
Τό καινούργιο «άστέρι» τοΰ κινηματογράφου, ή μόλις Ίβέτις ΚορΙννα Λυσαίρ, της όποιας τό 
καταπληκτικόν καλλιτεχνικόν τάλαντον άπεκαλύφθη μέ τό πολύκροτον κοινωνικόν έργον 

«Φυλακές χωρίς σίδερα· (Prisons sans barreaux).
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ΜΕ τη ΛΕΟΛΑΡΜΛΐ

ΤΟ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ!

Τδ άριστούργημα τοϋ μεγάλου Ούγγρον διηγηματογράφου

ΕΡΝΣΤ ΒΑΪΝΤΑ

Ο ΛΧΕΓΑΣ ΓΚΑΡΥϊς

χαΐ

ΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ
έμφανίζονται γιά πρώτη φορά σέ εύθυμους ρόλους.

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α. ε.
ΑΘΗΝΑΙΣΤΑΔΙΟΥ 45

ΤΗΛ .2-1-824·

"Ενα χαριτωμένο φίλμ γεμάτο δροσιά και ευθυμία 

είς τό όποιον οί μεγάλοι καλλιτέχναι

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

τοϋ σκηνοθέτου ΧΑΟΥΑΡΤ ΧΩΚΣ 
πού προεβλήθη είς τόν Κινηματογράφον τών ’Αθηνών 

« —. — _ PF-

ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΠΜΠΟΥΡΝ

'Ο τρυφερότερος και άπιστώτερος έραστής δλων τών αιώνων. 
Ό άνδρας που στή ματιά του δεν μπόρεσε καμμιά γυναίκα ποτέ ν’ άντισταθή.

'Ο καλλιτεχνικός κολοφών τοΰ μεγαλειτέρου συγκροτήματος
Ολιβια ντε Χαβιλλαντ Εντουαρντ Γβερετ Χορτον
Μπριαν Αχερν Μελβιλ Κουπερ
Λυονελ ΑτγουΊλ Λουϊς Αλμπερνι

Άπδ τήν σειράν τών μεγάλων έργων τοΰ παραγωγικού Αμερικανικού τράστ

COSMOPOLITAN -WARNER BROS
Σκηνοθεσία: τζαιημς Γουαιηλ - Μερβυν Λερού 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ :

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLASί E.



Μέ τήν γόησσαν

στήν ώραιοτάτην δημιουργίαν των 

πού προεβλήίη είς τόν Κινηματογράφον "ΡΕΞ

καί τόν δφθαστον

ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΣΑΛ

ΤΟ ΦΙΛΜ ΑΠΟΛΑΥΣIΣ

^.(Βοιε^έομαια ετησίων εξετάσεων
εΜέβος ορος άατοόόβεως ταινιών

Ιών έν '&1δήναις κυρίωΐέρων γραφείων.

i
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ :

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ α. ε.
ΑΟΗΝΑΙ τηλεγρ. “ςκουραςφιλμς,,

Μ’Α ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΜ

Γ ΜΕΤΡΟ .
ΕΤΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

20Ν . . 
TON 

40Ν .’ ’ 
50Ν . . 
60Ν 

ΤΟΝ 

8°ν 
9W10°Ν

. 19.740
.15.540 
.15.376
14.808 
14 368 
13.970 
13.732 
12.942 
12.798
8.346

‘^(Β0 Ιονς 1ε}) ενιαίους 
οιαιιαιιηονς αήναηας 
Ιον <·?Κιν. ’31σ ιερός* 
(Φύλλον 19ης ‘Ιουνίου 1938 
Σελίς 18η, Πίναξ δεύτερος).



ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

ΤΑΡΤΑΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΑΡΑΣΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ “ΡΕΞ·.

Στόν κινηματογράφο, πού έζωντάνεψε τόσες Ιστορικές καί φιλολογικές μορφές 
προβάλλεται τώρα μ’ έξαιρετική τέχνη καί φροντίδα πραγματοποιημένο, τό άριστούρ- 
γημα του -Αλφόνσου Ντωντέ δ «Ταρταρίνος τού Ταρασκόν». Τό έργον αύτό είνε μ(α 
άπό τις άφθαστες δημιουργίες τοΰ γαλλικού πνεύματος, πού ξεπερνόί τά σύνορα τής 
τοπιστικής ήθογραφίας, τής αιχμηρότατης είρωνείας καί τής χάριτος, καί μέ τή φίλο' 
σοφική του προέκτασι διεκδικεί τούς άνώτερους τιμητικούς τίτλους. ‘Ο τύπος τού 
Ταρταρίνου άποθανατίζεται έτσι καί περνά στούς γενικούς τύπους τής άνθρωπότητος 
όπως δ Δόν Κιχώτης, δ Συρανό ντέ Μπερζεράκ τοΰ Ροστάν, δ Μσιέ ντέ Σαρλύ τοΰ 
του Μαρσέλ Προύστ. Γι’ αύτό μέ ξεχωριστή χαρά είδαν δλοι οί θαυμαστοί του τόν 
άγαπημένο τους μεσημβρινό ηρώα, τόσο θαυμαστά ζωντανεμένο στήν δθόνη άπό τόν 
μεγάλο καλλιτέχνη Raimu, κΓ έζησαν μέ άληθινή άπόλαυσι τΙς περιπέτειές του. Ή 
μουσική τοΰ Νταριούς Μιλώ γεμάτη άναπαραστατικό ρεαλισμό, Ιδιότυπο χρώμα, 
πνεΰμα καί χαρακτήρα, άποτελεΐ ένα Ιδεώδες συμπλήρωμα τής ζωντανής άναδημιουρ- 
γίας τοΰ γαλλικού άριστουργήματος. "Οταν άρχίζουν οί άθλοι τοΰ Ταρταρέν στό Άλ- 
γέριο, καί ζετυλίγοντσ. στδ φίλμ οί σταθμοί τών άφρικανικών τοπίων, δ Μιλώ, δ θαυ
ματοποιός αύτός τοΰ εξωτισμού, ποΰ τόν έζησε έπί τόπου στις περιπλανήσεις του σ’ 
όλες τις ήπείρους, βρίσκεται στό στοιχείο του. Συνοδεύει τίς προβολές μιά έξαίσια 
υποβλητική μουσική, πού έχει μέσα της δλα τά στοιχεία τής γνησιότητας καί μέ τίς 
μαγείες των συνηχισμών τοΰ θαυμαστού αύτοΰ μουσικοΰ άλχημιστή, μας δδηγεϊ στήν 
πλήρη παραίσθησι. Στή διαδρομή τοΰ χαριτωμένου αύτοΰ φίλμ δ πρωτοτυπώτατος 
Γάλλος συνθέτης βρίσκει τήν εύκαιρία νά γράψη μουσική Προβηγκιανή μέ χαριτωμένο 
έπιτόπιο χρώμα και ιδιότυπα μοτίβα, μουσική ’Αραβική, μουσική χιουμοριστική, μου
σική δονκιχωτική. Είνε ένα χάρμα.

Εφημερις "ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ,,
2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1938

ΣΟΦΙΑ Κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
ΚΑΙ

Α. Ε. Κ. Ε.
<ΑΝΠΝ¥Μ0Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 24-895 - 24-339

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΙ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΧ 1924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΕΥΦΥΝΕΙΕ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός ΣβΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 

ΚΛΤΟΙΚΙΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΪΤΟΦΑΝΟΥΙ 12 ΧΛΛΛΝΔΡΙΟΝ 
Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400

Iςυνδρομαι
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία · · ’ *ΩΧ· ’°® 
Διά <οί>« ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί 
Τρακέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνβρομήΦρ. χρ.10
At αννίρομαί άπαραι- 
τήτω; προπληρώνονται

Ό ατϊχος,.,Δρ. 20.— 
........................ 1000.-

Κατ* αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνία! 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
μιγκ, (παρμένο άπ’ τδ μυθιστόρημα τοΰ Κίπλιγκ), 
πλαισιωμένο άπό τόν άπλοϊκό λυρισμό τής ψαρά
δικης ψυχής καί τήν αίώνια πάλη τοΰ θαλασσινού μέ 
τό ύγρό στοιχείο, άντίπαλο καί τροφό του σύγκαιρα. 
Ή ήθοποιΐα άληθινά έξαίρετη. Χάρη στό μικρό πρω
ταγωνιστή του πήρε καλή θέση (?2ο) δχι δμως κι 
άντάξιά του. ... Α

6) "Εν’άστέρι γεννιέται» (A star is born), καυστική 
αύτοσάτυρα των άμερικανών, τής βασανισμένης κΓ 
άνάριστης ζωής τών παρασκηνίων τοΰ Χόλλυγουντ, 
μέ τή θαυμασία Τζ. Γκαίηνορ. Στήν Αμερική - δπου 
τό ένδιαφέρον ήταν άμεσο-χάλασε κόσμο και κα
τατάχθηκε στίς 10 καλύτερες ταινίες τής χρονιάς. 
Έδώ (παίχθηκε στόν «Κρόνο») πέρασε όλότελα άπα- 
ρατήρητο (185ο) δυστυχώς. _

7) «Στιγματισμένες γυναίκες» (Marked woman) 
καί «Χαλύβδινοι άντρες» (Kid galahad), δυό, δημιουρ
γίες τής προσωπικώτατης Μπ. Ντάβις, άπ τή ζωή 
τοΰ άμερικάνικου ύποκόσμου, γεμάτες ρεαλισμό κι 
αύτοκριτική. ΚΓ οι δυό, δέ σημείωσαν μεγάλη *έπι
τυχία (66ο καί 166ο) τό δεύτερο πολύ λιγωτερη-ισως 
γιατί τό κοινό μας δέ «γνώρισε» άκόμα τή μεγάλη 
τους πρωταγωνίστρια.

8) «Νέμεσις» (Fury) καί « Εχω δικαίωμα νάζησω» 
(You only live once), δυό συγκλονιστικά φίλμς του 
Φρίτς Λάγκ, μέ τή σφραγίδα τής τέχνης του. Στό 
πρώτο ή δημιουργία τοΰ Σ. Τρέίσυ ^είναι, άπ τις 
καλύτερες πού είδαμε φέτος. Δυστυχώς και τα δυό 
it σημείωσαν σπουδαία έπιτυχία (165 καί 73) γιατί 
δέν κατανοήθηκε άκόμα κατά βάθος καί ή άξία του 
είδους τους. . . , , -

9) «‘Ο λυτρωτής» (The plainsman), πολύ ένοιαφέ- 
ρουσα δημιουργία τοΰ Σ. ντέ Μίλλ, πού άποφασίζει 
έπί τέλους νά παρατήση τίς φανταχτερές παράτες 
καί τίς φιλήδονες ήγεμονίδες, καί νά δωση μιά ζων
τανή είκόνα τής ήρωϊκής ζωής_τών Άμερικοινων τής 
έποχής τοΰ δυτικού έποικισμοΰ. Αρκετή έπιτυχία 
(63) κΓ αύιή χάρη στόν πρωταγωνιστή του.

10) «Πρίγκηψ καί πτωχός» (The prince and the 
pauper), άξιόλογη διασκευή τοΰ έργου του Μ. Του- 
αίν, πού σημείωσε μεγάλη έπιτυχία (5) κυρίως χάρη 
στόν Έρρολ Φλύνν. ,

11) Μερικές ταινίες, έπηρεασμένες λίγο πολυ 
άπ' τήν τεχνοτροπία τοΰ Κάπρα καί τοΟ Λιουμπιτς 
κΓ άπ'τήν έπιτυχία τοΰ «Ν. ‘Υόρκη Μαϊάμι» :« 
κοκτέιλ» (Love on the run) του Βάν Ντάΐκ (90), 
«Γή τής έπαγγελίας» (God’s country and the woman) 
τού Κέϊλυ (61), «Ποιόν άπ’ τούς τρεις;» (Imet him 
in Paris) τοΰ Ρέγκλες (199), «Εκατομμυριούχος τυ- 
νοδιώκτης» (The perfect specimen), του Κουρτιζ (182), 
♦ Σκάνδαλο μιάς νύχτας (Cain and Mabel) του Μπέι
κον (147), χαριτωμένα καί χιουμοριστικά φίλμ, κε
φάτα κΓ εύθυμα, πού σημείωσαν δυστυχως-έκτός άπ 
τά δυό πρώτα, σχ«τικά-μ«τριώτατη έπιτυχία (προ-

Δέν πρόκειται νά μιλήσω «έν παραβολαΐς» σάν 
τόν γλυκύ Ναζωραίο, θά προσπαθήσω,άπλούστατα, 
συγκρίνοντας τήν άξία τών καλυτέρων φίλμς της 
σαιζόν μέ τήν έμπορική τους έπιτυχία, νά βγάλω 
μερικά συμπεράσματα πάνω στήν έλληνική κινημ. 
άγορά καί στό άθηναϊκό κοινό, συμπεράσματα που 
ίσως δέ θάναι άχρηστα σ’ δσους λίγο-πολύ άσχο 
λοΰνται στόν τόπο μας μέ τήν έβδομη τέχνη.

Βάση καί κριτήριο σίγουρο γιά τήν παραβολή 
αύτή θά μάς χρησιμεύση δ πίνακας πού έδωσε σέ 
περασμένο φύλλο ό «Κινημ. Άστήρ».

Διαπιστώνουμε άπ' τήν πρώτη ματιά διαπίστωση 
πού δ άγαπητός κ. Παπαμιχάλης, είχε κάνει γιά μιά 
άκόμα φορά στό Πανηγυρικό τοΰ 1938—δτι δ άμε· 
ρικάνικος κινηματογράφος κρατάει πλούσιος καί 
πολύπτυχος, τήν κεφαλή στήν ποσότητα και τήν 
ποιότητα. ΚΓ άς κατατάξουμε λεπτομερέστερα τά 
καλύτερα-κατά τή γνώμη μας φίλμ.

1) «Υπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα» (The good Earth) 
ή έξαίρετη ταινία τοΰ Σ· Φράνκλιν. ή καλύτερη φε- 
τεινή δημιουργία τής όθόνης, μιά μοναδική ψυχογρα
φία τής κινέζικης άγροτικής ψυχής κΓ ένα έπος της 
«μάννας-γής». Γεμάτο δύναμη, χρώμα, παλ_μό, βαΒος 
μέ τήν άφθαστη ήθοποιΐα τοΰ Πάουλ Μιοΰνι και τής 
Λ. Ράϊνερ. Σημείωσε πολλήν έπιτυχία (21ο στόν κα
τάλογο) Ισως δχι άνάλογη μέ -τήν άξία του, μά. ο
πωσδήποτε σημαντική κΓ αύτό χάρη στδ μεγάλο 
πρωταγωνιστή του .. . _ .·

2) «Ή ζωή τοΰ Αίμ. Ζολα» (The life of Emile 
Zola), τό τρίτο βιογραφικδ φίλμ τοΰ Ντίτερλε, που 
καθιερώνει τό είδος στήν δθόνη κΓ άνεβάζει τό σκη
νοθέτη του στήν {τάξη τών μεγάλων δημιουργών. 
Καί πάλι δ Μιοΰνι δημιουργεί έναν συγκλονιστικό 
ρόλο μέ σκηνές έξαιρετικής δύναμης. Στάθηκε ή με
γαλύτερη έπιτυχία τής χρονιάς (Ιο στόν κατάλογο), 
όφειλόμενη στδ πρόσωπο τοΰ μεγάλου συγγραφέα 
καί θαρραλέου κήρυκα άγνοημένων άληθειων, κα
θώς βέβαια καί στό πρόσωπο τοΰ πρωταγωνιστή, 
πού δ περσινός Παστέρ καθιέρωσε έδώ.

3) «Καταιγίς» (The Hurricane), ή τελευταία δημι
ουργία τοΰ Τ. Φόρντ, δπου οί σκηνές του τυφώνα 
άποτελοΰν έν’ άπ’ τά δυνατότερα σκηνοθετικά κα
τορθώματα τοΰ κινηματογράφου· Ή πρωτοτυπία 
του, ή έξωτική του άτμόσφαιρα τράβηξαν έξαιρετικα 
τό κοινό καί χάρισαν στήν «Καταιγίδα» λαμπρή ε
πιτυχία (3ο). „ . .

4) «ψυχές στή θάλασσα· (Souls at Sea), ναυτική 
έποποιΐα τοΰ Χαθαγουαίη, μέ ρεαλιστικώτατες σκη
νές ναυαγίου στό δεύτερο μέρος. Δυστυχώς, καί 
παρ' δλη τήν παρουσία πρωταγωνιστή συμπαθέ
στατου, δέν έπιασε δσα άξιζε, ΐσως έπειδή είναι 
λίγο βαρύ γιά τό «λεπτό» κοινό μας (114ο).

5) «Δαίμονες τών κυμάτων» (Captains coura
geous), ποιητικότατο ναυτικό φίλμ του Β. Φλ·μ·
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βλήθηκαν τά τρία τελευταίο στό « Πάνθεον» καί τόν 
«Κρόνο».

12) «Σκάνδαλο στίς κούρσες» (Day at the races) 
μέ τό καταπληκτικό γιά τό Διονυσιασμό του τρίο 
Μάρξ, πού μέ τήν ταινία αύτή έπιβλήθηκε στό κοινό 
μας (89).

13) «’Ασύλληπτη σκιά» (After the thin man) σατυ- 
ρικοαστυνρμικό φιλμ μέ τό θαυμάσιο ζευγάρι Ού. 
Πόουελλ Μ. Λόϋ, πού άρεσε άρκετά έδώ (83) άν 
καί δέν άπόκτησε άκόμα τούς δπαδούς του.

14) «Κυρία μέ τάς καμελίας» (Camille), πού μόνο 
ή έξαίρετη ήθοποιία τής Γ. Γκάρμπο μπορεί νά το- 
ποθετήση σ’ αύτόν τόν κατάλογο Τά έλαττώματά 
της άκριβώς- ό ρομαντισμός της·τής χάρισαν τή με
γάλη ταμειακή έπιτυχία (11).

15) «Στέλλα Ντάλλας» (Stella Dallas) κΓ αύτή ά- 
ξιοσημείωτη κυρίως γιά τήν ϋπόκριση τής Β. Στάν- 
γουϊκ, ήθοποιοΰ μέ Αναμφισβήτητη προσωπικότητα 
κα'ι ταλέντο. ‘Ο αισθηματισμός τής ταινίας τής έ 
δώσε καλή τύχη (5 ).

16) «"Ας χορέψουμε» (Shall we dance) (77) καί 
Δεσποινίς έν κινούν φ (A mamsel in distress) (153), 

άπ’ τά καλύτερα φίλμ τοΰ μοναδικού μαέστρου τών 
ποδιών Φρέντ Άσταιρ, γεμάτα χαριτωμένα χορευ
τικά εύρήματα. ‘Η πενιχρή έπιτυχία τοΰ δευτέρου 
πρέπει ν’ άποδοθή σίγουρα στήν άκατάλληλη έ- 
ποχή.

17) «Μασκώτ τών λογχοφόρων»(\νε1 Willie winkie) 
άποικιακό φίλμ-κατά τόν Κίπλιγκ, φυσικά-τεχνικά 
άποδομένο άπ’τόν Τζ. Φόρντ, μέ τή θαυματουργή 
μικρούλα Σ· Τέμπλ, τήν πάντα Αγαπητή στό κοινό 
μας (41).

18) Καί δύο φιλμ μέ τεχνικό, κατά έναν τρόπο, 
ένδιαφέρον άπό διαφορετικές πλευρές : «Γιά σάς 
κυρία.. (Vogues 1938) δπου, μέ άντικείμενο άπειρα 
δμορφα κορίτσια, παρουσιάζει δ Κιούμμιγκς τήν τε
λειότερη έγχρωμη ταινία ώς σήμερα. Άφού άπευ- 
θυνόταν σέ κυρίες έπιασε άρκετά (79). Καί «‘Υπο
βρύχιο D-Ι» (Submarine D1), ένδιαφέρον κυρίως γιά 
τήν πιστότατη άπεικόνιση τού ύποβρυχιακού μηχα
νισμού, ταινία πού σημείωσε πολλή (20) κα'ι λίγο 
Απροσδόκητη, άς τ’ δμολογήσουμε, έπιτυχία.

‘Ο γαλλικός κινηματογράφος βρίσκεται σέ ζη
λευτή άνθιση, μά κι’ άναζήτηση δρόμων άκόμα Α
κολουθεί άπό πολύ κοντά καί συναγωνίζεται σάν 
ίσος τόν άμερικάνικο. Είδικώτερα :

1) «Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος» (Les perles 
de la couronne), σίγουρα ή έξυπνότερη στό διάλογο 
κυρίκως-ταινία, πού είδαμε άπό πολλά χρόνια. Μεσ’ 
άπ’ τό πρωτότυπο θέμα δίνεται μιά άπ’ τ'ις πιό 
μπριόζες καί καυστικές σάτυρες τής παγκόσμιας πα
ραγωγής, πού δέν έκτιμήθηκε δμως δσο τής έπρεπε 
στόν τόπο μας (6C).

2) «Τό καρνέ τού χορού» (Carnet de bal), πρωτό 
τύπο κα'ι πολύπτυχο φιλμ τού Ντυβιβιέ, ταινία μέ 
βάθος, δραματικότητα, ζωντάνια καί συγκίνηση. ’Η
θοποιία έξαίρετη. θάπερνε τήν πρώτη θέση άν δέν 
είχε-μοναδικό του έλάττωμα πολύ έκδηλο θεατρικό 
χαρακτήρα Στό κοινό μας άρεσε πολύ δ αισθημα
τισμός του (36).

3) «Κατάχρησις έμπιστοσύνης» (Abus de confiance) 
ή τελευταία καί άρτιώτερη δημιουργία τής Ντ. 
Νταρριέ, ρεαλιστική άπεικόνισις τής γλυστερής ζωής 
τών έρημων κοριτσιών. Ταινία, πού σημείωσε τήν 
ώρίμανση τοΰ ταλέντου τής χαριτωμένης ήθοποιοΰ 
καί έπιτυχία έζαιρετική, φυσικά, έδώ πέρα (7).

4) «Τρικυμία ψυχών», (Sous les yeux d’occident) 
δύσκολο καί ψυχολογικό έργο, χειρισμένο τεχνικώ· 
τατα άπ’ τόν Μ. Άλλεγκρέ- Δυστυχώς πέρασε χωρίς 
έπιτυχία άπ’ τή χειμωνιάτικη όθόνη (181).

5) «Τό πλήρωμα στασιάζει» (Les mutin£s de 
1‘Elseneur), ναυτική έποποιία τού Π. Σενάλ, άντά- 
ξια τού «Μπάουντυ» τού Λόϋδ, μέ νινρώδη δραμα- 

τικότητα κι’ έξαιρετική χείριση. Ή προβολή του στόν 
«Απόλλωνα» δέ σημείωσε, φυσικά, καμμιάν έπι
τυχία (198).

6) «Ματίας Πασκάλ» (Feu Mahtias Pascal), Απ’ 
τοΰ Πιραντέλλο τό έργο. Πρωτότυπο έργο, σκηνο- 
θετημένο μέ μαεστρία άπ’ τόν Π Σενάλ καί παιγμέ
νο μ’ έξαιρετική τέχνη άπ’ τόν Π. Μπλανσάρ. ’Επι
τυχία μέτρια (112).

7) «Τό άλλοθι (L’alibi), άστυνομικό φίλμ, τοΰ Π. 
Σενάλ κι’ αύτό. λαμπρά παιγμένο άπ’ τό μεγάλο 
Λ. Ζουβέ, τήν έπιβλητικώτερη φυσιογνωμία τής γαλ
λικής avant-garde, καί τόν Στροχάϊμ. ‘Η έποχή δέ 
βοήθησε καθόλου στήν έπιτυχία του (112).

8) «Φροϋλάϊν Ντόκτορ» (Mlle Docteur), άξιόλογη 
γιά τήν^ήθοποιΐα της καί τή σκηνοθεσία της δημιουρ
γία τού. Πάμπστ. Είδος άγαπητό, έπιτυχία σημαν
τική (30).

9) «Ντάμα Πίκα» (La dame de piqne), έξαίρετη με
ταφορά στήν όθόνη τοΰ ψυχογραφικού έργου τοΰ 
Ποΰσκιν άπ’ τόν φ. Όζέπ, δφειλομένη κυρίως στή 
συκλονιστική ήθοποιΐςχ τοΰ Π. Μπλανσάρ. ‘Ο πρω
ταγωνιστής καί τό μυστικόπαθο τοΰ έργου, τής έ
δωσαν σημαντική τύχη (49).

10) «"Οταν ή τύχη κυβερνά» ή «Νά γαμπρός, νά 
μάλαμα» (Josette) τό πρώτο φίλμ, πού μάς Αποκά- 
λυψε σ’ δλη του τήν έκταση κι’ δλο του τόν αύθορ- 
μητισμό, τό ταλέντο τοΰ περίφημου κωμικού Fer- 
nandel. Τό φίλμ Αγνοήθηκε στό' «Πάνθεον» (18ί), 
στούς θερινούς δμως κινηματογράφους σημειώνει 
μεγάλη έπιτυχία.

11) «Πανσιόν Μιμόζα» (Pension Mimosas), δραμα
τικό έργο ύψωμένο άπ’ τήν τέχνη τοΰ Ζ. Φεϋντέρ 
καί τήν ήθοποιία τής Φρ. Ροζαί. Επιτυχία πολύ μέ
τρια (163). άδικαιολόγητη κι’ άνεξήγητη.

12) «’Ελένη- (Helene), τό δράμα τής Αγωνιζόμενης 
νιόττς σκηνοθετημένο άπ’ τόν Ζ. Λεβύ καί παιγμένο 
δχι άψογα άπ’ τή Ρενώ, τόν Ρεμύ κλπ. Στό «Πάν
θεον» ή έπιτυχία του στάθηκε πολύ πενιχρή (129).

13) «Ναπολιτάνικες βραδυές» (Naples du baiser 
du feu), χάριτωμένη ταινία τού Α. Τζενινά Τυπική 
άπεικόνιση τήσ αίώνιας ΕΟας, δπου άποκαλύπτεται 
μιά νέα έξαίρετη ήθοποιός, ή Βιβιάν Ρομάνς, μέ 
τόση τσαχπινιά, τόση χυμώδη θηλυκότητα, πού σπά
νια συναντιέται τόσο ρεαλιστικά μεταφερμένη στήν 
όθόνη. Τό χειμώνα σημείωσε σχετική έπιτυχία (69), 
μά τό καλοκαίρι θρίαμβο.

14) «Παρίσι» (Paris), άνόητο σενάριο γιά σκηνο
θεσία, φωτογραφία καί ήθοποιία σπάνιες. Ό Χάρρυ 
Μπώρ ξαναβρίσκει τόν έαυτό του σ’ ένα χαρακτη
ριστικό ρόλο. Παρά τήν παρουσία του ή επιτυχία του 
στάθηκε μέτρια (104),

15) Τρεις ταινίες τού Β. Φρανσέν· «Τό Στίγμα» 
(Forfeiture), «Νύχτες φωτιάς» (Nuits de feu) καί 
«Πΰρ !» (Feu 1) δπου δ συμπαθής καλλιτέχνης δίνει 
τόν καλύτερο έαυτό του. Τό κοινό μας τΙς υπο
δέχθηκε θερμά, τήν πρώτη Ιδίως (9)· άλλά κι’ οί άλ
λες (39 καί 74) έπιασαν καλά.

16) «Ό ταχυδρόμος τής Λυών» (L’affaire du Cour- 
rier de Lyon', ένδιαφέρον φίλμ, άξιόλογη σκηνοθε
σία, ήθοποιία... τοΰ Μπλανσάρ κι’ αύτό φτάνει. Έπι
τυχία, φυσικά, σημαντική (53)

17) Τρία εύθυμα φίλμ; «Τό διαβολόπαιδο» (Un 
mauvais gar?ons), δπερεττική δημιουργία τής Ντ. 
Νταρριέ, δλη δροσιά καί κέφι, μ’ άξιόλογη έπιτυχία 
(51). «Μέ τό χαμόγελο» (Avec le sourire), χαριτωμένη 
κα'ι μπριόζα έπιτυχία τοΰ Μ. Σεβαλιέ (25) καί «Ό 
μικρούλης τού Παρθεναγωγείου»»(Le >mioche), ται
νία γεμάτη νιάτα κι’ εύθυμία μέ τόν άμίμητο Λου- 
σιέν Μπαροΰ (9ι ).

Ό γερμανικός κι’ δ αύστριακός κινηματογράφος 
βρίσκονται σέ φοβερή κατάπτωση. ’Ελάχιστα καλά 
φίλμ ξεχωρίζουμε.

1) «Μιτσοΰκο» (Die tochter dei Samurai), τού A-

φράνκ, ταινία πού μάς χάρισε τΙς δμορφότερες εί- 
κόνες τής όθόνης άπ’ τά είδυλλιακά τοπεΐα τής Ια
πωνίας καί τό ά/ριο ξέσπασμα τών ύφαιστείων της, 
μέ θέμα τήν ένστικτη άφοσίωση τοϋ γιαπωνέζου 
στή γή του Μά έπαιξαν άγνωστοι ήθοποιοί κι’ 
έτσι.. (86).

2) Κοντοττιέρι (Condottieri), ή δεύτερη έποποιία 
τού Λ· Τρένκερ, μ’ έντονη τή γνωστή δυναμικότητα 
τοΰ έκλεκτοΰ σκηνοθέτη, άλλά καί τόν προπαγαν
διστικό χαρακτήρα. ‘Ο Τρένκερ είναι άγνωστος ά
κόμα έδώ (88).

3) «Γκρεμισμένα δνειρα» (Burgtheater), ένδια 
φέρον, δπως δλα τοΰ Β. Φόρστ, κατώτερο δμως Απ’ 
τάλλα του, κοινότυπο στό θέμα καί πολύ «έσωτε- 
ρικό» στή χείριση. ’Αξιοσημείωτη ή έρμηνεία τοΰ 
μεγάλου Βέρνερ Κράους, έξαιρετικά θεατρική δμως. 
Παρά τδνομα τοϋ Φόρστ καί τό θέμα του, δέν πέ
τυχε (100).4) «Σιλουέττες» (Silhouetten), άξιόλογη ταινία τοΰ 
Ράϊς, άπεικόνιση τοΰ άγώνα κλασσικού καί μον
τέρνου χοροΰ. Πέρασε τελείως άπαρατήρητη έξ αί- 
τίας τών δλότελα άγνωστων ήθοποιών (196).

5) «Γιούλικα» (Julika) τοΰ Μπόλβαρυ, έρμήνευτική 
ίπιτυχίπ τής έξαίρετης Π Βέσσελυ καί φωτογρα
φική τοΰ Φρ. Πλάνερ. Παίχθηκε σ’ έβδομάδα με
γάλου συναγωνισμού και δέν είχε τύχη (122).

Ό άγγλικός κινηματογράφος μόνο ένα καλό φ'ιλμ 
μάς έδωσε κι’ αύτό στό είδος, πού Ιδιαίτερα καλ
λιεργείται στή γηραιά Άλβιώνα, τή βιογραφία: ‘Η 
«Βασίλισσα Βικτωρία» (victoria the great) Βιογρ. 
φ’λμ τής μεγάλης βασίλισσας, σημαντική γιά τήν 
Ακρίβεια καί τήν ποιότητά της καθώς καί γιά τό 
περίφημο παίξιμο τής Άννας Νήγκλ. Τράβηξε πολύ 
τό ένδιαφέρον τών Αθηναίων (43).

•Ο ρώσικος κινηματογράφος έδωσε φέτος τά:« Πέ
τρος δ Μέγας», άνιση ταινία, μέ προτερήματα κι’ 
έλαττώματα πολλά, άλλά καί μεγάλη έμπορικότητα 
(18) καί «Τά τέκνα τοΰ πλ. Γκράν», ώραία διασκευή 
τοΰ γνωστοΰ μυθιστορήματος τοΰ Βέρν, μέ ε’κόνες 
θαυμαστής διαφάνειας κα'ι σημαντική έπιτυχία (571.

Αύτές ήταν κατά τή γνώμη μας πάντα οί καλύ- 
■ τερες ταινίες τής χρονιάς κι’ αύτή στάθηκε ή τύχη 

τους (Τώρα βλέπω πώς ξέχασα καί τά δυό -μεγάλα 
έλληνικά» φίλμ. Άλλά θά τά φυλάξουμε γιά νά φι- 
γούράρουν έπί κεφαλής στόν κατάλογο τών χειρό
τερων.) Άς σημειωθή δμως δτι πολλές άπ’ αύτές 
στή θεοινή προβολή συνάντησαν πολύ ένθουσιωδέ- 
στερη ύποδοχή, δπως έγραφε σέ προηγούμενο φύλλο 
δ «Κινημ. Άστήρ». Αίτια κι’ άφορμές δέν είναι δύ
σκολο νά ξεκαθαρισθοΰν. _

Μιά ματιά τώρα στίς έμπορικώ-ερες ταινίες τοΰ 
καταλόγου- Πρώτος δ θρυλικός «Ζολά». Γι’ αύτόν, 
καθώς καί γιά τήν «Καταιγίδα», τόν «Πρίγκιπα καί 
πτωχό» καί τις άλλες ταινίες τής μεγάλης μά καί 
δίκαιας έπιτυχίας δέ θά προσθέσω περισσότερα, θά 
μιλήσω γιά τίς «άδικαιολόγητες·-δπως νομίζω έπι- 
τυχίες. Δεύτερο στόν κατάλογο, καί μέ άπειλητικές 
τάσεις καί γι’ αύτόν τό «Ζολά», οί -Μποέμ» (Zau- 
ber der Boheme). Ή έκπληκτική του έπιτυχία έξηγεΐ- 
ται άπ' τήν άνόητη προσήλωση τοΰ κοινού μας στό 
Αποτυχημένο είδος, πού είναι τό μουσικό φίλμ, κι’ 
άπ" τό ρομαντικό παραλήρημα τοΰ τρυφερού φύλου. 
Ή ίδια δικαιολογία βρίσκεται καί στήν έπιτυχία τοΰ 
«Ρόδα τ’ Απρίλη» (Maytime) (6), άν κΓ αύτό βρί
σκεται σέ ψηλότερο έπίπεδο τέχνης, καθώς καί τοΰ 
Ανυπόφορου «Μόνο γιά σένα» (Mutterlied) (10).

Ρομαντικής πρσελεύσεως είναι κΓ ή άπροσδό
κητη έπιτυχία τών «Νοσταλγία» (Nostalgic) 110) καί 
«Τσμάρα» (Tamara la complaissante) (15), πολύ μέ
τριων γαλλ. φίλμ, παρά τήν παρουσία τοΰ Μπώρ 
καί τοΰ Φρανσέν. Τοΰ «Πόρτ-Άρθούρ» (Port-Arthur) 
(8), ή έπιτυχία δφείλεται στήν παρουσία τής Ντ. 
Νταρριέ, στις ροσοίαπωνικές κανονιές καί στό γλυ

κόπικρο σενάριο. Ό «Σκιπίων δ Αφρικανός» (Sc 
pione 1 ’africano), πού έκτός άπ’ τήν περίφημη μάχη 
τής Ζάμας, ήταν μιά άστοχημένη ταινία, γνώρισε τήν 
έπιτυχία (13) έξ αίτίας τοΰ μεγάλου θορύβου πόύ 
δημιουργήθηκε γύρο του

Άπ’ τίς διαπιστώσεις αύτές τό συμπέρασμα ξε- 
πηδά : Τό κοινό μας πασπατεύει άκόμα σιά τυφλά. 
Δέχεται τό καλό καί τό κακό χωρίς νά ξεχωρίζη 
άκόμα ποιότητα. Ρομαντικές δπιοθοδρομήσεις, μου
σικοί ξελιγωμοί τό έπηρεάζουν βαθειά. Άλλά κΓ 
άναγνωρίζει συχνά τό έκλεκτό καί τό δέχεται πρό
θυμα. Άν καί πολλές έπιτυχίες έργων σπουδαίων 
χρωστιοΰνται συχνά σ’ άλλες αιτίες παρά στήν Αλη
θινή τους άξία. Στό σενάριο, στούς ήθοποιούς. Έξσ 
κολουθεϊ άκόμα νά λογαριάζη περισσότερο τά πρό
σωπα άπό τά έργα. Φίλμ τής Γκάρμπο. τοΰ Μπουα 
γιέ, τής Νταρριέ. καί άλλων καλά ή κακά, μέτρια ή 
άριστα έχουν έξασφαλισμένη τή ταμειακή έπιτυχία. 
Μεγάλοι σκηνοθέτες ή μεγάλα έργα, πού δέν έχουν 
έμπορικούς έρμηνευτές, ή μεγάλοι ήθοποιοί, πού δέν 
κατέκτησαν άκομη τό κοινό μας, είναι καταδικασμέ
νοι στήν εισπρακτική άφάνεια κι’ άριστουργήματα 
άν δίνουν.

ΤΙ ώραΐο έργο ν’ άπαλλάξη κανείς τό θεατή άπ’ 
τίς προκαταλήψεις ούτές, νά τοΰ δείξη τόν Απλό 
δρόμο τοΰ ώραίου καί τοΰ άληθινοΰ, τής τέχνης. 
Τούλάχιστο θάβρισκε ή κιν. κριτική ένα βαθύτερο 
σκοπό. ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ

ΝΕΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΓΙΝΕΙΣ
— Μέ έπιτυχία δόθηκε στό Βερολίνο ή πρεμιέρα 

τοΰ Φιλμ «Τριπλή Συμφωνία», δπου πρωταγωνιστούν 
οί: Λίλ Ντάγκοβερ, Πάουλ Χάρτμαν, Ρόλφ Μέμπιους 
(δ Άετιδεύς τής «Φ. Έλσσλερ·). Σκηνοθεσία Χάνς 
Χίνριχ— Ή «Cinematographic Fran?aise» Τό γνωστό κι
νηματογραφικό περιοδικό διωργάνωσε ένα δημοψή
φισμα γιά ν' άνακηρυχθοΰν οί δημοφιλέστεροι άστέ- 
ρες Νά τ’άποτελέσματα: Φερναντέλ (άγνωστός 
κωμικός, πού κΓ έδώ είδαμε στά «Josette» καί «Car- 
net de bal») 11.174, Ντανιέλ Νταρριέ 6 330, ΖάνΓκαμ- 
πέν 4.C82, Ραιμύ 2.936, Σάρλ Μπουαγιέ 2.780, ΤΙνο 
Ρόσσι 2.370, Άνναμπέλλα 2 080, Γκρέτα Γκάρμπο 1.416, 
Σσσά Γκιτρύ 1 296, Χάρρυ Μπώρ 1.(92, Λόυΐ Ζουβέ 
923 Κλάρκ Γκέϊμπλ 923. Σίρλεϋ Τέμπλ 616, Γκαμπύ 
Μορλαί 414, Μάρλεν Ντήτριχ 328, Φρανσουάζ Ροζαί 
197 Αξιοσημείωτη είναι ή ύπεροχή τοΰ άσχήμου 
φύλου πάνω στό ώραΐο, καθώς κι'ή καταπληκτική 
πλειοψηφία τοΰ Φερναντέλ, πού όφείλεται στις τε
λευταίες έπιτυχίες του «Barnab6», «Hercule» «Igna- 
ce» κλπ.

— Ό Χέρμπερτ Ούίλκοξ, δ σκηνοθέτης τής «Βι
κτωρίας» θά γυρίση μέ τήν Άννα Νήγκλ- φυσΐκάΐ — 
ένα φίλμ παρμένο άπ’ τόν κύκλο τών μοΰζικ χώλλ, μέ 
τόν τίτλο «Μαίρη Λόϋντ».

— Ή Καίτε φόν Νάγκυ θά «γυρίση» στήν Ιταλία 
τό «La Moglie Ideale».

— Ή Warner θά «γυρίση» τήν «'Ιστορία τοΰ Γου- 
λιέλμου Τέλλου» μέ τόν — ποιόν άλλον; —Πώλ Μι- 
οϋνι. Έξ άλλου ή Columbia άγκαζάρισε τήν Μσρλέν 
Ντήτριχ γιά νά παίξη τό ρόλο τής Γεωργίας Σάνδη 
σ’ ένα φιλμ άπ’ τή ζώή τοΰ Σοπέν. Τόν μεγάλο μου
σικό θά ύποδυθή ό Σάρλ Μπουαγιέ.

— ’Εφέτος 0ά «γυρισθή» μιά μόνον ταινία τοΰ 
συμπαθεστάτου καντσονετίστα Τΐνο Ρόσσι. θά έχη 
τόν τίτλον «Καζινό ντέ Παρί».

— Ώς σκηνοθέτης τής νέας ταινίας τής London 
Franco Film «ΟΙ κοζάκοι τοΰ Ντόν» προοελήφθη δ 
Μαρσέλ Λερμπιέ.
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\ρα?ική κίνησις εύρίσκεται τήν έπο- 

ίί ή ’ 1ζ Τήν ζωΠΡοτίραν, άσφαλώς, έ'ντασί της. 
Ο έζαιρετικός καυσων, άλλωστε, τών τελευταίων ή- 
Ρ«ρων. που καθιστα τήν παραμονή σέ κλειστά χώρο 
%^Ραητη’ υπ.°ΧΡεωνει τ,ό κοινόν νά τραπή πρός τό 
Οπαιθρον καί, φυσικά, νά προσφυγή καί στοάς θερι
νούς κινηματογράφους. Παρ’δλην έν τούτοις τήν 
άθρόαν αυτήν κίνησιν τοΰ κοινού πρός τήν προσφιλέ- 
οτερη του ψυχαγωγία, οΐ διευθυνταί κινηματοθεάτρων 
παραπονουνται δι έλλειψιν έργασιών. Καί δχι άδί- 
κω5’ Διδτι Ηε άνοιγμα σωρείας νέων κινηματο
γράφων κατά τήν τρέχουσαν περίοδον, ή έργασία 
έχει καταμεριοθή. ’ 1

* * *
Πραγματικώς, άποτελεΐ γεγονός πρωτοφανές ή 

έν συνεχεία παρατηρουμένη έσχάτως (δρυσις νέων 
κινηματογράφων και δή κατά τό πλεϊστον—άπό άν-

A*VAR- πρός 2ά έπάΥΥελί*α· ’Αληθινό «ντε· 
λίριουμ» θα ήδυνατο νά χαρακτηρίση κανείς αύτή τή 

°.υ κατέλοβε πολλούς καί συνεπεία τής όποι
ας δεν άπεμεινε σχεδόν οίκόπεδον εύρύ, πού νά μή 
έμανδρώθη ίν σπουδή διά νά ύψωθή έν αύτώ ή Η 
κινηματογραφική όθόνη. Ψ J “ 1 ’ ’ ' 

Φυσικά, έφ· δσον ή περίοδος εύρίσκεται σχεδόν είς 
τήν άρχην της καί τό άνοιγμα συνεχίζεται, δέν δυνά- 
μεθα νά καθορίσωμεν τόν άκριβή άριθμόν τών έν

Ο ,Πε!Ραιεζ θερινών Κινηματογράφων.
τΧς«ηέν θ?ΛεΤνε υπεΡβ.ολή νά τούς ύπολονίσω- 

P.ev ε1<:_80 τουλάχιστον καί νά προσθέσωμεν δτι θά 
είνε θαύμα άν υπάρχη συνοικία’Αθηναϊκή χωρίς ένα 
^..δνΧΑ nU?ί Κιψ1Ρατογράφους. Φυσική συνέπεια τού 
ίά ·ί/λέρνάζεΤαΐ/“νείς άπολύτως ικανοποιητι
κών Χτ1έ£ΐΥσω.μ/ν δμωςΛ μσί1 τούς διευθυντάς 
των, Οτι ή έπαυξησις του ποσοστού τών κινηυατο- 
ΙΡ£*°υφ1λ?ν ’υν ί?(ΧΡ6νφ’ θά Ρετατρέψη τήνκατά- 
στασιν έπί το καλλίτερον.

Η πολυθρύλητος πλέον καταστάσα ύπόθεσις τής 
χρεοκοπίας τής «Φόξ Φίλμ Ελλάς Α.Ε > βαίνει ποός 
ϊέλοο ώΓΛ τη%\ύσΐΛν· V Τό δ»<«στήριον ώρ^σε 
τέλος ως συνδικον διά τήν έκκαθάρισιν τόν έγκριτον 

λ \αρ- VPP£’ έπελήφθηΡ ιής
υποθέσεως άπό της 6ης δδευοντος μετ’ έξαιρετικού 
νόυπιοΓ ΑπΞ°τήλης διαθέσεω<; δπω<; Ικανοποιηθούν αί 
ϊζν, *1 ^αιτήσεις των πιστωτών, ύπαλλήλων καί 
τών έν γένει άπαιτητών τής .φόξ»
. ,Ε15 σμντ*"Πν μαςδ δ,ΤοΓο<: τόν έπεσκέφθη είς τά 
έπί της όδου Γ. Γενναδίου Γραφεία του, ό κ X Ψαο- 
ρός ευηρεστήθη νά δηλώση τά έξης: Ρ
Λ 1 Εχ.ω ^α1 ένώ τίΙν Υνώμην, έξ δσων μέγρι τής 
αύτδρ ζ\επίστ.ωσοί> δτι ή χρεωκοπία τής Έταιρίας 
αυτής δέν είνε φυσιολογική. Παραδέχομαι έπίσης 
»™SVKlVTiaTOYP^lK0<: ’ΛστήΡ’ Ανέγρσψεν, δη 
«ηΑν 4.δ“?σ^θησσν διά τήν άποστολήν καί έπί μα 
άλλοι έ5" δι®Ρ°νήν έλεγκτών ώς ό κ. Λάμπα καί 
άλλοι, ήοαν υπεραρκετά διά νά πληρωθούν αί ύπο- 
Χρώσεις της, άλλά διά νά γνωματεύσω όριστικώς 
έπί των_ ύπεχόντων τάς εόθύνας καί τών λεπτομε 
έΕίτασ^ης ΧΡε?Κ0£1°"; 04 ΧΡειασθή ή έπί μακράν 
!51τασΐς -της» υποθέσεως. Τέλος έν σχέσει μέ τόν 
VoaXJka Ικ,αν°π°ιήσεως τών άπαιτητών? ό κ. 
Ψαρρός δια τήν άκεραιότητα τού χαρακτήρος, τήν 
τού^^λλ ε® τ#Ιε εύσυνειδ1Ίσίαν τοΰ όποίου καί 
τους καλλιτέρους έπαίνους ήκούσαμεν καί τήν άρί- 
ίδςνείπετ?ά έξήΓ:^ άπίκομίσσμεν Υνώμην-

— Είς τάς καθαρώς έμπορικάς ίπιχειρήσεις, ή

μόνη ένδεδειγμένη διά τόν έκκαθαριστήν λύσις είνε 
η εκπείησις των άπομενόντων έμπορευμάτων, έπί· 
πλων καί σκευών, μέ τήν λογικήν έκπτωσιν κάτω 
του κόστους καί ή διανομή τού είσπραττομένου πο· 
σ?υ ε£.Σ.°υς πιστωτάς κατά μίαν καθορισμένην σει
ράν. Εδω όμως τά πράγματα άλλάσσουν Τό άπο- 
μειναν έμπόρευμα της «Φόξ», ώς έργα πνευματικής 
και καλλιτεχνικής άξίας, έν ώ ούδεμίαν σχεδόν έχουν 
άξιαν ως υλικόν καί συνεπώς πωλούμενον δέν πρό
κειται νά ίκανοποιήση ούτε τό έκατοστόν τών άπαι- 
τήσεων, παρέχει τό έχέγγυον δτι έκμεταλλευόμενον, 
δυναται ν άποδωση ένα σεβαστόν ποσόν μηνιαίως 
ούτως ώστε νά καταο_τή δυνατή ή έντός ένός, δχι 
και μεγάλου, χρονικού διαστήματος πληρωμή των 
άπαιτητών είς τό άρτιον. Οϋτω, ώς πολύ όρθώς καί 
σεις μου υπεδείξατε καί πιστεύετε, τήν άποψιν αύτήν 
0ά έπιδιωξω νά πραγματοποιήσω. Συντόμως μάλιστα 
έντός της έβδομάδος αύτής, θά ύποβάλω είς τόν κ

SS'S.V'S0.έγ''Ρ'θδ ’
»·«
της χρεωκοπησάσης έταιρίας πού εύρέθησαν είς νεΐ- 
ΡΑς/βν- έμε(ωσαν κατά τό ήμισυ άν μή καί πλέον 
τό λαβειν των, παρουσιασθησαν είς τό δικαστήριο* 
ως άπαιτηταί ποσού ηύξημένου κατά 50°/α τού άρχι- 
κως δοθέντος εις τήν Εταιρίαν ■
τα “2? γνω,ρίζ&\ Κα1 «κοινοποίησα ήδη πρόσκλησιν 
1 - με λ Ι?\ε σς άποστολης τών είς χεϊράς των ται
νιών, τό δέ λογαριασμού τών είσπραχθέντων, γενικά ■ 
δέ έπραξα καί πράττω παν τό δυνατόν δπως ούδείς
Ελλην ζημιωθη_έκ της υποθέσεως ταύτης. Καί δ κ. 

Ψαρρός άφου μας ηυχαρίστησε τόν έπίσκεψιν 
καί τήν προσπάθειαν του «Κινηματογραφικού Άστέ- 
ρος. δπως τόν ένημερωση δσον ήδύνατο καλλίτερον 
τΑυ ίν.^0θεΑΐν·ΩΚατχληξε μέ τί>ν παράκλησιν δπως

- τ6αμεθ Λ 8Λτσ“Λ μδς εΙνε δυνατόν διά νά 
πληροφορουμεθ_α τήν έξέλιξιν τής ύποθέσεως καί νά 
τόν πληροφορουμεν δτι τυχόν γνωρίζομεν σχετικώς.

Ουτω, δυναται ν άποφανθή κανείς μετά βεβαιό
τατος δτι ή ύπόθεσις της «Φόξ> περιήλθε πράγματι 
είς καλάς χειρας καί δτι ή Ελληνική δικαιοσύνη, 
ίσταμένη πάντοτε υψηλά, δέν θά έπιτρέψη ποτέ είς 
ουδένα, οίοσδηποτε και άν είνε νά καταπατήση τό 
λιτών°ν ένΤ μων ’Ελλήνων έπαγγελματιών καί πο

Ζωηρά ήρχισεν ήδη ή κϋησις περί τήν εισαγωγήν 
τών νέων φίλμς, άρκετά δέ γραφεία έκλεισαν τάς 
πρωτας των ταινίας. Έν τούτοις, έφ’ δσον άρκετοί 

εισαγωγείς ταινιών, εύρίσκονται 
ακόμη εις τό Εξωτερικόν, κρίνομεν σκόπιμον νά μή 
νάΧπηηβλωημη-νε1ε1 τοθ παρόντος μέ τό τί πρόκειται 
νά προβληθη έφέτος, έπιφυλασσόμενοι νά τό κάμω- 
μεν εις τό προσεχές φύλλον, δτε θά έχωμεν καί μάλ
λον συγκεκριμένος πληροφορίας Εκείνο, πού μετά 
βεβαιότητος δυναται νά λεχθή είνε δτι δλα τά Γρα
φεία αγγέλλουν πως έφέτος έφρόντισσν νά πάρουν 
τα_καλυτερα φίλμ πού ευρον, έστω καί άν πρός 
τούτο έχρειάσθη νά πληρώσουν άκριβά. Γεγονός εύ 
κηλΜ?aV ΑΑΤως’ 5ΐότι καλή ταιν(α, άσφαλίζει καί καΛην απόοοσιν.

€ΐπΠίρΐΩυ’ ΥΡ.^θντες έπ?εύκαιρία τής τοποθετήσεως 
εις τόν θερινόν κινηματογράφον αΠάρκ- ήχητικής 
έγκαταστάσεως_«Σινεμεκάνικα> νέου τύπου συστή 
καίτ°νΛ1&Κθυ ^Χωρίζοντ®*: τόν ήχον είςύψηλάς

χαμηλάς συχνότητας, διά χωριστών ένισχυτών

«’Απ' τή γή στή σελήνη», «Ξύπνημα όμαρτωλής», «Πρω· 
ταθληταϊ τής γκάφας», «Τό αϋτοκίνητον 99» και «Ιτά 
νύχια τών θηρίων·. ,

Τιτάνια Προεβλήθηοαν τά έργα «Ύπό την πορφύ
ραν», «Έθελονταί τοΰ θανάτου», «’Ανεμοστρόβιλος ψυ
χών», «‘Ο λυτρωτής», «Ή χορεύτρια τοΰ μεσονυκτίου», 
«Ταρζάν κι’ ή πράσινη θεά», «Ό Ντίκ και τά παληκα- 
ρια του», «Ό ταραξίαι», «Η δικαιοσύνητοΰ ραντς», « Ο 
κύκλος τοΰ θανάτου», «Τρελλός καβαλλάρης», « Ο ταχυ
δρόμος νής Καλιφορνίας», «Τό ηρωικό σκυλλί», «Ο 
Τσάρλυ Τοάν στους 'Ολυμπιακούς», «‘Ο μυστηριώδης κσ· 
βαλλάρης», «Τό κάθισμα ύπ’ άρ, 18», «Τά δ.ασταυρου- 
μενα πυρά», «Ό τιμωρός τών ληστών», «Τό μυστηριώδες 
τηλεφώνημα», «Τό παιδί τής ζούγκλας», «Μετά τήν προ
δοσίαν, «Τό τραίνο τοΰ θανάτου», «Σημαδεμένο βλήμα», 
«Τό αίνιγμα τής νήσου Χαφοΰε» καί «01 άποστάται τής 
Δύσεως». .

‘Eanteos. Προεβλήθηοαν τά έργα «Γιά σάς κυρία». 
«Νύχτες πριγκήπβν», «Υποβρύχιον D. 1». «Ταγκό νοτ- 
τοϋρνο«, «Κατηγορουμένη έγέρθητι», « Ιππότης χωρίς 
πανοπλίαν», «Ό σπουδαστής τής Πράγας», · Η δυο μι
κρούλες» καί «Σονάτα ΰπό τό σεληνόφως».

βέτις. Προεβλήθησβν τά έργα «Ή δεσποινίς μαμα 
μου», «Τρεϊς αγάπες τού Σοΰμπερτ», «Μιτσοΰκο», «Ναπο- 
λιτάνιχες βραδυές», «Δύο σελίδες έρωτος», «Παληατσοι», 
«Μοιραία γυναίκα», «Τά δύο όρφανα» καί * U κακός 
δρόμος». ΠαηαβααιΙ,ίαν
Πάτραι

Ζτνί^·. Προεβλήθηοαν τά έργα «Μόνον γιά _ σένα», 
«Μπακαρά», «Νύχτες πριγκήπων», «Τά μυστικά τη; ερυ
θρός θαλάσσης» καϊ «Δύο μικρι,ϊλες». ,

Οΰφα. Προεβλήθηοαν τά έργα «Γκολέμ»,_ «Ντεντέ», 
«Νύχτες πριγκήπων», «Τά μυστικά τής ερυθρός ·α <άσ- 
σης» καί «Πανάμ». ,,

Πάν»ιον (Ταράτσυ). Προεβλήθηοαν δυο περιπετειώδη 
έργα μέ τόν Μποΰκ Τζόνες Άκδί.0Λ·ν*·ρ
Αίγιου

•Ατάπλασίί. Προεβλήθηοαν τά έργα «Πριγκήπιοσα γιά 
30 μέρες», «Ό πρίγκηψ τών όνείρων», «Ό κοντρολ»ρ 
τών βαγκόν-λί», «Παληοτόμαρο» καί «βικτωρία».

Μπούραλα. Προεβλήθη ιαν τά έργα « Ο κά·υ μπόι 
καί ό ληστής», «Ή γόνδολα τών χιμαιρών» και «Τσιγγα- 
νικο αίμα». ΚαρΑ**»·
Λαμία

•Οοωεύς. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τά ψεύδη τής 
Νίνας Πετρόβνα», «‘Ο άγγελος», « Ενα παράξενο κο· 
ρίτα », Κρυφός έρως», «Στό κατώφλι της ευτυχίας», 
«Μόνον γιά σένα» καί «’Αδελφοί Κσραμαζωφ».

Πανελίγκιον. Προεβλήθηιαν τά έργα «Πρεμιέρα», 
«Ψυχές στή θάλασσα», «Βασίλισσα Βικτωρία» και «Α- 
γριοίόριτσο», ΚωστΟ^τσάη.νλ.ί

Καλάμαι
Τριανάν. Προεβλήθηοαν τά έργα «’Αγνή Σουζανα», 

«Πάντα μεσ' τήν καρδιά μου», «Φανή 'Ελσ.λ,’>ό. 
καρναβαλιού», « εσποινις μαμα μου» «Δ«& ο«Μδες «ρω 
τος», «Τά ψεύδη τής Νίνα Πετρόβνα» και «Χαμπα 
νέρΈσίτε#σΓ. Προβλήθησαν τά έργα «Μαρ.έττα», «‘Η 
τίγρις τής Βεγγάλης», «Ηανταχοΰ παρών», « Υπό τό βλέμ
μα τού Βούδδα», «Τελευταία συμφωνία», δ
νειρο» καί «‘Η πόλις τής αμαρτίας». Λπαταχιας
’Αμαλίας

Πάνθ-εον. Προεβλήθηοαν τά έργα «Κοζινό ντέ Παρί», 
«Ό περιπλανώμενος νεκρός», «Είμαι, ένας δραπέτης», 
«Νύχτες0Χαβάϊ», «Δεσποινίς προϊστάμενη», «Γυνοίκες, 
πολυτελείας», «Ταρζάν, τό παιδί της ζούγκλας», Άυτο- 
κίνητον 99», «Ύπό τό κράτος τοΰ νόμου» καί «Λευκός 

“^ΤΪτάν,α. Προεβλήθηοαν τά έργα «Σπασμένες άλυσσί-

καί μεγαφώνων, έξεφράζαμεν τόν θαυμασμόν μας | 
Αίά τόν έντελώς έξαιρετικήν της άπόδοσιν καί έλέ- 
νοαεν δτι δέν θά είναι ύπερβολή νά χαρακτηρι 
πθώσι τά νέα αύτά μηχανήματα άνώτερα καί αύτών 
τών «Western» καί δτι ή «Cinemeccanica; λαμβάνει 
Α^Λαλώς έν τή άγορ§ μας τήν πρωτην θέσιν ήν άδι- 
καωλογήτως κατείχον μέχρι τότε άλλα έργοστάσια 
ήΧΈφέΤοςμ,ημέ\ηάςάνέας έγκαταστάοεις τοΰ αύτοΰ 
τύπου έξειλιγμένου έπί τό τελειότερον, αϊτινες έ 
ίοποθετήθησαν έκ νέου είς τόν κινηματογράφον 
«Πάρκ» καί τό πρώτον είς τους μεγάλους θερινούς 
κινηματογράφους τών ’Αθηνών «Λαού» καί « Ερμης· 
καί^έπισύρουν τόν γενικόν θαυμασμόν χάρις_είς τήν 
ύπέροχον αύτών τόσον άπό άπόψεως ήχητικης δσον 
καί άπό άπόψεως προβολής ,^πόδοοίν των καί μέ 
τάς συνεχιζομένας καθημερινώς είς τάς έπαρχίας 
πωλήσειςΧ αίτινες μέ τά μηχανήματα 'Σινερεκδν,^““ 
ήδυνήθησαν νά έμφανίσουν έγκαταστάσεις άπολύτως 
άρτίας, βλέπομεν μετ’ άκρας ίκανοποιήσεως τήν τε
λείαν έπικράτησιν τής «Cinemeccanica» καί εις τήν 
Χώραν μας ήτις είναι τελείως δικαιολογημένη έ 
πειτα άπό τούς θριάμβους οϋς έσημείωσεν εις τ6· 
σας άλλας Χώρας καί τας τόσον τιμητικός διακρί 
σεις άς έλαβεν είς Διεθνείς Εκθέσεις.

Είς τούς ειδικούς κάμνει έπίσης έξαιρετικήν έντυ- 
πωσιν τό νέον φανάρι τής έΥκαξασ,τά?ε.ω^.®'βτ“?'? 
7 τοΰ κινηματογράφου «Λαού» μέ τάς έπ αυτου π/ιει 
στας τεχνικός τελειοποιήσεις έπ’ ώψελεία της καθα
ρότητας καί τής φωτεινότητος της προβολής.

Χαιρόμεθα είλικρινως διά τήν τοιαυτην έπιβρά 
βευσινΡτής άντιλήψεώς μας ήτις τόσον μας «“^ο- 
ποιεϊ ήθικώς άπέναντι των άναννωστων μας εις ους 
πάντοτε έσπεύσαμεν νά γνωστο_ποιήσωμεν δ,τι ήθε^λε 
συντελέσει είς τήν έπιτυχίαν των έπιχειρησεων των.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.
CeaoaXevixn

•Ηλόσια. Πρεβλήδησαν τά έργα «Μή μοΰ ύποοχεθής ’ 
«Ένοχος πόθος» καί <Ό κακός δρόμος». ,

Δ,οννσια. Πρεβλήθησαν τά έργα « Οταν η τύχη κ«· 
βερνα·, «Μέ τό χαμόγελο», «Σκάνδαλον οτις κοίρσες» και 
«Ή Συλβία καί δ σωφέρ της». ,

Ρίξ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τό μαγικό παλατι , 
«Έγκλημα ή αύτοκτονία», «Τό ασχηιιοκόριτσο», «Μ·τά 
τήν άνάκρισι», «Σονάτα Κρόδτσερ·, «Τό χιλιάρικο». «Τό 
διαβολόπαιδο» καί «Κάστα Ντίβα».

•Αηάλλα,κ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Αυτοκρατορικό 
ρομάντοο», «Δεοποινίς μαμά μου», «Μ4 το χαμθγεΛ.0», 
«Τσάρλυ Τοάν» καί «Γυμνές γυναίκες».

•Αττιχό». Προεβλήθηοαν τά έργα « °
αΙχμάλωτος», «Ό πτερωτός καβαλλάρης», «Μαύρη συμμο
ρία», «Έγκλημα η αυτοκτονία», «Άπ τη γη στη σελήνή , 
καί «Κατηγορουμένη έγέρθητι».

Πάνθεο» Προεβλήθηοαν τα έργα «Ευθυμοι αληται. , 
«Μπόμπ Στήλ», «Αυτοκρατορικό ρομάντοο», «Πρό «<™τός 
ψυχραιμία», «Πανιαχοϋ παρών» και «Κυνήγι εγκλήματος .

άελφαί.’ Προεβλήθηοαν τά έργα «Ό κορυδαλλός», 
«Έγκλημα στά παρασκήνια», «Ύπό δυο σ]Ψα1ας’'1 *.η 
μικρή έπαναοτάτις», «Ό άετός καί τό γεράκι» καί «Ο 
μΐΧΎ»«άλ^ωΠροββλήθησαν τά έργα «Ό πόθος»^ 
δράμα, μιά £ωή·, «Αΰτοκρατορικό ρομάντοο», «Το σπητι 
τοΰ μυστήριον», «‘Ο κορυδαλλός», καί «Μετά την άνα- 
κριοιν».
Βόλος

Αχίλλειο». Προεβλήθηοαν τά έργα «*0 πρίγκηψ τοΰ 
μεσονυκτίου», «Ή δργανοπαίκτρια των Παρι^ων», «^Α
γάπες ατή Μονμάρτρη», «Τό στίγμα», «Γόης ,. ,
χιών», «Σιλουέττες»; «Τό άλλοθι», «Ό ερως Μπτός», 
«Τό σκάνδαλον τοΰ Παρθεναγωγείου», · Ενοχος πόθος»,
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δες», «’Εστεμμένοι είλωτες», «'Ακάνθινος δρόμο », «Βασί
λισσα Χριστίνα» καί «Διπλή αγάπη».

’Εντός τοϋ μηνάς κάνη έναρξ-ν καί τρίτος κινηματο
γράφος ύπό τήν έπωνυμίαν Ρέξ καί ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού κ. Παπανδρικοπούλου. Μποτσέζος

’ Κέρκυρα

Φοΐνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Καπιταίν Μπλούντ», 
«Όταν ή σαρξ προστάζει», «Ραψωδία τοϋ Λίστ», «Κορί
τσια γιά παντρειά», -Βωβά χείλη», «Τό πράσινο φώς», 
«Χάρισέ μου τήν καρδιά σου», «“Ενα παράξενο κορί
τσι», «ίΐόρτ Άρθούρ», «Ό δρόμος τής καρδιάς» καί «Τό 
χρήμα».

Ά κταϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό φάντασμα τοΰ 
. τρόμου», « Ο πόλεμος τοΰ εγκλήματος», «Σιγκαπούρη», 

«Ό Αστραπιαίος Λόμπο», «Ένοχα χέρια», «Κινέζικη 
βεντέτα», «Ό κύριος Βόγκ», «Μεφιστό», «Τό πράσινο 

. φώς» καί «Κορίτσια γιά παντρειά».
Ποικιλιών (χειμερινόν). Προεβλήθη τό έργο- «Δ®ν 

χορεύω πειά» καί έκλιισε λόγφ τοϋ θέρους.
Προσεχώς έναρξις νέου κινηματογράφου ύ ιό τήν έ- 

<ο·νυμίαν «’Ορφεΰς». Σαζανίδης
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δήμιος», «Δαί
μονες τών κυμάτων», «Μυσιηριώδης κυρία», «Διαγωνι
σμός ευτυχίας», «Σκάνδολον στής κούρσες», «Παραμονή 
τής ναυμαχ ας» έπιτυχώς, «Λουΐ Παστέρ» έπιτυχώς, «Άν
θρωπος ύπό τήν γέφυραν», «‘Υπό τό βλέμαα τοΰ Βούδ
δα», μετά μεγάλης έπιτυχίας, «Γιατί νά δουλεύουμε ;» 
καί «Σκανδαλον στήν Όπερα». Βουδούρης
Ηράκλειον

Απόλλων. Προεβ/ήθησαν τά έργα «Ή δραπέτις», 
«Ή μαύρη λεγεώι», «ΟΙ δαίμονες τών κυμάτων», <Ή Α- 
Υ. Ινκόγνιτο», «Ή μασκώτ τών λογχοφόρων», «Ό αό
ρατος κίνδυνος» καί «Σκιπίων ό άφρικανός».

Π.νλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η άγνωστη», 
«Φανή Έλσλερ», «Μαντομ Μποβαρύ», «Πατριώται», «Έ- 
θελοντοΐ τοΰ θανάτου», «Σοι άτα ύπό τό σεληνόφως»,«Πα
ρίσι» καί «Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας».

Μινώα. Προεβλήθησαν τά περιπετειώδη «Ό παλαι
στής τής Άριζόνας» καί «Τό σύνθημα».
Δράμά

'Αττικόν. Προεβλήθοσαν τε έργα «’Αδελφοί Κορα- 
μαζώφ», «Τάρρας Μπο'λπα», «Κόκκινη χορεύτρια», «Σο
νάτα Κρόϋτσερ», «Χατζή Μουράτ», «Ευτυχία», Βόλγα - 
Βόλγα», «Ή βασίλισσα τοϋ στόλου» καί «Τό γαλάζιο 
βαλς».

Διονύσια. (Διείθ. Κακή-Μοσχοβίτη). Προεβλήθησαν 
τά έργα «‘Ο χορός είν" ή ζωή μου», «Μικρή Κατερινοΰ- 
λα», «Γιοσιβάρα», «Μετά τήν άνάκρισι», «Τά δύο κοθώ- 
νια», «‘Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» καί «Τά τραγούδια 
τών Παρισίων».

Ήλόσια. (Διεύθ. Γούδα - Τοσούνογλου). Προεβλήθη- 
σαν τά έργα «Ό πειρατής», «Δόσ'μου αύτή τή νύχτα» καί 
«Άς χορέψουμε».
Δοξάτον

_w|_ — <·<*ν
«Μικρή έπαναοτάτς». «Κοντοτιέρι», 

—λ . _ο.<--- «’Αβδούλ Χαμίτ»,
?·· είσαι ή εύτυ- 

τάς προβολής
Βίαρκίδης

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρυθμοί καί μελω
δίες», «Μπαλάντα», «Μ.-„ή λ”?·.·—τή----  "
«Μανέζ», «Όνειρα πού σβύνουν», < 
«Ό δρόμος πρός τά κάτεργα», «Σΰ 
χία μου» καί «‘Υπό δίαιταν» καί διέκοψε 
του λόγφ τοΰ θέρους.
Σί&ό»ι

Π,άν&τον. Προεβλήθησαν τά έργα 
τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη», «Μπέν Χούρ», 
«Λ>υκή ’Αδελφή», «Τό γαλάζιο βαλς», „ .)s-,
Νύχτα καρναβαλιού»,«Δαίμονες τών κυμάτων» καί διέκοψε.

Χρόνιαν, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γολγοθάς», «‘Ο 
στρατηγός πέθανε τήν αύγή», «Γϋπες», ’Λογχοφόρος κα· 

Τό τελευταίο 
'Ό λυτρωτής», 
Ό πειρατής»,

Ό γολγοθάς», «Ό

τάσκοπος», «Ματίας Πασκάλ» καί «‘Ηρωικές καρδιές».
"Εσπερο; Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μαγικό πα- 

λά ι», « Γό τελευταίο φυλάκιο» καί «Τρικυμία ψυχών».
Κομοτινή

Ρέξ. Ιίροεβλήθηταν «Τό έρωτικό ξύπνημα», «Μιά 
νύχτα στά κονάκι», «‘Ο άτρόμητος εκδικητής», «Λ γχο
φόρος κατάσκοπος», «Μυστηριώδη; καβαλλάρης», «Τά 
δύο κοθόνια», «Τό φάντασμα» καί «Ό πειρατή;» καί διά
φορα νιούς.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικό πού 
σκοτώνει», «Λευκός άγγελος», · ’ ρελλός καβαλλάρης», «“ Η 
λέσχη τών κοριτσιών», «Ροβινσών Κρονσος», «Σέρλοκ 
Χολμς», «Νέοι άνθρωποι», «Προ’όται», «Κοβαλλάρης 
φάντασμα», «Ό τυχερός τοΰ Τεξά·.», «’Ανοιξιάτικες αγά
πες», «‘Η κόλοσις τών καρχαριών» καί «Φλεγέμενα βου
νά» καί διάφορα κουλτούρ φίλμ. Ά&ανασιάδης

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Π I Ν Α Ξ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Κ ΝΗ/Λ ΑΤΟΓΡΡφΟΝ

Σημείωσις: Είς πόλεις πληθυσμού κάτω τών 10 
χιλιάδων κατοίκων, ή άνωτέρω Φορολογία μειοΰται 
είς τό ημισυ. r
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— Ή πρώτη προβολή τής νέας ταινίας τοΰ γάλ- 
λου κωμικοΰ φερναντέλ «Ό Βαρνάβας» στό Παρίσι, 
ύπήρξεν έκτάκτως έπιτυχής, έκρίθη δέ ώς ή καλυτέρα 
ταινία τοΰ μεγάλου αύτοΰ κωμικοΰ.

— Ε’ις τήν μεγάλην, κοινωνικού ένδιαφέροντος 
ταινίαν τοΰ Φρανσίς Καρκώ «Φυλακές χωρίς σίδερα», 
παίζει καί δ ίδιος δ συγγραφεύς Καρκώ. Άλλους 
ρόλους διερμηνεύουν ή Βιβιάν Ρομάνς καί ή Ρενέ 
Σαίν - Σύρ— Κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά ίδω
μεν καί δύο έργα γνωστών συγγραφέων; Τόν «’Υπό
κοσμο» τοΰ Μσξίμ Γκόρκυ μέ τόν Ζάν Γκαμπέν καί 
τήν «"Εφοδο» τοΰ Μπερνστάϊν μέ τόν Σάρλ Βανέλ.

— Είς τό στούντιο τοΰ Pinewood τοΰ Λονδίνου με
ταξύ των άλλων «γυρίζεται» καί ή όπερα κωμίκ 
«'Ο Μικάδο» τών Τζιλμπέρ καί Σούτλιβαν, γιά τήν 
δποίαν λέγεται ότι θά δαπανηθοΰν πλέον τών 200 CtlO 
λιρών άγγλικών, πράγμα τό όποιον, άν θέλουμε τό 
πιστεύουμε.

— Ή τελευταία ταιτία τοΰ Γκάρυ ΚοΟπερ «Μάρκο 
Πόλο» παραγωγή; 'Ηνωμένων, Καλλιτεχνών, έβρα- 
βεύθη μέ τό Χρυσοΰν Μετάλλιον τής C.I.DA.I.C

— Τό δεύτερο φίλμ τής Ντανιέλ Νταρριέ μετά τό.» 
γυρισμό της στό Παρίσι θά είναι τό «Γυρισμός τήν 
Αύγή·· Σενάριο Πιέρ Βόλφ καί Άνρύ Ντεκουάν 
(«Κατάχρησις έμπιστοσύνης ) κατά μίαν νουβέλλα 
τής Β Μπάουμ.— Ό γαλλικός κινηματογράφος θρηνεί τό θάνατο 
τοΰ Pauley, τοΰ χοντροΰ κωμικοΰ μέ τό άγαθό πρό
σωπο κοί τό πηγαίο ταλέντο. Πέθανε σέ ήλικία 52 
μόλις χρόνων. Είχε παίξει σέ πλήθος φίλμ άπ’ τά 
όποια τό «Τοπάζ» λογιζόταν τό καλύτερό του ’Εδώ 
τόν είδαμε στόν «Ίλιγγο», στό «Ρότσιλνι» κ.ά

— Ό σκηνοθέτης τοΰ «Καλιγκάρι» R Wiene «γυ
ρίζει» τό «Ultimatum», μιά πολεμική ταινία μέ τούς 
Έ. Φόν Στροχάϊμ, Ντίτα Πάρλο, Αίμός, Άμπέλ Ζα· 
κέν, Μπερνάρ Λανκρέ.

— Στό τελευταίο φίλμ τοΰ Ζάν Ντρεβίλ—μιά με
γάλη δημιουργία, δπως λένε —«Ό παίκτης τοϋ σκα- 
κιοΰ» πρωταγωνιστεί δ Κόνραντ Φάϊτ, ή Φρ Ροζαί, 
ή Μισελίν Φρανσέ, δ Μπ Λανκρέ, δ Πώλ Καμπό.

— Στόν «Πρίγκηπα τής καρδιάς μου» πού σκηνο
θετεί δ Ντανιέλ Νορμάν', πρωταγωνιστούν οί Κλώντ 
Μαίη. Κολέτ Νταρφέΐγ, Ρεντά Καίρ, Ρολλάν Τουταίν, 
Τερέζ Ντορνύ.—Ό Σασά Γκιτρύ έτοιμάζει πυρετωδώς τό τελευ
ταίο του φίλμ «Άς ξανανέβουμε τά Ήλύσια», (μίαν 
άναδρομή στό παρελθόν μέ βάση τήν ιστορία τών 
περιφήυων Ήλυσίων) γιά νά προβληθή κατά τήν έπί- 
σκεψη τών άγνλων βασιλέων στό Παρίσι. Ό Γκιτρύ 
κρατά πεντ' έξη ρόλους., βασιλικούς συνήθως. Πλάϊ 
του παίζει ένα σύνολο άπ’τούς Ζερμαίν Ντερμόζ, 
Ζακλίν Ντελυμπάκ—τί τό περίεργο! — Λουσιέν Μπα- 
ροΰ, Λιζέτ Λανβέν, Ραϋμόντ Άλλαίν, Μίλα Παρελύ, 
Ραϋμόν Γκάλλ.—Ό Μαρσέλ Καρνέ, τέως βοηθός τού μεγάλου 
Ζάκ Φεϋντέρ καί σκηνοθέτης τής «Jenny» (Δυό σελί
δες έρωτος) «γύρισε» ένα δυνατό δράμα μέ τόν τίτλο 
«Quai des brumes» δπου ή Μισέλ Μοργκάν, ή τελευ
ταία άποκάλυψις τοΰ γαλλικού κινηματογράφου, δ 
Ζάν Γκαμπέν, δ Λέ Βιγκάν, δ Αίμός, δ Πιέρ Μπλασ- 
σέρ, δ Ντελμόν δημιουργοΰν θαυμασίους ρόλους οέ 
ένα θαυμάσιο φίλμ.

— Ή Ρόζαλιντ Ροϋσσελ, ή ώραία παρτεναίρ τοΰ 
Ρ. Μοντγκόμερρυ βρίσκεται αύτή τήν έποχή στό Πα
ρίσι καθώς κΓ ή Γκλόρια Σβάνσον, ή δόξα τοΰ βου- 
βοΰ κινηματογράφου.

Τό τέλος τής «σαιζόν» είναι καί ή έποχή τών ά- 
πολογισμών. Ένα γαλλικό δελτίο κινημ. είδήσεων 
δίνει ένδιαψέρουσες πληροφορίες γιά τήν έξαγωγή 
γαλλικών ταινιών μέ τόν. · μετριόφρονα τίτλο «Ή 
ένδοξη σταδιοδρομία τοΰ γαλλικού φίλμ στό έξωτε 
ρικό»· Κατά τό δελτίο αύτό, έπί συνόλου 11.000.0C0 
περίπου μέτρων, πού στάλθηκαν στό έξωτερικό, τό 
Βέλγιο έρχεται πρώτο στήν εισαγωγή γαλλικών ται
νιών μέ 2‘500 000 μέτρων καί δεύτερη ή ’Ελβετία μέ 
1.500(100. Φυσικό αύτό άφού τά γαλλικά είναι σχεδόν 
έθνική τους γλώσσα «Ποιος θά τό πίστευε προσθέ
τει δ άρθρογράφος. Ή ’Ελλάς κρατάει τήν τρίτη θέ
ση μέ 530.000 μ.». Αληθινά ποιός θά τό πίστευε; Ή 
’Ελλάς πρώτη στήν εισαγωγή γαλλικών ταινιών— 
πρώτη, γιατί τό Βέλγιο κΓ ή ’Ελβετία μπορούν νά 
θεωρηθούν δμόγλωσσες μέ τή Γαλλία ’Ακολουθούν 
ή Σουηδία (515.00 ‘) ή Αγγλία >500000) δ Καναδάς 
(486 000) Τό έλληνικό όνομα έπαναλαμβάνεται συχνά 
σ’αύτό τό άρθρο. Στό Α'. τρίμηνο τοΰ 1938 π· χ ή 
'Ελλάς είσήγαγε 149.732 μ. ένώ στήν άντίστοιχη πε
ρίοδο τού 1937 μόνο 70.000 μ Ή ίδια αύξηση παρα 
τηρείται καί στίς άλλες χώρες καί σ’ αύτήν άκόμα 
τή Γερμανία δπου τά γαλλικά φίλμ σημειώνουν έξαι- 
ρετική έπιτυχία (Τά «Μαργαριτάρια τοΰ στέμματος» 
παίχτηκαν έπί 6 μήνες συνεχώς στό Βερολίνο).

Ό άρθρογράφος τελειώνει μέ πολλήν αίσιοδοξία 
γιά τό μέλλον τής γαλλικής παραγωγής καί τήν έξά- 
πλωσή της στήν διεθνή κινημ. άγορά. ΚΓοί έλπίδες 
του φαίνονται βά-ίμες. Ή γαλλική κινηματογραφία 
περνά σήμερα περίοδο δργασμοΰ καί άνόδου. Πολυ
άριθμα στούντιο έργάζονται άδιάκοπσ καί πλήθος 
σκηνοθέτες—γάλλοι καί ξένοι, σάν τόν Πάμπστ, τόν 
Στροχάϊυ, τόν Βίινε—«γυρίζουν ένα σωρό φίλμ. πού 
συναγωνίζονται μεταξύ τους όχι σέ πλούτο κΓ έπί- 
δειξη—ό γαλλικός κινηματογράφος δέ διαθέτει τά 
δολλάρια τοΰ Χόλλυγουντ μά σέ χάρη, σέ τέχνη.

Τήν μεγαλύτερη έπιτυχία σημειώνουν σήμερα στίς 
περισσότερες ξένες άγορές οί ταινίες τού μεγάλου 
κωμικού Fernandel. Ό θαυμάσιος αύτός ήθοποιός— 
πού έδώ είδαμε στά φίλ Josette καί Carnet de bal— 
•γυρίζει» άδιάκοπα στά διάφορα στούντιο κΓ οϊ κω
μωδίες του κατακλύζουν τούς γαλλικούς κινηματο
γράφους. Ό «Βαρνάβας του» είναι μιά κωμωδία όπε- 
ρεττικοΰ τύπου, πού τοΰ δίνει τήν εύκαιρία ν’άναπτύ- 
ξη δλο τό ταλέντο του. Μαζί του παίζουν ή Πωλέτ 
Ντυμπό, ή Κλώντ Μαί, ή Ζοσελίν Γκαέλ (ή Τιτίκα 
τών,«’Αθλίων»), δ Ρ. Τουταίν. Ό «Tgnace», πού προ
εβλήθη έδώ κατά τή διάρκεια τοΰ Α' Πανελληνίου 
Κινηματογραφικού Συνεδρίου, σημείωσε τίς μεγαλύ
τερες εισπράξεις τής σαιζόν. Σκηνοθέτης είναι ό Π. 
Κολομπιέ καί συμπαϊκται τού Φερναντέλ ή Άλίς 
Τισσό, ή Κλώντ Μαί, ή Πίτα Ράγια κ ά. Οί «Βασι
λείς τοΰ σπόρ» κωμικοαθλητικό Φίλμ. χαρίζουν δι
πλό γέλιο γιατί μαζί μέ τόν Φερναντέλ παίζει κι’ 
£νας άλλος μεγάλος ήθοποιός: ό Ραιμοΰ καθώς καί 
ό Ζύλ Μπερρύ κ,ά-

_Ό «’Ερνέστος δ έπαναστάτης» κι’ δ «Σπούντ» 
τοϋ Πανιόλ είναι τά τελευταία φιλμ τοΰ συμπαθούς 
κωμικοΰ.

'Εκτός άπ’τήν παραγωγή Φερναντέλ «γυρίζονται· 
δπως είπαμε πιό πάνω, κΓ άλλα άξιόλογα φίλμ γιά 
τά όποια κρατάμε ένήμερους τούς άναχνώστες μας 
οτή στήλη τών κινηματογραφικών νέων.

ΆρΥοοτόλιον
Τιτάνια. ΙΙροεβλήθησαν τά έργα «Μόνον γιά σένα», 

«Καπιταίν Μπλούντ», «Μαριέττα» καί «Ή εύτυχία».Βοντσινας
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Είναι Δημαοιιύαΐΐί

Η Ο/ΛΙΛΙΑ ΤΟΥ κ ΔΗ/Λ ΣΚΟΥΡΑ
ΕΙΣ ΤΟ Α'. ΠΑΝΕΛΑΗΝ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΊ». ΣΥΝΕΑΡΙΟΝ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν κατωτέρω τόν λόγον 
δν 6 κ. Δ. Σκούρας έξεφώνησεν είς έό Α’ Πανελλ. 
Κινημ. Συνέδριον, δοθέντα ήμϊν δακτυλογραφημένον 
παρά τοΰ ϊδίου

Κύριοι Σύνεδροι,
Ό Κιν)φος έν Έλλάδι, άν ή σύστασίς του χρονο 

λογεϊται άπό τής έμφανίσεως τοΰ Κιν)ψου εις δλον 
τόν κόσμον_, δέν έχει έξελιχθή άναλόγως τής μορ- 
φώσεως τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ δπως έχει έξελιχθή είς 
τά άλλα πολιτισμένα κράτη τής Εύρώπης και Αμε
ρικής. Καί έάν’π_αρατηρήση κανείς τήν στατιστικήν 
των άλλων κρατών θά διαπιστώση δτι ένώ π. χ. εις 
τήν Γερμανίαν καί Γαλλίαν τό ποσοστόν τό θεατρι- 
ζόμενον είς τούς Κιν)φους είναι κατά 35°/0 40% καί 
άναλόγως εις τά άλλα κράτη σχεδόν τό αύτό ποσο 
στόν, είς τήν Ελλάδα μόνον τά 8 % έκ τοΰ πλη
θυσμού θεατρίζεται είς τόν Κιν)φον. Καί τοΰτο διότι 
μέχρι τινός δ Κιν)φος έθεωρεΐτο άπό Ιθύνοντας έκά- 
στοτε τάς κυβερνήσεις ώς μία έπιχείρησις ή όποια 
φέρνει εις τούς έπιχειρηματίας άμύθητα κέρδη καί ώς 
έκ του του μάλλον άντίξοα μέτρα παρά προστατευτι
κά έθεσπίσθησαν διά τήν έπιχείρησιν τών Κιν'φων. 
Αυτός είναι δ λόγος διά τόν όποιον δ Κινίφος ύστέ- 
ρήσε έν Έλλάδι.

Έάν άραιρέσητις τήν πόλιν τών ’Αθηνών, δπου 
διάφοροι κεφαλαιούχοι ξένοι πρός τάς έπιχειρήσεις 
του Κιν)φου οικοδόμησαν τώ δντι ώραίας οικοδομάς 
μέ ώραίας οίθούσας δέν οίκοδομήθησαν άπό καθα- 
ρως έπιχειρηματίας τοΰ κλάδου τών Κιν)φων, άλλά 
άπό κεφαλαιούχους ώς τό Μετοχικόν Ταμεϊον Στρα
τού, ή φιλεκπαιδευτική 'Εταιρία, οί κ. κ. Συκια- 
ρίδου καί ούδείς έκ τών έπιχειρηματιών τοΰ Κιν’φου 
δχι μόνον δέν οικοδόμησε αιν)φους άλλά καί δέν 
έκατόρθωσε νά συντηρήση τά κεφάλαια τά όποια 
άρχικως κατέθεσε είς τήν έπιχείρησιν τών Κιν)φων. 
Και έάν υπολογίση τισ τά κεφάλαια τά δποΐα έχουν 
διατεθη τόσον εις οικοδομάς πρτ οριζομένος διά 
Κινίφους δσον καί διά αύτός ταύτας τάς έπιχειρή- 

άνέρχεται τό σεβαστόν ποσόν τών 
800.ΓCO 0C0 δραχμών.

Υπάρχουν έν Έλλάδι, 255 Κιν)φοι καί έάν τις 
υπολογήση τούς έργαζομένους είς κάθε Κιν)φον άπό 
10, έχσμεν 2550 έργαζομένους εις τήν συντεχνείαν 
των Κινίφων έν Έλλάδι. Έάν ύπολογίσητις δτι συν- 
τηρει_5 άτομα κάθε έργαζόμενος είς τόν Κιν)φον συν
τηρούνται έν Έλλάδι 1JCC0 περίπου πρόσωπα άπό 
τον Κιν,φον. "Ωστε μέ δλα τά άντίξοα κυβερνητικά 
|lft?0,B^avi1^o°Kiv>’ou έν Έλλάδι έκατορθώθη

3C0.CC0.000 δρχ. κεφάλαια καί νά συντηρή 
13.(00 ψυχάς. "Ωστε είναι μιά άπό τις πρώτες καλές 
εργασίες έν Ελλάδι άπό τήν όποιαν άποζοΰν ώο 
άνωτέρω ίκθέτομεν 13.000 ψυχές.

'Υπάρχουν έν Έλλάδι Κινηματογράφοι έν δλω 
255, έκ των όποιων :

•Εν Άθήναις 29 χειμερινοί καί 46 θερινοί.
*·®* θίσσαλονίχρ 15 έν δλω, έκ τών δποίων 13 γει- 

μερινοί καί 2 θερινοί.
,’®” 23 έν δλω, έκ τών ό

ποιων 20 χειμερινοί καί 3 θερινοί.
^T6a*si 4 έν δλφ, έκ τών δποίων 2 χειμερι

νοί καί 2 θερινοί. λ r κ
"Ητοι «Κ τά9 τέσσαρας μεγάλας πόλεις τής Έλ· 

υπάρχουν 117 κινηματογράφοι καί εις δλην 
τήν άλλην Ελλάδα 138.

Διά τήν οικοδομήν καί έπιχείρησιν δλων αύτών 
των Κιν)φων έχουν διατεθη κιφάλαια δρχ. 278 000.000

ΑΘΗΝΩΝ
Κινηματογράφοι χτιμορινοΐ 29.

Έκ των δποίων οι 18 έχουν οίκ δομή- 
θή_ άποκλειστικώς διά τήν έπιχείρησιν 
τοΰ Κιν)φου. Κατά τούς μετριωτέρους ύ- 
πολογισμούς έχουν δαπανηθή διά τήν οι
κοδομήν των δρχ............................................. 55.000.000

Υπάρχουν 11 Σάλες, αί δποϊαι κατε- 
σκευάσθησαν είς κτίρια μή προωριζόμενα 
διά Κιν)φους, τ&ν δποίων ή δαπάνη άνέρ
χεται κατά τούς μετριωτέρους ύπολογι- 
σμούς εις δρχ. ........................................... 15.002.000

Αί έπιχειρήσεις έδαπάνησαν κατά τούς 
μετριωτέρους ύπολογισμούς διά τούς 29 
κιν)φους ’Αθηνών, δι’ έγκατάστασιν μηχα
νημάτων, καθισμάτων, ήλεκτρικοΰ ρεύμα
τος, έξαερισμοΰ καί άλλων διακοσμητι- 
κών έργων δρχ.............................. , . 3 .000.030

Διά τούς 46 θερινούς κιν)φους, κατά 
τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς έχουν 
δαπανηθή δΓ οικοδομάς καί δΓ έγκατά- 
στασ,ν μηχανημάτων, καθισμάτων κ.λ.π. 
τούλάχιστον δρχ................................... 30.C00.C00

"Ωστε διά τούς χειμερινούς καί θερι
νούς κιν)φους έχουν δαπανηθή έν δλφ δρ. 130.000X0.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κιν)φοι χειμερινοί 15 διά τούς όποιους 

έχουν δαπανηθή διά μέν τήν οικοδομήν 
δραχμαί. -........................................... 20 ΟΟν 0C0

Καί διά μηχανήιιατα, καθίσματα κλπ. 15-0C0. 00
Τό δλον. . . 35 0)0.000

ΠΑΤΡΩΝ
Κινηματογράφοι χειμερινοί 2 καί 2 θε

ρινοί διά τού όποιους έχουν δαπανηθή 
διά τήν οικοδομήν μέν δρχ. . ■ 4 COO.COO

Καί διά μηχανήματα, καθίσματα κλπ. 3,0(0.000
Τό δλον. 7.CQO.0C0

ΠΕΙΡΑΙΩΣ—ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
Κινηματογράφοι 23, διά τούς δποίους 

έχουν δαπανηθή διά μέν τάς οικοδομάς 
δραχμαί............................................................. 22.000000

Καί διά μηχανήματα, καθίσματα κλπ. 15.0C0.CQ0
Τό δλον. . 37.00o.000

Διά τούς κιν)φους δλης τής άλλης Έλ- 
λάδος κατά τούς μετριωτέρους ύπολογι- 
σμούς, (ύπολογιζομένου έκάστου πρός 
500.0C0) έχουν δαπανηθή έν δλφ δρχ. . 69.000000

Τό δλον. . . 278 0Q0.0C0
Έάν άπό τό ώς άνω ποσόν άφαιρέσωμεν τήν ά- 

ξίαν τών κτιρίων περίπου δρχ. 150 00 ι.ΟΟΟ καί διά τό 
όποιον καταβάλλεται φόρος οικοδομών, άπομένει 
ύπόλοιπον διά τάς έγκαταστάσεις τών καθαρώς κι
νηματογραφικών έπιχειρήσεων δρχ. 128 000 0 0.

Έπί τοΰ ώς άνω κεφαιλαίου τών Κιν)φικών έπι
χειρήσεων, ήτοι τών 128.COO 000 καταβάλλεται ώς φό
ρος θεαμάτων τό ποσόν δραχμών 80 000.000. Φορολο
γούνται δηλαδή αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις 
αί διαθέτουσαι τό ώς άνω κεφάλαιον μέ 60°/ο περίπου.

Σημειωτέον δτι οι ώς άνω άριθμοί είναι ύπολο- 
γισμένοι κατά 30 °/0 όλιγώτερον άπό τά πραγματικά 
δαπανηθέντα κεφάλαια καί μέ τό ώς άνω ποσόν συν
τηρούνται διευθυνταί, μηχανικοί, θυρωροί, ταξιθέται, 
μεταφρασταί. ύπάλληλοι γραφείων έκμεταλλεύσεως 
ταινιών κλπ.

Έάν δέ διά κάθε κινίφον ύπολογίσωμεν 10 ύπαλ- 
λήλους έν γένει, εύρίσκομεν δτι οί κιν)φοι έν Ελλά

συντηρούν περί τάς 2.500 οικογένειας ήτοι (μέσος I 
δρος οικογένειας 5) περί τά 13 000 άτομα. _

"Ωστε ή συντεχνία του Κιν)φου άποτελει έπιχεί- 
ρησιν μέ τήν όποιαν είναι συνυφασμένη ή ΰπαρξις 
καί συντήρησις 130.0 ψυχών _

01 έργοδόται τών 13.000 αυτών ψυχών μέ τα κε
φάλαια τά δποΐα κατέθεσαν, έάν άπησχολοΰντο εις 
άλλην οίανδήποτε έπειχείρησιν, βιομηχανικής ή εμπο
ρικής φύσεως, θά είχον τά Ανάλογα γνωαχα χίρδη των 
ίΛΐχ«*6’ίσεω* ιοόιων.

Ένώ έκ τών έπιχειρηματιών τοΰ Κιν)φου δχι μό 
νον ούδείς έχει άποκομίσει άνάλογα κέρδη, άλλά 
άντιθέτως ώς είναι γνωστόν (καί δέν μάς έπιτρέπε
ται νά μνημονεύσωμεν πρόσωπα) πάντες σχεδόν δέν 
διετήρησαν καί τά άρχικά των κεφάλαια. _

Ποιον τό αίτιον; Άλλά καί έκ μόνη_ς της άνωτέ
ρω άναλύσεως κεφαλαίου καί ποσοστού φορολογίας 
εύρίσκει κανείς τήν αιτίαν. Άλλά καί άλλη άδικία 
συντελεί είς τόν μαρασμόν καί τό άδιέξοδον τών 
κιν φΐκών έπιχειρήσεων. Ένώ δηλαδή κατά τό έτος 
1937- 38 έχομεν 8 συντελεστάς αύξήσεως τών έξό 
δων τών έπιχειρήσεων τών Κιν,φων καί έπρεπε νά 
αύξηθή άναλογικώς (ώς γίνεται εις πάσαν άλλην 
έπιχείρησιν) τούναντίον δχι μόνον τοΰτο δέν έγένετο 
άλλά διετηρήθησαν τά εισιτήρια μέ τήν τιμήν ήν εί
χον κατά τό 1τ30 καί ένώ τό Ύφυπουργεΐον Αγορανο
μίας μάς έπρότεινε νά στείλη συνεργεία νά έξετάση 
τά βιβλία μας καί κατόπιν τών πορισμάτων νά είοη 
γηθή μέτρα βελτιώσεως τών έπιχειρήσεων τών Κινί
φων, παρητήθη άπό τοΰ νά στείλη συνεργεία νά έξε- 
τάοουν τά βιβλία μας-

Καί ένώ διά τάς έπιχειρήσεις τοΰ θεάτρου πού 
συντηρούν μόνον 700 ψυχάς έλήφθη—καί πολύ δικαίως 
-μέτρον άνακουφίσεως, διά τάς έπιχειρήσειε των 
Κινίφων πού συντηρούν 13.G00 ψυχάς δέν έλήφθη δυ
στυχώς παρόμοιον μέτρον καί παρέμεινεν ή αύτή 
τών 27% τυπικώς, ούσιαστικώς δμως ηύξήθη συνέ
πεια τών ώς άνω μνημονεύομεν, 8 νέων συντελεστών 
αύξήσεως κατά τό 1937—38.

•Εάν λάβη τις ύπ’ δψιν δτι εις άλλα κράτη ως 
τήν Αμερικήν δ φόρος τοΰ θεάτρου είναι 80■'<>, 
εις τήν Αγγλίαν 10·/0, είς τήν Γερμανίαν 10 °/0, 
εις τήν Γαλλίαν 12% καί εις τά Βαλκάνια, τήν Ρου
μανίαν καί τήν Σερβίαν 15 % καί είς τήν 'Ελλάδα 
28%, καί τό είσιτήοιον είς μέν τήν Γαλλίαν οί πρώ
της βιζιόν Κιν)φοι έχουν εισιτήριο άπό 25—40 φράγ
κα είς τήν Γερμανίαν δμοία τιμή μέ τήν Γαλλίαν, 
είς τά Βαλκάνια διπλάσιά τής τιμής τής πρώιης βι
ζών Κινίφων έν Έλλάδι καί είς τήν Ελλάδα μέ πολύ 
καλλίτερες σάλες άπό δλα τά Βαλκάνια ή τιμή του 
εισιτηρίου τών Κιν)φων είναι 25 δραχμαί. Φαντασθήτε 
τό μέγεθος τών δυσκολιών τών έπιχειρηματιών έν 
Έλλάδι έάν τούς συγκρίνη τις μέ τούς έπιχειρημα- 
τίας τής Γιουγκοσλαυίας, Ρουμανίας καί Τουρκίας.

Μόνον ή σύγκρισις αύτή είναι άρκετή νά μάς δό
ση τήν έντύπωσιν δτι δ Κιν)φος έν Έλλάδι διώκεται 
χαί βαίνει πρός τήν καταστροφήν.^

Δέν είναι μόνον ή άνισότης τοΰ οίκονομικοΰ προ
βλήματος τό όποιον μαστίζει τάς Κιν)κάς έπιχειρή- 
σεις έν Έλλάδι άλλά είναι καί τό διοικητικόν τοι- 
οΰτον, δπως είναι τών άνηλίκων τό όποιον εις δλα 
τά άλλα κράτη ύπάρχει άπαγόρευσις τών άνηλίκων 
δταν δμως οί άνήλικοι έως 9 έτών συνοδέυονται υπό 
τών κηδεμόνων καί γονέων έπιτρέπεται ή εισαγωγή 
αύτών είς τούς Κιν)φους καί άπαγορεύεται άπό 9—15 
έτών.

Είναι καί άλλες μικρότερες άστυνομικές παρα 
βάσεις αί δποϊαι καταπιέζουν τόν Κιν)φον αί δποϊαι 
χρίζουν μεταρρυθμίσεως δπως παρουσιάζεται τάξις 
είς τόν Κιν)φον άλλά νά μήν καταπιέζονται αι έπι_ 
Χειρήσεις. Τώρα τελευταίως έθεσπίσθη νόμος διά 
ήλεκτρικάς έγκαταστάσεις τοιαύτης φύσεως δπου οί 
περισσότεροι έπιχειρήσεις θά ξίναι άδυνατον νά

άνοίξουν διότι τούς είναι άδύνατον νά ύποστοΰν μίαν 
τοιαύτην δαπάνην διά έγκαστάσεις πολυτελούς έγκσ- 
ταστάσεως, συντεταγμένη κατά τρόπον ώστε νά εί
ναι άδύνατον νά έψαρμοσθή χωρίς δ έπιχειρηματίας 
νά μή ύπόκειται εις παντοίας δυσκολίας άπό τους 
τυχόν έχοντας τήν έποπτείαν τής τηρήσεως των κανό
νων τηςέγκαταστάσεωςτοΰ ήλεκτρικοΰ συστήματος-

Τά άνωτέρω έκτεθέντα άποτελοΰν άκλδνητα έπι- 
χειρήματα στηριζόμενα έπί δεδομένων άριθμών καί 
άποδεικνύουν περιτράνως δτι αί κιν)καί έπιχειρήσεις 
έν Έλλάδι βαίνουν δυστυχώς βραδέως άλλα άσφα- 
λώς πρός τήν καταστροφήν, είς τήν όποιαν θά συμ
παρασύρουν δχι μόνον τούς έπιχειρηματίας τών κιν)- 
φων άλλά καί δλόκληρον πολυπληθή τάξιν άποζώ- 
σαν άπό αύτάς.

Έξεθέσαμεν τήν πραγματικήν κατάστασιν είς τήν 
όποιαν περιήλθον αί κιν)καί έπιχειρήσεις καί ευελ- 
πιστοΰμεν δτι ή Κυβέονησις. ή όποια έλαβε καί λαμ
βάνει μέτρα δΓ δλας τάς τάξεις θά σπεύση να θέση 
τέρμα είς τήν έγκαταληφθεΐσαν εις τήν τύχην της 
κιν)κήν έπιχείρησιν καί χάριν τής συνηρουμένης άπό 
αύτήν πολυπληθούς τάξεως, άλλά θά ήτο κατώτερον 
τοΰ πολιτισμού μας νά καταστροφή ή κιν)κή προσπά
θεια δεδομένου δτι δ κιν)φος έχει κατοιστή σήμερον 
,ό μεγαλύτερον κοινωνιχό^ σχολ«<ον και μεταβάλλει 
τήν δψιν καί πόλεων καί χωρίων άπό κέντρα περιο
ρισμένης πνευματικής δράσεως είς κέντρα πού ήμπο- 
ροΰννά έπικοινωνοΰν μέ τόν παγκόσμιον πολιτισμόν

Η ΣΥΡΛΕΎ· ΤΕΜΠΛ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δτι ή διάσημος μικρή 
καλλιτέχνις τής δθόνης Σίρλεϋ Τέμπλ, πρόκειται νά 
«γυρίση· τήν προσεχή άνοιξιν μίον ταινίοιν είς τήν 
άγγλικήν πρωτεύουσαν. Επειδή δμως υπάρχει πάν
τοτε δ φόβος δτι οί θαυμαστοί της άφ’ένός καί τθν 
έκατομμυρίων της άφ'έτέρου, δέν θά τήν άφήσουν 
ούτε στιγμήν ήσυχον, καθ’ δλον τό ταξίδι της. ή Σίρ- 
λεϋ Τέμπλ θά φρουρήται ύπό πολυαρίθμων άστυ- 
νομικών. ________________

ΚΟΣΤΕΛΛΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΕΛΛΟ

Κατά τής ήθοποιοΰ τοΰ κινηματογράφου Ντολό- 
ρες Κοστέλλο, πρώην συζύγου τοΰ Τζών Μπάρρυμορ, 
ύπεβλήθη άγωγή πληρωμής έξόδων διατροφής! Έ· 
νάγων δέν είνε δ σύζυγος της, άλλ' δ πατήρ της 
καλλιτέχνιδος Μαυρίκιος Κοστέλλο, δ δποΐος πρό 
έτών έδρεπε θριάμβους ώς ήθοποιός είς τά θέατρα 
Νέας Ύόρκης. - , .

Ό άπόμσχος καλλιτέχνης ζητεί άπό την κόρην 
του έβδομαδιαίαν έπιχορήγησιν 50 δολλαρίων, άλλ 
ή έναγομένη έδήλωσεν είς τό δικαστήριον δτι έκα- 
μεν ήδη διά τόν πατέρα της δ,τι τής ήτο δυνατόν, 
άδυνατεΐ δέ νά τόν βοηθήστ) περισσότερον-

ΕΙΔΟΠΟΙΜΣΙΣ

Ka&latatai γνοοοτόν 8ti ό μέχβ» »ο®4« ά»»®· 
noxpitif$ μ«*ί 4* ΚοβάλΙφ χ. Ηλίος ΒααιλΛκος 
giavae rd μβί άχ»»Λροβ»πβιίβι «A<ar, ηαραχα- 
Ιείιπι όέ πβς rd Λναλάβη »^r dr»a-
πόχρισιγ did »^r ά»α>ιέρω nihv, rd μβς γράψπ 
σχβτίχΛ; π^ί ewrerrd»jair.
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' Ενα άπο τά πιό σπάνια έργα πού θά παρουσιάση έφέτος ή ‘Αμερικανική 
Παραγωγή, γιά τό όποιον ολόκληρος δ Παγκόσμιος Τύπος 

άσχολεϊται καθημερινώς είναι τό

ΑΛΚΑΤΡΑΖ ΑΙΛΑΝΤ
Ή πιό συγκλονιστική Ιστορία πού έγνώρισε ποτό ό κόσμος. 

"Η θεία δημιουργία τοΰ μεγαλειτέρου τραγωδού

ΤΖΏΝ ΛΙΤΕ Λ
και τής ήθοποιοϋ^πού κατέχει μέχρι σήμερον τά πρωτεία

ANN ΣΕ PI NT ΑΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ :

WARNER BROS FIRST NATIONAL FILMS
HELLAS, A. E.


