κινηματογραφικός επιχειρήσεις είσητήριον 
πολλαπλάσιον τοΰ προπολεμικού. Καί φαινομενι- 
κώς μέν ή κατάστασις δείκνυται ισορροπούσα, κατ’ 
ούσίαν δμως δέν συμβαίνει τούτο διότι ό κόσμος, ό 
καθαρός φίλος τής τέχνης τοΰ κινηματογράφου δ 
δποϊος πληρώνει ένα ακριβό εισιτήριο διά νά πα
ρακολούθηση μέ τό δίκηο του ένα καλό κινηματο

γραφικό έργο, δέν πληρώνει πεντάρα δι έν μουσι
κόν πρόγραμα έκτελόύμενον ύπό ευαρίθμου δμάδος 
μουσικών καλώς άμειβομένων ύπό τών κινηματο
γραφικών διευθύνσεων, δέν πληρώνει πεντάραν διά 
τήν συνοδείαν ενός τραγουδιού τοΰ Α ή Β καλλι
τέχνου είδικώς μετακαλουμένου διά νά τσεπώση άρ
κετά χιλιόδραχμα είς βάρος τής έπιχειρήσεως, δέν 
πληριόνει πεντάρα διά τής χίλιες δυό άσκοπες ατρα
ξιόν, έπίκαιρα κλπ. τά δποϊα δημιουργούν ένα βα- 
ραθρώδες παθητικόν, δπερ απορροφά όχι μόνον 
τά κέρδη τής έπιχειρήσεως άλλά καί πολλά τών κε
φαλαίων ταύτης. Δυνατόν νά εϊπη δ αντίθετα φρο- 
νών δτι, «έν τοιαύτη π^ριπτώσει πώς είς τα άλλα μέ
ρη δέν ζημιώνονται αί επιχειρήσεις δταν προσφέ
ρουν πολύ περισσότερα είς τόν φιλοθέαμον κοινόν, 
άφ’ δσα προσφέρομεν ημείς ;». Διότι είςτά άλλα μέ
ρη δ κόσμος μπορεί καί πληρώνει άσυγκρίτως 
μεγαλύτεροι' είσιτήριον άπό τό ίδικόν μας. Εκεϊ 
ίσως δ κόσμος έχει νοιώση πιο βαθειά τήν τέχνην άπο 
τούς ϊδικούς μας καί προτιμά ό πτωχός νά στερηθή 
άπό άλλου καί νά ύπάγη εϊ; τόν κινηματογράφον. 
'Ημείς δμως εδώ προσπαθοϋμεν μέ τρελλάς καί έ- 
ξαντλητικάς διαφημίσεις νά προσελκύσωμεν κόσμον 
είς τό θέατρόν μας, καί πότε μά; πταίει δ καιρός, 
πότε τό έργον. Κατά τήν γνώμην μου, ούτε τό ένα, 
ούτε τό άλλο συμβαίνει 'Απλούστατα δ κόσμος μα; 
δέν έννοιωσε άκόμη τι,ν ανάγκην τοϋ κινηματογρά
φου τόσο βαθειά δσο άλλου, αί δέ παρατηρούμενοι 
περιοδικώς, κάπως εξαιρετικοί αυξομειώσεις τοϋ ά- 
ριθμοΰ τών θαμώνων μα; δέν είναι τίποτε άλλο άπό 
σύμπτωσιν έπί τό αύτό.

Πρέπει νά έννοήσωμεν καλά δτι οί φίλοι τού κι
νηματογράφου έν 'Ελλάδι καί δή έν Άθήναις είναι 
ένα; ώρισμένος σχεδόν αριθμός πελατών άποτελού- 
μενος άπό τά ίδια πάντοτε άτομα καί ό δποϊος πη
γαίνει πότε είς τό ένα καί πότε εί; τό άλλο κινη
ματοθέατρου. Έάν δέ κάποτε συμβή δ άριθμός αύ
τός νά αύξηθή τεχνικώς διά καταλλήλων ψυχολογη
μένων διαφημίσεων, άποβαίνει πάλιν έπί ζημία τή; 
έπιχειρήσεως ή δποία διά νά προκαλέση κάποιαν 
σνομπιστικήν συρροήν έξοδεύει πολύπερισσότερα άπό 
έκεϊνα πού έπί πλέον εισπράττει. Φυσικά ή καλή 
μεγάλη ορχήστρα βοηθεϊ κατά πολύ είς τήν καλλι
τεχνικήν έμφάνισιν καί έκτίμησιν ενός έργου. Επί
σης δέ καί μία ψυχολογημένη διαφήμισις είναι επι
βεβλημένη καί δύναται νά προκαλέση μίαν συρροήν. 
"Οταν δμως αύτά ύπερβαίνουν τά κεκανονισμένα, 
δημιουργούν άνεπανόρθωτα παθητικά είς τήν έπι- 
χείρησιν. "Οδεν δεδομένου δτι δ Έλλην, έπί τοΰ 
παρόντος τούλάχιστον, δέν δύναται νά πλήρωσή εί
σιτήριον τό δποϊον νά καλύπτη τά παράλογα ταΰ- 
τα έξοδα, θά έπρεπε οί έπιχειρηματίαι καί δΐ| οί 
τών μεγαλουπόλεων νά φρενάρουν κάπως τά έξοδά 
των καί νά μή παρασύρωνται ύπό τού άσκοπου καί 

έπιζημίου συναγωνισμού, έπιδκόκοντε; οΰτω έπί 
ματαίω τήν οικονομικήν αύτών άνόρθωσιν. Έγιο 
δέ συγκεκριμένο);, ώς πρόεδρο; τή; «Πανελληνίου 
Ένώσεω; Κινηματογραφιστών» προτίθεμαι νά προ
τείνω εις προσεχή Συνήλευσιν τήν συγκρότησιν επι
τροπή; κοινού έλέγχου πρό; άνασυγκρότησιν τών 
κλονιζόμενων κινηματογραφικών έπιχειρήσεων, τής 
δποίας τάς άποφάσεις τά; άφοριόσας εί; τό οικονο
μικόν μέρο; τών ύπό έλεγχον επιχειρήσεων θά ε
φαρμόζουν οί διευθυνταί αύτών, φαντάζομαι δέ δτι 
τούτο θά είναι έν μέτρον περιστολή; τών περιττών 
εξόδων καί άναστολής τού τρελλοΰ 'συναγωνισμού 
έπ' ώφελεία τρίτων.

Π. Α. Γχρέτοης 
Πρόεδος

«Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογραφιστών»

ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΗ ΜΑΤΙΑ
"Οταν ή Βιργινία Μπάντφορντ διά πρώτην φο

ράν εϊσαχθεϊσα είς τό γραφεϊον τοΰ Τζάκ Τζίλ- 
μπετ διά νά προσληφθή ώς ήθοπ ιός, τήν παρετή- 
ρησε μέσα στά μάτια γιά κάμπόσα λεπτά έν σιωπή 
καί κατόπιν έμουρμούρισε «Κολοσσό;!» Ή Μπράν- 
τιφορτ άκόμη προσπαθή νά εκδίωξη τήν ματιάν 
αυτήν.
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ΛΕΩΝ ΓΚΩΜΟΝ
Ό Γάλλος κινηματογραφιστής, ό πρώτος ό όποιος έφεΰρε 
τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον καί εφευρέτης τών μηχανη

μάτων δμιλοΰντος κινηιιατογράφου συστήματος 
Gaumont Standard 30

MISSIS TOY ΦΟΞ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΥΠΟΝ

Κατά τήν εορτήν τής εϊκοσιπενταετηρίδος άπό 
τής εισόδου του είς τήν κινηματογραφίαν, δ κ. Ού
ΐλλιαμ Φόξ, πρόεδρος τής δμωνύμου εταιρίας, ά- 
τ·ήγγειλε κατ’ αύτήν τό πρόγραμμά του διά τά επό
μενα 25 έτη.

Κατά τό διάστημα αύτό σχεδιάζει νά έγκαταστή- 
ση σύστημα έκπαιδεύσεως διά τοϋ οφθαλμού καί 
τού λόγου (δμιλουσών ταινιών) είς έκαστον σχολείον 
κατά τό δποϊον έλπίζει νά συντομεύση τάς σχολικά; 
ώρας καί νά μονιμοποιήσω νέον σύστημα διδασκα
λίας, νά βοηθήση δέ καί τήν έξάπλωσιν τών ιατρι
κών γνώσεων διά τής προμήθειας εις τά διάφορα 
νοσοκομεία ειδικών μηχανημάτων διά τήν φωτογρά- 
φησιν πάση; σοβαράς έγχειρήσεως, ήτις θά συνο
δεύομαι δι- ομιλία; ύπό ειδικού Ιατρού καί τής ό
ποιας αί ταινίαι θά διανέμονται κατόπιν είς δλον 
τόν κόσμον διά τήν διδασκαλίαν τών φοιτητών τής 
ιατρικής έν γένει.

Έπί πλέον δ κ. Φόξ έδήλωσεν δτι εύχαρίστως 
διαθέτει πρό; τόν σκοπόν αύτόν καί τό τέταρτον τή; 
ατομική; του περιουσία;, άνερχόμενον είς 9 εκατομ
μύρια δολλάρια. Ένφ δέ ύπολογίζει νά άποτελειώ- 
ση τό πρόγραμμά του εντός άλλων 25 έτών, έν 
τούτοις έλπίζει νά τό κατορθώσω έντός μιάς μόνον 
πενταετίας.

'Η ύπ αυτών όργάνωσις έσυνέχισε ό κ. Φόξ, θά 
έπιτύχη έπίσης ώστε άντί μιάς μικράς δαπάνης κάθε 
οικογένεια νά προβάλω κατ’ οίκον δμιλούσας ταινία; 
έκλεκτάς 1<» χιλιοστομέτρων, ένοικιαζομένας άπό τ«ς» 
διάφορα γραφεία της τά δποϊα θά έγκαταστήση 
καθ' άπασαν τήν χιόραν, τά δέ μηχανήματα διά τήν 
προβολήν αύτών ιθά πωλούνται καί διά δόσεων.

Κατόπιν δ κ. Φόξ δμίλησε περί τού κλεισίματος 
15—20 εκατομμυρίων μαθητών είς τά σχολεία τά; 
ώρα; κατά τάς δποίας ό ήλιος προσφέρει τήν ζωήν 
καί έπρότεινε τήν συντόμευσιν τή; διδασκαλίας κατά 
τό ήμισυ, διά τής έγκαταστάσεως ειδικών μηχανημά
των προβολής δμιλουσών ταινιών είς έκάστην τάξιν 
τών σχολείων.

Βασιζόμενοι, λέγει, έπί τής θεωρίας δτι μία εϊ- 
κών άντιπροσωπεύει 8 λέξεΙ.ς καί δτι έκάστη /.έξις 
προφερομένη ύπό αναγνωρισμένου παιδαγωγού εί
ναι σπουδαιοτέρα είς άποτέλεσμα, ευκόλως δύναται 
τις νά έννοήση ποιαν άξίαν έχει ένα μάθημα γεω
γραφίας ή άριθμητικής δι’ ένα μαθητήν διδόμενον 
διά κινηματογραφικής ταινίας. Τό νέον τούτο σύ
στημα θά άπαλλάξη τούς καθηγητάς άπό κοπιώδη 
έργασίαν, θά προσφέρη άνώτερον σύστημα παιδα
γωγικής καί θά παρέξη ήμϊν τά μέσα εύρυτέρας 
έξαπλώσεω; αύτής. Επί πλέον δέ αί διαλέξεις (μα
θήματα) θά γίνουν είς δλας τάς γλώσσας πρός δια
νομήν αύτών είς δλα τά κράτη τοϋ κόσμου.

'Ο κ.Φόξ ώμίλησεν έπίσης περί είσαγωγήςτού δ- 
μιλοϋντος κινηματογράφου είςτά νοσοκομεία διά τήν 
λήψιν ταινιών κατά τήν διάρκειαν σπουδαίων έγχει-
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Λ0ΝΔΙΝΟΝ, Δεκέμβριος (Τοΰ άνταποκριτοΰ 
μας). — Ό διάσημος 'Αμερικανός εξερευνητής Μάρ
τεν Τζόνσον κα'ι ή χαριτωμένη σύζυγός του, ’Όσσα, 
πού έχάρισαν στην ’Επιστήμη και στον Κόσμο τής 
ποιο αθάνατες ταινίες τής ζωής τών θηρίων, μέσα 
στο φυσικό άγριο περιβάλλον τους, ξεκίνησαν προ 
μιας έβδομάδος έκ νέου διά τήν άγσπημένην του.ς 
’Αφρική, διά νά έξερευνήσουν και νά «φιλμάρουν» 
μια άγνωστη γωνιά τής Μαύρης ’Ηπείρου, ένα παρ
θένο δάσος άδιείσδυτο καί απάτητο άπό πόδια αν
θρώπων, μέσα είς τό όποιον ζοΰν άγνωστα, παρά
δοξα καί τερατώδη ζώα καί μιά θρυλική άγρία 
φυλή.

Αί ταινίαι, τάς οποίας «έγύρισε» κατά τά έξέ- 
ρευνηιτκά ταξείδιά του άνά τόν Κόσμον ολόκληρον 
τό ζεύγος Τζόνσον, προβάλλονται είς τούς μεγα- 
λειτέρους Κινηματογράφους τής Αμερικής καί ,τής 
Ευρώπης, ή δέ ταινία, πού απεικονίζει τάς περιπέ
τειας του «’Ανάμεσα στά λεοντάρια είς τά βάθη τής 
’Αφρικής», έχάλασε κυριολεκτικό»; τόν κόσμο πέρυ
σι τόν χειμώνα εδώ είς τό Λονδΐνον. "Ολες αί ται
νίες αυτέ;, πού έλήρθησαν έκτου φυσικού μέ μυ- 
ρίους κινδύνους, χάρις είς τό απίστευτου θάρρος 
τοΰ ζεύγους Τζόνσον, εΐνε μοναδικές είς δλον τόν 
Κόσμον καί αποτελούν ιδιοκτησίαν τού αμερικανικού 
Μουσείου τής Φυσικής 'Ιστορίας.

Τ" ζεύγος Τζόνσον υπολογίζει δτι, άπό τά εί
κοσι χρόνια τοΰ εγγάμου βίου του, έχει ζήση τά δε- 
καεπιά μέσα σιήν ζο γκλα ! Δέκα χρόνια ολόκληρα 
έζησε στήν Αφρική καί τά υπόλοιπα είς τάς Νο
τίου; Θαλάσσας, τήν Χερσόνησον τής Μαλαισίας 
καί είς τά βάθη τοΰ Μπόρνεο. ’Αλλά καί προ τού 
γάμου του ό Μάρτεν Τζόνσον έταξείδευσε πολύ, 
συνώδευσε δέ καί τόν Τζάκ Λόντον άνά τό τριετές 
έξερευνητικόν του ταξεΐδι είς τόν Ειρηνικόν Ω
κεανόν, έπιβαίνων τοΰ πλοίου «Σνάρκ».

Προτού νά ξεκινήσουν διά τό νέον τους έξερευνη- 
τικό ταξεΐδι ό κ. καί ή κ. Τζόνσον έδέχθησαν τούς 
δημοσιογράφους καί τούς ,ωμίλησαν διά μακρών πε
ρί τών έξερευνητικών περιπετειών τους Άπό δλας 
τάς χώρας, πού έπεσκέφθησαν καί έξηρεύνησ^ν, 
προτιμούν, δπως έδήλωσαν, τήν ’Αφρικήν, μολονότι 
κατ' άρχάς είχαν μίαν ιδιαιτέραν προτίμησιν διά τάς 
Νοτίους Θαλάσσας. «Άπό τήν ημέρα δμως, έδήλω- 
σεν ή κυρία’Όσσα Τζόνσον, πού συνελήφθημεν αίχ- 

ρήσεων, αί όποΐαι ταινίαι θά χρησιμεύσουν μεγά- 
λως διά τήν παρακολούθησιν αυτών ύπό άλλων επι
στημόνων καί φοιτητών τής ιατρικής.

Έν τέλει ό κ. Φόξ ώμίλησε καί περί τής νέας 
έφευρέσεως, τών άναγλύφων ταινιών αί όποΐαι θά 
τεθούν έν χρήσει άπό τοΰ προσεχούς έτους καί αί 
όποΐαι δέν θά είναι δυνατόν νά προβάλλονται 
συνήθους μεγέθους οθόνης. 

μάλωτοι άπό μιά φυλή καννιβάλων καί διεφύγαμεν 
ώς έκ θαύματος τόν θάνατον, προτιμώ, εγώ τουλά
χιστον, νά ζιρ ανάμεσα στά θηρία παρά ανάμεσα 
στούς άγριους άνθρωποφάγους». .

«Πρωτιμώ τήν Αφρικήν, εΐπεν ό κ. Μάρτεν 
Τζόνσον, διά τήν άπεριόριστον ποικιλίαν τών αν
θρώπων καί τών ζώων, πού τήν κατοικούν, μολο
νότι υπάρχει πολύ περισσότερος ρομαντισμ ς στή 
φύσι καί στή ζωή τής ζούγκλας, εις τάς Νοτίους 
Θαλάσσας. Φαντάζομαι δτι, άν εκεί υπήρχαν τά 
ζώα τής· Αφρικής, θά προτιμούσα τά νησιά εκείνα 
άπό τή Μαύρη ’Ήπειρο, Μιά ημέρα δμως οπωσδή
ποτε θά έπιστρέψωμε καί θά συμπληρώσωμε τό έρ
γον τό όποιον έτάξαμεν είς τόν εαυτόν μας, σχετι- 
κώς μέ τήν ολοκληρωτικήν άποτύπωσιν τών σκηνών 
τής ζωής δλων τών αφρικανικών άγριμιών καί θη
ρίων. Τότε θά έξερευνήσώμεν τό έσωτικόν μερικών 
έκ τών νήσων τών Νοτίων Θαλασσών, δπου δέν 
έχε» πατήση κανένας άνθρωπος έως τιάρα».

"Υστερα ώμίλησε περί τών πρώτων βημάτων 
του ώς έξερευνητοΰ, προτού άκόμη υά καταντήση 
διάσημος.

«"Οταν ήμην 14 ετών, ειπεν ό κ. Τζόνσον, ήθε
λα νά ίδώ καί νά γυρίσω δ'λο τόν Κόσμο. "Εφυγα 
λοιπόν άπό τό σπίτι μου στήν Ίντεπέντανς καί α
φού έγύρισα δλες τής 'Ηνωμένες Πολιτείες, άνεχώ- 
ρησα διά τό εξωτερικόν. Όιαν έγεινα είκοσι ετών 
έδιάβασα γιά τό ταξεΐδι πού έσκέπτετο νά επιχείρη
ση ό Τζάκ Αόνιον, έπιβαίνων ένός πλοιαρίου μή
κους 44 ποδών, τοΰ «Σνάρκ», καί έσπευσα νά τοΰ 
γράψω διά νάτόν παρακαλέσω νά μέ παραλαβή μαζί 
του.

«'Ο κ. Τζάκ Λόντον έλαβε τό γράμμα μου στον 
"Αγιο Φραγκϊστο δτε είχε ήδη συμπληριόση τόν αρι
θμό τών συντρόφων του. Δέν άπέμεινε παρά μόνον 
μία θέσις : 'Η θέσις τοΐ μαγείρου ! Τόση ήτο ή ε
πιθυμία καί ή λαχτάρα μου νά συμμερισθω τάς πε
ριπέτειας του άνά τόν Ειρηνικό Ωκεανό, ώστε έ
σπευσα νά τοΰ απαντήσω δτι δέχομαι νά τόν συνο
δεύσω υπηρετών έστω καί ώς μάγειρος, καί κατέγινα 
αμέσως ν.ά μάθω ολίγη μαγειρική ώστε νά μπορώ 
νά είμαι οπωσδήποτε χρήσιμος ! 'Όταν έμαθα τήν 
νέα μου τέχνη άρκετά, έπήγα πρός συνάντησίν του 
είς Σάν Φραντζέσκο. Ό Τζάκ Αόντον μοΰ είπε 
τότε δτι θά βοηθούσα λιγάκι καί στή ρόδα τοΰ τι
μονιού καί μέ ήρώτησε αν έγνώριζα διόλου καί άπό 
αυτή τήν τέχνη. Μολονότι δέν έγνώριζα ούτε τΐ 
έσήμαινε αυτό πού μοΰ ζητούσε, άπήντησα άδιστά- 
κτως οτι έγνώριζα «αύτη τή δουλειά» καί έτσι προ- 
σελήφθην όριστικώς ώς σύντροφος τοΰ ταξειδιοΰ 
του !

«Τό πλήρωμα τοΰ «Σνάρκ» άπετελεΐτο άπό 
πίθτόν Τζάκ Λόντον, ό όποιος δέν είχε ιδέα ναυσιπλοΐ- 

■ ας, τήν Καν Τζάκ Λόντον, ή οποία δέν έγνώριζε

καί αυτή περισσότερα, άπό τόν Μπέρτ Στόλτζ, φοι- 
τητήν τοΰ Πανεπιστημίου, Λέλαντ-Στάνφορντ, πού 
ταξείδευε γιά πρώτη φορά, ένα νεαρόν ’Ιάπωνα ώς 
καμαρωτό, τόν πλοίαρχο Άμς πού δέν 
πού παν τά τέσσαρα καί εμένα, ό όποϊτ 
δέν έγνώριζα άπό κουζίνα ! ”Γ
τόν 'Αγιο Φραγκίσκο διά νά έξερέυνήσωμε τάς νή- ‘ 
σους των Νοτίων Θαλασσών, νά διαπλεύσωμεν τόν 
Ειρηνικό ωκεανό καί νά κάνωμε τόν γύρο τοΰ κό
σμου !. ..

επίγειος Παράδεισος καί μέ έπεισε νά τόν ακολου
θήσω. 'Η αλήθεια εΐνε δτι τό άγνωστον έξασκοΰσε 
καί επάνω μου μιά μυστηριώδη έπίδρασι, μιά άκα- 

ό/νώριζε τανίκητη έλξι.!
φυσικά j «'Όταν έφθάσαμεν επί τέλους έκεΐ, ό Μάρτεν, 

Ετσι έξεκινήσαμε άπό' άφοΰ έπεσκέφθη τά διάφορα «παραδεισιακά», δπως 
—. τά ώνόιιαζε νησιά, θέλησε νά μελετήση άπό κοντά

μιά άπαισία φυλή καννιβάλων καί νά τήν κινημα- 
τογραφήση. ’Έτσι άπεβιβάσθημεν σέ ένα μικρό ά- 
νιόνυμο νησάκι, κατοικούμενον άπό καμμιά τετρακο
σαριά ιθαγενείς, τούς άγριωτέρους πού είδα στή 
ζωή μου !

«Έδώ, μοΰ είπε, αγάπη μου, εΐνε ένας ιδεώ
δης τόπος γιά «ά μείνης, ένφ εγώ θά προχωρήσω 
στο έσωτερικό γιά νά <φιλμάρω» τούς άγριους μου! 
Τόν έστόλισα, έννοεΐται, δπως τού έχρειάζετο, έσυ- 
νέχισε γελώντας ή κυρία ’Όσσα Τζόνσον, άλλά αύ- 
τ» τόν άφησε τελείως άσυγκίνητο καί έτσι έμεινα έ
κεΐ θέλοντας καί μή. ’Ήρχισα νά μαθαίνω τήν διά
λεκτον τών άγριων καί μέ μιά μεγάλη βάρκα πού 
είχα στή διάθεσί μου έκαμνα καθημερινώς θαλάσ- 
σιεςέκδρρμές είς τά γειτονικά μικρά νησάκια ’ Αργό
τερα έμαθα νά. τουφεκώ καί έγώ καί συνώδευα τόν 
άνδρα,μού στις εκδρομές του, έκτοτε δέ τόν συνώ- 
δευ.α πάντοτε καί τολμώ νά είπώ δτι είμαι πρώτης 
τάξεως κυνηγός!

—Πρώτης τάξεως πράγματι καί σκοπευτής άπό 
τούς σπανίους ! έπεβεβαίωσεν ό κ. Τζόνσον Δυό 
φορές έκεραυνοβόλησε έλέφαντα; πού ώρμησαν ε
ναντίον μου τήν ώραν πού τούς έκινηματογραφοΰ- 
σα καί τούς έσώριασε νεκρούς, σχεδόν μπροστά στά 
πόδια μου. Πολλές φορές επίσης έκεραυνοβόλησε 
λεοντάρια εις άπόστασιν έλαχίστων μέτρων άπό τό 
κινηματογραφικόν μου μηχάνημα καί πλειστάκις μοΰ 

------------------------ --- crriiirrc τη Γίιΐιι 1 »

«Λοιπόν, έξηκολούθησε χιουμουριστικιότατα ό 
κ. Τζόνσον, άνακαλύψαμε πράγματι τάς νήσους 
Χάϊβάϊ, άλλά έξ απλής τύχης καί όχι χάρις είς τάς 
ναυτικά; γνώσεις μας ! Είς τό Χονολουλοΰ άλλαξε 
ολόκληρο τό πλήρωμα, έκτος βέβαια άπό τόν Τζάκ 
Λόντον, τήν Καν Λόντον κα έμενα, καί άπό εκεί 
καί πέρα τά πράγματα έβάδισαν καλλίτερα. Δέν θά 
ξεχάσω ποτέ τήν έντύπωσίν μου δταν άντικρύσαμε 
γιά πρώτη φορά τάς νήσουςΈβρίδας, τά άγριώτερα 
νησιά τών Νοτίων Θαλασσών. 'Όταν τής πρωτοεϊ- 
δα μόλις έχάραζε καί εύρισκόμουν στο τιμόνι. Έ- 
πρόβαλλαν σάν μιά μυστηριώδης γη πίσω άπό ένα 
πυκνό πέπλο ομίχλης. Αμέσως έσχημάτισα τή γνώ- 
μη δτι εκεί μπροστά μου είχα επί τέλους τό «άγνω
στον» πού διψούσα νά εξερευνήσω. "Υστερα ϊδαμε 
άλλα διάφορα μέρη, ή αγάπη δμως τοΰ αγνώστου 
μέεϊλκυε πρός τάς Νοτίους Θαλάσσας.

•■'Όταν έπέστρεψε άπό τό ταξεΐδι του αυτό στήν 
Αμερική, ήρχισε νά άφηγήται ή κ. ’Όσσα Τζόνσον, 

διακόπτουσα είς τό σημεΐον αυτό τόν σύζυγόν της, 
έγνορισθήκαμε και παντρευθήκαμε. Ό Μάρτεν 
μοΰ μιλούσε διαρκώς διά τα μαγικά νησιά τών Νο
τίων Θαλασσών καί γιά τήν έπιθυμία πού Ηχε νά 
τά έΕερευνήση. Μοΰ έλεγε δτι ήσαν ένας άληθινός

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ

'II εσωτερική όψις τοΰ μεγαλοπρεπούς εν Βερολίνο» κινηματοθέατρου 
Τιτάνια Πάλας»

έσωσε τή ζωή ! »
Ακολούθως ό κ. καί ή κ. 

Τζόνσον, άφηγήθησαν πώς, 
άφοΰ έπέστρεψαν άπό τό 
πρώτο τους εκείνο ταξεΐδι ά
νά τάς Νοτίους Θαλάσσας, 
ξαναπήγαν έπανειλημμένως 
καί διήλθαν εκεί οκτιί) ^περί
που έτηταξειδεύοντας άπό τό 
ένα νησάκι στο άλλο με πλοία 
μικρότερα άπό τό περίφημον 
«Σνάρκ» τοΰ Τζάκ Λόντον. 
Έξηρεύνησαν ούτω τάς νή
σους τοΰ Σολομώντος, τάς 
νήσους Φίζι, τάς νέας Έβρί- 
δας καί χίλια δυό άλλα ανώ
νυμα νησάκια, πού εΐνε έγ- 
κατε-σπαρμένα εκεί καί άπο- 
τελοΰν μικροσκοπικά αρχιπε
λάγη. ’Έμαθαν τήν διάλε
κτον τών ιθαγενών, έμελέτη- 
σαν τά ήθη καί τά έθιμά των 
καί συνέγραψαν κινηματο
γραφικών, μέ κινηματογρα
φικά; δηλαδή ταινίας, τάς πε 
ριπετείας των! Πολλάκι; έπε-
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σκέπτοντο νησιά εις τά οποία δέν έξετείνετο ή ά-' 
μερικανική ή αγγλική εξουσία, παρά τάς συμβουλάς: 
και τάς συστάσεις τών αρμοδίων διοικητικών άν-, 
τι προσώπων.

Εκεϊθεν έπεσκέφθησαν τό Βρεττανικόν Βό
ρειον Μπόρνεο καί τήν Μαλαισίαν καί διέμειναν έ- 
κεΐ έπί δύο έ'τη, προτού επιχειρήσουν τό περιώνυμο 
έξερευνητικό ταξεϊδι τους είς τό Κόγκο, τή Ταγκα- 
νίκα, καί τή λίμνη «Παράδιισος».

«Περάσαμε μιά άπό τάς εύτυχεστέρας περιόδους 
τής ζωής μας στό Μπόρνεο, είπε ό κ. Τζόνσον. 
Ανεπλεύσαμε έπί επτά εβδομάδας έ'να μεγάλον π - 

ταμό έπιβαίνοντες ένός ιθαγενούς πλοιαρίου καί έ- 
ξερευνήσαμε τής όχθες του. "Υστερα κατασκευάσα-1 
με μιά τεραστία σχεδία, επάνω στήν οποία σκαρώ
σαμε ένα σπιτάκι καί μέσα σ’ αυτό ζούσαμε συνε- 
χίζοντες τήν έξερεύνησί μας καί κατερχόμενοι σιγά- 
σιγά, άκολουθοΰντες το ρεΰμα, τόν ποταμό. Εφο
ρεύαμε κυνηγούσαμε καί ζούσαμε άνάμεσα στά θη
ρία, σέ αγρίμια, σέ πουλιά καί σέ κροκοδείλους ! Τί ’ 
ευτυχισμένη ζωή ! Δέν θά τή λησμ νήσω ποτέ !» 
έστέναξε ό κ. Τζόνσον.

Μετά τάς νήσους τών Νοτίων Θαλασσών, τό, 
Μπόρνεο καί τήν Μαλαισίαν, τό ζεύγος Τζόνσον' 
έπεσκέφθη τήν Νότιον ’Αφρικήν καί έ'ζησε έκεϊ έπί 
δέκα συνεχή έ'τη.

'Η κ. Μάρτεν Τζόνσον ώμίλησε διά μακρών είς 
τούς δημοσιογράφους γιά τή ζωή το ς μέσα στήν 
άφρικανική ζούγκλα.

«Μέσα στήν ζούγκλα πρέπει νά έχη κανείς διαρ
κώς έντεταμένη τήν προσοχή του, τούς είπε Περ- 
πατεϊ κανείς τήν νύκτα ακολουθώντας έ'να uovo- 
πάτι άγριμιών, δτε άκούει έξαφνα μπροστά του, 
πίσω του ή στά πλάγια του ένα κλαρί νά σπάζη. 
Τί νά είναι τάχα ; Ρινόκερως, έλέφας ή άγριοβούβα- 
λος; Τότε πρέπει νά άνάψης έ'να σπίρτο καί νά ίδής 
ποΰ φυσά ύ αέρας.Έάν φυσά άπό τό μέρος πού άπό 
άκούσθηκε ό κρότος, αύτό σημαίνει ότι τό ζφον, 
ό,τι δήποτε καί αν εΐνε, σ' έχει πάρη μυρωδιά καί 
πρέπει νά έτοιμασθής νά τό άντιμετωπίσης άν 
τού έλθη ή έπιθυμία νά σοΰ έπιτεθή. Έάν δ άέρας 
φθθά άπό τό άντίθετο μέρος, τότε όλα είνε έν τάξει. 
Τό ζφον αγνοεί, ενενήντα έννέα φορές τοϊς εκατό, 
τήν παρουσία σου καί σέ άφίνει ήσυχο».

II κυρία Τζόνσον άφηγήθη πώς πολλάκις μέ 
μιά επιτυχή τουφεκιά έσώθηκε αύτή καί ό κ. Τζόν
σον άπό τήν άγρια καί λαιλαπώδη έφοδο ελεφάν
των καί ρινοκέρων. 'Η ζωή ένός ανθρώπου παί
ζεται την στιγμήν εκείνην μέσα σέ ελάχιστα δευτε
ρόλεπτα ! Χρειάζεται άπεριόριστος ψυχραιμία καί 
μεγίστη σκοπευτική δεινότης Άλλά καί δπλον 
μεγίστης ολκής καί διατρητικής ικανότητας.

Ή δραματικωτέρα περιπέτεια πού έ'ζησε τό ζεύ
γος Τζόνσον δέν έξειλίχθη στήν Αφρική άνάμεσα 
στά λεοντάρια καί τά άλλα θηρία, άλλά στάς Νο
τίους θαλάσσας άνάμεσα στούς καννιβάλους, πραγ
ματικούς καννιβάλους καί κυνηγούς κεφαλών, τούς 
οποίους έπήγαν νά μελετήσουν καί νά κινηματογρα- 
φήσουν είς τό νησίτους, τή Μαλέκουλα καί άπό τούς 
οποίους ολίγον έ'λειψε νά καταφαγωθοΰν, διαρκού-

σης μιάς ιεροτελεστίας. Τήν ιεροτελεστία εκείνη, ή 
οποία συνωδεύετο άπό καννιβαλισμούς, τήν είχαν 
ήδη παρακολουθήση ό κ. καί ή κ. Τζόνσον ύπό τήν 
προστασίαν τού ιθαγενούς αρχηγού Ναγκαπάτ. Εΐ 
χαν ίδή τούς κυνηγούς τών κεφαλών νά καπνίζουν, 
νά γδέρνουν καί νά σιδερώνουν μέ πυρωμένες πέ
τρες τά φρικώδη άνθρώπινα τρόπαιά τους, τάς κε- 
φαλάς δηλαδή τών θυμάτων. "Ολα έφαίνοντο ότι 
έπήγαιναν καλά μέ τούς Τζόνσον, δταν έξαφνα τού 
ήλθε τού αρχηγού, ποΰ τούς είχε άναλάβη ύπό τήν 
προστασία του, ή έπιθυμία νά τούς κρατήση αιχμα
λώτους. Οί Τζόνσον άντέταξαν άπεγνωσμένην άμυ
ναν, άλλά κατεβλήθησαν άπό τόν άριθμόν τών άν- 
τιπάλων τους καί ώδηγήθησαν λίγο άργότερα γιά 
νά σφαγοΰν στό μέρος δπου έγίνετο ή ιεροτελεστία 
τής ανθρωποθυσίας καί άνθρωποφαγίας !

Τότε έγινε κάτι τό εντελώς απίστευτου, κάτι πού 
υπενθυμίζει τον «άπό μηχανής θεόν» τών άρχαίων 
Ελλήνων

Ό τόπος τής ιεροτελεστίας εύρίσκετο έπί τή; 
κορυφής ένός λόφοι1, δπόθεν διεκρίνετο έως τό 
βάθος τοΰ δρίζοντος ή θάλασσα.

Τήν στιγμήν λοιπόν πού έπρόκειτο νά σφάγιά- 
σθοϋν, έφάνη ερχόμενον τό άγγλικόν άνιχνευτικόν 
«Ευφροσύνη», έκτελοΰν τήν συνήθη έπιθειόρησίν 
του. Ή θέα του άνέκοψε τάς διαθέσεις τών καννι- 
βάλων καί δταν σέ λίγο έπλησίασε καί έκατέβασε 
τή βάρκα του οί ιθαγενείς έφαντ ίσθησαν δτι είχε 
έλθη πρό; βοήθειαν τών Ευρωπαίων αιχμαλώτων ! 
Οί Τζόνσον τότε άφέθησαν έλεύθεροι. Δέν είχαν 
δμως κατέβη ακόμη άπό τό λόφο όταν τό άγγλικό 
πολεμικό εξεκίνησε καί πάλιν, βλέποντας δέ τοΰτο 
οί καννίβαλοι ήρχισαν νά καταδιο'ικουν πάλιν τό 
ζεΰγος Τζόνσον, τό όποιον μόλις κατοίρθωσε νά 
καταφύγη στή βάρκα, μέ τήν οποίαν εΐχεν έλθη, 
και νιί σωθή άναγόμενον εγκαίρως είς τό πέλαγος!

Τό ζεΰγος Τζόνσον, έδοκίμασε καί άλλας μυθι
στορηματικός περιπέτειας τόσο στάς Νοτίους Θαλάσ- 
σας όσο καί στήν Αφρική άνάμεσα στά λεοντάρια.

■ Κατά τήν νέαν εξερευνητικήν των εκστρατείαν 
είς τήν Χώραν τών Πυγμαίων, ό κύριος καί ή κυρία 
'Τζόνσον θά έγκαταστήσουν τήν κατοικίαν τους μέσα 
είς τά δάση Ιτούρα, εκατοντάδας μηλίων μακράν 

ι άπό τόν πλησιέστερον σταθμόν πολιτισμού. Πυγ
μαίοι άνθρωποι καί πυγμαία ζφα θά εΐνε οί μόνοι 
γείτονές των. Εκεϊ θά παραμείνουν έπί δύο του
λάχιστον έτη,«γορίζοντες»ήχητικάς ταινίας καί μελε- 
τώντες τά ήθη καί έθιμα τών άνθριόπων καί τών 
ζώων.

Θά έχουν μαζί τους οκτώ μεγάλα φορτηγά αυ
τοκίνητα, μέ τά όποια θά μεταφερθοΰν έως έκεϊ 
έκκινοΰντες άπό τήν Μομπάσα. "Ενα έκ τών αυτο
κινήτων αυτών, είδικώς σχεδιασθέν άπό τόν κ Τζόν
σον θά χρησιμοποιηθή διά τήν λήψιν τών φωτο
γραφιών καί κινηματογραφικών ταινιών. Τό αύτο- 
κίνητον τούτο θά δδηγήται άπό τήν κ. ’Όσσα 
Τζόνσον, ό δέ κ. Τζόνσον θά στέκεται ψηλότερα 
σέ έ'να ειδικό διαμέρισμα, άπό τό όποιον θά χειρί
ζεται τά κινηματογραφικά μηχανήματα.

Ειδικό έργαλεϊο, έφευρεθέν άπό τόν ίδιο, θά

ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Ο ΟΜΙΛΩΝ
Ό σοφός πού εΐπεν, δτι ευτυχής είς τόν κόσμον 

αυτόν εΐνε ό μή έχων συγγενείς, φαίνεται δτι θά ή
ταν άσφαλώς ίερομάρτυς τών. .συγγενικών υποχρεώ
σεων, έχων πικράν πείραν τών πραγμάτων.

Άλλοιώς δέν έξηγεϊται πόις τούκοψε ή γκλάβα, 
νά διακηρύξη τή μεγάλη αύτή άλήθεια, τήν ώρα πού 
ό κόσμος πιστεύει δτι ό άνθρωπος πού δέν έχει στή 
ζωή συγγενείς είναι...έρημο; σάν τήν καλαμιά στον 
κάμπο.

Άσφαλώς θά νομίσετε, δτι κι’ έγό> καί κείνος, 
δέν είμαστε μέ τά καλά μας, γιά νά παραδεχώμα- 
στε δτι...κάλλιο νά μήν έχη κανείς συγγενείς.

Θά ήθελα δμως νά δοιση ό Θεός νιί βρεθήτε 
στή θέσι μου γιά νά μοΰ πήτε ύστερα τί χαμπάρια.

Θά έπιθυμοΰσα—αν καί δέν είμαι κακεντρεχής 
—νά πληροφορηθή ή θεία σας Άγλαΐτσα άπό τάς 
Θήβας, ό έξάδελφός σας Βλαστάρης Μυρονολάχα- 
νος άπό τόν Έπαχτο, ύ μπατζανάκης σας Μαυροει- 
δής Άσπρουλίδης άπό τόν Αλμυρό, ή όποιος δή
ποτε έξ αίματος η έξ άγχιστείας συγγενής σας δτι 
εις τάς ’Αθήνας ένέσκηψεν ή θύελλα τών δμιλούν- 
των, ηχητικών καί...φωνογραφικών κινηματογράφων 
καί νιί έπιδράμουν κατά τοΰ ..οίκου σας άγεληδόν. 
Τούτέστι σύν γυναιξί καί τέκνοις καί τσούπ, γειά σας 
κι’ ήρθαμε.
U4» Αί, διάβολε τί θά κάνατε τότε ; "Οσο κι αν σκέ- 
πτεσθε τήν άναστάτωσι πού θά σας φέρουν, τά έ
ξοδα τής φιλοξενίας κ.τ.λ., θά σκεφθήτε,

—Τί νά γίνη! κάποια άνάγκη θά τούτυχε.
Θά λάβετε τότε ύφος πρόσχαρι, θ άνοίξετε τάς 

άγκάλας είς θερμήν—έιιένα μοΰ λέτε ;—περίπτυξι

καί θ’ άναφωνήσετε μεταξύ εναλλαγής έναγκαλι- 
σμών καί φιλημάτων.

— Πώς ήταν τοΰτο τό καλό ξάδερφε! Γύρισε 
τούβλο γυναίκα ..

Φαντασθήτε δμως τή θέσι σας δταν άντί ν ά- 
κούσετε δτι ήρθαν γιά καμμιά έπιχείρηση, κληρονο
μιά ή δίκη σάς ποΰν.

— Λοιπόν ξάδερφε, θά πάμε ν' άκούσουμε τον 
όμιλοΰντα. Ξέρεις δέ θά μείνουμε γιά πολύ. ’Έχου
με καί δουλειές στήν πατρίδα.

Κεραμίδα στό κεφάλι σας θά ήταν πιό εύπρόσ- 
δεκτη. Καθ’ ήν ώραν ένας θεός ξέρη άν σεις δέν 
λυπηθήκατε νά δώσετε τις'40 δραχμές γιά νά τόν 
δήτε, νά θέλετε οκτώ φορές σαράντα διά τόν εαυτό 
σας, τή σύζυγο, τά τέκνα, τή θεία, τήν κόρη τής 
θείας καί τήν κόρην τής κόρης τής θείας σας.

Γιατίφυσικάδένμπορεϊτενάτούς πήτε πηγαίνετεμό- 
νοισας Θά τόπάρουν γιά περιφρόνησι κι’ ύστερα δέ 
θά σάς έπιτρέψη τ < φιλότιμο νά δείξετε πιός...λογα
ριάζετε τής 80-120 δρ. πού χρειάζονται γιά τά λοι
πά μέλη τής οικογένειας.

’Ελάτε λοιπόν τιόρα καί πέστε μου. "Εχει άδικο 
ό σοφός μου κι' έγόι,νά λέμε πώς ευτυχής ό μή έχων 
συγγενικός υποχρεώσεις;

Καί νά είναι αύτό μόνον, μπορεί νά πή κανείς 
κομμάτια νά γίνη, άν μάλιστα στήν τσέπη του φυ
σάει λιγάκι ό παρά:.

Άλλά φαντασθήτε έκτος τοΰ νά μή φυσάη αυ
τός ό ευλογημένος...άνεμος στήν τσέπη σας καί νά 
σάς τύχη καί κανένας ξάδερφος μπαστουνόβλαχος 
σάν κάποιο καλή <">ρα δικό μου, πού μ’ έκανε ρεζή- 
λι στό « Αττικό» ό αθεόφοβος.

Ήταν ακριβώς τήν στιγμή πού πρόβαλε στήν 
οθόνη τό λεοντάρι καί δ βρυχηθμός του, μεγαλω- 
μένος απ' τά μεγάφωνα, συνεκλόνισε τήν αίθουσα.

—Ζωντανού εΐν’ ξάδρεφε!
Ξεφιόνησε λουσμένος άπό κρΰον ιδρώτα. Καί 

πριν προφθάσω νά τοΰ μιλήσω,ξανάμπηξε τή φωνή.
—Καί τδχουν λυτοΰ τοΰ γέρημου!..
Κι’ ενώ δ βασιλεύς τών θηρίων μέ τό πύρινο 

βλέμμα του καρφωμένο πρός τούς θεατάς, έφαίνετο 
'σά νά δρμοΰσε επάνω τους, ώς έκινεϊτο, δρασκέλισε 
ασυγκράτητος τά πίσω καθίσματα, πατών θελκτικός 
δεσποινίδας, ξενυχιάζων βαρελοπρεπεϊς συμπολίτι- 
δες καί ένσπείρων τόν πανικόν είς τούς... αρρενοπρε
πείς συμπολίτας,έτράπη πρός τήνέξοδονκραυγάζων.

—Ξαδρεφάκι φύγε καί σ’ έφαγε! Δέ μούλεγες 
πώς εΐν θηριοτροφείο ξεκλούβωτο δ δμιλοΰντας σου 
μόν’ ήρθαμε νά μάς φάη ή μαρμάγκα; Άει μα- 
νοΰλα μ’ή γέρη μους χάθηκα. Ξάδρεφε λάκκαααα!..

Λοιπόν, έχουιιε δίκηο συνάνθρωποι ή δχι; Πώς;
’  ΘΑΜΗΣ

ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΪΓτηϊΓΗΘΟΠΟΙΩΝ
Ή Νόρμα Τάλματζ καί δ Τζίλμπερ μετέβησαν 

κατά τάς διακοπάς των είς τό Honolulu.
Παρά τά διαδοθέντα δτι ή Τάλματζ έπήγε πρός 

έπίσκεψιν τοΰ θείου της έκεϊ, είς τά διάφορα έν 
τούτοις στούντιο διεδίδετο δτι εύρίσκοντο είς Ν. 
Ύόρκην.

τοΰ έπιτρέπη νά κανονίζη αμέσως τάς άποστάσεις. 
Οί τρίποδες τών φωτογραφικών καί κινηματογρα
φικών μηχανών του εΐνε ύδραυλικοί, νεωτερισμός 
διά πρώτην φοράν έφαρμοζόμενος έν τή πράξει.

Μέ τό αύτοκίνητον αύτό ό κ. Τζόνσον έλπίζει 
νά έχη καταπληκτικός έπιτυχίας, είς τάς οποίας θά 
συντελέσουν καί δλα τά νεώτατα μηχανήματα, μέ 
τά όποια θά εΐνε έφωδιασμένος.

«'Η ζωή πού θά ζήσωμε, συνεπέρανε ύ κ. Τζόν
σον, θά είναι απολύτως φυσική. Θά ξυπνούμε είς 
τάς 4.30' τό πρωΐ καί θά κοιμώμεθα είς τάς 8.30' 
τό βράδυ. Οί νύκτες μας θά περνούν ήρεμες χωρίς 
κανένα άπό τούς αντιπερισπασμούς τοΰ πολιτισμέ
νου βίου».

Τό ζεΰγος Τζόνσον έν τέλει παρέστησε τήν ζωήν 
άνάμεσα στούς αγρίους, στούς λέοντας, στις λεο- 
παρδάδεις, στούς έλέφαντας, σούς ρινοκέρους, στά 
φείδια καί στούς κροκοδείλους,ως απολύτως ώραίαν, 
γαλήνια, ηρεήη καί ευχάριστη, πολύ πειό ευχάρι
στη άπό τήν ζωήν μέσα στούς κόλπους τής πολιτι
σμένης κοινωνίας.

'Η «άγρια ζωή» τοΰ πολιτισμού τούς έκαμε καί 
πάλιν, δπως είπαν, νά ποθήσουν τήν «ήμερη ζωή» 
τής άγριας φύσεως !
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ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ
Καί τούτο οφείλεται κατά μέγιστοι’ μέρος είς 

τήν έπίδρασιν τοΰ κινηματογράφου.
Πράγματι ένα άπό τά πολλά ζητήματα πού επη

ρεάσει’ ό κινηματογράφος, εινε τό ζήτημα τοΰ έρω
τος. Καθώρισεν ένα είδος μοντέλλων καί συνετέλε- 
σεν είς τήν άνάπτυξιν τών ερωτικών ικανοτήτων τοΰ 
κοινού.

Τά εκατομμύρια νέων καί νεανίδων—άπό τήν 
Νέαν Ύόρκην έως τοΰ Μπουένος ’Άϋρες, άπό τήν 
Νορβηγίαν ώς τήν Ελλάδα καί άπό τό Λονδϊνον 
έως τήν Ιαπωνίαν ποΰ συρρέουν καθημερινώς είς 
τόν κινηματογράφον, δέν εΐνε δυνατόν νά μή έπι- 
ρεάζωνται άπ' αυτόν είς τό ζήτημα τοΰ έρωτος. Μία 
νέα ποΰ βλέπει είς τήν οθόνην πώς φλερτάρει ή 
Γκρέτα Γκάρμπο καί ή II όλα Νέγκρι, δέν είνε δυ
νατόν, όταν γυρίση είς τό σπίτι της, νά φερθή προς 
τόν εκλεκτόν τής καρδίας της, δπως έφέροντο ή μη
τέρα της καί ή γιαγιά της.

Καί ένα; νέος, πού βλέπει τήν ερωτικήν συμπε
ριφοράν τού Ραμόν Νοβάρρο, τοΰ Ιβάν Μοσζοΰ- 
κιν, ή τοΰ Ντούγκλας Φαίρμπανκς, δέν εϊμπορεϊ 
πλέον νά είναι πρός τήν κόρην τών ονείρων του βά
ναυσος, άνιαρός, συνεσταλμένος καί κουτός, δπως 
ήσαν οί νέοι προτού τούς έκπαιδεύση ό κινηματο
γράφος.

Έγώ νομίζω δτι τά γοΰστα τών άνθρώπων τής 
εποχής μας, άνδρών καί γυναικών, είς τό ζήτημα 
τοΰ έρωτος εΐνε πλέον ραφιναρισμένα άφ’ δτι ήσαν 
καί πρό δεκαετίας άκόμη. Καί είς τοΰτο συνετέλε- 
σαν τά κινηματόγραγικά θεάματα.

Διά· τοΰτο άκριβώς ή ευθύνη τών πρωταγωνι 
στών καί τών πρωταγωνιστριών τοΰ κινηματογρά
φου εΐνε μεγάλη, μεγίστη. Διά νά διδάξουν είς τούς 
άνθρώπους τόν έρωτα καί νά άποτελοΰν τό έρωτι- 
κόν ιδεώδες τοΰ πλήθους, πρέπει νά είναι μεγάλοι 
έρασταί Καί διά νά εϊιίεθα μεγάλοι έρασταί, δέν άρ- 
κεϊ νά έμπνέωμεν είς τάς ψυχάς τών άλλων έρωτα 
δι’ ήμάς, άλλά πρέπει καί ήμεϊς οί ίδιοι νά εϊμεθα 
ικανοί νά άγαπήσωμεν πολύ.

'Υπάρχει μία παλαιά παροιμία πού λέγει ’. «δ- 
ποιος ξεύρει νά φιλή καλύτερα πέρνει καί περισσό
τερα φιλιά». Παλαιά παροιμία, άλλά πάντοτε ορ
θή.

Πρέπει νά εϊμποραΰμεν νά αίσθανώμεθα έρω
τα, πρέπει τό ερωτικόν μας αίσθημα νά εΐνε αληθι
νά ιερόν. Διότι άλλως καί ή καλυτέρα ερωτική στρα
τηγική καί ή μεγαλυτέρα ευχέρεια τοΰ φλερτάρειν 
πηγαίνουν χαμένοι. Δέν είμποροΰμεν νά ύποκριθώ- 
μεν μίαν φλογερήν ματιάν, ενα χαμόγελου τρυφε
ρόν, έάν δέν τό αίσθανώμεθα πραγματικά. Αυτό 
εΐνε ένα άπό τά μεγαλείτερα μυστικά τής επιτυχίας 
είς τόν έρωτα καί είς τόν κινηματογράφον.

Εις τήν πραγματικότητα τό νά φλερτάρη κανείς 
αποτελεί μίαν εΰχαρίστησιν. Αλλά τά αισθήματα 
πού έχωμεν είς τό βάθος τής ψυχής μας, εΐνε κάτι 

«"Οσον και άν θεωρηθή παράξενον καί άπίστευ- 
τον είς τούς θαμώνας τών κινηματογράφων, είνε- 
έν τούτοις αληθές, δτι ποτέ μου δέν είχα τήν συνή
θειαν. νά ανακατεύω τό έπάγγελμά μου μέ τήν ι
διωτικήν ζωήν μου, τήν εργασίαν μου τάς διασκε
δάσεις μου καί τόν κινηματογράφον μέ τάς εριστι
κάς υποθέσεις.

’Έχω τήν γνώμην οτι τά δύο αυτά πράγ
ματα πρέπει νά παραμένουν εντελώς χωριστά. 
Καί ενώ αύτό συμβαίνει πράγματι είς όλους 
τούς άλλους έργώζομενους ανθρώπους, είδικώς διά 
τούς πρωταγωνιστής καί τάς πρωταγωνίστριας 
τΟΰ κινηματογράφου τό κοινόν νομίζει δτι ή 
ιδιωτική ζωή των καί ή επαγγελματική τοιαύτη 
είναι αχώριστοι. "Οσον αφορά εμέ είμπορώ νά βε
βαιώσω, χωρίς τήν κίνδυνον νά διαψευσθώ, δτι α
νέκαθεν έχώρισα τόν εργασίαν άπό τόν έρωτα καί 
Ουδέποτε έχρησιμοποίησα τάς εριστικάς μου σχέσεις 
είς τό έπάγγελμά μου.

Τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι ό έρως δέν έπαιξε 
σπουδαΐον ρόλον είς τήν ζωήν μου. Τουναντίον νο
μίζω δτι δ ερως είναι ενα άπό τιί σπουδαιότερα 
πράγματα—ή μάλλον τό σπουδαιότεροι'—είς τόν κό
σμον. Εΐνε ένα άπό τά ολίγα πράγματα διά τά ό
ποια άξίζει τόν κόπον νά ζή κανείς.

Περί έρωτος επικρατούν αί πλέον άντιφατικαί 
γνώμαι. ’Άλλοι φρονούν ότι είνε δ,τι ύπέροχον έχει 
νά επίδειξη ή ζωή. ’Άλλοι πάλι λέγουν δτι είνε μία 
υπέροχη ανοησία. Καί άλλοι τέλος, διά τούς οποίους 
έγώ νομίζω δτι είνε ανάξιοι νά λέγωνται άνθρωποι, 
υποστηρίζουν δτι ό έρως είνε μία γελοία ΰπερεσθη- 
ματικότης.

Παρ’δλον δτι σήμερον είνε τής μόδας νά θεω- 
ρήται ή πρώτη άπό τάς τρεις άπόψεις ώς οπισθο- 
δρομική, έγώ τήν θεωρώ ώς τήν μόνην ορθήν καί 
πάντοτε άληθή. Καί δμως κανείς δέν εϊμπορεϊ νά 
μέ κατηγορήση δτι είμαι δπισθοδρομική. Τουναν
τίον είς τό ζήτημα τοΰ έρωτος είμαι υπερβολικά 
προοδευτική καί άνήκω είς τήν πρωτοπορείαν.

Νομίζω δτι εΐνε τεραστία κουταμάρα τό νά πι
στεύεται δτι δέν υπάρχει πρόοδος και έξέλιξις είς 
τήν τεχνικήν τοΰ έρωτος καί είς τήν τέχνην τοΰ νά 
κάνωμεν κόρτε.

'Ο αιών μας, δπως κατεπάτησε τήν άρχήν πού 
έπεκράτει εις αλλας έποχάς, δτι είς τήν ζωήν τοΰ άν- 
θρώπου έπρεπε, νά ύπάρχη ένα μοναδικόν καί με
γάλοι’ ερωτικόν αίσθημα, έτσι κατήργησε ή μάλλον 
έτροποποίησε ριζικώς τόν τρόπον τοΰ νά κάνωμεν 
κόρτε.

Ό έρως εΐνε τέχνη—ή άν' προτιμάτε έπιστήμη 
—καί, δπως κάθε τέχνη, έτσι καί αυτός εξελίσσε
ται καί μεταβάλλει τεχνοτροπίας. Ή εποχή μας έ- 
καλλιέργησεν ιδιαιτέρως τήν ικανότητα τοΰ νά κορ- 
τάρωμεν γρήγορα καί νά πλέκω μεν τό ερωτικόν μας 
εύδύλλιον εις ελάχιστοι' χρονικόν διάστημα,

περισσότερον άπό μία απλή εύχαρίστησις. \Γ αυτό 
πρέπει ·ίϊ τά διατηροΰμεν ώς ένα πολύτιμον θησαυ
ρόν.

'Ο κινηματογράφος είνε ένα είδος ΙΙανεπιστη- 
μίου τοΰ έρωτος. Καί έγιί» ή οποία έχω παίξει εκα
τοντάδας ρόλων ερωτευμένης, έχω κάποιαν ειδικό
τητα εις τά εριστικά, ζητήματα, ειδικότητα τήν ο
ποίαν μοΰ αναγνωρίζει τό κοινόν, άν κρίνο) άπό 
τά άναρίθμητα γράμματα ποΰ πέρνω κάθε ημέραν, 
άπό γυναίκας οί όποΐαι μοΰ ζητούν σχετικάς συμ- 
βουλάς.

Μία μικρά θαυμάστριά μου κάποια Μαριούτσια, 
μοΰ έγραψε άπό μίαν μακρυνήν επαρχίαν καί μοΰ 
έζητοΰσε νά τής είπώ, ούτε πολύ ούτε ιελίγον, τό 
μυστικόν τοΰ νά γίνη άγαπητή. Μέ παρεκάλει μέ 
λόγια συγκινητικά νά τής άποκαλύψω καί μοΰ ύπέ- 
σχετο δτι δέν έσκόπευε νά κάμη κατάχρησιν, άλλά 
μόνον νά τό χρησιμοποιήσει είς τόν νέον ποΰ ήγά- 
πα καί ό όποιος δέν εΐχε μάτια διά τήν ώμορφιάν 
της. 'Ομολογώ δτι μέ συνεκίνησε καί τής άπήντησα. 
Τής έγραψα δτι δέν έχω κανένα μυστικόν διά τάς 
εριστικάς επιτυχίας μου καί τής έπρόσθεσα τήν εξής 
συμβουλήν, τήν οποίαν άλλωστε απευθύνω πρός 
δλας έκείνας πού θά είχαν άνάγκην της :

«Διά νά κάμετε νά σάς αγαπήσουν, δέν υπάρχει 
παρά μόνον έναν μέσον : νά άγαπήσητε, μέ δλην 
τήν καρδιάν σας.

Πιστεύω δτι ή Μαριούτσια άντελήφθη τήν πραγ
ματικήν έννοιαν τής συμβουλής μου, τήν έφήρμοσε

καί επέτυχε. Καί τό πιστεύω διότι, έπειτα άπό με
ρικούς μήνας μοΰ έστειλε κουφέττα καί ένα μπιλλιε- 
τάκι μέ τήν λέξιν : «ευχαριστώ !»

’ Εχω νά προσθέσω άκόμη κάτι. Νομίζω δτι ό 
έρως μεταβάλλεται άναλόγως τών εποχών.

'Η άνοιξις εΐνε ή κρίσιμος εποχή, ποΰ γεννά 
τά μεγάλα αισθήματα, διότι κατ' αυτήν τό αίμα κυ
κλοφορεί μέσα μας γρηγορώτερον καί αί αισθήσεις 
μας αποκτούν μίαν όξυτάτην υπερευαισθησίαν. Τό 
καλοκαίρι, μέ τήν νάρκην πού φέρνει ήμεγάλη ζέστη, 
χαλαρώνωνται τά μεγάλα αισθήματα. Τό φθινόπω
ρου μέ τής καινούργιες τουαλέττες εΐνε ή περίοδος 
τών ελαφρών καί επιπόλαιων φλέρτ Άντιθέτως τόν 
χειμώνα οί περισσότεροι άνθρωποι ποθούν τήν οι
κιακήν ζωήν καί διά τοΰτο εΐνε διατεθειμένοι νά 
χοοεύσουν τόν Χορόν τοΰ Ήσαία».

ΛΥΑ ΝΤΕ ΠΟΥΤΤΙ

mm ElBKEPliflS STO ςοδατγοτϊτ
'Η Δωροθέα Πάρκερ, ή σύνεργά τις ένός περιο

δικού τής Ν. Ύόρκης μετέβη είς τό Χόλλυγουντ 
διά νά γράψη σχετίκώς μέ αυτό, δεχόμενη τούς

[διαφόρους ηθοποιούς είς συνεντεύξεις. Αυτή ετυχε 
μεγάλης περιποιήσεως είς τά Στούντιο. Είς έκ τών 
διευθυντών τήν ήρώτησε «τί θέλετε νά γράψωμεν 
είς την έξώθυραν. τοΰ γραφείου σας;»

«Μόνον διά κυρίους» άπήντησε ή Δωροθέα μει- 
διώσα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ 
ΖΗΝΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ)
Τό άριστοκρατικιότερον καί μεγαλείτερον κινηματοθέατρου τής μεγαλονήσου 
Προβάλλει πάντοτε τά εκλεκτότερα έργα τής παγκοσμίου παραγωγής άτινα

προμηθεύεται εκ τών μεγαλειτέρων γραφείων τών Αθηνών 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΛΗΡΗΣ

II εσωτερική αποψις τοΰ θεάτρου ύπερπλήρες κόσμου κατά τινα χορόν δοθέντα τάς
Απόκρεω. Φωτογραφία ληφθεϊσα κατά τήν νύκτα
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ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΘΑΝΑΤΟ
ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ©Α ΣΒΥΣΗ 

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ 
ΟΣΩΝ ΤΗΝ Ε©ΑΥΜΑΣΑΝ

0 TPQTI0J ΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

ώβ ώς Πάρι,ν 
ώς Πρίαμον 
ώς ‘Έκτωρα 
ώς ’Ελένην 
ώς Άχιλλέα 
ώς Αϊσακον 
ώς Όδνβΰέα 
ώς Πάτροκλον 
ώς ’Ανδρομάχη 
ώς Μενέλαον 
ώς Έκάβην 
ώς Θερσίτην 

κ.λ.π.

Βλαδίμηρον Ικαϊντα, 
’Αλβέρτον Στάϊνρικ 
Καρλ ντε Φδνκ 
"Εντυ Ντάρκλεα 
Κάρλο Άλντίνι 
Αλβέρτο Μπάσερμαν 
"0&ων Κρόνμπεργκερ 
Κάρελ Αάμακ 
"Αννα Ράλφ 
Φριτς Οϋλμερ 
Άδέλα Σάντροκ 
Ροδόλφον Μάϊνχαρτ 

κ.λ.π.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΗΣ
ΑΠΟΚΛΕ1ΣΤΙΚΟΤΗΣ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ. 6

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφική Λιεύθυν.σις : ΜΛΡΓΟΥΦΙΑΜΣ — Άοιθ. Τηλεφώνου ί>7—14

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ “ΓΟΝΔΟΛΑ ΤΩΝ ΧΙΜΑΙΡΩΝ,,

Μέ πρωταγωνίστριαν τήν Γκρέτα Γκάρμπο χ«ΐ οκηνοΒέτην 
τον 'ίδιον Νωρίς Ντεκομπρά

'Ως θά ενθυμούνται οί άναγνώσται μας άπό πα- 
λαιοτέραν σχετικήν συνέντευξιν τοΰ·Γάλλου συγγρα
φέως κ. Μωρίς Ντεκομπρά, ληφθεΐσαν κατά τήν 
εντεύθεν διέλευσίν του παρά τής ύπογραφομένης, 
αί προτιμήσεις του είς τόν κινηματογραφικόν κό
σμον περιορίζοντο είς τήν Γκρέταν Γκάρμπο καί τόν
Κόνραδ Φάϊτ.

• Διά τήν πρώτην ίδίςι, ή έκτίμησίς του έφθανε ।
μέχρι τοΰ σημείου

I

νά τήν θεώρηση ώ 
τήν τελειοτέραν δυ
νατήν έρμηνεΰτριαν 
τής ήρωΐδος τή· 
«Γόνδολας τών Χι
μαιρών» του ΛΓ 
αυτό καί όταν τοΰ 
έζήτησαν τήνεξαγο
ράν τών συγγραφι
κών του δικαιωμά
των, ήρνήθη τήν έ- 
κχιόρησιν αυτών κρα
τών τό εργον του 
τοΰτο αδιάθετον, ϊ- 
να έρμηνευθή άπό 
τή ■ εύνοουμένην του 
καλλιτέχνιδα Γκρέ
τα Γκάρμποείς τήν 
οθόνην, ώ; είχε δη
λώσει είς τήν προ ι- 
ναφερθεϊσαν συνέν-

κριτοΰ τής Ρουμανικής Έπιθεωρήσεως «Σινεμά», 
μάς ένημεροποίησεν άρκετά καί μάλιστα, κατά τόν 
πλέον ευχάριστου τρόπον, έν σχέσει μέ τό ζήτημα 
τής κινηματογραφήσεως τής «Γόνδολας τών Χι
μαιρών».

Ούτω, ό ευσεβής πόθος τοΰ συγγραφέως της, 
φαίνεται νά λαμβάνη έπί τέλους σάρκα καί οστά, καί 
δή κατά τρόπον εντελώς άνέλπιστον. Συμφώνως δη

λαδή πρός τά λεγό- 

Ή Γκρέτα Γκάρμπο εις μίαν σκηνήν τοϋ έργου « Μοιραία αγάπη»τευξίν του προς τόν 
«Κινηματόγρ. ’Α
στέρα». Έτόνισε μάλιστα 'τήν βεβαιότητά του δτι1 
ή Γκρέτα θά έθαυματούργει εις τόν ώραιότατον ρό
λον τής ήρωΐδος του μή άποκρύπτων την προκατα
βολικήν του εύχαρίστησιν έκ τής βεβαιότητάς ταυ 
ταύτης.

Από τής εποχής εκείνης έπέρασαν δύο ολόκληρα 
χρόνια. 'Ο Διευθυντής τοΰ Γραφείου Τύπου τής 
«Μέτρο—Γκόλδουϊν—Μάγερ» της Νέας Ύόρκης, 
(διά λογαριασμόν τής οποίας εργάζεται ή Γκρέτα 
Γκάρμπο), κ. Δαυίδ Μπλούμ, τον οποίον ηρω- 
τήσαμεν έν τφ μεταξύ δΓ επιστολής μας, τί άπεγι- 
νεν ή ύπόθεσις τής κινηματογραφήσεως τής «Γόν- 
δολας τών Χιμαιρών», μάς ειχεν απαντήσει δτι επί 
τοΰ παρόντος ή κινηματογράφησίς της δέν έφέρετο 
ως πραγματοποιήσιμος άκόμη.

μένα τοΰ Ρουμάνου 
συναδέλφου, «ί] Γόν 
δολα τών Χιμαιρών» 
θά πραγματοποιη- 
θή έντός τών πρώ
των μηνών τοΰ 1930 
υπό τήν καλλιτεχνι
κήν διεύθυνσιν αΰ- 
τοΰ τούτου τοΰ Μω
ρίς Ντεκομπρά. (Σ. 
Σ. δστις θά μεταβή 
εις Νέαν Ύόρκην 
έκ Λονδίνου, δπου 
εύρίσκεται νΰν).

Είς τήν λεπτομέ
ρειαν, δτι ό Ντεκομ-, 
πρά θά έπιληφθή 
.τής καλλιτεχνική; δι- 
ευθύνσεως τής πραγ 
ματοποιη θησομένης 
ταινίας τοΰ έργου
του, δέον ν’άποδοθή 
ίδιάζουσα δλως ση

μασία,καθόσον ό συμπαθής συγγραφεύς, είνε ό πρώ
τος I άλλος ρομανσιέ. δστις έκφεύγων τών ορίων 
της δικαιοδοσίας του, ώς σεναριογράφου δηλαδή, 
λαμβάνει τό σπουδαιότερον ένεργόν μέρος καί είς 
τήν καλλιτεχνικήν καθαρώς ά'ποψιν τής ταινίας, τήν 
σκηνοθετικήν τοιαύτην δηλαδή.

Άναγγέλλομεν τήν συνεργασίαν τών δύο συμ- 
παθεστάτων αυτών είς τό κοινόν μας φυσιογνωμιών, 
δπερ, δέν θά λείψωμεν νά τησήσωμεν ένήμερον καί 
έπί τών γενικών λεπτομερειών τής έκτάκτως ένδια- 
φερούσης ταύτης κοσμοπολίτικης πραγματοποιήσεως 
τοΰ έπί θύραις έτους.

’Ίρις Σκαραβαίου

Είς αυτό τό σημεϊον εύρίσκοντο τά πράγματα, 
πρός άμοιβαίαν λύπην τών θαυμαστών της τέχνης 
τής θείας Γκρέτα Γκάρμπο, καί τοΰ «δαντέλλινου 
ύφους» τοΰ συμπαθούς κοσμοπολίτου συγγραφέως, 
δτε, μία άνταπόκρισις έκ Χόλλυγουντ τοΰ άνταπο-

e ! Ν Ε Μ fl
Ρουμανικόν Κινηματογραφικόν Περιοδικόν 

Bulevard Elisabeta 14. Bacarest (Roumanie)
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ΤΗΙΠΙΗΙ ΜΜΕΞΡΙΚΗΠΙΚΤΜ (ΟΥΠΙΒΕΡΣΜΛ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ! ΚΗΙ ΓΗΛΑΙΚΗΙ

Η ΓΗ (τον Αϊμιλ. Ζολά)
Η ΜΩΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ (Α. Μπατάϊγ) 
Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
Η ΞΕΝΗ ΛΕΓΕΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΣΟΠΕΝ 
ΜΙΣΙΚΑΝ ΚΙΔ 
TRAPEN 
FLUCHT AU5 DER HOLLE 
Ο ΤΡΩ Ι ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (νέα κόπια) 

Κ Λ Π

ΙΙρωταγ. I καμπριελ I καμπριο
» ’ Σούζυ Βερνόν, Ζ. ’Άντζελο
» Ρέημονδ Κήν, Βαρβάρα Κέντ 

Νόρμαν Κέρρυ
» Φράνσις Μποΰσμαν
» Βάλτερ φόν Σλέτοιβ
» Πιέρ Μπλανσάρ
» Ρενέ ’Αντορέ
» Γΐώλ Ρίχτερ Βλαδ. Σοκολώφ
» Λ. Ράλφ, Αγνή Έστερχάζυ, Ζ. Μυρά
» Βλαδ. Γαϊνταρώβ

ΚΛΠ

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ

Μέ προταγιονιστάς τούς
ΕΔΔΙ ΠΟΛΟ, APT ΑΚΟΡΔ, ΔΕΣΗΟΜΔ, ΤΕΛ ΟϊΕΛΣ, ΧΟΥΜΣ ΧΟΥΤ ΠΨΑΝ κλπ κλπ.

ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΝΕΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΚΤΟΙ

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΦΥΛΗ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ. 6-ΑΘΗΝΑΙ

AHOKAEJSTIKOS ΔΝΠΠΡΟΖΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι3Η ΠΑΓΚ02ΜΙ0Υ ΦΗΜ33 ΚΙΝΗΜ. ίΙΒΜΪΑΤΜ 
ΠΑΤΕ ΡΑΝΦΟΡΣΕ

ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΣΤΕΡΕΩΤΕΡΑ & ΕΥΘΥΝΩΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Μηχανήματα συστήματος ΕΥΡΗΚΑ διά σχολικός καί οικιακός παραστάσεις

ΑΠΟΕΑΕΒΤΙΣΟΕ AKTIWOSAMS ΤΜ MiBM WHIM 9ET1KIH ΚΑΙ ΑΤΝΗΤΙΚΟΝ MAPEAS HAT! 
SATBSmS ΜΑΡΚΑ! “KOPIS» Κ1ΑΑΑ! ΠΡΜΑΚΙΚΚ! ΚΑΙ ΓΑΑΑΙΚΚ!

Λάμπαι οικονομίας κατασκευής ΠΑΤΕ απαράμιλλοι εις στερεότητα καί άποδίδουσαι 
τήν καλλιτέραν προβολήν

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ-ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

II
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ. ΜΑΛΛΑΧ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 3
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"ΤΟ ΠΗΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ,,

Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΛΑΙΝ

'Ο εκλεκτός καλλιτέχνης κ. Ζάκ Κατλαίν, δι’ ε
πιστολής του μας παρακαλεϊ. νά εύχαριστήσωμεν 
τούς άναγνώστας μας δσοι τοΰ ηύχήθησαν διά τά 
Χριστούγεννα καί νά τούς άνταποδώσωμεν τάς θερ- 
μοτέρας εύχάς του, πράγμα δπερ κάμνομεν μέ ι
διαιτέραν μας εύχαρίστησιν, εφόσον οΰτω μάς πα-

Ό κ. Ζάκ Κατλαίλ’

ρέχεται ή ευκαιρία νά έξυπηρετήσωμεν τό φίλτατον 
καλλιτέχνην.

Λογιζόμεθα ωσαύτως ευτυχείς ν’ άναγγείλωμεν 
δτι είς έν τών προσεχών ημών φύλλων, ίσως είς τό 
επόμενον, θά δημοσιεύσωμεν τάς εντυπώσεις τοΰ κ. 
Κατλαίν άπό τή*' παραμονήν του είς τό Μονάχον 
τάς οποίας εύηρεστήίίη νά μάς άποστείλη κατόπιν 
σχετικής αίτήρεως συνεργάτιδό; μας.

Κατ’αύτάς ό κ. Κατλαίν «γυρίζει»ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ ά'σσου τής σκηνοθετικής τέχνης Μαρ- 
σέλ Αερμπιέ, «Τό Παιδί τοΰ ’Έρωτος» τοΰ Ερρί
κου Μπατάϊγ μέ παρτνάίρ του τούς εκλεκτούς καλ- 
λιτέχνας, καί καλλιτέχνιδας Ζάν ’Άντζελο, ’Έμμυ 
Λύν, Μαίρην Γκλόρυ, καί τήν συμπαθεστάτην Μαρ- 
σέλ Πραντώ ή οποία τελευταίως έπανήλβ-εν είς τόν

κινηματογράφον άπό τόν οποίον άτυχώς δια τό 
γαλλικόν φίλμ, είχεν άποσυρθεϊ.

«Τό Παιδί τοϋ ’Έρωτος» είναι ομιλούν καί δή 
είς δύο εκδόσεις, Γαλλικήν καί Αγγλικήν. Είς τήν 
δευτέραν έ'κδοσιν συμμετέχουν οί αυτοί καλλιτέχναι 
πλήν τής Μαίρη Γκλόρυ άντικατασταθείσης άπό τήν 
Ζανίς -’Άνταιρ καί τοΰ Ζάν ’Άντζελο, άντικαταστα- 
θέντος άπό τόν Βάρβικ Βάρντ.

ΟΜΙΛΟΥΣΑ! ΤΑΙΝΙΑ)
ΕΙΣ ΤΕΣΑΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κατά τάς τελευταίας πληροφορίας έξ ’Αμερι
κής ή εταιρία Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ άπεφάσι- 
σε είς τό εξής νά παράγη ταινίας όχι μόνον είς τήν 
’Αμερικανικήν γλώσσαν, άλλά καί εις τήν Γαλλικήν 
Γερμανικήν καί Ισπανικήν. Επίσης ως έγράψα- 
μεν καί άλλοτε ετοιμάζει καί δύο ομιλουσας ταινίας 
είς τήν διεθνή γλώσσαν Εσπεράντο.

Θά ηύχόμεθα δπως, ή τόσον κατακτήσασα τήν 
Ελλάδα καί γενικώς τήν Ανατολήν Μέτρο Γκόλν
τουϊν, αποφασίση νά «γυρίση» καί μερικάς είς τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν, έφ’ δσον μάλιστα οί πρός 
τοΰτο κατάλληλοι ηθοποιοί υπάρχουν εν Αμερική, 

1 ώς οί αδελφοί Ρήγα, Ελένη Άρίστη, Ειρήνη Βορ- 
δώνη, Λοΰ Τέλλεγκεν, Χριστοφίλης κ. ά. καί ή εμ
πορική των επιτυχία είνε έκ τών προτέρων έξησφα- 
λισμένη καθ’ δλον τόν κόσμον.
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ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
*Υπά D. OTTOLEUGHI, καθηγητοΰ

τοΰ Β. Πανεπισιημίου τής Βολωνίας
"Αμα ώς ένεφανίσθη ό Κινηματογράφος δικαίως έχαι 

ρετίσάη ώς ισχυρότερος συντελεστής τής διδασκαλίας διά 
τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ ανθρώπου. Κατόπιν όμως 
μερικών προσπαθειών, κατά τό πλεΐστον θαυμαστών, ό 
κινηματογράφος έχρησίμευσεν έπί πολΰν χρόνον διά τήν 
αποκλειστικήν σχεδόν υπηρεσίαν τής βιομηχανίας τών 
θεαμάτων τά όποια, μόνα, έφαίνοντο νά τυγχάνουν ευ
μενούς υποδοχής έκ μέρους τοϋ κοινού.

Έν τούτοις δμως, κατά τά τελευταία ετη, μία απότο
μος ριζική μεταβολή έπήλθε καί αί διδακτικαί προβολα! I 
έπανελήφθησαν χάρις είς τήν άπολευθεριοθεΐσαν θέλησιν 
τών Κυβερνήσεων, τείνουν δέ νά παρουσιάζονται διαρκώς 
ώς ένας κλάδος τής Κινηματογραφικής τέχνης, τιθέμενος 
είς πήν υπηρεσίαν τών πλέον εύγενών ιδανικών, μεταξύ । 
τών οποίων ή προστασία καί ή καλλιτέρευσις τής δημο
σίας υγείας παρουσιάζονται είς τήν πρώτην γραμμήν.

Είς τό πεδίον τής προπαγάνδας π.χ. είνε βέβαιον ότι 
αί μέθοδοι τής συνθέσεως τών ταινιών τών άφορωσών τήν 
διδασκαλίαν τής υγιεινής, έχουν ήδη σημαντικώς τελειο- 
ποιηθή καί τοιουτοτρόπως βλέπει τις συχνά θεάματα, τά 
όποια άν καί έπιστημονικώς παραμένουν πάντοτε άμεμ
πτα, έν τούτοις νά κατορθώνουν νά έπιτυγχάνουν τήν προ- 
σέλκυσιν τής προσοχής τοΰ κοινού συγχρόνως δέ καί νά τό 
διασκεδάζουν.

ΕΙχον τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθήσω ταινίας- νοσο
κομειακής προπαγάνδας, μετ’ ίΰχαριστήσεως δέ παρετή- 
ρησα οτι τόσον θαυμάσια κατόρθωσαν νά συνδυάσουν τό 
φανταστικόν σιοιχεΐον μέ τό στοιχεϊον τών ήθών καί έθί- 
μων τών διαφόρων χωρών, διά νά έπενδύσουν τεχνηέντως 
τήν έπιστημονικήν διδασκαλίαν, ώστε κατώρθωσαν νά έπι- 
τύχουν πραγματικά αριστουργήματα.

"Ολα λοιπόν μάς έπιτρέπουν νά έλπίζωμεν δτι είς αύτό 
τό πεδίον τής διδασκαλίας τής υγιεινής, θά δυνηθοΰν πάν
τοτε νά έπιτυγχάνουν αποτελέσματα σύν τφ χρόνφ καί 
πλέον θαυμαστά, άποφεύγοντες πάντοτε τάς αισχρότητας 
καί τά λάθη.

‘Η προπαγάνδα τής υγιεινής προϋποθέτει έν τούτοις 
ένα σωματεϊον ιατρών καλώς «οργανωμένων καί τήν διη
νεκή τελειοποίησιν μιάς όμάδος ειδικών ιατρών πεπειραμέ
νων καί ετοίμων πάντοτε νά παρέχουν τήν άναγκαιοΰσαν 
ύλην είς αύτήν τήν προπαγάνδαν καί νά τήν καθοδηγούν 
είς τόν σκοπόν της.

Είς τήν Γενεύην, πρό ολίγων μηνών, τό τμήμα τής 'Υ
γιεινής τής Κοινωνίας τών Εθνών παρεστάθη κατά τήν 
προβολήν μιάς σειράς ταινιών κατασκευασθεισών ύπό δια
φόρων ’Ινστιτούτων καί προορισμένων ακριβώς διά τήν 
διδασκαλίαν τής υγιεινής. 1

Ευρέθημεν δλόι σύμφωνοι είς τό νά άναγνωρίσωμεν 
δτι, ώρισμένος αριθμός έξ αυτών ύπήρξεν εκτάκτως ένδια- 
φέρων, συνάμα δέ δμως, δτι καί πολλάκις ό έπιδιωκόμενος 
σκοπός σπανίως έπετυγχάνετο.

'Η κυρία δυσκολία συνίσταται είς τό πώς θά κατορθιό- 
ση τιςνά καταστήση νοητόν μέ ακρίβειαν καί λεπτότητα, 
δτι είνε πραγματικώς διδακτικόν τό χειριζόμενον ζήτημα. 
Συμβαίνει δέ συχνά άντιθέτως, νά μάς παρουσιάζουν υπέ
ροχους θέας, ώραίας άναμφιβόλως, άλλ’ άνεπαρκώς διδα
κτικός, έν ώ τά σπουδαιότερα ζητήματα μένουν είς τό 
σκότος.

Είνε έπάναγκες λοιπόν νά δημιουργηθή ένας στενός 
σύνδεσμος καί ένα άμοιβαϊον αίσθημα κατανοήσεως μεταξύ' 
τοΰ ύγιεινολόγου καί τοΰ κινηματογρααιστοΰ.

Αύτό τό έπέτυχε τό τμήμα τής υγιεινής τής Κοινωνίας 
τών Εθνών, καί πρός σύτόν τόν σκοπόν οφείλει νά τείνη 
δ διδακτικός Κινηματογράφος, διά νά πραγματοποιήση μίαν 
άπό τάς πλέον σημαινούσας καί πλέον εύγενεϊς κατακτή
σεις του. Prof. D. Ottoleughi

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γεν. Διευθυντής τής έταιρίας «Σινέ Όριάν» 
δ πρώτος είσαγαγών έν Έλλάδι τόν δμιλοϋν- 
τα Κινηματογράφον διά μηχανημάτων συ
στήματος Western Electric, έγκαταστήσας 
αυτόν είς τό κινηματοθέατρον τής ανωτέρω 

εταιρείας «’Αττικόν»

ΜΙΚΡΗ ΔΙΗΦΟΡΗ
—'Ο διάσημο; παγοδρόμος Richard Gallaghar 

προσελήφθη ύπύ τής εταιρεία; «Παραμάουντ» ώς 
πρωταγιονιστή; διά τό «γύρισμα» δύο φίλμ.

'Η εταιρεία «Σόνο-’Άρτ» άνέθεσεν εις τόν συγ
γραφέα τοΰ έργου «Blaze ο’ glory» κ. Renaud 
Hoffman τήν διεύθυνσιν τοΰ'γυρίσματος» μέ πρω- 
ταγωνιστάςτούςΕόά eDowling καί Betty Compson.

Τό Χόλλυγουντ έπληγη άπό τόν θάνατον τών α
στέρων Larry Semon, Arnold Kent, καί George 
Beban, τών δύο τελευτά ως φονευθέντων, συνεπεία 
πτώσεως έκ τών ίππων των, κατά τό«γύρισμα» ενός 
φίλμ.

Ό Alec. FranQis υπέγραψε συμβόλαίον μετά 
τής εταιρείας R. Κ. Ο. διά τόν πρωτεύοντα ρόλον 
τοΰ καλλιτέρου της έργου «The case of Sergeant 
Grischa».

—Είς τήν πόλιν Dodge τής ’Αμερικής ή εται
ρεία Foz Mountain Theatre ήνοιξεν ειδικόν ηχητι
κόν Κινηματοθέατρον.

—Είς Βοστώνην τής ’Αμερικής άπέθανεν δ δ- 
περατέρ τοΰ Howard Theatre είς ήλικίαν 70 έτών. 
Ούτο; έθεωρείτο δ αρχαιότερος τών όπερατέρ.

—Είς τούς Harry Ra-f καί Clcnk Reisner ά- 
νετέθη ή διεύθυνσις διά τήν «Hollywood Revue, 
τοΰ 1930, ή δποία θά ύπερβή δλα; τάς παραγωγός 
τοΰ είδους της. Ό προϋπολογισμός διά τήν κατα
σκευήν της άνήλθεν είς 80 έκατομμύρια δραχμών.

Μιχ. Μ*κρόπουλβς
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΜΜΓΡΛΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠ ΑΥΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

”αρ8ρον τοΰ προέδρου τή; Π·Ε·Κ. χ. Π· Γχρέτση

τήν Εθνικήν Οικονομίαν. Έν τούτοις τό γεγονός 
έν είναι : "Οτι πληρώνομεν άρκετά γιά τούς ηθο
ποιούς’. Είναι καιρός όμως πλέον το κοροϊδευτικόν 
χαράτσι νά παύσωμεν νά το πληρώνομεν ημείς ή 
οί πελάται μας, χαριν τών ηθοποιών καί να το κα- 
θιερώσωμεν ιός πάγιον εσοδον υπέρ τοΰ ταμείου 
«άλληλοβοηθε'ας κινηματογραφικών έπιχειρήσεων», 
μέρος δέ αυτών νά διατίθεται χαριν τών δυστυχών 
υπάρξεων, ποΰ φθίνουν μέσα σε σκοτεινούς θαλά
μους τής προβολής καί πληρώνουν πολλές φορές μέ 
τήν ζί»ήν των τήν διασκέδασιν τοΰ κοινού καί το 
κέρδος τό Ιδικόν μας. Διότι είναι γνωστόν εις δλους 
μας ποια ολέθρια άποτελέσματα έπιφέρουν είς τον 
όογανισμόν των τα εκ τής καύσεως των συμπαγών 
ανθράκων κατά τήν ηλεκτρικήν ένωσιν πρός φωτι
σμόν τής προβολής άναπτυσσόμενα δηλητηριώδη 
άέρια καί ποια τά έξ αυτών αποτελέσματα. Είναι 
καιρός πλέον τό χαράτσι αύτό νά παύση νά πληρώ
νεται είς τούς ηθοποιούς και ν αρχίση νά δίδεται 
μέοος είς τό ταμεϊον αλληλοβοήθειας πρός ύποστή- 
ριξϊν τών κλονιζομένων έπιχειρήσεων, νά δίδεται 
δέ καί μέρος είς τούς μηχανικούς μας, δταν* ο θάμα
τος τής εξαντλητικής εργασίας των, τους επιβάλλει 
vex jiotvdouv νά, εργάζονται και τους καταοτιιοχ] ανι- 
κάνους πρός πάσαν έργσσίαν. Και τούτο προσεχέ- 
στατα θά τό προτείνω είς τό συμβούλιον προ, διε
νέργειάν του
' Καί έπειδή ό λόγος περί μηχανικών κινηματο

γράφου, πρέπει νά μή παραβλέψωμε καί εν επιβε
βλημένου μας καθήκ'ν, μίαν υποχρέωσίν μας έναντι 
τοΰ κοινού καί τών επιχειρήσεων μας, την οποίαν 
δ οξυδερκής οφθαλμός των αρμοδίων παρελενψε ν ι 
ϊδη.’ Καί ένώ ή έπιτροπή έπιθεωρήσεως* κινηματο
γράφων μάς έπιβάλλει να έχωμεν νερό ει, τον θά
λαμον τής προβολής (τό όποιον ως γνωστόν ει, ου- 
δέν όφελεϊ κατά τήν άνάφλεξιν μιας ταινίας) και 
μάς έπιβάλλει τόσας καί τόσα? άλλας^εξωτε ρίκας 

προφυλάξεις, εν τού
τοι ς δέν έσκέφθη 
ποτέ τόν μηχανικόν 
είς τού όποιου τήν 
άγρυπνου μέριμναν 
είνε έμπεπιστευμένη 
ή άσφάλεια, ή ζωή 
τοΰ κοινού, καί ή ύ- 
παρξις αυτών τού
των τών έπιχειρή
σεων μας, γνωστού 
δντος δτι είς προσε
κτικός καί ίκανόςμη- 
χανικός δύναται νά 
προλάβη οίονδήποτε 
κίνδυνον καί είς έ- 

Χωρίς νά θέλω νά έπαναλάβω τήν εις τήν συ- 
νέλευσιν τής 18ης λογοδοσίαν έπί τών πεπραγμένων 
τοΰ επ' εμέ διοικητικού συμβουλίου τής Π.Ε Κ. κατά 
τό δλιγόμηνον διάστημα κατά τό όποιον τοΰτο ασκεί 
τά τιμητικά αύτοΰ καθήκοντα, τά τής διοικήσεως 
τής Ένώσεώς μας, χωρίς νά θέλω νά ύποσχεθφ τήν 
ευνοϊκήν λΰσιν πάντων τών έκκρεμουντων είσέτι σο
βαρών ζητημάτων τών άφορόντων αυτά ταΰτα τα 
άμεσα συμφέροντά μας, δύναμαι εν τούτοις να υ- 
ποσχεθφ άπό τοΰ παρόντος τήν έν ταΐς προσεχέσι 
συνελεύσεσι πρότασιν, συζήτησιν καί επιδίωξιν τής 
έφαρμογής πλείστων όσων μέτρων πρός πραγματι
κήν διοργάνωσιν τής Π.Ε.Κ. εις σώμα άντάςιον τών 
μελών καί τών επιχειρήσεων αυτών, χωρίς νά δύνα
μαι νά προεικάσω ποιας υποδοχής θά τύχουν ταΰτα 
έκ μέρους τών αξιότιμων κ. κ. συναδέλφων.

1) "Ιδρυσις Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Κινημα
τογραφικών Επιχειρήσεων. Πολλάκις τόσον αί μι
κροί δσον καί αί μεγάλαι έπιχειρήσεις εύρίσκονται 
ε’ις τήν παροδικήν ανάγκην αμέσου οικονομικής ένι- 
σχύσεως πρός έπέκτασιν αυτών ή καί διά τήν συγ- 
κρότησίν των άκόμη. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή 
Π.Ε.Κ. πρέπει νά φανή άρωγός καί νά σπεύση πρός 
ένίσχυσίν των. Πώς δμως όταν τής λείπουν τά με 
σα Φαντάζομαι δτι ό ιδρυσις ένός ιδιαιτέρου τα 
μείου Αλληλοβοήθειας δέν θά ήτο καί τόσον δύ
σκολος, δταν έμέλετάτο έπισταμένως ύπό μιάς πρ ς 
τοΰτο συνερχόμενης έπιτροπής. Φυσικά θά γεννηθή 
μία δεδικαιολογημένη άπορία: Τό ταμεΐονάπό ποΰ θά 
προικοδοτηθή καί ποιοι οί πάγιοι αύτοΰ πόροι; Νο
μίζω δτι δέν θά ήτο καθόλου δύσκολον έκκινούν- 
τες άπό τοΰ σκοπού τής ίδρύσεώς του άπαντες οί 
κινηματογράφοι τής Ελλάδος νά δίδουν δυο τρεις 
παραστάσεις κατ’ έτος τών οποίων αύτούσιαι αί 
εισπράξεις νά εισρέουν εις τό ταμεϊον καί τό όποιον 
έν καιρώ θά δανείση τάς ιδίας επιχειρήσεις διά τών 
ιδίων αυτών χρημάτων.

Δυστυχώς δ χώρος δέν έπιτρέπει νά έπεκταθώ 
περισσότερον έπί τοΰ θέματος τούτου καί νά φθά- 
σω εις τάς κατωρθωτάς λεπτομέρειας του.

2) Ταμεϊον Συντάξεων Μηχανικών Κινηματο
γράφων.

Άπό πολλών έτών πληρώνομεν ημείς καί οί 
πελάται μας άγγογύστως χαράτσι δια τα ταμεία 
τών κ. κ. ηθοποιών διά τήν έξασφάλισιν τών συν- 
τάξεών των καί τών έπιδομάτων αυτών χωρίς νά 
έχωμεν καμμίαν άνάγκην πρός τοΰτο, χωρίς ποτέ 
νά ύπολογίση τό Κράτος τίνες ύφίστανται μεγα/ υ- 
τέραν τήν μαστίζουσαν κρίσιν, τά θέατρα ή οί κινη
ματογράφοι, χωρίς ποτέ νά λογαριάση τί προσφέρει 
είς τήν κοινωνίαν καί τό Κράτος ό κινηματογράφος 
καί τί τό θέατρον, καί ποιον έκ τών δύο πραγματι- 
κώς άποτελεϊ πλουτοπαραγωγικόν παράγοντα διρ

πιπόλαιος, οίασδήποτε προφυλάξεις καί άν έ- 
πιβάλλει ή επιτροπή έπιθεωρήσεως, είναι πάντοτε 
έπικίνδυνος δι αύτήν ταύτην τήν ζωήν τοΰ κοινού. 
Καί προσλμαβάνομεν είς τήν υπηρεσίαν μας άνεξε- 
λεγκτως καί επιπολαιως ένα μηχανικόν πειθόμένοι είς 
τας διαβεβακόσεις του (διότι μάς λείπει τό γραπτόν 
προηγουμενον). Τοϊς έμπιστευόμεθα λοιπόν τήν ζω
ήν των πελατών μας τής έπιχειρήσεώς μας καί 
αυτήν ακόμη τήν υπαρξίν μας,.

Προτίθεμαι οθεν κατά τό 1930 νά προτείνω :
1) Νά σχήματίσωμεν έπιτροπήν έκ μελών τής 

Π.Ε.Κ. (διότι οίοσδήποτε αρμόδιος τών υπουργείων 
είναι αναρμόδιος διά τήν έν προκειμένη) έπιτροπήν), 
ή οποία λεπτομερέστατα καί αυστηρότατα νά έξε- 
ταζει τό παρελθόν, τήν ικανότητα καί τήν ψυχικήν 
δύναμιν τοϋ χαρακτήρας έκάστου τών έν τή υπηρε
σία μηχανικών. 'Η έπιτροπή αύτη θά άπονέμη δι
πλώματα βαθμολογημένα κατά σειράν ίκανόςητος 
αυτών ώς καί φύλλου ποιότητος, είς τό όποιον νά 
αναγράφεται, πάν σφάλμα άνήκον εις τό παρελθόν 
αύτού.

2) Νά υποχρεωθούν διά νομοθετικού διατάγμα
τος προκληθησομένρυ καταλλήλως, άπαντες οί "Ελ
ληνες Διευθυνταί κινηματογραφικών έπιχειρήσεων 
όπως ε'χωσιν έν τή υπηρεσία των μόνον διπλωμα
τούχους μηχανικούς, έν εναντία δέ περιπτάισει νά τι
μωρούνται βαρύτατα ύπό τού νόμου.

Να διαβαθμίσθή υποχρεωτική μισθοδοσία αυτών 
αναλογως σειράς ίκανότητος. Πρέπει πάντες νά 
προσεξωμεν είς τό λεπτότατου τούτο ζήτημα, τό 
τής εκλογής των μηχανικών μας, άναλογιζόμενοι τούς 
κίνδυνους πού διατρέχωμεν διά τής προσλήψεως ένός 
ακαταλλήλου προσώπου. Πλήν τούτων δμως υπάρ
χει σωρεία κινηματογραφικών ζητημάτων έχόντων 
άμεσον άνάγκην έπιλύσεως καί πρός έπίτευξιν ταύ- 
τη;'

Πρέπει ή Π.Ε.Κ. νά όργανωθή, γιά νά δυνηθή 
καί οργάνωση. Πρός τούτο δέ δέον νά βοηθήσουν 
άπαντες οί "Ελληνες Κινηματογρ χφισταί οί θέλον- 
τες τήν ευημερίαν τοΰ κινηματογράφου τής 'Ελ
λάδος.

Π. Α. Γκρέτση;
Πρόεδρος

Πανελληνίου Ένώσεως Κινηιιατογραφιστών.

BROADWAY MELODY

ΤΑ ΝΕΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ

II εταιρεία «Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ» έκλει
σε συμβόλαιόν διάρκειας δύο έτών μέ τόν σκηνοθέ
την Ζάκ Φέϋντερ διά τό «γύρισμα» μερικών ταινιών 
κατόπιν τής μεγάλης έπιτυχίας του είς τό σκηνοθε- 
τηθέν ύπ' αύτοΰ έργον «Τό φιλί», μέ τήν Γκρέτα 
Γκάρμπο.

—Άπεφασίσθη ή ιδρυσις ύπό τής «Μετρό» ε
νός εύριοπαϊκού τμήματος διά τήν παραγωγήν τών 
νέων επικαίρων Hearst Netrotone, τά όποια λέγε
ται δτι θά είναι ανώτερα πάσης άλλης παραγωγής. 
Έδρα τοΰ τμήματος τούτου ώρίσθησαν οί Παρί- 
σιοι, τά δέ κεφάλαια αύτοΰ είς ΚΟΟ.ΟΟΟδολλάρια. Ού- 
τω ή «Μετρό» θά δύναται νά παρουσιάζη έντός 
πέντε ημερών κάθε παγκόσμιον γεγονός εις ομιλού
σαν ταινίαν δπως καί σήμερον μέ τά σιωπηλά της 
έπίκαιρα.

—Τό δυνατόν δραματικόν μυθιστόρημα «’Άννα 
Κρίση» θά είναι ή προσεχής ομιλούσα ταινία τής 
I κρετα 1 κάρμπο. Τό άγαπημένο αύτό άστρο τής 
«Μετρό Γκόλντουϊν», θά έργασθή ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ σκηνοθέτου Κλάρενς Μπρόουν, πού μάς 
εδωσε τά δύο ώραιότερα έργα τής Γκάρμπο «Σάρξ 
καί διάβολος» καί «Μοιραία άγάπη».

Άπό μηνός ήρχισε τάς θριαμβευτικός της παρα
στάσεις είς τό μεγάλο κινηματοθέατρου τών Παρι- 
σίων Madeline, ή ομιλούσα καί ήχητική ταινία Bro
adway Melody. Κατά τάς τελευταίας δέ πληροφο
ρίας έκ Κωνσταντινουπόλεως ή άνωτέρω ταινία προ
βάλλεται μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί είς τι') έκεϊ κινη
ματοθέατρου «Άλάμπρα» έ.τί δύο συνεχείς εβδο
μάδας. Έπίσης, ώς ιιάς γράφει καί ό έν Αλεξάν
δρειά άνταποκριτής μας, ή άνωτέρω ταινία προβάλ
λεται καί έκεϊ μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν.

Πότε θά προβληθή λοιπόν καί είς τήν πόλιν 
μάς;

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ
‘ΑΧΙΛΛΕ1ΟΝ,

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Α Θ Η Ν A I

Ο ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΤΑΥΔΙΟΣ ΧΒΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Προβάλλει πάντοτε τά έκλεκτότερα 
κινηματογραφικά έργα τής παγκο
σμίου παραγωγής, αμέσως μετά τήν 
προβολήν των εις τούς κεντρικούς 

κινηματογράφους τών Αθηνών

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΛΗΡΗΣ
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ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΤΑΙΝΙΩΝ

Διά νά ένεργήση αποτελεσματικά ένα λαϊκό εκπαιδευ- | 
τικό φίλμ, δέν πρέπει νά περιορίζεται είς τήν απλήν διδα
σκαλίαν. ’Οφείλει νά κινή τό ένδιαφέρον καί είς αυτούς α
κόμη τούς άδιαφόρους καί νά συγκινή. Τό καλλίτερον μέ- | 
σον διά νά φθάση τις είς αύτόν τόν σκοπόν πρέπει νά δίδτ) 
είς τό φίλμ ένα δραματικόν ύφος, πράγμα τό όποιον έτι- 
δρά έπί τοΰ θεατοΰ καί αναγκάζει αύτόν νά παρακολου
θήσω μέ εύχαρίστησιν καί προσοχήν τό έργον.

Πρέπει δμως, δσον δήποτε σοβαρός καί αν είνε ό χα- | 
ρακτήρ καί τό θέμα τοΰ έργου νά παρουσιάζεται κατά । 
τρότον χαριτωμένον καί εύχάριστον. Ή αδιαφορία και ή 
ανία είνε οί θανάσιμοι εχθροί κάθε προσπάθειας πρός δια- ।

' κτύπημα, δσο δυνατόν καί άν είνε, δέν μπορεί νά φέρη 
| αποτέλεσμα. Αύτό πού απαιτείται είνε ή υπονομευτική έρ- 
γασία τής σταγόνας τοΰ ύδατος πού πίπτει άκαταπαύστως 
έπί ολόκληρα έτη, έπί ολοκλήρους δεκάδας έτών.

"Οσον διά τήν συνοδείαν τής μουσικής, θά ήτο μέγι- 
στον σφάλμα νά παραιτηθή τις άπ’ αύτήν διά τά έκπαιδευ- 
τικά φίλμ, δπως πολλοί ύπεστήριξαν. Βάσιμος διαφορά με- 

1 ταξύ τοΰ συνήθους ψυχαγωγικού φίλμ καί τοΰ λαϊκού έκ- 
κπαιδευτικοΰ τοιούτου. Ή διαφορά άντιθέτως δέν πρέπει 

. νά έκδηλοΰται παρά είς τήν έσωτερικήν έπεξεργασίαν τοΰ 
έργου. Τό κοινόν θέλει νά άκούη τήν μουσικήν τόσον δσον 
θέλει νά ϊδη καί τό φίλμ. Έξ αύτοΰ έξάγεται δτι ή συνο- 

I δεία τής μουσικής συμπράττει είς τήν διαμόρφωσιν εύνοϊ- 
' κής ατμόσφαιρας διά τήν έπιτυχή μορφωτικήν ένιύπωσιν. 
I Ή αίθουσα τού κινηματογράφου πρέπει νά παραμένη 
ένα μέρος ψυχαγωγίας. Ούτω τά φιλμ τής υγιεινής προπα- 

-------------- -----y--r;---- , _ - - ,- „ ‘ γάνδας, προβαλλόμενα άπό καιροΰ είς καιρόν, ένεργοΰν
παιδαγώγησιν και μορφωσιν του λαού. Ιο δραματικόν υ-, καΓ£ τοόπον διάφορον παρά έάν προεβάλλοντο είς ειδικά 
φος δίνε έκεϊνο που συμπα’ρασυρει και επιδρά περισσοτε- - αφιερωμένα είς τήν έκπαίδευσιν. Έπενεργοΰν μάλι- 
ρον έπί τοΰ θεατοΰ. Αυτό δεν πρεπει να θυσιάζεται εις--- -- - : δ λλι ......
ούδειιίαν άπαίτησιν τού έπιστημονικοΰ χαρακτήρας. , |

Έπί παραγείγματι : Τό θέμα τών αφροδισίων νοσημά
των. Χωο ς άλλο, τά κύρια μέρη τοΰ καθαρώς έκπαιδευτι- 
κού φίλμ', δπως τά αίτια καί ό τρόπος τής μεταδόσεως, αί 
μορφαί τής άσθενείας, αί δυνατότητες τής θεραπείας, πρέ-1 
πε ν' άποδίδωνται μέ άκρίβειαν. ’Αλλά εις το καθαροί; 
εκπαιδευτικόν φίλμ δέν δυναται τις ούτε να εκθεση, ούτε 
να άναπτύξη τάς έσωτερικάς τραγωδίας πού δύνανται νά 
προέλθουν άπό τήν απώλειαν τής υγείας είς τήν συζυγι
κήν ζωήν, τά. άποτελέσματα έπί τών παιδιών κτλ. Είνε 
έν τούτοις αύτά, λαμπρά στοιχεία, τά όποια δύνανται νά 
έχουν αποτελεσματικήν έπίδρασιν έπί τοΰ λαϊκοΰ πνεύμα- 
τος. Δέν έπιτυγχάνεται νά γίνουν είς τα πληθη αντιλη
πτά, αύτά τά τόσον σπουδαία άπό άπόψεως κοινωνικής καί 
υγιεινής προβλήματα,είμή διά τής δραματ έπεπεΐεργασίας.

Ό ιατρός λοιπόν πρέπει νά προσαρμόζεται μέ αύτό τό 
είδος τής παραστάσεως.

Τό δραματικόν φίλμ είνε τό μόνον είδος τού εκπαιδευ
τικού λαϊκοΰ, ικανού νά άσκή μίαν διαρκή έπίδρασιν.^

Ή προσπάθεια τοΰ ίατροΰ είς τήν έπεξεργασίαν ενός 
λαϊκοΰ εκπαιδευτικού έργου, είνε λοιπόν διάφορος εκείνης 
πού τοΰ έπιβάλλεται διά τήν προετοιμασίαν ένός έπιστη- 
μονικοΰ φίλμ. Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν, δύναται νά 
διευθύνη τελείως μόνος τήν έργασίαν, ένφ δΓ ένα έκπαι- 
δευτικόν φίλμ ή βοήθεια καί ή συνεργασία τού σκηνοθέ
του τοΰ είνε απαραίτητος. Ή συνεργασία τοΰ,ίατροΰ καί 
τοΰ σκηνοθέτου έπιτυγχάνει τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα. 
Εις αύτήν τήν προετοιμασίαν τής,έργασίας, ή επεξεργασία 
τοΰ.έσωτερικοΰ ή κυρίου μέρους ανήκει εις τόν ιατρόν. 
Είς τόν σκηνοθέτην απομένει ή προσπάθεια τού νά δώση 
μορφήν ένδιαφέρουσαν είς τό έξωτερικόν μέρος.

Ή προσπάθεια τοΰ ίατροΰ είνε διπλή. Κατά πρώτον | 
πρέπει νά έξάγη τήν κυρίαν ιδέαν καί νά τής δώση μίαν 
έπιστημονικήν μορφήν. Κατά δεύτερον πρέπει νά άγρυπνή 
ούτως ώστε νά μή διαμορφωθή ή ^διατυπωθή εσφαλμένα»; 
ή ιδέα αύτη. Δύναται νά έπιτύχη δλα αύτά ύποκύπτων α
κόμη καί είς τάς άπαιτήσεις τοΰ σκηνοθέτου. Τό κύριον 
είνε φυσικά, νά διατηρηθή τό δλον έργον είς τά άρμό- 
ζοντα δρια, διά νά έπιτευχθή μία καλή έντύπωσις συνόλου.

Πρέπει νά άπαιτεΐται άψογος μοναδική διεύθυνσίς καί 
τελεία άπόδοσις τών ηθοποιών. Έάν αύταί αι προϋποθέσεις 
δέν επιτυγχάνονται, τό φίλμ θά δώση ταχέως είς τούς θα- 
μώνας τών κινηματοθεάτρων τήν έντύπωσιν ενός μορφω
τικού ύλικοΰ δευτέρας ποιότητος καί, ένεκα τούτου, θά 
χάση άπό τήν άποτελεσματικότητά του.

Πολλά φίλμ μέ τάσεις κοινωνιολογικός καί υγιεινός 
έσημείωσαν θρίαμβον εις δλας τάς πόλεις καί τά χωρία 
πού προεβλήθησαν. Τό ένδιαφέρον διά παρόμοιας παρα
γωγός υπήρξε παντού άπό τά πλέον ζωηρά. Αυτό άποδει- 
κνύεται άπό τήν συρροήν τοΰ πλήθους, ποΰ επιθυμεί πάν
τοτε νά μορφωθή. Άλλά ένα μόνον φίλμ τοιαύτης φύσεως 
δέν άρκεϊ διόλου διά νά έπιτύχη ένα άποτέλεσμα διάρκειας. 
Πρέπει τά ίδια πράγματα νά έπαναλαμβάνωνται άκατα
παύστως. Ή δυσκολία έγκειται είς τό νά παρουσιασθή ή 

α ιδέα κατά τρόπον πάντοτε νέον διά νά άπαλλάξη τόν 
ατήν άπό τό αίσθημα τής ομοιομορφίας. "Ενα μόνον

στα καί έπί προσώπων τά όποια αγνοούν ή θέλουν νά 
αγνοούν αύτά τά μέρη. Λοιπόν πρέπει πρό παντός αυτούς 
νά φθάσωμεν διότι είνε άφθονοι έκεΐνοι οί όποιοι δέν 
γνωρίζουν ούτε πού, ούτε πώς δύνανται νά μορφωθώσι 
διά τά κοινωνικά προβλήματα, ή ποϋ δέν υποπτεύονται 
κάν τήν ΰπαρξίν των. Είνε άφθονοι έπίσης έκεΐνοι οί 
όποιοι αν καί τό γνωρίζουν διστάζουν, είτε άπό έ'λλειψιν 
χρόνου είτε διότι βαρύνονται, νά θυσιάσουν μερικάς ώρας 
διά νά μορφωθούν. Έν στμπεράσματι ολος δ κόσμος πη
γαίνει είς τόν κινηματογράφον’ είς τόν κινηματογράφον 
όλος ό κόσμος πρέπει νά ύποστή τά αγαθοεργά άποτϊλέ- 
σματα τής έκπαιδεύσεως.

Μεταχειριζόμενοι τό φίλμ τής λαϊκής μορφώσεως κατά 
τρόπον λογικόν καί μέ πραγματικόν αίσθημα ευθύνης, δυ- 
νάμεθα νά έλπίζωμεν είς τό πεδίον τής παιδεύσεως καί τής 
υγιεινής προπαγάνδας, αποτελέσματα ύπερβάλλοντα κατά 
πολύ τήν ώραν τοΰ θεάματος καί τόν κύκλον τών θεατών, 
δυνάμεθα μάλιστα νά άναμένωμεν άποτελέσματα αγαθο
εργά δΓ δλον τόν κόσμον. Dr W. Schweisheinier

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΡΑ1ΜΕΡ
Γενικός Διευθυντής τοϋ «Σαλόν Ίντεάλ», ό 
πρώτος εΐσαγαγών έν Έλλάδι όμιλοΰντα Κι
νηματογράφον διά μηχανημάτων συστήματος 
R. C. A. Photophone καί οστις συγχρόνως 
έφήρμοσε νέαν ένιελώς μέθοδον καί μηχανι
σμόν διά τών οποίων έλΰθη τό ζήτημα τής 
ταυτοχρόνου έπεξηγήσεως τών είς ξένας γλώσ
σας διαλόγων, καταθέσας τήν μέθοδον ναύ
την καί είς τό Τμήμα Ευρεσιτεχνίας τοΰ υ

πουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας
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ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΣΚΑΙ
Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Έπί τέλους, τό επί τόσον καιρόν αναμενόμενον 
γεγονός, άπό τούς Παριζιάνουτ, έγινεν -πραγματι- 
κότης : Η οθόνη ώμίλησεν (ομίλησεν Γαλλιστί !!!

Από πολλών μηνών, οί μεγάλοι Παρισινοί κι
νηματογράφοι δέν έγνώριζον παρά τάς ’Αμερικάνι
κος ομιλουσας ταινίας, τά «τώκις».

Ί ελευταίως μόλις, ή Μέτρο-—Γκόλντουϊν—Μά- 
γερ, μάς παροησίασεν μίαν άπό τάς καλλίτερον 
πραγματοποιηθείσας ομιλουσας ταινίας τοΰ ενδιαφέ
ροντος δραματολογίου της : τήν «Μελωδίαν τοΰ 
Μπροαντγουαίϊ». Μία θαυμασία τεχνική δσον άφο- 
ρμ τήν λήψιν τών σκηνών καί τών ήχων, ένα ποι- 
κίλλον σενάριο, συγκινητικά τα τον, μία ταχεία δρά- 
σις, εκ περιτροπής κωμική καί δραματική, ένας συγ
χρονισμός τέλειος φωνών καί ήχο»ν,καθιστούν πραγ
ματικούς αύτό τό φίλμ ένα θέαμα έξαιρετικώς ενδια
φέρον καί εύχάριστον... Καθίστατο δέ, προβληματι
κόν τό ζήτημα έάν καί κατά πόσον ή Γαλλία θά κα- 
τώρθωνεν νά παρουσιάσω κάτι τό παρόμοιον.

Ομολογώ δτι ή αγγελία τής πραγματοποιήσει»;, 
υπο τοΰ Αντρέ Ούγκόν, τών «Τριών μασκών», τό 
ωραΐον δράμα τοΰ Σάρλ Μερέ, μέ έκαμεν άσυναι- 
σθήτως νά φρικιάσω.

Μόλις πρό ολίγου καιροΰ είχα δει νά παρελαύ
νουν είς τάς δθόνας τών συνοικιακών μας κινημα
τογράφων δοκιμαστικοί όμιλοΰσαι ταινίαι πραγματο- 
ποιηθεϊσαι μέ τό σύστημα Gau.nont — Petterson— 
Pouls.n, αί όποΐαι μοΰ έδιδον τήν δυσάρεστον έν- 
τύπωσιν δτι έπανηρχόμην κατά 30 έτη πρός τά πί
σω, είς τήν ηρωικήν δηλαδή εποχήν τών πρώτων 
κωμικών ταινιών. ’Επίσης είχα δει καί ακούσει διά
φορα ά'λλα Άρερικανικά «τώκις» θαυμασίως πραγ
ματοποιημένα : «Φόξ-Φόλλις», «Μεγάλη Βεντέτα», 
«'() μυστικός ιατρός». Καί έφοβούμην μήπως τό 
Γαλλικόν κοινόν θά ετίθετο, λόγφ μιάς εξαιρετικής 
β α; προς συναγωνισμόν τών ’Αμερικανικών δμιλου- 
σών ταινιών, πρό ένός έργου τό όποιον θά τοΰ έφαί- 
νετο έπικινδύνως κατώτερον. Τίποτε δμως άπό αύτά 
Αέν συνέβη ! «Αί τρεις μάσκαι>ί έτυχον στό Παρίσι, 
μιάς θερμής υποδοχής έκ μέρους τοΰ κοινού.

’ Αναμφιβόλως, ή ταινία αύτή άπέχει πολύ άπό 
τοΰ νά εϊνε τελεία. Τό «ντεκουπάζ» της, ιδίως, είνε 
σέ πολλά σημεία ελαττωματικόν, καί δίδει τήν έντύ- 
πωσιν είς πολλά μέρη, έργου ένός αρχαρίου. Άλλά 
αί δραματικοί σκηναί είνε πολύ επιτυχημένοι καί ή 
διερμηνεία τών ηθοποιών έξαιρετικώς καλή, τοιου- 
τοτρόπως ώστε νά καθιστούν τήν πρώτην αύτήν 
Γαλλικήν ομιλούσαν ταινίαν, θέαμα εξαιρετικού εν
διαφέροντος.

Τό θέμα τοΰ Σάρλ Μερέ είνε πράγματι έξαιρε- 
τικώς συνταρακτικόν : Είς μίαν μικράν πόλιν τής 
Κορσικής ζοΰν δύο οίκογένειαι έχθρικώς διακείμε· 
ναι ό οικογένεια Ντε λά Κόρμπα, πλούσια καί

Τοΰ συνεργάτου μας κ. Jaques Faire 

χαίρουσα εξαιρετικής ύπολήψε<ος, καί οί πτωχοί ξυ
λοκόποι Βισκοντέλλι.

Ό αρχηγός τής πρώτης, Πράττι ντε λά Κόρμπα 
είνε χήρος. Δέν τοΰ απομένει πλέον παρά ό υιός 
του Πάολο. Ό τελευταίος έρωτεύεται κεραυνοβόλως 
τήν κόρην τοΰ γέρω-Βισκοντέλλι, τήν Βιόλα. Τό εί- 
δύλλιόν των αποκαλύπτεται ύφ’ ένός έκ τών τριών 
αδελφών τής νεαρά; κόρης.

Αύτή πρόκειται δμως νά γίνη μητέρα. 'Ο ίερεύς, 
ό όποιος έδέχθη τήν ομολογίαν της, τρέχει νά συ
ναντήσω τθν Πράττι ντε λά Κόρμπα καί νά τόν συμ
βουλεύσω νά άφήση τόν υιόν του νά συζευχθή τήν 
Βιόλα. Ό Πράττι άρνεΐται: ή Βιόλα είνε πτωχή.

Οί τρεις άδελφοί Βισκοντέ/.λι ορκίζονται τότε 
νά έκδικήσουν τήν προσβολήν τήν γενομένην είς τήν 
άδελφήν των.

Ό Πράττι, ό όποιος αρχίζει νά υποψιάζεται 
κάτι, σκέπτεται νά άπομακρύνη τόν Πάολο άπό τήν 
Κορσικήν. Τόν ύποχρειόνει νά καταταχθή είς τόν 
γαλλικόν στρατόν. Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς 
του έχουκ Απόκρεω. Ο; τρεις άδελφοί Βισκοντέλλι 
έφυγαν άπό τήν πόλιν διά νά κόψουν μίαν μεγάλην 
ποσότητα ξυλείας είς τό γειτονικόν δάσος.

'Η Βιόλα καί ό Πάολο έπαναβλέπονται διά τε
λευταίαν φοράν. Ή νεαρά κόρη έξαφνα έχει έ'να 
καπρίτσιο : θέλει νά πάη είς τόν χορόν τών προσω
πιδοφορίαν μέ τόν έρχστήν της. Ένοικιάζο.ν κρυφής 
δύο κοστούμια καί πηγαίνουν.

Αί ώραι παρέρχονται καί δ Πράττι αρχίζει νά ά
ν ησυχη διά τήν αργοπορίαν τοΰ υιού του, ό όποιος 
έπρότειτο νά έπανέλθη νωρίς είς τήν πατρικήν στέ
γην. ’Αγνοεί δτι ό υιός του εΰρίσκεται είς τόν χο
ρόν.

Μετά τόν χορόν, ή Βιόλα επιστρέφει είς τό σπί
τι της. Τρεις άνδρες προσοσπιδοφόροι παρηκολού- 
θησαν τούς δύο έρωτευμένους. Πλησιάζουν τόν Πά
ολο, καί, παρά τις διαμαρτυπίας του, τόν παρασύ
ρουν είς ένα καμπαρέ, δπου καί οί τέσσαρες αρχί
ζουν νά πίνουτ', χωρίς ό Πάολο νά γνωρίζω θέ ποι
ους έχει νά κάνω,

’Αρχίζει νά ξημερώνω, συγχρόνως δέ ενσκήπτει 
καί μία έξαιρετική καταιγίς... Είς τήν οικίαν τοΰ 
Πράττι ντέ λά Κόρμπα ύπερίπταται μία θπόκωφος 
αγωνία, ό Πράττι καί ή γρηά υπηρέτρια Μαρία, 
δέν δύνανται νά έξηγήσουν τήν αργοπορίαν τοΰ Πά
ολο. ’Έξαφνα τρεις «μάσκαι», σχεδόν μεθυσμένοι, 
εισέρχονται βιαίως. Ζητοΰν τόν Πάολο, τοΰ οποίου 
παρουσιάζονται ως φίλοι. Μαζύ μέ αυτούς υπάρχει 
καί μία τετάρτη «μάσκα», τήν οποίαν κρατούν άπό 
τά χέρια. Ό κακομοίρης είναι τρομερά μεθυσμένος, 
δέν μπορεί νά κρατηθή στά πόδια του. Εγκαθί
στανται είς τόν Πράττι, δ όποιος, πιστεύων πραγ
ματικό»; δτι είναι φίλοι τοΰ υιού του, τούς προσφέ
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ρει νά πιουν. Ό τέταρτος όμως δέν πίνει, άλλά μέ
νει μέ τό κεφάλι πεσμένο επάνω στο τραπέζι τελείως 
έξηντλημένος.

Αί «Τρεις μάσκαι» έπί τέλους φεύγουν, ξεχνών
τας είς τόν ΙΙράττι τόν σύντροφόν των. Τότε ό 
ΙΙράττι καί ή υπηρέτρια προσπαθούν νά τόν ξυ
πνήσουν, οπισθοχωρούν όμως έντρομοι : ό άνθρω
πος εΐνε νεκρός.

Βγάζοντας τήν μάσκαν, ή οποία έως εκείνην τήν 
στιγμήν έσκέπαζε τιήν φυσιογνωμίαν του, ό ΙΙράττι, 
αναγνωρίζει τρελλός άπό οδύνην τόν υιόν του !!

"Ενα έτος παρήλθεν. Ό ΙΙράττι ντέ λά Κόρμπα 
εΐνε άπαρηγόρητος άπό τόν θάνατον τοϋ προσφι
λούς υίοϋ του. Οί τρεις Βισκοντέλλι συνελήφίίησαν 
καί κατεδικάσθησαν. Απομένουν ή Βιόλα καί τό 
παιδάκι τό όποιον άπέκτησεν άπό τόν Πάολο. 'Π 
Βιόλα εύρίσκεται τιόρα σέ τρομερή δυστυχίαν.

Κατόπιν τών συμβουλών τοΰ ίερέως, παλαιού του 
φίλου, ό ΙΙράττι, δέχεται νά δεχθή τήν νεαράν γυ
ναίκα. Είς τήν θέαν τοΰ μικρού συγκινεϊται καί απο
φασίζει νά κράτηση γιά πάντα μαζύ του τήν πα- 
λαιΐν ερωμένην τοϋ υιού του καθώς καί τό παιδάκι 
της, έπί τοΰ οποίου εφεξής θά συγκέντρωση δλην 
τήν γεροντικήν του άφοσίωσιν.

Αυτό τό συγκινητικότατου δράμα εΐνε διερμη
νευμένου εξαίρετα άπό τόν Ζάν Τουλού, ύπέροχον 
ηθοποιόν τοϋ θεάτρου καί τού Κινηματογράφου, τοΰ ,_ _______ ____ .. . ,
οποίου τόσον τό παίξιμο, δσον καί ή απαγγελία εΐνε άλλου». Πράγματι, άπό τόν καιρόν πού ενυμφεύθη- 
άξιοσημείωτα' άπό τήν Ρενέ Έριμπέλ, τήν συγκινη- σαν δέν«πεχωρίσθησαν ποτέ.

τικήν καί θελκτικήν Βιόλαν καί άπό τόν Φρανσουά 
Ροζέ, νέον καί ωραίου Πάολο.

'Ο Μαρσέλ Βιμπέρ εΐνε πράγματι θαυμάσιος ως 
είς έκ τών τριών Βισκοντέλλι καί ένας άλλος Γάλλος 
ηθοποιός, ό Ρουγιέ, δίδει δείγματα είς τόν ρόλον 
τού ίερέως, μιάς ωραίας φωνής, συναρπαστικής 
καί μιάς αυθεντίας άξίας παντός επαίνου

Αί «τρεις μάσκαι», πρώτη δοκιμή όμιλούντος 
Γαλλικού φιλμ, μάς δίδει μεγάλας ελπίδας καί διά 
τάς μετέπειτα πραγματοποιήσεις.

Τό Γαλλικόν φίλμ, τό όποιον διά τού νέου αυ
τού σχήματος τής Κινηματογραφικής τέχνης, οφείλει 

I νά συμπλήρωσή τό κενόν τό, όποιον τοΰ έπέβαλεν νά 
I άφήση ό πόλεμος πρός όφελος τοΰ Γερμανικού, Α- 
I μερικανικοΰ καί Ρωσσικοϋ συναγωνισμού, είμαι 
βέβαιος δτι εντός ολίγου θά μάς παρουσιάση θαύ
ματα. Λεν δύναται τις νά άμφιβάλλη.

Jaques Faure
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'H Co-stance Talmage έσχολίαζε τό γεγονός 

δτι ή Δορωθέα Γκίς καί ό Τζέημς Γεννιέ μετά πέν
τε έτών γάμον ήσαν άκόμη συζυγοι. « Αν καί ύπο- 

: θέτω», έλεγε σκεπτική, «ό λόγος δτι είναι ακόμη
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’Έχετε μεγίστην οίκονυμ’αν χρήματος καί μουσικήν κτελουμένην άπό τούς 
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ

. περιλαμβάνη χαρακτηριστικωτάτας σκηνάς τοΰ μεγά
λου πολέμου, συγχρόνως δέ θά μάς δεικνύει, πώς 
τόν άντελήφθησαν οί Γάλλοι, πώς οί Γερμανοί καί 
πώς οί’Άγγλοι. 'II ταινία θά εΐνε ήχητική καί 
ομιλούσα.
ΓΑΛΛΙΑ

—'Υπό τιήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου Μαρσέλ 
Λερμπιέ, συνεχίζονται αί λήψεις τών σκηνών τού 
«Παιδιού τοΰ έρωτος», τής μεγάλης ηχητικής ται
νίας, είς τήν όποιαν πρωταγωνιστούν ό Ζάκ Κα- 
τλαίν καί ή ’Έμμυ Λήν.

—ΤΙ γνωστή καλλιτέχνες τοΰ θεάτρου Άλίς 
Κοντά, συνεβλήθη μετά μιάς μεγάλης γαλλικής ται- 
ρίας διά νά «γυρίση» παρά τό πλευρόν τοΰ Άδόλ- 
φου Μενζοΰ.

—Τό «Φίγκαρο» προβάλλεται μέ εξαιρετικήν ε
πιτυχίαν είς τό «Γκωμόν Παλλάς».

—'Ό Άνρύ Φεσκούρ, σκηνοθέτης τού «Μόντε 
Χρήστο» άπεφάσισε νά «γυρίση» τιήν νέαν του ται
νίαν «Άναχώρησις» παρμένη άπό τό γνωστό ρο
μάντσο τού Ντοργκελές. Αί κυριιότεραι σκηναί θά 
«γυρισθοΰν» είς τήν Ινδοκίναν." 
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

—Πέντε έκ τών κυριοτέρων κινηματοθεάτρων τής 
Πράγας έγκατέστησαν μηχανήματα προβολής όμι- 
λουσών ταινιών Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίον προεβλή
θη συνεχώς έπί δέκα εβδομάδας ή ταινία «Λευκαί 
Σκιαί». Έπίσης τό «Σόου Μπόατ» καί «Τέσσαρες 
διάβολοι». Wampas
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'Η προσεχής ομιλούσα ταινία τής Γκρέτα Γκάρ
μπο θά είναι ή «Ρομάνς» παρμένη άπό τό γνωστό 
ρομάντσο τής Ντόρις Κίν.

—Άντιθέτως πρός τελευταίας δηλώσεις τοΰ Αόν 
Σάνεϋ, δτι ή προσεχής του ταινία θά εΐνε ομιλούσα, 
έν τούτοις θά «γυρίση» καί πάλιν μίαν σιωπηλήν.

—Τό κινηματογραφικόν περιοδικόν «Φωτοπλέϋ» 
τό όποιον απονέμει έκαστον έτος χρυσοΰν μετάλλιον 
είς τιήν κινηματογραφικήν εταιρείαν, ή οποία παρή- 
γαγε τό ωραιότερου φίλμ, εφέτος τό άπένειμεν είς 
τήν Fox Film Corp' διά τήν ταινίαν «Τέσσαρες 
υιοί», ή οποία, άπορριφθεϊσα ύπό τών κεντρικών 
κινηματοθεάτρων τών ’Αθηνών, θά προβληθή προ
σεχώς άπό τοΰ λαϊκού «'Ελλάς», διότι έκρίθη ύπό 
τών κεντρικών ώς πτωχή σκηνοθετικώς.

—'Η Αίτα Γκρέ.ϋ, τελευταία σύζυγος τοΰ Τσάρ- 
λυ Τσάπλιν, ένυμφεύθη ήδη τόν ηθοποιόν Μπέϋ- 
κερ.

'Π πριότη ομιλούσα ταινία μέ τιήν Γκρέτα Γκάρ
μπο «"Αννα Κρίστι», θά περιλαμβάνη καί διάλογον 
τής Κάρμπο διάρκειας 9 λεπτών τής ώρας. ’Έτσι οί 
θαυμαστοί της θά τήν άκούσουν νά όμιλή.
ΙΣΠΑΝΙΑ

—Περατοΰνται κατ’ αύτάς αί λήψεις τών σκηνών 
τού έργου «Γκλόρια» είς τά στούντιο ’Όμνιουμ ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ σκηνοθέτου . Άντόλφο Άζνάρ. 
Πρωταγωνιστούν οί Ζοζέ καί Μανουέλ Μοντενέγ- 
κρο, Ντίνα Μοντέρο ·αί Λέο ντέ Κορντόμπα.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Είς τά στούντιο τής «Οΰφα» στό Νιουμπάυπελ- 
σμπεργκ κατασκευάζεται ήδη ένα ύπερωκεάνειον έπί 
τοΰ οποίου εξελίσσεται ένα μέγα μέρος τής ταινίας 
τοΰ "Ερριχ Πόμμερ «Βάλς τού έρωτος», τοΰ όποιου 
τήν σκηνοθεσίαν έχει άναλάβει ό Βίλχελμ Τίλε, τούς 
δέ πρωτεύοντας ρόλους, ή Αίλιαν Χάρβεϋ καί ό Βίλ 
λυ Φρίτς. Τά «εξωτερικά» τής έν λόγοι ταινίας θά 
«γυρισθοΰν» είς τά περίχωρα τοϋ Βερολίνου.

—Αί λήψεις τών σκηνών τού νέου φίλμ τής Α. 
A. F. Α. «Βάλς τοΰ Δουνάβεως» περατοΰνται κατ' 
αύτάς. Προιταγωνιστοΰν οί Χάρρυ Αίτκε, Πέτζυ 
Νόρμαν καί ’Έρνστ Βέρεμπες.

—Είς τό «Οΰφα Πάλας άμ Τζόο» τοϋ Βερολί
νου συεχίζεται διά τετάρτην εβδομάδα τό περίφη
μου φίλμ τής A.A.FA. «'Η άσπρη κόλασις τοΰ Πίτς 
Παλίν».

— Τήν 20ήν Δεκεμβρίου 1929 προεβλήθη μέ 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν έν Βερολίνω ή πρώτη ομι
λούσα ταινία«Οΰφα«, «'Η μελωδία τής καρδιάς». 'Π 
ύπόθεσις τοΰ έργου έξελίσσεται εις τιήν Ουγγαρίαν, 
πρωταγωνιστούν δέ όΒίλλυΦρίτς και ή ΝτίταΠάρλο.

—Είς τό Μονάχον, δ σκηνοθέτης Πάμπστ προ- 
τίθεται νά «γυρίση» μίαν νέφν ταινίαν ή δποία θά
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ΡΑΓίϊΓΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

STAHL
ΤΑΙΝΙΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1929-1930

5 ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΣΟΥΠΕΡ

ΣΙΩΠΗΛΑ ΣΟΥΠΕΡΦΙΛΜ10
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ΘΕΣΣΑΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

θεςςαλονικη-οδος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑ

TIFFANY
ΑΘΗΝΑΙ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39Α τηλεΙ φωνον 67-24—τηλεγρ. διευθ ΦΡΑΝΚΦΙΛΜ

ΑΠΕΔΕΙΧ0Η ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΤΟ. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝ ΠΑΝΤΟΤΕ j ΤΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑΣ ΚίΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ! ΤΑΙΝΑΙΣ
ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1929-30

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΑΙ Πράξεις

0 ΤΥΧΕΡΟΣ Τζώρτζ Τζέσελ 10

ΜΙΔΣΤΡΙΜ (ΦΑΟΥΣΤ) Ριχάρδος Κορτέζ, Κ. Ούΐντσωρ, 9

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ Ριχάρδος Κορτέζ, Γουιλλιαμ Κόλιερ καί ’Άλμα Μπένετ 7

ΟΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ Γουΐλιαμ Κόλιερ, "Εντυ Γκρίμπον καί Άλμα Μπένετ 7

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ 8

ΤΥΧΕΡΟΣ
ΜΙΔΣΤΡΙΜ (ΦΑΟΥΣΤ) 
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ 
ΟΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ 
ΦΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ ΦΙΘΥΡΟΣ 
ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ 
ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

Τζιορτζ Τζέσελ
Ριχάρδος Κορτέζ,. Κ. Ούΐντσωρ
Ριχάρδος Κορτέζ, Γουΐλιαμ Κόλιερ καί ’Άλμπα Μπένετ
Γουΐλιαμ Κόλιερ, ’Έν υ Γκρίμπον καί ’Άλμα Μπένετ
Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ
Μ π έλ'_ Μπένετ, Τζώ Μπράουν
Πάτσυ^Ρούθ^Μίλλερ καί Μάλκολμ Μάκ Γκρέγκορ
Ρίτσαρδ/Γαλμάτζ καί Βαρβάρα Μπέτφορτ
Ντούγκλας Φαίρμπανκς
Δωροθέα Σεβαστιάν καί Λώρενς Γκρέϋ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙ ΤΑΙ Πράξεις

ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΤΟΞΟΝ Δωροθέα Σεβαστιάν καί Λώρενς Γκρέϋ 7
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ Πάτσυ Ρουθ Μίλερ καί Μάλκολμ Μάκ Γκρέγκορ 6
ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΕΘΗ Δωροθέα Σεβάστιαν 7
ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Πάτσυ Ρουθ Μίλλερ 7
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΣ Ριχάρδος Κορτέζ, (Κάου Μπόϋ) • 6
ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ Κάου Μπόϋ 7
ΑΓΡΙΟΠΑΠΙΕΣ (προσ τίτλ.) Μπέλ Μπένετ 7

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1928-1929
ΑΓΑΠΗ ΚΟΖΑΚΟΥ Μαργ. Λίβινξτον 6
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Πάτσυ Ρουθ Μίλερ 7
ΛΕΝΤΖΕΡΗ Άλλις Ούάϊτ καί Μάκ Γκεγκόρ 6
ΤΥΦΕΚΙΣΜΟΣ ΤΣΑΡΟΥ "Εβα Σάουθερν 6
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ Ριχάρδος Κορτέζ καί Ούίνδσωρ 7
ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ Ριχ. Κορτέζ—Βαρβάρα Βέδφορδ 8
ΑΛΗΤΑΙ ΒΙΕΝΝΗΣ Αλλις Ντέϊ 7
ΜΟΔΕΡΝΑ ΓΥΝΑΙΚΑ Πάτσυ Ρουθ Μίλερ 7
ΤΡΕΛΛΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ Βαρβάρα Βέδφορδ-Μάκ Γκρέγκορ 7
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΣ Κλαίρη Ούίνδσωρ—Ρόϊ Ντάρσυ 7
ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΔΙΑΒΟΛΟΥ Μπέλ Μπ νετ καί Μονταγκιοΰ Λόβ. 6
ΣΤΟΙΧΕΙΒΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ Δωροθέα Σεβαστιάν-Μονταγκιοΰ Λόβ. 6
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ’Έβα Σάουθερν 7
ΟΡΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΩΝ Ριχάρδος Κορτέζ 6
ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΣΑΓΓΑΗΣ Πάουλιν Στάρκ 6

ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|τ. μαρκατας
βικτωρος ΟΥΓΚΩ 5



ΝΥΧΤΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
(DESERT NIGHTS)

Σκηνή από τό νέον ηχητικόν φιλμ ύπό 
τόν ανωτέρω τίτλον τό όποιον ί)ά προ- 
βληδή προσεχώς από τής οθόνης τοΰ 
«Αττικού». Πρωταγωνιστεί ό συμπαθής 

ζέν πρεμιέ, Τζών Τζΐλμπερ

ΤΑΙΝΙΑ
ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ι Ν ΜΑΓΙΕΡ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15
ΑΘΗΝΑΙ

Τηγεγραφήματα: ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ 
• Τηλέφωνον 6<>—21

ΓΑΜΠΡ02 ΑΠΟ ΠΕΙΣΜΑ
(THE CAMERAMAN)

Μία ωραία σκηνή τής ηχητικής ταινας 
«Γ(> κινηματογραφιστής» μέ τόν Μποΰ- 
στερ Κήτοντόν αομικόν πού δέν γελά πο- 
τ , άλλά πού κά'ει δμως δλον τον άλλον 
κόσμον νά γελά άδιακόπως μέ τήν καρ
διά του. Εΐνε τό ένγον$πού προβάλλεται 
ήδη τόσον έπιτιχώς εις τό « Αττικόν»

ΤΑΙΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΥΙΗ ΜΑΓΙΕΡ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήματα: ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ 
Τηλέφωνον 60—21

CINEMA PARLANT

SALON IDEAL
DIRECTEUR GENERAL: E. KRREMER 

BOULEVARD DE L’UNIVERSITEE N° 36 

rtTHENES —QRECE

Le cinema le plus aristocratique d’ Athenes qui a les plus parfaites instalations 
du Cinema Parlantet Sonore Susteme Amaricain

R. C. A. PHOTOPHONE
2000 PLRCES

A Obtenu I’ exclusivite des Meilleurs Films Parlants & Sonores

R DEJR PROJETE
JAZZ SINGER, BLACKQMAIL, THE MAN and THE MOMENT

e-t.c. e.t.c. e.t.c.

PROJETERR PROCHRINEMENT:
MEADSTREAM, DIVINE LADY, NOAH’S ARC, LOVE and THE DEVIL

E.T.C. E.T.C. E.T.C.

Accepte offres pour la projection de superproductions seulement 
et sujets courts selectiones

P.S. Departement special pour Γ exploitation des films pour 
les cinemas de province.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ TinΣΙΝΕ.©PIAN
: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
■ -- .. . . ........ ............ .............

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
■““*■ ■ ,λ ωτταταΤ — Τηλεγοαωηιιατα ΣΙΝΟΡΙΑΝΓΡΑΦΕΙΑ: Όδό; Kolwiv, 29 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤηΙ^ρίμα™ Σ1ΝΟΡ1ΑΝ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BwgX» 3 (M.IW* Μ.οι·0λα)

Με την συμπλήρωσιν τον έκτου έτους άπό τής έκ- 
δόσεώς του, ό «.Κινηματογραφικός άστήρ» εύρίσκεται 
εις τήν εύχάριστον θέσιν νά έκδοση και πάλιν τό ετή
σιόν του τεύχος και μάλιστα ώς παρουσιάζεται τούτο 
σήμερον.

Είναι πραγματικά υπερήφανος, διότι είς τούτο συνε- 
τέλεσαν ουκ ολίγον δχι μόνον οί έντιμοι και θαρραλέοι 
άγώνες του υπέρ τής προόδου τοϋ κινηματογράφου' έν 
‘Ελλάδι, καί ή άναγνώρισις αυτών απ’ δλον τόν κινη
ματογραφικόν μας κόσμον, σΑλά καί οί άφοσιωμένοι φί
λοι συνεργάται του οί όποιοι διά τής τόσον πολυτίμου 
συνεργασίας των συνετέλεσαν είς τό νά καταστή τό πο
λύτιμον τούτο καί μοναδικόν άνά τήν ’Εγγύς 'Ανατο
λήν περιοδικόν, ό μοναδικός σύν τροφος και πολύιιμος 
οδηγός δχι μόνον τών επιχειρηματιών τοϋ κινηματο
γράφου, άλλά και τών απλών φίλων τής έξοχου αυτής 
έβδομης τέχνης. Είναι δέ πεπεισμένος δτι οί άγαπητοί 
του φίλοι οί τόσον ένθέρμω. ύποστηρίξαντες τοϋ; κατά 
καιρούς άγώνας του καί έκτιμήσανιες δεόντως τάς 
προσπάθειας του, θά εξακολουθήσουν καί είς τό μέλ
λον νά παρέχουν τήν ύποστήριξίν των. μέ τήν πεποί- 
θησιν δτι προσφέρουν τάς ιδεώδεις υπηρεσίας πρός τόν 
λαόν.

Διότι άν ό πολιτικός τύπος είς δλας τάς χώρας τοϋ 
κόσμου προσέφερεν καί προσφέρει τάς μεγαλειτέρας υ
πηρεσίας διά τήν άνόρθωσιν τών λαών, οϋτω καί ό κι
νηματογραφικός τύπος προσφέρει τάς άναλόγου; τοιαύ- 
τας, δεδομένου δτι ό κινηματογράφος είναι τό μόνον 
μέσον διά τήν προσέγγίσιν τών λαών. Ενταύθα δέον νά 
άναφέρωμεν μίαν περίληψιν τοϋ λόγου τοϋ άειμνήστου 
μεγάλου πολιτικού τής Γερμανίας Στρέζεμαν έκφωνη- 
θέντα είς γεύμα παρατεθέν έν Βερολίνω ύπό τής έται- 
ρίας U.F.A.

«Τά νΕθνη οφείλουν νά συνενώσουν πολιτισμόν καί 
παιδείαν είς εν δλον, είς σύνολον Ιδανικού, διότι, μόνον 
δταν τά ”Εθνη διά τής τοιαύτη. συνενώσεως μορφώσουν 
έν ιδανικόν, θά άποβή δυνατή ή πραγματική προαγωγή 
αυτών. Τό κοινόν ιδανικόν, έπιτυγχανόμενον, θ' άποτε- 
λέση δεσμόν στερεώιερον τοϋ έκ τής άνταλλαγή; έμπο- 
ρευμάτων πλαττομένου. 'Ο δεσμός ό πραγματικός είναι 
άναμφισβητή ως σιερεώτερος τοϋ ύλικού, τούτου δ' ένε
κα πολλά άποκδέχομαι έκ τής κίνημαγογραφίας, ής ή 
οθόνη γενομένη άγωγός νέων Ιδεών καί εύγενών συναι
σθημάτων, θά συντελέση πάντως είς τήν προσέγγίσιν 
τών λαών, άντιλαμβανομένων καί νοούντων έκ τών έπί 
τής οθόνης παραστάσεων τήν λαϊκήν ψυχήν έκάστου 
αυτών».

Τοιαύτης λοιπόν οϋση, τής αποστολής τής κινημα
τογραφία^ , προσπαθοϋμεν καί ημείς έν τω μετρώ τών 
δυνάμεών μας νά συντελέοωμεν ρίς τήν ύπό τοιαύ^ην 
έννοιαν άπεικόνισιν αυτής.

Μετά λύπης μα; δμως παρετηρήσαμεν, κατά τό διά
στημα τών εύγενών μας αυτών αγώνων, ανθρώπους οϊ- 
τινε; είχον κάθε συμφέρον νά ύποστηρίξουν τάς προ
σπάθειας μας, διότι αύται είναι άναμφισβητήτωςκοιναί, 
νά θέλουν τόν θάνατον τοϋ κινηματογραφικού τύπου., 
διότι δέν ήθέλησεν ουτος νά έξυπηρετήση κατά καιρούς 
ατομικά, άλλά γένι .ά συμφέροντά.

Εϊμεθα δμως πεπεισμένοι δτι θά έλθη ημέρα, αργά 
ή γρήγορα, κατά τήν οποίαν.αυτοί οί ίδιοι θά ομολογή
σουν τήν πλάνην των καί θά ταχθούν καί αυτοί παρά 
τό πλευράν μας σημαιοφόροι ένός κοινού ευγενικού ά- 
γώνος.

‘Η κίνησις είς όλους τού, κινηματογράφους τών 'Α
θηνών, κεντρικούς καί συνοικιακού; ύπήρξεν αρκετά 
ζωηρά καί τούτο λόγιο τού ψύχους, άλά καί πρό παν
τός λόγω τών μεγάλων έορτών. 7Ητο δέ τοιαύτη ή συρ

ροή τοϋ κόσμου, ώστε τά κινηματοθέατρα ήραγκάζοντ0 
νά άνοίγουν τά μέν συνοικιακά άπό τής 9 π. μ., τά δέ 
κεντρικά άπό τής 10 π. μ., έννοεϊται δμως τά δεύτερα 
μέ τιμάς ήλαττωμένας μέχρι τής 1 μ. μ.

Κατά τήν παρ. έβδομάδα είς τούζ κεντρικούς κινη
ματογράφους προεβάλλοντο τά έξής έργα : Είς τό 
«Σπλέντιτ» ένα καλούτσικο έργο ύπό τόν τίτλον «Ο,' τε
λευταίοι Τσάροι», είς ιό «ΟϋφαΠάλας>9«ΐΟδίγαμοςΌ ται· 
via Ουφα μέ τήν Μπέττυ ”Αμαν, εις τό «’Αττικόν > ένα 
θαυμάσιον άστυνομικόν έργον ύτό τόν τίτλον «"Οταν ή 
πόλις κοιμάται» μέ τόν ύπέροχον Λόν Τσάνεΰ. είς τό 
«Σάλον Ίντεάλ» έσυνεχίσθη καί διά δευτέραν έβδομάδα 
ή ώραία όμιλοϋσα ταινία «Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου» 
μέ τήν "Αννυ 3Όντρα, είς τόν ^Απόλλωνα» ένα αρκετά 
ζωηρόν έργον πλήρες σκανδαλιστικών σκηνών ύπό τόν 
τίτλον Γεναΐκες στό βόρβορο>, καί είς τό«Πάνθεον»μία 
ταινία τής Φόξ Φίλμ αΚαρμελίτα» μέ τήν Ντέλ ΡίοΧ καί 
τόν Άλβαράντο.

*
Τό παρελθόν Σάββατον 21 Δ]βρίου 1929 εγένετο 

είς τήν Αίθουσαν τοϋ Κινηματοθεάτρου «Ροζικλαΐρ· 
γενική Συνέλευσ.ςτήςΤΙ.Ε Κ.εί; ήν παρέστησαν 45 μέλη 
διά τήν κατά τόν νόμον, εκλογήν νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου, καθ' ήν έςελέγη Πρόεδρος σχεδόν παμψηφει 
καί πάλιν ό κ. ΙΙαν. Γκρέτση;. Κατά τήν άνωτέρω γε
νικήν Συνέλευσιν προήδρευσε τιμής ένεκεν ό κ. Ν. Λα- 
ζάνης επίτιμος πρόεδρο; τού Σωματείου. Τό έηλεγέν 
νέον Διοικητικόν Συμβούλιον έχει ώ; έξής : Πρόεδρος 
ό κ. Παν. Γκρέισης, άντιπρόεδρος ό κ. Θ. Δαμασκηνός, 
γεν. γραμματεύς ό κ. Γ. Παπαστόφας, ταμίας ό κ. Φ. 
Φίνος, κοσμήτωρ ό κ. Εύάγ. Βακογιάννης καί σύμβου
λοι οί κ. κ. Δ. Βουλγαρίδης, Κ. Χλοΐδης, Δ. Γιαννάτος, 
Ν. Φωκάς,1. Παπαχριστοφίλου, Α. 3Αναστασιάδης. άνα- 
πληρωματικοί, δέ οί κ. κ. ‘Ηρακλ. Οικονόμου, Δ. Ψαρ- 
ράς, Γεώργ. Συνοδινός καί Κ. Γαζιάδης.

Άπο τινων ημερών άσθενεΐ βαρέως εκ γριππωδους 
πνευμονίας ό συμπαθής διευθυντής τής ‘ Εταιρίας 
«Συμβατική» κ. Θ. Δαμασκηνός. Είς τόν άγαπητόν φί
λον ασθενή ό α Κινηματογραφικός ’ Αστήρ» καίμαζύ του 
ολόκληρος ό κινηματογραφικός κό ^μος τής Ελλάδος τοϋ 
οποίου είνε άγαπητόν μέλος, εύχεται ταχεΐαν άνάρ- 
ρωσιν.

* * *
'Η ύπό τού τέως άντιπροέδρου τής Π.Ε.Κ. κ. Γ. Σα

μαρτζή ύποβληθεΐσα είς προγενεστέραν Γεν. Συνέλευ
σήν τοϋ Σωματείου πρότασιν, δπως διά τήν ένίσχυσίν 
τού ταμείου τής Π.Ε.Κ. κρατείται δ^ Λέκάστην έ· 
νοικίασιν ταινίας έκ μέρους τώνγραφείων έκμεταλλεύ- 
σεςω ταινιών καί έν δεκάδραχμον, τά όποια θά διαβιβά
ζονται κατά μήνα είς τό ταμεϊον τοϋ Σωματείου εγένετο 
δεκτή ένθουσιωδώς ύφ3 ολοκλήρου τοϋ κινηματογραφι
κού κόσμου τής ‘Ελλάδος καί σπεύδουν δλοι νά καταβά
λουν ευχαρίστως τό μικρόν αύτόποσόν,διότιμόνον οϋτω 
θάδυνηθή νά άντιμετωπίζη τάς έκάστοτεέμφανιζομένας 
άνάγκας. Έκ παραλλήλου τό Δ. Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ. 
μελετά τό ζήτημα δπως οί κεντρικοί κινηματογράφοι οί 
όποιοι ενοικιάζουν μίαν ταινίαν τήν έβδομάδα, καταβά
λουν είς τό ταμεϊον δχι δεκάδραχμον διότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει θά είναι άδικον, άλλά άνάλογον ποσόν 2-6 
προγραμμάτων καί μάλιστα είς διπλοϋν.

3Επίσης άπεφασίσθη καί έτέθη είς έφαρμογήν δπως 
άπό τοϋ Δεκεμβρίου 1929 αί μηνιαϊαι συνδρομαί τών 
μελών τής Π.Ε.Κ. μειωθούν άπό πεντήκοντα δραχμάς 
είς δέκα.

*
Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν είζ άλλην σελίδα δημο- 

σιευόμενον νέον νόμον περί λειτουργίας κινηματογράφων



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ G5
ΚιΛημ. Φοϊνιξ (Τούμπας). Προεβλήθη τό έργον ·Τ 

έμπόριον τής λευκής σαρκός».
ιΊΛΤΡΑΙ

Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας σχετικό»; 
παρουσιάζεται άρκετά ζωηρά, τοΰτο δέ οφείλεται κυρίως 
είς τήν προβολήν εκλεκτών έργων. Κατά τήν τελευταίαν 
εβδομάδα συμφωνήσαντες καί οί δύο κινηματογράφοι, 
έπρόβαλαν συγχρόνως τήν ελληνικήν ταινίαν «Μπόρα» τής 
οποίας ή προβ.ιλή έξηκολούθησε καί κατά τήν εβδομάδα 
τών Χριστουγέννων. Εκτός τοΰ άνωτέρω φίλμ κατά τό 
λήξαν δεκαπενθήμερον μάς παρουσίασαν καί τά έξής έργα:

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
«Έγώ τόν σκότωσα», «Ό λυσσασμένος σύζυγος» μέ τόν 
Σύντ Τσάπλιν, «Τό γαμήλιον έμβατήριον» τή συνοδεία 
άσματος ύπό τής κ. Κορνηλίας Ζαφειροπούλου, «Γιολάν- 
δα» έπίσης μέ τραγούδι καί «ΊΙ Μπόρα».

Κιν /μ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Έγώ τόν 
σκότωσα», «Ό πτερωτός καβαλλάρης», «Διπλή άπαγωγή , 
«Γαμήλιον έμβατήριον», «Ό δαιμόνιος γίγας». «Ή κοιλάς 
τού θανάτου» καί «Ή Μπόρα». Προσεχώς «Τό κουρέλι», 
«Τό χρήμα κ λ.π.

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν ΊΙ παιχνιδιάρα κό- 
μησσα» μέ τήν Ντίνα Γκράλα μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «”0- 
νειρον (ομορφιάς», < Παρί Γκέρλς», «Βασιλική τίγρις» καί 
«Ή Μπόρα». Προσεχώς «Μανωλέσκο καί «Ό γαιοκτή- 
μων τοΰ Τεξάς». ' Ανδριόπουλος
ΑΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Στερνό φιλί», 
«Σωματέμποροι», «Αντίο νεότης» άνευ όμως έπιτυχίας. 
διότι ό κόσμος άποφεύγει τήν αίθουσαν λόγω τοΰ ψύ
χους. Υπάρχουν δύο θερμάστρες έντός τής αιθούσης, άλλά 
δυστυχώς είναι άνεπαρκεΐς, διότι ή αίθουσα είναι αρκετά 
μεγάλη, τό δέ ψύχος έδώ είναι δριμύτατον. Μ’ ολα ταΰτα 
είς τά διανεμόμενα φέίγ-βολάν διαφημίζεται ή θερμότης 
τής αιθούσης, ό δέ κόσμος πού πληρώνει είσιτήριον 15 
δραχμών άναγκάζεται νά φεύγη είς τό μέσον τής παραστά- 
σεως.

Έπίσης προεβλήθησαν καί ήρεσαν τά έργα «Γέλα πα- 
ληάτσο» μέ τόν Δόν Τσάνεϋ καί «Δόκτωρ Σαϊ(ερ» μέ τόν 
Πέτροβιτς.

Ή διεύθυνσις τού άνωτέρω κινηματογράφου μάς ειδο
ποιεί δτ τά Χριστούγεννα θά προβάλη τό έργον «Ίβαν
γκορόδ», τήν δέ πρωτοχρονιά τήν «Ραμόνα». Ημείς συνι- 
στώμεν είς αύτήν πρό παντός νά κρατή τήν αίθουσαν ζε
στή διά νά μή τουρτουρίζει ό κόσμο; άπό τό κρύο.

Προσεχώς «Μανωλέσκο», «Ρωσσική θύελλα» (έκ πα
ραδρομή; έδημοσιεύθη είς τό προηγούμενον δτι προεβλή
θη) καί «Μέγα; Πέτρος» ταινία παλαιοτάτη, παραγωγής 
1923, ή οποία διαφημίζεται ώς ταινία παραγωγής 1930, 
διότι ώ; τοιαύτη τήν συνέστησε δ ένοικιαστής της κ. Άλκ. 
Γούναρης πρός τόν κ. Αναγνώστου, ό όποιος δυστυχώς 
πιστεύει.

Τό γυμνάσιόν μας δπως καί άλλων πόλεων έχει τον κι
νηματογράφον του, δύστυχοι; όμως δέν προβάλλονται ται- 
νίαι διδακτικαί καί ωφέλιμοι διά τά παιδιά, άλλά τού εί
δους τών Κάου-Μπόϋ, ώ; «Ό ατρόμητος καβαλλάρης» έκ 
τής άποθήκη; τού κ. Άλλ. Γούναρη. Καταγγέλλομεν τόν 
κ. Γυμνασιάρχην είς τό ύπουργεϊον τής Παιδείας.

Ό μεγαλέμπορος τής πόλεώς μας κ. Άθαν. Τρακασό- 
πουλος διατηρεί είς τήν οικίαν του θαυμάσιον κινηματο
γράφον. Συγγενικά! καί φιλικαί συγκεντρώσεις παρακολου
θούν τάς οικιακός παραστάσεις κατά τάς οποίας προβάλ
λονται διάφορες κωμωδίες ώ; καί μικραί δραματικοί ται
νίαι. Νικ. Μαρκίδης
ΛΕΒΑΔΕΆ

Ή κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας, δυστυχώς 
δέν εύρίσκεται είς πολύ άνθηράν κατάστασιν. Παρ' δλην 
τήν έν Άθήναι; κρατούσαν άντίθετον γνώμην, ώς μοί έ- 
δήλωσε καί ό κ. I. Ίωαννίδης διευθυντής τοΰ έν τή πόλει 
μας κινηματόγρ. «Αττικόν» ή οικονομική κρίσις, ή οποία 

| δένάφησε άσυγκίνητον καί τήν πόλιν μας,έπέδρασε καί έπί

ό όποιος έλπίζομεν νά τεθ·ή εις εφαρμογήν ώς έ'χει, δε- I 
δομένου δτι μέχρι σήμερον πού γράφονται αί γραμμα'ι 
αύται ενρίσκετιιι ύπό ψήφισιν έν τή Βουλή φηφισ&έντος 
μάλισια καί είς πρώτην άνάγνωσίν. τδ όποιον πρέπει να 
έχουν νη' οψιν των οχι μόνον στάνιες οι ετΐΐχειρηματι,αι 
κινηματογράφων, άλλά καί αυτοί οι φίλοι τοΰ κινημα
τογράφον οι συχνάζοντε; εις τά κινηματοθέατρα.

Έαϊσης συνισταται ίδιαιτέρω; κιι ή αναγνωσις του 
«Κινηματογραφικού Καζαμία 1930> δημοσιευόμενου εις 
δ ίλην σελίδα διότι ασφαλώς &ά κάμη όλους νά γελάσουν 
με τήν καρδιάν των μέ τό πνεύμα καί τήν εν&υμίαν του.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Π E IP Α ΙΕΥΣ

"Αρκετή κινηματογραφική κίνησις παρετηρήθη κατά τό 
λή'ξαν δεκαπενθήμερον ή βελτίωσις κάπως τοΰ καιρού καί 
αί ένεκα τών εορτών ήμέραι αργίας συνετέλεσαν είς τό νά 
κάμουν οί έπιχειρηματίαι καλές δουλείες. Ούτω προεβλη- 
θησαν τά έξης έργα : , , , ,

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ. «Διψασμενη για φιλία» με την 
Κόλιν Μούρ καί τό Παιδί τοΰ δρόμου*.

Κινημ ’Ολύμπια. «Ή Καλύβα τοΰ μπάρμπα Τόμ», το 
όποιον ήρεσε και «Μαίρη Λοΰ» με την Αυα Μαρα.

Κινημ. Σπλέντιτ. «Ό ευνοούμενος τής Τσαρίνας» μέ 
τςν Ίβάν Μοσζοΰκιν καί «Αί Πτέρυγες» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου. Άμφότερα έσημείωσαν μεγάλην έπιτυχίαν.

Κινημ. ‘ Φως. Προεβλήθησαν τά έργα : «Ό ’Αετός τών 
θαλασσίων», «Λεμβούχος τοϋ Βόλγα» καί ή «Μπαλαρίνα 
τής Μόσχας» μέ τήν Ντολορές Ντέλ Ρίο.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα : «Καου 
Μπόϋ καί Πριγκήπισσα», ή «Αυκοφωληά» μέ τόν Τόμ Μίξ 
καί ή συνέχεια τοΰ επεισοδιακού «Υιός τοΰ πειρατοΰ >.

Έμμ. Βρυέννιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «'Ωραία 

εξόριστος» καί «Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ» αμφοτερα με 
επιτυχίαν. Έπίσης τό έργον «Ή υάσκα τοΰ σατανα».Προ- 
σεχώς" «Ή ποιγκήπισσα τοΰ ιπποδρομίου» καί «S.O.S.»

'Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Άσφάλτ», 
«Τό χρήμα» καί «Ό πρίγκηψ τοΰ καρναβαλιού» μέ τόν 
Χάορυ Λίτκε. ,

'Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν αι ταινίαι * Η σπη
λιά τού τρόμου», «Ή άθώωσις τοΰ ένοχου», «Τό στοιχειω- 
μένο καράβι» καί «Ή φλόγα τού θανάτου» μέ τόν Ντούγ
κλας Φαίρμπαγκς υιόν.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν Ό πρίγκηψ φοιτητής», 
«Ή γυναίκα μέ τό κοράκι» καί *Ό ουρανός τής. δόξης».^

Κινημ. ’Ε&νικόν. Τελείως έπισκευασθείς ήρχισε τάς 
παραστάσεις του δ νέος κινηματογράφος«Έθνικόν» πρώην 
«Άλάμπρα» παρά τήν πλατείαν Λ. Πύργου, μέ τό εργον 
«Κύκνειον άσμα» μέ τήν Έβελυν Χόλτ.

Κινημ. Άστήρ. Τήν αυτήν ημερομηνίαν, 22 Δ]βριου 
1929, έκαμε τήν έναρξιν τών παραστάσεών του καί νέος 
κινηματογράφος ύπό τόν άνωτέρω τίτλον, ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τών αδελφών κ. κ. Σεγκούρα. JO λαϊκός ούτος κινη
ματογράφος έπροβαλε ως πρώτον εργον «Δράμα τής Σαγ- 
γάης» μέ τήν Παυλίνα Φρέντερικ.

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν Τό διαβολεμένο μυ
στικό» καί επεισόδια άπό τό έργον «Μεγάλη κούρσα». Ε
πίσης προεβλήθησαν «Ή Άστέρω», «Φαντάσματα νυκτός» 
καί «Τό έμπόριογ τής λευκής σαρκός».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ορνεα 
θαλάσσης», «Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου», «Τό κουρέλι», 
Ή βασίλισσα τοΰ Σαββά» καί συνέχεια τοΰ επεισοδιακού 

«’Αστυνόμος ασυρμάτου».
Κινημ. Ρουαγιάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τυφε

κισμός τοΰ Τσάρου», «Τό στοιχειωμένο καράβι» καί «Ό 
δρόμος τής Σαγγάης». ( ,

Κινημ. Μοντέρν. Προεβλήθησαν διάφορά επεισοδιακά 
καί <Τό Ίβανγκορόδ».

ένοχο; , «Γυναίκα κουρσάρο;» καί «’Άγνωστος». Άλλά 
διατί προεβάλλοντο διά μίαν ή δύο ήμέρας ; Έπίσης προ
εβλήθησαν τά έργα «Ρωσσική θύελλα καί «Ό μαΰρος 
άετός».

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθη τό έργον Τά δύο κόκ
κινα .τριαντάφυλλα» μέ τόν Χάρρυ Χάλμ. Έπίσης τό έρ
γον «'Όταν τά νειάτα διψοΰν».

Κινημ. Ρέμβη. Προβάλλονται διάφορα έπεισοδιακά.
Βογιατζής

Κινημ. Ποικιλιών. Μέ άφάνταστον έπιτυχίαν προε
βλήθη τό έργον «Λευκός γάμος» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. 
Άκολούθοις προεβλήθησαν τά έργα «Έγκλημα καί Έξιλέ- 
ωσις». «Τό πλήθος», «Ό τελευταίος τής φυλής» μέ τόν 
Τόμ Μίξ καί «Έρω; καί διάβολος» μέ τόν Μίλτων Σίλς.

Προσεχώς «Φαζίλ», Μυστηριώδης κυρία» καί«Τιμωρία».
Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Ή 

νήσο; των ονείρων», Ό τελευταίο; μορφασμό;» καί μέ έ
πιτυχίαν «Ό έπιβάτης». Μπιζ*λης
ίΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠθΛ Σ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Τό θύμα» μέ τήν 
‘Έβελυν Χόλτ καί «Σενορίτα μέ τήν Μπεμπέ Ντάνιελς. 
Προσεχώ; < Καζανόβα» μέ τόν Μοσζοΰκιν.

Θράκης Θρύλος 
ΒΑΘΥ(Σάαου)

Κιτημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν αί ταινίναι «Φαιδώ- 
ρα», «Νύχτες Τροπικών» καί «Ό μυστηριώδης μάγος».

Κινημ.’Ηραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσα άπό τό 
βόρβορο», «Ό χορευτή; τή; κυρίας μου», «Μοντέρνο 
βάλς», «Λουϊζιάνα» καί τό έπεισοδιακόν «Σιναμπάρ».

Πούλμαν 
ΚΑΡΛ0Β1ΣΙ

Κινημ. Πανσαμιακόν. Άπό ημερών διέκοψε τάς παρα
στάσεις τού κινηματογράφου καί δίδει τοιαύτας ό θίασος 
Πλέσσα— Μπάρτζου.
ΜΥΤΙΛΗΝΙϋΙ (Σάμου)

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον τής πόλεώς μας 
προεβλήθησαν τά έργα Φιφή», τό έπεισοδιακόν «'Ο πύρ
γος τοΰ Νέλ», «Ή αμαξοστοιχία άρ. 340» καί «ΊΙ ναυμα
χία τής Έλιγολάνδης». ”
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου).

Είς τόν κινηματογράφον μας προεβλήθησαν τά έργα 
«Φλόγες απατηλές», «Τό πεπρώμένον», «'Η ναυμαχία τής 
Έλιγολάνδης» καί «Ό στοιχειωμένος πύργος». Μ.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τέλος 
τού Μόντε—Κάρλο», «Τί έπαθε ό «Γιάννης», «Άβδούλ 
Χαμίτ», «Άγρια δικαιοσύνη» «Κροκέτ» καί «Ή κόρη τής 
καταιγίδας». Μ. Κοέν
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Μετά τά τήν προβολήν τοΰ έργου 
«"Ανθος τής Βαγδάτης» προεβλήθησαν τά έργα «Δράματα 
ωκεανών» μέ σχετικήν έπιτυχίαν καί «Μέ τό στανειό θά...» 
’Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Δ. Ζαφειριού.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ονειρα πού 
σβύνουν», «Μυστηριώδες ταχυδρομεϊον», *'Ο τελευταίος 
άνθρωπος έπί τής γής» καί «Αιχμάλωτος». Προσεχώς «Φω
τιά», «Δόν Ζουάν» κλπ. "ΑΦανς—Τσ'ιρς
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προ: βλήθησα' τά έργα «Τό νυφικό 
κρεββάτι·, Τελευταία έπιδρομή», «'Η γυναίκα μέ τό μα- 
στίγιον» καί «Μούς ό άλήτης».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Ό στοιχειωμένος κα
βαλλάρης», «Τό χαρέμι τοΰ Όσμάν», «Ό 'ιπτάμενος άν
θρωπος» καί «Τό στοιχειωμένο σπήτι». Στογιαννίδης 
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Αρπαγε;

τών επιχειρή σεων τοΰ κινηματογράφ ιυ. Άν λβη τις ύπ’ 
δψιν δτι ή πόλις μας δέν αριθμεί πλέον τών 13 χιλιάδων 
κατοίκων εκ τών οποίων τά 7]10 είνε γεωργοί, οί θαμώ- 
μώνες τοΰ κινηματογράφου δέν ύτερβαίνουν ποτέ τούς 
τριακοσίους καί τούτο μόνον κατά τάς Κυριάκός καθ’ δ
σον τάς αλλας ΐζμέρας μετά δυσκολίας κατορθοόνομεν νά 
προσελκύσωμεν έστω καί είκοσι έξ αυτών. Πώς εϊνε λοι
πόν δυνατόν ύπό τάςσυνθήκα; αυτά; άφ’ ένός καί τής βα- 
ρυτάτης φορολογίας άφ' ετέρου νά προοδεύση έδώ ό κινη
ματογράφος ; Έπειτα δέν πρέπει νά λησμονώμεν καί τήν 
πλεονεξίαν τών έν Άθήναις ένοικιαστών ταινιών οϊτινες 
νομίζουν δτι αί Έπαρχίαι θησαυρίζουν. ’Άν θέλουν, άς 
έλθουν νά δοκιμάσουν πώς θησαυρίζομεν.

Κινημ. ’Αττικόν. Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα «Ό αιχμάλωτος τών άγριων» καί 
«Λευκή Σκλάβα».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μανικιου- 
ριστα άλά γκαρσόν*, «Ματωμένη χορεύτρια» καί «Επάνω 
τα χέρια». Πανουργίας
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κινηματογράφος «’Απόλλων». Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Έγώ τόν Σκότωσα» καί τό «Διαμάντι τοΰ Τσάρου».

Κινηματ.ι ’Αγλαΐα». Προεβλήθη ή ταινία ό«Πυροσβέ- 
στης».

Χανιωτάκης 
ΑΡΧΑΝΕΣ Κρήτης

Είς τόν μοναδικόν μας κινηιιατογράφον προεβλήθη τό 
έργον «Πεδιάς φλογών».

Χανιωτάκης 
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα «Χοΰλα», «Ρωσσική θύελλα» «Ή 
ψευτοχήρα» καί «Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνα» 
μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ. Προσεχώς «Ή κόρη τοΰ Σεΐχη».

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό θΰμα τοΰ πολέ
μου» μέ τήν Πάτσυ Ρούθ Μίλλερ μέ καλήν έπιτυχίαν, έπί
σης «Ό καμπαλέρο» μέ τόν Ρίτσαρντ Τάλμαντζ καί «Ή 
τρελλή χορεύτρια».

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν «'Ένα έξυπνο κόλπο», 
< Δαμαστής έξ έρωτος», «Ή κούρσα τής ζωής καί τού θα
νάτου «καί «Οί άφηνιασμένοι ταύροι*.

Κινημ. Ν. ’Ιωνία. Διάφορα έπεισοδιακά.
Παπαβασιλείου 

ΧΑΝΙΑ
Κινημ. Ίδαϊον “Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η 

κόρη τού γλεντζέ». «Ό πρίγκηψ κοζάκος» μέ έπιτυχίαν,«Ό 
άετός τής Ισπανίας», «Διαβολογυναίκες» καί «Ή Ελένη 
τής Τροίας».

Κινημ. 'Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Οί λύκοι τοΰ άέ- 
ρος», τό έπεισοδιακόν «Τρία κοΰπα», «Οί κίτρινοι πειρα- 
ταί», «Φιλοδοξία» καί «Κατά φαντασίαν πριγκήπισσα».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι ·Τό μυ
στηριώδες άεροπλάνον», «Ρόζ Μαρί·,«Άννα Καρενίνά*καί 
«'Ο άνεμος».
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα *'Η πριγκήπισσα τής σοκολάτας», 
«Ή χορεύτρια τής Γρεννάδης», «Τό μελανόν της σημεϊον , 
«Τραγωδία Βιέννης», «'Η κουρτιζάνα τή; Σεβίλλης» καί 
ύπέρ τών μαθητικών συσσιτίων ύπό τής Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος τό έργον «Πρώτη άγάπη».

Καζαντζής 
ΣΕΡΡΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθη τό έργον 
♦ Τό έρωτευμένο θαλασσοποΰλι». Έπίσης μεγάλην έπιτυ
χίαν έσημείωσε καί τό έργον τοΰ Τολστόί «Ζωντανόν πτώ
μα», «Τραγωδία μιάς κοκόττας» καί «Άδριανή Λεκου- 
βρέρ».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα 
«Ή Κόλασις» τοΰ Δάντε, «Γυναίκα διάβολος», «Δίκαιος
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τής δόξης·, «Ουγγρική ραψωδία», «Οί λησταί τοΰ Όλυ
μπου», -Δέκα μοντέρνες εντολές» καί «Ή χορεύτρια τοΰ 
Τσάρου».Κινημ. Κοιμικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Μη- 
τρόπολις», «Τό θΰμα τής τύχης καί «Πρίγκηψ κο- 
ζάκος». Π. Πετρακάκ ής
ΑΜφιΣΣΑ

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν άνευ επιτυχίας τά 
έργα "Ομορφες γυναίκες καί «Μόντε Κάρλθ3. Δυστυχώς 
λόγω κακής λειτουργίας τών ηλεκτρικών μηχανών τοΰ ερ
γοστασίου τής πόλεώς μας έξ ού λαμβάνει ρεΰμα διά τήν 
λειτουργίαν του, ό κινηματογράφος ήναγκάαθη νά μή λει- 
τουργήση καθ’ δλην τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα.
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπι- 
τυχίαν τά έργα «Βόλγα-Βόλγα ·, «Ό θαλασσοπόρος καί 
«Σιωπηλός σωιήρ».
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Λούξ. Προεβλήθησαν λίαν έπιτυχώς τά έργα 
«Δαυίδ καί Γολιάθ», «Οί νεοσύλλελτοι», «Τό ταγκό τοΰ

ο her νμ περί αεποϊμιμ wnrhatotpahiui
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ 

Περί κινηματογράφων.
(Ώς έτροποποιήθη ύπό τής έπί τών ’Εσωτερικών Κοινο

βουλευτικής Επιτροπής καί εΐτα ύπό τοΰ 'Υπουργού τών 
’Εσωτερικών).

"Αρθρον 1.
Λειτουργία κινηματογραφικών ή παρεμφερών έγκατα- 

στάσεων έπιτρέπετε μόνον κατόπιν άδειας τής άστυνομι- 
κής άρχής, ήτις, έάν ή προβολή εικόνων γίνεται έν άνοι- 
κτφ χώρο), δστις δμως πάντοτε δέον νά ή περιπεφραγμέ- 
νος κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τελείως τήν έξωθι θέαν, 
έκδίδεται μετά γνωμοδότησιν τοΰ οικείου νομομηχανικοΰ 
ή άστυμηχανικοΰ, έάν δέ έν κλειστφ χώρφ έκδίδεται μετά 
σύμφωνον γνιύμην τοΰ κατά τό έπόμενον άρθον Συμ
βουλίου. "Αρθρον 2.

Τό Συμβούλιον, συγκροτούμενου δι’ άποφάσεως τοΰ 
οικείου Νομάρχου, άποτελεϊται έκ τοΰ Διευθυντοΰ τής Νο
μαρχίας, τοΰ προϊσταμένου τής ’Αστυνομικής ’Αρχής, τοΰ 
παρά τή οίκείφ άστυνομική άρχή άπεστασμένου μηχανι
κού, έν έλλείψει δέ τοιούτου ενός μηχανικού δριζομένου 
ύπό τοΰ Νομομηχανικοΰ, ενός ήλεκτρολόγου καί ένός 
άστυϊάτρου ή τών νομίμων αύτών άναπληρωτών. Διά τάς 
έκτος τής έδρας τοΰ νομοΰ πόλεις άντί τοΰ Διευθυντοΰ 
τής Νομαρχίας ορίζεται καθ’ ύπόδειξιν τοΰ οικείου Προέ
δρου είς Πρωτόδικης καί έν έλλείψει τοιούτου ό οικείος 
Είρηνοδίκης.Τό Συμβούλιον θεωρείται έν άπαρτίφ παρόντων τριών 
μελών αύτοΰ, άπαραιτήτως δέ τοΰ μηχανικού ήλεκτρολό
γου, καί άποφαίνεται διά πλειοψηφίας άφοΰ άκούση πάν
τοτε μέν τόν Διευθυντήν ή άντιπρόσωπον τής έπιχειρή- 
σεως, οσάκις δέ «κρίνει σκόπιμον καί οίαδήποτε άλλα πρό
σωπα.Διά τάς ’Αθήνας τό Συμβούλιον άπαρτίζεται: 1) ’Εκ 
τοΰ προϊσταμένου τής άστυν. άρχής, 2) τοΰ προϊσταμένου 
σχεδίου πόλεων, 3) τοΰ τμηματάρχου τοΰ ήλεκτρολογικοΰ 
Τμήματος τοΰ 'Υπουργείου τής Συγκοινωνίας, 4) ένός 
άστυϊάτρου καί 5) ένός αντιπροσώπου τής Π.Ε.Κ. ή τών 
νομίμων αύτών άναπληρωτών.

Διά τόν Πειραιά τό Συμβούλιον άπαρτίζεται: 1) έκ 
τοΰ προϊσταμένου τής άστυν. άρχή,, 2) τοΰ προϊσταμένου 
σχεδίου πόλεων, 3) τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας τών 
ήλεκτρομηχανολογικών έγκαταστάσεων τοΰ 'Υπουργείου 
τής Συγκοινωνίας, 4) ένός άστυϊάτρου καί 5) ένός άντιπρο- 
σώπου τής Π.Ε.Κ.

θανάτου», «Ό κουρσάρος μέ τή μάσκα», «Σκιά νυκτός- 
«Ίπποδρόμιον Βόλφσον», ·Όθέλλος». «Ή κόλασις τοΰ έ
ρωτος καί «Τό μοιραϊον ρήγμα».

Κινημ. Πάν&εον. "Ηρξατο άπό τινων ημερών τών έρ- 
γασιών του καί προέβαλε τά έργα < Βενενόζα», «"Βαρβάρα 
ή κόρη τής έρημου» καί «Παγκόσμιος πόλεμος»

Άπό τοΰ Φεβρουάριου θά λειτουργήση καί τρίτον,συστη
ματικόν όμως, κινηματοθέατρον υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
κ. Μάτσα. Άκρο&αλασσϊτη;
Πν°ΓΟΓ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό νόθος», 
«Ή αδελφή της άπό τό Παρίσι», «Ή νυχτερίδα», «Μαται- 
ότης», «’Ονειρώδες βάλς» καί «Ό τυχερός».Άνδριόπουλος
ΒΓΡΙΝΌΝ

Κινημ. Θέσπις. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα 
«Είλωτες», τά έπεισοδιακά «Φωνή τοΰ αίματος» «Μοιραϊον 
ρήγμα», Τολμηρός τυχοδιώκτης». «"Αγρυπνος φρουρός» 
καί «’Ερωτικό κυνήγι· μέ τόν Βίλλυ Φρίτς. Τά Χριστού
γεννα θά προβάλλη δύο περιπετειώδη τής Φόξ καί «Πα- 
νάμ» καί «Πανικός» τής Οΰφα. . Πικρός

Επιτρέπεται ή άναθεώρησις τών άποφάσεων τών α
νωτέρω Συμβουλίων αιτήσει τής άστυν. άρχής ή τοΰ Διευ- 
θυντοΰ τοΰ κινηματογράφου, ύποβαλλομένη έντός δέκα τό 
πολύ ημερών άπό τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως. Τό 
Συμβούλιον συνερχόμενον ίνα άποφασίση συμπληροΰται 
εις μέν τάς ’Αθήνας καί τόν Πέιραια διά τών παρά τώ 
'Υπουργείτο τής Συγκοινοινίας Διευθυντών Σιδηροδρόμων 
καί Δημοσίων "Εργων, διά δέ τάς λοιπός πόλεις διά δύο 
έπίσης νέων μελών όριζομένων δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου 
Γενικοΰ Διοικητοΰ ή τοΰ Νομάρχου.

"Αρθρον 3.
Οί Διευθυντα’ι τών κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ 

παρόντος Διατάγματος λειτουργούντων κινηματογράφων 
ύποβάλλουσιν έντός διμήνου αϊτησιν άδειας λειτουργείας 
αύτών. Ή αϊτησις αΰτη παραπέμπεται έντός έβδομάδος 
ύπό τοΰ οικείου άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ είς τό Συμβού- 
λϊον, δπερ, έξετάζον αύτήν άπό τής άπόψειυς καί μόνον 
τοΰ κινδύνου τής ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητος 
τών θεατών, έκδίδει καί δημοσιεύει έφ’ έκάστης αίτήσεως 
ιδιαιτέραν ήτιολογημένην άπόφασιν, δι’ ής είδικώς, είτε 
χορηγεί τήν άδειαν τοΰ κτιρίου μέιοντος ώς έχει, είτε 
χορηγεί αύτήν ύπό τόν δρον τής έντός ώρισμένης προ
θεσμίας, τασσομένης διά τή, αύ-ής άποφάσεως, έκτελέσε- 
ως τών άπολύτως άπαραιτήτων άρχιτεκτονικών μηχανικών, 
ήλεκτρολογικών ή άλλων μεταρρυθμίσεων λεπτομερώς έν 
τή άποφάσει ταύιη καθοριζομένων. 'Η μή συμμόμφωσις 
τοΰ έπιχειρηματίου πρός τά ύποδειχθέντα μέτρα καί έντός 
τής ταχθείσης προθεσμίας συνεπάγεται τήν διακοπήν τής 
λειτουργίας τοΰ κινηματογράφου, έκτελουμένην έπιμελεία 
τής ’Αστυνομικής Άρχής.

Προκειμένου περί ανεγέρσεως κινηματογράφου έν Ά- 
θήναις, Πειραιεϊ καί Θεσ)νίκη, προϋποβάλλεται εις τό 
Συμβούλιον αϊτησις μετά γραμματίου παρακαταθήκης έκ 
δρ. πέντε χιλιάδων δι’ άμοιβήν τών μελών αύτοΰ, δια τήν 
λοιπήν Ελλάδα δρχ. 2 χιλιάδων, διά δέ τάς πόλεις και 
κωμοπόλεις έχούσας πληθυσμόν κάτω τών 5.000 κατοίκων 
δρχ. 1000, τό σχέδιον τοΰ κτιρίου μετά λεπτομεροΰς έκ- 
θέσεως διά τήν γενησομένην ήλεκτρικήν έγκατάστασιν 
πρός έγκρισιν ή τροποποίησιν, μετά δέ τήν έκτέλεσιν τοΰ 
έργου ή αϊτηοις πρός παροχήν άδειας λειτουργίας.

"Αρθρον 4.
'Η άδεια έκδίδεται άτελώς καί έπ’ ύνόματι ώρισμένου 

προσιόπου φυσικοΰ ή νομικοΰ ελληνικής ιθαγένειας καί δι’
I ώρισμένον κτίριον.I ’Απαγορεύεται ή μεταβίβασις άδειας πρός άλλοδαπόν,
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πάσα δ άλλη μεταβίβασις γνωστοποιείται άπαραιτήτως 
εις τήν άρμοδίαν άστυνομικήν Αρχήν, ήτις οφείλει νά 
τηρή τά πρός άναγραφήν τών έν λόγφ άδειών βιβλία. |

Προτάσει τοΰ Συμβουλίου δύναται κατά τόν αυτόν τρό- I 
πον καθ’ ον παρέχεται νά ά νακαλή cat χορηχηθεϊσα άδεια | 
λόγιο μεταβολής τών συνθηκών τοΰ κτιρίου, ύφ’ ας αυτή 
εξεδοθη, καί μέχρις έκτελέσεως τών ύπό τοΰ Συμβουλίου ’ 
ύποδεικνυομένων μεταρρυθμίσεων.

' "Αρθρον δ.
’Επιτρέπεται κατ’ έξαίρεσιν νά δίδηται έφ’ άπαξ κινη

ματογραφική παράστασις ταινιών διδακτικού ή έπιστημο- 
νικοΰ περιεχομένου καί είς άλλα κτίρια .-ίλήν τών έν τώ 
ώς άνω άρθρφ άναφεοομένων, κατόπιν άδειας τοΰ οικείου 
άστυνομικοΰ Διευθυντοΰ, μετά σύμφωνον γνώμηιι τοΰ 
Δημοσίου μηχανικού ή τοΰ μηχανικού τοϋ Δήμου ή τής 
Κοινότητος ή τών άναπληρωτών αύτών, έν έλλείψει δέ 
τοιούτων, ιδιωτών μηχανικών, προσκαλουμένων παρά τής | 
άρμΟδίας άστυνομικής Άρχής.

"Αρθρον 6.
Πρό πάσης προβολής κινηματογραφικής ταινίας ή καί 

πρό τής εισαγωγής αυτής έν Έλλάδι υποβάλλεται είς τήν 
Διεύθυνσιν τής Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών ή Θεσσαλο
νίκης αϊτησις περί χορηγήσεως άδειας μετά περιληπτικής 
αναγραφής τής ύποθέσεως τοΰ πραγματευομένου έν τή 
ύπό προβολήν ταιΛα έργου.

Έπί τή βασει τών στοιχείων τούτων ύποχρεοΰται ή 
αύτή Διεύθυνσις ή νά έκδώση άδειαν προβολής ή νά άπα- 
γορεύση ταύτην καθ’ δλον τό Κράτος ή είς ώρισμένας πε
ριφέρειας αύτοΰ έφ’ όσον τό περιεχόμενον αποβλέπει εις 
προπαγανδιστικούς σκοπούς ή άλλως θίγει τήν Ελληνικήν 
ή ξένην Έπικράτε,αν ή έάν έκ τής προβολής τής ταινίας 
άπειλεϊται κίνδυνος διαταράξεως τής δημοσίας τάξεως καί | 
άσφαλείας ή αν τό περιεχόμενον τής ταινίας άποτελεϊ προ
σβολήν τών δημοσίων ήθών ή είνε οπωσδήποτε έπιβλαβές 
είς τήν νεότητα. ·

"Αρθρον 7.
Ή έκδίδουσα τήν άδειαν προβολής Άστυνομική Διεύ- 

θυνσις δύναται, τή αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου, νά χαρα- 
κτηρίζη ταινίας ώς καταλλήλους διά ίπαιδικάς ή σχολικάς παραστάσεις.

Ώς τοιαΰται ταινίαι δύνανται Ιδίως νά θεωρηθώσιν αί 
παριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεϊα, ίστορικάς 
σκηνάς, ήθη καί έθιμα διαφόρων λαών, γεγονότα τής φυ
σικής ιστορίας, φαινόμενα καί πειράματα έπιστημονικά, 
γεωργικάς εργασίας, έγκαταστάσεις καί βιομηχανικός επι
χειρήσεις ή αί ταινίαι αί έχουσαι περιεχόμενον δπερ άπο- 
κλειστικώς άποβλέπει είς τήν άνύψωσιν τών θρησκευτι
κών άρετών, τοΰ ίεροΰ χαρακτήρος τής οικογενειακής 
έστίας, τής άγάπης τής οικογένειας, τής μητρικής στοργής, 
τοΰ πνεύματος τής αύτοθυσίας, τών ώρωϊκών πράξεων καί 
τέλος αί έμπνέουσαι τήν ένεργητικότητα, τήν εύθυμίαν, τήν 
καλοσύνην, καί τό θάρρος.

Ωσαύτως ή έκδίδουσα τήν άδειαν άστυνομική άρχή δύ
ναται νά χαρακτηρίζη ταινίας είς ας δέν άπαγορεύεται ή 
είσοδος άνηλίκων έφ’ δσον συνοδεύονται ύπό τών γονέων 
ή κηδεμόνων των. Ό χαρακτηρισμός δέον νά άναγράφη- 
ται είς τό πρόγραμμα, καί τάς διαφημίσεις τοΰ κίνημα 
τογράφου.

"Αρθρον 8.
Κατά τών άποφάσεων τής άστυν. άρχής δύναται ό έν- 

διαφερόμενος νά προσφύγη είς έπιτροπήν άποτελούμενην. 
1) Έκ τοΰ Είσαγγελέως τών Έν Άθήναις Πρωτοδικών, 
2) τοΰ παρά τώ 'Υπουργείτο τής Παιδείας Διευθυντοΰ τής 
Παιδείας, 3) τοΰ παρά τώ Υπουργείφ τών ’Εσωτερικών 
τμηματάρχου τής Αστυνομίας Πόλεων, 4) τοΰ Προέδρου 
τής Ένώσεως Συγγραφέων ή τών νομίμων αύτών άναπλη
ρωτών καί 5) ένός άντιπροσώποα τής Πανελληνίου Κινη
ματογραφικής Ένώσεως. Χρέη γραμματέως τήςΈπιτροπής 
θά έκτελή έν' άνάγκη εις τών παρά τή Δ)σει Αστυνομίας 
Πόλεων τοΰ 'Υπουργείου ύπηρετούντων τοιούτων.

Ή ’Επιτροπή άποφαίνεται άνεκκλήτως έντός 48 ώρών 
άπό τής υποβολής τής προσφυγής. Τήν τοιαύτην άπόφα-|
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σιν οφείλει ή Επιτροπή νά άνακοινώση είς τό 'Υπουρ- γεϊον.

Τα μέλη τής ’Επιτροπής τακτικά καί αναπληρωμα
τικά, ώς έπίσης καί δ γραμματεύς αύτής, εφοδιαζόμενοι 
δι’ είδικοΰ δελτίου ταύτότητος έκδιδομένου παρά τής Διευ- 
θύνσεως τής Αστυνομίας Πόλεων τοΰ Υπουργείου ’Εσω
τερικών δικαιούνται έλευθέρας εισόδου είς άπαντας τούς 
κινηματογράφους άπηλλαγμένης παντός δικαιώματος καί 
φόρου, πρός ένάσκησιν γενικής έποπτείας.

"Αρθρον 9.
Πάσα κινηματογραφική έπ/χείρησις ύποχρεοΰται, έπί 

απειλή στερήσεως τής άδειας έλευθέρας λειτουργίας, νά 
προβάλλη καθ’ έκάστην μετά τοΰ τακτικού προγράμματος 
τάςύπό τήςσυσταθησομένης ειδικής κινηματογραφικής ύπη- 
ρεσίας τοΰ Κράτους χορηγουμένας δωρεάν ταινίας μικράς 
διάρκειας, κατά τά λεπτομερέστερον διά Διατάγματος ό- 
ρισθησόμενα.

"Αρθρον 10.
Άπαγορεύεται άπολύτως είς τούς δημοσίους κινηματο

γράφους είσοδος άνηλίκων άμφοτέρων τών φύλων 
μέχρις ηλικίας 15 έτών συμπεριλαμβανομένων. 'Η ηλικία 
θά έξακριβοΰται διά τήςέπιδείξεως είςτά όργανα τήςΆστυ- 
νομίας ή τόνάρμόδιον υπάλληλον τής έπιχειρήσεως πιστο
ποιητικού τοΰοίκείουΔημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας διά 
δέ τούς αλλοδαπούς τήςΐίροξενικής άρχής τοΰ Κράτους, ού 

! τυγχάνουσιν υπήκοοι. Τά πιστοποιητικά ταΰτα δέον νά φέ- 
। ρωσινέπικεκολλημένην καί σφραγισμένην τήν φωτογραφίαν 
τοΰ ύπέρ οΰ έξεδόθησαν ταΰτα.

Ή άπαγόρευσις αΰτη δέν έφαρμόζεται μόνον είς είδι- I κάς παιδικός ή σχολικάς παραστάσεις ταινιών έγκεκριμέ- 
νων ώς καταλλήλων πρός τοΰτο, ώς καί είς τήν περίπτω- 
σιν τής τρίτης παραγράφου τοΰ άρθρου 7 τού παρόντος 
νόμου.Τιμιορεϊταιζύπότοΰ οίκείουΠταισματοδικείου διάπρο- 
στίμου μέχρι 1000 δραχμών ό Διευθυντής κινηματογράφου, 
δστις είς τό πρόγραμμα καί τάς διαφημίσεις αύτοΰ δέν ά- 
νέγραψε τόν χαρακτηρισμόν τής ταινίας 1) ώς καταλλήλου 
διά παιδικήν ή σχολικήν παράστασιν, 2) ώς καταλλήλου δι’ 
άνηλίκους έφόσον συνοδεύονται ύπό τών γονέων ή κηδε
μόνων των καί 3 ώς άκαταλλήλων δι’ άνηλίκους.

Τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή διά 
χρηματικής ποινής μέχρι 40.000 δραχμών, έν ύποτροπή δέ

I δι’ άμφοτέρων τών ποινών, δστις έπρόβαλεν ή διέταξε νά 
I προβληθή ταινία μή έγκεκριμένη είς κινηματογραφικήν 
| αίθουσαν είς ήν είχε δηλωθή δτι παριστώνται θεάματα δι’ 
οικογένειας καί παιδία.

"Αρθρον 11.
Ό οικείος Αστυνομικός Διευθυντής ορίζει διά διατα- 

ταγής του ένα ή πλείονας τών ύπ’ αύτόν άξιωματικών διά 
κινηματοθέατρα πρός ένάσκησιν υπευθύνου έποπτείας τής 
τηρήσεως τών διά τοΰ παρόντος όριζομένων.

Οί άστυνομικοί οΰτοι εισέρχονται είς τάς κινηματο
γραφικός αίθούσας μετά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ κινηματογρά
φου, προκειμένου νά έξετάσωσιν άν έχη πληρωθή τό άνώ- 
τατον δριον τοΰ έπιτρεπομένου άριθμοΰ θέσεων, δτε καί 
δύνανται νά άναστέλλωσι τήέπεραιτέρω έκδοσιν εισιτηρίων, 
παρακολουθοΰσι δέ ύπευθύνως τήν τήρησιν τών τήν λει
τουργίαν τών κινηματογράφων άφορωσών αστυνομικών διατάξεων.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν άπειλεϊται κίνδυνος κατά τοΰ 
κοινού δύναται δ Διευθυντής τής Αστυνομίας νά διατάξη 
ύπευθύνως τήν διακοπήν τής παραστάσεως. Συνεχιζομένου 
τοΰ κινδύνου ύποβάλλει πρότασιν είς τό έν άρθρω 2 τοΰ 

। παρόντος Συμβούλιον, δπερ άποφαίνεται έντός 24 ώρών 
όριστικώς περί συνεχίσεως τών έργασιών τοΰ κινηματο- 

| γράφου ή περί τής άνακλήσεως τής άδειας μέχρι συμμορ
φώσεις τοΰ ιδιοκτήτου ή διευθυντοΰ πρός τά ύπό τοΰ 
Συμβουλίου ύποδειχθησόμενα μέτρα.

'Η καθόλου έφαρμογή τών διά τοΰ παρόντος νόμου 
όριζομένων άνήκει είς τήν παρά τφ 'Υπουργείφ τών Ε
σωτερικών διεύθυνσιν τής Αστυνομίας Πόλεων.

"Αρθρον 12.
Τιμωρείται διά φυλακίσεως ένός μηνός μέχρις ένός έ-
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το■>; ή καί χρηματικής ποινής άπό 500 έως 20.000 δραχ-ΙΙ 
μών, απαγορευόμενης άμα καί τής συνεχίσεως τής περαι
τέρω λειτουργίας τοϋ κινηματογράφου, ό διευθυντής τής 
έπ χειρήσεως ή ό εκπρόσωπων αύτήν έν περιπτώσει λει
τουργίας τοϋ κινηματογράφου άνευ τής κατά τό άρθρον 
1 άδειας. Έάν δμως κατά τήν περίπτωσιν ταύτην έλαβε 
χώραν δυστύχημά τι. ύπόκειται έπί πλέον καί είς τάς λοι-1 
πάς διατάξεις τοϋ Ποινικού Νόμου.

Μέ τάς αΰτάς ποινάς τής πρώτης περιόδου τής προη
γούμενης παραγράφου τιμωρείται ό λαβι'ον τήν έν άρθρο) 1 
άδειαν ή ό διάδοχος αύτοΰ ή ό υποδειχθείς ύπ' αύτών καί 
άπ ιδεχθείς έγγράφως τήν ιδιότητα υπευθύνου διευθυντοΰ 
τής έπιχειρήσεως, έν περιπτώσει συνεχίσεως τών παραστά
σεων τοΰ κινηματογράφου μετά τήν διαταχθεϊσαν διακο
πήν αύτών.

Άρθρον 13.
Δι’ ΰπουργικών|διαταγών κα νονισθήσονται αί λεπτο- 

μέρειαι τής έφαρμογής διατάγματος, ού ή ισχύς άρχεται 
άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν Έφημερίδι τής Κυβερ 
νήσεως.

Έν Άθήναις τή 12 Νοεμβρίου 1929.
Ό ‘Υπουργός τών Εσωτερικών 

Βουλευτής έξ ’Αθηνών
Π· Άργυροπουλος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ AHM02ISN 8ΒΑΪΑΤ8Ν
"Αρθρον 4ον. Έπί τιμήματος εισόδου είς κινη

ματογράφους τό τέλος ορίζεται δι’ έκάστην παρά- 
στασιν είς λεπτά 15 έφ’ έκάστου εισιτηρίου μέχρι 
μ άς δραχμής.

'Οσάκις τό τίμημα υπερβαίνει τήν μίαν δραχμήν 
τό τέλος ορίζεται ως εξής:

Τό πρόσθετον τέλος συνεισπράττεται μετά του 
κυρίου.

Εί; τό Ταμεϊον Συντάξεων ηθοποιών, μουσι
κών καί τεχνιτών θεάτρου έγγράφονται μέτοχοι 
καί οί θεατρικό: συγγράφει: υπό ορούς κανονισθη- 
σομένους διά τοΰ κανονισμού τοΰ ρηθέντος Τα
μείου.

Έπίσης έγγράφονται μέτοχοι καί οί είς τά Κινη
ματοθέατρα, έφ’ δσον ταΰτα άποτελοΰν είδικάς αυ
τοτελείς επιχειρήσεις, εργαζόμενοι μουσικοί καί τε- 
χνϊται.

Έπίσης έγγράφονται ώς μέτοχοι τοΰ Ταμείου 
καί πάντες οί προσωπικώς έργαζόμενοι ώς ταμίαι 
είς θέατρα καί Κινηματοθέατρα.

* *
Διά τούς έν ύπαιθρο) λειτουργοϋντας κινηματο

γράφους είς πόλεις πληθυσμού άνω τών 50.000 κα
τοίκων, ό κατά τό άρθρον 5 τοΰ νόμου 1237 τοΰ 
1918 φόρος ορίζεται πάγίως ώζ ακολούθως :

α") Διά κινηματογράφους α' τάξεως δραχ. 500
βΊ > β' 250
γ') » τ> ·<[' » » 100
2. Έν πόλεσι πληθυσμού κάτω τών 50000 κα

τοίκων ό φόρος ούτος μειοϋται είς τό ήμισυ.
3. 'II εις τάς τρεις άνωτέρω τάξεις κατάταξις 

τών κινηματογράφων ένεργεΐται ύπό τής κατά τό 
άρθρον 5 τοΰ νόμου 1237 επιτροπής δι’ αποφάσεων 
αύτής άνεκκλήτιος έκδιδομένςον.
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Άνωτ. τής δρ. 1 άλλ’ οΰχί καί τής δρ. 1.50 είς λεπ. 30
» τών » 1.50 » » » τών » 2 » » 50

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑΈΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΤΥΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕίΑ Κ.Τ.Α
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ
Σειρά Αλφαβητική
Άναστασιάδης Άναστ. 
’ Αμολοχίτης-Βουλγαρίδης 
’Αμέρικαν Φιλμ 
Dag—Film 
Δημητριάδη; Στέλιος 
ΐΐστερν Φίλμ

Ίκαφίλμ (I. Κουρουνιώτης) 
Καρρας Δ. (Κληρονόμοι) 
Μαργουλής 'Ιωσήφ 
Μετρό Γκόλντουϊν Φίλμς 
Μαυροδημάκης Ενάγ.
Συμβατική
Συνοδινός-Παπαστόφας 
Σινε Όριάν 
Σπυρίδης Τηλέμ. 
Σουλίδης Κωνστ. 
Φραγκέτης Κ. καί Α. 
Φόξ Φίλμ

Κολοκοτρώνη 7 
Εύπόλιδος 14 
Λυκούργου 14 
Μητροπόλεως 1 

X. Τρικούπη 5 
Πανεπιστημίου36
Βουλής 
Πατησίων 
Κάνιγγος 
Θεμιστοκλέουςίδ

Όμηρου 6
Πλ.Άγ.Γεωργ. 6α 
Βούργαρη 
Κολοκοτριόνη 29 
Ίουλιανοΰ 27 „
Πανεπιστημ. 36
Χαλκοκονδύλη39α 

Κάνιγγος 3

4

6

4α

27α

ι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
Γεωργόιτουλοε 
Ράκος Μ. 
■Σηυρίδης Τηλ.

Όδ. Μαυρομιχάλη e
Όδ. Γραβιάς 4
Όδ.Ίουλιανου 27α

ΠΗΗΕΔΛΗΗΙΟΣ
ΐΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

“Π. Ε. Κ..
(Σωματεϊον άνεγνωρισμένον)

» » 2 » »>»» 2.50 » > 75
» » 2.50 » » · » » 3 > » 1.00
» » 3 » » » » » 3.50 ■> » 1.40
» » 3.50 » » » > > 4 » » 1.70
» » 4 » είς 50 ο]ο.

Ανωτ. τών δρχ. 6 είς 40 ο]ο.
Κλάσματα' δεκάλεπτου τιμής εισιτηρίου άξίας άνωτέρας 

τών λεπτών 50 λογίζονται ώς άκέραιον δεκάλεπτον.
Έφ’ έκαστου εισιτηρίου δημοσίων θεαμάτων 

επιβάλλεται πρόσθετον τέλος.
1) Λεπτών δέκα (0.79) έφ’ δσον ή τιμή αύτοΰ 

εΐνε άπό δρχ. 0,50—5.00.
2) Λεπτών τριάκοντα (0.10) έφ’ δσον ή τιμή 

τοΰ εισιτηρίου εΐνε άπό δρχ. 5—ΙΟ.
3) Λεπτών πεντήκοντα (0,50) έφ’ δσον ή τιμή 

τοϋ εισιτηρίου εΐνε άπό δρχ. 10—30.
4) Δραχμής μιάς έφ’ δσον ή τιμή τοΰ εισιτηρίου 

εΐνε άπό δρχ. τριάκοντα καί άνω.
Τό έκ τοΰ προσθέτου τούτου τέλους έ'σοδον δι

ατίθεται κατά τά3]4 αύτοΰ ύπέρ τοΰ ταμείου συντά
ξεων ηθοποιών καί έν γένει τών έν τφ έλλην. θεά- 
τρφ προσωπικώς εργαζομένων, κατά 1]8 ύπέρ τής 
συντηρήσεως τής θεατρικής επαγγελματικής σχολής 
πρός βελτίωσιν τοΰ ελληνικού θεάτρου καί κατά τό 
υπόλοιπον 1]Κ ύπέρ τών υφισταμένων ταμείσιν αλ
ληλοβοήθειας τών σωματείων ηθοποιών, τεχνιτών, 
θεάτρου καί Πανελληνίου μουσικού συλλόγου.

Ι^λάσις 1 1<'.νημ.ατογ.οαφ:χα1 μ.η-
χν.ν»:, έίξαρτνμ,ατα. αύτών, φωνογράφοι 
κ.λ.π. (Κατ’ έκτίιχησιν) εισαγωγικός δα- 
σμ,ός 1 -» θ)ο.

Κλάσις 1Η6 Κ.ινημ.αι:ογραφικχΙ τι:· 
νίαι, τό κοιλόν Γ,ρα/μ. Λ μ.εταλλΐζαί δύο 
(άρ. St) ήτοι χάρτ:ν>: 30.

Κλάσις 137: μίσχοι κινηματογραφι
κών ταινιών ή φωνογοάφων, τό κοιλόν 
δραχμ-ji μεταλλικά: οκτώ (άρ. Η) ήτοι 
χάρτίναι 1720

Κλάσίς 134ε: Κάρβουν · ,λάμ—:ς κνΐ 
λοιπά έξαρτήμ.ντα (όργανα εφαρμογής η
λεκτρισμοί), τό χοιλόν δραχμή μεταλλι
κή μία (1) ήτοι χάρτινα: Ιϊί.

1Εημε:ωτέον οτ: έπ: τού ώς άνω εισα
γωγικού δασμού ένός έκάστοο τών άνωτέ
ρω ειδών προστίθεται και ενα 7 7» ο)ο ώς 
παρομαρτούντες φόροι.

'Γο ώς άνω Γασμολόγιον ισχύει διά 
τά είδη τά εισαγόμενα έκ χωρών έχουσών 
μεθ’ ύμών έμπΟοικάς συμ.δάσεις. Λιά τά 
είδη τά εισαγόμενα ές άλλων χωνών έπι- 
οάλλετ /ΐ σχεδόν ό διπλάσιος εισαγωγικός 

ι δασμός καί τέλη.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Σειρά αλφαβητική
A.E.G. ~
’ Αμέρικαν Φιλμ 
Δημητριάδης Σ. 
’Ιωάννου και Μάλλης 
Καρρας Δ. (Κληρονόμοι) 
Μαργουλής Ί.
Συνοδινός-Παπαστόφας
Σστυρίδης Τηλ.

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

14

12

4β

'Ιπποκράτους 
Λυκούργου 
X. Τρικούπη 
Πατησίων 
Πατησίων 
Κάνιγγος 
Βούλγαρη 
Ίουλιανοΰ :

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Κινηματογραφικός Άστήρ*. Έβδομαδιαϊον Περιοδικόν 

Έκδιδόμενον άνελλειπώς ά
πό τοΰ 1924. Διευθυντής 
Ήρ. Οικονόμου,? Γραφεία : 
Κολωνοΰ 68—Τηλ. 1—56

’Από τάς άρχάς τοϋ έτους 1925 πρωτοβουλία τοΰ 
ήμετέρου διευθυντοΰ κ. Ήρ. φίκονομου ούτιντς τήν 
γνώμην άπεδέχθη μεταξύ τών πρώτων ό κ. μ . Τρι- 

ι ανταφύλλου, διευθυντής τοΰ «’Αμέρικαν ΦΙλμ», 
άπεφασίσθη, τή συνεργασία και τών κ. κ. Ν. Δαζά- 
νη, Π. Σεράοϋ, Α· Σταμέλου, τοΰ αειμνήστου Δ. 
Καρρά καί τινων άλλων συναδέλφων, ή ϊδρυσις 
ένός σωματείου, είς τό όποϊον νά μετέχουν πάντες 
οί έπαγγελματίαι κινηματογραφικών έπιχειρήσεων 
ολοκλήρου τής 'Ελλάδος καί τοΰ όποιου σκοπός Θά 
ήτο ή διά τής κοινής εργασίας καί ομαδικής ένερ- 
γείας μελέτη καί έφαρμογή τών μέσων πρός προ
στασίαν καί προαγωγήν τών έπαγγελματικών συμ
φερόντων τών μελών τής «'Ενώσεως» ώς καί τής 
καθόλου Κινηματογραφίας έν 'Ελλάδι.

Τό έπαγγελματικόν τεΰτο Σωματεϊον ίδρυθέν 
έκτοτε, παρ’ όλας τάς κα^ά τό σΰνηθες, είς τήν πα-„ 
τρίδα’μας παρατηρούμενες έκάστοτε διαφοράς αν
τιλήψεων ώς πρός τήν έννοιαν διαχειρίσεως τών 
Κοινών, έν τούτοις πολλά έπετέλεσε, ιδίως κατά το 
τελευταϊον έτος 1929, κατορθώσαν μεταξύ τών πολ
λών άλλων ακανθωδών ζητημάτων νά λύση τε
λειωτικές τρία τινά, τά καί σπουδαιότερα :

19 Τήν τροποποίησιν τοΰ Νομοθετικού Διατάγ
ματος περί λειτουργίας Κινηματοθεάτρων.

2) Τήν τροποποίησιν τής φορολογίας τών Δημο
σίων θεαμάτων καί

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣειράΤάλφαβηττχή
Αγγλοελληνική ’ΕταιρείαΔαγκ-Φίϊμ 

Μεραβίδης Δ. 
Μαδρας ‘Αχιλ. 
Νοβάκ Μ.
Σπυρίδης Τηλ. 
Τζανετής Έμμ. 
Χεππ ’Ιωσήφ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ, ΤΑΙΝΙΩΝ

Χαλκοκονδύλη39α
Μητροπόλεως 1
X Τρικούπη 2
Λέσβου 32
Πλαπούτα 44
Ίουλιανοΰ 27α
Θεμιστοκλέους 25

Θ. Δεληγιάννη 1

ΠΩΛΗΤΑΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Σειρά ’Αλφαβητική

3) Τήν κατάργησιν τής ήμερησίας άδειας.
"Ηδη έναπόκειται είς τά καθ’ όλην τήν Ελλάδα 

μέλη τοΰ Σωματείου νά ένισχύουν καί αυτοί τούς 
αγώνας τών ’Αθηναίων συναδέλφων των διότι μό
νον διά τής ένώσεως τών δυνάμεών των καί τής 
όμονοίας έπιτυγχάνονται οί αγώνες.

Το ήδη διοικούν Συμβούλιον τής «Πανελληνίου 
Ενώσεως Κινηματογραφικής» τό όποϊον διατηρεί 
Γραφεία είς τήν Στοάν Φέξη άριθ. 199, άποτελεΐται 
άπό τούς κ. κ.

Π. Γρέτσην Πρόεδρον, <3. Δαμασκηνόν ’Αντιπρόε
δρον, Φ. Φϊνον Ταμίαν. Γ. Παπαστόφαν Γεν. Γραμ
ματέα, Ε. Βακογιάννην Κοσμήτωρα. Σύμβουλοι οί κ. κ. 
Κ. Χλοΐδης, Δ· Γιαννάτος, Ν. Φωκάς, Τ. “απαχρι- 
στοφίλου, Α· ’ Αναστασιάδης. Ώς αναπληρωματικοί 
δέ Σύμβουλοι οί κ. κ. 'ΗΡ· ©ίκονόμου, Δ. Έαρράς 
Γ. Σννοδινος καί Κ. Γαζιάδης.

Gevaert Δ. Καρρας (Κληρονόμοι)
ΓιΟααΙΐ Ανων. Εταιρία
Pathe I. Μαργουλής
Film ’Αμολοχίτης-Βουλγαρίδης

Πατησίων 12 IΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Σταδίου 12 ΤΛ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ άνοικτά καθ’ έκάστην 
Κάνιγγος 6 . „ _
Εύπόλιδος 14 !9—11 καί 3—6 πλην τής ΠΕΜΠΤΗΣ Τηλ. 1 56.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΗΝΑΙ Πάλλας 

Ρεγκάλ 
Φάρο?

Συνοικ. Παγκρατίου 500
Οδός Θ. Δεληγιάννη 700
Οδός Άχαρνών 600Σειρά άλφαβητικη χειμερινών

Κινηματογράφος Διεύϋυνζίς Οέοεις ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Αττικών' ’Οδός Σταδίου 19 1750 Σειρά άλφαβητιτη
( Ομιλών μέ έγκατα 
στάσεις Western L· ’Ηλύασια Φίλωνος 67 600

lectric) Ίντεάλ Άγ. Σοφία 400
’Απόλλων' » » 22 950 ’Ολύμπια Πασσά λιμάνι 750
Άχίλλειον » Καρόλου31 500 Χπλέντιτ Πασσά λιμάνι 550
’Άρης » Άχαονών , 700 Φώς ’Οδός Β' Μεραρχίας 400
’Αθηναϊκών » ‘Κλεισμένους 950 Χάί-Λάΐφ Πλατεία Κοραη 600
A.O.A.C· » Κερασσοΰντος 500 ( Ομιλών μέ έγκατα-
Άστήρ Συνοικ. Ν. "Ιωνία 50ο στάσεις R.C.A. (Pho-
"Ετουάλ Καλλιθέα 460 tophone)

Συν. Ταμπουρίων 400’Ελλάς 
Ηλύασια

'Οδός ’Αθήνας 650 ' Αθήναιον
Καλλιθέα 400 Άατήρ Συν. Δραπετσώνας 600

Καπρΐς
Κρόνος

Συνοικ. Ν. ’Ιωνία 300 Έκλαϊρ Συν. Ν. Κοκκινιάς 500
> · 7ϊ 450 ' Ηλιος » » 600

>· ρυστάλ Καλλιθέα 600 Κρυστάλ » » 600
Κόσμος ’Οδός Μαυοοιιιχάλη 500 Παλλάς Συν. Ταμπουρίων 700
Λοΰξ Συνοικ. Ποδονίφτη

Πλατεία Συντάγματος
400 Σμύρνη » Ν. Κοκκινιάς 250

©ϋφα Πάλας 688 Φοϊνιξ » » 300
Πάνθεον Λεωφ. Πανεπιστημίου 1100 ΑΡΓΟΣ
Πανόραμα 
Πανελλήνιον

Οδός 1 Σεπτεμβρίου 
Αεωφ. Συγγροϋ

650
650 Κινηματογράφοι Θέσεις Αιευ&υιτής

Πάλλας Συνοικ. Παγκρατίου 500 Ήραΐον 150
Ροζικλαίρ
Χαλών Ίντεάλ

‘Οδός Πατησίων 12 
Λεωφ. Πανεπιστημίου

650
1450 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Δημ. Καφενείου 250 I. Βλαχούλης("Ομίλων μέ έγκατα-
στάσεις R.C.A. Pho Αττικών 250 Μ. Φώκος

tophone)
ΑΓΡΙΝΙΟΝΧπλέντιτ ’Οδός Σταδίου 21 1200 1

Χιναμπάρ ’Οδός Χαλκοκονδύλη 350 ©έσιτις 350 Μ. Καζαντζής
Σειρά αλφαβητική θερινών ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Άθήναιον ’Οδός Πατησίων 600 Πάνθεον 150 Χρ. Θεοδώρου
"Αρης » Άχαρνών 700 ΑΜΦΙΣΣΑΑλκαζάρ » Θ. Δεληγιάννη 1800 200 ΜαστρονικολόπουλοςΑκρόπολις » Δ. Άρειοπαγίτου 1000 Κεντρικών
Αϊγλη Πάρκον Ζαππείου 2000 ΑΡΤΑ
ΑΐγΧλών 
Άτλαντΐς 
Άστήρ

Αεωφ. Συγγροΰ 
’Οδός Θεμιστοκλέους 
Συνοικ. Ν. ’Ιωνίας

600
800
450

Πάνθεον 
’Αττικών

200 Κ. Χατζόπουλος
200 X. Χριστίδης

Α.Ο.Δ.©. ’Οδός Κερασοϋντος 
Άμαρούσιον

Λεωφ. ’Αλεξάνδρας

500 ΑΜΑΛΙΑΣ
’Αττικών' 
Βερντέν

400
1300 Πάνθεον 550 Γ. Θεόφιλόπουλος

Βύρων Συνοικ. Βύρωνος 
’Οδός Άχαρνών 
’Οδός Πατησίων

350
400

1500

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αελφοί
•Έσπερος ’©λύμπια 320 Στεφανίδης—Κόπανος
Ζέφυρος
’ Ηλύασια

Πλατεία Θησείου
Καλλιθέα

1500
300

ΑΙΓΙΟΝ

Παρθένων 3'50 Τ. ΤριανταφυλλόπουλοςΚυψέλη ’Οδός Ζακύνθου 1000
Κολόμπια ’Οδός Πατησίων 1000 ΑΛΜΥΡΟΣ
Κρυστάλ 
Καπρΐς .

Συνοικ. Χαροκόποι’
» Ν. Ιωνίας

600
300 'Αττικών 200 Λαρίσσης

Κόσμος ’Οδός Μαυρομιχάλη 550 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
Κυβέλεια ’Οδός Πατησίων 1500 Μοσχοβίτη 200 Μοσχοβίτης
Λοΰξ
Λούνα Πάρκ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 
ρ Συγγροΰ

1000
650 ΑΙΤΩΛΙΚΟΝ

Λοϋξορ 'Οδός Πατησίων 550 Κινηματοθέατρο)’ I. Φουρναράκης
Μαγεία 
Μογκαντώρ

’Οδός Άχαρνών 
’Οδός Πανεπιστημίου

650
.’>00 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΝ (Οεσίνίκη;)

Ματάλα ‘Οδός Ιίατησίων 500 Διόνυσος — —
Νεάπολις 'Οδός Ασκληπιού 900 ΒλθΥ(Σάμου)Περροκέ ’Οδός Όδυσσέως 8(H)
Πετσάλη Πλ. Θησείου 1200 । ’Αττικόν 300 Νικολαρειζης—Άσλάνης
Περιστεριού Συνοικ. Περιστεριού 250 ι Ήραΐον 300 Ξεν. Μάγνης
Παριζιέν Πλ. Κουμουνδούρου 500 1 Καλλιθέα (Θερινός — Ε. Καλομοίρης

■ · .
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ΒΟΛΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Άχίλλειον 1000 *Αν. Τσαοΰτος ΠάνθεονΆργυλλά 500 Ε. Άργυλλάς 450 Γ. ΤσαντίλαςΑττικών
Ν· ’Ιωνία

200 I. Φραγκουδάκης ΚΑΖΑΚΛΑΡ

BEPPOIR Χταυροπούλου
ΚΟΜΟΤΙΝΗ

— Σταυρόπουλος

Μ

Ζάππειον
ΓΗΡΓΗΛΙΗΝΟΙ
Αττικών
ΓΥΘΕΙΟΝ

230

250

0. Χαντσής ’Αττικών
ΛΑΜΙΑ

750 Τζεδάκης—Πατρικαλ
Γ Πάνθεον

ΛΑΡΙΣΣΑ
200 Ε. Σακελλαρίου

Λακωνικός 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

’Αττικών 
’Άλσος

450 Κ. Λαγουσάκος

Π. Δοϊτσίνης 
Άγγελίδης

’Ολύμπια
ΛΕΥΚΑΣ

450 Ν. Τζεζαϊρλίδ η

V 200
200 ’Απόλλων 

Πάνθεον 260 . Δ· 2κλ9Ρ0ς
ΔΡΑΜΑ

ΛΑΥΡΙΟΝ
Λατςυπουλ. — Γατζίας

Μέγας
ΕΔΕΣΣΑ

780 Α. ’Αναγνώστου Κινηματοθέατρο)' 
λεβαδεια

200 —
Βέρμιον
Μ. ’Αλέξανδρος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

350
350

Γ. Κωσταντάς ’Αττικών .
Πάνθεον 
μηρμθοκημπος

200
250 Δ. Κουτσογιάνης 

Ν. Κόκκινος
Απόλλων 
Πουλακάκη

400
600

Κ. Αιναρδάκης 
Α. Πουλακάκης Κινηματοθέατρο)' 200 Ν. 'ΕλένηςΑγλαΐα 250 Α. Φραγκούλης ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ (Σάμου)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άστήρ 
’Εθνικών 
Διονύσια
Παλλάς

650
700
840
865

Άδελ. Σεγούρα 
Κάτσιος—Θεοφιλάκος 
Δαρβέρης — Ψυλλάκης 

Σ. Άλαλούφ

Πάνθεον
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πάνθεσν
Ανατολή

200

500

Άδελ. Πρωτοπαπά

I. Χατζηδημητρίου 
Γ. Χασάπης

Πατέ
Απόλλων

900 Σεγούρα—Κοέν NEMER X .Σοφιανόπουλος
Αττικών 700 Κάτσιος—Θεοφιλάκος ■Πάνθεον _ .
Αλάμπρα

’Ολύμπια 
Ρουαγιάλ 
Μοντέρν
Φοϊνιξ (Τούμπας)
ΙΩΜΙΊ ΠΙΙΊΤΔ

700 ΝΟΥΠΛΙΟΝ
650
700
450
900

Γ. Βαγιώτης
Ε. Καμπιλή

Ζ. Ναάρ
Σ. Μιτακίδης

Τριανών
Ν1ΓΡΙΤΗ
Άκταΐον
ΝΗΣΙΟΝ (Κα?.αμών)

275

350

Α. Πανόπουλος 
»»

Πάνθεον
ITER 450 Εϋστρατιάδης Κινηματοθέατρο)'

ΞΗΝΘΗ
— —

Αττικόν
ΙΕΡΗΠΕΤΡΡ (Κρήτης)

300 Μαστρονικολόπουλος Μέγας 
riRTPRI

650 Δ. Κωνσταντινίδης
Δικταϊον
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ήραΐον

250

500

Ε. Μαρκόπουλος

Γ. Τσαντίλας

Πάνθεον
Ίντεάλ
Πάνθεον (Θερινός)

550
750

Π. Κουβέλης 
Δ. Καλλιάφας 
II. Κουβέλης ιΤKRARMRI Αλάμπρα ■ » —

Άμερικανικώς 
KRITOPIR

500 ι Νικόπουλος Χενίθ »
’Ελλάς » — —

Κεντρικών 350 Θ. Μαυροβίτης nPOlQTZRNH
Άστήρ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Πάνθεον

200 Άλκ. ΓούναρηςΚΗΣΤΕΛΙ (Κρήτης)
Παλλάς
KRBRAAR

100 "Ηλεκτρ. 'Εταιρία
350 Κ. Χατζόπουλος

’Ολύμπια 
Αϊγλη

850 Φιυσκολος και Σια ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ
650 Κινηματοθέατρsv 200 I. Καλλονάς

KRPAOBRZI (Σάμου)
350 Χατζηκωνσταντή |

ΠΥΡΓΟΣ 1
Πανσαμιακών Απόλλων 400KEPKYPR
Ποικιλιών 600

Α. Τεμπονέρας| Επαρχείου (Θερινός) —
Δημ· Θεάτρου 666 Αδελφοί Άρώνη ΡΕΘΥΜΝΟΝ
KOZRNH Ιδαΐον 340 Ήλεκτρ. 'Εταιρία
Ωρίων 500 Δ. Χατζηϊωανίδης 1 Κοσμικόν 320 Λ. Καφφάτος
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ΣΥΡΟΣ
’Απόλλων (χημερινός) 
ΠάνΘεον' (θερινός)

250
500

Ό έκάστοτε ενοικιαστής 
Β. Γαβαλλάς

ΣΗΤΕΙΠ (Κρήτης
Ναυσικά 200 Ν. Παπαδάκης
ΣΠΑΡΤΗ
’Αττικόν 200 Στεφάνου καί Σια
ΣΕΡΡΛΙ
’©ρφεΰς 580 Άθανασιάδης—Τσικούρας
Διονύσια 500 Παπαντωνίου—Σκλήρης
ΠάνΘεον' 500 I. Σαμαράς
Ρέμβη 350 Κεμάλ Καμπιλής
ΤΣΒΤθΛΤΣθ
Πατέ 150 Γ. Τσαπίτσης
ΤΗΓΗΗΙ (Σάμου) 
Λυκούργος 200 Ζαβουδάκης—Λεβισιανός
ΤΡΙΠΟΛΙΣ
’Αττικόν' 450 Γ. Χριστόπουλος
TPIKKRAR
Πανελλήν ιον 250 Α. Μαργαρίτης
ΤΥΡΗΗΒΟΣ
Αττικόν 300 Κυρίμης—Καραισκος
ΦΛΟΡΙΝΗ
ΠάνΘεον' 500 1. Δόσιος
XRNIR
Ίδαΐον ’Άντρον 800 X. Σπανδάγος
’Ολύμπια 900 Δ. Κοτσυφάκης
Σπλέντιτ 500 Παττακός καί Σία
ΧΒΛΚΙΣ
Λοϋξ 315 Β. Λεμπέσης καί Σία
ΠάνΘεον 300 Δ. Μαρόγλού
ΧΙΟΣ
Άστήρ 420 Δημόπουλος καί Σία

Σημ,είωβις «Κιν. *Αστέρος> . Είναι ενδεχόμενον είς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Βαίΐέως σιγκεγκινημένος έκ τής διά καταπλη

κτικής πλειοψηφίας καί έκ νέου επανεκλογής μου 
μεθ ολοκλήρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου μου, 
αίσθάνομοί τήν ανάγκην δπως καί διά ταυτης ευχα
ριστήσω θερμότατα πάντας τούς ψηφίσαντάς με καί 
μή Συναδέλφους, μή παραλείπων καί πάλιν νά έ- 
παναλάβφ πρός αυτούς δτι θέλω εξαντλήσει κάθε 
μου άνθρωπίνως δυνατήν προσπάθειαν, δπως φανώ 
αντάξιος τών υψηλών καθηκόντων μου ά'τινα ούτοι 
μοί ένεπιστευθησαν επ’ άγαθώ τής «Ένιόσεως».

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρο;

Παναγ.Γκρέτσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
‘II ΛείύΟυνσες «1<ινημ.ατογραφι- 

κοΰ Ά,βτέρος» εδχεταε εΐς τούς απαντα
χού αγαπητούς φίλους βυν-ργάτας, συ·>- 
δρθ;».ητάς «αι άναγνώστας τό νά
δεέλ'ουν μ.έ ύγείαν και εύτυχίαν.

— Ό αγαπητό; και πολύτιμος συνεργάτης τοΰ 
«Κινημ. ’Αστέρος κ. Ro-Ma δοΰς τάς νενομισμένας 
εξετάσεις ενώπιον τών καθηγητών τοΰ Πανεπιστη
μίου άνεκηρύχθη διδάκτωρ τοΰ Δικαίου μέ τόν ε
πίζηλον βαθμόν «άριστα». Ή διεύθυνσις καί ή σύν
ταξις τοΰ «Κινημ. ’Αστέρος» τοΰ σφίγγουν θερμά 
τό χέρι διά τήν έξαιρετικήν επιτυχίαν του.

ΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΜ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΑΙΣ
Κινηματογράφοι «Μαζίκ»

<’Οπερά» 
«Μοδέρν» 
«Άλάμπρα» 
«Μελέκ» 
«Λουξεμβούργ» 
«Έκλαίρ» 
«Σίκ» 
«Άλκαζάρ» 
«Έτουάλ» 
«Άλεμδάρ» 
«Μιλλή»

Διεύθ. Taxim
» Isliklal Djadessi
» Tepe Bachi
» Isliklal Djadessi
» » ·

Διευθυντής

» »

» Soultan Ahmed
» Chedzade Bachi

Φερνάνδος Φράνκο 
Λ. Παπαγιαννόπου λος 
’Ιωάν. Τερζόγλου 
Όσμάν Ίπεκτσή 
Νατζή Ίπεκτσή 
Ν. Τσαγκόπουλος 
Β. Παπαδοπούλας 
Καδρή βέης 
Ίτζέτ βέης
Εταιρία 
Άναστάσης
Άλή βέης

τόν ανωτέρω πίνακα νά παρουσιάζωνται μερικαί άνακρί- 
βειαι, πάντως δμως τούτο θά οφείλεται είς τό γεγονός δτι 
μερικά Κινηματοθέατρα έν Έλλάδι αναγκάζονται δυστυ
χώς νά διακόπτουν τήν λειτουργίαν των, λόγφ τής αδια
φορίας πλείστων Ελλήνων οΐτινες έχουν αντίθετον γνώ
μην καί τών σοφοτέρωνν καθηγητών περί τοΰ προορισμού 
τού κινηματογράφου.

"Ισως νά μάς εΐπούν δτι τά προβαλλόμενα έργα δέν 
εΐνε εκείνα ατινα πρέπει νά βλέπουν οί ύπέρμαχοι τής 
ηθικής. Άλλά καί μήπως οσάκις προβάλλοντα έργα εκπαι
δευτικά ή επιστημονικά, ποιος έξ αυτών προτιμά τό θέαμα 
τούτο ; Ασφαλώς κανείς. -

Παρ’ δλα λοιπόν, δτι γενικώς δλα τά έργα εΐνε δχι μό
νον ήθικά καί ωφέλιμα ασχέτως πρός τόν τίτλον πού φέ
ρουν ή τήν έξέλιξίν των, αποβλέπουν πάντοτε είς ένα σκο
πόν : εΐς την παραδειγματικήν τιμωρίαν τοΰ κακού.Έν τού 
τοις, δυστυχώς ό Κινηματογράφος δέν εύρίσκεται είς οΐαν 
θέσιν έπρεπε νά εύρίσκεται. Τούτο δέ κυρίως οφείλεται είς 
τό Κράτος, τό όποιον καταδιώκει αυτόν διά τής άγριας | 
του φορολογίας, φθάνουσα ενίοτε καί μέχρι τών 50 ο)ο επί I 
τών καθαρών εισπράξεων.

Άπόδειξις περί τής στρεβλής άντιλήψεως τοΰ Κράτους 
διά τόν προορισμόν τού Κινηματογράφου εΐνε καί ή εξής :

"Οτι ουδέποτε έσκέφθη νά τόν χρησιμοποίηση σοβαρώς 
διά τήν έθνικήν της προπαγάνδαν έν άντιθέσει πρός άλλα 
κράτη καί γειτονικά μας μάλιστα, δπως ή Βουλγαρία, 
Τουρκία κλπ. τά όποια διατηρούν είς τά υπουργεία τών 
τών Εξωτερικών ειδικόν Κινηματογραφικόν Τμήμα.

"Ας έλπίσωμεν δτι θά έλθη ημέρα καθ’ ήν αί γνώμαι 
τών ιθυνόντων θά αλλάξουν καί θά θελήσουν νά διόσουν 
τήν σημασίαν έκείνην, ή όποια πρέπει νά δοθή είς τό ζή
τημα τούτο. '© ’ Αργος

ΕΡΩΤΙΚΟΝ
SEDUCTION

ΕΙΝΕ Η ΠΛΕΟΝ
ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1929-1930

Προεβλήθη μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν
Έπί 9 συνεχείς έβδομάδας είς τό Imperial 

τών Παρισίων.
Έπί 17 συνεχείς έβδομάδας είς τό Στρασ

βούργον.
Έπί 5 συνεχείς έβδομάδας είς τήν Μασ

σαλίαν.
Καί θριαμβεύει κατ’ αΰτάς είς τά μεγαλεί- 

τερα κινηματοθέατρα τού Βερολίνου τών 
Βρυξελλών καί είς 78 μεγάλας πόλεις 

τής Γαλλίας
Προσεχώς προβάλλεται καί έν Τουρκία 
Τήν δέ εκμετάλλευσήν διά τήν Τουρκίαν 

καί Ελλάδα έχει ή εταιρία
ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΙΛΜ
τής Κωνσταντινουπόλεως

Metro Gotdwyn Mayer, 
Frnirst National] 
Warner Bros ]
Defina
Comptoir Cine Location 
Paramount
United Artists
Mino Film x 
Iris Film
Elektra Film
Disqne Film
Kemal Film 
Mondial Film 
U.F.A. Film

ΚΑΙΡΟΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Διευθυντής Μ. Χαμπίμπ, Μισσίρ Χάν

Χαλήλ Κιαμήλ βέης

GAUMONT Τηλ. Σπυρίδης Ktourdzi Bachi Han Galata
Φαΐρ Ίπεκτσή (Διευθ. Κινημ. Μελέκ) »
Λ. Ηαπαγιαννόπουλος, Κινηματογρ. «Όπερά» »
Ε. Χρυσσός, - »
Π. Σερράος, 
Θ. Ζενιέρι, 
Ε. Eirensteir, 
Kemal bey, 
Κολλάρος, 
Βίκτωρ Κάστρο

» V-ν ι
Όδ. Κουμπαρατζί 141
Μπερεκέτ Χάν 
Άνταλέτ Χάν 
Σιρκτεζή Πάλας
Ίμπραΐμ Ριφάτ Χαν 
Χουλουσή βέη Χάν

Galata

Σιρκετζή
Galata

O’ympia,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Οί κυριώτεροι κινηματογράφοι τής πρωτευούσης τής Αίγυπτου : 

Metropole τής .lost] Film Avenue Fouad. 
Josy Palace τής josy Film : Avenue Fouad.
Gaumont Palace τής Melro-Goldwyn-Mayer- Emad El Dine. 
American Cosmograph τής American Cosmograph : Emad El Dine. 
Triomphe τού κ. Alex·. Aptekman. Emad El Dine.
Empire τού κ. D’Andrea, Emad El Dine.'Υπάρχουν ακόμη καί άλλοι κινηματογράφοι έκ τών οποίων οί σπουδαιότεροι εΐνε: Cinema Paris, 
Idea', Majestic.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
2 έν Άλε-Josy Film : Rue Soli man Pacha 'ι. Πράκτωρ Ηνωμένων Καλλιτεχνών. Κάτοχοι ο κινηματογράφων 

ξανδρεία καί 3 έν Καίριο. Γεν. Διευθυντής Mosseri.
Prosper! : 16 Rue Tewfick. Εκμεταλλευτής διαφόρων ταινιών.West! Film : 13 Rae Tewfik. Έκμεταλλευταί διαφόρων ταινιών. Διευθ. Alex·. Aptekman.
Paramount ■ 23 Rue Tewfik. Διευθυντής R. Hakim.American Cosmograph : 33 rue Champollion. Κάτοχοι 2 κινηματογράφων, 1 έν ’Αλεξάνδρειά καί 1 έν Καίριο. 

Γεν. Διευθυντής Ο. Paequier. Τμήμα ένοικιάσεως ταινιών A. Liesse.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ |η; ΒΙΖΙΟΝ

Cinena Royal: 'Ο μόνος έν ’Αλεξανδρεία Ελληνικός Κινηματογράφος τών κ.κ. Τόμυ Χρίστου καί Σία 
Rue Fouad ler. Διευθυντή; Άλεξ. Β?νιυρόζος. Films Sonores διά μηχανήματος Radio Corporation.

Cinema Ambassadeuts : Τής Εταιρείας Λουξόρ. Έκμεταλλευταί ή Metro —Goldwyn — Mayer. Rue Fouad ler. 
Προβολαί βωβών μόνον ταινιών.

Cinema Cosmograph : Τής American Cosmograph. Διευθυντής O. Pacquier. Rue General Earle. ’Ηχητικός 
διά μηχανήματος Luis Nalpas.

Cinema Josy Palace : Τής Josy Film. Rue Fouad ler. Διευθυντή; Al. Olmi. Μηχανήματα ηχητικών ταινιώ 
Radio Corporation.

Cinema Majestic : Τοΰ κ. Andre Mafera. Boulevard Saad Zaghoul. Διευθυντής Mafera. Ήχητικαί ταινίαιν 
διά μηχανήματος Electric Sound System.Cinema-Theatre Mohamed Aly : Τής Josy Film. Rae Fouad ler. Διευθυντής Al. Olmi. Μηχανήματα διά 

ήχητικάς ταινίας IFeslern Electric Sound System.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 2ας ΒΙΖΙΟΝ

Προβολή βωβών ταινιών μόνον
Cinema Kurtal Rae Gare de Ramleh. Διευθυντής G. Nahum.
Cinema Belle Vue Gare de Ramleh. » Elie Loulfi
Cinema Eldorado Rae Nebi Daniel » Α. Χατξηκωνσταντίνου.
Cinema Concordia Boulevard Said ler » Michel Loutfi.

Εκτός τών κινηματογράφων αύτών υπάρχουν καί οί κάτωθι τοιοΰτοι οί όποιοι εύρίσζονται είς τάς αραβικός 
συνοικίας διά τούς Ιθαγενείς.
Cinema Oriental—Cinema Liberte—Cinema Cleopatra.

Κατά τό θέρο; λειτουργούν καί οί Κινηματογράφοι Riviera & Triumphe.
Είς τό RAMLEH (προάστειον ’Αλεξάνδρειά;) εΰρίσκονται οί έξη; Κινηματογράφοι οί όποιοι εργάζονται μέ 

ταινίας 2ας βιζιόν ή καί τρίτης.
Cinema Bacos—Cinema Esperia—Cinema de Paris, καί τό θέρος ό κινηματογράφος τοϋ Casino San

Stefano.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Universal: Rae Nebi Daniel. Γ. Διευθυντής Schlatermund.
Fox Film Agenoy : Rue Mahmoud Pacha El Falaki. Διευθ. Giordanou.Eastern Film Agency : Rue Fouad Ιό. Έκμεταλλευταί ταινιών (Earner Bros it First National. Διευθυντή;

Joseph Coen.
Maurice Ades : Rite Fouad 1.1. ’Εκμεταλλευτή; ταινιών Pathe Exchange Corporation.
Alliance Cinematographique Fgyptienne: Rue de la Paste 10. Πράκτορες Γερμανικών ταινιών τής U.F.A.
Metro—Goldwyn—Mayer : Rue Sidi Mehrez. Διευθυντής SiditTaboure.
Cimon Sarolidis : Rue de la Paste 10. Πράκτωρ τής DAG FILM ’Αθηνών.
Politi & Coen : Έκμεταλλευταί διαφόρων ταινιών.

ΚΤΠΡΟ2
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χειμερινοί
Κινημ. Παπαδοπούλου
Κινημ. «Μαγικό Παλάτι» 
θερινοί
Κινημ. «Παράδεισος
Κινημ. «Μαγικός Κήπος»
ΛΑΡΝΑΚΑ

Χειμερινοί
Κινημ. «Σαλόν Ρόζ-
Κινημ. «Μακρίδη»
θερινοί
Κινημ. «Παράδεισος»
Κινημ. «Μαγικός Κήπος»
ΛΕΜΕΣΣΟΣ.

Κινημ. Χατζηπαύλου (χειμερινός) 
Κινημ. Μαγικός Κήπος (θερινός)
ΠΑΦΟΣ

Κινημ. Πατέ (χειμερινός)
Κινημ. Κήπος Πατέ (θερινός)
ΑΜΟΧΟΣΤΟΣ

Κινημ. Πατέ (χειμερινός)
Κινημ. Κήπος Πατέ (θερινός

θέσεις 800
800

» 4000
1200

400
8θΟ

250
500

θέσεις

Διευθυντής Ζήνων Παπαδόπουλος 
Μ. Κυπριανού

» 750
» 7 50

» 2000
» 1580

Βασιλάκης

Κ. Ποδήλατά; 
Κ. Ποδηλατας

f . —
Δ.Ι.ΚΑΡΡΑΣ 

(Κληρονόμοι)
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα: 

«ΡΟΖΙΚΛΑΐΡ» 
Τηλέφ. 52—14

ΓΕΝΙΚΑΙ
ΚΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΞ-ΦΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Κολοκοτρώνη 29 

Τηλεγραφήματα 
ΣΙΝΟΡΙΑΝ 

Τηλέφωνον 56—99

— ------ 1111^

ΙΚΑΦΙΛΜ
1. ΚΒΥΡΟΥΝΙίΙΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ! ΚΙΚΗΚΑΤΟ- 
ΓΙΗ. ΕΠΙΧΕΙΡΒΕΕΙΖ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΟΗΝΑΙ

ΙΠΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΕΝ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ^ΙΚΟ.!

ΠΡΑΚΤ0ΡΕΙ3Ν
Γραφεία: 

ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 57—14

λ. mmmus
Κινηματογραφικοί 

Ταινίαι

Γραφεία :
Όδδς Κολοκοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

Γ·
πι Γ. ΠΓΙΑ2Τ0ΦΑ2

Κινηματογραφικά!
μηχαναι 

Κ ινη ματογρ αφικα!
ταινίαι

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 43

ΑΘΗΝΑΙ

ΠΙΦΡΑΗ
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι
Κινηματογραφικά 

εργαστήρια
Γραφεία :

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39
ΑΘΗΝΑ 1

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ- 
ΒΒ/ΛΓΑΡΙΑΗΣ

Κινηματογρ. ταινίαι
ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ

Γραφεία :
ΓΥΠ 3ΛΙΔΟΣ 14

ΑΘΗΝΑΙ—Τηλέφ. 54—69

ΜΤΙΠπ.
Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6α 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04 
Κινηματογραφικά! 

ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

ΜΕΤΡ' Ζ014ΟΓΠ 
ί 1ΛΣ (ΕΔΛΑ21

ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ
ΤηλεγραφήματαΜΕΤΡΟΦίΛΜΣ 

Τηλέφωνον 60—21

TEA· ΣΠΥΡΙΔΗί
Κινηματογρ 

μηχαναι
Κινηματογραφικά!

ταινίαι

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α
AGHNAI “

Τηλέφωνον 64—95

120ΤΛΙΑΗ2
Κινηματογραφικά!

Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΡΗΣ

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινη ματογ ρά- 

φος τών ’Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΗΣΤΗΡ

ΚΙΝΗ11Γ- ΙΙΕΡΚΜΙΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΟΛΩΝΟΥ 6S
Τηλέφωνον 1—56 
“Ωραι Γραφείου: 

9—11 π. μ. 3—6 μ. μ.
Πλήν τής Τετάρτης

ΚΙΪΗΜΑΤΟΓΡΑΦΕ Ε 
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά

φος τών Άίΐηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

Ρ |1 fe . —
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: ΕΣΚΟΤΩΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ MOY
► (blackmail:

►Ο ΥΠΕΡΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΝΗΣ ΣΑΙΖΟΝ
► Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΤΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΣ ΤΟ “ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕτΛ,, 
> ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΗΣΤΤΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΛΛΗΝ ΜΙΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
► ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ ΟΤΙ H

ί BRITISH INTERNATIONAL PICTURES ltd 
► ►
► ΠΑΡΑΓΕΙ MONON ΥΠΕΡΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

: 5O0O
► ΘΕΑΤΑΙ ΠΑΡΗ- 
► ΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
' ΤΟΕΡΓΟΝΕΝΤΟΣ 
► ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ 
► ΗΜΕΡΑΣ ΕΝ 
► ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΙΣ ΤΟ

; ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ ►
> ΒΙΊΒΜΕΙΝΒΤΕ THf

; ΠΡΟΔΟΤΗΣ - ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ - ΧΛΙΔΗ κτλ.
► ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Δ1Α0ΕΤΟΜΕΝ ΤΑ ΒΩΒΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ
►  
► ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΌΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

> ΧΑΊ ΦΙΛΜ
: Γ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
► ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β — ΑΘΗΝΑΙ - 'Γι λεγοςιφίκ •Ί ΧιεύΟυνσις ΦίΛΜΛΙΙΑΡ
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