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ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΡΑΝ!-!- ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
01 δύο. συμπαθητικότατοι άστέρες τής όθόνης είς μίαν σκηνήν τοΰ μεγαλειώδους gpyou «Ό Ρομπέν 
τών Δασών» παραγωγής First National τοΰ όποιου ή προβολή κατά τήν προσεχή χειμερινήν πε· 

ρίοδον θά σημείωση άσφαλώς πρωτοφανή ^πιτυχίαν.
(Έκμετάλλευσις,\Γουώρνερ Μπρός-Φέρστ Νάσιοναλ Φίλμς).
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|| Ή θριαμβευτική πορεία συνεχίζεται...
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ΤΡ^ΜΕΛ
Ή μεγάλη θεατρική έπιτυχία τοϋ θιάσου

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

’Αποκλειστική έκμετάλλευσις

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
;οοροαοοοι

ΑΛ1ΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ

(ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΜΠΟΡ· ΚΑΙ ΚΤΗΜ· ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΛΙΑΝ nPOSEXSS

και

του

Είς δύο πολυτελή τεύχη τού «ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ

νγυρισθεΐσα* μέ τεράστια τεχνικά 

τικά μέσα γιά τόν πανηγυρισμό

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ

νοϋ Ίωβιλαίον της.



Μυστηριώδες γεμάτο αγωνία περιπέτειες καί δράοιν. 
'Όπως δλα τά έργα τοϋ διασήμου 
ΕΝΤΓΑΡ ΟΥΑΛΑΣ

Είναι καί τό συνταρακτικό καί πειό ένδιαφέρον άπ’ δλα

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΞΑΦΑΗΙΣΑΕΗΠΝ ΙΜΝ 
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiniHUniliniHIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIHmHIIIIIIimiNllllllllHII 
Είναι τό πιό ένδιαφέρον πού κρατεί σέ διηνεκή άγωνία τόν θεατήν μέ τήν πολύ

πλοκη και γεμάτη ένδιαφέρον ύπόθεσίν Του.
Έρμηνευταί του είναι ή άλησμόνητη άπό τήν περίφημη ταινία «Στιγματισμένες 

Γυναίκες»

ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ 
καί ό δραματικός καλλιτέχνης 

ΛΟΊΓΤΣ ΣΤΟΝ
Προεβλήθη μέ έπιτυχία στόν μεγάλον κινηματογράφον τών ’Αθηνών

ΚΡΟΝΟΣ
Έκμετάλλευσις:

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS A. E.
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ΑΘΗΝΑΙ 4 ΑΠΕΛΛΟΤ.—ΤΗΛΕΦ. 27156.-ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΓΘΓΝ£1£ Κ0ΦΡΑΦ1ΑΜ
ISTAMBUL. HAVA SOKAK 13.—ΤΗΛΕΦ. 44475.—ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘ MONDIALFILM

C ΠΡ2ΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ T2N ΤΑΙΝΙθΝ ΜΑΣ 
Χ€Ι/ΛΕΡΙΝΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1938 1939

RUE SANS JOIE (ο ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ XAPAJ
Σκηνοθέτης : Άντρέ Ούγκόν - Μουσική: Βεσσέν Σκόττο - Πρωταγωνισταί : 
Ντίτα Πάρλο - Άλμπέρ Πρεζάν - Ίνκιτζίνωφ - Λίν Πόρο - Ζάν Μπουατέλ - 
Μίλα Παρέλη - Φρέχελ κλ.

OHEMPS EL.YS&ES.
Σκην. Σασσά Γκυτρί - Μουσική - A. j Μπορσάρ. Πρωταγωνισταί : Σασσά 
Γκυτρί, Λουσιέν Μπαροΰ, Ζακελίν Ντελουμπα, Μίλα Παρέλη, Ζάν Μπόυ- 
ατέλ, Ζοσελίν Γκαέλ, Λιζέτ Λαμβέ, Άρλεττί - Πολίν Καρτόν, Μαρκερίτ 
Μορένο καί έξήκοντα άλλοι ήθοποιοί.

LE CHEMINEAU (ο αλητης*
Τό άριστούργημα τοΰ άκαδημαϊκοϋ Ζάν Ρισπέν. Σκηνοθέτης : Φερνάν Ρίβερ 
Μουσική Τιάρκο Ρισπέν. Πρωταγωνισταί Βικτώρ Φρανσαίν - Τάνια Φεντόρ.

LE PARADIS DE SATAN.
Σκηνοθέτης : Φέλ^ξ Γκαντερά. Πρωταγωνισταί : Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, ΖανίΧόλτ, 
Ζάν Μάξ, Ζάν Ντελανοϋ, ΠιέρΡενουάρ, Μαρσέλ Ζενιά, Άουκα Γκρετοΰ κλ.

LA BELLE ETOILE |
Σκηνοθέτης : Ζάκ Μπαρονσέλι. Πρωταγωνισταί. Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, Μέγκ 
Λεμονιέ, Μισέλ Σιμόν κλ.

ESCAPADE.
Σκηνοθέτης : Λεώ Ζοανώ. Πρωταγωνισταί: Ρολάν Τουτέν, Πολέτ Ντουμπό, 
Καρέτ, Αίμος, Σινσέλ, Σαρπέν, Ζάν Τισιέ κλ. καί μέ τά ωραιότερα geris 
τών Παρισίων.

TRAIN DE NF ER.
Ζάν Γκαμπέν.

UNE NUIT A MONTE CARLO
Άδόλφ - Βόλμπρυκ, Μισέλ Μοργκάν, Ζοζέ Νογκέρο, Μισέλ Σιμόν, Μαργ- 
κερίτ Μορενό κλ.

PATERNITE.
Σκηνοθέτης: Ζάν Μπενουα Λεβί. Πρωταγωνισταί: Βικτώρ φρανσέν, Χάρρυ 
Μπώρ, Ρεμύ, Λουΐ Ζουβέ, Βιβιάν Ρομάνς, Μισέλ Μοργκάν, Ζάν Πιέρ ’Ωμόν, 
’Άννη Ντουκό.

PARIS S' AMUSE
Σκηνοθέτης: Πιέρ Κολομπιέ. Πρωταγωνισταί. Γκαμπύ Μορλέ, Βικτώρ Φραν
σαίν, Έλβίρ Ποπέσκο, Ρεμύ, Άντρέ Λεφόρ, Ντυβαλέ κλ.



Γιά τό έξωτικό Άστέρι πού τδνομά του σήμερα προφέρυον τά στόματα όλων τών 
άνθρώπων πού κατοικούν καί τάς πέντε Ηπείρους !

ΝΤΟΡΟΟΥ ΛΑΜΟΥΡ
’Έπειτα άπό τόν θρίαμβό της στό φιλμ ποΰ τήν άπεκάλυψε 

«ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ»

ή άκατανίκητη σέ τεχνικά καί ύλικά μέσα.

Παραγωγός Εταιρεία

“ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ,,
όλοκλήρωσε τήν άποθέωσί της στό φίλμ - Έκστασις

ΘΕΑ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Μιά άσύλληπτη είς έμπνευσιν καί περιπέτειαν Κινηματογραφική 'Υπερπαραγωγή

ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ

πού θά τήν παρουσιάση στήν 'Ελλάδα 
τήν προσεχή χειμερινή σαιζόν ή

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΗΣ ,.Ε.
Σταδίου 45 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλεφ. 21824

( Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7 - Τηλεφ. 60-04)
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Γιά νά συνεννοούμενα μέ λίγα λόγια !

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΤΟΥ
Ά^ήναι και Περίχωρα διεσκέδασαν τήν ήμερα αύτή μέ τις δλίγες 

άλλά εκλεκτές ταινίες τής

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΑΛΑ
1. Άλκαζάρ
2. Λίντο
3. Πρωτεύς
4. Ρέξ (Βύρωνος) .

5. Πάρκ
6. Ριάλτο
7. Έτουάλ
8. Παλλάς
9. Παλλάς
1 0. Αϊγλη

(Καλλιθέας) 
(Πειραιώς) 
(Παγκρατίου) 
(Ταμηουρίων)

;0' 
Β

Β

t·-
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ

ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ

MAPqkINH ΒΕΝΕΤΕΤΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΜΑΜΑ ΜΟΥ

ΜΕΣΗΛΙΞ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ

ΝΑ Μ' ΑΠΑΓΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕ

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ-ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ

ΗΠΑΛΗΑ ΦΩΛΗΑ

ΜΙΧΑΗΛΣΤΡΟΓΓΩΦ

ΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΑΙΝΙΑΙ ΜΑΣ

ΤΑ Δ ΥΟ ΟΡΦΑΝΑ ΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΚΑΛ

ΜΙΤΣΟΥΚΟ

Επί ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΚΙΠΙΩΝ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΑΧΗΣ

Κυκλοφορούν είς τάς ’Επαρχίας ούτως ώστε σήμερον 
δέν υπάρχει καμμία ταινία είς τήν άπούήκην μας
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προετοιμάζουν τό γιγαντιώδες φίλμ

ΤΟΥΕΝΤΙΕΘ ΣΕΝΤΣΟΡΥ - ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Οί Κορυφαίοι τών Καλλιτεχνικών στρατιών 
τής μεγαλειτέρας Κινηματογραφικής Όργανώσεως τοΰ Κόσμου

μέ έπικεφαλής τόν περίφημον σκηνοθέτην

ΒΙΚΤΩΡ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

πού θά ζωντανεύει δλη τήν μνημειώδη περιπέτεια καί προσπάθεια του ένδόξου 
Γάλλου Φερδινάνδ Λεσέπς γιά τήν δημιουργία τοΰ μεγαλειώδους πορθμοΰ τοΰ

Πρωταγωνιστούν;

ΑΝΝΑΜΠΕΛΑΑ
ΤΑΎΡΟΝ ΠΑΌΎΕΡ

ΑΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΝΚ
100 άκόμη ηθοποιοί πρώτου μεγέθους καί 5000 πρόσωπα λαμβάνουν μέρος στήν 
γιγαντιώδη αύτήν δημιουργίαν ποΰ θά τήν παρουσιάση έν Έλλάδι κατά τήν προ

σεχή Χειμερινήν σαιζόν ή

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΗΣ
Σταδίου 45 ΑΘΗΝΑΙ Τηλεφ. 21824
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
•Ετησία . . ’ Δρχ. »00
Διά τοϋ« ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου και 
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ. χρ. 10
At οννίρομαι anagai- 
χήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΕ' ΑΡΙΘ. 10 (423)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ

4 924ΕΤΟΣ ΙΔΡΥ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

HP. Β. Oil 

Γραφεία: ‘©δδς SQKPΑΤΟΥΣ άρι8 43 
ΚΑΤΟιΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣ1ΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΚΑΛΛΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσελΐς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΛΡΧ. 10
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ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Ή κήρυέις τών έργασιών τού Συνεδρίου ύπό τού Ί’χουργοΰ-Αιοικ. Πρω- 
τευοόσης κ. Κ. Κοτζιά.— Οί σύνεδροι όμιληταί. - ‘Η κατάθ-εσις στεφάνου εις 
τό Μνχμειον τού ’Αγνώστου Στρατιώτου.— Τό επακολουθ-ήσαν γεύμα. Ιό τχλε- 
γράφκμα τού προέδρου τού Συνεδρίου πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν.— Γεύμα τών 
επιχειρήσεων Σκούρα πρός τούς εκ τών επαρχιών συναοέλφους.

Mi τάξιν παραδειγματικήν καί εις Ατμόσφαιραν 
θαυμαστής συναδελφικής έγκαρδιότητος _ήρχισαν και 
έληξαν είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Εμπορικού Επιμελή- 
ρίου Αθηνών αί έργασίαι του, πρωτοβουλίφ του Δ. Σ 
τής Π. Ε. Κ. συκγληθέντος Α’ Πανελληνίου Κινημα
τογραφικού Συνεδρίου. Αποτέλεσμα τοΰ όποιου θε· 
λει είνε ή έντός μικρού χρονικού διαστήματος ση 
μαντική βελτίωσις πολλών έκ τών δυσμενών δρων, 
ύφ’ οΰς σήμερον έργάζεται δ Κινηματογραφικός κό
σμος τής χώρας μας. , _c

ΑΙ έργασίαι του Συνεδρίου εις δ τό Κράτος _έξε- 
προσώπευσεν δ Ύπουργός-Διοικητής πρωτευούσης 
κ. Κ. Κοτζιάς καί Αντιπρόσωποι τών ‘Υπουργείων 
Τόπου · Τουρισμού, Παιδείας καί Οικονομικών, ήρ· 
χισαν τήν 18ην λήγοντος ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 
930 π μ. Παρέστησαν πάντες σχεδόν οι Κινηματο- 
γραφισταί έπιχειρηματίαι ’Αθηνών καί πέριζ_ και 
πλεϊστοι δσοι έκ τών ’Επαρχιών έκπροσωπουντες 
τήν δλότητα τών άνά τήν ‘Ελλάδα συναδέλφων των, 
τοΰ δλου άριθμού τών συνέδρων ύπερβάντος ουτω 
τούς 150. _

Μετά τήν προηγηθεϊσαν έκλογήν_του Προεδρείου 
τού Συνεδρίου άποτελεσθέντος έκ τών κ. κ. Δ Γιαν- 
νοπούλου προέδρου τής Π. Ε. Κ. ώς προέδρου καί 
τών κ. κ. Άναστ. Τσαούτου διευθυντοΰ του, « Αχίλ
λειου» Βόλου, Λ Παπαγεωργίου τοΰ «Όρφέως» ’Α
θηνών, Γ. Δαρβέρη τών -Διονυσίων» Θεσσαλονίκης 
καί Π. Κουβέλη τού «Πανθέου Πατρών ώς μελών, 
έλαβε τόν λόγον δ κ. Δ Γιαννόπουλος, δστις δι 
όλίγων, άλλά μεστών έννοιας λόγων, άνέπτυξε τήν 
άνάγκην τής συγκλήσεως καί τόν σκοπόν τοΰ συνε
δρίου Μετά τόν κ. Γιαννόπουλον ύπό τά χειροκρο
τήματα τών κ. κ. συνέδρων άνήλθεν εις τό βήμα δ 
έκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως 'Υπουργός Διοικητής 
τής Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιδς, δστις άφοΰ έκήρυξε 
τήν έναρξιν τού συνεδρίου, έξέφρασε τήν ουμπά 
θειάν του εις τήν τάξιν τών Κινηματογραφιστών, 
άναφέρας δτι υπήρξε καί σύτός πρό έτών μέλος 
ταύτης ώς διευθυντής τοΰ Κινηματογράφου ’Αθηνών 
«Άστρο» είς δν ήτύχησεν ώς έπιχειρηματίας καί 
κατέληξε μέ τήν βεβαίωσιν δτι ή ’Εθνική Κυβέρνη- 
σις άποβλέπει συμπαθώς πρός τήν τάξιν αυτήν καί 
δτι θά κάμη δτι είνε δυνατόν πρός έξυπηρέτησιν 
τών δικαίων έπιδιώξεών της· Τόν κ. ‘Υπουργόν διε- 
δέχθη είς τό βήμα δ άντιπρόσωπος τοΰ ‘Υπουργείου

Τύπου καί Τουρισμού κ. Σεφεριάδης, τούτον δέ ή 
διευθύντρια τοΰ Μορφωτικού Κινηματογράφου έρί- 
τιμος κ. Κορόμηλα, ήτις άνέπτυξε τό ένδιαφέρον 
τής Κυβερνήσεως ύπέρ τοΰ Μορφωτικού Κινηματο
γράφου, τού όποιου έπλεξε τό έγκώμιον. Μετά τήν 
κ. Κορόμηλα τό βήμα κατέλαβεν ό διευθυντής των 
Κινηματογράφων «Αττικόν» καί «Ρέξ» κ. Δημ Σκού
ρας, δστις μέ σαφήνειαν, ευφράδειαν καί_ δοκου- 
μέντα πού προεκάλεσαν τόν θαυμασμόν τών συνέ
δρων, ώμίλησε περί τοΰ Κινηματογράφου ώς έπιχει
ρήσεως έν Έλλάδι καί κατέδειξε τάς δυσχερείας 
καθ’ ών άντιπαλαίουν δπως έπικρατήσουν οί έπιχει- 
ρηματίαι κινηματογραψισταί είς τόν τόπον μας. Τόν 
κ Σκούραν χειροκροτηθέντα ζωηρότατα ήκολούθησε 
λόγος τοΰ κ. Σπ. Πανταζή διευθυντοΰ τοΰ μεγάλου 
Κινηματογράφου Παλλάς» περί τοΰ Κινηματο
γράφου «ώς μέσον προπαγάνδας καί διαφημίσεως», 
τοΰ κ Κ Χλοίδη συνδιευθυντοΰ τών έπιχειρήσεων 
Καρρα περί τοΰ προβλήματος τής παραγωγής ‘Ελ
ληνικών ταινιών καί τέλος τοΰ κ. X. Μπόλα, περί 
τοΰ ζητήματος τής εις τούς Κινηματογράφους εισό
δου τών άνηλίκων. Τέλος τήν 12,45’ ή συνεδρίασις 
έλύθη καί οί κ. κ. σύνεδροι προηγουμένης τής φι
λαρμονικής τοΰ Δήμου μετέβησαν και κατέθεσαν 
στέφανον εις τόν Τάφον τοΰ ’Αγνώστου στρατιώτου.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ

Τήν έπομένην 19ην τοΰ μηνός κοί ώραν 930' αί 
έργασίαι τοΰ Συνεδρίου έπανελήφθησαν καί πρώτος 
έλαβε τόν λόγον ό διευθυντής τοΰ «Άλκαζάρ» ’Α
θηνών κ Φ. Φίνος δμ-λήσας περί τής Καταστάσεως 
τών Κινηματογραφικών Έπιχειρήσεων έν Έλλάδι 
καί άκολούθως δ λόγος έδόθη είς τόν ήμέτερον 
διευθυντήν δστις ώς πλέον τής μιας 'βετίας, άσχο- 
λούμενος είδικώς μέ τά Κινηματογραφικά είνε γνώ
στης τής δλης κινηματογραφικής καταστάσεως άπό, 
πάσης αύτής πλευράς. Ό λόγος τοΰ κ. Οικονόμου 
άναφερόμενος είς τήν έπίδρασιν του Κινηματογρά
φου έπί τών μαζών, τής άξίας του ώς μορφωτικού 
μέσου, τής βαρείας φορολογίας του καί τοΰ προ
βλήματος τών Ελληνικών , ταινιών, έχει έν πάση 
δυνατή συντομεία ώς άκολούθως:

Έν άρχή δ κ. Οικονόμου άναφέρει τήν κατανόη 
σιν τής άξίας τού κινηματογράφου ύπό τοΰ Έλλη
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νικου λαοΰ, συνέπεια της όποιας είνε τό δτι λει- 
σήρερον περι τούς 280 κινηματογράφοι έν 

Ελλάδι άντί τών 35 περίπου πού ήσαν μόλις τώ 
1923, συγχαίρων τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τής 
συγκλήσεως τοΰ συνεδρίου καί προχωρεί :

...«’Αλλά, ώς πολύ δρθώς οί σχόντες τήν πρωτο
βουλίαν τής συγκλήσεως τοΰ Συνεδρίου τούτου καθό
ρισαν τά έξεταστέα θέματα, δ Κινηματογράφος δέν 
είνε Απλώς ένα μέσον βιοπορισμού πολλών ή δλί- 
γων Ανθρώπων^ ούδέ ένας άπό τούς τόσους κλά· 

εμπορικών καί βιομηχανικών έπιχειρήσεων. 
Ο Κινηματογράφος, ώς καί έπισήμως άλλωστε έχει 
άναγνωρισθή, άπό τούς διανοουμένους δλων τών 
Χωρών τής γής καί άπό τούς κυβερνώντας αύτάς, 
ε_νε * a*· τους πλέον μορφωτικούς παράγοντας 
των Λαών, τοσούτω μάλλον καθόσον συνδυάζει κατά 
τόν έπιτυχέστερον ,τρόπον τό ώφέλιμον μετά τοΰ 
τερπνού καί συνεπώς δύναται νά διδάσκη χωρίς νά 
φαίνεται δτι τείνει πρός αύιό, πράγμα πού ένέχει 
μεγάλην σπουδαιότητα καί ιδίως προκειμένου περί 
άπειθαρχήτων μαθητών, οί όποιοι, πεισμόνως Αρ· 
νουνται νά μάθουν, δπως καί περί μαθητών βραδείας 
Αντιλήψεως, πού δέν άντιλαμβάνονται τήν θεωρίαν. 
Τούτο τό έχουν κατανοήση βαθύτατα διάσημοι παι
δαγωγοί καί γι’ αύτό άπό καιρό τώρα, στά μεγα
λύτερα έκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή διδασκαλία τών 
περισσοτέρων μαθημάτων συνοδεύεται καί άπό 
κινημ. προβολάς.

Ή συγκράτησις τοΰ Αντικειμένου άπό τήν ται
νίαν του κινηματογράφου γίνεται πολύ έναργέστερη 
παρά άπό τήν ίδια πραγματικότητα, ίσως γιατί τό 
Αντικείμενο έντοπίζεται καί ή παρατήρησι δέν δια- 
σπαται, δπως συμβαίνει στήν πραγματικότητα.... 
λέει ένας παιδαγωγός.

Καί δέν έχει άδικο, διότι πράγματι, τά Αντικεί
μενα στόν κινηματογράφο παίρνουν μέσα στήν παι
δικήν ψυχήν μιά ξεχωριστή αίγλη, πού τούς έντυ- 
πωνεται Καί έρωτώ : Μπορεί ποτέ καί ή ζωηρότε
ρη περιγραφή μέ τά λόγια νά δώση Ακριβή τήν 
κίνησιν τού αίματος στό Ανθρώπινο σώμα, καθώς 
μεταπηδά άπό τά τριχοειδή Αγγεία τών Αρτηριών 
είζ τά τριχοειδή τών φλεβών, δπως τήν δίνει ή προ
βολή μιας σχετικής κινηματογραφικής ταινίας; "Οχι 
βέβαια. Δεδομένου λοιπόν, δτι ποτέ καί ή πλέον 
ζωντανή περιγραφή ένός πράγματος δέν μπορεί νά 
άντικαταστήση τήν άμεση έποπτεία καί δεδομένου 
δτι ό κινηματογράφος μπορεί νά άντικαταστήση 
Αξιόλογα καί τό σχολικό Μουσείο καί τήν περιγρα
φή του διδακτέου θέματος, είναι έκδηλον πόσο θαυ
μάσια δύναται νά γίνη ή διδασκαλία τής Γεωγρα
φίας δπου ό χάρτης μάταια βασανίζει τό παιδικό 
μυαλό, χωρίς νά δύναται νά τοΰ δώση καί τήν πιό 
άμυδρα Ιδέα τής συστάσεως τοΰ έδάφους, ένώ άν- 
3"ετα ή κινηματογραφική ταινία είνε σάν ένα τα- 
ξειδι στή χώρα αύτή πού τήν γνωρίζει σπιθαμή 
πρός σπιθαμή. Τό ίδιο φυσικά γίνεται καί μέ τά 
άλλα μαθήματα καί ιδίως τή φυσική.

Αλλά ή,μορφωτική έπίδρασις τοΰ Κινηματογρά
φου έπί τοΰ κοινοΰ δέν έχει τήν περιωρισμένην έ- 
κτασιν πού άνέφερα. Ή μορφωτική έπίδρασίς του 
πνευματική, ψυχική, έκπολιτιστική, έκτείνεται έπί 
του πλήθους πού συρρέει είς αύτόν καί διά τό 
όποιον είνε τό προσφιλέστερον άλλά καί προσιτό- 
τερον θέαμα, είνε δέ Απροσδιορίστου, κατ’ ούσίαν 
έκτάσεως.

Ακολούθως ό κ. Οικονόμου έξηγεΐ τούς λόγους 
δι’ οΟς ό κινηματογράφος μορφώνει τάς μάζας καί 
υπό ποίας συνθήκας δ 'Ελληνικός λαός έχει διαπαι- 
δαγωγηθή παρ' αύτοΰ καλαισθητικώς τόσον ώστε 
νά θεωρήται άπό τούς πλέον Απαιτητικούς καί πώς 
έν συγκρίσει πρός τόν πληθυσμόν έχομεν τό πλέον 
κινηματογραφόψιλον κοινόν, ώστε νά θεωρούμεθα 
Από τάς καλλιτέρας καταναλωτικός ταινιών χώρας 

‘Παρ’ δλον δμως έκ τής ραγδαίας 
έξελίξεως τών Κινηματογραφικών πραγμάτων εις 
τήν χώραν μας, τόσος κόσμος άποζεΐ έξ αύτών, τό 
Κράτος οχι μόνον δέν παρέσχε-μέχρι τής 4 Αυγού- 
στου 1936 τούλάχιστον—είς τόν Κινηματογράφον 
τήν υποστήριξιν τής όποιας έδικαιοΰτο, άλλ’ Απε
ναντίας έπραξε πάν τό δυνατόν διά νά τόν πνίξη 
έν τη γενέσει του. Καί Ασφαλώς, άν δέν είχε τόσην 
ζωτικότητα καί δρμήν, άν δέν ήτο κάτι τόσον έπι- 
θυμητον εις τό Κοινόν, Ασφαλώς λέγομεν μέ τήν 
ραρυτάτην φορολογικήν δέσμευσιν πού τοΰ έπέβα- 
λεν δ υπ’ άριθ. 1237 φορολογικός Νόμος τοΰ 1918, 
αυτό θε είχε συμβή. Διότι τίποτε δλιγώτερον, τί
ποτε περισσότερον ό Νόμος έκεΐνος ώριζεν δτι έπί 
εισιτηρίου τιμής άνωτέρας τών 50 λεπτών τής δραχ
μής JI φορολογία _είναι 50ο)ο. Είς πόλεις δέ πληθυ
σμού Ανωτέρου τών 70 χιλ. κατοίκων, εις τό Ανω
τέρω τέλος προστίθενται λεπτά 10 κατά είσιτήριον 
κινηματογράφου τιμήματος δραχμής ή άνωτέρου. Τό 
Κράτος δηλαδή, έλάμβανε τάς 55ο)ο τών εισπράξεων 
εκάστου Κινηματογράφου καί άφηνε είς τόν έπιχει- 
ρηματίοιν νά πλήρωσή ένοίκιον, ταινίαν, φωτισμόν, 
υπαλληλίαν, .διαφήμισιν. φόρον έπιτηδεύματος κ.λ.π. 
μέ τό 45ο)ο ύπόλοιπον τών εισπράξεων!

Καί δμως, θά μάς είπουν Ασφαλώς οί Αδαείς : 
Να, που παρ’ δλα ταΰτα δχι μόνον δέν έκλεισαν οί 
Κινηματογράφοι πού έλειτούργουν τότε, Αλλ’ ηύξή- 
θησαν, ίδρύθησαν καινούργιοι τέτοιοι έξαιρετικώς 
μεγαλοπρεπείς, παρέχοντες είς τούς θεατός δλας 
τάς άνεσεις καί όμοιους τών όποιων ούδέν τών 
Βαλκανικών Κρατών δύναται νά έπιδείξη καί πού 
ζητημα είνε άν ύπάρχουν παρόμοιοι μερικών έξ 
αυτών καί είς πρωτευούσας τινας εύρωπαϊκών Κρα 
των! Μάλιστα, συνετελέσθη κύριοι ύπό τάς δυσμε
νείς αύτάς συνθήκας,. ποΰ μόλις κατά τό 1926 μετά 
πολλούς Αγώνας τών κινηματογραφιστών καί τοΰ 
περιοδικού μου, έβελτιώθησαν, μειωθέντος τοΰ φόρου 
κατά 5ο)ο, διά νά κατέλθη μετά νέους πάλιν Αγώ
νας τό 1932 είς 25ο)ο, καθ’ ήν ώραν είς δλα τά άλ
λα Κράτη Ανέκαθεν ό φόρος δέν ήτο μεγαλείτερος 
των 10—12ο)ο. Άλλά διά νά γίνη αύτό τό θαύμα, 
πόσοι έπιχειρηματίαι δέν κατεστράφησαν οίκονομι- 
κως, πόσοι δέν άπέθαναν εις τήν ψάθαν καί πόσον 
περιωρισμένην ζωήν δέν έκαμαν καί δέν έξακολου 
θουν να κάνουν οί διευθυνταί των, μέ τήν έλπίδα 
τής Ανατολής καλυτέρων ήμερών!..,.
,.Λ1νε πΡ.°ς τψήν τής έκπολιτιστικής δράσεως τών 
έλλήνων επιχειρηματιών τών τόσον λιτοδιαίτων 
Οπως όλος δ λαός μας, τό συντελεσθέν θαύμα δχι 
μόνον τής. διατηρήσεως καί έπεκτάσεως τών κίνημα 
τογραφικών έπιχειρήσεων, άλλά καί τής πλέον ή 
ευπροσώπου, τής ύπερπολυτελοΰς έμψανίσεως τών 
περισσοτέρων έξ αύτών, άναλόγως φυσικά τοΰ 
τόπου λειτουργίας των καί τοΰ συγχρονισμού των. 
ΑσΦοιλώς δέ τό σημερινόν Κράτος ποΰ κανανοεΐ 
Απολύτως τήν σκοπιμότητα τής ύπάρξεως τοΰ Κινη
ματογράφου, Αλλά καί τής μορφωτικής καί προπα
γανδιστικής του Αποστολής, θά περιβάλη μέ τό 
στοργικόν του ένδιαφέρον τούς καρτερικούς καί 
παραγνωρισμένους αύτούς ήρωας τής μορφώσεως 
και διαπαιδαγωγήσεως τοΰ λαοΰ μας. Άς μοΰ έπι 
τραπή δμως έν τώ μεταξύ δπως πριν Φθάσω είς τό 
τέρμα τοΰ,λόγου μου, πού θά είνε ή άνάπτυξις τής 
ανάγκης τής ιδρύσεως Ταμείου Άσφαλίσεως τών 
Κινηματογραφιστών, νά μνημονεύσω καί μίαν άλλην 
Αρετήν του κινηματογράφου Τήν προπαγανδιστικήν 
τοιαυτην καί τήν δύναμιν τής έπιδράσεώς του ώς 
μέσου .πνευματικής γνωριμίας καί συμφιλιώσεως 
των λαών, άναφέρων Αντί τής ταπεινής ϊδικής μου 
γνώμης, δσα είπεν σχετικώς δ άλλοτε Υπουργός 
επί των ’Εξωτερικών τής Γερμανίας, δ σοφός Στρέ 
ζεμαν, λαμβάνων Αφορμήν έξ ίπισήμου γεύματος

δοθέντος μετά τήν πρώτην προβολήν τής μεγάλης 
γερμανικής ταινίας «Νιμπελοΰγκεν».
' <·θ δεσμός δ πνευματικός εινε αναμφισβήτη
τος στερεώτερος τών ύλικών καί διά τοΰτο έλπίζω 
πολλά έκ τής Κινηματογραφίας τής οποίας ή όθόνη 
γενομένη Αγωγός νέων ιδεών καί εύγενων συναι
σθημάτων, θά συντελέση είς τήν προσέγγισιν τών 
Λαών, άντιλαμβανομένων έκ τών έπί τής όθόνης 
παραστάσεων τήν λαϊκήν ψυχήν έκάστου αύτών».

Καί τά είπεν αύτά τά τόσον όρθά καί Αξιοπρό
σεκτα έχων ύπ’ δψει του δτι διά τής ύποθέσεως 
τών«Νιμπελοΰγκεν» Αναλύεται έξόχως ώραΐα ή γερ
μανική ψυχή, δπως διά καταλλήλων φίλμς, δύναται 
νά Αναλυθή ή ψυχή κάθε λαοΰ.

Παρέλειψα, κυρία καί κύριοι ν Αναφέρω τους

Οί σύνεδροι πρό τοΰ Μνημείου τοΰ Αγνώστου Στρατιώτου δπου δ πρόεδρος 
κ Δ Γιαννόπουλος καταθέτει βαρύτιμον στέφανον.. Εξ Αριστερών οί κ. κ. 
Π. Γκρέτσης έπίτιμος πρόεδρος τής Π Ε. Κ., Ηρ Οικονόμου .^ιευθυΥ^^λ^°,υ 
ΚινηυατοΥΡ. Άστέρος», 1. Σαμαράς διευθυντής, του «Αχίλλειου» θεσσαλονί- 
κης^Άλκ. Τριανταφύλλου έπίτιμος πρόεδρος τής Π. Ε. Κ^ Αναστ. Τσαουτος 
διευθυντής τοΰ «Αχίλλειου» Βόλου, Κ. Χλοίδης διευθυντής του «Ροζικλαίρ» 
Αθηνών, Σπ. Σκούρας έκ τών υιών του κ. Δ Σκούρα, Γ. Δαρβέρης διευθυν

τής τών «Διονυσίων» Θεσσαλονίκης κ. α.

ώραίους αύτούς λόγους τοΰ μεγάλου γερμανου, 
δταν ώμίλουν περί τής Αγαθοποιού έπιδράσεώς του 
κινηματογράφου έπί τών λαών, διότι δυστυχώς δέν 
έχομεν έλληνικήν κινηματογραφικήν τέχνην. Και 
έπί τής έλλείψεως αύτής ήθελα νά μιλήσω κάπως 
έκτεταμένως, διότι ή έλλειψις αύτή είνε ή μόνη δια 
τήν δποίαν δέν ήιιπορεί νά καταλογιση τις,τάς. ευ- 
θύνας έξ δλοκλήρου είς τό Κράτος, διότι τούτο υπε- 
στήριξε Αρκούντως δπως καί τό κοινόν τάς προσπα 
θείας πού έγιναν σχετικώς, μείωσαν τήν φορολογίαν 
άπό 55 είς 10ο)ο. _

Ακολούθως άψοΰ δ κ Οίκονόυου εξήγησε οιατι 
Απέτυχαι χάρις είς αύτούς τούς παραγωγούς οι 
πρώται καί αί βραδύτερον γενόμεναι προσπάθεισι 
παραγωγής ελληνικών ταινιών, συνέχισεν ώς έξής :

Αίφνης καί ένώ οί "Ελληνες έπιχειρηματίαι έγκα 
τέλειψαν έπ’ Αρκετόν τήν προσπάθειαν δημιουργίας 
έλληνικής κινηματ. παραγωγής, ήρχισαν νά μας 
έρχωνται τό έν μετά τό άλλο, τα....έλληνικα δ θεός 
νά τά κάνη—έργα άπό τήν Αίγυπτον. Άλλα δυστυ
χώς καί τά έξ Αίγύπτου μέ Αξιώσεις έλθόντα φίλμ_ς, 
έκτός τοΰ δτι οδτε έν έλληνικδν τοπίον δέν μοις 
έδιδαν, οδτε ένα παλμόν άπό τήν θαυμασίαν Ατμό- 
σφαιράν μας δέν είχον, καί ώς ύπόθεσις δέν είχον 
ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν ζωήν τοΰ τόπου αυτού, τήν 
πνευματικήν καί κοινωνικήν. Ήσαν πραγματικως 
γελοία κατασκευάσματα, ικανά νά τερψουν,μόνον 
φελλάχους. Εύτυχώς δτι δ κατασκευαστής των ται
νιών αύτών δέν ήτο έλλην καί συνεπώς δέν δύναται 
νά τοΰ καταλογίση κανείς εύθύνας διά τό ρεζίλευμα 

τοΰ έλληνικοΰ δνόμα
τος! Άλλά δτι έγέ- 
νετο μέχρις ώρας έ- 
γένετο. Καιρός ήδη, 
άντί νά καταλογίζω- 
μεν εύθύνας διά τήν 
έλλειψιν έλληνικής κι- 
νημ. παραγωγής άξιο 
λόγου, νά έξετάσω- 
μεν τί είνε δυνατόν 
νά γίνη Από τοΰδε 
καί έφεξής. Καί έν 
πρώτοις έξεταστέον 
τοΰτο: Είνε δυνατή ή 
δημιουργία Αξιολό 
γων έλληνικών ταινι
ών, ώς τάς έννοεΐ μά
λιστα δ προμνησθείς 
γερμανός πολιτικός 
καί πού δχι μόνον νά 
καλύψουν τά έξοδα 
κατασκευής των, άλ

λά καί νά δώσουν άν 
δχι τό προσήκον έμ- 
πορικόν κέρδος εις 
τούς έπιχειρηματίας 
πού θ’ Αποφασίσουν 
νά διαθέσουν τά κε
φάλαιά των πρός τοΰ
το, άλλά έν μικρόν 
έστω τόκον; Ασφα
λώς ναί. Διότι έκτός 
τοΰ δτι μία πραγμα
τικά Αξιόλογος προσ
πάθεια θά τύχη τής 
ένθέρμου ύποστηρίξε- 
ως τοΰ έδώ κοινοΰ, 
θά τό δεχθοΰν μέ χα 
ράν καί Αγαλλίασιν 
καί ύπερηφάνειαν τά 
έκατομμύρια τών έν 
τή ξένη βιούντων δμο-

γενών, θά τό ϋποστηρίξη τό Διεθνές κοινον^πο,υ μέ 
λαντάρα Αληθινή περιμένει νά γνωρίση τή ι,ωη, τά 
ήθη καί τά έθιμα, τά τοπία καί τάς Αρχαιότητας της 
Χώρας διά τήν δποίαν τόσα έχει διαβάσει κα.ι Ακού
σει, τής Χώρας πού δπως δλοι οί λαοί όμολογουν πρω 
τη μετέδωκε τά φώτα του πολιτισμοΰ στήν ύφήλιο !»

Ακολούθως δ δμιλητής Αναπτύσσει ύπό ποίους 
δρους καί μέ τήν ένίσχυσιν τής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως δύναται νά δημιουργηθή Ελληνική Κινηματο
γραφική παραγωγή Αξιόλογος καί καταλήγει ·.

Καί τώρα, τό τελευταΐον έξεταστέον παρ έμου 
ζήτημα, τό ούσιωδέστερον ίσως τών . λοιπών διά 
τούς κ κ. συνέδρους. Τό ζήτημα τής ιδρύσεως Τα
μείου Ασφαλείας τών κινηματογραφιστών. Σχετικώς 
δέν έχω νά είπω πολλά. Ή ίδρυσίς του είναι τόσον
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άπαραίτητος, ώστε νά μή δύναται νά έχη κανείς 
άντίρρησιν, είνε δέ άπορίας άξιον πώς μέχρι τοΰδε 
δέν έπετεύχθη ή ίδρυσίς του. Διότι άσχέτως πρός 
τό δτι τό Κράτος τής 4ης Αύγουστου έξ Ιδίας πρω
τοβουλίας προέβη είς τήν άσφάλισιν τών έργαζομέ- 
νων τάξεων καί δή . είς βάρος τοΰ προϋπολογισμού 
3°Η.έν μέρειχ διά τήν τάξιν τών κινηματογραφιστών 
ή ίδρυσις τοΰ Ταμείου Άσφαλίσεως δύναται νά γίνη 
χωρίς νά χρειασθή ούδεμίαν ένίσχυσιν οικονομικήν 
άπό τό Κράτος, είμή τήν ήθικήν τοιαύτην πρός κα- 
τοχύρωσίν του. Ό κλάδος μας πού προσφέρει έκτός 
των δσα άποδίδει είς τό Κράτος έκατομμύρια έτη- 
σίως, ώς καί τό_μεγαλύτερον μέρος τών έσόδων τοΰ 
Ταμείου ήθοποιών, δύναται άξιόλογα μέ ποικίλους 
τρόπους ν’ άσφαλίση διά τό Ταμεϊον του δσα χρειά
ζεται ώστε οι άτυχοΰντες τυχόν συνάδελφοι νά μή 
νοσηλεύωνται καί θάπτωνται έπαιτικφ σχεδόν έρά 
νφ. Ή έπέμβασις δθεν τοΰ Κράτους, καθαρώς ήθική, 
μας χρειάζεται διά τήν ρύθμισιν τής θέσεως έκά- 
στου έξ ήμών έν αύτώ καί τόν καθορισμόν τοΰ κα
ταβλητέου ποσοστού, τών άπολαυών του καί τά 
τοιαΰτα, διά νά λείψουν αί χαρακτηρίζουσαι τούς 
“Ελληνας δυστυχώς έγωϊστικα'ι άντιλήψεις, τοΰ έγώ 
ώς έχων σήμερον τήν άλφα θέσιν καί διαθέτων τόσα 
κ.λ.π.

Αλλ’ άν προκειμένου περί τής ίδρύσεως τοΰ Τα
μείου Άσφαλίσεώς μας, τής τόσον μάλιστα έπει- 
γούσης,. δέν_έχομεν νά ζητήσωμεν άπό τό Κράτος 
τίποτε υλικώς, μή νομισθή δτι δέν έχομεν νά έπικα- 
λεσθωμεν τήν στοργήν του καί τό ένδιαφέρον του 
έπί άλλου σημείου.

Έλέχθη ήδη κύριοι, δτι ό Κινηματογράφος έφό- 
ρολογεΐτο άρχικώς μέν μέ τό ήμισυ τής τιμής τοΰ 
εισιτηρίου του, βραδύτερον δέ μετά πολλούς καί 
πολυμόχθους άγώνας ή φορολογία τρυ έμειώθη 
τέλος μόλις, κατά τό 1932 είς 25ο)ο. Άλλά καί ή 
φορολογία αύτή δΓ ένα θέαμα άποτελοΰν τήν μονα
δικήν ψυχαγωγίαν του λαοΰ, ώς αύτό τό Ύπουρ- 
γεϊον ’Αγορανομίας έτόνισε, δταν κατά τόν ’Ο
κτώβριον τοϋ παρ. έτους έπενέβη διά νά μή έπιτρέψη 
τήν ύπό τών μεγάλων Κινηματογράφων έπιβληθεϊ- 
σαν αϋξησιν τοΰ εισιτηρίου κατά 5 μόλις δραχμάς, 
ή φορολογία αύτή λέγομεν είνε καταθλιπτική. Λυ
πούμαι διότι μακρυγορώ ύπέρ τό δέον. Άλλά έπι- 
τρέψατέ μου νά παρατηρήσω, κύριοι, δτι μέ κινημα
τογράφους τόσον πολυτελείς ώς οί τών ’Αθηνών, μέ 
τόσας δαπάνας ψωτισμοΰ, ύπαλληλίας, διαφημίσεων, 
ένοικίων θεάτρων καί πληρωμής βαρυτάτων τιμών 
διά τάς ταινίας, λόγω τής άξιώσεως τοΰ Κοινοΰ νά 

δ,τι έκλεκτότερον έχει νά έπιδείξη ή παγκόσμι
ος παραγωγή, τό 25ο)ο είνε πολύ βαρύ, καί πρό 
παντός δταν τό είσιτήριον είνε τό μάξιμουμ 25 δρχ 
διά τήν πρώτην θέσιν, ένώ είς άλλα Κράτη, δπου ή 
φορολογία είνε μόλις 10 τοΐς έκατόν, τά Κινηματο
θέατρα κατά πολύ κατώτερα τών ιδικών μας καί 
κατά συνέπειαν έχουν φθηνότερα ένοίκια, ή μικρο- 
τέρα τ μή πρώτης θέσεως είνε τετραπλασία καί 
πενταπλάσια τής ίδικής μας.

’Ανάγκη συνεπώς, ή σημερινή έθνική μας Κυβέρ- 
νησις, ή τόσα δείγματα στοργικού ένδιαφέροντος 
δείξασα διά πάντας τούς "Ελληναο έπαγγελματίας 
νά λάβη ύπό σοβαρόν έποψιν τό ζήτημα τής Φορο
λογίας τών Κινηματογράφων διότι, παρ’ δλην τήν 
όλιγάρκειάν των, οί “Ελληνες έπιχειρηματίαι, καί τό 
φιλότιμόν των νά παρουσιάζουν κάτι τέλειον, δέν 
θά δυνηθοΰν ν’ άνταποκρίνωνται έπί πολύ είς τάς 
ζημίας πού πραγματοποιούν πολλοί άντί κερδών, έφ’ 
δσον δέν έπιτρέπεται καί ή αΰξησις τοΰ τιμήματος 
εισόδου. “Αλλωστε δταν μέ τήν μείωσιν τοΰ φόρου 
καταστή δυνατή καί ή διατήρησις τών ήδη ύφισταμέ- 
νων τιμών εισόδου, άσφαλώς θ’ αύξήσηκαί ό άριθμός 
τών θεατών καί θά καλυφθή ένδεχομένη μείωσις τών 
είσπράξεών του, Έτέρα φορολογική διευκόλυνσις 

τοΰ βαρύτατα φορολογουμένου Κινηματογράφου έφ’ 
οσον_βαρύς είνε καί δ δασμός τών είσαγομένων 
Ιη-1νέων’ ιέθν νά εΙνε κατάργησις τής πληρωμής 
107 δρχ. ήμερησίως διά τήν λήψιν άδειας τελέσεως 
θεάματος, ώσάν αί αϊθουσαι τών Κινηματογράφων 
νά άνοίγουν τάς πάλας των δι’ άλλον σκοπόν.

Έφ’ δσον λοιπόν, οί διευθυνταί Κινηματοθεάτρων 
πληρώνουν φόρον έπιτηδεύματος, κύκλου έργασιών 
καθαράς προσόδου κ.λ.π. κλ.π. είνε βαρύ νομίζω 
νά πληρώνουν καί δραχμάς 107 ήμερησίως άκόμη.

Υποθέτω δτι αί άξιώσεις αύταί, είνε τόσον λο
γικοί, ώστε νά ληφθοΰν ύπ’ δψει σοβαρώς, τό δέ 
Κράτος να μή φανκ] τόσον φειδωλόν δσον £χει φανή 
μέχρι τοΰδε δι’ έμέ, πού μοΰ άρνεΐται τήν άνευ 
καταβολής φόρου είσοδον είς τό σπήτι μου, πού 
είνε ό Κινηματογράφος».

Μετά τόν κ. Οίκονόμου άνήλθεν είς τό βήμα ό 
κ. Δημακόπουλος δτις έξήτασε τό ζήτημα τής φο
ρολογίας ώς καί τό τής άδειας τελέσεως θεάματος.

Ακολούθως έλαβε τόν λόγον δ παρακολουθών 
τάς συνεδριάσεις διευθυντής τοΰ ‘Υπουργείου τών 
Οικονομικών κ. Πέππας, δσιις άπαντών είς τούς δύο 
τελευταίους ομιλητάς είπεν δτι έπί τοΰ παρόντος 
τουλάχιστον τό Κράτος ώς έχον τόσας ν’ άντιμετω- 
πίση άνάγκας και νά βελτιώση τά έσοδά του, δέν δύ
ναται νά προβή εις μείωσιν φορολογιών. Δύναται 
όμως μετά ύποβολήν ύπομνήματος νά συζητήση περί 
της καλυτέρας ρυθμίσεως τής φορολογίας άναλόγως 
του μέρους είς δ κεΐται καί τής κινήσεως ήν έχει δ 
κάθε κινηματογράφος.

Μετά_τόν_κ. Πέππαν έλαβε τόν λόγον ό έκ τών 
διευθυντών τής Έλληνικής Κινηματογραφικής Ένώ- 
σεω5> κ· θ Δαμασκηνός, δστις μέ έπιχειρήματα πού 
κατεπληξαν. ανέπτυξε τό άδικον τής ύπαρχούσης 
φορολογίας διά τήν είσπραξιν δικαιωμάτων συγγρα
φέων καί μουσικών καί κατέληξε τονίσας δτι είς 
τήν Αίγυπτον καί άλλα κράτη τά Δικαστήρια άπέρ- 
ριψαν πρόσφυγάς συγγραφέων καί συνθετών πρός 
είσπραξιν δικαιωμάτων, εύρόντα δτι αυτή είνε άδι 
κος έφ’δσον οί συγγραφείς καί οί μουσικοί δίδοντες 
έναντι ώρισμένης_άδρδς άμοιβής τά έργα των δπως 
κινηματογραφηθοΰν πωλοΰν τά έπ’ αύτών δικαιώμα 
τά των άπαξ διά παντός.

Είς τόν κ. Δαμασκηνόν άπήντησεν άμέσως δ κ. 
Πέππος δστις υπεσχέθη δτι θά φροντίση διά τήν 
ρύθμισιν τοΰ άδικου αύτοΰ νόμου, μολονότι έξαρ- 
τάται κυρίως έκ τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας.

Μετά τόν κ. Πέππαν ώμίλησεν ό κ. Γεώργιος 
Άντ. Ζερβός, δστις μέ άδρά καί πειστικά έπιχειρή- 
ματα έπέκρινε τήν μελετωμένην έπιδίωξιν τοΰ κο
ρεσμού τοΰ έπαγγέλματος καί τών θεάτρων μετ’ 
αύτόν δέ δ κ. Καλιακούδας ύποστηρίξας τά άντί· 
θετά. Σχετικώς_ήκολούθησε εύρεϊα διαλογική συζή 
τησις μετοιξύ τών κ.,κ Δαμασκηνοΰ. Ήρ. Οίκονόμου, 
Μ. Γλιτσοϋ, Δ. Σκούρα, Άναστ. Τσαούτου, Π. Κου 
βέλη, Π. Μαστέλου καί άλλων, μεθ’ δ άπεφασίσθη ή 
παραπομπή τοΰ ζητήματος είς 14μελή έπιτροπήν 
ήτις μεταξύ άλλων θά συζητήση καί τό ζήτημα τοΰ 
κορεσμοΰ καί θά συντάξη έντός 2 ήμερών ύπόμνημα 
άναφέρον τάς έπιδιώξεις τών Κινηματογραφιστών 
καί οπερ θά ύποβληθή είς τήν Σήν Κυβέρνησιν έν 
καιρώ. Τήν έν λόγτρ έπιτροπήν άπετέλεσαν οί κ. κ. 
Λ. Παπαγεωργίου, Δ. Γιαννόπουλος, Άναστ, ΤσαοΟ- 
τος, Γ. Δαρβέρης, Π Κουβέλης, Κ. Χλοΐδης, θ. Δα
μασκηνός, Δημακόπουλος, Σκούρας καί άλλοι.

Τέλος τήν Ιην μ. μ έκηρύχθη τό πέρας τών έρ- 
γασιων τοΰ Συνεδρίου, τήν δέ ] καί 30 οί κ. κ. Σύ
νεδροι, δ Υπουργός Διοικητής Πρωτευούσης κ. 
Κοτζιάς, ή κ. Κορόμηλά καί δ πρόεδρος τής Ένώ- 
σεως Συννακτών κ Ζαρίφης παρεκάθησαν είς γεΰμα 
παρατεθέν είς τό _Έστιατόριον Άβέρωφ καί κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ όποιου, είς μίαν άτμόσφαιραν 
έγκαρδιότητος καί εύθυμίας θαυμαστής έγένοντο άρ· 

κεταί προπόσεις, άνεκοινώθη δέ ύπό τοΰ προέδρου 
κ. Γιαννοπούλου τό κάτωθι τηλεγράφημα σταλέν είς 
τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Ί. Μεταξάν:

«Τό πρώτον Πανελλήνιον Κινηματογραφικόν Συ
νέδρων συνελθόν σήμερον ένταΰθα παρουσία ‘Υ
πουργού Κωνστ. Κοτζιά καί έκπροσώπων ‘Υπουρ
γών Εθνικής Παιδείας καί Τύπου-ΤουρισμοΟ και 
συμμετοχή 150 μελών έξ όλης ΊΓ|ζ Ελλάδος, μοί ά· 
νέθηκε νά' διαβιβάσω Ύμΐν άξιότιμε κ. Πρόεδρε τής 
Κυβερνήσεως τήν έκφρασιν τής άπεριορίστου άφο- 
σιώσεώς του πρός τήν Ύμετέραν ^’Εθνικήν Προσω
πικότητα καί τής άκλονήτου πίστεως απάντων ανε-

ΟΙ σύνεδροι παρακαθήμενοι είς γεΰυα είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ έστιατορίου 
«Άβέρωφ» τό όποιον έτίμησεν καί δ Ύπουργός-Διοικ. Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς 
διακρινόμενος εις τό βάθος. Ό διευθυντής τοϋ «Κινηματογρ. Άστέρος» κ. Ήρ. 

Οικονόμου σημειοΰται διά σταυροΰ.

ξαιρέτως τών μελών του είς τήν άναγέννησιν τής 
φιλτάτης πατρίδος ύπό τήν άδάμαστον θέλησιν καί 
ΐήν πεφωτισμένην ύμών καθοδήγησιν.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
‘Ο Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου

Δηα, Γιαννόπουλος
Τό έσπέρας τής αύτής, έδόθη είς τήν ώραίαν.αί- 

θουσαν τοΰ «Παλλάς». εύγενώς παραχωρηθε^σαν υπό 
τής διευθύνσεώς του ή ύπότοΰ Προεδρείου τής Π Ε Κ. 
όργανωθεΐσα έκτακτος κινηματογραφική παράστοι- 
σις, είς τήν δποίαν έκτός τών κ. κ. συνέδρων παρέ
στησαν κατόπιν ειδικής πρσσκλήσεως καί περί τάς 
2C01 άτομα, έκ τής καλλιτέρας κοινωνικής τάξεως 
τής πρωτευούσης.

Κατά τήν παράστασιν αύτήν, τήν έκτάκτως έπιτυχη 
κατά γενικήν δμολογίαν προεβλήθη ή ύπό τών Άδελ-

φών Δριμαροπούλου καί Σια ληφθεϊσα έκτάκτως ίπι· 
τυχής ταινία τών έργασιών τοΰ συνεδρίου, ή ευγενώς 
ύπό τής διευθύνσεως τοΰ -Παλλάς» χορηγηθεΐσα 
ταινία «Ή έξέλιξις τοΰ Κινηματογράφου διά., μέσου 
τών αιώνων» καί ή ύπό τών Ηνωμένων Γραφείων 
Βουλγαρίδη · Άμολοχίτη καί Α. Ε. Κ. Ε., δοθεΐσα 
ταινία Γαλλικής παραγωγής «Ignace, μέ τόν πε- 
ρίφημον Φερναντέλ.

Οΰτω, έληξε τό πρώτον Πανελλήνιον Κινηματο
γραφικόν Συνέδριον, σημειώσαν έπιτυχίαν άνωτέ- 
ραν πάσης προσδοκίας καί ή όποια θά έπιστεφθίί 
θάττον ή βράδιον μέ £τήν έπίλυσιν ^πολλών ί,τών αι.

τημάτων τοΰ Κινηματογραφικούς κόσμου^ δταν τό 
ύιτό τής έκλεγείσης ειδικής ’Επιτροπής καταρ 
τιζόμενον ύπόμνημα μελετηθή, ύπό τοΰ Εθνικού Κυ
βερνήτου, είς δν μετ' ού πολύ θά έπιδοθή.

ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΕΛΘΟΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΑΣ

Τήν έπομένην τής λήξεως τών έργασιών τοΰ Κι
νηματογραφικού Συνεδρίου, αί κινηματογραφικοί έ- 
πιχειρήσεις τών κ· κ. Σκούρα παρέθεσαν είς τό 
γνωστόν μέγα έστιατόριον «Πάνθεον» πρόγευμα εις 
τριάκοντα περίπου έκ τών χάριν τοΰ συνεδρίου ά· 
φιχθέντων έκ τών έπαρχιών κινηματογραφιστών, είς 
τό όποιον μεταξύ άλλων έξ Αθηνών συναδέλφων 
των προσεκλήθη καί παρέστη καί δ διευθυντής μας 
κ. Ηρακλής Οικονόμου.

Κατά τό πρόγευμα τούτο είς δ έπεκράτησεν ε-
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ξαιρετική ευθυμία, συναδέλφωσις καί έγκαρδιότης ό 
διευθυντής μας κ. Οικονόμου ήγειρεν πρόποσιν ύπέρ 
του Αμφιτρυονος καί άρχηγοΰ τής τόσα ύπέρ τοΰ 
Κινηματογράφου προσφερούσης οικογένειας Σκούοα 
τίλ^7ΣΚ°^Ραα0'υτΐχΟς τό έγκώμιον καί κα-
τ^\ηνξεΛΑυρηθεΐ- 811ως τήν,θΡι°Ψβευτικώς προοδευ
τικήν έξέλιξιν των Σκουραίων έν τή Κινηματογρα
φία άκολουθησουν μεγαλύτεροι έν τώ μέλλοντι έπι- 
τυχίαι. Ο κ. Δημ. Σκούρας, άπαντών εις τήν πρό· 
ποσιν ταύτην διά προπόσεως ύπέρ τοΰ κ. Οικονόμου, 
εξηρε ν^ευφραδως τό πολύμοχθον δεκαπενταετές έο- 
γον του «Κινηματογραφικού Άστέρος» καϊ τάς ύπη- 
ρεσίας που προσέφερε διά τήν πρόοδον τοΰ Κινη
ματογράφου εις τήν χώραν μας καί κατέληξε παρα 
καλέσας,τους συνδαιτημόνας νά ύψώσουν τό ποτήοι 
των εις υγείαν του διευθυντοΟ μας, δστις άσφαλώς 
πολλας μέλλει νά προσφέρη ετι ύπηρεσίας ύπέρ 
του Κινηματογράφου καί τών Κινηματογραφιστών 
Επίσης προπόσεις υπέρ τοΰ κ. Οικονόμου ήγειραν 
πλέξαντες τό έγκώμιόν του,οί κ. κ. Τσαοΰτος, Δαρ- 
βέρης καί Χλοίδης. Ηκολούθησαν εϊτα προπόσεις 
των κ. κ. Τσαούτου. Κουβέλη. θεοφιλοπούλου, Γιαν 
ν°"ουλου, Χλοιδη κ. ά. ύπέρ τοΰ κ. Δημ. Σκούρα 
του οποίου έξηραν τό προοδευτικόν πνεΰμα καί τά 
άλτρουϊστικά αισθήματα, πρόποσις τοΰ έξ ΆλΒα 
νιας συνάδελφου κ. Κότσου Γιάγκου, δστις άπηύθυνε 
χαιρετισμόν πρός τους Έλληνας Κινηματογραφιστάς 
έκ μέρους των έν ’Αλβανία συναδέλφων των οίτινες 
κατα τό πλεΐστον έξ Ελλάδος προμηθεύονται τάς 
ταινίας που προβάλλουν καί μεθ’ ών συνεπώς ώς 
είπε κοινά σχεδόν έχουν τά συμφέροντα καί κατέ 
λήξε μέ τήν ευχήν δπως ή εύτυχία άκολουθεΐ τήν 
οικογένειαν Σκούρα καί δλας τάς Ελληνικός κινη
ματογραφικός έπιχειρήσεις. 1

Τέλος τήν 4 μ. μ τό γεύμα έληξε καί οι συνδαι
τυμόνες άνεχωρησαν εύχαριστήσαντες τόν κ Δ 
Σκουραν δια τάς περιποιήσεις του καί τήν εύκαι- 
ρίαν που τους παρέσχε διά τής χειρονομίας του δ
πως καλλίτερον γνωρισθοΰν καί συνδεθοϋν μεταξύ 
των. Μεταξύ τών εις τό πρόγευμα τούτο παραστάν 
των διεκρίναμεν καί τούς έξής: κ κ. Δημ. Γιαννό- 
πουλον Πρόεδρόν της Π.Ε Κ., ΤσαοΟτον έκ Βόλου, 
Κουβέλην πατερακαί Υιόν έκΠατρών,τόνκ. και τήν κ 
Δαρβέρη έκ Θεσσαλονίκης,κ. καί κυρίαν Λεβύ όμοίως 
Καλατζην έκ Λαμίας, Σταμπουλίδην, Κότσο Γιάγκου 
Σταμέλον Κάτσιον, Σαμαραν, Σεγκούραν, Άλκ. 
Τριαντάφυλλου, Κ. Χλοΐδην, Καρασμάνήν, Άντωνό- 
πουλον Δασκαλέαν, Πανόπουλον, θεοφιλόπουλον- 
Μουτσόπουλον κ. ά.

Έπίσης τό έσπέρας τής αύτής καί είς τήν γνω
στήν κοσμικής ταβέρναν τού Μπάρμπα Γιάννη, ό 
διευθυντής τών έδώ Γραφείων τής Γουώρνερ Μπρός 
κ. , Βίκτωρ Μιχαηλίδης παρέθηκε γεύμα είς άρκε- 
τους κινηματογραφιστάς έκ τών έπαρχιών καθ’ δ ή 
έγκαρδιότης, ή εύθυμία καί τό κέφι έφθασαν εις τό 
Ζενίθ.

Οδτω οί κινηματογραφισταί τών έπαρχιών άνεχώ- 
ρησαν διά τούς τόπους διαμονής των κατενθουσια- 
σμένοι άπό τήν φιλοξενίαν καί τάς περιποιήσεις τών 
Αθηναίων συναδέλφων των, ώς μαρτυρεί άλλως καί 
τό δοθέν ήμιν πρός δημοσίευσιν κατωτέρω εύχαοι- στηριον. r λ r

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Οί_κάτωθι ύπογεγραμμένοι, άναχωροΰντες μετά 

τήν λήξιν τών έργασιών τού Α'. Πανελληνίου Κινη
ματογραφικού Συνεδρίου, διά τούς τόπους διαμονής 
μας, αίσθανόμεθα ύποχρέωσιν δπως, τό μέν συγχα- 
ρώμεν τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν καί όργανώ- 
σαντας τό Συνέδριον τούτο, έξ οδ πολλά τά καλά 
άσφαλώς θά προέλθουν διά τήν τάξιν μας τό δέ 
έκφράσωμεν τάς άπείρους εύχαριστίας μας πρός 
τούς συναδέλφους τών Αθηνών καί τό Προεδρείον

τής Π.Ε.Κ. διά τάς άπείρους καί φιλόφρονας πεοι 
ποιήσεις πού κατά τό διάστημα τής πλησίον των 
Κμδ°νΠ·ς μας -μδς έπεδαψίλευσαν. ’Ιδιαιτέρως 
ολως δ ευχαριστουμεν τόν άρχηγόν τής οικογένειας * Β' ^Χαηλίδην, διά^τό τιμητικόν 
X υμα που μας παρεθεσαν καί τάς φιλόφροναο 
ήμων °1^σεΐς π°υ έηεδαΨίλευσαν είς £να έκαστον έξ 

συν?δέελφω^στ°ύντες * όνόματ°ζ λοιπών

Άναστ. Πανόπουλος, Γ. Δαρβέ^ης
■Αναστ. Τσαοΰτος. Π Κουβέίης 

 Γ· θεοφιλόπουλος, Π. Δαοχαλέας

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ
—Μετά όκτάμηνον έντατικήν έργασίαν, γεγονός 

πρωτοφανές γιά μονόπρακτον Σόρτ, έπερατώθη τε
λευταίως είς τά στούντιο τής «Μέτρο» ή έξαιρετικοΰ 
ενδιαφέροντος ταινία της έπί τοΰ ραδίου
. Γ'? δλα,πρεπής σκηνοθέτης Τζάκ Κονγουαίη, μιά 
άπο τις έξεχουσες _σήμερον καλλιτεχνικές φυσιο
γνωμίες της διεθνούς κινηματογραφίας, ύπέγραψε 
νέον συμβόλαιον μέ_ τήν Μέτρο. υπέγραψε
„ ~ Εκ ταινιών του ύπενθυμίζουμε τό «Βίβα 
ΕΗΛΛα»,, « Υπο τήν σκιάν τής λαιμητόμου» καί ιδίως 
το πολύκροτο «Σαρατόγκα», τελευταίαν έμφάνισιν 
της έκλειπουσης βάμπ Τζίν Χάρλοου. ώς καί τό 
προσφατως «γυριοθέν» πρώτο Εύρωπαϊκό φίλμ τοΰ 
Ρόμπερτ Τεϋλορ, «Α yank at Oxford».

—Τόσο στήν ’Αμερική, δσο καί σέ πολλές Εύρω- 
παικες πρωτεύουσες σημειώνει κατ’ αύιάς έξαιρε- 
τική έπιτυχία τό μεγάλο φιλμ τοΰ Βάν Ντάϊκ «Ro
salie», μέ τήν Έληνορ Πάουελ, τόν Νέλσων Έντυ 
ΚαίΜΤην ούΧΧα,Ρεζα Ίλόνα Μάσεϋ.

Μετά,τις δύο τελευταίες δημιουργίες «Μαννε- 
κέν», που θεωρείται ώς τό καλλίτερο φίλμ τής Κρά 
ουφορδ καί «Νύχτες μεγαλουπόλεων» μέ τό έκλε- 
κτό ζεύγος Λουΐζα Ράϊνερ-Σπένσερ Τρέίσυ, τούς 
αλησμόνητους^ πρωταγωνιστάς τών ταινιών «Ύπό 
το βλέμμα τού Βούδδα» καί Δαίμονες τών κυμά
των», ό πρωτοπόρος ρεζισέρ Φράνκ Μπορζέϊτς είναι 
σήμερον ό πλέον περιζήτητος σκηνοθέτης τοΰ Χόλ- 
λυγουντ.
_ —Ό γνωστός σκηνοθέττς καί ήθοποιός Έρικ Φόν 
Στροχάίμ ύπέγραψε συμβόλαιον μέ τήν Demo Film 
δια το γύρισμα» τής ταινίας Marche Radetzky. Τό 
εργον τούτο θεωρείται ώς ή μεγαλύτερα ταινία τής 
νεω5ε P°a. Υαλικής παραγωγής θά στοιχίση δέ περί 
τα ΙΖιΟιΟΟΟ φράγκων, θά περιλαμβάνη δλην τήν 
ζωήν της Βιέννης τής καλής έποχής, μέ μουσικήν 
του Στράους. 1

Στις 8 Αύγούστου θ’ άνοιξη ή 6η Διεθνής Κι
νηματογραφική Έκθεσις τής Βενε'τίας. "Οπως κάθε 
χρ_όνο θ’ άπ,ονεμηθοΰν στά καλύτερα φίλμ τής χρο 
νιας τά 5 κύπελλα (Μουσσολίνι, Βόλπε, Φασιστικού 
κόμματος κλπ.).

IBAN. I. ΧΡ*ίΟ1ΤΟΜΙ4Η1
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ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Είς τάς πρώτας σελίδας τού άνά χεΐρας φύλλου 

δίδομεν τήν σοβαράν περιγραφήν τοΰ Α' Πανελλη
νίου Κινηματογραφικού Συνεδ ίου. Έδώ θά έπιχει- 
ρήσωμεν νά δώσωμεν κατά τό δυνατόν καί τήν εύ· 
θυμόν πλευράν του πού ..δέν ήταν εύκαταφρόνητος.

Άπό ποΰ δμως ν’ άρχίση κανείς καί πού νά κα 
ταλήξη ; Καλλίτερον διά τούτο νά πάρουμε τά πρά
γματα'χωρίς σειρά καί τάξι. "ha δέ δικαιολογηθή 
καί τό έξ οικείων τά βέλη, ας άρχίσουμε άπό τόν 
διευθυντή μας

θαλερός, κορδωτός, ωσάν ,. Κινηματογραφικός 
Άστήρ ·· πρώτου μεγέθους, ό κ. Οικονόμου προσέρ
χεται έκ τών πρώτων καί οίκονομεΐ τόν μεγαλο
πρεπή όγκον τής ,ήγουμενικής κοιλίας του εις τά 
καθίσματα τής 2ας σειράς καί μεταξύ τού κ. ύπουρ- 
γού καί τών άλλων έκπροσώπων τών ύπουργείων, 
άπ’ δπου δέν έκινήθη παρά μόνον δταν έκλήθη νά 
δμιλήση, μή ένοχληθείς στό μεταξύ ούτε άπό τά 
...τριβελίσματα τού κ. Τριβέλα, ό όποιος ώσάν νά... 
έτριβελίζετο άπό χιλίας άκάνθας καί τριβόλους καθ’ 
δλον τό σώμα του, έκινεΐτο διαρκώς πρός δλας τάς 
κατευθύνσεις τής αιθούσης. Εύτυχώς δμως ώς έγνώ- 
σθη έκ τών ύστέρων, ό συμπαθής συνάδελφος δέν 
είχε τοιοΰτόν τι ούτε καί είχε καταληφθή άπό... 
ύστερίαν. Απλώς έπιδιώκων τήν . .ύστεροφημίαν 
έκινεΐτο ίνα εύρίσκεται πρό τών φωτογραφικών φακών 
τής «Φόξ Νιούς» καί τών ’Αδελφών Δριμαροπούλου, 
πού έκινηματογραφοΰσαν τό συνέδριον άπό δύο άν- 
τιθέτους πλευράς τής αιθούσης.

* * *
θαυμάσιος ό κ. Ί Φίνος τήν στιγμήν πού κλη

θείς νά άναλάβη τήν προσωρινήν προεδρείαν τοΰ 
Συνεδρίου, ώς δ πρεσβύτερος τών παρισταμένων, 
έψιθύρισε πρός παρακαθήμενόν του, άλλ’ είς τρόπον 
ν’ άκουσθή άπό πολλούς:

—’Άν φέρναμε άντίγραφα φύλλου μητρώου δέν 
θά μοΰ έγένετο άσφαλώς ή τιμή αϋτη ..γιατί ύπάρ 
χουν καί παπούληδές μου κατ’ ούσίαν έδώ μέσα.

♦**
"Οταν κατά τήν πρώτην ήμέραν τοΰ Συνεδρίου έκλή 

θη δ κ. Οικονόμου νά δμιλήση καί άντί τών χειρογρά
φων τοΰ λόγου του είδε νά τοΰ δίδωνται άλλα, κι’ 
έγύρισε διαπορών πρός τό προεδρείον, έκεΐνοι τοΰ 
είπαν . πές αύτά τώρα καί βλέπουμε, γελώντες άπό 
κάτω άπ’ τά μουστάκια των διά τό.-σαλατοποίημα 
πού ήταν μοιραΐον ν’ άκολουθήση. Έν τούτοις ό δι
ευθυντής μας τά έβγαλε πέρα τόσο καλά, ώστε κα
νείς νά μή καταλάβη δτι μόλις έκείνην ΐήν στιγμήν 
έλάμβανε γνώσιν τών δσων έλεγε, καί νά δεχθή τά 
συγχαρητήρια τού συντάκτου τοΰ λόγου, δστις άπέ- 
φυγε νά τόν άπαγγείλη μόνος διότι δέν είχε τήν 
...έμπρέπουσαν φωνήν.

* *
Μεταξύ τών μετασχόντων είς τό συνέδριον ή 

κούσθη καί ή φωνή τής Αλβανίας εύχαρίστως, χάρις 
είς τόν κ. Κότσο Γιάγκου, ό όποιος : πρά δ ρέ τό 
παληκάρ, μας έφερετόν χαιρετισμόν τών είς τήν χώ
ραν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Ζώγου Α’ κινηματο
γραφιστών, Ελλήνων κατά τό πλεΐστον

* * *
_ Έντύπωσιν μεταξύ άλλων προεκάλεσεν ό μΰτος 

τοΰ έκπροσώπου τής Λαμίας κ. Σακελλαρίου, δστις 
έάν δέν άνεμίχθη εις πολλά ζητήματα, ήγέρθη ύπε- 
ρηφάνως είς μίαν στιγμήν πού έτελείωσε τόν λόγον 
του κάποιος μακρυγορήσας συνάδελφος, διά νά πή :

—Τί τά θέλουμ’ οόρέ τά πλλά καί τά π’χειά λό· 
για.. Ιδού δίν ήρθαμ’ γιά κβεντλόημα, μόν’γιά νά μ’ς 
πήτ’ θά κατιέβουν γιά ούόχ οί φόροι!....

Καί οί σύνεδροι τόν έπευφήμησαν ένθουσιωδώς.
* *

Νά καί κάτι πού δέν τό περιμέναμε. Ό κ. ύπουρ- 
γός έπί τής πρωτευούσης ό θαυμάσιος ώς δήμαρ
χος πριν καί άεικίνητος ήδη ώς ύπουργός ύπήρξεν 
άτυχής ώς κινηματογραφιστής έπιχειρηματίας. Εύτυ
χώς δμως, διότι άν τόν έχάσαμε άπό συνάδελφο τόν 
χαίρεται δ έλληνικός λαός ώς ύπουργόν του.

* *
— Κλαίγεσθε, είπεν εις μίαν στιγμήν τού γεύμα

τος ό κ. Κοτζιας, δτι ύποφέρετε οίκονομικώς, άλλ’ 
έγώ έδώ βλέπω δτι τρώτε περίφημα καί όμολογώ 
δτι ούδέποτε παρεκάθησα εις πλουσιώτερον καί πο· 
λυτελέστερον γεύμα.

Καί δ Πρόεδρος τής «Π Ε. Κ.» κ Γιαννόπουλος 
προσφυέστατα:

—Αύτό είνε φυσικόν κ. "Υπουργέ, διότι ή φτώ
χεια θέλει καλοπέρασι...

* *
Ό κ. Κοτζιας παρατηρητικώτατος Δέν τοΰ διέ

φυγε ούτε τό κάλλος τής ρινός τοΰ κ. Σακελλαρίου 
έφ’ ώ καί καλέσας τοΰτον πλησίον του τοΰ είπε .·

—Ακούσε δώ Σακελλαρίου. Είσαι ό μόνος έν- 
δεδειγμένος ν’ άνακηρυχθής μις...Κινηματογραφικόν 
Συνέδριον.

Καί δ πολυμαθέστατοε έκ Λαμίας συνάδελφος 
άπήντησεν:

— Φχαριστουώ κύρ Υπουργέ... Άλλά τί είν’ αύτό 
π’θά κηρχθώ γιά νάν τοΰ πώ στήν πατρίδα;

Λ Λ
Κατά τό ύπό τοΰ κ. Δ. Σκούρα παρατεθέν γεΰμα 

δ κ. Τριανταφύλλου ένθουσιασθείς έπρότεινε συχνήν 
έπανάληψιν τών συνεδρίων έφ" δσον θά έπηκολού 
θουν φυσικά καί γεύματα, προσθέσας δτι τό προσε
χές έτος τό Συνέδριον θά έπρεπε νά γίνη είς τήν 
πατρίδα του τό Ξηροχώρι...

Αντιρρήσεις προέβαλεν δ κ. Κότσο Γιάγκου 
έρωτήσας :

—Καί γιατί δρέ τζάνουμ νά μή ένεται πρά στό 
Αιδηψό στό Αίγκλη;.,

Καί άνεμένετο δμως νά γίνη ..έγκλημα δ κ. 
Τριανταφύλλου έδέχθη άσμένως ύποσχεθείς νά ύπο- 
βληθή είς δλα τά σχετικά έξοδα..,όπότε φέχτε μου 
καί... έγλύστρησα.

Άλλ’ δ,τι είνε τό χαρακτηριστικώτερον τού συ
νεδρίου είνε οί...πόζες ένίων τών συνέδρων πρό τού 
άποθανατίσαντος τούτο φακού καί τά σχόλια τοΰ 
κόσμου κατά τήν προβολήν τής ταινίας, μέ τήν θέαν 
τοΰ...βουτήματος ένίων τών συνέδρων έπί τών έδε- 
σμάτων τοΰ γεύματός των...

—Μωρέ., .πεινασμένος ήτανε.-.Κύττα μπουκιές!... 
'Ιδια γατοκεφαλάκια είνε! .Άλλά τί πρώτον ιά θυ· 
μηθή καί τί νά παράλειψη κανείς; "Ας τό κλείσουμε 
λοιπόν γιά νά μή τά θαλασσώσουμε περισσότερο.

/Λ. NOBAK & S,Q
Εργαστήρια Παραγωγής Κινηματ. Ταινιών

‘Οδός Σπυρ. Τρικούπη 47 - ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλέφωνα 20 618 καί 26,302

Τηλεγρ. Διεύθυνσις : «Νοβσινέ» Αθήνας

Παραγωγή παντός είδους ΒΩΒΩΝ καί ΟΜ1- 
ΛΟΥΣΩΝ ταινιών. Κινηματογράφησή έπι- 

καίρων γεγονότων καί έορτών.
Άνταποκριταΐ τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Εύρώπης καί ‘Αμερικής
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Παραγωγή «Metro-Goldwyn»

Ή Γκραίης Μούρ καί δ Κάρο Γκράντ στό «ΟΤΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΤΥΠΑ> (προσωρινός τίτλος) 
Μουσικόν Αριστούργημα τοΰ σκηνοθέτου Ρόμπερτ Ρίσκιν, έφάμιλλον μέ τά καλλίτερα τής 

Μάρθα "Εγγερθ καί τής Ζαννέτ Μακντόναλδ.
(Έκμετάλλευσις : Α. Ε. Κ. Ε. «ΑΝΖΕΡΒΟΣ)

ΕΝΑΣ ΑΠΡ0011Τ0Σ ΜΑΡ.ΥΣ
(Evelyn Prentice)

'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό 1Ρέξ
Dubbing»

‘Εκμετάλλευσις : Μέτρο-Φίλμς

Φίλμ ένδιαφέρον, συγκινητικό, καλοβαλμένο και 
καλοπαιγμένο. Ή ύπόθεσις όλίγον Αστυνομική χωρίς 
νά είναι πρωτότυπη, είναι άπ’ έκεϊνες πού. Αρέσουν 
πάντοτε καί συναρπάζουν τό κοινόν. Ή Μύρνα Λόυ 
μιά νέα καί ώμορφη γυναίκα, πού λατρεύει τόν Άν
δρα της, κάποιον διάσημον δικηγόρον, ύποκύπτει 
στόν πειρασμό καί δέχεται τις έρωτοτροπίες ένός 
ώραίου νέου, γιατί ό σύζυγός της, λόγφ τών Ασχο
λιών του, τήν παραμελεί τελείως. 'Αλλά ό ωραίος 
Δόν Ζουάν δέν είναι στήν πραγματικότητα _παρά 
ένα αισχρόν υποκείμενον που ζή είς βάρος τών γυ
ναικών. Κάτοχος ώρισμένων Αθώων έπιστολών, πού 
εύκολα δμως μπορούν νά παρεξηνηθοΰν, έκβιάζει 
τήν Μύρνα νά τοΰ δώση 15.000 δολλάρια Σέ μιά 
βίαια σκηνή ή Μύρνα άμυνομένη πυροβολεί. Έν τφ 
μεταξύ ή Ίουδήθ, ή έπίσημος έρωμένη τοΰ έκβιαστοΰ 
γυναίκα έξαιρετικά ζηλότυπη, Ακούοντας τόν πυρο 
βόλισμά μπαίνει στό δωμάτιο τοΰ δράματος. Τήν 
συλλαμβάνουν γιά ένοχη. Ή δίκη είναι έξαιρετικά 
ένδιαφέρουσα. Τήν ύπεράσπιση τής Ίουδήθ έχει ά 
ναλάβει δ διάσημος δικηγόρος, δ όποιος πιστεύει 
στήν Αθωότητα τής πελάτιδός του. Ποιός έσκότωσε; 
Τήν λύσιν τοΰ αινίγματος, γιά νά μή χαλάσωμε τήν 
έντύπωσι, δέν θά τήν δώσωμεν. Άπ’ αύτά δμως τά 
δλίγα μπορεί κανείς νά καταλάβη τό ένδιαφέρον 
πού παρουσιάζει ή ύπόθεσις. 'Όταν μάλιστα ληψθή 
ύπ’ δψιν δτι τούς πρωτεύοντας ρόλους έρμηνεύουν ή 
Μύρνα Λόϋ καί δ Ούίλλιαμ Πάουελ, δυό έξαιρετικά 
συμπαθείς καί Αγαπητοί καλλιτέχναι, έξάγεται εύ
κολα τό συμπέρασμα δτι πρόκειται περί έμπορικής 
ταινίας προωρισμένης νά σημείωση παντοΰ δπου 
προβληθή έπιτυχίαν.

Βίων ϋαηαμιχάϊης

Παραγωγή Warner Bros

ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 
(The goose and the gander) 

Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό Τιτάνια» 
dubbing

Έκμετάλλευσις- ΓουΟρνερΦ. Νάσιοναλ Φίλμς

Τί Απελπιστικά ήλίθιος τίτλος!—δ έλληνικός, 
φυσικά—. ΟΟτε άπό μοιραίες γυναίκες, οΰτε Από 
ραμπιρικές έπιδράσεις πάσχει ή ταινία αύτή. Αντί
θετα είνε μιά ^κωμωδία λίγο έξωψρενική, ένα qui- 
proquo μέ πνεΰμα δχι πρώτης ποιότητος ίσως, μά 
διασκεδαστικό, μπριόζικο, πικάντικο. "Εν’ άμερικά- 
νικ°· «σπ«σ^ κεφίοΰ χωρίς Ανώτερες Αξιώσεις, 
χωρίς βαθύτερη ούσία, ξεκουραστικό δμως κΓ εύχά- 
Ρ^,τ<λ Σκηνοθεσία (τοΰ Άλφρεντ Γκρήν) άνετη, ρυθ- 
Ρύζάβίαστός, τεχνικό μέρος πετυχημένο.

Καί μιά Καίη Φράνσις Αγνώριστη. Ή περίφημη 
Ρ’’ ^Τκαταλείποντας γιά λίγο τους βαρείς της 

ρολ,ους, κρατάει μέ τέχνη καί χάρη περισσή ένα 
ρολο πολύ λίγο σοβαρό Όχι μόνο δέν ξεπέφτει 

, ρζ προτερινές της δημιουργίες, μ’ Αποκαλύπτει, 
° άλλο πεδίο φυσικά, μιάν άγνωστη πλευρά τοΰ 

ταλέντου της. Ό Τζώρτζ Μπρέντ, σ' έναν Ανάλογο 
ρόλο, πολύ καλός. Ή Ζενεβιέβ Τόμπιν, ό Ράλφ 
Φόρμπς κι’ ή Κλαίρ Ντόντ συμπληρώνουν τόν δμιλο.

Τό φίλμ έπεσε σέ πολύ κακή έποχή γιά τούς 
κινηματογράφους. Ή έπιτυχία του φυσικά δέν ήταν 
σπουδαία. Ίσως ΑλλοΟ μέ καταλληλότερες συνθή
κες «πιάση» περισσότερο. Λΐάριος Σίλλας

Παραγωγή Marfor

ΜΕΣΗΛΙΞ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ
(Train de plaisir)

ΌμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις: Άν Κινημ. Εταιρία

Μέ Αθέλητο αύτοσαρκασμό οί γάλλοι ώνόμασαν 
τά έκδρομικά τραίνα «trains de plaisir», τραίνα δια- 
σκεδάσεως. Άν ή διασκέδασις αύτή μετατρέπεται 
σέ ίλαρωτραγωδία, άς τό μαρτυρήσουν οί ταξιδιώ· 
τες. Καί τί δέ στοιβάζεται κεΐ μέσα : Πολύτεκνοι 
μέ τούς καρπούς της εύγονίας τους, μικροϋπάλλη- 
λοι μέ έκβιασμένη άδεια, τά αιώνια ζευγαράκια, 
γεροντοκόρες σ’ Αναζήτηση νυμφίου, γερόντια σ’ 
Αναζήτηση όψιμων περιπετειών κα1...καί.. Σ’ ένα 
τέτιο τραίνο ξετυλίγεται τό «Train de plaisir». Φάρ
σα—Αρκετά παλιά μάλιστα-μέ χοντροκομμένο Α
λάτι—πολύ χοντροκομμένο—, δπερετικά έπεισόδια, 
έξωφρενικούς τύπους. Ό Λεό Ζοαννόν δέν είναι_τέ· 
λείος στή σκηνοθεσία, δυσκίνητος λίγο στό πρώτο 
μέρος. Τό φίλμ δμως έχει Αρκετό μπρίο, τό μπρίο 
πού χαρακτηρίζει καί τις χειρότερες γαλλικές κω
μωδίες.

Απ’ τούς πολυάριθμους ήθοποιούς—δλοι τους 
έχουν παρασυρθεϊ στήν όπερεττική ύπερβολή—Ανα
φέρουμε τή συμπαθητικιά μά χωρίς έξαιρετικά προ
σόντα Ζερμαίν Ροζέ, τήν πάντα έξαίρετη Μαργκε- 
ρίτ Μορενό, τόν κωμικό Ντυβαλλές—άγνωστο σχε
δόν σ’ έμας—τόν άνοικονόμητο Ζοζέ Νογκέρο καί 
τούς Ούντάρ, Ραΰμόν Κορντύ, Μπαρόν Φις, Σατυρ- 
νέν Φάμπρ. Πωλίν Κ-τρτόν.

Ό «Μεσήλιξ...» θά διασκεδάσει σίγουρα τόν πολύ 
κόσμο, γι’ αύτό μπορεί νά θεωρηθή κατάλληλος γιά 
κινηματογράφους, καλοκαιριάτικους μάλιστα.

Μάρι·ς ΣύλΙα;

Παραγωγή Warner Bros

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣθ ΠΡΟΣΒΠΒΝ
(Bureau of Missing Persons)

ΌμιλοΟσα Αγγλιστί Προεβλήθη στόν «Κρόνο» 
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ Φίλμς
Τή δράση καί τήν κοινωνική Αποστολή τοΰ «Γρα

φείου έξαφανισθέντων» θέλει ν’ Ανυμνήση ή ταινία 
αύτή. Ένός γραφείου, πού σκοπός του είναι νά 
βρίσκη τούς Ακούσια ή έκούσια έξαφανιζομένους, 
νά ξαναενώνη σπασμένους οικογενειακούς δεσμούς, 
νά ξαναχτίζη γκρεμισμένες έστίες. Τό σενάριο δέν 
έχει μεγάλο περιθώριο γιά πλατύτερη δράση τοΰ 
σκηνοθέτη. Ό Ρόϋ ντέλ Ρούθ, ό γνωστός δημιουρ
γός μουσικών φίλμς καί ιδίως τών περίφημων 
«Μπροντχουαίη Μέλοντυ», έχει Αναλάβει τή ρεζί. 
Δέ βρίσκεται στό στοιχείο του καί,φυσικά, οί καρποί 
τής προσπάθειάς του δέν εΐναιτέλειοι.Ενδιαφέροντες 
δμως όπωσδήποτε. Τό πρώτο μέρος τής ταινίας 
σπαταλιέται στήν Ανάπτυξη τής δράσεως τοΰ γρα-
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Άπό τής σήμερον είσερχόμεθα πλέον όριστικώς 
είς τήν θερινήν περίοδον, δεδομένου δτι τήν ήμέ· 
ραν αύτήν 29ην Μαΐου, κλείουν καί δσοι έκ των 
χειμερινών Κινηματογράφων παρέτειναν τήν λει
τουργίαν των προβάλλοντες παλαιός των έπιτυχίας, 
διά νά μείνουν λειτουργοϋντες τό ·Ρέξ» καί «Σινεάκ».

Ή νέα σαιζόν, δπως προμηνΰεται έκ πλείστων 
ένδείξεων θά είνε έξαιρετικώς ζωηρά, παρ’ δλον δτι 
ό καιρός έξακολουθεΐ νά διαψεύδη συχνά πυκνά τόν 
ήμεροδείκτην.

***
Καταπληκτική δντως ή πληθώρα τών νέων θερι

νών Κινηματογράφων πού Ιδρύονται καί ώς άγγέλ- 
λεται θ’ άρχίσουν μετ’ ού πολύ λειτουργοϋντες πρός 
δλα τά σημεία τής πρωτευούσης. Εύχόμεθα όλο· 
ψύχως δπως οί Ιδρυταί των προκόψουν καί νά μή 
γίνουν άφορμή νά ζημιωθούν μαζί των καί οί πα
λαιοί των συνάδελφοι.

Παράλληλα μέ τό άνοιγμα τών θερινών Κινημα
τογράφων άρχίζει καί τό ...άνοιγμα τών πτερών τών 
εισαγωγέων φίλμς άνά τήν Εύρώπην, διά τήν προ
μήθειαν τών.· .κολοσσών πού θά προβληθούν κατά 
τόν προσεχή χειμώνα. Οίκοθεν νοείται δτι αί άνα- 
χωρήσεις αύταί γίνονται μέ....κάθε μυστικότητα καί 
μέ πολλήν παρά πάντων σπουδήν νά φθάσουν πρώ
τοι...Δεδομένου δμως δτι δλοι κάμουν τήν αύτήν 
σκέψιν καί άπό τόν αύτόν πόθον έλαύνονται, άμα 
φθάνουν εις τόν πρός δν δρον διαπιστώνουν δτι τήν 
....έπαθαν. Έν τούτοις μή νομισθή δτι θ’ άλλάξουν 
τακτική. Απλώς καθ’ ένας θά σκεφθή τοϋ χρόνου 
νά ψροντίση νά προηγηθή διά νά έπαναληφθή έκ 
νέου τό ίδιο..

Τό κακό δμως δέν είνε τό δτι φθάνουν δλοι 
μαζί, άλλ’ δτι ώς μάς πληροφορούν έκ Παρισίων 
άρχίζουν τήν παλαιάν κακήν τακτικήν τής πλειοδο
σίας διά τήν άπόκτησιν ταινιών, πράγμα πού άν 
είνε πρός τό συμφέρον τών παραγωγών, δέν είνε 
πρός τό συμφέρον ούδενός των. Οΰτω, ώς μάς 
έγραψαν, μέ τήν τακτικήν τής πλειοδοσίας κατήν- 
τησε νά πληρωθή 80000 γαλλικά φράγκα μιά ταινία, 
πού πιθανώς μέν νά είνε καλή, πάντως δμως δέν 
είνε καί έξαίρετος. Φαντασθήτε τώρα πόσον θά κο· 
στίση μέ τήν προσθήκην τής άξίας τών Ελληνικών 
τίτλων, κόπιας, μεταφορικών, τελωνειακών καί άλ
λων δασμών καί κανονίστε τό κόστος της... Οί άγα- 
πητοί μας έπιχειρηματίαι εισαγωγής ταινιών δέν 
φρονούν κατόπιν τούτου δτι ή φιλική καί συνα-

δελφική μεταξύ των συνεννόησις έπιβάλλεται;

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον είς τούς κεν
τρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθηνών ποώτης 
βιζιόν, προεβλήθησαν τά κάτωθι έργα, ώς έξής :

Τιτάνια; 16—22 Μαΐου «Ή μοιραία γυναίκα» μέ 
τήν Καίΰ Φράνσις καί 23- 29 ίδίου έπανάληψις τοΰ 
έργου «’Ανήσυχες ψυχές» μέ τήν Άννα Στέν.

Όρφενι: 16—22 Μαΐου, έπανάληψις τοΰ έργου 
«Σονάτα ύπό τό σεληνόφως» μέ τόν Παντερέφσκη 
καί 23 —29 ίδίου «Στέλλα Ντάλλας·.

Ρέξ·. 16—22 Μαΐου «Δεσποινίς έν κινδύνφ» μέ 
τόν Φρέντ Άστερ καί 23 —29 ίδίου «Τρεις, έξη, 
έννέα», άπό τό γνωστόν θεατρικόν έογον.

Παλλάς: Τήν 16 Μαΐου παράστασις υπέρ τοΰ προ
σωπικού μέ τό έργον «Δεσποινίς μαμά μου», τήν 
Τρίτην 17 ίδίου παράστασις κανονική καί τήν Τε
τάρτην ύπέρ τής «Π. Ε Κ.» καί έκλεισε τάς πύλας 
του λόγφ τοΰ θέρους

'Αττικόν: 16—22 Μαΐου «*Η μυστηριώδης κυρία» 
μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ καί 23—29 ίδίου «Ή άνάκρι- 
σις άρχίζει».

Σπλέντιτ; 16—22 Μαΐου «Τά ψεύδη τής Νίνας 
Πετρόβνα» καί διέκοψε λόγω τοΰ θέρους.

Πάν&εον: 16 22 Μαΐου «Ό Φρανκενστάϊν αιχμά
λωτος» μέ τόν Μπόρις Κάρλωφ καί 23—29 έπανά- 
ληψις όλοκλήρου τοΰ έργου «Άπ’ τήγή στή σελήνη».

Κρόνος: 16—22 Μαΐου «Γραφεϊον έξαφανισθέν- 
των προσώπων» μέ τήν Μπαίτυ Νταΐβις καί διέκοψε 
λόγω τοΰ θέρους. ** * , _Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον έπραγματοποιηθησαν 
ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κιι ηυατοθεάτρων τών 
Αθηνών α' προβολής τά κάτωθι είσιτήρια ώς έξής :

Έβδομάς 9—1δ Μαΐου 1938
ΤΙΤΑΝΙΑ «Τό τραγικό δίλημμα» (Starker als para- 

graphen), Βέλφ Άλμπαχ Ρέττυ.
Δευτέρα 9 Μαΐου Εισιτήρια 290
Τρίτη 18 » » 451
Τετάρτη 11 » , 376
Πέμπτη 12 » > 360
Παρασκευή 13 » > 409
Σάββατον 14 · , 498
Κυριακή 15 » » 507

Τό δλον » 3094

ΠΑΛΛΑΣ

Σάββατον 
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη 
Τετάρτη

Νά μ’ άπαγάγης απόψε» (|_iebes regiment), 
Λέο Σλέζακ.

Είσιτήρια

ΑΤΤΙΚΟΝ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον
Κυριακή

Μαΐου
8
9

10
II

Τό δλον
,Ή πρώτη

9
10

12
13
14
15

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Μαΐου

«Είναι

9
10

12
18
14
15

Εισιτήρια

Συνολον
ένοχος» (Front

ΚΡΟΝΟΣ .Ξύπνημα

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παραοκευή 
Σάββατον

9
10
11
12
13
14
15

Μαΐου

Τ0 δλον 
αμαρτωλής»

1528 
1826 
466 
683 
591

5094
γάμου» (Flitterwoche), 

Άννυ ”Οντρα
Είσιτήρια 999

» 1564
» 1178
» 1129
» 1162
» 1521
» 1887

9.380
page woman), Μπαΐ’ 

τυ Νταΐβις.
Εισιτήρια 205 

» 323
» 327
» 284
» 328
» 412
»  451

2280

Μαΐου

Εισιτήρια

Τό δλον
ΠΑΝΘΕΟΝ «Άπό τή γή στή ««λήνη 

ολοκλτ

Δευτέρα 9 Μαΐου
Τρίτη 10
Τετάρτη 11 *

Πέμπτη 12 •

Παρασκευή 13
Σάββατον 14
Κυριακή 15

Τό δλον

ΟΡΦΕΥΣ «Σονάτα ύπό τό σεληνόφως» (Moonlight Sona
ta), δευτέρα ρ.ςιοι.

16340
21890

^κυτερα 16 Μαΐου Είσιτήρια 910
905

Τρίτη 17 948Τετάρτη 18 848
Πέμπτη 19 * 925Παρασκευή 20 898
Σάββατον 21 1121
Κυριακή 22

Σύνολον 6550
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ΰπο 

τοΰ αύτοΰ έργου είς τόν αυτόν Κινη- ' _  ___ J. -Λ η, «ΤΛίιίΤην 1tOO“ματογράφον κατά τήν πρώτην προ
βολήν

φείου—ξένου καί λίγο παράξενου γιά μάς.—Τό δεύ’ 
τερο γεμίζει άπό ένα μόνο έπεισόδιο, μέ ήρωΐδα 
τή Μπέττυ Νταΐβις, πού μάς άποζημιώνει γιά τή 
συμβατικότητά του. Ή μεγάλη ήθοποιός ένα ρόλο 
περιορισμένο κΓ άνάξιό της, κατορθώνει νά τόν 
ύψώση σέ δημιουργία. Τό προσωπικώτατο παίξιμό 
της σκεπάζει μιά χλιαρή ιστορία χωρίς βάθος καί 
ιδιαίτερη σημασία. Ό Λούϊς Στόν, δ «άριστοκρά- 
της», παίζει μέ πολλή ψινέτσα καί τάκτ. Ό Πάτ 
Ο’μπριέν, σ’ ένα ρόλο του τύπου του, άρκετά καλός.

Μέ δυό λόγια στό φίλμ αύτό ξεχωρίζει ό σκο
πός—πού πετυχαίνεται ώς ένα σημείο—καί τό παί
ξιμο τής Νταΐβις. Στό παθητικό του πρέπει νά κα- 
ταλογισθή δ άνισος ρυθμός καί ή έλλειψη σιγου
ριάς στή χείριση τοΰ θέματος. Ufagioj Συλλα?

γκαρτ.
ΟΡΦΕΥΣ «Μεγάλη θυσία» (Great O’Malley), X. Μπό-

Δευτέρα 9 Μαΐου Είσιτήρια 686
Τρίτη 10 » > 955
Τειάρτη 11 > » 837
Πέμπτη 12 » > 770
Παρασκευή 13 » > 792
Σάββατον 14 » > 1461
Κυριακή 15 » < 1993

Τό δλον 7494
ΡΕΞ «Ένας άπρόοπτος μάρτυς» (Evelyn Prentice), 

Μύρνα Λόϋ.
Δευτέρα 9 Μαΐου Είσιτήρια 1988
Τρίτη 10 » 1758
Τετάρτη 11 » » 1285
Πέμπτη 12 » » 1066
Παρασκευή 13 » » 12(4
Σάββατον 14 » > 1490
Κυριακή 15 » » 1974

Τό δλον » 10765

Σύνολον εισιτηρίων
ΡΕΞ «Δεσποινίς έν κινδύνφ», (Mamsel in distress) Φρέντ 

"Ασταιρ.
1894
1281 
968 
857 
853 
963

1192 
“8Π4 

plaisir), 
Φίς.

844
984 

1293 
1734 

Ευεργετική προσωπικού

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΠΑΛΛΑΣ

16
17
18
19
20
21
22

Μαΐου Εισιτήρια

«Μεσήλιξ
Τό δλον 

διασκεδάζει» (Train de 
Μπαρόν

(Good Dame) Φρέντε- 
ρικ Μάρς.

Είσιτήρια 418
» 643
» 453
» 389
> 532
» 575
» 783

8793
, (plash Gordon), 
ιρον τό έργον.

1558 
1986 
1211

977 
1079 
1263 
8164 

11238
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κα

τά τήν προβολήν τών δύο έιτοχών τοϋ 
αύτοΰ έργου είς τόν ίδιον Κινηματο
γράφον ... ...

Σύνολον Εισιτηρίων
23531
34769

Έβδομδς 16—22 Μαΐου 1938
γυναίκα» (The goose and 

gander), Καίϋ Φράνσις.
Μαΐου Είσιτήρια

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ή μοιραία

Δευτέρα 16
Τρίτη 17
Τετάρτη 18
Πέμπτη 19
Παρασκευή 20
Σάββατον 21
Κυριακή 22

Τό δλον

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη

ΑΤΤΙΚΟΝ

Δευτέρα 
τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

the

68ο
642
610
522
424
394
526

3798

12
13
14
15
16
17
18

Μαΐου

Τό δλον
Ή μυστηριώδης κυρία1

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

16
17
18
19
20
21
22

Μαΐου

» ' 385
» 363

» 5553
(Unguarded Hour),
Λωρέττα Γιώγκ.

Εισιτήρια 1005 
» 922

, 751
> 681
» 608
» 567
’ 785

5314

«Τά ψεύδη 
songes ά 
16 
17 
18 
19 
S8 
21 
22

Τό δλον
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τ·ΰ αύτοΰ έργου κατά τήν α' προβο
λήν του είς τό Κινημ. «Τιτάνια».

Σύνολον εισιτηρίων

Τό δλον
η τής Νίνας Πετρόβνα» (i_es men- 
de Nina Petrovna), β' βιζιόν.

Μαΐου Εύεργετική προσωπικού
» Εισιτήρια 276

320
283
285
243
340

1747

9598
11345 4UVUAUT v.w--»|W’—

ΚΡ0Ν02
411
330 
SCI
268
325
252
290

2242

reau
Δευτέρα 
τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ιαφειον εριψ»»»»»·»·-· „ -ο „
of missing persons) Μπαιτυ Νταΐβις-
16
17
18
19
20
21
22

Μαΐου

Τό δλον

Είσιτήρια



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 2120 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό φρανκενστάϊν αιχμάλωτος» (Night Key), 
Μπόρις Κάρλωφ.

Δευτέρα 16 Μαΐου Είσιτήρια 873
Τρίτη 17 > 703
Τετάρτη 18 > 537
Πέμπτη 19 ' » » 467
Παρασκευή 2C » 439
Σάββατον 21 » Τ. 597Κυριακή 22

Τό δλον
702

4318

Ή πολυθρύλητος καταστασα ύπόθεσις τής «Φόξ 
Φίλμς Ελλάς» A. Ε. έληξε κατά τόν πλέον άδοξον 
τρόπον: Μέ τό κλείσιμον δηλονότι τών έπ'ι τής 
όδοΰ Μπενάκη 6 (Μέγαρον «Καστόρια») γραφείων 
της, κατόπιν έξώσεως καϊ τόν υπό τοΰ Πρωτοδι
κείου άποδοχήν τής ύπό τοΰ κ. Γιαννίου ύποβληθεί- 
σης προτάσεως κηρύξεώς της είς πτώχευσιν. Οϋτω 
ολαι αι υποσχέσεις πού κατ’ έπανάληψιν έδόθησαν 
διά τήν όμαλήν έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών της 
έμειναν άνεκτέλεστοι καί έφεξής τόν λόγον έχει 
μόνη ή άδέκαστος Ελληνική δικαιοσύνη. 'Ήδη άπο- 
φεΰγοντες παν έν προκειμένω σχόλιου, ώς έντελώς 
άλλωστε περιττόν, άρκούμεθα εις τήν ξηράν. έξ 
άαλοΟ είδησεογραφικοΰ καθήκοντος έξιστόρησιν 
τών τελευταίων γεγονότων.

Ώς άνεγράψαμεν έγκαίρως τήν 11 Μαΐου έ. έ. 
εγένετο ή έξέτασις τής προτάσεως τοΰ κ. Γιαννίου 
περί κηρύξεως τής «Φόξ Φίλμ Ελλάς» A. Ε. είς 
πτώχευσιν, άνεμένετο δέ ή ύποβολή τών άντιπροτά- 
σεων τής Fox Film Corporation διά τήν λήψιν τής 
τελεσιδίκου άποφάσεως. Εύθύς δμως ώς ή πρότασις 
τοΰ κ. Γιαννίου έγένετο δεκτή, ό Ιδιοκτήτης τοΰ 
μεγάρου «Καστορία» είς δ έστεγάζετο ή Εταιρία, 
δστις είχεν έπιτΰχει καί λάβει έν τφ μεταξύ άδειαν 
έξώσεως καί κατασχέσεως άλλά ‘ δέν είχε κάμει 
χρήσιν ταΰτης, έσπευσε νά τήν κοινοποιήση καί ήδη 
ολα τά έπιπλα, σκεύη και ταινίαι τών Γραφείων τής 
«Φόξ Φίλμ Ελλάς» κατασχεθέντα ύπό τούτου ένε- 
κλείσθησαν είς δύο άποθήκας τοΰ Μεγάρου. ’Εν τφ 
μεταξύ_τό Πρωτοδικεϊον έπισπεύσει τοΰ κ. Γιαννίου 
ώς τοΰ μεγαλυτέρου πιστωτοΰ τής <Φόξ Φίλμς 
Ελλάς» A. Ε. έκήρυξε ταύτην είς πτώχευσιν καί 
ώρισεν προσωρινόν σύνδικον τόν δικηγόρον τοΰ 
έπισπεύδοντος.

Τό κακόν έκ τής τοιαύτης έξελίξεως τών πραγ
μάτων είνε δτι δσοι εύρέθη νά έχουν είς χεΐράς 
των ταινίας τής πτωχευσάσης έταιρίας δΓ ένα οϊον- 
δήποτε λόγον, τάς κατακρατούν καί τάς ύπενοικιά- 
ζουν διά λογαριασμόν των, χωρίς νά λογοδοτούν 
εις ούδένα καί χωρίς νά ύπάρχη τις ό δυνάμενος νά 
παρέμβη έπί_τοΰ παρόντος πρός περισυλλογήν τών 
ταινιών ^χύτών. Έν τούτοις έκ τής περισυλλογής καί 
τής καλής διαχειρίσεώς των μετά τής λοιπής είς 
φιλμς περιουσίας τής έταιρίας, θά ήδύναντο ν’ άπο- 
ζημιωθούν έν μέρει τό άπροόπτως άνευ έργασίας 
εύρεθέν ύπαλληλικόν προσωπικόν τής -Φόξ» καί οι 
άπαιτηταί της, μεταξύ των όποιων καί ό «Κινημα
τογραφικός Άστήρ» διά ποσόν 6000 δρχ. Πάντως 
δμως, παρακολουθοΰντες άγρύπνως τήν έξέλιξιν 
τής λυπηρας* αύτής ύ.τοθέσεως, θέλομεν τηρήσει 
ένημέρους τούς άναγνώστας μας περί τής τελικής 
έκβάσεώς της.

***

Έν σχέσει μέ τήν ένοικίασιν τοΰ «Παλλάς» τής 
θεσσαλονίκης έκ μέρους τοΰ κ. Δ. Σκούρα, περί ής 
έγράψαμεν, είς τό προηγούμενον ψύλλον μας, 
πληροφορούμεθα δτι ό έν λόγφ μεγαλοεπιχει- 
ρτ)ματίας ένοικίασε καί τόν Κινηματογράφον «Πατέ· 
τής αύτής πόλεως, τούς όποιους άνακαινίζει ριζικώς 
θ’ άΡΧίση δέ έκμεταλλευόμενος αύτούς άπό τής προ 
σεχους χειμερινής περιόδου.

Ό κ. Σκούρας έπίσης ένοικίασε καί τόν έν Π. 
Κοκκινιά κινηματογράφον Όρφεΰς, τόν όποιον θά 
έκμεταλλευθή διά λογαριασμόν τοΰ άπό τής προσε
χούς χειμερινής περιόδου.

/Εν σχέσει μέ τά διαδοθέντα περί συνεταιρισμού 
του κ. Δ. Σκούρα μέ τόν διευθυντήν τοΰ «Πανθέου» 
κ. "Αλκήν Τριανταφύλλου καθ’ α άσφαλώς πληρο
φορούμεθα ούδέν τοιοΰτον συμβαίνει. ’Απλώς ό κ. 
"Αλκής Τριανταφύλλου έκλεισε συμφωνίαν νά προ· 
βάλη είς τό ύπό τήν άπόλυτον διεύθυνσιν καί έκμε- 
τάλλευσίν του παραμένον «Πάνθεον» δέκα πέντε 
(15) ταινίας_ τών Γραφείων «Σκούρας Φίλμς» κατά 
τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
— Στή Γερμανία «γυρίζεται» τό φιλμ «Πατρίδα»’ 

παρμένο άπ’ τό όμώνυμο έργο τοΰ Σούντερμαν. Μέ 
τήν εύκαιρία αύτή οί Γερμανοί θυμήθηκαν δτι στά 
1898 ή όνομαστή ηθοποιός Μαρία Ράϊζενχόφερ κρά
τησε, στό θέατρο φυσικά, τό ρόλο τής Μάγδας. Σή
μερα, μετά 40 χρόνια, τόν ίδιο ρόλο έρμηνεύει στόν 
κινηματογράφο ή Τσάρα Λεάντερ. Σκηνοθέτης είναι 
ό γνωστός μας Κάρλ Φραΐλιχ.

— ξένα φίλμ σημειώνουν πολλήν έπιτυχίαν 
στήν Γερμανία: Τά Μαργαριτάρια τον στέμματος» 
(είχαμε γράψει κι' άλλοτε γιά τή ..σκανδαλώδη έπι
τυχία τους)_ κράτησαν συνολικώς 180 μέρες στό πρό
γραμμα τοΰ Astor (900 παραστάσεις δηλαδή!) Τό 
'Μπρόντουέϋ Μέλοντυ» παίζεται 32 μέρες κι’ έξακο- 
λουθεί άκόμα. Τό .Νύχτες φωτιάς» τέλος παίζεται 
3 έβδομάδες συνέχεια.

—“Ενας άμερικανός παραγωγός έπέτυχε τήν 
άδεια νά«γυρ(ση»ένα φιλμ άπ’ τήν Ιδιωτική ζωή τοΰ 
Μουσσολίνι. "Ετσι θά δοΰμε τό.ν Ντοΰτσε ώς οικο
γενειάρχη, σπόρτσμαν, χορευτή άκόμα κι'δχι πιά ώς 
κυβερνήτη καί πολιτικό άρχηγό.

— Ό 1 κούσταβ Φραΐλιχ πρωταγωνιστεί στή 
τΦράον Σίξτα* τοΰ Γκούσταβ Ούσίσκυ.

—Ό Βίλλυ Φρίτς κΓ ή Κ αΐτε φόν Νάγκυ«γυρί· 
ζουν»τύ «Στή μεταξωτέ) κλωστή».

— «ΟΙ κόρες τοΰ Ροδανού» εϊν’ ένα άγρο- 
τικό φίλμ «γυρισμένο» στήν Καμάργκ, μέ σκη
νοθεσία τοΰ Πωλέν. Ή Άννΰ Ντυκώ, ή Ντενίζ 
Μπόσκ, ό Ντανιέλ Λεκουρτουά, ό Λαρκέ, ό 
Ρινιώ, ό Έσκοφφιέ πρωταγωνιστούν.

— Ό Μωρίς Τουρνέρ θ’ άντικαταστήση τόν 
Ραϋμόν Μπερνάρ στή σκηνοθεσία τοΰ φίλμ 
«Κάτια», δπου θά πρωταγωνιστήση ή Ντανιέλ 
Νταριέ. Μετά τό γυρισμό της άπ’ τό Χόλλυ
γουντ Μαζί της θά παίζουν οί Τζών Λόντερ, 
Ζάν Μάξ, Τερέζ Ρτσρνύ, Καρπαντιέ, Ζάνυ 
Προβό.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΔΡΟΜΡΝ

Ν. Γούδας Δράμα
Κινημ. Ρέξ Ι£ομοτινή
Γ. Τσερουλάνης ^.άνθη 
Κινημ. ’Αττικόν Κομοτινή 
Γ. Σταμπουλίδης θεσ)νίκη 
Κινημ. Κρόνιον Σέρραι 
I. Τσαμαδός Άθήναι 
Κιν. Ροζικλαίρ » 
Ε. Κραΐμερ
Δημ. Ρέγκος θεσ)νίκη
Cara»so Bros Tel-Aviv
J. Pessah »

1- 5 938 μέχρι 30- 4 939 
1 10 937 » 33-9-938
1- 5-938
1- 5-938
1- 1-938
1- 6-938
1- 6-938
1- 6 938
1- 6 938
1- 6-938
1- 4 938 »
1- 4-938 »

30- 4-939
30- 4 939 
30-12-938 
30- 4 939
30- 5-939
38- 5 939
30- 5 939
30- 4-939
30- 3-939
30- 3 939

ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
flgipaitut

Σπλέντιτ, Προεβλήθη τό έργον «Ψυχές στή θάλασοα». 
Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Άπό τής γης εις 

τήν σελήνην» καί «Πρώτη νύχτα γάμου» μέ τήν Άννυ 
Όντρα. , , ,ΠαΜάς. Προεβλήθηοαν τα έργα «Σκιπιων ο αφρικα- 
νός» καί «Δεσποινίς μαμά μου».

Βαλκάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Κατσσιοπος της 
Σκώτλαντ Γυάρδ», «Μαροκινή βεντέτα» καί Μποέμ».

Καλιφόρνια. Προεβλήθη τό έργον «Καταιγίς»,
Ρέξ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Καίνιξμαρκ», «Τά φτε 

οά τής δόξης» καί «Καταιγίς».
Φοίβος (Ταμπούρια). Προεβλήθη τ* εργον «Το δια

βολόπαιδο». , , ,
Όρφεν; (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθηοαν τα έργα 

«Λουί Παστέρ», «Αύτοκρατορικός δρόμος» καί «Λευκοί 
σκλάβοι ·.

‘Απόλλων. /Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθηοαν τά έργα 
«’Θταν ό σύζυγος ταξιδεύει», «Πρίν απ' τό ήλιοβασίλεμ- 
μα» καί «Τά σκάνδαλα τής νύχτας». ,

‘Εκλαίρ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθη τό εργον «Κα 
πιταίν Μπλούντ».

ΙΓρυστάλ (Ν. Κοκκινιας). Προεβλήθη τό έργον «Δά
κρυα βασιλίσσης».
Πάτραι

‘Ιντεάλ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ή τελευταία συμ
φωνία», «Μιτσοΰκο», «Στιγματισμένες γυναίκες», «Χά
ρισε μου τήν καρδιά σου» καί «Τά δύο ορφανά». ,

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθηοαν τά έργα <‘0 δρό
μος πρός τήν Καλιφορνίαν», «Τελευταία συμφωνία», 
«Μιτσοΰκο», «Πολεμική θύελλα» καί «Θωρακισμένο αθ· 
τηκίνητο».

Πάνθεον (Ταράτσα). Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Η πα 
ραμονή τής Ναυμαχίας», «*Ο δρόμος πρός τήν Καλιφορ- 
νίαν», «‘Ο τιμωρός τών ληστών», «Υποβρύχιον D. 1», 
«Πολεμική θύελλα» καί «Πρωταθληται τής γκάφας».

Άνδριόπονλος
Καβάλλκ

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «01 δύο σύντροφοι», 
«Καταδιωκτικόν Απόσπασμα», «‘Υποβρύχιον D 1», «Σκάν- 
δαλον μιας νύχτας», «*£να παράξενο κορίτσι», «Ύπερα· 
σπιστής τής τιμής», «Δοκιμασία», «Νέοι άνθρωποι», «Χα
λύβδινοι άνδρες», «'Αδελφοί Καραμαζώφ», «Μόνον για 
σένα», «Ό Ντικ καί τά παληκάρια του»», «Πρωταθλη
τή; μέ τό στανιό», «Στιγματισμένες γυναίκες», «Ταυρο
μάχος χωρίς νά θέλη» καί «Λευκές νύχτες».

'Ολύμπια. Προεβλήθηοαν τά έργα Μελωδίες 1938», 
•Γιοσιβάρα», «Τό στίγμα», «Κόκκινη χορεύτρια», « Ασύλ
ληπτη σκιά», «Ρόδα τ’ ’Απρίλη», «Ό βασιλεύς τών βασι
λέων», «’Αγγελιοφόρος», «‘Ο πειρατής», . «Πρωταθληται 
τής γκάφας», «Ναπολιιάνικες βραδυές», «Άλή μπαμπάς», 
καί «Έχω δικαίωμα νά ζήσω». , ,

Λιονύσια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Άρραβών μετ 
εμποδίων», «Κόκκινη χορεύτρια», «’Ασύλληπτη σκιά-, « Η 
μασκώτ τών λογχοφόρων», «Πρωταθληται τής γκάφας», 
«αί «Τό δπλον πού προδίδει . Βασιλακος
Δράμα

Πάνθεο». Προεβλήθηοαν τά έργα «Τζεντλεμακ Αθλη
τής», «‘Ο λυτρωτής», «ΟΙ λαθρέμποροι τής Σσγκαης» 
καί «‘Ο στρατηγός πέθανε τήν αΰγή».

Μέχας. Προεβλήθηοαν τά έργα «Λέσχη κοριτσιών», 
«Τό ζωντανό πτώμα», «Σύζυγος έναντίον δακτυλογρα- 
φου», «Ό κόμης είναι κορίτσι» καί «Ή νήσος τών θη
σαυρών».

‘Αττικόν. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ό κακός δρόμος»,

«Ροβινσών Κροΰσσος», «Ταγκό Νοττοΰρνο», «Πρωταθλη
τής μέ τό στανιό», «’Εβδομος ουρανός» καί «Ή ιστορία 
γράφεται τή νύχτα». Γοριδάρης

Κκλάμαι
Τριανόν. Προεβλήθηοαν τά έργα «’Επικίνδυνη Απο

στολή». «Σερενάτα Σοΰμπερτ», «ΠαΗρροια καί άμπωτις», 
«Μικροί ήρωες», «‘Ο πειρατής», «Κρυφός έρως» καί «Ή 
μασκώτ τών λογχοφόρων».

Έσπερος. Προεβλήθηοαν τά έργα «Νύχτες φωτιάς», 
«Τραγωδία έρωτος», «’Εθελονταί τοΰ θανάτου», «Μελω
δίες 1938» καί «Ουράνιες μελαιδίες». Μπατάγιας
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθηοαν τά έργα «Έμίλ Ζολά», 
«Τά δύο ορφανά», «Πέερ Γκύντ», «Έπί τοΰ καταστρώμα
τος» καί «Ή A. Υ. ΐνκόγκνιτο».

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Η πόλις τής α
μαρτίας», «‘Ο ένοχος» καί «ΟΙ τρεις σωματοφύλακες»,

Κωστομητσόπονλος

Λάρισα
Παλλάς. Προεβλήθηοαν τά έργα «Μποέμ», «Ανεμο

στρόβιλος ψυχών», ·Ό Πρίγκηψ τών ονείρων», «Άρρα
βών μετ’ εμποδίων», »’Ο κακός δρόμος» καί «Τόβαρις».

‘Ολύμπια. Προεβλήθηοαν τά έργα«Μισάγάπη ξαναζή», 
«Τόμμυ ό ανεμοστρόβιλος», «Ή δραπέτις», «Ό τρομο
κράτης τής Ν. Ύόρκης», «Στήν έρημο τοΰ Μίσας» καί 
«Ό δρόμος τής ευτυχίας».

Έντός τών ημερών κάμνει εναρξιν δ θερινός Κινημα
τογράφος Τιτάνια ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τηλ. Τρυ- 
ψωνίδη. Μπακογιάννης
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ή κόρη τοΰ άρχηγοΰ», 
«δημόσιος ήρως No 1», «Πρεμιέρα», «Νιτσέβο», «Ή γι
γαντομαχία τών ερυθροδέρμων», «Συζυγος ενάντιον δα- 
κτυλογράφου», «Μιά φωνή στό σκοτάδι», «Τό δπλον που 
προδίδει», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα», «Έπανάστασις στό 
Πεκϊνον», «Τελευταία συμφωνία», «Ασημένια σπιρούζ 
νια», «Ό δαίμων τής ταχύτητος» καί «Ένα τραγούδι Απ' 
τή Βιέννη». Ά&ανασιάδης
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τό καμπαρέ τών 
ονείρων», «Πάντα μεσ’ τήν καρδιά μου», «Σφαγή», «Νο
σταλγία», «Νύχτες Αγωνίας», «Διαγωνισμός γροθιάς», « Ο 
πύργος τής Βαρσοβίας», «‘Ελένη», έκαμε έναρξιν και 
ό θερινός «Άστήρ» μέ τό έργον «Είμαι ένας δραπέτης»·

Βονδούρης

•Ηράκλειον
Μινωα. Προεβλήθηοαν τά έργα «‘Ο δόκτωρ Σωκρά

της», ·Δόσ' μου αύτή τή νύχτα», «‘Υποβρύχιον βασί- 
λειον», «Καφέ Μετροπόλ», «Μοντέρνος Ιππότης» καί 
«Τό άγριοκόριτσο».

Πονλακάκη. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τό κρυπτογρά
φημα τοΰ δίσκου 413», «Διπλοϊν έγκλημα στή γραμμή 
Μαζινό», «Τό μεγάλο μυστικό», «Κατηγορουμένη εγερ- 
θητι», «Ή τελευταία ρούμπα» καί «Ανεμοστρόβιλος ψυ
χών*.
Τόρνκβος

Παράδεισος. Προιβλήθησαν τά έργα «‘Ο λοχαγός 
Μπόμπυ», «Κάστα Ντίβα» καί «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα».

Προϊστάμενος Τυπογραφείου
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όδός Θεάτρου άριθ. 57, Πειραιεύς
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
— Ό Μπερτομιέ γυρίζει τό «Τραίνο γιά τή 

Βενετία» τοΰ Λουΐ Βερνέϊγ μέ τήν Ούγκέττ 
Ντυφλός καί τόν Βικτώρ Μπουσέ.

— Άπό ένα μυθιστόρημα τοΰ Ζάν Βινιώ 
πήρε ό Πιέρ Σενάλ («’Έγκλημα καί τιμωρία», 
«Άλοθι») τό σενάριο γιά τό «Σπίτι τοΰ Μαλ- 
τέζου». Ή θαυμασία Βίβιαν Ρομάνς, ό Λουΐ Ζου- 
βέ, ό Πιέρ Ρενουάρ, Ζανέ Χόλτ, ή Φλοράνς 
Μαρλύ, ό Νταλιό, ό Αίμός πρωταγωνιστοΰν 
στή νέα αύτή έπιτυχία.

— Ό Ζάκ ντέ Μπαροντσέλλι, άφοΰ γύρισε 
δλο τό χειμώνα στή Γερμανία καί στή.. Σαχά 
ρα (γιά τό φίλμ «S.O.S. Sahara») γυρίζει τώρα 
στό Παρίσι τό «Bell etoile» μέ τήν Μέγκ Λε- 
μονιέ, τόν Ζ. Πιέρ ’Ωμόν, τόν Μισέλ Σιμόν καί 
τόν Σατυρνέν Φάμπρ.

— Ό Ζάκ Μπωμέρ, ή Μπλάνς Μοντέλ, ή 
Μονίκ Ρολλάν, ό Ζάν Βάλλ, ή Ζανίν Μερρέϋ 
πρωταγωνιστούν στό «Ντυράν, κοσμηματοπώ
λης», ένα διασκεδαστικό φίλμ τοΰ Ζάν Στελλί.

— Στή Νε'ίγύ ό Ζάν Μπενουά Λεβύ τελείω
σε τό «’Ύψος 3.200», άφοΰ κατανάλωσε 3 μή
νες γιά τά έξωτερικά. "Ολοι σχεδόν οί πρω- 
ταγωνισταί είναι νέοι. Άνάμεσά τους ξεχωρί
ζει ή Ζακλίν Πορέλ, έγγονή τής περίφημης Ρε- 
ζάν, τής προπολεμικής δόξας τοΰ γαλλικοΰ 
θεάτρου.

— Εξαιρετικός προμηνύεται ό «Βολπόνε», 
ένα νέο γαλλικό φίλμ, παρμένο άπ’ τήν όμώ- 
νυμη κωμωδία τών Ζύλ Ρομαίν καί Στέφαν 
Τσβάϊχ κατά τόν Μπέν Τζόνσον. Στή «δραμα
τική αύτή φάρσα», πού ξετυλίγεται στή Βενε
τία τής άναγεννήσεως πρωταγωνιστοΰν ό Χάρ- 
ρυ Μπώρ, ό Λουΐ Ζουβέ (άνεξάντλητος είναι ;), 
ή Ζακελίν Ντελυμπάκ (πρώτη φορά χωρίς τόν 
Σασά Γκιτρύ) κ. ά.

— Τό άριστούργημα τοϋ Ζάν Ρισπέν «Μιάρ- 
κα, ή κόρη τής άρκούδας» «γυρίστηκε» άπ’ τό 
Ζάν Σοΰ. Ή Ραμά Τσέ (ή πρωταγωνίστρια 
τοΰ «L’ Occident) υποδύεται τή Μιάρκα, Μαζί 
της παίζουν ή Σουζάν Ντεπρέ, ό Ζοζέ Νογκέρο, 
ό Ζάν ΤουλοΟ, ό Φελίξ Ούντάρ, ό Μαρσέλ 
Βαλλέ, ό Νταλλιό.

— Άπ’ τή ζωή τοΰ γλύπτου Μπαρτολντί 
πάρθηκε "τό φίλμ «’Ελευθερία». Τόν τίτλο του 
τόν όφείλει στό περίφημο όμώνυμο άγαλμα, πού 
στολίζει τό λιμάνι τής Νέας Ύόρκης. Ό Μωρίς 
Έσκάντ, ή Ζερμαίν Ρονέ, ή Μιλλύ Ματίς κ.ά. 
πρωταγωνιστοΰν. Σκηνοθεσία Ζάν Κέμμ.

— Γιά τό «Ταρακανόβα» του Φεντόρ Έζέπ 
οί γάλλοι έκφράζσνται μέ κάποια έπιφύλαξη. 
Ή σκηνοθεσία είναι άσφαλώς έξαίρετη. Τό 
σενάριο δμως κι’ ή ήθοποιΐα δέν είναι ανάλο
γα. Παίζουν ό Π. Ρ. Βίλμ, ή Άννί Βερναί, ή 
Σουζύ Πρίμ, ό Ροζέ Κάρλ, ή Ζανίν Μερρέϋ, 
ό Άμπέμ Ζακέν κά.

“ΚΕΡΔΙΖΑ 300 000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ···..
Ύπό τόν τίτλον αύτόν, ό πασίγνωστος πρωταγωνιστής 

τοΰ 'Αμερικανικού κινηματογράφου Κλάρκ Γκαίημπλ, 
δημοσιεύει είς τά; Αμερικανικά; εφημερίδα; ένα εξαιρε
τικόν; ένδιαφέρον άρθρο» περί τοϋ τρόπου τής ζωής του :

• Έδώ εις τήν Καλιφορνίαν—γράφει — έπικρατεΐ ή 
πεποίθησις, δτι κερδίζω τουλάχιστον 800.000 δολλάρια 
τόν χρόνον. Οί φίλοι μου μέ έρωτοΰν συχνά — καί έννοώ 
έδώ τούς φίλους, ποΰ είχα γνωρίσει πρό δεκαετίας καί 
πλέον, όταν έκέρδιζα μόλις 5.000 δολλάρια — τί κάμνω 
μέ τό σεβαστόν αύτό ποσόν.

• Πρό δέκα μόλις έτών, ήμουν άκόμη έντελώς άγνω
στος καί ή μεγαλειτέρα φιλοδοξία μου ήτο τότε νά έπι- 
τύχω διαφόρους μικρού; ρόλους, μέ αμοιβήν 200 δολλα- 
ρίων. Τώρα έχω δικό μου σπίτι, δικό μου γιώτ, Ιδιόκτη
τον άεροπλάνον καί ένα όνομα, γνωστόν είς δλον τόν 
κόσμον.

• Παρ’ δλα δμως αύτά καί μολονότι θά ήμποροΰσα 
πραγματικώς νά έξοδεύσω τά χρήματά μου κατά εκατόν 
διαφόρους τροπους, δέν τό κάμνω αύτό. Δέν έξέχασα τήν 
έπϋχήν πού έκέρδιζα μόνον 20 δολλάρια, καί αί άδυνα- 
μίαι μου — φυσικά έχω καί έγώ τάς αδυναμίας μου — 
δέν είνε πολυδάπανοι, θά ήμποροΰσε νά τάς ίκανοποιήση 
άκόμη καί ένας ηθοποιός δευτέρας τάξεως.

• Πράγματι, ποιο; θά ήμποροΰσε νά ίσχυρισθή, ότι τό 
ψάρευμα ή τό κυνήγι είνε άκριβά σπόρ ;

•Έκτός των τέρψεων αύτών αί όποϊαι ούτως είπεΐν, 
είνε αί πλέον άγαπηταί μου άπασχολήσεις, μοιράζω τάς 
έλευθέρ ις ώρας μου μεταξύ τοΰ άλογου μου «’Αγκουάρ», 
τοϋ μικρού άεροπλάνου’μου, ποΰ έχει μηχανήν 120 ίππων, 
τή; φωτογραφική; μηχανής μου καί τοϋ αύτοκινήτου μου, 
πού άναπτύσσει πολύ εύκολα ταχύτητα 180 —200 χιλιο
μέτρων τήν ώραν. Καί αύτά είνε όλα-δλα. ”Η μήπως 
πρέπει νά σας προσθέσω, ότι ασκούμαι μίαν ώραν καθ' 
ημέραν είς τήν πυγμαχίαν; Αύτό δμως ύπάγεται μάλλον 
είς τήν έπαγγελματικήν μου ζωήν.

• Τό όνομά μου δέν θά τό βρήτε ποτέ είς τά σκανδα- 
λοθηρικά φύλλα μας καί πολύ όλιγώτερον είς τήν στή
λην τών διαζυγίων τών μεγάλων καθημερινών ίφημε- 
ρίδων.

• Ζώ έντελώς αθόρυβα εί; τήν έπαυλίν μου, είς τό 
Μτήβερλυ Χίλλς. ' έν κάμνω κερδοσκοπικά; έπιχειρή 
σεις μέ τά χρήματά μου, άλλά τά καταθέτω είς τήν Τρά
πεζαν καί άποσύρω τόσα μόνον, δσα μοΰ χρειάζονται 
απολύτως.

• Δέν έχω λησμονήσει τήν άρχήν τής σταδιοδρομίας 
μου κ·ί δι’ αύτό συλλογίζομαι καί τούς άλλους. Τό με- 
γαλείτερον κονδύλιον έξόδων εί; τόν έτήσιον προϋπολο
γισμόν μου (30.000 δολλάρια έν συνόλφ), άντιπροσω- 
πεύουν τά βοηθήματα είς δυστυχοΰντας ήθοποιούς. Διό
τι ένθυμοΰμαι πόσα; φοράς, είς τήν άρχήν τής σταδιο
δρομίας μου, είχα πεινάσει πραγματικώς... Πρό διετίας, 
μαζή μέ τρείς άλλους φίλους μου, τόν Ροβέρτον Μοντγκό- 
μερυ, τόν Γκάρυ Κοΰπερ καί τόν Ούάλλας Μπήρυ, έκτι
σα ένα άναρρωτήριον, μέ ΙδΟ κλίνας καί μέ δλας τάς 
νεωτέρας έγκαταστάσεις τής έπιστήμης καί τής τεχνικής. 
Εί; τό ίδρυμα αύτό ευρίσκουν άσυλον οί παλαιοί, άπό- 
μαχοι ήθοποιοί, οί άνίκανοι πρό; έργασίαν δι* οίονδή- 
ποτε λόγον, ή δσοι παθαίνουν κάποιο δυστύχημα.

»*Η ζωή είνε τόσον αβέβαια καί άνεξιχνίαστος, ώστε 
δέν ύπάρχει κανείς άνθρωπος πού θά ήμποροΰσε νά Ισχυ- 
ρισθή, δτι είνε ήσφαλισμένο; κα·ά τών πληγμάτων τής 
μοίρας. "Ένα; άνθρωπος πού κολυμβφ σήμερα είς τήν 
εύτυχίαν καί έχει ύπεράφθονο τό χρήμα, ήμπορεϊ αύριον 
νά γίνη ένα; πτωχός διάβολος, χωρίς καμμίαν έλπίδα 
έμπρός του. Δ>’ αύτό θεωρώ ύποχρέωσιν μου νά συλλο- 
γίζωμαι όχι μόνον τήν αυρών άλλά καί τήν μεθαύριον...·
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Τό δράμα μιάς γυναίκας ποΰ άγάπησε κι’ δμως έχασε τά πάντα, μιάς γυναίκας 
(58 ποΰ έπαιξε μέ τόν έρωτα κι’ δμως στό τέλος ταπεινώθηκε γιά τήν άγάπη.

Ή ιστορία μιάς γυναίκας ποΰ κατόρθωσε μέ τό δηλητήριό ^της νά σκοτώση τόν 
άνδρα της ποΰ ήταν εμπόδιο στήν άγάπη της.

Π ΠΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Μέ τό πιό άγαπημένο άστέρι τής όθόνης, τήν πιό γοητευτική γυναίκα τοΰ 

Κινηματογράφου

ΚΑ1Η" ΦΡΑΝΣΙΣ
καί τόν άγαπημένον, τών γυναικών ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ 
Μιά άπό τις έφετεινές έπιτυχίες τοο Κινηματογράφου

ΠάΡαΐ~9ΓΗ^ΕΚ/Λ€Τ QAAEYSIS

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS A. E


