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Σκούρας
(ΣΤΑΛΟΥ 45 - ΑΟΗΝΑΙ)
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ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ 

TO NEON ΕΤΟΣ 
ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ
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Η MRZKQT TQM ΛΟΓ^ΟΦΟ

ΤΡΙΑ A AM ΠΕΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Τά φωζεινόζερα ίον ^Κινηματογραφικού σζερεώμαζος 

(Βον όδημονν 
οζδ δρόμο ϊών μεγάλων έϊδίζνχιών !

και Ιών σννεχών δριάμδων!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛ Λ ΕΥΣΙΣ

3)ιά Ιην 'βχχάδα, όΚνεορον και δανίαν

ΣΚΟΥΡΑΣ Φ1ΑΜΣ Α.Ε
Ozior Σταδίου 45 ΑΟΗ l\l AI Τηλεφωνον 21-824

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΟΥΜΣίΣ : ΣΚΟΥΡΑΦΙΛΜ



ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ A. Ε.
ΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
20 - 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στό ΑΤΤΙΚΟΝ: «Η ΠΡΙΓΚΗΠ1ΣΣΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ», Ντόρ. Λαμούρ, Άκίμ Ταμίρωφ. 
Μ Στό ΠΑΝΘΕΟΝ: «ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ», Ρόμπερ Τέϋλορ, Βαρβάρα 

Στάνγουϊκ. Β. Μάκ Λάγκλεν.
Στό Ρ0Ζ1ΚΛΑΙΡ : «ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ», Κώνστανς 

λ Γουώρθ.

Ι
Στό ΜΑΖΕΣΤΙΚ: «ΚΑΛΙΜΠΡ ΤΩΝ 9 m],n, Λιοϋ 

"Αύρες.
I

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ I $
Σκούρας Φιλμς

(ΣΤΑΔΙΟΥ 45 - ΑΘΗΝΑΙ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜββΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ET0YS 
27 Δεκεμβρίου 1937 - 3 ’Ιανουάριου 1938 

"Ενα και μόνον άλλά μεγαλειώδες ΔΩΡΟΝ

Καθιστά γνωστόν εις τούς άξιοτίμους κ. κ. 
πελότας της, Μακεδονίας καί Θράκης δτι πρός 
πληρεστέραν έξυπηρέτησιν καί διευκόλυνσιν 
τούτων προέβει εις τήν άπόφασιν καί 'ίδρυσε

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΔΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ 9

άναθέσασα τήν διεύθυνσιν τούτου εις τόν 
γνωστόν καί πεπειραμένον εις τά κιν)γραφικά

Κον ΔΗΜΟΣΘ. ΡΕΓΚΟΝ

ο ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ

ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑΣ^ΛΑΣ

PARAMOUNT
Μέχρι σήμερον προεβλήθησαν :

1) Ό Στρατηγός πέθανε τήν αόγή, Γκάρυ Κοΰ- 
περ, Άκίμ Ταμίρωφ, Μάντελεν Κάρολ, στό 
’Αττικόν.2 Τελευταίο τραίνο άπό τή Μαδρίτη, Ντόροθυ 
Λαμούρ, Λιοϋ "Αύρες, στό ’Αττικόν

3) Δός μου αύτή τή Νύχτα, Γιάν Κιειτοϋρα, 
Γκλόρια Σώρταουτ, στό ’Αττικόν

4) Ψυχές στή θάλασσα, Γκάρυ Κοΰπερ, Τζώρτζ 
Ράφτ, στό ’Αττικόν.5) Ή Δραπέτις, Σύλβια Σίδνεϋ, ΜέλβυνΝτούγ- 
κλας. στό Αττικόν.

6) Κουρσάροι τού Άέρος, Φράνσις Φάρμερ, 
Τζών Χάουωρθ. στό Ροζικλα’ιρ

7) Πριγκήπισσα τής Ζούγκλας, Ντόροθυ Λα· 
μοΰρ, Ακίμ Ταμίρωφ, στό ’Αττικόν.

8) Ό Λυτρωτής, Γκάρυ Κοΰπερ, στό Ρέξ.
9) Καλίμπρ των 9 m)m, Λ."Αύρες, στό Μάζεστικ.

X-___

R. Κ. Ο RADIO
1) Βασίλισσα Βικτωρία, "Αννα Νήγκλ, "Αντολφ 

Βόλμπρυκ, στό Ρέξ.
2) "Ας Χορέψουμε, Τζίντζερ Ρότζερς, Φρέντ 

"Ασταιρ, στό Ρέξ.
3) Κινέζικο Μονοπάτι, Κώνστανς Γουώρθ, Βίν- 

τον Χάγουωρθ, στό Ροζικλαίρ

2Qth CENTURY - FOX FILM

1) Ύπό τήν Πορφύραν, Άνναμπέλλα, Κόνρατ 
Φάϊτ, στόν Κρόνον

2) Μπροστά στό ’Ικρίωμα, Ρόμπερτ Τέηλορ, 
Βαρβάρα Στάνγουϊκ, στό Πάνθεον.

----------- -----------------------
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'SK ψυχή. Ιής ‘β^άδος είναι ai ’δΚ,δήναι, ajja διά 
ΐονς επαρχιακούς ^Κινηματογράφους 1ά εν ’ΙΚδήναις 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ 
ΚΑΙ 

A. Ε. Κ. Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & KT Η Μ ATIKDN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

’δΚωδ Ιάς Ιαινίας coov 1ά ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
(ΰαρονοίαοαν εις ΐονς εν ’ δΚδήναις μεγάλους κινίφονς
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’δΚωο σάς Ιον ίδιον έ]αρτάται να άτυοκτήσετε χρήμα 
τα και φήμην ενφνονς εττιχειρηματίον, ωροδά^οντας 
εις ΐονς κινηματογράφους σας Ιαινίας Ιών εν ’δΚδήναις

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ [
ΚΑΙ . |

A. Ε. Κ. Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

’δΚΐΰο Ιάς Ιαινίας csov Id ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ δα 
(ΰαρουσιάσονν εις ΐονς εν Άδήναις μεγάλους κιν\φονς

ΦΡΟΫΛΑΫΝ ΝΤΟΚΤΩΡ ΠΥΡ!
ΜΠΟΕΜ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΤΡΟΙΚΑ ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΖΙ NO

ΛΕΓΕΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΓΙΟΣΙΒΑΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της ΛΥΩΝ
ΝΥΧΤΕΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΣΕΜΠΛΟΝ -ΟΡΙΑΝ-ΕΞΠΡΕΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΕΤΙΔΑ ΤΡΟΥΝΤΕ ΣΤΑΡΚ Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ TON 
riOPISIQbi 

1937

THS «ΠΕΝΕΙ/ΛΕ 

TO ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
KAl H 

V ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

BCNETIAS 
1937

TO TARGA D ONORE

ΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθΕΙΣΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
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ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΝ ΜΑΣ
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ΑΘΗΝΑΙ: Κιν)φος ΟΡΦΕΥΣ Νέας Κοκκινιδς τύπου VICTORIA VII

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΦΩΝΙΚΟΝ

ΘΕΣ1ΚΗ: » ΑΛΚΑΖΑΡ τύπου VICTORIA V
s

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: » ΤΙΤΑΝΙΑ > VICTORIA VII

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΦΩΝ1Κ0Ν

ΠΑΤΡΑΙ: * ΠΑΝΘΕΟΝ τύπου VICTORIA V

ΔΥΡΡΑΧΙΟΝ [’Αλβανίας] Κιν]φος ESPERIA » VICTORIA V

ΛΕΒΑΔΕ1Α - ΑΛΜΥΡΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ - ΚΟΜΟΤΙΝΗ
ΝΑΟΥΣΑ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΔΟΞΑΤΟΝ - ΠΑΦΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) 

Τύπου VICTORIA V
ΙΘΑΚΗ - ΣΠΕΤΣΑΙ ™που BALlLLA

ΚΑΛΑΜΑΙ (Κιν)φος "ΕοπΕρος) ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΝ τύπου S 3. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ τύπου S. L-

Β """”
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΓΊΟΣ

4««Ι Έλίάδα, Αλβανίαν, Κΰηοον καί Δωδβκάνηαον

I ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ |
Θιμιατοχλίους 13 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 23.206

Ι^Μνμμμιμμιμιιμιιιμ^



ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΑΘΗΝΑ! - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 32~758

ΑΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΜ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 - ΑΘΗΝΑ! - ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 32-758

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΓΑ ΕΦΕΤΕΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΕΤΕΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

flMmillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllHIIIIIIlim

ΙΠΠΟΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΟΠΛΙΑΝ

Πρωταγ. Μαρλεν Ντήτριχ, Ρομπερ Ντόνατ
'Ένα μεγαλειώδες δρδμα άφαντάστου πλοκής, πού έκτυλίσσεται στήν έποχή 
πού μαίνεται ή Ρωσσική θύελλα.

I ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Ταινία έξ όλοκλήρον Τεχνικολόρ
1 Ιρωταγωνισται Φρέντερικ Μάρς, Ζανέτ Γκέϋνορ

'Ένα έργο πού έχαρακτηρίσθη άπό τόν παγκόσμιο τύπο ώς τό κινηματογρα
φικό θαύμα τού 1937.

| Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Ή τελευταία έπιτυχία του έμψυχωτοΰ τών κινηματογραφικών μεγαλουργημάτων 
Σάρλ Μποναγιέ καί τής γοητευτικής βεντέττας Τξιν "Αρ&ονρ.

| ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

(Άνώτατον γραφείον κατασκοπείας)
ΓΙρωταγων. Ζάν Μνρά, Ζνλ Μπερν, Βίβιαν Ρωμάνς

Τό δυνατότερο φιλμ κατασκοπείας πού «γυρίστηκε» μέχρι σήμερον, ένα άληθινό 
θαύμα τής Γαλλικής Τέχνης. >

ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
ΙΙρωταγων, Γκάρρυ Κονπερ, Σίγκφριδ Γκιονρν

"Ενας κινηματογραφικός κολοσσός. Μία πιστή άναπαράστασις τών. καταπλη
κτικών περιπετειών τού διασήμου "Ελληνος έξερεννητον Μάρκο Πόλο 
τού δαιμόνιου Κεφαλλήνος Μαρκοπούλον, έγκατεστημένου εις Βενετίαν, 
ό όποιος πρώτος έπεσκέφθη τήν Κίναν καί έγνώρισε εις δλον τόν κόσμον τήν 

Ξ ιδιόρρυθμη ζωή των καί τά πατροπαράδοτα ήθη καί έθιμά των.
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ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΔΔΑΣ
Ή θριαμβεύτρια τών άπαλών ρωμάντσων Βαρβάρα Στάνγονϊκ καί ό γόης 
Τξών Μπόλς στήν τελευταία έπιτυχία των. Ή ταινία πού θά προκαλέση τις 
ϊδιες συγκινήσεις, όπως καί τό άλησμόνητο “Περιθώριο τής ζωής,,.

I Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΗΣ ΖΕΝΤΑ
Πρωταγων Ρόναλδ Κόλμαν, Ντούγκλας Φαίρμπανκς (Υίός) 

Μάντλεν Κάρρολ.
"Ενας φλογερός έρως, ένα μεγάλο ρωμάντσο πλαισιωμένο άπό τις πιό συναρ
παστικές σκηνές, μία άπό τις έμπορικώτερες ταινίες τής έφετεινής περιόδου.

I * VOQUK9 1933
Ταινία εξ όλοκλήρον Τεχνιχ,ολλόρ

Μιά κολοσσιαία κινηματογραφική δημιουργία.
Μία άληθινή φαντασμαγορία μ’ έναν παραμυθένιο σκηνικό διάκοσμο, εις τήν 
όποιαν θά παρελάσουν οι πιό σπάνιες ώμορφιές τού Χόλλυγουντ μέ δτι κομψόν 
καί τέλειον έχει νά έπιδείξη ή ΜΑΔΑ.

g Ή ταινία πού έστοίχισε 2.500.000 Δολλάρια.
Πρωταγωνιστούν οί Βάρνερ Μπάξτερ, Τξόαν Μπέννετ καί δλλοι.

I MOLLENARD

Ή τελευταία δραματική θαλασσινή περιπέτεια, ένα κινηματογραφικό μεγα 
λούργημα, παρμένο άπ’ τό; όμώνυμο μυθιστόρημα του Ο. Ρ. GILBERT, πού 
έλαβε τό Μεγάλο Βραβείο τών Παρισίων.

g Πρωταγωνιστούν οί Χάρρν Μπώρ, Άλμπερ Πρεξάν.

| 0 ΤΥΦΩΝ (HURRICANE)
ΙΙρωταγων. Τξών Χώλ, Δωρο&έα Λαμονρ, Μαίρη ’Άστορ

Μιά ζωντανή σελίς ήρωϊσμοΰ καί αύτοθυσίας. 'Ένα ύπέροχο δρδμα πού 
έκτυλίσσεται στις έξωτικές τοποθεσίες τής νήσου Ταϊτή.

36 Μίκυ Μάους έγχρωμα, Παραγωγής w. DISNEY
12 Δίπρακτοι ήχητικαι Κωμωδίαι ΣΑΡΛΩ.
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Η ΕΛΛΗΚΙΙ5Η 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

|»ΝΟΣ 5 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 52.5ΔΙ

nPQSE^EPE 8ΒΕ2>Σ^>Ο2φ

Διά τήν περίοδον 1937 ~ 38

ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
( ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΨΥΧΕΣ

Η μεγάλη έπιτυχία τής σαιζόν μέ τήν ’Άννα Στέν.
ΠΟΡΤ - ΑΡΘΟΥΡ

Τό Εμπορικότερο φιλμ τής περιόδου μέ τήν Ντανιέλ Νταριέ καί τόν ’Άντολφ 
Η · Βόλμπρυκ. " ' ' ||

ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Η =-|| Μέ τόν γίγαντα Χάρρυ Μπώρ.
ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

|| Μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο.
ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 

== ~ . Η:= Μέ τήν Ντανιέλ Νταριέ. -.··,«=.
ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ 

ή μεγάλη έπιτυχία τής Καμίλλης Χόρν.
ΑΓΝΗ ΣΟΥΖΑΝ Λ 

= = |3
Ή γνωστή όπερέττα τοΰ Ζιλμπέρ μέ τόν Άνρί Γκαρά. 

Ο ΦΟΒΟΣ τοΰ Τοβάϊκ 
ΙΛέ. τήν Γκαμπύ Μορλαί.

ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ NINA ΠΕΤΡΟΒΝΑ ' J ' r |
Μέ τήν ’Ίζα Μιράντα.

ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ ν I
:: =: Μέ τήν άφθαστη Πόλα Νέγκρι.

ΖΙΓΚΟΛΕΤ
Τοΰ συγγραφέως Πιέρ ντέ Κουρσέλ, μέ τήν Φλωρέλ.

πατριωται ...
Τό περίφημον έργον της ΟΥΦΑ μέ τήν Λύντα Μπαάροβα

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ
Τοΰ Ντοστογιέσβκυ, μέ τήν ’Άννα Στέν.

ΜΠΟΕΜ
Μέ όλόκληρον τήν μουσικήν τοΰ Πουτσίνι. ■

’Αντιπροσωπεία διά τήν Βόρειον Ελλάδα

X Ρ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
‘Οδός Τσιμισκή 7 — ΘΕΣ)ΝΙΚΗ — Τηλεφ. 25.34

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΙΩΝΟΣ 5 - Α9ΗΝΑΙ - ΤΙΊΛΕΦ. 52.5ΔΙ

Διά τό άρχόμενον Ετος 1938

ΤΟΥΣ ΕΞΜΣ ΜΝΗ/ΠΑΤΟΓρΑΦΙίςΟΥΧ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ

01 ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΥΛΕΣ
"Ένα δραματικό άριστούργημα τής γερμανικής παραγωγής μέ τήν ΛΙλ Ντάγκοβερ. ·|

ΧΑΤΖΗ ΜΟΥΡAT
Ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τοΰ Ίβάν Μοσζοΰκιν.Γ· ΝΤΑΜΑ ΠΙΚΑ . - ■ ·■ ■
Άπό τό μυθιστόρημα τοΰ Ποΰσκιν μέ τόν άφθαστον Πιέρ Μπλανσάρ.

I ΕΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΘΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
μέ τήν Μάγδα Σνάϊντερ, τόν Ίβάν Πέτροβιτς καί τόν μικροόλην Πέτερ Μπός 

ΚΑΤΗΓΟΡΩ k , ·-<
τό περίφημον έργον τοΰ Ζολά σκηνοθετημένο άπό τόν Αμπέλ Γκάνς.

ΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
ή βραβευθεΐσα είς τήν έκθεσιν τής Βενετίας. Πρωταγωνιστούν : Χάρρυ Μπώρ, g 
Π. Ρ. Βίλμ, Μαρί Μπέλ. Πιέρ Μπλανσάρ κ. ά.

ΤΑΜΑΡΑ
μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν καί τήν Βέρα Κορέν.

ΤΑΡΑΚΑΝΟΒΑ „ ...... & , »
μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
μέ τόν περίφημον τενόρον Μπενζαμΐνο Τζίλι καί τήν Μαρία Τσεμπστάρι.

I ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΤΑΓΚΟ |ί
τό τελευταϊον-Έργον τής Πόλα Νέγκρι-; ' '

ΣΕΡΕΝΑΤΑ
τό άριστούργημα τοΰ Βίλλυ Φόρστ.

0 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ 
μέ τόν Βόλμπρυκ καί τήν Δωροθέα Βήκ. 

I Η ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ
τοΰ Στράους, μέ τόν Χάνς Ζένκερ, τήν Λύντα Μπαάροβα καί τόν άμίμητον § 
Γκέοργκ Άλεξάντερ.

1 ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ
τό καταπληκτικόνγδημιόύργημα Ξτοΰ'Έρμόλιεφ, μέ τόν Ζάν Μυρά καί τήν g 
Κάτε φόν Νάγκυ. 3

- Κ. Λ. Π. Κ. Α. Π.

’Εκτός των άνωτέρω θά διαθέσωμεν καί τό Εκλεκτόν πρόγραμμα τοΰ 

ΣΙΝΕΜΟΝΤ (’Απόλλων)
άποτελούμενον άπό έκλεκτά έπίκαιρα (ζουρνάλ), κωμωδίες μονόπρακτες, έκπαιθευτικά φίλμ> 

Τουριστικά, μουσικά κ. λ. π.
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T A I N I A I ΤΗΣ

Ανώνυμου Κινηματογραφικής Εταιρίας:

■= ΠΑΑΛΑΣ=- |
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1 - Α θ Η Ν A / - ΤΗΛΕΦ. 24.434

Μετά τήν καλλιτεχνική άποκάλυψι τού κομψοτεχνήματος

ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ

Μετά τήν άπειρόκαλλη ώμορφιά τής

ΜΙΤΣΟΥΚΟ J

Μετά τή γοητεία άπ’ τήν όποία ξεχείλιζε τό κινηματογραφικό στολίδι

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ - ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ

Μετά τήν ύποοδχή, τής όποίας έτυχε άπ’ τό πολύ κοινόν τό ναυτικό φιλμ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Καί μετά τόν θρίαμβο πού γνωρίζει τώρα σέ δλα τά κοινωνικά στρώματα τό 
συγκινητικώτατο δράμα

ΤΑ Δ ΥΟ ΟΡΦΑ ΝΑ |

θά έπακολουθήση  Η

■ΙΙΙΙΜ^

.. .'Ολόκληρος σειρά έκλεκτών έμπορικών ταινιών.

Τό συγκλονιστικό μεταπολεμικό δράμα

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΑΧΗΣ

Τό μεγαλείτερον δείγμα τού κινηματογραφικού μεγαλείου

ΣΚΙΠΙΩΝ Ο ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ
Τό άριστοτέχνημα τού Άνρύ Μπατάϊγ

ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜΠΡΙ
Ή πικάντικη φάρσα τού Λουΐ Βερνέ'ίγ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ... ΜΑΜΑ ΜΟΥ Ζ 
μέ τήν Ντανιέλ Νταριέ

L· OCCIDENT τού Κιστμάκερς

derriEre la facade
μέ δλους τούς μεγάλους ήθοποιούς τής Γαλλίας

ΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΚΑΛ του Πιραντέλλο 
Πιέρ Μπλανσάρ, ’Ίζα Μιράντα

ΜΠΑΖΙΛ ΖΑΧΑΡΩΦ τό έμπορικώτερο φιλμ τής χρονιάς.

ΤΡΕΙΣ ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ Άνώτερον άπότούς«Τοξότας τής Βεγγάλης» 

ΕΑΙΣΣΑΒΕΤ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ Μιλικόφσκυ-Τουρζάνσκυ. 

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ ένα μουσικό θαύμα.

Τ A I Ν I A I ΤΗΣ

Ανώνυμου Κινηματογραφικής Εταιρίας

-= ΠΑΛΛΑΣΈτ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.434



Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
Μονομπλόκ

Ε^ΝΕ/ΠΑΝΝ 711 3
του οίκου ZEISS IKON Α· 6. 

μέ περιστροφικόν μούβιτον καί τό μοτέρ τοποθετημένο έμπροσθεν τής μηχανής

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

I. 1QANNCY ΚΑΙ Λ. ΜΑΛΛΗΣ
A e Η Ν A I

Πατησίων 99 — Τηλεγρ. Διεύθυνσις' «Ίωαννουμάλλη» — Τηλέφ. 80.684

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ

....jv\ ι~~ρ /χ | IK A Τ ί ρ ιιιιιιιιιιιιιιιιιι
5 DOMI Ν AR

ΗΚ Τού περιφήμου γερμανικού Οϊκου

IKON A. 6.

Οί πολλαπλασιασταί (Άμπλιφικατέρ), 
Ντομινάρ, συνδεόμενοι μέ τάς μηχανάς προ
βολής Μονομπλόκ FRNEMANN άποδίδουν 
φυσικότατα τόν τόνον πόσης φωνής καί ήχου.

’Έχουν τό πλεονέκτημα νά διορθώνουν 
πάσαν έκ κακής λήψεως ή φθοράς τής φωνο
ληψίας τής ταινίας άλλοίπωσιν ήχων καί φωνής-

Ή έντασις τής άποδόσεως τών ήχων 
κανονίζεται δι’ ειδικού ρυθμιστοΰ τού Άμπλι- 
φικατέρ Dominar, άναλόγως τής άκουστικής 
καί τής χωρητικότητος τής αιθούσης.

"Ετερον προσόν τών Άμπλιφικατέρ Do- 
minar είναι δτι έχουν κατασκευασθή κατά 
τρόπον έπιτρέποντα τήν προσθήκην πόσης νέας 
βελτιώσεως τήν όποιαν τυχόν θά παρουσιάση 
μελλοντικώς ή μηχανική ’Επιστήμη.

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

I. mimf 8 >. ΜΙΙΙΙΙ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 99 - Α θ Η Ν A I

ΤΗΑΕΦ- 80 684

I



ENTOZ TOY 1938
12 ΝΕΟ ΦΙΛΜ. 12 ΝΕΟΙ ΘΡΙΑΜΒΟΙ!

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ
Ή άποθέωσις τοΰ Χονδρού καί Λιγνού

ΔΙΠΛΟ ΡΩΜΑΝΤΣΟ
Οΰΐλλιαμ Πάουελ, Μύρνα Λόϋ, Φλωράνς Ράϊς.

Σκηνοθεσία Ρ. θώρπ ΤΑΡΑΝΤΕΛΑA
Ζανέτ Μακδόναλδ. Άλλαν Τζώνς

Σκηνοθεσία: Ζ. Λέοναρντ
ΤΟ ΑΟΡΑΤΟ ΖΕΥΓΟΣ

Κωνστάνς Μπένετ. Κάρυ Γκράντ, Ρόλαντ Γιώγκ 
Σκηνοθεσία: Μ. Μάκ ΛέοντΝΥΧΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ

Λουΐζα Ράϊνερ, Σπένσερ Τρέϊσυ, Βίκτωρ Βαρκόνι
Σκηνοθεσία : Φρ. Μπόρζεϊτζ

ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ
Κλάρκ Γκέημπλ, Τζίν Χάρλοου, Λ. Μπάρρυμορ 

ν Σκηνοθεσία : Τζάκ ΚόνγουαιηΗ ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Γκλέντυς Τζώρτζ, Τζών Μπήλ. Ρέτζ Όουεν

Σκηνοθεσία: Σάμ Γούντ
Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΑΓΑΠΗ 

Μωρήν Ο’Σούλιβαν, Βιρτζίνια Μπροός, Φράνσοτ Ιόν 
Σκηνοθεσία: ΤζώΕΦΙΑΛΤΗΣ

Τζώρτζ Μοΰρφυ, Ρίέα Τζώνσον
Σκηνοθεσία: Β. Τηλέ

ΧΑΜΕΝΑ ΚΟΡΜΙΑ
Μπροϋς Κάμποτ, Βιρτζίνια Γκρέϋ

Σκηνοθεσία: Έντ. ΚάντΗ ΝΥΦΗ ΦΟΡΟΥΣΕ ΚΟΚΚΙΝΑ
Τζόαν Κράουφορδ, Φράνσοτ Τόν, Ρόμτιερτ Γιώγκ

Σκηνοθεσία : Ντόροθυ Άζνερ ESCAPADE

ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΟΛΜΛΟΥΝΤΑ 
/V\ H ΧΑ Ν H ΑΛΑΤΑ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

CINETECNICΛ
ΔΓ αίθουσας μέχρι 2000 θέσεων

Μ/ΛΕΓΑΛΕΙΤΕρΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ THI ΕΠΟΧΜΓ /ΆΑΣ

Μέ μεγάφωνα υψηλής και χαμηλής συχνότητος 
Με προπολλαπλασιαστήν έπΐ τοΰ πολλαπλασιαστοϋ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΔγΟ MHXANAS (Δύο πόστα)

Λουιζα Ράϊνερ, Ουιλλιαμ Πάουελ, Μαίντυ Κρίστιανζ
Σκηνοθεσία: Ζ. Λέοναρντ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑ ΥΓΕΙΑ 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΑΣΙΣ 
ΠΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΛΟΥΣ

ΤΙ/ΛΑΙ
ΑΙ ΠΛΕΟΝ £V/n<»tpOV£AI

ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ

Ραδιοτεχνικόν Έργαστήριον

ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

R. ISTITUTO RADIOTECNICO (MILANO)

‘Οδός Γλάδστωνος 8 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 32.665
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ΤΑ Δ\Ο ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑρΑΓΩΓΜΣ

ΤΗΣ ΙΊΑρΕΛΦΟΥΣΗΣ ΕΒΔΟΛΙΑΔΟΣ

I ~ I
ΟΡΦΕΥΣ (Δύο Εβδομάδες)

I ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
I·· I

μ έ τ ή ν

ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
καί τούς ΣΑΡΑ ΒΑΝΕΛ — ΒΑΛΕΝΤΙΝ ΤΕΣΣΙΕ — ΠΙΕΡ ΜΕΓΚΑΝ 

|
τό δραματικό κοινωνικό Αριστούργημα τοΰ ΠΙΕΡ ΒΟΛΦ 

Σκηνοθεσία: ΑΝΡΥ ΝΤΕΚΟΥΑΝ

I ** I
ΑΤΤΙΚΟΝ

I ΥΠΟ Τί ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΣΕΟΣ I
Από τό συνταρακτικόν μυθιστόρημα τοΰ ΖΩΖΕΦ ΚΟΝΡΑΤ

Πρωταγωνιστούν ΠΙΕΡ ΦΡΕΝΑΙ — ΝΤΑΝΙΕΑ ΠΑΡΟΛΑ

ΡΟΖΕ ΚΑΡΛ-ΖΑΚ ΚΟΠΩ-ΠΙΕΡ ΡΕΝΟΥΑΡ-ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΜΠΡΙΟ 
g 1

Σκηνοθεσία ΜΑΡΚ ΑΛΛΕΓΚΡΕ

| ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ I
I IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIinnilllllllllHinHMHlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllin

I I

όδός Έμμ. Μπενάκη 18-Άθήναι -Τηλεφ. 28,784. Τηλ. Διευθ. «Καλογηρομάν» 

'Αντιπρόσωπος Μακεδονίας καί ΘρΑκης ΣΑΜΠΗ ΜΑΛΛΑΧ Τσιμισκή 7 Θεσ]νίκη

Το γ ρ α φεϊ ο ν
Έκμεταλλεύσεως Κινηματογραφικών Ταινιών

ΕΜΜ. Λ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
....................................... ......... >><>·"·>·»>··ιιιι·ιιιΐ1ΙΙΐΙΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

/ΛΠΕΝΑΚΗ 18 - Α Θ Η Ν A I

εύρίσκεται στην εύχάρισπ] θέσι νά δώση, έπί τή ένάρξει 

τοΰ νέου έτους, μαζύ μέ τός εύχάς του προς τούς 

φίλους πελότας του, και την ρητήν ύπόσχεσιν ότι :

<Κάύ·ε νέα ταινία του
Θά είναι άνωτέρα

τής προηγούμενης».

‘Απόδειξις αΓηροβληθεϊσαι ήδη:

ΠΡΕΜΙΕΡΑ (Παλλάς)
ΜΠΑΚΑΡΑ (Όρφεύς)

ΓΙΟΥΑΙΚΑ (Παλλάς)
ΥΠΟ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ (Αττικόν) 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (Όρφεύς)

’Ακολουθούν δέ έντός όλίγου:

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (Παλλάς)

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ (Όρφεύς)
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΙ (Ρέξ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χάρρυ Μπώρ (Όρφεύς)

ΚΕΠΟΥΡΑ (Παλλάς)
ΠΑΡΙΣΙ (Παλλάς)

। ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ
■Υπό χαταο'νή, : ( ν Q 5 ,ΤΙΤΑΝΙΚ0Σ. !...

...και έπεται συνέχεια... =
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I Ε/ηιι BUSCH A.-C |
SS =

/η π o v ς
J| ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ji A') ΦΑΚΩΝ NEO · MNO είς δλας τάς διαστάσεις και άριθμούς.
J 1) 42,5 «%, 52,5 m]m, 62,5 «]m, 62,5-82,5 ”’]m, 82,5]104

■ 2) ΦΑΚΟΣ VARIO ΝΕΟ—KINO (Καιάλληλος δι’ δλας τάς άποστάσεις
άπό 70 m]m μέχρι 140 1U]1U).

Β) ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΝΕΟ διά τών οποίων έπιτυγχάνεται 50 ο)ο οικονο
μία προβολής καί καταναλώσεως ήλεκτρικοΰ ρεύματος.

1) Κοινών, 140 m]m, 170 m]m, 200 m]lu, 250 300 “]nl.
2) NEO 200 “]m, 250 ®]m.

3) ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΑΙ διά προβολήν άνω τών 60 ‘Αμπέρ.
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CIΝΕ RADIO
ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΑΙΜΙΛΙΟν ΡΑΤΖΙΟ
- ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ1Φ 26.213

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

3ΥΙον6ίΙον, ^μω^ιφικαΐερ 
3Υίεγαφώνων k.j.cd.

επιςκευαι

n EpiDIASKOp Μηχανήματα ειδικά διά τήν σταθερόν προβολήν 

στερεών άντικειμένων ή φωτογραφιών.

ΓΕΝ KOI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ :

— Λ. Ε2. ■< Κ. — I
(ΑΝ. ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Α θ Η Ν A I - Π Α' ΗΣΙΩΝ 32 ■

^ΙΪΙΙΙΙΙΙΙ·Ι·ΙΙ·ΜΙΙΙΙΙ··Ι·
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Ζέ 
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Ζέ

ηινημαίορρ. μηχανών εοροβο^ης 
και καϊαβηενη (ΰανίός εϊόονς έ'- 

}αρζημάεων αννών.

καΐασκενη °Cαμνό ον ρ νοανίοζ Ιύ(Βον έίΰΐ (ΰαραγγε^ία.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΓΓΥΗΜΕΝΗ

καί τελεία άνοο (ΰάοης άαόψεως.

3ΥΙηχανημαΙ(ΰν όμι^οννίος κινηματογράφον 

και 3ΥΙηχανών 3ΐρο6ο^ης.

ZS 
Ζέ 
5 
£ 
Ζέ 
Ζέ 
Ζέ
Ζέ 
Ζ 
Ζέ 
Ζέ 
£ 
Ζέ
Ζέ 
S? 
Ζέ 
Ζέ 
Ζέ
§ 
Ζέ 
Ζέ 
Ζέ 
Ζέ 
Ζέ
=6 
ί 

Ζέ

Ζέ 
Ζέ



—1|||||||||||||||||) I ><=—

PHILIPS ioNon

ΦΙΛΙΠΣ Σονορ
TO ΣΗΛΑ

ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ TO ΑΠANTON ΤΜΣ TLAEIOTHTOZ B
ΔΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΠΛΗΓΊΤΙΚΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΑΤΑΝΑΛΠΣΕΩΣ ’■ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ pEVMATOS 

ΕΣΑψΕΤΙΚΑΙ EVKOAiAI ΠΛΜρΩ/ηΗΣ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

(ΑΝ ΕΤΑΙΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΡΝ) 
ΑΘΗΝΑΙ — ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32

ΛΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛί&ΟΣ

ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΟΙ ΓΑΜΟΙ

ΤΗΣ Α.Β.Υ. ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

’Ασφαλώς θά θελήσητε νά προβάλητε την καλυτέραν, 
την τελειοτέραν ταινιών των Γάμων, πού θά έκδοθή.

ΔΙ’ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ εις τα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μ. Ν©ΒΑΚ & X-
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

τά όποια θά έκδώσουν ζουρνάλ ομιλούν καί ηχητικόν είς τό 
όποϊον αί κυριώτεραι σκηναι θά «γυρισθοΰν» συγχρόνως.

Μη καθυστερείτε νά έξασφαλίσητε 
κόπιαν κα'ι ημερομηνίαν προβολής.

Μ. ΝΟΒΑΚ Μ X-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIΠHIIΠHIHIHIIHIII''IIIIII,I!,11II11IIIIIIII1IIII1III111III1II,,IIII,II,IIII,,IIIIIII,III,II1I,IIII,,IIIIIIIIIII

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΟΔΟΣ ΣΠΥΡ· ΤΡΙΚΟΥΠΗ 47 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνα : Τηλεγρ. Διεΰθυνσις
20.618 καί 26.302 «Νοβσινέ» -Αθήνας

^^Βΐΐίΐΐΐΐΐίΐΐΐΐΐΐ^^ I llllllllllllllllll I ^^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ·ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1Ι|ΙΙ··|Ι||Ι|1111111111111
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ 1938

ε-ΓΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ -1 924 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία : ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 4) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

Άριθ. Τηλεφώνου: 52·400

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία ■ . ’ Δρχ. >00
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου καί
Τραπέζας Έτησία Δρχ, 1000
Διά τάς ’Αν. Έταιρ. > 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομή δρχ. 350
Αϊ συνδρομαί απαραί
τητης προπληρώνονται

κ

Siwd'ECTj σειράν 
μεγάλων ταινιών

δραματικών, μουσικών, 
πθριπετειωδών, κωμωδιών 
καί σόρτς χρωματιστών 
και απλών μέ τούς καλλί
τερους ήθοποιούς Ευρώ

πης και Αμερικής.

Αποκλειστικός άντιπρό- ξ 

σωπος τών παγκοσμίου 1 
φήμης μηχανημάιων όμι- | 
λοΰντοςκινημ]γράφου καί | 
μηχανών προβολής τών έν | 
Στουτγάρτη τής Γέρμα- | 

νιας εργοστασίων

Ε. ΜΠΑΟΥΕΡ
Πλήθος εγκαταστάσεων | 

έν Έλλάδι.
Αί μηχαναι ΜΠΑΟΥΕΡ | 
έρχονται πρώτοι είς άριθ- | 
μόν μεταξύ τών γέρμα- j 
νικών μηχανών τών έγ- ΐ 
κατεστημένων είς Γαλλι- | 

κούς κινηματογράφους. ί

Αποκλειστική άντιπρο- i 
σωπεια τών κάρβουνων

«ΣΙΠ»
Κάρβουνα δλων τών τύ- 1 
πων είς τιμάς εύθηνάς. 1 

Κόλλες, εξαρτήματα κινη I 
νηματογραφικών μηχα- 1 

νών κτλ. ί

•Αντιπρό<,ωπ<>ς Ιν θεαοαλονίκη Σ. ΜΑΛΛΑΧ 7.

..... ... *. ......... ...... ........ ..... ...,.J
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ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1937

Άρχίζοντες τό σημείωμά μας θά περιαυτολογή- 
σωμεν ολίγον, άπονέμοντες έπαινον τόσον είς τόν 
διευθυντήν τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέρος», τόν 
φίλτατον κ. Ήρακλήν Οίκονόμου, δσον και εις τούς 
έκλεκτούς συνεργάτας και κριτικούς του, μεταξύ 
τών όποιων φυσικά συγκαταλέγεται, πράς καύχημά 
του, καί ό γράφων. Σπάνια, γιά νά μή ποΰμε ποτέ, 
άπετύχαμε είς τάς κρίσεις μας καί εις τάς προβλέ
ψεις μας. “Οταν δ «Κ. Α.» ύπεστήριζε άπό τών στη
λών του δτι ή τιμή τοΰ εισιτηρίου δέν πρέπει νά 
αύξηθή έπ' ούδενί λόγω, άντιμετώπισε τήν σφοδρόν 
πολεμικήν τών άμέσως ένδιαφερομένων, οί όποιοι 
άπαντοΰσαν δτι είναι άστεΐον νά πιστεύη κανείς 
πώς σήμερον όλίγες δραχμοΰλες θά άπεμάκρυναν 
τό κοινόν. Καί δμως αύτό συνέβη. Ή δδραχμος α(5- 
ξησις τής τιμής τοΰ εισιτηρίου έπέφερε πολύ μεγά
λος ζημίας είς τάς κινηματογραφικός έπιχειρήσεις- 
“Αν συγκρίνωμε τόν πραγματοποιηθέντα πέραση 
κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα, άριθμόν εισιτη
ρίων μέ τόν έφετεινόν, θά ίδωμεν πόσον ύστερεΐ 
έφέτος ή κινηματογραφική κίνησις. Αύτό όφείλεται 
άποκλειστικά καί μόνον είς τήν δδραχμον αΰξησιν 
καί όχι είς τόν καιρόν ή εις τήν κακήν ποιότητα 
τώνπροβαλλομένων έργων, δπως ήθέλησαν πολλοί 
νά ύπρστηρίξουν. Καί ή άποχή τοΰ κοινού έξακο- 
λουθεΐ άκόμα καί μετά τήν έπαναψορόν τής πα
λαιός τιμής, γιατί άπλούστατα ό κόσμος ξεσυνήθισε 
να πηγαίνη καί θά χρειασθή μεγάλος άγώνας γιά 
νά άρχίση έκ νέου νά συχνάζη είς τό μέχρι πρό τί
νος μοναδικόν του προσφιλές θέαμα.

Επίσης πρό_τής ένάρξεως τής περιόδου έγρά- 
ψαμεν δτι τά σκήπτρα θά κρατήση έφέτος ή άμερι- 
κανική παραγωγή, άκολουθουμένη' κατά πόδας άπό 
τήν γαλλικήν καί μέ ούραγόν τήν γερμανικήν. “Ετσι 
και συνέβη. Τό άμερικανικόν φιλμ ήρχισεν άπό πέ
ρυσι νά^ έπιβάλλεται είς τό κοινόν μας. Ή «'Κπέλα- 
°‘S T?S ελαφρας ταξιαρχίας». « Ο Δονΐ ϋαστέρ», «Η 
, 'Ανταρσία», «Οΐ λογχοφόροι τής Βεγγάλης»,
' “ "Αννα Καρενίνα», «Ό Κάπταιν Μπλοϋντ» ήσαν 
τά έργα πού έκαναν τό έλληνικόν κοινόν καί ιδιαι
τέρως τό άθηναΐκόν (γιατί στήν έπαρχία άγαποΰν 
άπό καιρό τό άμερικανικόν φιλμ) νά έκτιμήση καί 
ν άγαπήση τήν κινηματογραφικήν παραγωγήν τοΰ 
Πέου Κόσμου.

Εφέτος άπό τις άμερικανικές ταινίες ξεχωρί- 
1Τ0*' Αιμίλιου Ζολά», «‘H Κυρία με τάς 

Λαμ(Λ<α$>) «Στιγματισμένες γυναίκες», «Ψυχές στή 
,Ζϊα°σα"’ ‘“4ί χορέψωμε», «° Ενα αστέρι γεννιέται», 

« Χπο τό βλέμμα τον Βούδδα».
. *'·® τον ΑΙμιλίον Ζολα» είναι άσψαλώς μιά
τ-° 15 ώραιότερες ταινίες πού είδαμε ποτέ. ’Εκτός 
ι«ν άλλων άξίζει τήν προσοχή μας γιατί δείχνει

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... · 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

Κ

ε 
Κ 
S

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ fiPX.40 Ε 
Ε

ΤΟΥ κ. ΒΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ 

πώς ένα θέμα καθαρώς άντικινηματογραψικό στά χ^ 
ρια ένός ικανού σκηνοθέτου μπορεί ν’ άποδώση πε
ρίφημα πράγματα. “Ετσι έπιβάλλει στήν κινηματο
γραφική τέχνη καί τό είδος τής βιογραφίας (πού 
ήρχισε μέ τόν «Παστέρ») πού έως τώρα έθεωρεΐτο 
άποκλειστικόν προνόμιον τών λογοτεχνών.

«‘Β Κνρία μέ τάς Καμελίας» έπιβάλλεται κυρίως 
γιά τήν έρμηνείαν τής Γκρέττα Γκάρμπο, πού έδωσε 
ένα θαυμάσιο πορτραϊτο τής Μαργαρίτας Γκωτιέ. 
"Ηταν πιό τελεία άπ’ έκεϊνο πού έφαντάσθη ό 'Α
λέξανδρος Δουμας (υιός).

«'Β στιγματισμένες γυναίκες» είναι ένα ρεαλι
στικό κομμάτι τής συγχρόνου άμερικανικής κοινω
νίας, καί σ’ αύτό τό είδος τής αύτοκριτικής οί ’Αμε
ρικανοί είναι άσυναγώνιστοι. 'Η Μπέττυ Νταϊβις δη
μιουργεί ένα τύπο δλοζώντατο μέ τό μεγάλο καί 
προσωπικό ταλέντο της.

«Ψυχές στή θάλασσα» είναι μιά ναυτική ταινία 
μέ άπειρες ώμορφιές. Τό δεύτερο μέρος της περι
λαμβάνει σκηνές πολύ δυνατές. Ό Άνρύ Χαταγου- 
άκι (“Λογχοφόροι τής Βεγγάλης,, Ή φωνή τοΰ πε
πρωμένου, καί Ψυχές στή θάλασσα) είναι μιά άπό 
τις μεγαλύτερες σκηνοθετικές άξίες τοΰ συγχρόνου 
άμερικανικοΰ κινηματογράφου.

• "Ας χορέψωμε» τό πιό έπιτυχημένο φιλμ, μετά 
τό “Τόπ Χάτ,, τοΰ χορευτικού ζεύγους Τζίττζερ Ρό· 
τζερς-Φρέντ “Ασταιρ. 'Ο χορός γίνεται σ’ αύτή τήν 
ταινία έκφραστικόν μέσον κοί συνδυάζεται κατά 
πρωτότυπον τρόπον μέ τήν ύπόθεσιν κοί τήν μουσι
κήν. «Ένα αστέρι γεννιέται» έπιτυχημένη σάτυρα τών 
παρασκηνίων τοΰ Χόλλυγουντ καί άπό τά τελειό
τερα δείγματατοΰ έγχρώμου συστήματος Τεχνικολόρ, 

Άπό τήν γαλλικήν παραγωγήν ιδιαιτέρα μνεία 
άξίζει γιά τά : «Μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», «Νύ
χτες φωτιάς», «Φροϋλάϊν Ντόκτορ», «Πΰρ».

Τά «Μαργαριτάρια τον στέμματος» είναι δημιούρ
γημα ένός άνθρώπου έξαιρετικής Ιδιοφυίας, τοΰ 
Γάλλου ήθοποιοΰ καί συγγραφέως Σασά Γκιτρύ, δ 
όποιος έπλούτισε τήν δθόνην μ’ ένα άπό τά πιό πρω
τότυπα έργα- Ιδιαιτέραν άξίαν έχουν οί διάλογοι 
τής ταινίας ταύτης, οί όποιοι σπινθηροβολοΰν άπό 
πνεΰμα καί χιοΰμορ καί είναι άσφαλώς άπό τούς 
ώραιότερους πού άκούσαμε ποτέ είς τόν όμιλοΰντα.

«Νύχτες φωτιάς», έλευθέρα διασκευή τοΰ “Ζων 
τανοΰ πτώματος,, -τοΰ Τολστόϊ. “Εργο δυνατό, ψυ
χολογημένο, ένδιαφέρον, καλοβαλμένο καί καλό- 
παιγμένο πού τιμητήν γαλλικήν κινηματογραφίαν.

«Φροϋλάϊν Ντόκτορ». Κάθε έργον τοΰ Πάμπστ 
παρουσιάζει πάντοτε μεγάλο ένδιαφέρον. Τό «Φροϋ
λάϊν Ντόκτορ» χωρίς νά είναι άιτό τά καλλίτερα 
δημιουργήματά του (καί αφτό όφείλεται είς τό σξ·
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νάριο) φέρει πάντως τήν σφραγίδα τοΰ έπιφανοΰς 
σκηνοθέτου.

«Πϋρ., τό έργον αύτό τοΰ Ζάκ ντέ Μπαρον- 
τσέλλι (σενάριο_καί σκηνοθεσία τοΰ ΐδίου) χωρίς νά 
είναι ίσης σειράς μέ τά προαναφερθέντα, άξίζει νά 
σημειωθή γιατί περιέχει άρκετά ώραΐα πράγματα. 
’Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσα ή δημιουργία τοΰ Βικτώρ 
Φρανσέν.

Ό άγγλικός κινηματογράφος μάς έδωσεν έφέ- 
τος : ·Ο ιππότης χωρίς πανοπλίαν*, *Ή Βασίλισσα 
Βικτωρία , .Παληάτσοι* καί *Μποέμ*. Περισσότερον 
άζιζουν τα δυο πρώτα. «*Ο ιππόιης χωρίς πανοπλίαν* 
όφείλεται εις τόν διάσημον Γάλλον σκηνοθέτην Ζάκ 
Φεϋντέρ (‘Ηρωική παρέλασις) καί έρμηνε)εται όπό 
τήν Μαρλένε Νιήτριχ κάί τόν Ρομπέρτ Ντονά.

« Η Βασίλισσα Βικτωρία* είναι μιά σκιαγραφία 
κάπως ξηρά, όμολογουμένως, τής περιφήμου βασιλίσ· 
σης τής 'Αγγλίας.

Τό γερμανικόν φιλμ τό θυμηθήκαμε μόνον χάρις 
στό «Πριν άπό τό ήλι,οβασίλεμμα* τοΰ Χάουπτμαν 
που_μας παρουσίασε ένα Γιάννιγκς των παλαιών 
καλών ήμερων. Κατά τήν κρίσιν μας ό Γιάνινγκς εις 
τό έργον αύτό έπέτυχε τήν ώραιοτέραν δημιουργίαν 
που είδαμε έφέτος

, Ή αύστριακή παραγωγή μάς έχάρισε τήν ^Πρε
μιέρα. τοΰ Γκέζα φόν Μπόλβαρυ καί τήν ‘ Γιούλικα 
τοΰ Ιδιου μέ τήν χαριτωμένην Πάουλα Βέσσελυ.

Καί τά δυό αύτά έργα χωρίς νά είναι έξαιρετικά 
είναι ένδιαφέροντα.

Δέν πρέπει άκόμη νά λησμονηθή τό ίαπωνέζικο 
φιλμ - Μιτσοΰκο* πού έκτός τοΰ άκρως ένδιαφέρον- 
τος ήθογραφίκοΰ μέρους, περιέχει τοπία έκτάκτου 
γραφικότητας. 'Η φωτογραφία του, υέ τά μαγευτικά 
ιαπωνικά τοπεΐα, είναι άπό τάς ώραιοτέρας πού 
είδαμε ποτέ.

, Λυτά είναι έν όλίγοις τά πιό ένδιαφέροντα φιλμ 
πού ^είδαμε μέσα ατού; τελευταίους μήνας. Πρέπει 
νά είμεθα ικανοποιημένοι; 'Ασφαλώς δχι. Άπό τά 
έργα πού άναφέραμε συμπεραίνει κανείς πόσος μι 
κρος άριθμός έκλεκτών ταινιών προεβλήθη. Δυστυ
χώς ή. Κινηματογραφική τέχνη έχει περιπέσει σέ κοι
νοτυπίες. Χρειάζονται νέα ταλέντα, νέα ώθησις, νέον 
αίμα. Ό Κινηματογράφος περιέχει άφαντάστους δυ
νατότητας. Πρέπει νά εύρεθοΰν οι πρωτοπόροι πού 
θά τάς άνακαλύψουν καί θά όδηγήσουν τήν έβδόμην 
τέχνην πρός νέους θριάμβους.

Βίων Παπαμιχάλης

ΦΑΝΗ ΕΛΣΕΡ
■’Εξαιρετική έπιτυχία έσημείωσε στή Βιέννη δπου 

προβάλλεται άπό τής 25 ’Οκτωβρίου ή νέα ταινία 
τής Λίλιαν Χάρβεϋ πού φέρει τόν τίτλον «Φανή 

Ελσε.ρ» καί ή ρποία θά προβληθή προσεχώς καί 
έδώ ε’ις ένα τών Κινηματογράφων τής «Ελληνικής 
Κινηματογραφικής Ένώσεώς».

Κατά τήν πρώτην προβολήν τοΰ έργου εις τόν 
Κινηματογράφον .«’Απόλλων» ένεφανίσθη καί παρη- 
κολούθησε τήν προβολήν ή συμπαγής πρωταγωνί
στρια, πρός τήν όποιαν τό κοινόν έπεφΰλαξεν έν- 
θουσιώδη ύποδοχήν.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
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Με την άκρη τής πίννας

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΚΑΙ Η Κ* ΜΕ_ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ

Λέγουν_τήν έποχή μας πεζή καί κατηγοροΰν τά 
θηλυκά τοΰ καιροΰ μας ώς όντα άνάλγητα, θυσιά- 
ζοντα εις τήν ήδονήν τής άποκτήσεως ένός ώραίου 
φορέματος τά πάντά. ’Από τής τιμής τοΰ πατρός, 
συζύγου, άδελφοΰ, μέχρι τής ιδίας άξιοπρεπείας 
των.

Καί μά τήν άλήθειαν, δταν βλέπη κανείς τήν 
θυγατέρα τής πλύστρας του, περιβάλλουσαν τήν 
τορνευτή ή δχι γάμπα της, εις μημουαπτικής δια- 
φανείας κάλτσαν έκ γνήσιας ζωικής μετάξης καί 
άξίας ίσης πρός τό_ ήμισυ τούλάχιστον τής Εβδο
μαδιαίας άμοιβής τής ξενυχιαζομένης εις τήν σκά 
φην μητέρας της, δέν μπορεί νά μή σκεφθή, δτι ή 
ά,γορά των δέν έπετεύχθη χωρίς τσαλάκωμα τής 
οικογενειακής τιμής.

Φυσικά^θά μποροΰσε νά μοΰ παρατηρήση κανείς 
δτι πιθανώς τό κορίτσι νά έθυσίασε εις τόν στολι
σμόν της τάς στομαχικός άνάγκας του μέχρι τοΰ 
σημείου ώστε ή μέση της νά έγινε καί «μικρότερα 
δακτυλιδιοΰ» δπως ή περί καλλονής αισθητική άπαι- 
τεΐ νά είναι αί διαστάσεις τής μέσης τών ώραίων.

Αλλά ως γνωστόν ή μεταξωτή Αραχνοΰφαντος 
κάλτσα τής μημουαπτικής διαφανείας, δέν νοείται 
χωρίς άψογον ύψιτάκουνον γοβάκιον τουαλέτ- 
ταν έξαιρετικώς κομψήν, καί πήλον Καγκουλάρ 
μετά πτεροΰ, έτι δέ καί γούνας σινσιλά διά τήν 
άπόκτησιν τών όποιων δέν θά έφθανε καί άν μαζί 
μέ τά έσοδα τής μαμάς έδαπανάτο καί ό μισθός 
πού άν ύποθέσωμεν πώς είναι δακτυλογράφος θά 
έλάαβανεν ή νέα, ώς τροφής λαμβανομένου καθα
ρού άέρος άπό τήν εις Παντρεμμενάδικα ή Άνα- 
φιώτικα συνοικίαν πού κατοικεί.

Καί φυσικά δέν πρόκειται διά τήν κόρην τής 
πλύστρας μας απλώς. Καί ή κόρη ή ή σύζυγος τοΰ 
κύρ Θόδωρου τοΰ άσπριτζή καί τοΰ πλανοδιοπω- 
λητοΰ σοκολάτας ή άδελφή, τό ίδιο ντύνεται.

’Επειδή δέ οΰτε τά έσοδα τοΰ ένός, οΰτε αί 
άπολαβαί τοΰ άλλου άρκοΰν διά τήν κάλυψιν τών 
έξόδων, πρέπει κάποιος άλλος νά τά πληρώνη, 
πράγμα πού δέτ κάνει φυσικά γιά τήν ψυχή τοΰ 
πατέρα του.

"Ετσι ^φθάνομε στό συμπέρασμα δτι τό θήλυ 
διά νά έχη ,τόν ήδονισμόν τής άψόγου καί υπέρ 
τήν κοινωνικήν του θέσιν έμφανίσεως, δέν διστάζει 
νά θυσιάση τήν οικογενειακήν τιμήν ή νά ώθήση 
τόν ύπεραγαπώντα σύζυγον, πατέρα, Αδελφόν, εις 
κολασίμους, δπως τής τήν παράσχει, πράξεις.

Καί έξ αύτοΰ Αγόμενοι φθάνομεν στό συμπέ- 
ρασμα^δτι ή έποχή μας είναι πεζή καί τό θήλυ δν 
χωρίς ίχνος λογικής, οίκτου, άβρότητος, τιμιότητος 
καί εύαισθησίας.

’Εν τούτοις δσοι παρηκολούθησαν τήν προβολήν 
τής «Κυρίας μέ τάς Καμελίας* καί είδαν τήν συγ- 
κίνησιν, ήκουσαν τούς λυγμούς καί έπρόσεξαν τούς* 
κρουνούς τών δακρύων πού έτρεξαν άπό τά μάτια’ 
τών χιλιάδων θηλέων πάσης τάξεως καί ήλικίας πού 
παρηκολούθησαν τάς φάσεις τοΰ μεγάλου, τοΰ ά- 
γνοϋ καί ύπερβαίνοντος τά δρια τής άπλής αύτο· 
θυσίας έρωτος τής ήρωΐδος τοΰ Άλεξ Δουμά, Μαρ-
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ΣΤΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ”ΚΙΝ. ΑΣΤΕΡΟΣ”
Πολυαέλιδον, πολύχρωμον, μέ δλην ποιζίλην καί ένδια- 

«ερουσαν τους όπωσδήποτε μέ τόν κινηματογράφον ασχο- 
}Οοιιένους, τό άνά χεΐρσς φύλλον τοϋ 'Κινηματογραφικού 
Άστέοος,, είναι τό πρώτον τού 15ου άπό τής εκΟοσεως 
του έτους, αποτελεί τήν αφετηρίαν πρός τάς νέας κατευ
θύνσεις πού 9·’ άκολουθ-ήση ή διεύθ-υνσίς του μελλοντικως.

Έκδοθ-είς, ό “Κινηματογραφικός Άστήρ,, προ μιας 
ίλης ΙΑετίας, εις εποχήν, δηλαδή, καθ’ ήν ουΟεις ετολμα 
νά προίδη έν Έλλάδι τήν αλματώδη εξελίξίν ήν επεπρωτο 
νά σημειώση ό Κινηματογράφος, γενικώς, καί ως τέχνη 
και ώς έπιχείρησις έκτάκτως πολυσχιδής, οπήρξεν ο εμφυ- 

τής τών διευθ-υντών Κινηματογραφικών επιχειρήσεων 
εις τόν άγώνα πρός τήν πρόοδον, ό θ-ερμουργός προπαγα-'- 
διστής. εις τάς λαϊκάς μάζας τής άξίας τοϋ Κινηματο- 
γοάφοο, ού μόνον ώς ώραίου καί ευγενικού θ-εαματος 
ψυχαγωγικού, άλλά καί ώς μορφωτικού μέσου.

Αιά νά έπιτύχη εις τόν σκοπόν του, δπως προαχθ-η ό 
Κινηματογράφος ώς θ-έαμα τερπνόν και οιοακτικόν, ως 
επάγγελμα βιοποριστικόν άριστόν διά πολλά, διαφόρων 
ικανοτήτων καί διαφόρου μορφώσεως, άτομα, άλλά και ως 
έπιχείρησις διά τους διαθ-έτοντας χρήμα, έχρειάσθ-η να 
άλλάτη μορφήν έμφανίσεως καί περιεχομένου κατά και
ρούς, νά καταρτίζη άνάλογον έκάστοτε προσωπικόν, να 
διέλθη] άπό πολλά στάδια, μέχρις ού φθ·άσει , εις την 
σημερινήν μορφήν του, πριν η έξελιχθή εις κατ εξοχήν 
επαγγελματικόν περιοδικόν, έφάμιλλον τών καλλίτερων 
Ευρωπαϊκών τού είδους του, άνώτερον πολλών εκ τούτων. 
Αιά νά κίνηση τόν ζήλον τού τότε κοινού πρός τόν ^Κινημα
τογράφον έπρεπε νά τού δώση ν’ άντιληφθ-ή τήν άξίαν του. 
Καί διά νά τό έπιτύχη, έχρειάσθ-η νά διηγηματοποιήση 
κατά τρόπον συναρπαστικόν τάς ύποθ-έσεις των έργων που 
έπρόκειτο έκάστοτε νά προβληθ-ούν. ,

Φυσικά, ή έργασία αϋτη δέν ήδύνατο νά γίνη με την 
ξηράν κατά λέξιν μετάφρασιν τοΰ σεναρίου εκάστου.

Ή ύπόθ-εσις έκάστου έργου έπρεπε ν’ άρμονισθ-ή πρός 
τήν νοοτροπίαν τοϋ κοινού μας. νά γίνη σύμφωνα με τόν 
συναισθηματικόν χαρακτήρα τοΰ "Ελληνος, χωρίς όμως 
ν’ άπομακρϋνεται ούδέ κατά κεραίαν άπό τό θ-εμα. Άπ 
εναντίας ή άπόδοσις τής ύποθ-έσεως εις τήν γλώσσαν μας 
έπρεπε νά γίνεται έξελικτικώς, σκηνήν πρός σκηνήν, δπως 
έξελίσσετο εις τήν ταινίαν, ώστε ό ίδιον τό έργον, νά τό 
έπαναβλέπη νοερώς κατά τήν έκ τών υστέρων άνάγνιοσιν.

Συνεπώς, οί άναλαμβάνοντες τήν εργασίαν τούτην συν· 
τάκται του, έπρεπε νά είναι λογοτέχναι άξίας καί πείρας, 
πράγμα πού άπήτει δαπάνην πολλήν. Άρα καί κυκλοφο
ρίαν μεγάλην διά τήν κάλυψιν της. Και διά νά ΰπάρξη 
αϋτη, έπρεπε ό “Κινηματογραφικός Άστήρ,, νά γίνη γνω
στός πρώτον εις τό κοινόν, νά έχη έκτός τών έργων και 
κάτι άλλο ένδιαφέρον πού νά συμβάλη εις τήν άγραν άνα- 
γνωστών. t

"2στε έχρειάζετο διαφήμισις, συντακτικόν προσωπικόν 
ποικίλον διά τήν ποικίλην ϋλην που θ-ά πέριέλάμβανε, 
δαπάναι καί κόποι πολλοί. Ή διεύθ-υνσίς του. εν τούτοις, 
δέν έδειλίασε πρό ούδενός διά νά έπιτύχη. Καί εθ-ριάμ 
βεοσε.

Άναδηφώντας τήν στιγμήν αύτήν τής συμπληρώσεως 
πλήρους ΐΐετϊας άπό τής πρώτης τοϋ περιοδικού τούτου 

γαρίτας Γκωτιέ, δέν μπορεί νά μή συμφωνήσουν 
μαζί μας, δτι κάτω άπό τή σκληρότητα, τήν έπιπο 
λαιότητα καί τά λοιπά έλαττώματα πού βρίσκουμε 
στά σημερινά Θηλυκά, ύπάρχει πάντα άρκετός ρω· 
μαντισμός, πολλή εύαισΘησία καί άρκετή ψυχική 
εύγένεια.

’Εάν δέ δλα αύτά δέν φαίνονται, δέν έπιδεικνύ 
ονται, είναι» διότι έμεΐς οί άντρες, γενικά,_ δέν φρον
τίσαμε νά ξυπνήσουμε, νά έκμεταλλευθοΰμε τά χα
ρίσματα τής γυναικός, νά τή διαπαιδαγωγήσουμε 
καταλλήλως...."Ωστε άς μή τις κακίζουμε.

ΘΑ—ΜΗΣ

έμφανίσεως τά προηγούμενα τεύχη του, μένομεν κατάπλη’ 
κτοι πρό τής ποικιλίας τής ύλης, πού, έκτός τών διηγημα' 
τοποιημένων ύποθ-έσεων, εκατοντάδων ωραίων έργων, άνευ- 
ρίσκομεν εις αύτά...Καί τι άληθ-ώς δέν περιεχεται εις 
αυτούς τούς ωραίους τόμους τοΰ Άστέρος. "Αρθ-ρα προβλέ- 
ποντα τήν έξέλιξιν τού Κινηματογράφου, ή έμφανίζοντα τήν 
άξίαν του γενικώς, μελέται άναλύουσαι τόν τρόπον λήψεως 
καί προβολής ταινιών, πληροφορίαι διά τήν ζωήν τών 
άστέρων καί τήν ήλικίαν των, χρονογραφήματα, κριτικαΐ 
υποδείξεις διά τούς έρασιτέχνας φωτογράφους, άγώνες 
πρός μείωσιν τής βαρείας φορολογίας τού Κινηματογράφου 
καί βελτίωσιν τής Οέσεως τών Κινηματογραφιστών, τόσα 
καί τόσα πράγματα που κατέστησαν τόν “Κινηματογραφι
κόν ’Αστέρα., άγαπητόν εις τό κοινόν καί τούς επιχειρημα
τίας καί τόν έφεραν εις τήν θριαμβευτικήν επιτυχίαν τών 
έπιδιώξεων καί προβλέψεών του.

Άλλά πόσαι θ-υσίαι, πόση πάλη, πόσοι άγώνες έχρειά- 
σθ-ησαν διά νά κυλήση ούτωσεΐ πανηγυρικώς δικαιωμένη ή 
ΙΑετής αυτή προσπάθ-εια τού διευθ-υντού του.

Αιά νά τό άντιληφθ-ή τις κάπως, φθάνει νά σκεφθή δτι, 
υπήρξε διάστημα κατά τό όποιον ένα μέγα μέρος τοϋ 
φύλλου έγράφετο καί έτυπώνετο εις τήν γαλλικήν!.. "Ηδη, 
άφού ήλλαξε έπανειλημμένως μορφάς καί περιεχόμενον— 
εντός πάντοτε τοΰ κύκλου τής άποστολής του,—ό “Κινημα-

Αύτόματος διά πιέσεως λίπανσις

τογραφικός Άστήρ,, συμφώνως πρύς τάς έκδηλουμένας 
προόδους τοϋ ποδηγετουμένου παρ’ αύτοΰ κοινού, έφθ-ασεν 
εις τήν περιωπήν τοΰ καθ-αρώς έπαγγελματικού φύλλου, 
οΰτινος σκοπός καί άποστολή, ή έξυπηρέτησις ένός πολυ
πληθούς καί πολυσχιδούς κύκλου έπαγγελματιών, άναπο- 
σπάατως μέ τόν Κινηματογράφον συνδεδεμένων.

’Εάν καί κατά πόσον τούς έξυπηρέτησε, τό μαρτυρεί ή 
άγάπη μέ τήν όποιαν παρ’ όλων τών Κινηματογραφιστών 
περιβάλλεται, ή έκτίμησις πού δεικνύεται πρός αύτόν άπό 
ήμεδαπάς καί άλλοδαπάς 'Εταιρίας Κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων, άπό τό δτι είναι συνδρομηταί του δλοι οί 
εμπορικοί άκόλουθοι τών έν Άθ-ήναις ΙΙρεσβειών καί τό 
δτι τέλος ούδέν άλλο κινηματογραφικόν περιοδικόν άπό 
τών κατά τό ΙΑετές διάστημα τής ζωής του άπειραρίθμων 
έκδοΟέντων, ήδυνήθ·η νά σταδιοδρομήση.

Άπό τοϋδε, μέ τήν είσοδόν του, τήν πλήρη σφρίγους, 
ζοιής, αισιοδοξίας διά τήν έτι εύρυτέραν κατάκτησιν τού 
κοινού άπό τήν έβδόμην τέχνην εις τό Ιόον έτος τής στα 
διοδρομίας του ό “Κινηματογραφικός Άατήρ,, θ-ά δώση 
νέαν ό'ιθ-ητιν εις τάς κατευθύνσεις του, πρός δφελος τοϋ 
Κινηματογράφου κάϊ τών συνδεομένων μετ’ αύτοΰ. Ή πύ- 
κνωσις τού συντακτικού του προσωπικού, ή ποικιλία τοϋ 
περιεχομένου του καί τό πολυετές παρελθ-όν του, άποτε- 
λοΰν τήν καλυτέραν έγγύησιν περί τής επιτυχίας του. 
Περισσότερα, είναι περιττόν νά λεχθ-ούν. Ό χρόνος θά 
δείξη δτι δέν πρόκειται περί τών τετριμμένων εις παρό
μοιας περιστάσεις λόγων. W.

ΙΟΙΝ. !. ΙΡΪίΙΙΤΟΜΙίΗί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ 
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

ΑΧ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΣΠΡΕΣ ΤΡΙΧΕΣ !...
—Χωρίς άλλο, δέν είσαι καλά κόρη μου. Ό κινη

ματογράφος, πού γυρίζεις κάθε βράδυ, σέχει ξεμυα
λίσει... Άντί νά κυττάξης νά μαζέψης καμμιά δε
κάρα, νά φτιάσης τήν προϊκά σου, νά βρεθή αύριο 
κάνα παλληκάρι νά κουκουλωθής καί σύ, ν’ άνοιξης 
σπίτι, νά κάνης παιδιά, νά μπής στόν κόσμο, μοΰ 
ζητάς πύργους καί παλάτια...'

—Μά γιατί καλέ θειά;., ’Εσύ ή ίδια μοΰ τό λές 
πώς έχω πρόσωπο σάν τόν ήλιο, μάτια σάν ζαφεί
ρια άνεχτίμητα, κορμί κυπαρίσσι, μαλλιά χρυσάφι, 
χείλη τριαντάφυλλα καί...

—Μυαλό κουκούτσι κορίτσι μου... Καί τή σήμε- 
ρις ήμέρα, τό μυαλό είναι τό παν. Ή ώμορφιά είναι 
γιά*νά τραβήξη τόν άντρα νά τήν λιμπιστή, νά τή 
θελήση καί τό μυαλό γιά νά τόν τυλίξη καί νά τόν 
κουκουλωθή άν άξίζη .. Έσύ δμως, προκομμένη μου, 
άνάβεις τίς φωτιές στά παλληκάρια, τά κάνεις κι’ 
έρχονται καί σέ ζητούνε. κΓ ύστερα ό ένας είναι 
πάρα πολύ ψηλός, ό άλλος περισσότερο κοντός άπ’ 
δσο πρέπει, δ τρίτος χοντρός, ό τέταρτος λιγνός, 
ό πέμπτος άσχημομούρης, ό έκτος πλακομύτης, ό 
έβδομος μικρομύτης καί σέ καθέναν βρίσκεις κΓ ένα 
κουσοΰρι νά τόν ξεφορτωθής, σάν νά πρόκειται νά 
τόν πας στήν έκθεσι τόν άντρα πού θά πάρης..

—Μά τί θέλεις καλέ θείτσα, νά πάρω κάνα τέ
ρας ;

—Τέρας ήταν δ Γιάγκος τής μαμμής, ό χασάπης, 
κοτζά λεβεντόπαιδο ;

—Δέν ήταν τέρας μά μύριζε κρεατίλες δέκα ώ
ρες δρόμο μακρυά.,.

—Χριστέ καί Κύριε, Μά τί ήθελες νά μυρίζη τό 
χνώτο του άπ’ τήν πείνα σάν τό γυιό τής ραδικοΰς 
τής κυρά Γιώργαινας, πού πάει στό βωϊδεϊο, ξέρω 
πώς τό λένε, καί ρεκάζει δλη τήν ήμέρα σάν τό 
χοίρο πού τόν σφάζουνε, γιά νά γίνη λέη πριμαντό
νας καί πού λίγες μέρες τώρα γλυκοσαλιάζεις μαζί 
του; Γιά πρόσεξε κακομοιροϋλα μου, μή διώχνεις 
τήν τύχη σου καί θά μετανοιώσης .. Ό Γιάγκος τής 
μαμμής μοΰ τό μήνυσε καθαρά· πώς άν δέν κόψης τίς 
σχέσεις μέ τόν λιμοκοντόρο αύτόν θ’ άνακαλέση τήν 
πρόταση...

—Τί λές έκεΐ... σκορδοκαίλα μου ! Έγώ δέν έχω 
τίποτα μέ τό Μίμη, μά άν ήταν νά διαλέξω, θά τόν 
προτιμούσα, γιατί μοιάζει τόσο μέ τό Ραμόν Νο
βάρρο...

—Μέ ποιόνε μοιάζει;
— Μέ τό Ραμόν Νοβάρρο, τόν περίφημο ήθοποιό 

τοΰ Κινηματογράφου, πού έλπίζω νάχω τήν τιμή καί 
τήν εύτυχία νά παίξω μιά μέρα πλάι του καί τότε 
θά Ιδης τή άξίζω έγώ ή κοκορόμυαλη ή άνη- 
ψιά σου ή Μούλα Βέργκ.. δπως θά βαπτιστώ στόν 
Κινηματογράφο άντί Άθηνά Βεργοπούλου.

— "Οτι είσαι μία νοΰλα καί σου χρειάζεται ξύλο 
μέ μουσκεμμένη βαρελόδογα καί δχι απλώς μέ 
βέργα, δέ χωράει άμφιβολία, άλλά τί νά σοΰ κάνω 
πού ή προκομμένη κι’ άχαΐρευτη άδελφούλα μου 
σ’ έχει άφήσει λεύτερη νά γυρνάς στούς κινηματο
γράφους, στίς μανικιουρίστες καί στά άσταντούτα 
τής καλλονής, άντί νά σέ ζώση στό πλύσιμο τών 
πιάτων, τής μπουγάδας καί τού νοικοκυριού καί νά 
κυττάζει νά σέ κουκουλώση μέ κάνα καλό παλλη

ΜΙΧΛΝΗΜΛΤΑ OMIAOYNTOS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
CINETECNICA 

ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ

κάρι δουλευτάρικο, πριν μπής στά 23—24 καί μείνης 
στό ράφι..

—Καλέ θειά δέν ξέρεις τί λές... "Ασε νάρθη ή ά- 
πάντησις άπό τό γράμμα πού μέ τή φωτογραφία 
μου έστειλα στό Χόλλυγουντ καί τότε θά δής... "Ας 
είναι δμως. ’Εγώ δέ θά σοΰ κρατώ κακία κι’ άπό 
κεΐ πού θά πάω δέ θά σέ ξεχάσω νά σού στέλνω 
κανένα δολλάριο...

Καί μέ τά λόγια αύτά ή ώραιοτάτη, θελκτικω- 
τάτη, άλλά καί έλαφρομυαλωτάτη, δεσποινίς Άθηνά 
Βεργοπούλου, έγκατέλειψε τό παρά τά Άναφιώτικα 
σπιτάκι τής θείας πού έπέμενε νά τής δώση ένα χα· 
σαπόπουλο τήν ώρα πού αύτή δνειρευόταν νά παρ- 
τενάρη τό Ραμόν Νοβάρρο, μεταβαίνοντας νά συνέ
χιση τίς όνειροπολήσες της στά διάφορα σινεμά καί 
νά περιμένη τήν πρόσκλησι άπό τίς Εταιρίες τοΰ 
Χόλλυγουνί, πού τής είχε γεμίσει μέ φωτογραφίες 
της σέ άπειρες στάσεις καί ποικιλία ντυσίματος, 
άπό τής τουαλέττες χορού μέχριτοΰ ψύλλου συκής 
τής προμήτορός μας Εΰας...

Έκτοτε έπέρασαν άρκετά χρόνια χωρίς ή Νοΰλα 
νά έπισκεφθή τήν θείαν της, άλλά καί χωρίς ή έξ 
’Αμερικής πρόσκλησις-νά φθάση.

Έν τφ μεταξύ, ή έλαφρόμυαλη νέα άτενίζοντας 
πρό ήμερών τό πρόσωπόν της είς τόν καθρέφτην ά- 
νεκάλυψε κάποιες άνάλαφρες ρυτίδες γύρω άπ’ τά 
μάτια της καί λίγες άσπρες τρίχες είς τούς κροτά 
φους..

"Ενα δάκρυ έκύλησε άργά άπ’ τά μάτια της καί 
άπ’ τή σκέψι της πέρασε ή άνάμνησις τοΰ Γιάγκου 
τής κυρά μαμμής, χωρίς τήν αίσθησιν τής όσμής τοΰ 
κρέατος...

Καί μαζί μέ κείνον έθυμήθη τή θεία πού-τής τόν 
προξένευε. .

Έντύθη καί ώδευσε πρός τά Άναφιώτικα. Ή 
καλή κυρά Ανθή Μπρεγκάτση τήν υπεδέχθη χαμο
γελώντας έγκάρδια.

— Βρέ σάν τά χιόνια, βρέ σάν τά μάραθρα. Κα
λώς ώρισες άπ’ τό Χόλλυμπουντ, πώς τό λένε...

—Καλέ ποιό Χόλλυγουντ θείτσα, πίστεψες τίς κο
ριτσίστικες σαχλαμάρες πού σοϋλεγα ;

—Τότε, πώς δέν φαινόσουνα άπό δώ ;
—Περίμενα νά ρθής άπ’ τό σπίτι καλέ, νά πής 

στή μαμά γιά τό συνοικέσιο...
—Τό συνοικέσιο; Ποιό συνοικέσιο;
-Γιά τό Γιαννάκί καλέ τής μαμμής...
— Μά δέν είπες πώς τόν συχαινόσουνα γιατί μύ

ριζε κρεατίλες ;
— Καλέ πίστεψες τά λόγια ένός κοριτσιού ;
—Χμ! ποΰ νά ξέρω, έγώ πώς άλλα έλεγε τό 

στόμα κι’ άλλα λαχτάραγε ή καρδοΰλα σου ; Τώρα 
έκεΐνος παντρεύτηκε. ‘Η Άθηνά χλώμιασε. Τέτοια 
άτυχία κΓ έδώ δέν τήν περίμενε.

—Κι’ δ γυιός τής κυρά Γιώργαινας τής ραδικοΰς 
τί κάνει;

—Αύτός ; έ, λοιπόν, ποιός νά μοΰ τώλεγε καί νά 
τδ πιστέψω. Έγινε άξιωματικός τής μου_ζικής, γέ_- 
μισε γαλόνια καί παντρέφτηκε τήν κόρη τοΰ Μοστροΰ 
τοΰ μεγαλοκτηματία.

Ή καρδιά τής Άθηνούλας σφίχτηκε. Τί κουτα
μάρα ήταν έκείνη πού τήν έδερνε, ν’ άρνηθή τήν ά- 
γάπη πού τής πρόσφερνε πριν λίγα χρόνια δ νέος, 

-νιατί ή μάννα του μάζευε καί πουλούσε στούς δρό
μους ραδίκια γιά νά τόν σπουδάση ; θαρρείς κι 
αύτή ήταν καμμιά προσωπικότης σημαίνουσα... Ενω 
δέν ήταν παρά μιά όπλα ώμορφη δακτυλογράφος, 
κόρη χήρα; ένός δασκάλου μέ λίγη συνταξι και μιά 
προικοΰλα πού δέν περνούσε τά δέκα χιλιάρικα.

Κ Αναστέναξε βαθειά καί ρώτησε τή θεία της· 
— Καί δ Πάνος δ φοιτητής ; ,
-Αύτός ; Τέλειωσε τις σπουδές του κι έφυγε... 
Χαμογέλασε, πρόσεξε τή θλΐψι πουχΕ ζωγρα- 

φισθή στό πρόσωπο τής άνηψιάς της και είπε καΛό- 
Κσί^Ώστόσο, κόρη μου, άν έχης βάλει μυαλό_ κι’ ή
θελες νά κάνης τήν τύχη σου, κάτι θά μπορούσε να 
νίνη μέ τό γυιό τοΰ μπακάλη μας... -

k Ή ΆθηνοΟλα έκανε μιά γκριμάτσα άπαρεσκειας 
καί είπε :

—Αύτόν τό στραβοκάνη ;
•Η κυρ’Άνθοΰλα κατσούφιασε.
—Άν άρχίσης πάλι τά ίδια καί περιμένεις νά σέ 

καλέσουν στό Χόλλυγουντ, οΰτε τόν άλλον αιώνα 
δέ βρίσκεις γαμπρό καί μέ δσα έκατομμυρια έχ 
αύτός πού λές στραβοκάνη...

Ή ΆθηνοΟλα έμεινε γιά λίγο σκεφτική. ΥστεΡ® 
καθώς σήκωνε τό κεφάλι, τά μάτια της έπεσαν στόν 
καθρέφτη κι’ άντίκρυσε τό ρυτίδωμα γύρω άπ τ 
μάτια καί τό λεύκασμα των κροτάφων της και με 
ψωνή ραγισμένη άλλ’ άποφασιστική είπε:

— Κύτταξε μήν πάρης τά λόγια μου στα σοβαρ 
θείτσα καί άφήσης νά μάς ξεφύγη_δ „

Καί ή θειά Άνθουλα χαμογελώντας πρόσχαρα 
τύ>Ρ—Δύζα Vaoi δ θεός έπί τέλους, ποΰ βρήκες τά 
λογικά σου κορίτσι μου... ’Ισα-ίσα, που χτες. μι
λούσα μέ τφν πατέρα του . Πέστο για τελ^ιωμένο·..

CINE RADIO
Κατασκευή μηχανημάτων δμιλοϋντοςχαι εξαρ
τημάτων μηχανών προβολής παντός Τύπου.

Στοά Φέξη 7S

ΠΩΣ ΔΙ&ΣΚΕ&έΖΟVN 01 ΛΣΤΕΡΕΣ
Είς τό Κέντρον τού Χόλλυγουντ, άνοιξε τελευταίως ένα 

καφέ μπάρ, εις τό όποιον οί πελάται δυνανται, πληρωνον- 
τες ένα άρκετά αλμυρό εισιτήριο, νά μπουν και να κάνουν . 
δτι τούς καπνίση, άρκεϊ νά μή προσβάλουν μονον την ηβι 
κή, πράγμα γιά τό όποιον, άλλωστε, φρουρούν τρ»ι^ ..ο 
λίσμεν. Φυσικά οί άστέρες τοΰ Κινηματογράφου =.γ_ 
καλλίτεροι πελάται καί έτρεςαν νά επιοειςουν την 
τρικότητά τους άπό τους πρώτους. Ουτω λεγεται δτι η 
Μόρνα Αόου έπήγε έκεϊ μέ τό αυτοκίνητό της φ^ωντας 
μιά έπιδεικτική κατακίτρινη πυτζάμα, ενώ η Κευ ρανσις 
ζήτησε κι’ έκανε έκεϊ τό μπάνιό της 7.P^3tP-05:°·^3^ 
άντί γιά νερό 35 μποτίλιες σέλτς. Τέλος ο Γκαρυ Κουπερ 
μέ τή σύζυγό του Σάντρα Αώου έμπήκαν σ αυτό για να... 
τσακωθούν άρχίζοντας άπό τίς άπλές ζωηρές βρισιές, και 
προχωρώντας στις υστερικές κραυγές, το πέταγμα κατ 
άλληλων πιάτων καί σερβίτσιων γενικά για να καταλή
γουν είς τά δάκρυα τής κυρίας και το φιλί της συγγνωμ,. 
καί τής συμφιλιώσεως....

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΒ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ίΓΛΑΔΣΤΟΝΟΣ 8 
τηλι». 32.Θ65

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ
ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕίΟΝ ΤΗΣ ΛιΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣ. ΠΑΡΙΣΙΟΝ

Τήν ΙΟην πρωινήν τής 18ης παρελθόντος μηνάς 
& -Γκράν ΠαΧ»1· τών ny to. ««I 

ύπό τήν προεδρίαν του κ. Σαρλ Ντελ™(™ 
τής Ελλανοδίκου έπιτροπης εις τήν όποιαν ειχεν 

έκφέοουν τήν κρίσιν των.
Πράγματι τά μέλη τής έπιτροπής ατινα< είχον

Ζάν Μπενουά-Λεβύ «‘Ο . ρίθ^νΓΐσόψοι αί
•Εκ των Documentaires έκΡ1°ησΜπερνάρ μ<Άλ- 

ταινίαι : < Μεταμορφωσις* του Ζ. Λ. _ Ρ r _ 

Γ,ν.κης Δ,ο,κη«ως My,ώΛΐοΙων καί
Κ τδςΈ 25 OCO Φρ4γ.ων χρ,- 

““ήΜ'αημοί Ι’ρορμ.’-Ί
ταινίας «Ό θάνατος τού Κύκνους ή δποία καθ“ς 
πληροφορούμεθα θά προβληθη και θ “^γαρ1δη Καί ύπό τού Γραφείου Άμολοχίτη - Βουλγαρίοη κ 
A Ε Κ.Ε έγινε τήν 24 Νοεμβρίου είς τό Σ νε H της 
ΈκθέσεωςΥκαί έσημείωσε μεγίστην έπιτυχίαν.--------

SERGO SUTTER
Ό νέος μηχανικός τών Εργοστασίων τής 

. F ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ, δστις άποστελλεται

Έλλάδι είς άντικατάστασιν του κ. D. Flachi 
οΰτινος έληξεν ή άπόσπασις. 

CINETECNICA 
ΑΗΜ, ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

tTAipiAl ΚΑΙ ΓρΑΦΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΟΙ ΙδβυταΙ — διευθυνταί των, ό κΰκλος έογααιών κ Λ.π.

Τό Ελληνικόν κοινόν, φιλοθέαμον, προοδευτικόν, 
μέ γενικήν εις δλας τάς κοινωνικός του τάξεις τήν 
έπιθυμίαν τής εύρυτέρας άναπτύξεως καί έγκυκλο- 
παιδικωτέρας μορφώσεως, ήγάπησε τόν Κινηματο
γράφον περισσότερον πολλών άλλων λαών, ίδια δέ 
τών γειτονικών του, τόν ένεκολπώθη καί ύπερμέτρως 
τόν ύπεστήριξε, έφ' δσον μάλιστα εΰρεν είς αυτόν 
τό ώραΐον θέαμα είς τήν μορφωτικήν ικανότητα, τό 
τερπνόν μετά τοΰ ώφελίμου.

Κατέστη οδτω ή Ελλάς, ένα κέντρον ευρείας τών 
κινηματογραφικών ειδών καταναλώσεως, μία άγορά 
έξαιρετικώς ύπολογίσιμος καί συντελούσης καί τής 
γεωγραφικής θέσεώς της, ή άφετηρία, ούτως είπεΐν,τής 
προπαγάνδας υπέρ τοΰ Κινηματογράφου είς τά έγγύς 
κράτη καί τά μεγάλα Ελληνικά κέντρα, πού τελοΰν 
ύπό ξένην διοίκησιν.

Οϋτω καί έφ’ δσον τά Κινηματοθέατρα έβαινον 
διαρκώς αυξανόμενα με ταχύτητα άλματώδη, τόσον 
είς τήν πρωτεύουσαν καί τάς μεγάλας πόλεις δσον 
καί τάς κωμοπόλεις καί τά χωρία, οΰ μόνον οι "Ελ
ληνες έπιχειρηματίαι άπέβλεψαν είς τήν εισαγωγήν 
προς έκμετάλλευσιν είς τό δημιουργηθέν μεγάλον 
καταναλωτικόν κοινόν ταινιών καί κινηματογραφι
κών είδών, άλλά καί αί μεγαλύτεροι εύρωπαϊκαί 
καί ’Αμερικανικοί Έταιρίαι έκριναν σκόπιμον νά 
ιδρύσουν γραφεία άντιπροσωπείας ή ύποπρακτορεΐα 
είς τήν 'Ελλάδα.

Ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς καί λαμβανομένης 
ΰπ’ δψιν τής έκλεκτικότητος τοΰ έλληνικοΰ κοινοΰ, 
τής μεγάλης καλαισθητικής άντιλήψεώς του, τών 
άξιώσεών του νά μή δέχεται τίποτε τό κοινόν κα 
τετριμμένον καί τό παλαιόν—πράγμα πού έπαυξάνει 
τήν άγοραστικήν δυναμικότητα τής άγοράς μας, λό· 
γω τής μεγάλης τιμής τών ζητουμένων νέων καί 
καλών έργων—ήτο φυσικόν νά ίδρυθοΰν καί νά λει
τουργούν σήμερον έν Άθήναις πολλαί έιαιρίαι ει
σαγωγής καί έμπορείας ταινιών καί άλλων συναφών 
είδών. ’Αξίζει, λοιπόν, ύποθέτομεν, χάριν καί τής 
ιστορίας τής έξελίξεως τοΰ κινηματογράφου έν 
Έλλάδι, δσον καί χάριν τοΰ άναγνωστικοΰ μας κοι
νού, νά δώσωμεν έν συντόμω, άπό τών στηλών τοΰ 
πανηγυρικού μας αύτοΰ τεύχους, στοιχειώδεις τινας 
πληροφορίας περί τών έταιριών καί γραφείων έκμε- 
ταλλεύσεως ταινιών έν Έλλάδι, έπιφυλασσόμενοι νά 
δώσωμεν άλλοτε παρομοίας πληροφορίας διά τά γρα
φεία καί τάς έπιχειρήσεις γενικώς τάς άσχολουμένας 
μέ τήν εισαγωγήν καί έμπορείαν τών άλλων κινηματο
γραφικών είδών.

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ & A. Ε. Κ. Ε.

Ένα άπό τά γνωστότερα καί τά εύρύτερον έργα· 
ζόμενα Γραφεία είσαγωγής καί έκμεταλλεύσεως 
ταινιών, είναι άναμφισβητήτως τό τών κ. κ. Άμολο 
χίτη καί Βουλγαρίδη, είς δ προσετέθη κατά τό 1934- 
35 καί τό τών ’Αδελφών Άργύρη, γνωστόν ύπό τόν 
τίτλον Λ. Ε. Κ, Ε.

Τό Γραφεΐον τούτο συνεστήθη κατά τό έτος 1928 
δτε καί ένεφανίσθη ώς άγοραστής τής 'Εταιρίας 
«Φάναμετ», τής όποιας έξεμεταλλεύθη κυρίως τό στόκ 
ταινιών, καθώς καί ώς άγοραστής τών ταινιών τής 
Γουώρνερ Μπρός, Φέρστ Νάσιοναλ.

"Ανθρωποι φίλεργοι, έντιμοι καί συνεπείς είς τάς 
συναλλαγάς των οί διευθυνταί του, οίτινες είχον 
άρχίσει τήν σταδιοδρομίαν των ώς διευθυνταί λαϊ
κών Κινηματογράφων έν Πειραιεΐ, κατώρθωσαν, βοη- 

θούμενοι σημαντικώτατα είς τό έργον των καί άπό 
τόν μέχρι πρό τριετίας διευθυντήν τοΰ Γραφείου των 
κ Βίκτωρα Μιχαηλίδην, βαθύν γνώστην τών Κινη
ματογραφικών μυστικών, κατώρθωσαν λέγομεν νά 
έπιβληθοΰν είς τήν άγοράν καί νά άποκτήσουν τήν 
έμπιστοσύνην τών διευθυντών Κινηματογράφων ώς 
πρός τήν έμπορικότητα τών ταινιών πού εισάγουν. 
Έδημιούργησαν οϋτω ένα εϋρύτατον κύκλον έργα- 
σιών καί ήσφάλισαν μίαν κυκλοφορίαν σεβαστού 
άριθμοΰ φίλμς έτησίως.

Κατά τό 1934-35 είς τήν έπιχείρησίν των προσετέθη 
καί τό Γραφεΐον ’Αδελφών Άργύρη, δπερ ίδρυθέν τό 
1931 είσήγε άρκετάς ταινίας γαλλικής ιδίως παρα- 
γής καί τινας άμερικανικάς καί τό όποιον έκαμε τήν

πρώτην είς τήν ά
γοράν μας έμφάνι- 
σίν του μέ τήν είς 
τό «Πάνθεον» μετά 
καταπληκτικής έπι- 
τυχίας προβληθεί- 
σαν ταινίαν “Κατη
γορούμενη έγέρ- 
θητι„.

Τά ένωθένταΓρα- 
φεΐα μέ τόν συντο
νισμόν τών προσπα
θειών των έπεβλή- 
θησαν έτι μάλλον, 
έχουν δέ πάντοτε 
νά παρουσιάσουν 
ταινίας έκλεκτάς, 
πέρυσιν δέ άκόμη 
είχον κλείσει τήν 
παραγωγήν τών με
γάλων 'Εταιριών 
Ούνιβέρσαλ καί 
«Παραμάουντ» ήν 
τελευταίως άπέ- 
σπασε τό νεοϊδρυ- 
θέν γραφεΐον’«Σκεύ 
ρας Φίλμς».

ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Έκ τών έταίρων τών συνερ- 
γαζομένων Γραφείων «Άμο 

λοχίτης · Βουλγαρίδης καί 
Α. Ε- Κ. Ε.

Τούτο ούδεμίαν, έννοεϊται, έπίδρασιν είχε έπί 
τών έργασιών τών Γραφείων Άμολοχίτη - Βουλ
γαρίδη καί Α.Ε Κ.Ε , τό όποιον δι’έφέτος είσήγαγε 
πολλά καί έκλεκτά φίλμς Γαλλικών, Γερμανικών καί 
Αύστριακών Εταιριών καί τοιαϋτα τής ’Αμερικανι
κής Ούνιβέρσαλ.

Ή μέση έτησία κυκλοφορία ταινιών τοΰ Γραφείου 
τούτου είς Κινηματογράφους α' βιζιόν φθάνει τάς 60— 
70 αΐτινες κυκλοφορούν είς δλην τήν Ελλάδα.

Πρός έξυπηρέτησιν τών διευθυντών Κινηματο
γράφου έν τή Βορείω Έλλάδι ύπάρχει άντιπροσω- 
πεία έν Θεσσαλονίκη ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ Άρι- 
στοτέλους Μενδρινοΰ, δστις είναι είς έκ τών καλλί- 
τερον κατεχόντων τά κινηματογραφικά ζητήματα Ελ
λήνων. Επίσης οί έκ τών κεντρικωτέρων κινηματο
γράφων τής Μακεδονικής πρωτευούσης “Πάλας,, j<a'i 
“Πατέ„ είναι ύπό τήν έκμετάλλευσιν τοΰ ώς άνω 
Γ ραφείου.

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ-Ι-Ν ΜΑΓΙΕΡ

"Ετερον έξ ίσου σοβαρόν Γραφεΐον είσαγωήγς 
καί έκμεταλλεύσεως ταινιών είναι τό ύπό τής έκ 
τών μεγαλειτέρων καί διασημοτέρων Αμερικανικών

Εταιριών παραγωγής ταινιών ίδρυθέν άντιπροσω- 
πευτικόν Γραφεΐον

'Υφιστάμενον άπό δετίας περίπου έν Άθήναις 
καί μετατραπέν είς 'Ανώνυμον Μετοχικήν Έλληνι- 
τήν Εταιρίαν ύπό τόν τίτλον «Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάγιερ|Φίλμς (Ελλάς), Α.Ε. δέν είσάγει μένδσας ται
νίας τά προμνησθέντα, άλλά λόγω τής έμπορικής

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ XaPTY
Διευθυντής τής έλληνικής 
«Μέτρο Γκόλντουϊν Μάϋερ 

Φίλμς (Ελλάς)» A. Ε.

βαρύτητος τών παρ’ 
ούτοΰ εΐσαγομένων 
έτησίως 25 30 φίλμς 
οί εισπράξεις του 
δύιανταινά ύπολο 
γισθοΰν ώς άντι 
στοιχοΰοαι πρός 
πολύ περισσότερός 
άλλων Γραφείων.

Άπό μιας πεντα
ετίας ήδη τό Γρο- 
φεΐον τής Άνωτύ 
μου Μετοχικής Έλ
ληνικής Εταιρίας 
«Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάγιερ- διευθύνει ό 
κ ’Εδουάρδος Χάρ- 
τυ, ένας δραστήρι
ος, έγκυκλοπαιδι- 
κώτατα μορφωμέ
νος καί προσηνέ- 
στατος νέος γεν
νηθείς έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. "Ισως 
δέ αύτή ή σύμπτω

σις τής γεννήσεώς του έν Ανατολή καί τής γνώσε- 
ως τών συνηθειών, τοΰ χαρακτήρος καί τών άντι- 
λήψεων των Χαών τής Ανατολής, νά συνετέλεσεν είς 
τήν διαρκή πρόοδον τών έργασιών τής Εταιρίας έν 
Έλλάδι.

Ή Μέτρο Γκόλντουϊν, διά τήν έποπτείαν τής κι- 
νήσεως τών είς τά Βαλκάνια και τήν Ανατολήν 
άντιπροσωπειών καί Γραφείων της, διατηρεί έν Εύ· 
ρώπη ένα άνώτερον διευθυντήν, τόν συμπαθέστατον 
κ. Αλβέρτον Κόρνφελδ, δστις κατά μικρά χρονικά 
διαστήυατα έπισκέπτεται καί έλέγχει τήν καλήν ή 
κακήν πορείαν τών έργασιών τών έν Ανατολή άν- 
τιπροσωπειών της. Έν τούτοις δ κ. ΚόρνφεΖδ είς τήν 
Έλλάδα_μόνον άπαξ ένεφανίσθη κατά τό 5ετές διά
στημα τής παρά τοΰ κ. Έδ. Χάρτυ διευθύτσεως τοΰ 
Γραφείου_Άθηνών. ΤοΟτο άποτελεΐ τό τρανώτερον 
δείγμα τής άψόγου καί τελείας διαχειρίσεως τών 
συμφερόντων τής Μέτρο, άπό τόν κ. Χάρτυ.

Διά_τήν έξυπηρέτησιν τών έν τή Βορείω Έλλάδι 
πελατών της καί τήν έν γένει εύρυτέραν τών έργα
σιών της άνάπτυξιν ή «Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγιερ», 
διατηρεί έν Θεσσαλονίκη ύποκατάστημα ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ συμπαθεστάτου καί είδικωτάτου είς 
τά κινηματογραφικά κ. Αντωνίου Δεσύλλα Καί τό 
ύποκατάστημα θ)ν(κης έργάζεται λίαν άποδοτικώς, 
τόσον χάρις είς τήν έμπορικήν άξίαν τών φίλμς 
τής Μέτρο, δσον καί χάρις είς τάς συμπαθείας τών 
όποιων παρά τών διευθυντών κινηματογράφων άπο- 
λαμβάνει ό κ. Δεσύλλας.

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 
ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ A. Ε.

Αί δύο αύταί μεγάλαι Έταιρίαι παραγωγής μό
λις πρό 2 1)2 ή 3 έτών άντιπροσωπεύονται έπισήμως, 
θϋτως _είπεΐν, έν Άθήναις. Δέον νά όμολογηθή δμως 
°τξ υπήρξαν έκτάκτως τυχηραί είς τόν διορισμόν 
του γενικού δι_ευθυντοΰ τοΰ έδώ Γραφείου φων ώς 
Χάί τού λοιποΰ προσωπικού των.

Ό κ. Βίκτωρ Μιχαηλίδης είς δν έχει άνατεθή ή 
γενική διεύθυνσις, δέν είναι μόνον κάτοχος τών μυ
στικών τής εργασίας, άλλά καί συμπαθέστατος είς 
τούς έκπροσώπους τοΰ κινηματογραφικού κλάδου.

Οϋτω αί Έταιρίαι αύταί τών όποιων πρό πεντα
ετίας οϋτε κάν είσήγοντο ταινίαι, έκυκλοφόρησαν 
εύθύς τό πρώτον έτος τής όργανώσεως τής άντιπρο- 
σωπείας, άρκετάς 
ταινίας, πράγμα 
πού όφείλεται βε
βαίως καί είς τήν 
ποιότητα τών ται
νιών, άλλά κυρίως 
εις τόν διευθυντήν 
τοΰ Γραφείου

"Ηδη ό άριθμος 
τών εΐσαγομένων 
ταινιών, πού είναι 
ποικίλοι ώστε νά 
δύναται τό γραφεΐ- 
ον νά έξυπηρετή 
οίασδήποτε τάξε- 
ως κινηματογράφον 
πρός οίοσδήποτε 
νοοτροπίας κοινόν 
καί άν άνταποκρί 
νεται, βαίνει δλοέν 
αύξανόμενος. Ά- 
πόδειξιν άλλωστε 
τής προοδευτικής 
έπί τά βελτίω έξε- 
λίξεως τής «Γουώρ- 
νερ Μπρός Φέρστ 
Νασίοναλ Φίλμς
Ελλάς Α. Ε.» άποτελεΐ καί τό δτι διά τήν ταχυτέ- 
ραν καί καλυτέραν έξυπηρέτησιν τής έν τή Β Έλ
λάδι πελατείας της ΐδρυσεν ύποκατάστημα έν Θεσ
σαλονίκη Τσιμισκή 41 ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ά- 
ναστ. Τσατσαπά.

ΒΙΚΤ9Ρ ΜΙΧΔΗΔΙΔΗΣ
Διευθυντής τής έλληνικής 
«Γουώρνερ Μπρός, Φέρστ Νά- 
σιοναλ Φίλμς (Ελλάς)» A. Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

"Ετερον σοβαρόν, μέγα, μέ ποικιλίαν ταινιών 
πρός έκμετάλλευσιν, Γραφεΐον, είναι ή Ελληνική 
Κινηματογραφική Ένωσις. Ταύτην έχουν άπαρτίσει 
συγχωνευθεΐσαι κατά τό 1932 τρεις προγενέστερον 
ίδρυθεΐσαι καί μέ εύφημον παρελθόν Έταιρεΐαι έκ
μεταλλεύσεως κινηματογοαφικών ταινιών καί κινη
ματογράφων : Ή «Σινέ Όριάν- ύπό τόν κ. Βακο- 
γιάννην, διαθέτουσα τό «ΣπΧέντιτ», ή «”Ικα Φιλμ» τών 
άδελφών Ίωάν. καί Χρ. Κουρουνιώτη. διαθέτουσα 
τόν «Απόλλωνα» καί ή «Συμβατική» ύπό τόν κ. θεο- 
φάνην Δαμασκηνόν διαθέτουσα τήν έποχήν τής ίδρύ- 
σεως τό «Οϋφα Πάλας», οΰτινος τήν έκμετάλλευσιν 
ώς κινηματογράφου β' βιζιόν έκράτησεν άπό τριε
τίας ό ιδιοκτήτης του κ Κ. θεοδωρίδης.

Έν έτος μετά τήν ϊδρυσίν της, ήτοι τό 1933, ή 
Έλλην. Κινηματογραφική "Ενωσις ίδρυσε καί τόν πο- 
λυτελέστερον διά τήν έποχήν έκείνην κινηματογρά
φον «Τιτάνια», δστις καί μετά τήν ίδρυσιν τοΰ «Ρέξ» 
δέν έχασε τίποτε άπό τήν μεγαλοπρέπειάν του

Σήμερον, άσχέτως πρός τό λαμπρώς βαΐνον μέ
ρος τής έκμεταλλεύσεως θεάτρων, ή Ε Κ Ε. εισάγει 
περί τάς 70—80 ταινίας έτησίως, τάς οποίας έκμε- 
ταλλεύεται μετά τήν α' παρά τών θεάτρων της προ
βολήν είς τούς κινηματογράφους β' βιζιόν είς τε τάς 
Αθήνας, τόν Πειραιά, τήν Θεσσαλονίκην καί τάς 
λοιπάς πόλεις τής Ελλάδος.

Αί ταινίαι αύταί είναι ποικίλης προελεύσεως μέ 
μίαν τάσιν’ τήν ϊκανοποίησιν τοΰ κοινοΰ. Προέρχον
ται οϋτω άπό τά στούντιο τής Οϋφα, τής όποιας 
έχει καί τήν άποκλειστικήν άγοράν καί άπό διαφό
ρους άλλας παραγωγός τής Εύρώπης καί Αμερικής



<K 1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΊΉΡ»
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΊΉΡ»

Διά τό τρέχον κυρίως έτος ή Ε.Κ.Ε. τής όποιας 
ώς πρός τό Εκμεταλλευτικόν τών ταινιών μέρος ιθύ
νων νοΰς είναι δ συμπαθέστατος εις τόν κύκλον τών 
κινηματογραφιστών κ. θ Δαμασκηνός, δπως διά τδ 
έπιχειρηματικόν τής έκμεταλλεύσεως μέρος ή ψυχή 
είναι δ κ. I Κουρουνιώτης, μιά πραγματική ώτοριτέ 
εις τήν σφυγμομέτρησιν τών προτιμήσεων τοΰ κοινού, 
έχει προμηθευθή ταινίας Γαλλικής καί Γερμανικής 
παραγωγής, δλίγας Αύστριακός καί ’Αμερικανικός, 
δλας έκλεκτής ποιότητος. Προκειμένευ διά τήν έξυ- 
πηρέτησιν τών διευθυντών Κινηματογράφων τής Βο
ρείου ‘Ελλάδος, ή 'Ελληνική Κινηματογραφική "Ενω- 
σις διατηρεί Γραψεΐον έν Θεσσαλονίκη ύπδ τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. Χρ· Δημητροπούλου, νεόΐμητον [δικόν 
της κινηματοθέατρον ύπδ τόν τίτλον «Τιτάνια» καί 
.συνεργάζεται μετά τοΰ κ. Γ Δαρβέρη, διευθυντοΰ τοΰ 
κινηματογράφου «Διονύσια» Τέλος δ κύκλος τών 
έργασιών τής Εταιρίας ταύτης είναι εύρύτατος, άπο- 
ζή δέ πλησίον της ένα σημαντικόν πλήθος άτόμων.

«ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ»

Τό μικρας όλκής σήμερον Γραψεΐον έκμεταλλεύ" 
σεως ταινιών, Σωκράτους 43, έχει διευθυντήν καί 
Ιδρυτήν ένα τών πρωτοπόρων τής Κινηματογραφι
κής κινήαεως. Τόν κ. Εύάγγελον Μαυροδημάκην, 
δστις είναι ό πρώτος ιδρυτής Κινηματογράφου έν 

Σμύρνη καί άκρι· 
βώς εις τό έκεΐ θέ· 
ατρον Κοκκόλη.Άρ 
γότερον ή ’Εταιρία 
ήν δ κ.Μαυροδημά- 
κης ίδρυσε καί δι- 
ηύθυνεν, ώκοδόμη- 
σεν ίδικόν της θέ- 
ατρον, τό περίψη- 
μον «Παλλάς ’Αθή
να», διεξήγε δέ 
συγχρόνως καί έμ- 
πόριον ταινιών κυ
ρίως Γαλλικών καί 
Ιταλικών.

Τό 1911-12 ό κ. 
Μαυροδημάκης έγ- 
καθίσταται εις **- 
θήνας, τό δέ 1913 
άνοίγει τόν Κινη
ματογράφον «Παλ-

ΕΥΑΓ- /AAYPO0HMAKHS
Ό παλαίμαχος καί άκακος 
κινηματογραφιστής, διευθυ 
ντής τοΰ δμωνύμου γραφείου.

λάς Άθηνδ» έπί 
τής όδοΰ Σταδίου, 
έκεΐ δπου ήδη τό 
μέγαρον Εψεσίου, 
συγχρόνως δέ ά- 
σκεϊ καί τό έμπό_
ριον ταινιών.

Τό 1916 μέ τά Νοεμβριανά γεγονότα ό κ. Μαυ
ροδημάκης έμπιστευθείς τήν διεύθυνσιν τοΰ έν Άθή 
ναις Γραφείου του εις τους κ. κ. Πρίντζην καί Σόρ- 
μπη, έγκαθίσταται εις Παρισίους δπόθεν έκλέγων 
αύτοπροσώπως διαφόρους ταινίας μεγάλης έμπορι- 
κής άξίας, πού προβληθεΐσαι συνήρπασαν τό κοινόν 
καί τάς στέλλει πρός έκμετάλλευσιν ένταΰθα. ΑΙ 
ταινίαι αύταί ήσαν κυρίως Γαλλικαί καί ’Αμερικανι
κοί τών ‘Ηνωμένων Καλλιτεχνών. Τέλος έπανελθών 
εις ’Αθήνας ίδρυσε τό 1930 νέον Γραφεΐον Έμπο- 
ρείας ταινιών μετά τοΰ κ. Ζερβού καί ΰπό τόν τίτλον 
Ε. Μαυροδημάκης καί Σια, τό όποιον δμως μετά 
1 1]2 έτος διελύθη, λόγω διαφωνίας τών συνεταίρων 
οίτινες προσέφυγον εις τά δικαστήρια, δπου καί έκ- 
κρεμεΐ είσέτι ή ύπόθεσίς των.

“Ηδη δ κ. Μαυροδημάκης διατηρεί τό Γραψεΐον 
«Μαϋρο Φιλμ» καί εισάγει έλαχίστας ταινίας κατ’ 
τος κυρίως Γαλλικός.

ΣΚΟΥΡΑΣ Φ1ΛΜΣ A. Ε.
Μολονότι πρό τετραμήνου μόλις ίδρυθεϊσα ή Ε

ταιρία αύτή, είναι έκ τών ίσχυροτέρων 'Ελληνικών 
τοιούτων, προώρισται δέ νά παίξη πρωτεύοντα

ΑΘ^Ν. ΣΚΟΥΡΔΣ
Γεν. Διευθυντής τής Άν. Ε

ταιρίας «Σκούρας Φίλμς»

ρόλον εις τό έμ· 
πόριον ταινιών.

Ό ιδρυτής της 
κ. Άθ. Σκούρας, 
ένας συμπαθέστα
τος καί εύγενικώ 
τατος νέος, έάν 
δέν έχη τήν μεγά- 
λην, τήν πολυετή 
πείραν τών πα
λαιών συναδέλ
φων του, έχει ύ· 
πέρ αύτοϋ μίαν 
μόρφωσιν εύρεΐαν 
καί τό προσόν τής 
τετραετούς παρα
μονής του έν ’Α
μερική, κοντά εις 
τόν ήγεμόνα τών 
κ ι ν η μ ατογραψι 
ατών τής ύφηλίου, 
τόν θειον του κ. 
Σπ. Σκούραν. Ή 
δέ σπουδή του έ 
κεΐ, δ συγχρωτι
σμός ό συνεχής 
πρός τό τέλειον, 

γνώστης των Κινηματογραφικών πραγμάτων θειον 
του, μαζί μέ τήν ζωτικότητα τής νεότητος καί τήν 
φιλοδοξίαν τής άναδείξεως, άποτελοΰν καί καλά 
καί άρκετά προσόντα πού ύπόσχονται τήν καλήν στα 
διοδρορίαν.

Ό ιδρυτής τής Σκούρας Φίλμς A. Ε. πού ούδεμίαν 
εχει σχέσιν πρός_τήν πατρικήν έπιχείρησιν τής έκ
μεταλλεύσεως τών «Ρέξ» καί «Άττικότ» είσήγαγεν 
έφέτος περί τάς 50—60 ταινίας άρΐστάς, μεταξύ τών 
όποιων, έκτος τών 
παραγωγής «Παρα- 
μάουντ» καί«ΚΚΟ», 
τών όποιων, έχει 
τήν άποκλειστικήν 
διά τήν 'Ελλάδα 
έκμετάλλευσιν πε
ριλαμβάνονται καί 
άρκεταί Εύρωποϊ- 
κής παραγωγής. Α
πό δέ τοΰ παρελ
θόντος Νοεμβρίου 
ήνόρασε καί τήν 
παραγωγήν τής 
«Τουέντιεθ Σιντσο- 
ρυ Φόξ Φιλμ» διά 
5 περίπου έτη,δια- 
λυθείσης κατόπιν 
τούτου τής έδώ Ά- 
νωνύμουΈλληνικής 
Έ τ α ι ρ είας «Φόξ 
Φιλμ» Διά τό μέλ
λον δ κ. Σκούρας, 
ποΰπροσέλαβεν ώς 
διευθυντήν τής Έκ
μεταλλεύσεως τόν 
γνωστότατον ε ίς

STA/ΛΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
Διευθυντής τής Έκμεταλλεύ
σεως τής Άνων. Εταιρίας

τούς κινηματογραφικούς κύκλους καί πολύπειρον κ. 
Στάμον Σταμέλον, προβλέπει αΰξησιν τοΰ εισακτέ
ου ποσού.

Πάντως, ώς μας έδήλωσεν, δ σκοπός εις τόν ό
ποιον θά τείνουν δλαι αΐ προσπάθειαι τής Εταιρείας

του, είναι ή πρόθυμος καί πληρεστάτη έξυπηρέτησις 
τών διευθυντών Κινηματογράφων τής Ελλάδος.

ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Ή μεγάλη αύτή Κινηματογραφική Εταιρία παρα 
γωγής ταινιών είναι έκ τών πρώτων, άν μή ή πρώ 
τη έκ τών ξένων, πού άντελήφθησαν τήν άξίαν τής 
Ελληνικής άγορδς καί τήν καταναλωτικήν δύναμίν 
της. Οΰτω άπό τοΰ 1926 ήδη, ίδρυσε Γραψεΐον ’Αν
τιπροσωπείας έδώ καί άκριβώς έπί τής όδοΰ Απόλ
λωνος 1. ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ μακαρίτου Στεφ. 
Στεψανίδη (Στήβενς) έπί μακράν ζήσαντος έν Ά 
μερική.

Ωσάν δμως νά τήν καταδιώκη μία βάσκανος 
μοίρα, έσχε μίαν άλλεπάλληλον σειράν άτυχιών 
εις τήν έκλογήν τών άντιπροσώπων της, πλήν δύο, 
τριών έξαιρέσεων. Ό άείμνηστος Στεψανίδης έπί 
παραδείγματι, έκτός τοΰ δτι έστάθη άδύνατον νά 
προσανατολισθή πρός τάς άντιλήψεις τοΰ κοινοΰ 
μας καί τών διευθυντών Κινηματοθεάτρων, έπασχε 
βαρέως καί φυσικά έστερεΐτο τής άπαιτουμένης 
ζωτικότητας καί τών άλλων άπαραιτήτων προσόν
των διά τήν προαγωγήν τών συμφερόντων τής ·Φόξ».

Οϋτω μετά πάροδον πολυτίμου χρόνου ή Έται- 
ρίαήναγκάσθη ν’ άποστείλη εις Αθήνας τόν κ. Φράν- 
σις Χάρλεϋ μέ τήν έντολήν νά άπολύση τόν Στε- 
φανίδην. Ό κ. Χάρλεϋ άναλαμβάνων τήν διεύθυνσιν 
τοΰ Γραφείου Αθηνών προσέλαβε διά τήν ρύθμισιν 
τών άφορόντων τήν έκμετάλλευσιν ταινιών, τόν κ 
Στάμον Σταμέλον, δστις μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν 
δραστηριότητα έδωκεν έντός έλαχίστου διαστήματος 
σημαντικήν έκτασιν εις τήν διάθεσιν τών ταινιών 
τής Εταιρίας. Δυστυχώς, ή Εταιρία άνεκάλεσε 
πολύ συντόμως τόν κ. Χάρλεϋ διά νά τοΰ άναθέση 
τήν έπίβλεψιν τών έν Βραζιλία συμφερόντων της 
καί έστειλεν άντ’ αύτοΰ έδώ τόν κ. Τζάντκερ, δστις 
άντΐ νά προάσπιση τά συμφέροντά της, έξέθετε 
μέ τήν συμπεριφοράν του τό γόητρον τής Φόξ. Ό 
κ. Τζάντκερ δχι μόνον δέν είχε τήν έμπορικήν όξυ- 
δέρκειαν πού άπήτει ή θέσις του, άλλ’ ούδέ τήν 
στοιχειώδη άξιοπρέπειαν πού έχρειάζετο. "Ενας 
άλήτης, διοριζόμενος εις τοιαύτην θέσιν, θά έξεπρο- 
σώπει καλλίτερον τήν «Φόξ» παρ’ αύτός δ περίερ
γος τύπος, πού έφίρετο ώς τραμπούκος καί διεπλη- 
κτίζετο εις τούς δρόμους μέ τούς κουλουροπώλας, 
μέ δσην εύκολίαν δέν θά τό έκαυε ένα χαμίνι.

Φυσικά άντεκατεστάθη διορισθέντος ώς γενικοΰ 
διευθυντοΰδιά τήν Εγγύς ’Ανατολήν τοΰ κ Μάνσψελδ, 
μέ διευθυντήν τόν κ. Σταμέλον. Καί δ νέος δμως 
γενικός διευθυντής, ήτο έπίσης έκκεντρικός τύπος, 
άστατος καί υπουλος χαρακτήρ καί αϊ έργασίαι τής 
έταιρίας θά έβαραθροΰντο, άν δέν ύπήρχέν εις αύτήν 
δ κ. Σταμέλος.

Τέλος πρό μιας διετίας, παραιτηθέντος τοΰ κ. 
Σταμέλου, τήν διεύθυνσιν τής «φόξ» άνέλαβεν ό 
τέως έν Βουλγαρία Πράκτωρ της κ. Κ. Λουλουδό- 
πουλος, δστις άναμφισβητήτως κατέβαλε μεγάλας 
προσπάθειας διά νά διατηρή τόν πελατείαν τής 
έταιρίας καί νά διορθώνη τις γκάφφες τοΰ γενικοΰ 
διευθυντοΰ του κ. Μάνσψελδ

Μοιραίως μίαν ώραίαν πρωίαν έπαύθη καί δ κ. 
Μάνσψελδ. ’Αλλά οι διευθύνοντες τήν «Φόξ» άντί νά 
διαλέξουν έναν άνθρωπον άντάξιον πρός τήν κίνη- 
σιν τής άγοράς μας, άκολουθοΰντες φαίνεται τήν 
άρχήν τοΰ «μπόν πούρ λ’Οριάν» μας έστειλαν έναν 
άλλον παράξενον τύπον, τόν νεαρόν κ. Βίτ. Καί 
αύτός ώς δλοι οί προκάτοχοί του έξαιρέσει τοΰ κ. 
Χάρλεϋ, είχε τόσην ιδέαν περί τών κινηματογραφι
κών πραγμάτων, δσην γνώσιν περί άστρονομίας δύ- 
ναται νά έχη ένας. ..άνθρακωρύχος. Καί ό ίδιος άλ
λωστε, δέν έδίσταζε νά λέγη δτι τό. μόνον πράγμα 
πού ήξερε ήταν τό νά παίζη' γκόλφ, έψ’ώ καί κάπο
τε ένεψανίσθη εις τά Γραφεία τής Έταιρίας μέ κον

τό πανταλονάκι καί άνοικτό άλλά «Μπάΰρον» καί 
κάτι πλέον, ύποκάμισσον πρός μέγα σκάνδαλον τών 
διαβατών τής όδοΰ Έμμ. Μπενάκη. ,

“Οπως ήτο φυσικόν, δ Βίτ άνεκλήθη καί ή «Φόξ» 
μέ διευθυντήν τόν κ. Λουλουδόπουλον, ε’ιργάζετο 
είσάγουσα 20 - 30 ταινίας έτησίως διατηρσΰσα δέ 
καί Αντιπροσωπείαν έν Θεσσαλονίκη ύπό τόν κ. Σ. 
Μαλλάχ γνώστην τών Κινηματογραφικών πραγμά
των, άνθρωπον δραστήριον καί συμπαθέστατον είς 
τόν κύκλον. Δυστυχώς ή Εταιρία αύτή, παρά τήν 
άλλαγήν πού έπήλθε τελευταίως, είτε λόγφ τών 
κακών προηγουμένων είτε δΓ άλλους λόγους, δέν 
ήδυνήθη νά κρατηθή καί κατά τά μέσα Νοεμβρίου 
διελύθη. Έψεξής τήν παραγωγήν τής «Φόξ Τουέν- 
τιεθ Σέντσορυ» άνέλαβε τό νεοΐδρυτον μέν, άλλά 
μέ πολύ σφρίγος καί ζωτικότητα Γραψεΐον έκμε
ταλλεύσεως ταινιών «Σκούρας Φίλμς».

ΕΜΜ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

Τό ύπό τήν έπωνυμίαν τοΰ ϊδρυτοΰ του Γραψεΐον 
έκμεταλλεύσεως ταινιών μολονότι, νέον, έχει άξιό- 
λογον κίνησιν καί άσφαλώς θά σημειώση άξιοζή- 
λευτον δράσιν. Ό κ. Έμμαν. Καλόγηρος ρστις τό 
έδημιούργησε τό 1936 δτε άπεχώρησεν έκ τής Α.Κ.Ε. 
διέθεσε εις αύτό έκτός τών κεφαλαίων του, τήν πο
λυετή πείράν του, τήν έργατικότητα, τό άκέραιον 
τοΰ χαρακτήρος του καί τήν έντιμότητά του. Έκτός 
τούτου έπέτυχβ ώς συνεργάτην ένα κινηματογραφι
στήν πείρας, δράσεως, άντιλήψεως καί άγαπητόν 
εις τήν άγοράν, τόν κ. Κωνστ. Λαζαρίδην-

Τό Γραψεΐον τοΰ κ. Καλογήρου εισάγει άρκετά 
φιλμ έτησίως κατά προτίμησιν Εύρωπαΐκής παραγω
γής, ένδιαφερόμενον κυρίως διά τήν ποιότητα καί 
τήν έμπορικότητα παρά διά τήν ποσόβητα.

Έπίσης διαθέτει καί τήν έκμετάλλευσιν τών Έ- 
κλαίρ ζουρνάλ. Διά τήν έκμετάλλευσιν τών* ταινιών 
του έν Βορείφ Έλλάδι άντιπροσωπεύεται ύπό τοΰ 
έν Θεσσαλονίκη κ. Μαλλάχ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Μολονότι δέν άριθμεϊ ή 5ετή βίον, έχει έπιβληθή 
εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους. Ίδρύθη τό 
1932, δτε ήνοιξε τάς πύλας του ή μεγαλοπρεπής κι-

ΞΠΥΡΟδ· ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Διευθυντής τής «Άνων. Κινημ. 
Έταιρίας» καί τοΰ Κινηματο

γράφου «Παλλάς».

νηματογραφική αί
θουσα «Παλλάς»είς 
τό μέγαρον τοΰ Με
τοχικού Ταμείου. Ί- 
δρυταί της οι έ- 
χοντες καί τήν έκ- 
μετάλλευσιν τοΰ κι- 
νηματογράψου 
«Παλλάς» κ. κ· Στε
φ α ν ό π ο υ λος καί 
Έμμ. Καλόγηρος, 
οίτινες τό 1933 τήν 
μετέτρεψαν εις Α

νώνυμον Μετοχικήν 
Κ ιν ηματογραφικήν 
‘Εταιρίαν ‘Η Α Κ Ε. 
άρχικώς έφερεν δ
λίγας ταινίας γαλ
λικός κλπ.ήγόρασε 
δέ καί τό δικαίωμα 
τής έκμεταλλεύσε
ως τών ταινιών τής 
Παραμάουντ.
Πρό διετίας δ κ. 
Έμμ Καλόγηρος ά
πεχώρησεν ταύτης, 
τήν έκράτησαν δέ

οί ’Αδελφοί Ιωάννης καί Άλέκος Στεφανόπουλοι, 
οίτινες έμετρίασαν τήν εισαγωγήν ταινιών. Τό λή



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

ξαν έτος δμως (1937) τό Μετοχικόν Ταμεϊον Στρα
τού, Ιδιοκτησία τού όποιου ώς προείπομεν είναι καί 
ό Κινηματογράφος «Παλλάς», ήγόρασεν δλας τάς 
μέτοχός τής Εταιρίας ταύτης καί τήν κατέστησεν 
έπιχείρησίν του, άναλαβόν και τήν έκμετάλλευσιν 
τοΰ Κινηματογράφου του. Διά τήν διεύθυνσιν των

Τ· ΠΟΠΛΧΡΙΪΤΟΦιΛΟΥ
Διευθυντής τοΰ Τμήματος τής 
Έκμεταλλεύσεως ταινιών τής 

«’Αν. Κινημ. Εταιρίας»

έργασιών τής A Κ. 
Ε. τό Μετοχικόν 
Ταμεϊον προσέφυ- 
γεν είς τόν έκ των 
μετόχων του άπό- 
στρατόν άνώτερον 
άξιωμα-ικόν καί εί- 
δικώτατον περί τά 
κ ι ν η ματογραφικά 
ζητήματα κ. Σπ. 
Πονταζήν μέ βοη
θόν του είς τά τής 
έ κ μ ε τ α λλεύσεως 
ταινιών τόν κ. Τά 
κην Παπαχριστοφί- 
λου.

Μέ τοιούτους συ- 
νεργάτας,πρός τούς 
όποιους συμπαθέ
στατα διάκεινται 
πάντες οί κινημα- 
τογραφισταί και οί 
όποιοι έχουν εκτός 
τής άπολύτου γνώ- 
σεως τής άντιλή- 
ψεως τοΰ κοινού 
καί τής εύρείαν

των μορφώ τέως καί μακράν έπαγγελματικήν πείραν, 
ή Α.Κ.Ε. θά γνωρίση ήμέρας θριαμβευτικών έπι- 
τυχιών.

"Ηδη ή A Κ.Ε. κάνη εύρυτάτην έκμετάλλευσις 
ταινιών κυρίως εύρωπαϊκής καί ’Ιταλικής παραγω 
γής. δεδομένου δτι άπό τίνος είς τήν ’Ιταλίαν έδόθη 
νέα ζωή καί ώθησις είς τήν παραγωγήν φίλμ. Διά 
τό τρέχον έτος ή μόνη προβληθησομένη Ιταλική 
ταινία θά είναι «Σκηπίων ό Αφρικανός».

ΑΣΓΟΡΙΑ ΦΙΛΜ

Πρόκειται περί Εταιρίας νέας ίδρυθείσης τό παρελ
θόν μόλις έτος, άλλα μέ διευθυντήν τόν παλαιότατον καί 
πολύπειρον κινηματογραφιστήν κ. Ά. 'Αναστασιάδην έκ 
τών παλαιών συνεργατών τής «Σινέ Όριάν» καίτής«Έλλ. 
Κινηματογραφικής Ένώσεως» καί ό ότοΐος έπί τής έπο- 
χής τοΰ βωβού είχε φέρει δλας τάς σημειωσάσας θριαμ
βευτικήν επιτυχίαν ταινίας τής παγκοσμίου παραγωγής.

Τά Γραφεία τής «Άστόρια Φίλμ» εύρίσκονται επί τής 
όδοΰ Πατησίων 32 εισάγει δέ έτησίως περί τάς 35 διαφό
ρους ταινίας, καί έχει τήν αποκλειστικήν έκμετάλλευσιν 
διά τήν ‘Ελλάδα τά υπό τής ‘Εταιρίας τών Ηνωμένων 
Καλλιτεχνών τής ’Αμερικής παραγόμενα φίλμ.

‘Ενί λόγφ πρόκειται περί έιαιρίας σοβαράς τήν ο
ποίαν ή πείρα τού κ. Άναστασιάδη θά έπιβάλη είς τήν 
συνείδησιν τών Ελλήνων διευθυντών Κινηματογράφων.

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗ

Τό Γραφεΐον τούτο, έάν σήμερον παρουσιάζει 
κάποιαν ΰφεσιν είς τάς συναλλαγάς του, ύπήρξε 
μιά έποχή, πού κατείχε τήν μονοπωλειακήν σχεδόν 
έκμετάλλευσιν ταινιών. ΣυσταΘέν ύπό τοΰ κ. Ιωσήφ 
Μαργουλή τό 1912 είχε τήν άποκλειστικήν τότε 
έκμετάλλευσιν ταινιών καί μηχανημάτων προβολής 
Πατέ, ποΰ ήσαν περιζήτητες. Αί ταινίαι ήσαν τότε 
μάλλσν έπεισοδιακαί άργότερον δέ, δταν. ήρχισαν 
νά γίνωνται εύμενώς δεκταί άπό τό κοινόν καί ται- 
νίαι έπί άνωτέρου θέματος σεναρίων, ήρχισε νά εί- 

σάγη καί άλλων παραγωγών τοιαύτας, κυρίως λαϊ
κός, χωρίς νά παραλείπη νά είσάγη καί διά τό μορ- 
φωμένον κοινόν τοιαύτας Τελευταίως μάλιστα ύ- 
πήρξεν άποκλειστικός άγοραστής διά τήν ‘Ελλάδα 
τής παραγωγής μεγάλων ‘Εταιριών ώς τής Κολού- 
μπια, τής Ούνιβέρσαλ καί άλλων.

"Ηδη εισάγει ευρωπαϊκός καί ’Αμερικανικός ται
νίας είς μικρόν μέν ποσότητα άλλά μεγάλης έμπο- 
ρικότητος.

ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΤ("Ανλας Φίλμ)

Μεταξύ τών δλίγων έπιζώντων παλαιών κινηματογρα
φιστών τής Ελλάδος καί τής ‘Ανατολής έξεχουσαν ά 
σφαλώ; θέσιν κατέχει ό κ. Κυριακόπουλβς. Πολύ πρό τής 
Μικρασιατικής καταστροφής διετήρει αρκετούς κινηματο
γράφους έν Κων)τόλει, Θράκη καί Σμύρνη, διβξήγε δέ 
εϋρύτατον έμπόριον ταινιών βωβών, διατηρών πρύς [τούτο 
Γραφειον καί έν Άθήναις έπί τή: οδού ’Ακαδημίας.

Μετά τήν υπογραφήν τής μεταξύ ‘Ελλάδος καί Τουρ
κίας συμφωνίας περί ανταλλαγής τών πληθυσμών, δ κ. 
Κυρισκότουλος ύπεχρεώθη νά φύγη έκ Τουρκίας, ο
πότε ήναγκάσθη ν' άλλάξη έπάγγελμα, καθ’ ό ζημιωθείς 
έκ τής έκτοπίστως, καί νά «ραπή πρός άλλας επιχειρή
σεις.

Όπως δμως συμβαίνει μέ δλους τούς άσχοληθέντας 
μέ τά κινηματογραφικά, μετά μικρόν διάστημα ξαναγύ- 
ρισε στήν παληά του αγάπη Έπανεσύστησε έτσι τό Γρα- 
φεϊον του, έγκαταστήσας αυτό έιί τή: όδοΰ Λυκούργου 
18 καί ήρχιβε τήν εισαγωγήν ταινιών ιδία δέ ’Αμερικα
νικών, άνέλαβε δέ έπί ένα διάστημα καί τήν εκμετάλ- 
λευσιν τής «Μπαβάρια».

Τέλος μέ τήν δραστηριότητα πού ανέπτυξε κοί χάρις 
εις τήν εντιμότητα του ό κ. Κυριακόπουλος έργάζεται ά
ριστα, έχει δέ άποκτήση καί ένα θερινόν κινηματογράφον 
είς τό Περιστέρι ύπό τόν τίτλον «Όρφεύς» καί ένα χει
μερινόν είς τά Ταμπούρια Πειραιώς ύπό τόν αΰτόν τίτλον.

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΝΤΙΚΟΣ
Τό Γραφειον τοΰ κ. Σαντίκου ίδρύθη τό πρώτον κατά 

τό 1929 καί μέχρι πρό διετίας έφερε τήν επωνυμίαν ’Α
δελφοί Σαντίκου. Ή εισαγωγή του περιελάμβανε ικανόν 
αριθμόν ’Αμερικανικών καί Ευρωπαϊκών ταινιών, είναι 
δέ καί τό πρώτον είσαγαγών έξ ’Αμερικής ταινίαν ομι
λούσαν ‘Ελληνιστί καί ή οποία προεβλήθη μέ πραγματι
κήν επιτυχίαν είς τό «Σπλέντιτ». Ήδη ό κ. Ανάργυρος 
Σαντϊκος έχει έγκαταστήσει τό Γραφειον του έπί τής 
όδοΰ Πατησίων 9 καί εισάγει Ικανόν αριθμόν ταινιών 
κυρίως διά λαϊκούς Κινηματογράφους, τόσον ‘Αμερικα
νικών δσον καί Ευρωπαϊκών.

Είναι γραφειον σοβαρόν, θετικόν καί απολύτως συνε
πές είς τάς συναλλαγάς του.

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ καί Σια

Ό κ. Φραγκέτης είναι άπό τούς άρχαιοτέρους 
"Ελληνας εισαγωγείς ταινιών. ΈνεφανίσΘη τό πρώ
τον τό 192υ μέ τήν Άγγλοελληνικήν έταιρίαν έκμε
ταλλεύσεως ταινιών, «’Αδελφοί Φραγκέτη». Κατά τό 
1928 ή Εταιρία μετωνομάσθη είς Κ καί Α. Φραγκέ
της καί έφερε άρκετόν άριθμόν ταινιών έτησίως είχε 
δέ καί τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών τής μεγάλης 
‘Αμερικανικής 'Εταιρίας «Tiffany». ΔΓ ένα μικρόν διά
στημα ή φίρμα Κ. καί Α. Φραγκέτης, άναλαβοΰσα 
τήν έκμετάλλευσιν τοΰ Κινηματογράφου «Τριανόν» 
έπί τής όδοΰ ‘Ιπποκράτους ύπέστη ζημίας λόγφ τοΰ 
άκαταλλήλου θεάτρου καί έφάνη κλονιζόμενη. “Αν 
θρωπος δμως πείρας καί έντιμότατος ό κ. Κ. Φραγκέ
της δστις εΐχεν έλθει έκ τής Νοτίου ’Αφρικής δπου 
είχε Κινηματογράφους, κατόρθωσε διά τής δραστη
ριότητας καί φιλεργίας του νά άναλάβη ταχύτατα. 
Πρό τίνος συνεταιρίσθη μέ τόν κ. Ε Κραϊμερ καί 
είσήγαγον μαζί περί τάς 40 ταινίας, άλλά πρό τρι
μήνου έχώρισαν καί οί κ.κ. Κ. Φραγκέτηφ»καί Σια μέ

ΒΟΥΒΟ S Ί
Δέκα όλόκληρα χρόνια ϋστερ’ άπ’ τήν τελική 

έπικράτηση τοΰ όμιλοΰντος, ένα τέτοιο έρώτημα θά 
φανή σίγουρα παραδοξολογία. ΚΓδμως, ίσως άκρι- 
βώς τώρα νά χρειάζεται νά ξαναρχίσουμε τή συζή
τηση πάνω σ’ αύτό τό έπίμαχο θέμα, πού τόσο βα
σάνισε δλους δσοι κινοΰνται γύρω άπ’ τήν έβδομη 
τέχνη.

‘Ο όμιλών έχει φτάσει άσφαλώς στο άπόγειο 
τής τεχνικής του. Δέν έχει νά κάνη άλλο βήμα στήν 
πρόοδο ΓΓ αύτό κάθε άναζήτηση σ’αύτήν τή πλευ
ρά έχει σταματήσει. Οί καινούργιες προσπάθειες 
στρέφονται τώρα στόν έγχρωμο καί στον άνάγλυ- 
φο, στό πεδίο τής δπτικής καί πάλι. Ή άκουστική 
έχει έγκαταλειφθή. Στήν έποχή πού πρωτοφάνηκε 
ό όμιλών έκανε ντόρο μεγάλο. Τρέξαν δλοι σ’ αύ 
τόν. Μά τώρα έχουμε πιά δή δλες τις δυναμικότη- 
τές του ’Ασφαλώς μιά ταινία, πού μιλάει έχει πιό
τερη ζωή, πιότερη φυσικότητα άπ’ τις βουβές σκιές. 
Σάς έτυχε ποτέ, στήν προβολή ένός φιλμ νά χαλά- 
ση γιά λίγες στιγμές τό μηχάνημα τοΰ ήχου; ΤΙ 
παράδοξη έντύπωση πού κάνουν τά χείλια, πού κου
νιούνται χωρίς ν’ άκούγεται ή μιλιά τους, τά στό
ματα πού φωνάζουν χωρίς ν’ άκούγεται ή κραυγή 
τους ! Πώς μπορούσαμε νά ύποφέρουμε τήν άφύσικη 
αύτή άπεικόνιση '.

Άλλά thatis the question, αύτό είναι τό ζήτημα! 
Νά κάνουμε τόν κινηματογράφο τέτοιον, πού νά μην 
έχει ανάγκη άπό τό λόγο. Μάς φαίνεται άφύσικο νά 
κουνιούνται τά χείλια καί νά μήν άκοΰμε φωνή! 
Άλλά ποιο; ό λόγος νά κουνη&οΰν; Είναι άράγε άπα- 
ραίτητο γιά νά έκφραστή μιά ιδέα, μιά σκέψη, ένα 
αίσθημα, νά μιλήση κανείς; "Ας τ’ άφίσουμε αύτό 
στό θέατρο. ΚΓ δ κινηματογράφος δέν είναι θέατρο 

συνεταίρον τόν παλαιόν κινηματογραφιστήν κ. Ή- 
λίαν Κρεμαμλήν συνεχίζει τάς έργασίας του.

Τό Γραφειον τούτο είσάγει περί τάς 20 διαφόρους 
ταινίας έτησίως ’Αμερικανικός · μή άποκλεΐον καί 
τάς Εύρωπαϊκάς ■ καταλλήλους ώς έπί τό πλεΐστον 
διά λαϊκούς κινηματογράφους. Έντιμότης, τάξις, 
άκρίβεια περί τήν έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών του 
άποτελοΰν τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τών διευ· 
θυνόντων αύτό.

Ε. ΚΡΑΪΜΕΡ
Πρόκειται περί ένός τών παλαιοτέρων κινηματογρα

φιστών τής χώρας μας. Ένεφανίσθη τό πρώτον είς τό 
Γραφειον τού κ. Μαργουλή κατόπιν δέ ώς συνεταίρος τοΰ 
μακαρίτη Ν. Λαζάνη, μετά τοΰ οποίου; 'ίδρυσαν τήν 
«Ήστερν Φίλμ» μέ σκοπόν τήν έκμετάλλευσιν ταινιών καί 
τοΰ Κινηματοθεάτρου «Ίντεάλ». Μετά τόν θάνατον τοΰ 
μακαρίτου Λαζάνη ό κ. Ε. Κραϊμερ έκράτησε μόνος τό 
Γραφειον έκμεταλλεύσεως ταινιών καθώς κοί τό μερί- 
διόν του είς τό «Ίντεάλ». "Οταν όμως συνέβη ή πυρκαϊά 
τοΰ «Ίντεάλ» ή οικονομική θέσις τοΰ κ. Κραϊμερ έκλο- 
νίσθη καί έπτώχευσε. "Εντιμος δμως είς τάς συναλλαγάς 
του, δραστήριος καί εργατικός άνέλαβε τάχιστα, άπεκα- 
τέστησε τήν είς τήν αγοράν θέσιν του καί συνεταιρισθείς 
μετά τοΰ κ. Κ. Φραγκέτη είς τήν «Άθηνά Φίλμ» είσήγα- 
Ί1 πέρυσι περί τάς 40 ταινίας 'Αμερικανικής παραγωγής 
διά λαϊκούς καί μερικάς διά πρώτης τάξεως κινηματογρά
φους. Πρό τριμήνου ό κ. Ε. Κραϊμερ άποφασισμένος νά 
δράση εφεξής μόνος, διέλυσε ιόν μετά τοΰ κ. Φραγκέτη 
συνεταιρισμόν.

Τέλος γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών έν Άθήναις 
ύ-.άρχουν καί τά εξής μέ έλάχιστα δμως φίλμ: Τών κ. κ. 
Σουλίδη, Ζήνωνος Λαουτάρη, Τηλ. Σπυρίδη, Μιχ. Γλυ- 
τσοΰ, «Λύρα Φίλμ» καί τινων άλλων μικρού κύκλου έργα
σιών.

Η Ο Μ I Λ ο Ν
κινηματογραφημένο. ’Απόδειξη δτι δλες οί ταινίες 
πού δέν ήταν φιλμαρισμένος διάλογος, στάθηκαν 
άποτυχίες οίκτρές.

Ό μεγάλος Σαρλώ είδε καλλίτερ’ άπ’ δλους 
τήν άλήθεια, δταν γαντζωνόταν άπελπισμένα στό 
βουβό, προδομένου άπ’ δλους γιά τήν νέα θεότητα. 
Τώρα μαθαίνω πώς ύποχωρεΐ κι’ αύτός στις πεποι
θήσεις του. θάναι κρίμα. Γιατί ή έμμονή του στήν 
άμίλητη σκιά δέν ήταν ούτε όπισθοδρομικότητα, ούτε 
πείσμα. "Ηταν άληθινά άντίληψη τής τέχνης τής 
όθόνης. Δέν είναι μόνο δτι ό ήθοποιός, πού μιλάει, 
έχει έθνικότητα, είναι Γάλλος, Γερμανός, "Αγγλος, 
ένώ ό σιωπηλός έκφράζεται σέ παγκόσμια γλώσσα. 
Είναι κυρίως γιατί δ διάλογος περιττεύει στον κινη
ματογράφο. ’Αποσπά τήν προσοχή άπ* τό θέαμα κΓ 
δ κινηματογράφος είναι θέαμα σ’ δλες τις πλευρές. 
Νά τί τόν χωρίζει άπέραντα άπ’ τό θέατρο Είναι 
βέβαια κΓ αύτός συχνά ή άριστοτελική «μίμησις 
πράξεως», μά δέν είναι αύτό κυρίως. ‘Η βάσις του 
είναι τό μάτι, δχι τ’ αύτί 1 ’Ανατρέξατε στήν πρώτη 
πηγή του γιά νά πεισθήτε : Άρχισε άπό πειράματα 
δπτικής. ΚΓ άν ύστερα έκανε προόδους άφάνταστες, 
στήν τεχνική καί στήν τέχνη, δέν έχασε τόν πρωτινό 
του χαρακτήρα. Μένει πάντα τέχνη εικόνων. Σ’ αύ- 
τές βρίσκεται τό μυστικό τής έπιτυχίας του. Κάθε τί 
λοιπόν πού έμποδίζει τήν προσήλωση στό θέαμα, 
πού μας δίνεται, πρέπει νά έξοστρακιστή. Καί πρώ
τα καί κύρια τό μεγαλύτερο έμπόδιο : δ διάλογος. 
Πόσο βαθύτερα νοιώθουμε-τις σκηνές, πού περνάν 
στή σιωπή ή μέ τό άπόμακρο άκκομπανιάρισμα 
μιας ύποβλητικής μουσικής . Αφοσιωνόμαστε σέ μιάν 
δμορφη εικόνα, σέ μιάν ειδυλλιακή σκηνή κΓ άξα 
φνα...έρχονται τά λόγια τού ένός ή τού άλλου κυρίου 
νά διαλύσουν τή γοητεία. ΚΓ ό πιό καλοχτισμένος 
διάλογος δέν μπορεί νά ίκανοποιήση δσο μιά πετυχη
μένη φωτογραφία. Αύτή είναι ή μεγάλη διαφορά 
θεάτρου καί κινηματογράφου : Τό πρώτο μπορείτε 
νά τό άπολαύσετε καί κλείνοντας τά μάτια ή δια
βάζοντας άπλούστατα τό κείμενο. Πολύ λίγα χά
νετε ή τίποτα. Κλείστε στόν κινηματογράφο τά 
μάτια. "Εστω κΓ άν ή ταινία έχει τόν άριστοτεχνι- 
κώτερο διάλογο, δέν άπολαύσατε τίποτα ή άπολαύ- 
σατε κάτι, πού κάθε άλλο παρά κινηματογράφος 
είναι.

"Ωστε νά ξαναγυρίσουμε στις βουβές σκιές; 
Ναι, τό πιστεύω άδίστακτα. Άλλά. . έδώ χρειάζεται 
μιά διευκρίνιση, γιατί πολύ φοβάμαι πώς έτσι άπό- 
λυτα διατυπωμένη ή πεποίθηση αύτή θά παρεξη- 
γηθή. Δέν κατηγορούμε τόν ηχητικό, άλλά τόν όμι 
λοϋντα. Τόν πρώτο τόν θεωρώ μιά πρόοδο άπαραί- 
τητη. Είναι άπόλυτα άναγκαϊος. Τά κανόνια πού 
βροντούν χωρίς κρότο, τάλογα πού καλπάζουν άθό 
ρυβα, ή θύελλα πού μαίνεται χωρίς οΰτε θρόισμα 
φύλλου ν’ άκούγεται, αύτά είναι τ’ άληθινά άφύσι- 
κα. Ό ήχος είναι κάτι πού δέ θά μποροΰσε νά λεί- 
ψη' δίνει διπλάσια έκφραστικότητα στήν εικόνα, θά 
χάναμε άλλωστε καί τή μουσική τής όθόνης που 
συχνά—δέν λέω φυσικά γιά τά εξαμβλώματα τών 
μεγαλοσχήμων μουσικών φίλμ, μά γιά μερικές έξαί- 
ρετες ύποκρούσεις χαρίζουν μιά τέτοιαν ύιτοβλη- 
τικότηια στήν ταινία, πού θά μάς ήταν πολύ δύσκο 
λο, άποχωρίζοντας τήν δπτική άπ’ τή μουσική άπό· 
λαυση, νάχουμε τήν ίδια ‘ικανοποίηση άπ’, τήν ται 
νία θυμηθήτε τό «"Εγκλημα καί τιμωρία·, δπου δ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Άριστουργηματική άπόδοσις
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Χόννεγκερ, παράλληλα μέ τόν περίφημο Pierre Blan
chard, ζωγράφισε δ ένας μέ νότες κι’ ό άλλος μέ 
γκριμάτσες τό μαρτύριο των τύψεων.

Γιά τό διάλογο δμως τά πράγματα είναι τελεί
ως άλλιώτικα. θεωρώ κι’ έγώ άφύσικο κι’ άνόητο 
νά κουνιέται τό στόμα καί νά μήν άκούγεται ή μι
λιά. Μά ξαναλέω πώς δέ θά χρειάζεται, θ’ άντικα- 
τασταθή άπλούστατα άπ’ τό πρόσωπο των ήθοποιών. 
Μιά εύκίνητη μάσκα είναι πολύ πιό φλύαρη άπ’ δ- 
λους τούς διαλόγους των καλυτέρων dialoguers- 
Έχει δ ήθοποιός αύτή τήν Ικανότητα; Είναι άπό- 
στολος της δθόνης. Άν δχι δέν είναι παρά θεα
τρίνος, πού άτυχα έξώκειλβ σιόν κινηματογράφο. 
Ξαναθυμάμαι τόν θαυμάσιο Louis Jouvet- γέννημα, 
θρέμα τοΰ θεάτρου μ’δλ’αυτά— μέ τΐ ύπέροχη απλό
τητα έρμήνευσε τό ρόλο του σ’ ένα ρηχό φίλμ, τή 
«Fraelein Doktor». Ζήτημα άν είπε δέκα κουβέντες. 
Μπορούσε νά τΙς παραλείψη κι’αύτές. Ή μάσκα του 
ήταν καθρέπτης τοΰ ρόλου του. Στριφογύρισμα τοΰ 
ματιού, ζάρωμα των μυών τοΰ προσώπου, τόνισμα 
των γραμμών τών χειλιών... τίποτ’ άλλο έκφραστικό 
μέσο. Μά δέ φτάνουν ; Άναλογίζουμε κι' ένα μονα
δικό δημιούργημα τοΰ Disney, τήν «Τρελλή Συμφωνία» 
Music Land. ΟΙ ήχοι τής μουσικής άντικαθιστοΰσαν 
στή χώρ’ αύτή μ’ άπαράμιλλη χάρι τή μιλιά. Κι’ 0- 
στερα ό πόλεμος μέ δπλα τ’ αρμόνια, τούς αύλούς, 
τά σαξόφωνα, δλα τά όργανα, καί μέ βλήματα τις 
νότες. Καί τό χαριτωμένο τέλος, «γέφυρα τής αρμο
νίας» ! Ήταν κάτι τό ποιητικότατο σέ σύλληψι κι’ 
έκτέλεσι.

'Αλλά τό κοινό θά μπή στό νόημα τής τέχνης; 
’Αδιάφορο. "Αμα έξυπηρετεΐται μιά ιδέα ψηλότερη, 
δέ θά κυττάξουμε τή γνώμη τών πολλών. «Πολλοί 
μέν οί κλητοί, δλίγοι δέ οί έκλεκτοί». Γιά τούς όλί- 
γους αύτούς άν είναι τέχνη άληθινή, άξίζει νά δ- 
πάρξη-

θά ξεφορτωθούμε έτσι κΓ δλους έκείνους τούς 
μελοδραματικούς γλυκασμούς, πού κυρίως στό διά 
λογο τούς χρωστάμε. Τ’ άτέλειωτα έκεΐνα >θά σ' ά 
γαπώ αιωνίως», είμαστε γεννημένοι δ ένας γιά τόν 
άλλον» καί... καί..., πού άν γραφόταν μέ στοιχεία 
τών 8, δσες φορές έχουν λεχθή, καί μπαίνανε στή 
σειρά, θά φτιάνανε άλυσσίδα 13 φορές μεγαλύτερη 
άπ’ τόν ισημερινό τοΰ πλανήτη μας...

θά στερηθούμε ίσως μερικά σπιρτόζικα φίλμ, πού 
δλη τους ή έπιτυχία βρίσκεται στό διάλογο, γεμά- 
τον χιούμορ καί σάτυρα. «Τά μαργαριτάρια τού 
στέμματος» π χ. ή τό «Λευκό φορτίο»... Προτιμό
τερο. ’Άν πρόκειται μαζί τους νά χάσουμε καί τούς 
άηδεΐς μακαρονισμούς άπειρων άλλων, άς χάσουμε 
κι’ αύτά, πού μπορούμε άλλωστε νά τά χαροΰμε 
καί διαβάζοντάς τα μονάχα.

’Αποκρούω άκόμα περισσότερο τήν άντικατά- 
στασι τοΰ λόγου μέ τις άνόητες έκεϊνες πινακίδες 
τής έποχής τοΰ βουβοΰ πού σταματούσαν τή δράση, 
γιά νά μάς πή τάχατες τ’ις βαθυστόχαστες σκέψεις 
του δ ήρωας. Είναι τελείως γελοίες, δπως βλαβεροί 
είναι κΓ οί υπότιτλοι, πού σέ κάνουν νά σαστίζης, 
μή ξέροντας τι νά πρωτοκυττάξης, τήν όθόνη ή τά 
λόγια...

Ξαναλέω δτι διώχνοντας τό λόγο δέ θά τόν 
άντικαταστήσουμε παρά μέ τό θέαμα. Όπου φυσικά 
είναι άπαραίτητος δέν χάθηκε ό κόσμος. Μά θά 
περιορισθή οτό άπόλυτα άναγκαΐο. Έτσι δέ θάχουμε 
παρά πρώτα καί κύρια τό θέαμα—δ μΰθος μικρό
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Ό Ρόϋ Ντίσνεϋ μετέβη εις τήν Ν. ‘Υόρκην διά νά 
διαπραγματευτή τήν πώλησιν τής πρώτης μεγάλης ται
νίας του σκιαγραφιών, τής όποιας ό τίτλος θά είναι 
«"Ασπρο χιόνι καί επτά κωφοί». Ό Ντίσνεϋ έλπίζει νά 
έχη έτοιμη τήν ταινίαν του εντός τοΰ Δεκεμβρίου διά νά 
προβληθή τό βραδΰτερον τά Χριστούγεννα. Ή πρωτοφα
νής αυτή ταινία θά στοιχίσρ περί τό 1.200.000 δολλα- 
ρίων, θά είναι έ'ξ ολοκλήρου έγχρωμος, ή διάρκεια δέ αύ- 
τής θά είναι 1 1)2 ώρας. Διά τήν φωτογραφίαν λέγεται 
δτι θά είναι τεχνικώς τόσον τελειοποιημένη ώστε νά δίδη 
τήν ένιύπφσιν τρίτης μεγεθύνσεως. Ή έν λόγφ ταινία θά 
έκδοθή εις δέκα περίπου γλώσσας καθώς καί εις τήν ελ
ληνικήν.

Ή δεύτερα μεγάλη ταινία τοΰ Ντίσνεϋ Bambi θά είναι 
έτοιμη τήν άνοιξιν τοΰ 1939.

CINE RAPIO

Κατασκευή μηχανημάτων δμιλοϋντος και έξαρ- 
τημάτων μηχανών προβολής παντός Τύπου.

Στοά Φέξη 78
Al ΝΕΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

ΤΟΥ ΧΑΡΟΑΔ ΛΟΎΔ
Ό γνωστός εις τό κινηματογραφόφιλον ελληνικόν κοινόν, 

κωμικός Χάρολδ Αόύί. αί ταινίαι τοΰ όποιου επί μακμόν 
όιώστημα ήσαν περιζήτητοι, έπειτα άπό πενταετή περίπου 
αποχήν άπό τά στούντιο, ένεφανίαθη καί πάλιν γεμάτος 
δροσιά, κέφι καί μπρίο καί άρχισε νά “γυρίζει- άίϋρόως 
ταινίες, του, διά τις όποιες ή κριτική εκφράζεται ένθου- 
σιωδώς.

’Ιδιαιτέρως οί ειδικοί τού Χόλλυγουντ επαινούν τό 
σενάριο τής ήδη “γυριζομένης,, ταινίας του “Ό καθηγητής 
δυσπιστεΐ,, εις τήν οποίαν τόν παρταινάρη ή χαριτωμένη 
Φέλλις Γουέλτε, κα&ώς καί ή υπό τού νέου Γραφείου “Σκού
ρας Φίλμς,, άγορασθεϊσα τελευταίως ταινία του “Άπό 
γαλατάς πυγμάχος,, καί ή όποια προβαλλομένη προσεχώς 
ενταύθα θά συναρπάση τό κοινόν.

ρόλο παίζει - ύστερα τόν ήχο. Καί τέλος στήν άνάγ- 
κη κι’ δλότελα παραγκωνισμένο τό διάλογο.

Νά, ποΰ νομίζω δτι βρίσκεται δ άληθινός δρό 
μος τοΰ κινηματογράφου. Παραπατάει ίσως άκόμα. 
Σαράντα χρόνια ζωής είναι πολύ λίγα γιά μιά τέ
τοια τέχνη. Μά θαρρώ πώς άρχίζει νά βρίσκει τό 
μονοπάτι πού χαράζεται λίγο λίγο. "Οταν πεισθοΰν 
οί παραγωγοί δτι είναι τέχνη άληθινή καί μεγάλη, 
ΤΕΧΝΗ μέ κεφαλαία, θά περιορισθοΰν στήν τέχνη 
αύτή καί μόνο, ρίχνοντας μακρυά κάθε τι άχρηστο, 
άνόητο καί περιττό καί κρατώντας μονάχα, δ,τι 
χρειάζεται γιά νά τόν άναδείξη στή θέση, πού τοΰ 
πρέπει καί πού έλπίζουμε, δσοι πιστεύουμε σ’αύτόν, 
πώς γρήγορα θά φτάση.

Μάριος Σύλλβς

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ
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Ποιός άπό τούς Έλληνας θεατρικούς κριτικούς, 
καί ποιός άπό ιάς χιλιάδας τών θεατών τών φίλμ 
τοΰ Χόλλυγουντ πού προβάλλονται εις τούς άθηναϊ- 
κούς κινηματογράφους γνωρίζει τόν Πέτ Χάρισσον; 
Τό δνομά του είνε άμερικανικόν, άλλ’ δ Πέτ Χάρισ
σον είνε βέρος Ρωμηός. Καί δ Ρωμηός αυτός είνε 
σήμερα δ μεγαλείτερος κριτικός τών κινηματογρα
φικών φίλμ! Άπό τήν γνώμην του έξαρτάται... άν 
θά δήτε ένα φίλμ εις τούς άθηναϊκούς κινηματογρά
φους. "Αν ό Έλλην Πέτ Χάρισσον γράψη εύμενή 
κριτικήν, οί παραγωγοί τοΰ Χόλλυγουντ γνωρίζουν 
δτι θά μπορέσουν νά τοποθετήσουν τάς ταινίας των 
εις τήν άμερικανικήν άγοράν καί νά τάς στείλουν 
εις τό έξωτερικόν. "Αν δχι—τότε τό φίλμ θεωρείται 
καταδικασμένον. Κανένας θεατρώνης εις τήν Αμερι
κήν δέν θ’άπεφάσιζε νά τοΰ άνοίξη τάς πύλας του, 
καί ούτε ή Αμερική θά τοΰ άνοιξη τάς πύλας της, 
γιά νά περάση κατευθυνόμενον εις τό έξωτερικόν, 
καί εις τάς Αθήνας. Πέτ Χάρισσον έφη ! Καί δ,τι 
πή αύτός είνε νόμος διά τήν κινηματογραφικήν πα
ραγωγήν τοΰ Χόλλυγουντ. ‘Η έλληνική ράτσα μπο
ρεί νά καμαρώση ένα άπό τά κατα- 
πλτκτικάτης κατορθώματα. Διότι δ 
Ρωμηός αύτός πού κυριαρχεί εις τήν 
Αμερικήν, αύτό προ παντός είνε : Μία 
άκόμη πιστοποίησις τοΰ «δαιμόνιου 
τής φυλής». Ό Πέτ Χάρισσον είνε 
δ «άθάνατος Ρωμηός». Άπό τοΰ 1919 
έκδίδει ένα περιοδικόν κριτικής τής 
παραγωγής τών στούντιο τοΰ Χόλλυ
γουντ. Τέσσαρας σελίδας έχει τό πε
ριοδικόν τοΰ Πέτ Χάρισσον. τέσσαρας 
σελίδας μεγέθους βιβλίου Όχι πάρα 
πάνω. Άλλ’ άπ’ αύτάς τάς τέσσαρας 
σελίδας κρέμεται όλόκληρον τό Χόλ 
λυγουντ. Κάθε έβδομάδα τό Χόλλυ
γουντ περιμένει μέ καρδιοχτύπι τό 
μικροσκοπικόν περιοδικόν : Παραγω
γοί, σκηνοθέται, γόησσαι καί γόητες, 
δλη ή άνθρωπότης τών στούντιο, πέ
φτει μέ τά μούτρα στό περιοδικό τοΰ 
Έλληνος μέ τό Αμερικανικό δνομα : 
ΤΙ λέγει δ Χάρισσον; Επαινεί; Κα
ταδικάζει ; Λίγες γραμμές τοΰ δαιμο- 
νίου αύτοΰ “Ελληνος, μπορεί νά κα 
θιερώσουν ή νά καταστρέψουν ένά άστέρα, μπο
ρούν νά έξασφαλίσουν εις τόν παραγωγόν 
τοΰ φιλμ κέρδη έκατομμυρίων, ή νά τοΰ προξε
νήσουν ζημίας έκατομμυρίων. Όλίγαι γραμμαί τοΰ 
Πέτ Χάρισσον μπορεί νά είνε διά τόν κόσμον τοΰ 
Χόλλυγουντ άμείλικτος καταδίκη, άλλά μποροΰν καί 
νά διανοίξουν τόν δρόμον πρός τά έκατομμύρια καί 
τόν θρίαμβον. Τό περιοδικόν τοΰ Χάρισσον είνε ό 
δδηγός τών δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών κινηματο
θεάτρων τής Αμερικής Κανένας τους δέν θ’άπεφά- 
σιζε νά προβάλη ένα φιλμ εις τόν κινηματογράφον 
του, άν δέν συνεβουλεύετο τό περιοδικόν τοΰ "Ελ
ληνος. Είνε ικανοί νά δρκισθοΰν έπάνω εις τό πε
ριοδικόν αύτό, δπως εις τό εύαγγέλιον «Χάρισ- 
σον’ς Φορκάστερ» είνε δ τίτλος τοΰ περιοδικού. Τά 
προγνωστικά jo0 Χάρισσον ‘Η μέθοδος τοΰ Έλ
ληνας κριτικού; Ό τίτλος τοΰ κρινομένου έργου. 
Ή διανομή τών ρόλων. Άπό κάτω μία περίληψις 
της ύποθέσεως. Καί έν κατακλεΐδι, ύπό τόν ύπότι- 
τλον «ή γνώμη τοΰ έκδότου», εις έλαχίστας γραμ- 

Π€Τ ΧΑΡΙΣΣΟΝ

μάς, ή κριτική. Τό μυστικόν τής έπιτυχίας του; Ό 
Χάρισσον λέγει τήν άλήθειαν. Τό χαρακτηριστικόν 
τοΰ περιοδικού αύτοΰ πού έκδίδεται εις τήν Νέαν 
Ύόρκην καί κύκλον τής άκτινοβολίας του έχει δλό- 
κ λήρον τήν Αμερικήν καί κατ’ έπέκτασιν δλον τόν 
κόσμον, παντού δπου ύπάρχει κινηματοθέατρον, εις 
τό όποιον προβάλλονται φιλμ τοΰ Χόλλυγουντ, είνε 
δτι άπό τάς τέσσαρας σελίδας του έχει έξορισθή 
κάθε είδος διαφημίσεως. Ό Χάρισσον άποφεύγει 
κάθε είδους έμπορικά δεσμά. θέλει τήν έλευθερίαν. 
θέλει τήν άπόλυτον άνεξαρτησίαν τής γνώμης του. 
Είνε παράδοξον ύπ’ αύτάς τάς συνθήκας, δτι οί ά- 
ναγνώσται του έχουν άπόλυτον πεποίθησιν εις τάς 
κρίσεις του; Χάρισσον δ άδέκαστος, Χάρισσον δ 
δίκαιος, Χάρισσον δ άμερόληπτος! Έτσι τδν ξεύ- 
ρουν εις τούς κινηματογραφικούς κύκλους τής Αμε
ρικής. Επειδή είνε άνεξάρτητος τόν φοβούνται, καί 
έπειδή είνε δίκαιος τόν άγαποΰν. Είνε άληθινά συγ
κινητική ή άγάπη πού έχουν πρός τόν “Ελληνα αύ
τόν, πού ξεκίνησε πτωχός βιοπαλαιστής καί σήμερα 
είνε διάσημος, ό κορυφαίος τοΰ άμερικανικοΰ κινη

ματογράφου. Καί δ κινηματογράφος 
εις τήν Άμεριιέήν δέν είνε άστεΐα.Εί
νε κολοσσός, είνε δύναμις! Τοΰ έχουν 
τήν στερεόν καί ειλικρινή άγάπην 
πού πηγάζει άπό τήν έκτίμησιν. Μέ τί 
άνεπιφύλακτον ένθουσιασμόν έκφρά- 
ζεται λ. χ. γιά τόν συμπατριώτην μας 
δ Άμπράμ Μάϊερς! Καί ξεύρετε τί 
έστί Αμπράμ Μάϊρες; Νομικός σύμ
βουλος τοΰ συνδέσμου τών ιδιοκτητών 
κινηματοθεάτρων τής Αμερικής, έπι- 
φανής δικηγόρος, ό Μάϊερς ήταν πρό 
έτών άνώτερος ύπάλληλος τοΰ ύπουρ- 
γείου τής Δκιαιοσύνης τών Ήν Πολι
τειών, πρόεδρος τής έπιτροπής τοΰ 
έμπορίου, τής δποίας άποστολή είνε 
νά προστατεύη τάς μικράς έταιρείας 
άπό τήν άδηφάγον δρεξιν τών μεγά
λων τράστ

Ό Μάϊερς αύτός έγραψε τήν βιο
γραφίαν τοΰ Έλληνος, βιογραφίαν 
πού θά μπορούσε άξιόλογα νά Φέρη 
τόν τίτλον «Ή Ιστορίατοΰ νέου Όδυσ- 
σέως». ‘Η ζωή αύτοΰ τοΰ Έλληνος—τί

δδύσσεια! «Αύτό είνε τό έπος ένός παιδιού τής 
Ελλάδος — γράφει δ Μάϊερς εις τήν άρχήν τής 
βιογραφίας τοΰ Χάρισσον — πού μέ τό πάθος 
γιά τήν έλευθερία, μέ άδάμαστον θέλησιν καί 
μέ άγάπην πρός τήν άλήθειαν, χωρίς νά έχη 
τά πλεονεκτήματα είίτε τοΰ πλούτου, οϋτε 
τής κοινωνικής θέσεως, οδτε τής συνήθους μορ- 
φώσεως, περιεφρόνησε κινδύνους, έπέρασε δυσκό- 
λους στιγμάς καί ύπερεπήδησεν έμπόδια πού θά 
συνέτριβαν τό πνεΰμα ένός κοινοΰ άνθρώπου καί θά 
τόν κατεδίκαζαν εις αίωνίαν άφάνειαν, διά νά έπι- 
τύχη ώς «μπίζνισμαν» εις μίαν μακρυνήν ξένην χώ
ραν, καί ώς συγγραφεύς πού άσκεϊ μεγάλην έπιρ- 
ροήν . » Άπό τό βιογραφικόν σημείωμα τοΰ Μάϊρες 
πληροφορούμεθα δτι δ Πέτρος Χάρισσον είνε ένας 
Τουρκομερίτης Ρωμηός, έκ Κίου τής Μικρός Ασίας 
(Guemleik). Τό πραγματικόν του δνομα Πέτρος Σ. 
Σπήλιος, πού ή βιοπάλη έφερε μικρόν εις τήν Κων- 
σταντινούπολιν. ’Εκεί είργάσθη- εις ένα σιδηρουρ- 
γεϊον, έπειτα, έκ παρεξηγήσεως, εις μίαν έξέγερσιν
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ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΑ Η ΔΟΞΑ

ΤΙ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
Όταν, πρό μηνών, άπέθανεν αίφτιδίως, ή διάση

μος Άμερικανίς ήθοποιός τοΰ κινηματογράφου Τζΐν 
Χάρλοου, άπό τήν έκκαθάρισιν τής κληρονομίας 
της, προέκυψεν δτι ή καλλιτέχνις αύτή τής όθόνης, 
ή δποϊα ήτο ένας άπό τούς αδρότερα άμειβομένους 
• άστέρας», δέν εΐχεν άφήσει παρά μόνον 40 χιλιά
δας δολλαρίων. Πολλαί φήμαι είχον κυκλοφορήσει 

.-τότε σχετικώς μέ τάς σπατάλας πού έκαμνεν ή 
άποθανοΰσα ήθοποιός. ‘Υπερασπίζουσα δμως τήν 
μνήμην τής νέκρας συναδέλφου της καί διαλύουσα 
τήν λίαν διαδεδομένην ιδέαν περί φανταστικών άπο- 
λαυών τών άστέρων τής όθόνης, ή γνωστή καί άπα- 
ράμιλλος χορεύτρια τοΰ κινηματογράφου Τζίντζερ 
Ρότζερς, προβαίνει ήδη είς άποκαλυπτικάς άνακοι- 
νώσεις, σχετικώς μέ τάς οίκονομικάς συνθήκας τών 
κυριωτέρων πρωταγωνιστών τοΰ ’Αμερικάνικου κινη
ματογράφου.

’Από τάς συγκεκριμένος καί λεπτομερεστάτας 
αύτάς έξηγήσεις τής Τζίντζερ Ρότζερς, φαίνεται δτι 
ή σταδιοδρομία ένός κινηματογραφικού ήθοποιοΰ 
εις τήν Αμερικήν, παρουσιάζει μεγάλην άναλογίαν 
πρός τήν όργάνωσιν μιας έμπορικής έπιχειρήσεως. 
Κατά τήν δίδα Ρότζερς, διά τήν έπιτυχίαν ένός ήθο- 
ποιοΰ, δέν έχουν τόσην σημασίαν τά καλλιτεχνικά 
του προσόντα, δσον ή έπιτηδειότης τοΰ καλλιτεχνι 
κοΰ του -πράκτορος», χωρίς τόν όποιον δέν ήμπο- 
ρεΐ νά σταδιοδρομήση ποτέ κανείς καί ό όποιος, 
άπό κάθε συμβόλαιον τοΰ άστέρος, εισπράττει δέκα 
τοϊς έκατόν έκ τών άκαθαρίστων κερδών.

Οί κοινοί θνητοί έκπλήσσονται δταν άκούουν, δτι 
ένας πρωταγωνιστής ήμπορεΐ νά λάβη ώς άμοιβήν 
του τό τεράστιον ποσόν τών 100.000 δολλαρίων διά 
μίαν ταινίαν. Άπό τό ποσόν δμως αύτό, θά πάρη 
έν πρώτοις τό Κράτος ώς φόρον τό στρογγυλόν 
ποσόν τών 34.000 δολλαρίων. Εκτός αύτοΰ, ή τοπική 
φορολογική ύπηρεσία τής Καλιφορνίας θά είσπράξη 
άλλα 7.950 δολλάρια. 'Ένα τοϊς έκαιόν θά διατεθή 
έπειτα υπέρ τοΰ ταμείου άνεργίας, καί άπό ένα 
τοϊς έκατόν διά τό Ταμεΐον Κινηματογραφικής Άλ· 
ληλοβοηθείας, τό Ταμεΐον Συντάξεων καί τόν δημο
τικόν φόρον. Απευθείας άπό τήν κινηματογραφικήν 
έταιρείαν θά πάρη καί ό πράκτωο τοΰ ήθοποιοΰ τά 
10 τοϊς έκατόν του καί έτσι εις τόν ήθοποιόν, άπό 
τάς όνομαστικάς 100.000 δολλαρίων, μένουν μόνον 
45.000.

Βεβαίως, τό ποσόν αύτό είνε καί πάλιν άξιόλο- 
γον, άλλά καί αύτό ύπόκειται είς άλλους περαιτέρω 

τών Αρμενίων, συνελήφθη καί έρρίφθη είς τάς φυ· 
λακάς, διά ν’ άφεθή έλεύθερος μόλις έξηκριβώθη 
πώς ήταν Έλλην καί δχι Αρμένιος Άπό τήν Κων
σταντινούπολη, εύρέθη είς τήν Μασσαλίαν, καί, τέ
λος, άφου έκαμε ένα διάστημα τόν μουσικόν είς τήν 
Αίγυπτον, κατέληξεν είς τήν χώραν τών όνείρων 
του: Τήν Αμερικήν. Μετήλθε διάφορα έπαγγέλματα 
ήνοιζε ένα κινηματοθέατρον, άλλ’ είχε τό πάθος 
τής τέχνης καί τόν έρωτα τής άληθείας. Τόν άλη- 
θινόν του προορισμόν δέν τόν εΰρε, παρά μόνον δ
ταν έπιασε τήν πέννα τοΰ κριτικού. Είνε σήμερα 
τιμή δχι μόνον γι’ αύτόν, τιμή πού άντανακλςί στήν 
Ελλάδα, τήν πατρίδα του, τό δτι μιά όλόκληρη Α
μερική τοΰ άναγνωρίζει δτι τήν πέννα του αύτή τήν 
μεταχειρίζεται ώς τίμιον δπλον εις τήν ύπηρεσίαν 
τοΰ εύγενοΰς άγώνος τής τέχνης και τής άληθείας.

Ό όμογενής αύτός κριτικός, άς σημειωθή, έν πα· 
ρόδω δτι είναι έξάδελφος τοΰ είς τό ένταΰθα Γρα
φεΐον τής Μέτρο έργαζομένου φίλου κ. Όδ.Καπάδακ. 

άκρωτηριασμούς. Είνε άπσραίτητον διά κάθε Άμε 
ρικανόν ηθοποιόν πού έχει κάποιαν φήμην, έκτός 
τοΰ πράκτορός του, νά έχη καί ένα «διαχειριστήν· 
(business manager) τοΰ όποιου ό ρόλος άνταποκρί- 
νεται εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ έμπορικοΰ διευθυντοΰ 
μιας έπιχειρήσεως. Ή άμοιβή τοΰ διαχειριστοΰ αύτοΰ 
άνέρχεται συνήθως είς 500 δολλάρια έβδομαδιαίως, 
καί ή άρμοδιότης του περιλαμβάνει δλας τάς λεπτό 
μερειακάς διαπραγματεύσεις μέ τάς κινηματογρα
φικός έταιρείας. Κοντά είς αύτόν έργάζεται καί ένας 
λογιστής, μέ έβδομαδιαΐον μισθόν 80 δολλαρίων. 
Απαραίτητος είνε προσέτι ένας ιδιαίτερος γραμμα- 
τεύς, διά νά έκτελή τήν κολοσσιαίαν άλληλογρα- 
φίαν τοΰ άστέρος, νά έτοιμάζη τό ταξείδια τοΰ έρ- 
γοδότου του, νά κρατή τό ήμερολόγιον τοΰ -άτελιέ» 
καί νά διαχειρίζεται τό κονδύλιον διά τήν συντή- 
ρησιν τοΰ σπιτιού. Ό ύπάλληλος αύτός θά πάρη 
έβδομαδιαίως τούλάχιστον 100 δολλάρια.

'Ερχεται έπειτα καί ό μόνιμος νομικός σύμβουλος 
τοΰ ήθοποιοΰ, πού θά τοΰ δώση τάς σύμβουλός του 
είς τά πολλαπλά νομικά ζητήματα, τά όποια προ 
κύπτουν κατά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τού 
άστέρος (συμβόλαια κλπ ).

Καί ή σειρά τών άναποσπάστων αύτών «παρασί
των» δέν τελειώνει οΰτε μέ αύτόν! Δέν ύπάρχει 
κανείς ήθοποιός είς τό Χόλλυγουντ, πού θέλει νά 
διατηρήση τήν φήμην του καί τό ύψηλόν έπίπεδον 
τής άμοιβής του, χωρίς τόν ίδια’τερον διαφημιστήν 
του Αύτός πρέπει νά ψροντίζη διαρκώς νά έξυμνή 
είς τά αύτιά τοΰ κοινοΰ τά προσόντα τοΰ «άστέρος· 
του, διά νά κρατή διαρκώς τό ένδιαφέρον τοΰ 
κόσμου Κάτω άπό 300 δολλάρια έβδομαδιαίως δέν 
είνε δυνατόν νά πληρωθή ό άνθρωπος αύτός.

Ένας θηλυκός άστήρ πρέπει, έπί πλέον, νά έχη 
καί μίαν καμαριέραν, καθώς καί ένα μόνιμον κομ
μωτήν, ένφ δ άρσενικός άστήρ πρέπει νά έχη τού
λάχιστον ένα προσωπικόν καμαριέρην, έστω καί άν 
κατοική είς ξενοδοχεΐον. Έξ ίσου άπαραίτητον είνε 
τό αύτοκίνητον πολυτελείας μέ τόν σωφέρ, πού 
συντελούν εις τήν διατήρησιν τοΰ γοήτρου τοΰ 
άστέρος εις τά μάτια τοΰ κοινοΰ. Φυσικά, δ ήθοποιός 
πρέπει νά κατοική εις ένα πολυτελές μέγαρον, ή 
έστω καί ξενοδοχεΐον, ή ίματιεθήκη του πρέπει νά 
πσρακολουθή πάντοτε τήν τελευταίαν λέξιν τής μό
δας, τέλος δέ ή κοσμική ζωή, τήν δποίαν είναι ύπο- 
χρεωμένος νά κάμνη ένας διαπρεπής ήθοποιός, συνε
πάγεται σημαντικά έξοδα.

Μέ δλίγας, λοιπόν, λέξεις, ή Τζίντζερ Ρότζερς 
καταλήγει εις τό ήκιστα ρόδινον συμπέρασμα, δτι 
ένας ήθοποιός πού άρχίζει τόν δρόμον τής «άστερο- 
ποιήσεώς» του, είναι ύποχρεωμένος, είς τήν άρχήν, 
νά συνάψη μεγάλα χρέη. Έπί μίαν πενταετίαν, ή 
«έπιχείρησίς» του θά άπορροφα, κατά τούς ύπολο- 
γισμούς τής ώραίας Τζίντζερ, δλα τά έσοδα. Έπί 
πέντε άλλα έτη δ ήθοποιός θά ήμπορέση άπό τάς 
είσπραττομένας ΰψηλάς άμοιβάς του νά κάμη μερι
κός οικονομίας, πού θά άνέλθουν τό πολύ είς 10 000 
δολλαρίων, μετά τήν άφαίρεσιν τών τεραστίων 
διαρκών έξόδων

-Μετά τό χρονικόν αύτό διάστημα, άκόμη καί ή 
μεγαλειτέρα δόξα ένός άστέρος, έκτός έλαχίστων 
έξαιρέσεων, θά έχη περάσει πλέον Καί, δταν πλέον 
δέν θά ύπάρχη έργασία δι’ αύτόν, δ παλαιός «άστήρ», 
πού έχει συνηθίσει είς τήν ζωήν τοΰ έκατομμυριοΰ- 
χου, τήν δποίαν διήγε προηγουμένως έξ έπαγγελ- 
ματικής άνάγκης, δέν θά έχη πλέον διά τό ύπόλοι- 
πον τής ζωής του παρά μόνον πενήντα περίπου δολ
λάρια τήν έβδομάδα ..

ΖΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Ό ένθόυσιασμός τών άγοραστών

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙ8ΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΛΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έν Άθήναις τή 7 Δεκεμβρίου 1937 
Γεν. Δ)οις ’Εργασίας. ‘Υπηρ. Όργ- Διαιτ. καί Σ)σμών 
Άριθ. Πρωτ. 62050 Πρός

1) Τάς ’Επιθεωρήσεις Εργασίας
2) Τάς Δ<οικήσεις καί Ύποδ.οικήσεις Χωρ)κής
3) Τάς Διευθύνσεις ’Αστυνομίας Πόλεων
4) Τόν Έπιθ. Έργατ. Διαφορών Πειραιώς

Κοινοποιοΰμεν ύμϊν συνημμένως άνιίγραφον τήε άπό 
26ης Νοεμβρίου 1937 Συλλ. Συμβάσεως Τεχνιτοϋπαλληλι- 
κοΰ προσωπικού Κινηαατογραφικών έπιχειρήσεων, ή τις 
έκηρύχθη υποχρεωτική διά τής έπακολουθούσης ταύτα- 
ρίθμου άποφάσεως. Ό ‘Υφυπουργός
’Ακριβές άντίγραφον ΑΡ. ΔϋΜΗΤΡΑΤΟΣ
Ό Τμηματάρχης

Μ. Φαραντάτος Κοινοποίησις
1) Πανελλήνιον Ένωσιν Κινηματογράφων οδός Πατησίων 
Κινηματογράφος «Ροζικλαίρ» Ένταΰθα
2) Πανελλήνιον Ένωσιν ‘Υπαλλήλων Κινηματογραφικών 
Επιχειρήσεων Γερανιού 44 Ένταΰθα

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
‘Ο ‘Υφυπουργός ’Εργασίας. "Εχοντες ύπ’δψιν τό άρθρον 

6 παρ. 2 τοΰ A. Ν. άπό 16)11)35 «περί Συλλογικών Συμ
βάσεων Έργαο'ας»,

'Αποφασίζομεν
Κηρύσσομεν υποχρεωτικήν καθ’ δλην τήν έπικράτειαν 

τήν άτό 26ης Νοεμβρίου ύπογραφεϊσαν Συλλ. Σύμβασιν 
Εργασίας μεταξύ τής Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματο
γράφων καί τής Πανελληνίου Ένώσεως υπαλλήλων Κινη
ματογραφικών έπιχειρήσεων, κατατεθεΐσαν παρά τφ Γραμ- 
ματεϊ τοΰ Ειρηνοδικείου 'Αθηνών, διά τής ύπ’ άριθ. 
23906)6.12.37 πράξεως καταθέσεως, δΓ ής καθορίζεται 
τό προσωπικόν καί τά κατώτατα όρια μισθών αύτοΰ.

Ό Υφυπουργός
ΑΡ. ΔΗΜΗΊΡΑΤΟΣ

ΌΙόκΙηρον τό κείμενον τής Συμβάαεως
_ Έν Άθήναις σήμερον τή 26η Νοεμβρίου 1937 έν 

τω~Ύφυπουργείω ’Εργασίας παρουσία τοΰ ‘Υφυπουρ- 
γοΰ Εργασίας κ. Α. Δημητράτου, Γεν. Δ)τοΟ Έργα 
σΙα_ς κ. Π. Παυλάκη καί τοΰ Τμηματάρχου 'Οργανι
σμών Διαιτ. καί Συλλογικών Συμβάσεων κ. I. Παπα 
δημητροπούλου, οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι κ. κ. Δ. 
Γιαννόπουλος Πρόεδρος τής Πανελληνίου ^Ενώσεως 
Κηημ)φων, καί Φ. Φίνος Γεν.Γραμματεύς τής Πανελ 
ληνίου Ένώσεως Κινηματογράφων, άφ’ ένός ώς άν- 
τιπρόσωποι τοΰ έργοδοτικοΰ κόσμου, καί άφ’ έτέρου 
Δ. Παπάς Γεν. Γραμματεύς τής Γ ΣΈ.Ε. Β. Ράπτης 
Πρόεδρος Ε.Κ.Α., Φ. Μπασδέκης Πρόεδρος Πανελλη
νίου Ένώσεως Υπαλλήλων Κιν)κών Έπιχειρήσεων 
καί Ιωάννης Κοφινάς Γεν Γραμματεύς Πανελληνίου 
Ένώσεως ‘Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρή
σεων ώς άντιπρόσωποι τής τεχνιτοϋπαλληλικής τά- 
ξεως, συνεφώνησαν τά κάτωθι

Τά συμβαλλόμενα μέρη άπεφάσίααν δπως τοΰ λοι
πού τό προσωπικόν τών Κινηματογράφων άπαρτίζε- 
ται άναλόγως τής κατηγορίας έκάστου, καθορίζουσι 
θέ τό ύποχρεωτικόν προσωπικόν καί τά κατώτατα δ- 
ρια άποδοχών τούτου κατά τάς κατωτέρω κατηγορίας.

Κατηγορία Λ'.
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται οί κινημα

τογράφοι οί προβάλλοντες ταινίας πρώτης, προβολής 
μέ είσιτήριον πλατείας (πρώτης βέσεως) είκοσι δραχ 
μων (20) καί άνω Αθηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων 
καί τά ΣΙΝΕΑΚ 'Αθηνών, πλήν θερινών καί Έπαρ 
χιακών.

Θάλαμο; προβολής,—Προσωπικόν άπασχολούμενον 
ύποχρεωτικώς εις τόν θάλαμον προβολής .

Ο) Μέ δύο μηχανάς προβολής, καί μίαν μηχανήν 

τίτλων. Εις χειριστής, είς βοηθός αύτοΰ καί εις χει
ριστής μηχανής τίτλων τό 8ωρον.

β) Μέ μίαν μηχανήν προβολής καί μίαν προβολής 
τίτλων. Είς χειριστής, καί είς χειριστής μηχανής τί
τλων, έχων πτυχίον βοηθοΰ, τό δωρον.

Κατώτατα δρια μιαφ&ν μηνιαίων
Χειριστής........................................ Δραχμάς 3.600

» μηχανής τίτλων ... > 3.000
Βοηθός Χειριστοΰ....................... » 2.500
Ό έργοδότης ό έπιθυμών νά όρίση ύπεύθυνον 

χειριστήν δΓ έκαστον θάλαμον προβολής ύποχρεοΰ- 
ται νά τφ καταβάλη μηνιαίως δραχμάς 3.900.

θυρωρεΐον.—'Υποχρεωτικόν προσωπικόν άπασχο
λούμενον είς τό θυρωρεΐον. Εις έλεγκτής εισιτηρίων, 
προαιρετικώς δέ είς βοηθός αύτοΰ, διά τήν άντικα- 
τάστασιν τοΰ πρώτου.

Κατώτατα όρια μηνιαίων μιαΰ·Λν.
’Ελεγκτής εισιτηρίων...............Δραχμάς 3.000
Αντικαταστάτης έλεγκτοΰ . . » 2.000
Έργοδότης έπιθυμών νά όρίση ώς ύπεύθυνον, 

κατά τόν Νόμον περί Κινηματογράφων, ένα τών δύο 
τούτων ύποχρεοΰται νά καταβάλη τά άνω κατώτατα 
δρια προσηυξημένα κατά δραχμάς 301 διά τόν οϋτω 
ύπεύθυνον.

Ταμεία.—Υποχρεωτικόν προσωπικόν άπασχολού
μενον είς τό Ταμεΐον. ΕΙς ή μία Ταμίας.

Κατώτατα όρια μισδών.
Διά τούς άρρενας...................... Δραχμαΐ 2.100
Διά τά θήλη...................... - . . . » 1.600

Κατηγορία Β
Είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται οί Κινη

ματογράφοι οί έχοντες είσιτήριον πλατείας (Α' θέ· 
σεως) κάτω τών είκοσι δραχμών Αθηνών Πειραιώς 
καί Περιχώρων, πλήν τών θερινών-καί ’Επαρχιακών.

θάλαμος προβολής.—Προσωπικόν άπασχολούμε
νον ύποχρεωτικώς είς τόν θάλαμον προβολής.

α) Μέ δύο μηχανάς προβολής, καί μίαν μηχανήν 
προβολής τίτλων Είς χειριστής, είς βοηθός καί είς 
χειριστής μηχανής τίτλων τό 8)ωρον.

β) Μέ μίαν μηχανήν προβολής τίτλων. ΕΙς χειρι
στής καί είς χειριστής μηχανής τίτλων τό 8)ωρον.

γ) Μέ μίαν μηχανήν προβολής έχουσαν έπ' αύτής 
ειδικόν σύστημα προβολής τίτλων. Είς χειριστής 
καί είς χειριστής τίτλων τό 8)ωρον.

δ) Μέ μίαν μηχανήν προβολής έχουσαν έπ’ αύ
τής ειδικόν σύστημα προβολής τίτλων, χειριζό- 
μενον ύποχρεωτικώς παρά τοΰ χειριστοΰ τής προ
βολής, ώς έκ τΰς φύσεως τής έγκαταστάσεως. ΕΙς 
χειριστής καί εις βοηθός.

Κατώτατα δρια μηνιαίων μιαδ&ν.
Χειριστής........................................ Δραχμάς 3.400
Βοηθός χειριστοΰ . ......................... » 2.500
Χειριστής μηχανής τίτλων ... » 2.700
Χειρισταί μηχανών προβολής καθοριζομένων έν 

τή παραγράφω δ' δραχ. 3'600.
θυρωρεΐον.—'Υποχρεωτικόν προσωπικόν. Ώς καί 

έν τή κατηγορία Α'.
Κατώτατα δρια μιοϋ&ν.

'Ελεγκτής εισιτηρίων............... Δραχμάς 2.400
’Αντικαταστάτης έλεγκτοΰ ... » 1.800
Έργοδότης έπιθυμών νά όρίση καί ώς ύπεύθυνον 

κατά τόν Νόμον «Περί Κινηματογράφων- ένα τών 
δύο τούτων ύποχρεοΰται νά καταβάλη τά άνω κα
τώτερα δρια μισθών προσηυξημένα κατά δραχ. 240.

Ταμεία. Υποχρεωτικόν προσωπικόν. Ώς καί έν 
τή κατηγορίςχ Α'.

Κατώτατα δρια μηνιαίων μισδΛν.
Διά τούς άρρενας.......................Δραχμάς 2.000
Διά τά θήλη............... , , . » 1.500
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Κατηγορία Γ'
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην θά ύπαχθώσι οί έκ 

τήςΒ'· κατηγορίας Κιν)φοι, οί κρινόμενοι ώς άνήκον- 
τες εις τήν κατηγορίαν ταύτην ύπό Είδικής Επι
τροπής, ώς ή παράγρ. 1 προσθέτων δρων καθο
ρίζει,

Θάλαμος Προβολής —‘Υποχρεωτικόν προσωπικόν. 
‘Ως καί έν τή κατηγορία Β'

Κατωιατα δρια μηνιαίων μισδών.
Χειριστής.....................................   Δραχμάς 3 200
Βοηθός.................................................. , 2.25')
Χειριστής τίτλων............................. » 1400
Χειρισταί μηχανής προβολής καθοριζόμενης έν 

τή παραγράφω δ* τής Β. κατηγορίας Δραχ. 3 3.0 
θυρωρεΐον —‘Υποχρεωτικόν προσωπικόν. Ώς έν 

τή Α' κατηγορία
Καιώιαχα δρια μηνιαίων μισ&Λν

Διά τούς έλεγκτάς εισιτηρίων . Δραχμαί 2 100
’Αντικαταστάτης έλεγκτοϋ. . . » 1 800
Ταμεία.- ‘Υποχρεωτικόν προσωπικόν. ‘Ως έν τή 

Α’ κατηγορίςχ.
Κατώιαζα δρια μηναίων μιαδών.

Διά τούς άρρενας Ταμίας . . . Δραχμαί 18 0
» _ τά θήλη.................................. » 1,500

Διά τό άνωτέρω προσωπικόν τοΰ Ταμίουτό άγον 
ήλικίαν 20 έτών καί κάτω ό μισθός θά έκπίπτη άν- 
τιστοίχως κατά δραχμάς 30C.

Καιηγορία Δ'
Είς ταύτην ύπάγονται άπαντες οί θερινοί Κιν)φοι 

πλήν τών ’Επαρχιακών.
θάλαμος Προβολής.--‘Υποχρεωτικόν προσωπικόν. 

‘Ως έν τή κατηγορία Β'.
Καχώταια δρια μιαδ&ν

Χειριστής...........................Δραχμσί 3 600
Βοηθός .......................... : . . > 2.500
χειριστής μηχανής τίτλων . . » 3 000
Χειρισταί μηχανής προβολής καθοριζόμενης έν τή 

παραγράφφ δ' δραχμ. 3 7υ0.
θυρωρεΐον.—‘Υποχρεωτικόν προσωπικόν.
Είς έλεγκτής εισιτηρίων...............Δραχμ 2 500
‘Ο έργοδότης δ έπιθυμών νά δρίση καί ώς υπεύ

θυνον κατά τόν Νόμον «Περί Κινηματογράφων» ύ· 
ποχρεοΰται νά καταβάλη προσαύξησιν μισθοΰ κατά 
δραχμάς 200.

Ταμεϊον.—‘Υποχρεωτικόν προσωπικόν. Εις ή μία 
Τ αμίας.

Διά τούς άρρενας...................... Δραχμαί 2.000
Διά τά θήλη................................. » 1 500
Καί έφ’ δσον έργάζονται όλιγωτέρας τών 4 ώρών 

δραχμ. 1.7C0 καί 1,200 άντιστοίχως.
Κατηγορία e>'

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται οί Κινη
ματογράφοι τών Επαρχιακών πόλεων, οίτινες πρα- 
γματοποιοΰσι έβδομαδιαίως 16 προβολάς καί άνω 
καί τών όποιων αί ύποφρεώσεις καθορίζονται αί 
αύταί ώς τών τής Β'. κατηγορίας ’Αθηνών, μειωμέναι 
ώς πρός τά μισθολόγια κατά 10 ο)ο,

Κατηγορί ι Σ Γ'
Είς τήνκατηγορίαν ταύτην ύπάγονται άπαντες ά 

νεξαιρέτως οί λοιπρί Κινηματογράφοι τών’Επαρχιών.
Ή πρόσληψις γενικώς τοΰ πρόσω ιικοΰ τής ώς 

άνω κατηγορίας στ’ ρυθμίζεται άναλόγως τών ά- 
ναγκών τής έπιχειρήσεως.

Κατώτατα δρια μηνιαίων μισ&ών
θάλαμος Προβολής —Χειριστής Δραχμάς 2-500
Βηθός...................................................... » 1,800
Χειριστής μηχανής τίτλων .... » 2.000

« προβάλλων καί τίτλους » 2 800
θυρωρεΐον.—’Ελεγκτής εισιτηρίων > 1800
Ταμεϊον.—Διά τούς άρρενας ... » 1.800

» » τά θήλη . ..... » 1.500
καί έφ’ δσον έργάζονται όλιγώτερον τών τεσσάρων

ώρών δραχμαί 1.300 καί 900 άντιστοίχως.
Ιίρόοδβτοι δροι.

1) Συνιστάται ’Επιτροπή άποτελουμένη έξ ένός 
ύπαλλήλου τοΰ Υφυπουργείου ’Εργασίας καί άνά 
δύο άντιπροσώπων τών ένδιαφερομένων μερών ύπο- 
δεικνυομένων ύπό τών άρμοδίων Δ. Σ. τών συμβαλ
λόμενων ής έργον είναι ή τή αιτήσει έκατέρου τών 
ένδιαφερομένων μερών κατάταξις ή άναθεώρησις κα 
τατάξεως τών Κινηματογράφων Β' κατηγορίας (’Α
θηνών—Πειραιώς καί Περιχώρων) είς τήν Γ* κατηγο
ρίαν βάσει τοΰ κύκλου έργασιών.

‘Η αύτή ’Επιτροπή έπιλαμβάνεται ώαύτως καί έπί 
πάσης διαφοράς προκυπτούσης μεταξύ έργοδοτών 
έκ τής έφαρμογής τής παρούσης συλλογικής συμβά- 
σεως, διά τάς ’Αθήνας, Πειραιά καί Περίχωρα

2) Αί Κινηματογραφικοί ’Επιχειρήσεις τών κατηγο 
ριών Β' Γ' καί Ε' τής παρούσης αΐτινες έργάζονται 
πλέον τοΰ 8ωρου καί μέχρι 12 ώρών ήμερησίως δύ- 
ναται τό τεχνικόν των προσωπικόν, τό πλέον του 
δώρου άπασχολούμενον, νά τό ρυθμίσωσι άναλόγως 
τών άναγκών τής έπιχειρήσεως, καί συμφώνως τώ 
Νόμφ, χωρίς έκ τής τοιαύτης έλευθερίας νά έπέρχε- 
ται μείωσις τοΰ άριθμοΰ τοΰ ύποχρεωτικοΰ προσω
πικού κατά τό διάστημα τώνώς άνω έπίπλέον ώρών.

3) Είς άπάσας τάς ώς άνω κατηγορίας πλήν τής 
κατηγορίας Α' οί χειρισταί θεωρούνται ύπεύθ.υνοι 
διά τήν καλήν λειτουργίαν τών μηχανημάτων τών 
Κινηματογράφων άνευ προσαυξήαεως τινός.

4) Ώς χειμερινή Κινηματογραφική περίοδος δρί- 
ζεται τό άπό 15ης 'Οκτωβρίου μέχρι 15ης Μαΐου 
χρονικόν διάστημα, θερινή δέ τοιαύτη άπό 15ης 
Μαΐου μέχρι 15ης ’Οκτωβρίου.

5) Ώς μηνιαίος μισθός έννοεΐται ού μόνον ή είς 
χρήμα μηνιαία άμοιβή άλλά καί πάσα άλλη είς 
χρήμα ή είδος τακτικώς διδομένη άντιπαροχή εις 
συμπλήρωσιν τοΰ μισθοΰ.

6) Οϊκοθεν νοείται δτι αί καταβαλλόμενοι σήμε
ρον μηνιαϊαι άποδοχαί έφ’ δσον μέν είναι κατώτε
ροι τών ώς άνω καθοριζομένων όρίων αύξάνονται 
αύτοδικαίως μέχρις αυτών. Έφ’ δσον δμως είναι ά- 
νώτεραι έξακολουθοΰν νά παραμένουν είς τό αύτό 
έπίπεδον.

-Από αμα,άσεας τοΟ Κ,νημα,ανράφου είς τήν ΈΧΧάδα ο^ποτε Ipyov Ιγνώρ.αεν 
θρίαμβον μεγαλείτερον τοΰ

ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΜ ΛΤΟΣ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΖΟΑΑ 11,——    ——— — —

7) Ή παρούσα σύμβασις είναι έπικρατεστέρα 
πάσης τυχόν προγενεστέρας προβλεπούση; δυσμε- 
νεστέρους δρους.

8) Ή παρούσα συλλογική σύμβασις ισχύει δΓ 
άπασαν τήν ‘Ελλάδα.

9) ‘Ανεξαρτήτως τών ύπό τοΰ ύπ' άριθ. 547)1937 
Άναγκ. Νόμου προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων 
πάσα παράβασις ή μή συμμόρφωσις πρός τάς δια
τάξεις τής παρούσης συλλογικής συμβάσεως θεω
ρείται άδικαιολόγητος καταγγελία συμβάσεως έρ· 
γασίας ύποχρεοΰσα τούς παραβάτας είς τήν κατα
βολήν τών ύπό τοΰ άρθρου 2 Άναγκ. Νόμου 99)1936 
ώς ούτος έτροποποιήθη ύπό τοΰ Άναγκ. Νόμου 
766)1937 προβλεπομένων Αστικών κυρώσεων.

10) Ή παρούσα συλλογική σύμβασις συ_νετάγη 
είς τρία πρωτότυπα ύπογραψέντα παρά τοΰ Ύφυ- 
πουργοΰ ’Εργασίας, τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ Εργασίας, 
τοΰ Τμηματάρχου ’Οργανισμών Διαιτησίας καί Συλ
λογικών Συμβάσεων καί τών άντιπροσώπων τών 
συμβαλλομένων μερών, έξ ών έν μέν θά κατατεθή 
παρά τώ Γραμματεΐ τοΰ Ειρηνοδικείου Αθηνών, άνά 
έν δέ θά. ληφθή παρά τών συμβαλλομένων.

Ό Γεν. Διευθυντής Ό 'Υφυπουργός
Π. Παυλάχης Α. Δημηιρατοί

63.061
Πραγματικοί προσκυνηταί άπέ- 
δωσαν φόρον θαυμασμού έπί 
δύο συνεχείς έβδομάδας στό 
μνημειώδες αριστούργημα καί 
τιτάνιον δημιούργημα τοΰ δαι- 
μονίου Γερμανού σκηνοθέτου : 

ΒΙΠΕΛΙΙ ΗΤΙΤίΗΕ 
||·Ι·Ι·ΙΙ1ΙΙΙ·Ι··1ΙΙΙΙΙΙ··ΙΙ<··ΙΙΙΙΙΙ··ΙΙ· .......................... ΙΙΙΗΙΙΙΙΙ

Τό καλλιτεχνικόν κορύφωμα 
τού γίγαντας τής τέχνης

ΠΩΛ ΜΙ0ΥΝΙ...... , , < 111 ■ 11 ■ ■ I ■   ···■··' 1  
κατόπιν τής πρωτοφανούς ταύ
της έπιτυχίας, ή προβολή τού 
άριστουργήματος τούτου, ΘΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΗ έντός ολίγου 
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ είς τόν μεγαλείτε
ρον Κινηματογράφον τής ’Ανα

τολής ΌΡΦΕΥ^·

Ό Τμηματάρχης Όργαν. Διαιτ. 
Συλλογ. Συμβάσεων
1_ Παπαδημητρόπονλο;

Οί Συμβαλλόμενοι
Δ, ΓίΛννότιονλοί Πρόεδρος Π. Ε. Κ.
Φ. ΜπααΛίκης Πρόεδρος Π\ Ε. Υ. Κ. Ε.
φ. Φίνοι Γ. Γραμμ· Π. Ε. Κ.
Ί. Χοφιν&ς Γ. Γραμμ- Π. Ε- Υ. Κ. Ε,

εις τόν Κινηματογράφον “ΔΙΟΝΥΣΙΟ., θεαααλονίκης. ή προβολή τής ταινίας 
ταύτης έαημείωσε ΡΕΚΟΡ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ προβαλλομίνη 

έπί Δύο συνεχείς έβδομάδας
ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

WARNED BROS FIRST NATIONAL FILMS HELLAS it
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 32 — ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ. 28 5ΑΊ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τςιμιςκη 41

<_______  ____ ____ —-------------- —-----------------------
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Ο παγκόσμιος ΤΥΠΟΣ τό έχαρακτήρισεν ώς

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
Ελληνες καλλιτέχναι ώς ή κ. Κοτοπούλη καί ό κ. Βεάκης, τό άπεκάλεσαν

ΘΑΥΜΑ
"Ελληνες συγγραφείς καί ’Ακαδημαϊκοί ώς ό Γρ. Ξενόπουλος 
και ο θ. Συναδινός τό άνεβίβασαν είς τό άνώτατον επίπεδον

ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ
Τό άθηναϊκόν κοινόν πού ξέρει νά έκτιμα τό άληθώς ώραΐον, τό

εχειροκροτηχεν

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
Γ ΥΝΑίΙΚΕΣ

Ενα φιλμ που ξεσκεπάζει δλην τήν κοινωνικήν άθλιότητα τής έποχής μας 
„ και αποκαλύπτει τήν έκμετάλλευσιν τής όποιας πίπτουν θύματα άθωες ψυχές. 
Ενα αμείλικτο ράπισμα έναντίον τής διαφθοράς καί τής κοινωνικής άθλιότητος.

ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ Μ Π ΕΤΤΥ ΝΊΓΑΙΒΙΣ

WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS HELLAS*·*
ΑΘΗΝΑΙ. 'Οδός Πατησίων 32. Τηλέφ. 28.541 ΘΕΣ)ΝΙΚΗ. 'Οδός Τσιμισκή 41. Τηλέφ. 49.22

Περί κανονιαμοϋ ήΙεκτρομηχανικών έγκατααιά- 
αεοαν Κινηματογράφων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β' 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

“Εχοντες ύπ’ δψει ιό άρθρον 3 παράγρ. 6 τοΰ ’Αναγ
καστικού Νόμου 445)1937 <περί τροποποιήσεως, συμπλη- 
ρώσεως καί κωδικό τοιήσεως τών περί κινηματογράφων 
διατάξεων», ώς καί τήν ύπ’ άριθ. 686 έ. έ. γνωμοδότη- 
σιν τοΰ Συμβ.-υλίου τής Επικράτειας, προτάσει τών ήμε- 
τέρων έπί τής Συγκοινωνίας, Σιδηροδρόμων καί Αυτοκι
νήτων καί έπί τής Κρατ. ‘Υγιεινής καί Άντιλήψεως ‘Υ
πουργών, ώς κοί τοΰ έπί τής Δημοσίας Ασφαλείας ‘Υ
φυπουργού, άπεφασίοαμεν καί διατάσσομεν .*

Άρθρου 1.
Οί παρόντες κανονισμοί σκοπόν έχουσι νά δώσωσι τό 

μέτρον ασφαλείας δπερ δέον νά παρουσιάζωσιν αί ήλε- 
κτρομηχανολογικαί έγκαταστάσεις τών κινηματογράφων 
καί έφαρμοζονται εις ας περιπτώσεις απαιτούνται άδειαι 
έγκαταστάσεως καί λειτουργίας κινηματογράφων, βάσει 
τοΰ Άναγκαστ.κοΰ Νόμον 445]1937.

I. Ηλεκτρικοί έγκαταστασεις
Άρθρον 2.

Γενικά
1) ‘Ο δΓ ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμός έπιβάλλεται 

ανεξαιρέτως είς δλας τάς περιπτώσεις τών κινηματο
γράφων.

2) ‘Ο ηλεκτρικός φωτισμός τού Κινηματογράφου θά 
αποτελεϊται άπό τέσσαρα κυρίως μέρη α) έκ τοΰ κυρίως 
φωτισμού τού κινηματογράφου, β) έκ τοΰ φωτισμού πα
νικού, γ) έκ τοΰ φωτισμοΰ κινδύνου καί δ) έκ τοΰ φωτι
σμού διαφημίσεως καί βοηθητικών άλλά μή κοινοχρήστων 
χώρων (γραφείων, άποθηκών κλπ.).

‘Ω: κυρίως φωτισμός τοΰ κινηματογράφου έννοεΐται, 
άπας έν γένει ό φωτισμός τής αιθούσης τών θεατών ώς 
καί ό φωτισμός τών κοινοχρήστων χώρων ήτοι διαδρό
μων, έξόδων κλιμάκων, προθαλάμων, αυλών κλπ. τοΰ 
κινηματογράφου.

‘Ως φωτισμός πανικό® έννοεΐται μέρος τοΰ φωτισμού 
τής αιθούσης τών θεατών τόν όποιον δέον νά άνάπτηται 
από σημείου ευρισκομένου είς κατάλληλον, ευκόλως προ
σιτήν καί γνωστήν, είς δλον τό προσωπικόν' θέσιν. ‘Η 
εγκατάστασις τοΰ φωτισμού τούτου δέον νά είναι οΰτω 
διατεταγμένη ώστε έν περιπτώσει πυρκαϊάς εις τόν θάλα
μον προβολής αΰιη νά μή διατρέχη κανένα κίνδυνον.

Διά τοΰ φωτισμού τούτου αί δίοδοι, διάδρομοι καί έ
ξοδοι τής αιθούσης τών θεατών δέον νά φωτίζωνται άρ- 
κετα καλώς. Έφ' δσον οί κοινόχρηστοι χώροι (προθάλα
μοι, κλίμακες, έξοδοι κλπ.) τοΰ κινηματογράφου δέν φω
τίζονται διαρκώς καί έπαρκώς καιά τήν διάρκειαν τής 
παραστάσεως τότε θά έφοδιάζωνται ούιοι καί διά φω
τισμού πανικού.

‘JI;, φωτισμός κινδύνου έννοεΐται έτερος φωτισμός έν· 
τελώς ανεξάρτητος τού κυρίως ώς καί παντός άλλου φω
τισμού κινηματογράφου καί τοιοΰτος ώιτε έν περιπτώσει 
τελείας διακοπή; τοΰ κυρίως φωτισμού οι θεαταί νά δύ- 
νανται νά κυκλοφορήσωσιν.

‘Ως φωτισμός διαφημίσεως κλπ- έννοεΐται ό φωτισμός 
προσόψεων, ταμείων κλπ. διαμερισμάτων καί δστις φω
τισμός οΰδεμίαν σχέσιν δύναται νά έχη μέ τήν άσφάλειαν 
τών θεατών.

_3) Κατά τήν έκτέλεσιν τής ήλε -,τρικής έγκαταστάσεως 
τού φωτισμού τής αιθούσης τών θεατών, δέον νά ληφθή 

πρόνοια ώστε ή άφή καί ή σβέσις τού φωτισμού τούτου 
νά γίνηται βαθμιαίως καί ν’ άποφεύγηται οΰτω ή απότο
μος μετάβασις άπό τού σκότους είς τό φώς καί τά- 
νάπαλιν,

4) Άνηρτημένα φωτιστικά σώματα δέον νά άναρτών- 
ται μετά προσοχής καί έάν είναι βαρέα ή υψηλά τοποθε
τημένα, νά άνσρτώνται μέ διπλήν άνάρτησιν. Οί άγωγοί 
(τά σύρματα) τών ήλεκτρικών λαμπτήρων δέν έπιτρέπε- 
ται νά χρησιμοποιώνται διά τήν άνάρτησιν αυτών. Τό 
κατώτερον μέρος τών φω'ΐστικών σωμάτων δέον νά άφί- 
σταται άπό τού έδάφους τουλάχιστον 2 μέτρα. Συνιστάται 
ή χρησιμοποίησις προφυλακτικοϋ συρματίνου πλέγματος 
πέριξ τών ύελίνων κωδώνων.

Άρθρον 3, ·
Έκτέλεσίς τής έγκαταστάσεως.

Διά τήν έκτέλεσιν τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως ισχύ
ουν δι’ ό,τι δέν άναφέρεται είς τό παρόν, οι κανονισμοί 
περί έκτελέσεως έσωτερικών ήλεκτρικών έγκαταστάσβων.

Μία σχηματική παράστασις έμφαίνουσα κατά τρόπον 
«ΰληπτον τήν διαναμήν καί τήν συνδεσμολογίαν τών κυ
κλωμάτων τής αιθούσης θεατών θά άναρτάται είς θέσιν 
έμφανή πλησίον τοΰ κεντρικού πίνακας.

Άρθρον 4.
‘Υποσταθμοί

’Εγκαταστάσεις υποσταθμού (μετασχηματιστών, δια
κοπτών έλαίου κλπ.) δέον νά έγκαθίστανται είς χώρους 
τοιούτους ώστε έν περιπτώσει πυρκαϊάς ή έκρήξεως είς 
τάς έγκαταστάσεις ταύτας νά μή ΰπάρχη κίνδυνος διά 
τούς θεατάς, ούτε νά δύναται νά γίνη άντιληπιή ύπό 
τούτων.

Πρός τούτο δέον νά άποφεύγωντβι χώροι ευρισκόμε
νοι ύπό τήν αίθουσαν τών θεατών, τάς κλίμακας καί έ- 
ξόδους καί νά έκλέγωνται κατά τό δυνατόν χώροι είς αύ- 
λάς καί τά παρόμοια.

Άρθρον 5.
Διανομή τών γραμμών είς τούς λαμπήρας.

Είς χώρους είς τούς οποίους ύπάρχουν περισσότεροι 
τών τριών λαμπήρων, ώς καί είς όλους τούς προθσ.λά- 
μους, κλίμακας καί έξοδους δέον οί λαμπτήρες νά συν- 
δέωνται πρός δύο τούλάχιστον κεχωρισμένας καί μέ ιδιαι
τέρας άσφαλείας γραμμάς διακλαδώσεως. Τής διατάξεως 
ταύτης έπιτρέπεται νά γίνη άπομάκρυνσις έφ’ δσον οί 
λαμπτήρες Λίνδύνου έξασφαλίζουσιν άρκετόν φωτισμόν.

Άρθρον 6.
‘Υποδιαίρεσις τών γραμμών.

Αί ηλεκτρικοί γ αμμαί θά χωρίζωνται έκ τοΰ κεντρι
κού πίνακος είς ομάδας, αί δέ μεγάλοι έγκαταστάσεις δύ- 
νανται νά χωρίζωνται καί είς τμήματα έχοντα ιδιαίτερον 
μερικόν πίνακα τροφοδοτούμενον δι’ ιδιαιτέρας γραμμής 
έκ τοΰ κεντρικού πίνακος.

Τοΰτο συνίσταται καί γίνηται ίνα έν περιπτώσει βλά
βης είς μέρος τής έγκαταστάσεως μή τακή ή άσφάλεια 
τοΰ κεντρικού πίνακος καί οΰιω μείνη έκτος λειτουργίας 
ολόκληρος ή έγκατάστασις. Διά τοΰ χωρισμού τών γραμ
μών είς ομάδας δυνατή ή πορεία αύτών κατά διαφόρους 
διευθύνσεις, καί εις τρόπον ώστε έν περιπτώσει άτυχή- 
ματος είς μέρος τοΰ κτιρίου (πυρκαϊά, ύδωρ) νά μή δια- 
κινδυνεύή ή δλη έγκατάστασις.

Άρθρον 7.
Πίνακες διακοπτών καί άσφαλειών.

Διακόπται καί άσφάλειαι δέον νά συγκεντρώνται είς 
ομάδας έπί πινάκων καί νά μή είναι προσιτοί εις τό κοι-



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ αςτηρ» «ΚΙΝΗΜΑΤβΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>
VOV. Τούτο επιβάλλεται ϊνα καθίστατο, δυνατός ό τανΰς 
και εύκολος χειρισμός ιών διακοπτών. Δέν ποέπει *νά 
«βωρηται οτι οί πίνακες δέν είναι προσ,τοί εις τό κο 
νον εαν οό,ο. τοποθειηθώσιν έντός κλειστών έομαοίΖ 
εΙσέρχετάι1τΓκο0π0θε^νΓα-1 ε,« ιά θπΧ ° δ“ ν’ 
εισέρχεται το κοινον και των δποίων, έν πεοιπτώσει νικου τού κοινού, ή προσπέλασις νά’ εϊν«” "εύκολος άπό 
to προσωπικόν του θεάτρου ή τούς πυροσβέστας. ?

"Αρθρον 8.
j Εγκαισστασις τών γραμμών. Φορηταί συσκευαί.

. αγωγοί τών σταΦεοών νοαιιιιώ.ν η)™» ΤΛ1-, ριου δέον νά τοποθετώντας έντός ^αλυβδησ^Δ ’
μονωτικής ύπενδύσεως είσδυόντων μέΧ°στ^ηνων »*"“ 
Φωτισμού ή κυτίων διαχλαδώσεως. Τά νοησιαοπη °/8υων εξαρτήματα διά τάς διακλαδώσεις δε^ον Λ εΤναΤ κατάλ“

«άλως έπί ιού χαλυβδοσωλήνος. κοχλιών-

T«nrLH χρ?σι·ς wvcov αγωγών ρεύματος διά τάς ένκα-

Υΐ'ηται κανονικώς καί μέσω έντατήρω^^”15 τ°υΐ°υ V“

μενών αγωγών τύπου θεάτρων ή άλλων Ισοδυνάμων 
"Αρθρον 9.

Προστασία λυχνιών.
™Λη1ισ-ΐα*®ρώ5 ^Υκ“τεστημέναι λυχνίαι εις τόν θάλα.ισν 

ρ βολής και πασαι αί λυχνίαι εργαστηρίων, αποθηκών κΐι 
μακών και αποχωρητηρίων δέον νά έφόδΤζωνται' δΐά 
προστατευτικών κωδώνων μετά ή άνευ συρματίνου δίκτιω 
ύπο’στη^Χ7°υαύ7ηχς1.έπ1 λυχνολαβής άλλά έπί ιού

Άρθρον 10.
Τάσις ρεύματος.

των κοινοχρήστων χώρων. 5 η5 ΐθβυσης «αι
Άρθρον 11.

Επίβλεψις τής έγκαταστάσεως

έγ .8 S»»4.^SkSX > J '««l.»;

Πάντως χειρισμός φωτων πανικοί ή αιθούση:, θά γίνεται 
βασει οδηγιών και εις περιπτώσεις κσθωρισμένας7

Ο φωτισμός πανικού θά άνάπτεται έπίσης καί όταν 
αναπτηται ο λοιπος φωτισμός τής αιθούσης.

II. Φωτισμός κινδύνου.
Άρθρον 12.

Γενικά.
, 1) Εις τούς κινηματογράφους δέον νά ύπάρχη συμ- 

φωνως προς την παράγραφον 2 ιού άρθρου 2 και ετεοος 
φωτισμός εντελώς ανεξάρτητος τών λοιπών καί ιοιοΰτος 
ωσιε.εν περιπτώσει τελείας διακοπής ιού κυρίως φωτι
σμού οι θεαται να δύνανται νά κιιελοφορήσωσι Τούιέσιι 
θεόν ο φωτισμός κινδύνου νά είναι ιοιαύτης έντάσεως 
σκέτος αΐΧ0φευγηΓαι ένϊό« τή? αιθούσης τό ψηλαφητόν

Αί θύραι τής αιθούσης τών θεατών, οί προθάλαμοι 
κλίμακες, αυλαί, δίοδοι καί έξοδοι δέον νά φωτίζονται 
ιδιαιτέρως καλώς. ’

Συνιστάται ή ιοποθέτησις εις τούς διαδρόμους, διό
δους και βαθμίδας τής αιθούσης καί τού υπερώου πλευ
ρικών λαμπτήρων εις μικρόν ύψος ή ή τοποθέτησις λαμ
πτήρων επί τού δαπέδου κεκαλυμμένων δΓ ίσχυοάς υελου. Λ ν ’

2) ΟΙ εντός τής αιθούσης ιών θεατών έγκατεστημένοι 
Λαμπτήρες φωτισμού κινδύνου, έπιτρέπεται νά θαμβών- 
ιαι χρωματιζόμενοι κυανοί κατά τρόπον τοιοΰτον ώστε 
ή αισουσα να φωτίζηται αρκούντως.

3) Οί λαμπτήρες φωτισμού κινδύνου δέον νά είναι 
κεχωρισμενοι τών λαμπτήρων τοΰ κυρίως φωτισμού ούτως 
ωσιε ζα ελεγχηται* εύχερώ; ή λειτουργία των.

4) Απασαι αί έξοδοι δέον νά φέρωσϊ φωτεινήν επι
γραφήν μέ τήν λέξιν «έξοδος» τροφοδοτουμένην έκ τού 
φωτισμού κινδύνου καί ορατήν έξ όλων τών σημείων ιής 
αιθούσης. , 14

Άρθρον 13.
Διάρκεια λειιουργίας φωτισμού κινδύνου.

*® φωτισμός κινδύνου έπιβαλλεται νά λειτουργό καθ’ 
ολην την διάρκειαν τής παραστάσεως. Διάρκεια παρα- 
στασεως θεωρείται ό χρόνος άπό τής ένάρξεως ιής εισό
δου του κοινού μέχρι τής έξόδου καί τοΰ τελευταίου 
θεατού.

Άρθρον 14.
Κινηματογράφοι διά περισσοτέρους τών 400 θεατών.

. κινηματογράφους διά περισσοτέρους τών 400 θεα
τών δέον νά χρησιμοποιήται διά φωτισμόν κινδύνου μόνον 
το ηλεκτρικόν ^φώς. Ό φωτισμός κινδύνου δέον ούτω νά 
οιατασσηιαι, ώστε εϊτε έκαστος λαμπιήρ κινδύνου νά 
εΧΌ την ειδικήν του πηγήν καί νά είναι αμέσως συνδεδε- 
μενος με αυτήν, είτε οί λαμπτήρες κινδύνου νά τροφοδο- 
ιωνται απο μιαν κεντρικήν πηγήν ήιις θά είναι έντελώς 
φωτισμού™5 πηγί1ν τ0ο(Ρθδοτήσεως τοΰ κυρίως

Άρθρον 15.
Κινηματογράφοι δΓ όλιγωιέρους ιών 400 θεατών.

_ 1) Εις κινηματογράφους δι" όλιγωιέρους τών 400 θεα
τών, επιτρέπεται διά τόν φωτισμόν κινδύνου χρήσις λυ
χνιών φυτικού ελαίου. S

, ^Χρήσις λυχνιών πετρελαίου, οινοπνεύματος, φωταε
ρίου ή οπουδήποτε ορυκτού έλαίου ή υποπροϊόντος αυτού 
απαγορεύεται.

3) Έν περιπτώσει χρησιμοποιήσεως φυτικού έλαίου 
δέον η αποστασις τής φλογός άπό τά πλησίον εύρισκό- 

μηχανηματα ομιλουντοςΊπνηματογιάφου
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μένα καύσιμα στοιχεία νά είναι τουλάχιστον 1 μέτρον 
πρός τά άνω καί 60 εκατοστά πλευρικώς.

Άρθρον 16.
Κινηματογράφοι δι' όλιγωτέρους τών 200 θεατών.
Εις κινηματογράφους μέχρις 200 θεατών καί ευρισκο

μένους εις Ισόγειον καί υπό ευνοϊκός συνθήκας διατάξεως 
έξόδων, έπιτρέπεται δπως ό φωτισμός κινδύνου τροφοδο
τηθώ άπό τό αύτό ήλεκτρικόν δίκτυον μέ τό τοΰ κυρίου 
φωτσμοΰ, ύπό τόν όρον δμως δτι ό φωτισμός κινδύνου 
θά τροφοδοτήται πρό τής κεντρικής ασφαλείας τής άπό 
τού δικτύου παροχετεύσιως τοΰ κυρίως φωτισμού καί θά 
φέρη ιδιαιτέρας άσφαλείας.

Άρθρον 17.
Φωτισμός κινδύνου υπαιθρίων κινηματογράφων.

Διά τούς κινηματογράφους τούς λειτουργοΰντας έν ’ 
άνοικτφ χώρφ (υπαίθριοι) έπιβαλλεται ανεξαρτήτως άριθ- 
μοϋ θέσεων, όπως ή έγκατάστασις τού φωτισμού κινδύνου 
λειτουργό ουμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 14, έφ’ 
όσον αί κλίμακες έξόδου τοΰ κινηματογράφου εΰρίσκονται 
εις κλειστόν χώρον, άλλως ισχύουν αί διατάξεις τοΰ άρ
θρου 16.

Άρθρον 18.
Πηγή φωτισμού κινδύνου

1) Ώς πηγή φωτισμού κινδύνου διά τούς πλέον ιών 
400 θεατών κινηματογράφους δέον νά χρησιμοποιήται 
κατά κανόνα συστοιχία συσσωρευτών. ’Εκ τής συστοιχίας 
ταύιης τών συσσωρευτών δέον νά τροφοδοτήται συνεχώς 
ό φωτισμός κινδύνου άπαγορευομένης απολύτως τής τρο· 
φοδοτήσεως τοΰ φωτισμού κινδύνου έκ τής πηγής τοΰ 
κυρίως φωτισμού.

2) Δέν έπιτρέπεται ή φόρτισις τής συστοιχίας κατά 
τάς ώρας τής χρησιμοποιήσεως αύτής πρός τροφοδότησιν 
τοΰ φωτισμού κινδύνου ήτοι κατά τήν διάρκειαν τής παρα
στάσεως.

3) Ή συστοιχία δέν έπιτρέπεται νά τροφοδοιή άλλο 
τι παρά μόιον τόν φωτισμόν κινδύνου. Αύτη δέον νά 
έγκαθίσταται εις μέρος άρκετά κτχωρισμένον άπό τά 
έξαρτήματα καί μηχανάς τοΰ κυρίως φωτισμού.

4) Ό πίναξ διανομής δ χρησιμοποιούμενος διά τόν 
φωτισμόν κινδύνου δέν πρέπει νά είναι κοινός μέ πίνακα 
τοΰ κυρίως φωτισμού καί δέον νά τοποθετήται μακράν 
αύτών.

5) Κατά τήν διάρκειαν τής παραστάσεως ή συστοιχία 
ή τροφοδοτούσα τόν φωτισμόν κινδύνου θά χωρίζεται 
πασης άλλης ήλεκτρικής πηγής. Ή φόρτισις συστοιχίας 
κατά τήν ώραν τής παραστάσεως έπιτρέπεται μόνον έφ’ 
οσον χρησιμοποιούνται δύο συστοιχίαι διάφοροι καί Ανε
ξάρτητοι καί κατά τρόπον ώσιε όταν ή μία φορτίζεται, ή 
ετέρα νά τροφοδοιή τόν φωτισμόν κιιδύνου.

6) Έν περιπτώσει καθ’ ήν ή τροφοδότησες τοΰ φωτι
σμού κινδύνου γίνεται διά μιας συστοιχίας μόνον, τότε 
αυτή δέον νά είναι χωρητικότητας τοιαύτης διά τήν τρο- 
φοδότησιν αύτοΰ έπί δύο παραστάσεις (Διάρκεια παρα
στάσεως ώς ορίζεται είς τό άρθρον 13). Εις τόν πίνακα 
διανομής τών συστοιχιών δέον νά υπάρχουν έγκατεστη- 
μενα τά απαραίτητα όργανα έλέγχου ψορτίσεως.

7) Σχηματική παράστασις δεικνύουσα σαφώς τάς δια
τάξεις καί χειρισμούς διά τόν χωρισμόν τής συστοιχίας ή διά 
τήν ,φορτισιν ή έκφόρτισιν ταύτης ή τής έφεδρικής, δέον 
νά άναρταται είς μέρος έμφανές καί προσιτόν.

III. Έγκατάστασις θερμάνσεως καί άερισμοϋ.
Άρθρον 19.

Κεντρική θέρμανσις.
1) Έν περιπτώσει θερμάνσεως τοΰ κινηματογράφου 

διά κεντρική; θερμάνσεως δέον οί χώροι ένθα έγκαθί- 
στανται αί έστίαι ή οί λέβητες καί οί χώροι άποθηκεύ- 
σεως τοΰ καυσίμου νά περιβάλλωνιαι άπό τοιχώματα 
άκαυστα καί αί στέγαι νά είναι έπίσης άκαυσιοι καί 
άνευ φεγγιτών. Άπό τούς χώρους τούτους οί γειτονικοί 
χώροι καί προθάλαμοι δέον νά κλείωνται διά στεγανών 
έναντι καπνού, άκαύστων καί αύτομάτως κλεισμένων θυ- 
ρών. Αί θύραι αΰται δέν θά 'άγωσι πρός διαδρόμους κοι
νοχρήστων χώρων.

2) Επιφανειακοί σωλήνες άτμοΰ ή ΰδατος έφ’ όσον 
υπάρχει κίνδυνος έκ τής έπαφής αύτών δέον νά έπενδύ- 
ωνται δι’ άπομονωτικών θερμότητας ή δΓ άφαιρουμένων 
συρματοπλεγμάτων, έλασμάτων ή παρομοίων πρός προ- 
φύλαξιν έναντι έπαφής.

3) 'Οχετοί δΓ άγωγοΰς θερμοΰ άέρος δέον νά κατα- 
σκευάζωνται άπό άκαυστα ύλικά καί νά διατίθενται ούτως 
ώστε νά δύνανται εύκόλως νά καθσρίζωνται άπό τήν 
κόνιν. Αί έξοδοι αύτών δέον νά είναι άπομεμακρυσμέναι 
τούλάχιστον κατά 25 έκατοστά άπό εύκόλως καύσιμα άν- 
τικείμενα.

4) Θερμαντικά σώματα είς ίματιοθήκας δέον νά προ- 
φυλάσσωνιαι μέ άκαυστα περιβλήματα.

Άρθρον 20.
Θέρμανσις διά θερμαστρών.

1) Αί θερμάστραι δέον νά περιβάλλωνται μέ προφυ
λακτήρας σταθερούς καί άκαύστους. Οί καπνοσωλήνες 
τών θερμαστρών δέον νά είναι στεγανοί έναντι καπνού 
καί νά όδηγώνται άμέσως άπό τής θερμάστρας καί κατά 
τρόπον στεγανόν έντός τοΰ τοίχου.

2) Ή χρησιμοποίησις θερμαστρών άεριόφωτος απα
γορεύεται.

3) Είς άξιολόγους κινηματογράφους καί άνω τών 400 
θεατών έπιβάλλεται ή κεντρική θέρμανσις.

’ Αρθρον 21.
’Αερισμός.

Ή αίθουσα τών θεατών δέον νά έχη τούλάχιστον δύο 
θύρας ή παράθυρα μέ άπ’ εύθείας συγκοινωνίαν είς τό 
ύπαιθρον καί διαστάσεων τοιούτων ώστε νά είναι δυνατός 
πλούσιος άερισμός.

’Εάν διά τοΰ τρόπου τούτου δέν έπιτυγχάνεται άρκε- 
τός άερισμός τό άρμόδιον συμβούλιον έπιβάλλει έγκατά- 
στασιν τεχνητού άερισμοϋ.

IV. Θάλαμος προβολής.
"Αρθρον 22.

Τοίχος καί έξοδοι.
1) ΑΙ μηχαναί προβολής δέον νά έγκαθίστανται έντός 

ιδιαιτέρου θαλάμου πληροΰντος τάς κατωτέρω διατάξειε.
2) Ό θάλαμος προβολής δέον νά κατασκευάζηται έξ 

ολοκλήρου καί άπό τής βάσεως αύτοΰ άπό τοιχοποιίαν 
πάχους ταύλάχιστον 20 εκατοστών (1 τοΰβλο) ή άπό άλλο, 
πλήν δμως άκριβώς παρόμοιον υλικόν καί έξ ίσου άνθι- 
στάμενον είς τό πΰρ.

3) Ή στέγη τοΰ θαλάμου 'προβολής δέον νά είναι 
καί αύτή άπό άνάλογον ύλικόν άκαυστον.

4) ‘Ο θάλαμο; προβολής δέν έπιτρέπεται νά έχη, 
πλήν τών οπών έλέγχου καί τών οπών προβολής, καμ- 
μίαν άλλην συγκοινωνίαν μέ τήν αίθουσαν ή τάς έξόδους 
τών θεατών.

5) Ό θάλαμος προβολής δέον νά έχη άνοίγματα φω
τισμού (φεγγίτας) είτε άπ’ εύθείας πρός τό ύπαιθρον 
είτε πρός ένα φωταγωγόν.

6) Ό θάλαμος προβολής δέον νά έχη ιδιαιτέραν καί 
άποκλειστικήν έξοδον αύτοΰ όδηγ ΰσαν άπ· εύθείας πρός
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τό ύπαιθρον και κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε αί έξοδοι 
χω2' ?ε“χων ν“ Ρθ διαΓρέχωσι κίνδυνόν τινα έκ πυρκαίάς 
του θαλαμου. ’

7) Η κυκλοφορία τοΰ χειριστοϋ καί έν γένει τοΰ προ
σωπικού τοΰ θαλάμου δέον νά είναι ευχερής. Έάν ή 
κυκλοφορία τοΰ χειριστοϋ παρεμποδίζεται λόγω τής έγκα- 
ταστασεως περισσοτέρων μηχανών, τότε θά προβλέπεται και ετερα έξοδος.

8) At παράγρ. 4, 5 καί 6 τοΰ παρόντος άρθρου δέν 
ίσχυουσι προκειμενου περί υπαιθρίων κυματογράφων, 
πάντως όμως θα_ λαμβάνεται πρόνοια διά τήν ασφαλή 
έξοδον των θεατών εν περιπτώσει πυρκαίάς τοΰ θαλάμου.

Άρθρον 23.
Διαστάσεις.

.1).Θάλαμοι προβολής μέ έν μηχάνημα δέον νά έχωσι 
δια μεν το δαπεδον ως ελαχίστας διαστάσεις μήκους ή 
πλάτους 2 μέτρα, επιφάνειας δέ 6 τετρ. μ., διά δέ τό 
ελεύθερον ύψος 2 80 μέτρα.

2) Δια τήν εγκαταστασιν έκαστου μηχανήματος επί 
πλέον δέον να αΰξάνωνται αί ανωτέρω ελάχιστοι διαστά
σεις ανα 3 τετρ. μέτρα.

3) Τό ύψος τής_ οροφής άπό τήν παρά τήν μηχανήν 
θεσιν τοΰ χειριστοϋ δέν έπιτρέπετσι νά είναι κατώτερον 
τών δύο μέτρων.

4) Εαν ο θαλαμος προβολής εΰρίσκεται εις επικοι
νωνίαν με παρακείμενον χώρον, δστις πληροί τούς αυτούς 
μέ τοΰτον ορούς καί επί πλέον έχει καί ιδιαιτέραν έξοδον 
εις τό ύπαιθρον, τότε επιτρέπεται υπό τοΰ αρμοδίου 
Συμβουλίου ή ελάττωσις τών ανωτέρω διαστάσεων, πάν
τως δμως έν ούδεμιφ περιπτώσει, κάτω τών 4 τετρ. 
μέτρων.

"Αρθρον 21.
Όπαι ελέγχου καί όπαί προβολής

1) Αί όπαί έλέγχου δέν επιτρέπεται νά έχουν επιφά
νειαν μεγαλυτέραν τών 250 τετρ. εκατοστών. Αί όπαί 
προβολής δέν πρέπει νά έχουν μεγαλυτέρσς διαστάσεις 
απο τας αναγκαίας δια τήν δίοδον τών φωτεινών άκτίνων. 
, 2) Αμφότερα. .τα είδη τών οπών δέον νά κλείωνται 
αεροστεγώς δι’ ύέλων πάχους τούλάχιστον 5 χιλιοστών 
καί στερεουμένων καλώς είτε διά σιδηροΰ πλαισίου είτε 
διά τσιμεντοκονίας.

3) Εκτος τών ανωτέρω δέον αί όπαί νά έφοδιάζωνται 
διά σίδηρου συρταρωτού καλύμματος πάχους τουλάχιστον 
2 χιλιοστών, δττερ νά δύναται εύχεροίς καί ασφαλώς νά 
κινηται εις τάς ευθυντηρίους του και εις τρόπον ώστε νά 
εμποδίζηται συγκράτησις η εκφυγή αύτοΰ έξ αυτών,

4) Τά συρταρωτά ταΰτα καλύμματα δέον έν περιπτώ· 
σει πυρκαίάς, να, δυνανται νά κλείωσιν δλα όμοΰ στιγ· 
μιαίως καί αυτομάτως, χωρίς έν τούτοις νά παρεμποδίζη- 
ται το κλείσιμον διά τής χειρός.

"Αρθρον 25.
Παράθυρα.

1) Τα παράθυρα τοΰ θαλάμου προβολής ώς καί τών 
μετ αύτοΰ εις επικοινωνίαν ευρισκομένων γειτονικών χώ
ρων δέον νά κατασκευάζωνται άπό άκαυστον υλικόν, νά 
έχωσιν έπιφάνειαν τούλάχιστον 0,25 τετρ. μέτρου, νά 
κλείωνται διά συνήθων ύελοπινάκων καί να είναι ούτω 
διατεταγμένα, ώστε εν περιπτώσει πυρκαίάς, νά άνοίγων- 
ται ευκόλως καί αφ’ εαυτών διά τής σχηματιζομένης έν- 
τός τοΰ θαλάμου ύπερπιέσεως.

2) Τοποθέτησις συρτών εις τά παράθυρα απαγορεύεται.
"Αρθρον 26.

Θύραι.
Αι θυραι τοΰ θαλάμου τόσον αί άγουσαι πρός τά έξω

και ,αι αγουσαι πρός γειτονικούς χώρους έχοντας έποι- 
κοινωνιαν μέ αύτόν δέον νά άνοίγωσι πρός τά έξω, 
νά κατασκευάζωνται άπό άκαυστον υλικόν καί νά διατί
θενται κατα τοιοΰτον τροπον, ώστε νά άνοίγωνται εύκό- 
λως έκ μεν έσω δι’ ώθήσεως, έκ δέ τών έξω δι* έλξεως 
και να κλείωσιν πάλιν μόναι των αύτομάτως. Αί θύραι 
τοΰ θαλάμου θά τηρώνται κανονικώς κλεισταί δι’ έλα- 
τηριου.

"Αρθρον 27.
Κλίμακες,

1) Εάν μία έξοδος Θαλαμου προβολής άγη πρός μίαν 
κλίμακα, ή κλίμαξ αύτη δέον νά έχη τούλάχιστον πλάτος 
6ο εκατοστά καί νά έφοδιάξηται διά χειρολαβής. Ή κλί- 
σις τής κλιμακος δέον νά είναι τούλάχιστον 1:1.

2) Κλίμακες, τυπου κινητών κλιμάκων, δέν έπιτρέπε- 
ται νά χρησιμοποιώνται ώς μοναδικαί κλίμακες τών θα
λαμών προβολείς.

"Αρθρον 28,
Φωτισμός. ’Ηλεκτρική έγκατάστασίς έντός τοΰ θαλάμου.

1) Είς τόν θάλαμον προβολής έπιτρέπετσι νά ύπάρχω- 
σιν μονον έκεϊναι αί ήλεκτρικαί έγκαταστάσεις αί άπαι- 
τουμεναι διά φωτισμόν καί άερισμόν τοΰ θαλάμου, διά 
τον μηχανήν προβολής καί τήν συσκευήν άνατυλίξεως 
ταινιών, καθώς καί είς διακόπτης διά τήν σύνδεσιν τμή. 
ματος τοϋ κυρίως φωτισμού τής αιθούσης.

2) Εάν εκ τοΰ θαλάμου προβολής, έκτός τοΰ ώς άνω 
τμήματος τοΰ κυρίως φωτισμοΰ τής αίθούσης απαιτείται 
να γίνηται ό χειρισμός καί τοΰ υπολοίπου φωτισμοΰ τής 
αιθούσης ή τοΰ φωτισμού άλλων μερών τοΰ κτιρίου ή φω
τισμού σκηνής, τότε έπιτρέπετσι μόνον χρησιμοποίησις μη
χανικών συσκευών χειρισμού. Αί συσκευαί τοΰ ρεύματος 
δέον νά τίθενται έκτός τοΰ θαλάμου καί είς κατάλληλον 
μέρος. ..Χειρισμός μέσω κομβίων έπιτρέπετσι έφ’ όσον 
ταΰτα έχουν κυτία άκαυστα καί τοποθετούνται έπί άκαύ- 
στων βάσεων.

3) Εντός τοΰ θαλάμου προβολής απαγορεύεται έγκα- 
ταστασις όμάδος μετατροπής ήλεκτρικοΰ ρεύματος ανορ
θωτών συσσωρευτών κλπ έκτός τών χρησιμοποιουμέ- 
νων διά τάς συσκευάς τής φωνής καί τούς κώδωνας. 
Ταΰτα, δέον νά έγκαθίστανται είς ιδιαίτερον χώρον.

4) Έγκατάστασίς έντός τοϋ θαλάμου προβολής δια
κοπτών,^ασφαλειών. αντιστάσεων κλπ. δέον νά άποφεύ- 
γηται. "Αν ή έγκατάστασίς αυτών δέν δύναται ν' άπο- 
φευχθή.τότε ταΰτα θά έγκαθίστανται έντός κυτίου έξ 
υλικού ακαυστου και μη υγροσκοπικοΰ, λίαν Ισχυρών καί 
κλειόντων καλώς. "Οσον δ’ άφοριΐ τά κυτία τών αντιστά
σεων θά λαμβάνηται πρόνοια ώστε αΰται νά άερίζωνται 
δεόντως (κυτία μέ όπάς),

_ 5) Έάν παρίσταται ανάγκη έγκαταστάσεως ηλεκτρι
κών κινητήρων έντός τοΰ θαλάμου προβο’ής τότε οΰιοι 
δέον νά είναι κλειστού τύπου. Διά τό έναλλασσόμενον 
ρεύμα δέον νά προτιμώνται κινητήρες βραχυκυκλωμένου 
δρομέως.

6) Συμφώνως πρός τό άρθρον 2 παράγρ. 1 τών πα
ρόντων κανονισμών δέον ή ήλεκτρική έγκατάστασίς νά 
έκτελήται (διατίθηται) ούτως ώστε έν περιπτώσει πυρ
καίάς είς τόν θάλαμον προβολής, τό τμήμα τοϋ φωτισμού 
τού κινηματογράφου τό όποιον άνάπτεται άπό τό ώρι- 
σμένον μέρος. (φωτισιιός πανικού) καί εΐ δυνατόν ολόκλη
ρος ή έγκατάστασίς νά παραμένη έν λειτουργία καί νά 
μή σβέννυται ακόμη καί έν περιπτώσει πλήρους κατα
στροφής τού θαλάμου προβολής. Πρός τοΰτο δέον ήλεκτρι- 
καί γραμμαί νά μή διέρχωνται ή εύρίσκωνται πλησίον τοΰ 
θαλάμου προβολής. Κατά μείζονα λόγον Ισχύουν τά ανω
τέρω διά τήν έγκατάστασιν φωτισμού κινδύνου.

7) ‘Η δλη ήλεκτρική έγκατάστασίς τ·ΰ θαλάμου προ-

τοΰ μηχανήματος προβολής καί είς ύψος άπό τού εδά
φους τούλάχιστον 1 μέτρου.

Άρθρον 34.
Κιβώτιον ταινιών.

1) Τό κιβώτιον τών ταινιών δέον νά κατασκευάζηται 
όλοκληρωτικώς έκ σκληρού ξύλου ή σιδηρού έλάσματος 
έπενδεδυμίνου μέ δυσθερμαγωγόν μόνωσιν (άμίαντον, ξυ- 
λον κλπ.) καί νά χωρίζηται διά κατακορυφων διαχωρι- 
σμάτων είς διαμερίσματα δυνάμενα νά περιλαβωσι ανα 
ένα ρόλον ταινίας.

2) "Εκαστον διαμέρισμα θά καλύπτεται δια καλύμμα
τος συρταρωτού, κινούμενου κατακορύφως έντός αυλα
κών, έπανακλείοντος διά τοΰ. Ιδιου .βάρους του . στεγανως 
τό διαμέρισμα καί μή δυναμένου νά άφαιρεθή εντελώς.

Άρθρον 35.
Ρόλοι προβαλλόμενων ταινιών.

1) Οί ρόλοι τών ταινιών θά έγκλείωνται.εντός.κυλίν
δρων (τυμπάνων) καί θά διατίθενται ούτως ώστε εν πε· 
ριπτώσει άναφλέξεως τμήματος ταινίας ευρισκομένου εξω 
τού κυλίνδρου νά προστατεύηται κατά τό δυνατόν τό έν· 
τός τοΰ κυλίνδρου πσραμένον τμήμα. ,

2) Πρός τοΰτο άπαιτεΐται όπως ή είσοδος και έξοδος 
τής ταινίας γίνεται διά μιας κατά τό δυνατόν στενής 
σχισμής περιβαλλομένης ύπό μεταλλικού και αρκετα επι- 
μήκους οδηγού (στομίου). _

3) ΟΙ κύλινδροι δέον νά έφοδιάζωνται πλευρικός με 
όπάς α'ίτινες θά φέρωσι πρός παρεμπόδισιν εισόδου φλο- 
γός, συρμάτινον ύφασμα. „ . .

4) Οί κύλινδροι θά διατίθενται οΰιως ώστε προβολή 
μέ άνοικτόν κύλινδρον νά καθίσταται πρακτικως αδύ
νατος.

"Αρθρον 36.
Κόλλα τών ταινιών.

Είς τόν θάλαμον προβολής δέν έπιτρεπεται.νά 
ί εύκόλως άναφλέξιμος κόλλα ταινιών περισσότερα από 30 

γραμμάρια.
, Άρθρον 37.

Συσκευή άνατυλίξεως.
Ή συσκευή άνατυλίξεως δέον νά εγκαθίσταται εις ά- 

' πόστασιν μεγαλυτέραν τοΰ 1,5 μέτρου άπό τοΰ μηχανήμα
τος προβολής, η βάσις δέ ταύτης θά είναι μεταλλική η 
μέ μεταλλικήν έπένδυσιν.

"Αρθρον 38.
Τράπεζα μηχανήματος προβολής.

Ή τυχόν χρησιμοποιουμένη τράπεζα τοΰ μηχανήμα
τος προβολής δέον νά κατασκευάζηται άπό άκαυστον υλι 
κόν νά εχη είς κατάλληλον Θεσιν μεταλλικόν, κιβω- 
τιον πρός έναπόθεσιν τών χρησιμοποιηθέντων ραβδίων αν- 
θρακος καί τοΰ όποιου κιβωτίου ό πυθμήν θά καλυπτηται 
δι’ άμμου.

" Αρθρον 39.
Πυροσβεστήρες.

) 1) Παρά τόν θάλαμον προβολής δέον νά ύπάρχη σωλήν
όδατος. , „ ...

2) Πλησίον τοΰ μηχανήματος προβολής δέον να υπαρχρ 
είς κάδος χωρητικόιητος 8-10 χιλιογράμμων,. πλήρη; ϋ- 
δατος ώς καί είς έτερος πλήρης άμμου, καί έν κλινοσκέ
πασμα (κουβέρτα) πεποτισμένον δι' ουσίας καθιστωσης 
αύτό άφλεκτον ή έν έτοιμον ύγρόν άπόμακτρον (σφουγ- 
γαρόπανον), τέλος εις κατάλληλον θέσιν καί έμέσως χρη-

βολής δέον νά δύναται νά διακόπτηται ευκόλως άπό μίαν 
θέσιν εύρισκομένην έξωτερικώς.

8) Ό φωτισμός τοΰ θαλάμου προβολής δέον να είναι 
ήλεΧτρικός διά λαμπτήρων οί όποιοι έφοδιάζωνται με 
προφυλακτικόν ύέλινον κώδωνα. f

9) Διά τούς υπαιθρίους κινηματογράφους αί παραγρ. 
1 2 καί 4 τοΰ άρθρου τούτου τροποποιούνται ως ακο-

Είς^τόν θάλαμον προβολής έκτός τών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων τών άπαιτουμένων διά τόν φωτισμόν τού 
του, διά τήν μηχανήν προβολής καί τήν συσκευήν ανα- 
τυλίξεως, έπιτρέπετσι νά εγκαθίσταται καί πίναξ χειρι
σμού τών φώτων τής πλατείας. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
δέον ό φωτισμός πανικού νά έξασφαλίζηται και εν πε- 
ριπτώσει καταστροφής τοΰ θαλάμου προβολής.

“Αρθρον 29.
’Αντιστάσεις.

1) Τά μεταλλικά κυτία έντός τών όποιων θάτοποθετων- 
ται αί ήλεκτρικαί άντιστάσεις δέον νά είναι είς τό . ανω 
αυτών μέρος κεκλιμένα ή θολωτά, συνιστάται δε να το- 
ποθετώνται είς τοιοΰτον ύψος ώστε νά μή είναι δυνατή 
ή έναπόθεσις άντικειμένων έπ' αυτών. . ,

2) Κινηται άντιστάσεις δέν έπιτρέπετσι νά τίθηνται 
ούτε πλησίον τοΰ μηχανήματος προβολής ούτε πλησίον 
τής συσκευής άνατυλίξεως. . „ ,

3) Αί ήλεκτρικαί αντιστάσεις δέον νά είναι ούτως υ
πολογισμένοι ώστε κατά τήν συνεχή λειτουργίαν αυτών 
νά μή έρυθροπυρώνται.

“Αρθρον 30.
Φωτισμός κινδύνου.

Είς τάς περιπτώσεις δύσκολων διαδρόμων ή διόδων 
πρός τόν θάλαμον προβολής δέον έκτός τού κανονικού 
των φωτισμοΰ, νά φωτίζωνται οΰτοι καί μέ τόν φωτι
σμόν κινδύνου.

'Αρθρον 31.
Θέρμανσις.

1) Διά τήν θέρμσνβιν τοΰ θαλάμου προβολής και εφ 
όσον τοΰτο είναι άπαραΐτητον έπιτρεπεται μονον κεν
τρική θέρμανσις. ,

2) Τά θερμαντικά σώματα δέον νά εύρίσκωνται του
λάχιστον εις άπόστασιν ένός μέτρου άπό τήν μηχανήν 
προβολής καί νά περιβάλλωνται μέ προφυλακτικόν περί
φραγμα, τοΰ οποίου τό άνώτερον μέρος νά είναι .εσ.χηματι- 
σμένον έν εϊδει στέγης καί είς τρόπον ώστε έπ’ αυτού 
νά μή δύνανται νά τοποθετώνται άντ-κείμενα. . _ 
I 3) Θερμάστραι σιδηραί δι' ηλεκτρισμού ή δι αέριου 
δέν επιτρέπεται νά χρησιμοποιώνται.

"Αρθρον 32.
’Αερισμός,

Έν περιπτώσει δυσμενών συνθηκών άερισμοΰ τού θα
λάμου προβολής δυνατόν κατά τήν κρίσιν τού αρμοδίου 
Συμβουλίου Έπιθεωρήσεως τών Κινηματογράφων νά έπι- 
βληθή τεχνητός άερισμός.

Άρθρον 33.
Παρακαταθήκη ταινιών.

1) Είς τόν θάλαμον προβολής επιτρέπεται νά ύπάρ 
χωσι τό πολύ μόνον αί ταινίαι τοΰ ημερησίου προγράμ
ματος,

2) Οί ρόλοι τών ταινιών έκτός τών ευρισκομεν ων επι 
τής μηχανής προβολής καί συσκευής άνατυλίξεως, δέον 
νά τοποθετώνται εις ιδιαίτερον κιβώτιον, το. όποιον .θα 
εύρίσκεται εις τήν δυνατήν μεγαλυτέραν αποστασιν από

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

CINETECNICA
1ΝΟΣ 8 ...  _____

32 665 Η Μ· ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ

ΜΙΧΟΝΗΜΟΤΛ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
CINETECNICA

ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΧΤΗ^

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΧΤΗΡ:

σιμοποιήσιμον θά ύπσρχωσι δύο τουλάχιστον πυροσβε
στήρες χωρίτικότητος τουλάχιστον 5 λίτρων.

Άρθρον 40.
"Αλλα έξαρτήματα (αντικείμενα'.

Είς τόν θάλαμον προβολής έκτος τών άνωτέρω έπιτρέ- 
πεται νά ΰπάρχωσιν μόνον τά απολύτως απαραίτητα διά 
τήν λειτουργίαν έξαρτήματα ή συσκευαί καί αντικείμενα 
τά όποια θά είναι καθ’ ολοκληρίαν ύπό υλικόν δυσκόλως 
άναφλέξιμον καί κατά προτίμησιν έκ μετάλλου.

Άρθρον 41.
‘Ιματιοθήκη.

Διά τόν χειριστήν καί τούς βοηθούς αΰτοΰ δέον νά 
ύπάρχη παρά τόν θάλαμον προβολής, μία Ιματιοθήκη έξ 
άκαύστου ύλικοΰ καί κατά τό δυνατόν πλησίον τοΰ θαλά
μου προβολής, Ιδιαίτερον άποχωρητήριον.

” Αρθρον 42.
"Αδειαι προσωπικού χειρισμού τοΰ κινηματογράφου.
Τό προσωπικόν τό άσχολούμενον μέ τήν έξυπηρέτησιν 

τών μηχανημάτων καί τής έγκαταστάσεως τοΰ κινηματο
γράφου δέον νά κέκτηται τήν υπό τών σχετικών Δια
ταγμάτων καθοριζομένην άδειαν, τήν όποιαν όφείλουσι 
νά έπιδεικνύωσι είς τούς αρμοδίους υπαλλήλους.

"Αρθρον 43.
‘Υποχρεώσεις χειριστοϋ.

1) ‘Ο χειριστής δέον νά μή έγκαταλείπη τήν παρά τό 
μηχάνημα προβολής θέσιν του.

2) ’Απαγορεύεται ή άνατύλιξις ή έπισκευή ταινιών 
κατά τήν ώραν τής λειτουργίας τοΰ μηχανήματος προβο
λής, ώς καί ή άνατύλιξις ταινιών ή έπισκευή τούτων είς 
τόν διάδρομον τοΰ θαλάμου προβολής. Συνιστάται ή άνα- 
τύλιξις ή έπισκευή ταινιών νά γίνηται άφοΰ κλεισθώσι 
προηγουμένως άτσσαι αί δπαί τοΰ θαλάμου.

3) Έάν εύρίσκωνται έν λειτουργίφ ταυτοχρόνως πε
ρισσότεροι μηχαναί, αϊτινες χρησιμεύουν διά τήν άδιάκο- 
πον προβολήν τότε δέον έκάστη μηχανή νά έξυπηρετήται 
ύ.τό ιδιαιτέρου χειριστοϋ έκτός έάν ή κατασκευή τών μη
χανών είναι τοιαύτη ώστε ή έξυπηρέτησις αυτών, δΓ ένός 
μόνου χειριστοϋ νά είναι δυνατόν νά γίνη άνευ κινδύνου.

’4) Ό χειριστής δέον έν περιπτώσει ατυχήματος έντός 
τοΰ θαλάμου προβολής ή βλάβης τής μηχανή; προβολής 
νά άνάπτη πρωτίστως τά φώτα τής αιθούσης τών θεατών.

"Αρθρον 44.
Ευθύνη τοΰ χειριστοϋ.

1) Ό χειριστής δέον νά φροντίζη ώστε νά τηρώνται 
οί κανονισμοί διά τήν συντήρησιν τών ταινιών καί τήν 
κατάστασιν τοΰ θαλάμου προβολής οΐ άναφερόμενοι είς 
τά άρθρα άπό 33 έως καί 45 τοΰ παρόντος. Επίσης δέον 
νά φροντίζη ώστε αί έξοδοι καί δίοδοι τοΰ θαλάμου προ
βολής καί τών τυχόν γεντο-ικών χώρων νά τηρώνται 
πάντοτε έλεύθεροι.

2) Ό χειριστής θά είναι υπεύθυνος, έφ’ όσον δέν υ
πάρχει ιδιαίτερος ήλεκτρολόγος διά τήν καλήν κατάστα- 
σιν καί κανονικήν λειτουργίαν πάσης μηχανικής καί ή- 
λεκτρικής έγκαταστάσεως.

Άρθρον 45.
’Απαγορεύσεις.

’Απαγορεύεται :
α) Ή άπόθεσις ταινιών πλησίον τής λυχνίας τοΰ μη

χανήματος προβολής.
β) ‘Η ΰπαρξις ενδυμάτων ή τμημάτων αύτών έντός 

τοΰ θαλάμου προβολής.

γ) Τό κάπνισμα καί ή άνοχή τοΰ καπνίσματος έντός 
τοΰ θαλάμου ή τών είς συγκοινωνίαν μέ αΰτόν γειτονι
κών χωρών. ‘Επί ιης ή είσοδος είς τόν θάλαμον καί τούς 
χώρους αΰτοΰ μέ φώς έλευθέρας φλογός, μέ άνήμμένα 
σιγαρέτα, σιγάρα (ποϋρα) ή πίπες καθώς καί ή άφή 
σπίρτων.

δ) Ή είσοδος είς τόν θάλαμον προβολής καί τούς 
χώρους αΰτοΰ προσώπων ξένων πρός τό προσωπικόν λει
τουργίας καθώς καί ή άνοχή παρομοίων επισκέψεων.

ε) Συσσώρευσις ένδυμάτων, ξύλινων καθισμάτων, χάρ
τινων ειδών καί έν γένει παν είδος καί υλικόν μή χρή
σιμον διά τόν θάλαμον προβολής.

"Αρθρον 46.
Πινακίδες.

Άντίτυπον εύανάγνωστον άπό τοΰ άρθρου 33 έως καί 
45 τοΰ παρόντος θά άναρτάται είς τήν θύραν τοΰ θαλά
μου καί τάς θύρας τών είς έπικοινωνίαν μέ αΰτόν γειτο
νικών χώρων.

V- Κανονισμοί διά τήν μηχανήν προβολής. 
Άρθρον 47.

Περίβλημα λυχνίας.
1) Τό περίβλημα τής λυχνίας τής μηχανής Λροβολής 

δέον νά φέρη δύο μανδύας (τοιχώματα) μέ κεκλιμένον έν 
εϊδει στέγης τό άνω μέρος καί νά είναι έπενδεδυμένον 
είς τό έσωτερικόν τών δύο τοιχωμάτων δΓ άσβέστου ή 
άλλου παρομοίου προφυλακτικοΰ έναντι τής θερμότητος 
ύλικοΰ. έπίσης θά είναι οΰτω διατεταγμένον ώστε νά μή 
δύναντσι νά πέσωσιν έξω τοΰ περιβλήματος διάπυρα τε
μάχια. Μειαξύ τοΰ έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ μανδύου 
δέον νά ΰπάρχη άπόστασις τούλάχιστον 2,5 έκ. ‘Ο εξωτε
ρικός μανδύας δέον νά έφοδιάζηται μέ ότάς άερισμοΰ, 
αϊτινες νά έξασφαλίζωσιν άρκετήν ψΰξιν.

2) Τό μήκος τοΰ περιβλήματος τής λυχνίας δέον νά 
είναι τοιοΰτον ώστε τό οπίσθιον κάλυμμα νά παραμένη είς 
άπόστασιν τουλάχιστον 20 έκατοστών άπό τής τελευταίας 
θέσεως τής φωτεινής πηγής. Τό οπίσθιον κάλυμμα δέον 
νά έπενδύηται δΓ άκαύστου ύλικοΰ.

3) ‘Η βάσις τοΰ περιβλήματος δέον νά έξέχη τών τοι
χωμάτων καί είς τά άκρα της νά κάμπτηται πρός τά 
άνω τούλάχιστον κατά 2 εκατοστά καί είς τρόπον ώστε 
διάπυρα τεμάχια νά μή δύνανται νά πέσωσι πρός τά 
κάτω.

4) Τά έκ τής πηγή; φωτισμού άναπτυσσόμενα άέρια 
δέον νά άπάγωνται άπό τοΰ περιβλήματος, είτε άμέσως 
είς τό ύπαιθρον είτε μέσφ καπνοδόχου.

"Αρθρον 48.
Προστασία τής ταινίας κατά τήν λειτουργίαν.

1) Ή ταινία δέον νά έκτυλίσσηιαι άπό ένα κανονικόν 
κύλινδρον. Δέον νά τυλίσσηται μέ κανονικήν ταχύτητα 
καί άναγκαστικώς (πυκνά) είς ένα δμοιον κύλινδρον. Τό 
μεταξύ τών δύο κυλίνδρων τμήμα τής ταινίας δέον νά εϊ 
ναι κατά τό δυνατόν μικρόν καί δέον έφ’ όσον εύρίσκεται 
είς τήν ζώνην ένεργείσς τών θερμαντικών καί φωτεινών 
άκτίνων νά προφυλάσσηται πραγματικώς έναντι άναφλέ- 
ξεως. Έν περιπτώσει διακοπή; τής ταινίας ή έλαττωμα- 
τικής πορείας αύτής τά μέρη τής^ταινία; νά μή έφάπτων- 
ται τοΰ περιβλήματος τής μηχανής.

2) Τό παράθυρον προβολής τής μηχαιής δέον νά φέρη 
μίαν συσκευήν χειροκινήτου κλεισίματος αΰτοΰ καί μίαν 
προφυλακτικήν συσκευήν ήτις αΰτομάτως θά τό κλείει 
εΰθύς ώς ή ταχύτης πορείας τής ταινίας έλαττωθή τόσον 
ώστε νά είναι δυνατή ή άνάφλεξις αΰτή: εϊτε πρό τοΰ 
παραθύρου ή πλησίον αΰτοΰ. Έκτός τούτου ή ταινία δέον
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νά είναι ούτω διατεταγμένη ώστε κατά τά τό δυνατόν νά 
άποκλείηται μετάδοσις τής πυρκαϊάς είς τά ύπόλοιπα 

αΰτής.
Άρθρον 49.

Πηγή φωτισμοΰ.
Ώς πηγή φωτισμού δέον νά χρησιμοποιήται τό ήλεκτρι 

κόν φώς, χρήσις άλλου μέσου πρός παραγωγήν φωτίσμοΰ 
άπαγορεύευαι.

Άρθρον 50·
Κατάταξις τών μηχανών.

Αί μηχαναί προβολής συγκρινόμεναι άπό τής άπόψεως 
ασφαλείας έναντι πυρός δύνανται νά καταταχθώσιν είς 
τρεις κλάσεις καί δή :

Κλάσις Α'.
Είς τήν κλάσιν ναύτην άνήκουσιν αί μηχαναί προβο

λής, είς τάς όποιας,ή άπό τοΰ παραθύρου τής προβολής καί 
έν στάσει εύρισκομένη ταινία άναφλέγηται πρό τής παρε- 
λεύσεως ένός λεπτού.

Κλάσις Β'.
Είς τήν κλάσιν ταύτην άνήκουσιν οί μηχαναί προβο

λής είς τάς όποιας ή άπό τοΰ παραθύρου τής προβολής 
καί έν στάσει εύρισκομένη ταινία άναφλέγεται μετά τήν 
πάροδον τοΰ πρώτου λεπτού άλλά καί πρό τής παρελεύ- 
σεως 60 δευτερολέπτων.

Κλάσις Γ'.
Είς τήν κλάσιν ταύτην άνήκουσιν αί μηχαναί προβο

λής εις τάς όποιας ή πρό τού παραθύρου προβολής καί 
έν στάσει εύρισκομένη ταινία δέν άναφλέγεται έντός τών 
60 πρώτων λεπτών.

Ή κττάταξις τών μηχανών προβολής είς τάς άνω-έρω 
κατηγορίας A, Β, Γ γίνεται παρά τοΰ αρμοδίου Συμβου
λίου, δπερ καί χορηγεί σχετικόν πιστ >ποιητικόν κατόπιν 
αίτήσεως τοΰ ένθιαφερομένου.

Άρθρον 51.
Πρόσθετοι όροι τούς όποιους πρέπει νά πληρώσι αί μη

χαναί προβολής.
1) Άπασαι αί μηχαναί προβολής, A, Β, Γ, κατηγορίας 

δέον νά προβάλωσι τάς επί τής οθόνης εικόνας ούχί συγ 
κεχυμένας καί ύποτρεμούσας Πρός τούτο ύποχρεοΰται ό 
χειριστής τοΰ κινηματογράφου όπως πρό πάσης προβολής 
έξελέγχει τήν μηχανήν ΐνα ή ταχύτης αύτής είναι κανο
νική, ρυθμίζει τήν συχνότητα τής διαδοχής τών προβαλ- 
λομένων εικόνων ώς καί τήν έντασιν τής φωτεινής πηγής 
ούτως αί εικόνες αΰται νά συγχωνεύωνται καλώς καί νά 
προβάλλωνται συνεχείς, σαφείς, φωτειναί καί άνευ κρα
δασμού.

3),ΟΙ κύλινδροι τών ταινιών δέον νά δύνανται νά έ· 
ναλλάσσωνται.

3) Ή ψΰξις τοΰ περιβλήματος τής μηχανής δέον νά 
είναι τοιαύτη, ώστε τιθέμενου έπ’ αΰτοΰ ένός τεμαχίου 
ταινίας νά μή άναφλέγηται τούτο πρό τής παρελεύσεως 
10 λεπτών καί ύπό τόν όρον ότι ή μηχανή προβολής εύ
ρίσκεται ήδη έν κανονική καταστάσει λειτουργίας.

4) Διατάξεις έπιτρέπουσαι τήν στάσιν τοΰ μηχανήματος 
κινήσεως τής ταινίας, επιτρέπονται: α) είς μηχανάς κλάσ. 
Β καί διά τάς οποίας ή άνάφλεξις δέν λαμβάνει χώραν 
προ τής παρελεύσεως 10 πρώτων λεπτών καί ύπό τόν 
ορον οτι -ή στάσις θά γίνεται μέσω μοχλοΰ ή έπαφής χει- 
ριζομένης ύπό τοΰ χειριστοΓ, β) εις δλας τάς μτχανάς 
κλάσεως I.

θ) Ό χρόνο; άναφλέξεως κατά τόν έλεγχον κατατά- 
ξεως τής μηχανής δέον νά καθορίζηται διά τής χρήσεως 
μαύρων ταινιών καί όχι λευκών ταινιών τίτλων καί δή 
αφού ή μηχανή προβολής εύρίσκεται έν κανονική κατα 
στάσει λειτουργίας, δηλαδή άφοΰ μέ τάς συνήθεις συν- 
αήκας λειτουργίας έχει λειτουργήσει ήδη τούλάχιστον έπί 
10 πρώτα λεπτά. Πηγή φωτός, συγκεντρωτής καί παράθυ
ρον προβολής δέον κατά τάς δοκιμάς νά λαμβάνωσι τάς 
εκ κατασκευής μάλλον δυσμενείς θέσεις μεταξύ των. Μέσα 
προφυλάξεως έκ τοΰ πυρός, ώ; δοχεία ύδατος, πλάκες 
υαλινοι καί τά όμοια τά όποια έν κανονική λειτουργίφ 

ύπάρχουν καί τών οποίων ή παράλειψις καθιστφ τήν μη
χανήν άντικανονικήν επιτρέπεται κατά τόν έλεγχον νά 
ληφθώσιν ύπ’ όψει. Μέσα προφυλάξεως έκ τοΰ πυρός τά ■ 
όποια δύνανται εύχερώς νά άφαιρεθώσιν είτε μέσω μο
χλοΰ, εϊτε άλλως ιίτε άκόμη καί νά τεθώσιν έκτός λει
τουργίας καθ’ δμοιον τρόπον, δέον κατά τόν έλεγχον νά 
μή λαμβάνωνται ΰπ’ δψει.

VI. Εξαιρέσεις καί μεταβατικοί διατάξεις.
Α. Κινηματογράφοι μόνιμοι.

"Αρθρον 52.
, Παροδοχή προθαλάμου διά τόν θάλαμον προβολής.

Τό αρμόδιον συμβούλιον Έπιθεωρήσεως Κινηματογρά
φων δυνατόν ύπό κανονικός γενικάς διατάξεις ίξόδου τοΰ 
κινηματογράφου νά έπιτρέψη δπως ή έξοδος τοΰ θαλάμου 
προβ ίλής γίνηται διά μέσου ένός προθαλάμου, έφ’ δσον 
δ πρώτος δέν δύναται νά έχη άμεσον έξοδον πρός τό 
ύπαιθρον. ‘Η έξοδος έκ τοΰ προθαλάμου δέν έπιτρέπεται 
έν οΰδεμιφ περιπτώσει νά άγη είς χώρον θεατών ή είς 
χώρον χρησιμεύοντα διά τήν έκκένωσιν τοΰ χώρου τών 
θεατών. ‘Ο προθάλαμο; πλήν μιας ίαματοθήκης έξ ά- 
καύσιου ύλικοΰ δέν πρέπει νά χρησιμοποιήται πρός ένσ- 
πόθεσιν οίουδήποτε άντικειμένου καί κατά μείζονα λόγον 
ταινιών.

Β. Κινηματογράφοι διαβατικοί καί συγκεντρώσεων.
Άρθρον 53.

Γενικά.
Διά κινηματογράφους συμφώνως πρός τό άρθρον Ιον 

έδάφιον 1 καί πρός τό άρθρον 4 έδάφ. 2 τοΰ ύπ’ άριθ. 
445)1937 Άναγκ. Νόμου «περί κινηματογράφων κλπ.» είς 
περιπτώσεις καί τόπους διά τούς όποιους αί προηγούμενοι 
διατάξεις αί άναφερόμεναι είς τόν θάλαμον προβολής, 
δέν δύνανται νά έχωσιν έφαρμογήν λόγφ τοΰ δτι συνεπι
φέρουν δαπάνας αϊτινες έκ τής μή τακτικής λειτουργίας 
τοΰ κινηματογράφου δέν δύνανται νά έξυπηρετηθώσι, δυ
νατόν νά έπιτρέψη τό αρμόδιον Συμβούλιον έξαιρέσεις ά· 
νσφερομένας είς τό κατωτέρω άρθρον έφ’ δσον χρησιμο
ποιούνται τέλεια καί δεδοκιμασμένα μηχανήματα προβολής, 
άνταποκρινόμενα πρός τούς όρους τοΰ άρθρου τούτου.

Άρθρον 54.
Επιτρεπόμενοι έξαιρέσεις.

1) Κατά τήν χρησιμοποίησιν μιας μηχανής προβολής 
κλάσεως Α, δυνατόν νά παραλειφθή έντελώς ό θάλαμος 
προβολής, έφ’ δσον τό μηχάνημα προβολής έγκαθίσταται 
είς τό ύπαιθρον καί αί φωτειναί ακτίνες προβάλλονται 
έντός τής αιθούσης δΓ ένός παραθύρου ή μιας θύρας μή 
χρησιμοποιουμένης διά τήν κυκλοφορίαν.

2) Κατά τήν χρησιμοποίησιν μηχανής προβολής κλά
σεως Β δύνανται νά παραλειφθώσιν αί διατάξεις τών άρ
θρων άπό 22 έως καί 30 καί άπό 33 έως καί 37 έφ’ δσον 
αΰται διά τής παραλείψεως τοΰ θαλάμου καθίστανται 

ι περιτταί.
3) Διά τής χρητιμοποιήσεως μηχανών κλάσεως Γ δυ

νατόν νά έπιτραπώσιν αί παραλείψεις αί άναφερόμεναι 
εί; τήν προηγουμέ»ην παράγραφον 2. Έάν ό άριθμός τών 
θεατών δέν υπερβαίνει τούς 150 δυνατόν νά έπιτραπώσι 
καί άλλαι παραλείψεις μή άναφερόμεναι είς τσς διατά
ξεις τοΰ παρόντος καί ύπό τόν όρον δτι διά τών παρα
λείψεων τούτων δέν έπηρεάζεται ή άσφάλεια τών θεατών.

4) Τό μέγεθος τής παροχής τών διευκολύνσεων δέον 
νά έξαρτάται έκ τής θέσεως τοΰ μηχανήματος τής προ
βολής, αν δηλαδή πρός τούτο έχει έκλεγή μάλλον κατάλ
ληλος θέσις ως π. χ γειτονικός χώρο;, διάδρομος, οϊτινες 
κατά τό δυνατόν είναι έκτός θέας καί δχι πλησ.οντών 
θεατών καί έχει έγκατασταθή κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
ή κυκλοφορία ον σε νά έμποδίζηται ούτε νά διακινδυνεύη-

ΣΙΝΕΚΕΚΑΝΙΚΑ
Ή έπιτυχία τοΰ κινηματογράφου σας
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Άλ. Κορυζής

Έπί τής Συχκ)νίας Ύφ)γύς 
Κ. Νικολάπουλος

Έκτος τούτου δέον τά κιβώτια τών ταινιών νά είναι κα
νονικά καί νά τοποθετώνται έκτος τής αιθούσης τών θεα
τών. Ουδέποτε επιτρέπεται τά μηχανήματα προβολής καί 
τά κιβώτια τών ταινιών \ά εγκαθίστανται είς θέσεις χρη- 
σιμευουσας διά κυκλοφορίαν. Ή άνατύλιξις ταινιών και 
ή άφαίρεαι: τμημάτων ταινιών έκτος τών κυλίνδρων δέν 
επιτρέπεται νά γίνεται εντός τής αιθούσης τών θεατών.

6) Μηχαναί προβολής κλάσεως Β καί Γ έφ' δσον εφο
διάζονται διά συσκευής στάσεως τής ταινίας, δέον νά δη· 
λοΰνται κατά τήν έπιθεώρησιν.

"Αρθρον 55.
Μεταβατικοί διατάξεις.

Οί παρόντες κανονισμοί τίθενται έν ισχύει καθ' δλας 
αυτών τάς διατάξεις.

1) ’Από τής δημοσιεόσεως τού παρόντος διά τούς κινη
ματογράφους οίτινες θά λάβωσιν άδειαν οίκοδομήσεως 
κινηματογράφου ή τούς λαβόντας μέν τοιαύτην άδειαν 
άλλά μή οίκοδομήσαντας μέχρι τής δηιιοσιεύσεως τοΰ πα
ρόντος καί

2) Απο μεν 1ης Μαιου 1938 διά πάντας τούς λοιπούς 
κινηματογράφους, κατά τάς διατάξεις οίτινες άφορώσι 
μόνον τάς ήλεκτρομηχανολογικάς έγκαταστάσεις, άπό δέ 
1 Μαϊου 1940 διά πάντας ωσαύτως τούς λοιπούς κινημα
τογράφους κατά τάς διατάξεις οίτινες άφορώσι τό οικο
δομικόν μέρος καί συγκεκριμένος διαστάσεις θαλάμου προ
βολής καί έξόδου τούτου (άρθρα 22 καί 23).

Εις τούς αυτούς ‘Υπουργούς άνατίθεμεν τήν δημο- 
σιευσιν και εκτελεσιν τοΰ παρόντος Β. Διατάγματος.

Έν Άθήναις τή 22 Νοεμβρίου 1937
Έν όνόματι τοΰ ,Βασιλέως

Ό Άντιβασιλεύς
ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Οί Υπουργοί
Επί τής Κρατικής 'Υγιεινής Έπί τών Σιδηροδρόμων 

Γ. Σπυρίδωνος
Έπί τής ’Ασφαλείας Ύφ)γός 

Κ. Μανιαδάκης

ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
Διά τήν μέ τόν άνω τίτλον ταινίαν, στήν όποιαν 

πρωταγωνιστούν τρία έκ τών περιφημότερων «ά
στρων» τοΰ Χόλλυγουντ, αί Μπέττυ Νταϊβις, Όλίβια 
Ντέ Χάβιλλαν καί ό Λέσλι Χάουωρντ, λέγεται δτι 
είναι ή πιό καλογυρισμένη τής σαιζόν καί έ'χει τό 
έξυπνότερο σενάριο τής τελευταίας τριετίας. Φυσικά, 
περί τούτου Θά σχηματίσουμε γνώμη δταν προβλη- 
Θή έδω έντός όλίγου. ’Εάν δμως κρίνη κανείς άπό 
τήν έπιτυχίαν πού έσημείωσε παντού δπου προε- 
βλήθη, Ιδιαιτέρως δέ είς τόν μεγάλον Παρισινόν 
Κινηματογράφον «Άπολλό», δπου κατέρριψε τό 
ρεκόρ είσπράξεων πού μέχρι τοϋδε είχεν έκεϊ ή 
ταινία «Είμαι ένας δραπέτης», άσφαλώς τά λεγά
μενα ουδόλως ύπερβάλλουν τήν πραγματικότητα.
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Αύτός είναι ό τίτλος τής ταινίας, πού καθ’ δλας 
τάς ένδείξεις θά σημειώση τήν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον. Είς τό Παρίσι προ
βάλλεται είς τέσσαρας συγχρόνως κινηματογρά
φους καί έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ 
εισπράξεων. Στό Λονδϊνον πάλιν προβάλλεται συ
νεχώς άπό τριμήνου είς τούς δύο μεγαλειτέρους 
κινηματογράφους τής ’Αγγλικής πρωτευούσης ταύ- 
τοχρόνως, τούς «Regal» καί «Ττϊνοίί», φαίνεται δέ 
δτι θά κρατήση τό πρόγραμμά τους γιά πολύ άκόμη.

Στήν ταινία αύτή, τής Γουώρνερ Μπρός, έμφανί- 
ζονται γιά πρώτη φορά καί πρωταγωνιστούν οί δί
δυμοι δεκατετραετεΐς άδελφοί Μπίλλυ καί Μπόμπυ 
Μώκ, πού καθ’ δλας τάς ένδείξεις θά σημειώσουν 
μιά θριαμβευτική σταδιοδρομία στό Κινηματογρα
φικό στερέωμα. ’Επίσης παίζουν στήν ταινία αύτή 
περ_ί τούς 80 έκ τών καλλιτέρων ήθοποιών τής Αμε
ρικής μέ κορυφαίου τόν Έρρολ Φλύν καί 10000 
άλλα πρόσωπα. Ό σκηνικός πλούτος τέλος τοΰ 
ώς άνω φιλμ πού πρόκειται νά προβληθη καί έδώ, 
είναι κάτι τό άφάνταστον.

0 ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ ΣΤΟΝ “ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ,,
Κατά τάς έφημερίδας τοΰ Καναδά, ή ταινία «Ά- 

λή Μπαμπά», άπό τίς «Χίλιες καί μία νύκτες», κατέρ- 
ριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ έπιτυχίας. Ό Έντυ 
Κάντορ πού στήν ταινία αύτή έμφανίζεται στό 
χαρέμι μέσφ άπειρίας γυναικών, είναι άπαράμιλ- 
λος, άμίμητος άληθινά καί άφθαστος είς τόν ρόλον 
του. Καί τά πλήθη συρρέουν κατά πυκνάς μάζας νά 
τόν θαυμάσουν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΙΟΥΜΠΙΤΣ · ΣΕΣΙΛ ΝΤΕ Λ\ΙΑΛ

Ό διάσημος γερμανός σκηνοθέτης Έμίλ Λοΰμ- 
πιτς, περατώνοντας έσχάτως τή σκηνοθεσίαίτής νέας 
ταινίας «Παραμάουντ» πού φέρει τόν τίτλον «Ή 8η 
Γυναίκα τοΰ Κυανοπώγωνος», προκειμένου νά προ- 
σθέση μιά σκηνή μπάνιου, ζήτησε τή συνεργασία τοΰ 
έξ ίσου διασήμου συναδέλφου του Σεσίλ ντέ Μίλλ, 
πού ή είδικότης του έν προκειμένω είναι άδιαμφι- 
σβήτητος. Έτσι ή ταινία αύτή, στήν όποία πρωτα
γωνιστούν ή Κλωντέτ Κολμπέρ καί ό Γκάρυ Κοΰπερ, 
θά βγή ένα άπό πάσης άπόψεως σκηνοθετικό Αρι
στούργημα.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Γνωστοποιείται είς τούς κ. κ. Διευδυντάς 

Κινηματογράφων δτι »ά κινηματογραφικά έρ- 
γασιήρια Cine Radio, διευ&υνόμενα παρ' έμοϋ, 
ούδεμίαν Εχουν σχέσιν μετά τής ’Ανωνύμου 
Γενικής Ραδιοηλεκτρικής Εταιρίας.

ΑίμΙλιος Ράτζιο

CINE RADIO
Κατασκευή μηχανημάτων όμιλοΰντος καί εξαρ
τημάτων μηχανών προβολής παντός Τύπου.

Στο* Φέξη 78

"Εως τώρα τά δικαστήρια, παρ’ δλον δτι, κοντά 
στίς άπειρες τραγικές ύποθέσεις πού έκδικάζονται 
συνήθως σ’ αύτά, έχουν δχι σπανίως και πολλές κω
μικές τοιαύτες, δέν άπησχόλησαν τίς σελίδες μας. 
Οϊ άσχολούμενοι μέ τόν κινηματογράφον έπαγγελ- 
ματικώς, ένδεχόμενον είναι νά έρχωνται ενίοτε είς 
προστριβάς μεταξύ των, νά άνταλλάσσουν φράσεις 
έξερχομένας τών όρίων τής συναδελφικής... αβρότη
τας ένίοτε, άλλά πάντα, κατά κανόνα, τά συμβιβά
ζουν πρίν ή άνάγκη τούς ώθήση μέχρι τών έδωλίων 
τοΰ κατηγορουμένου. Ίσως, ήδη, μέσα είς μίαν τά- 
ξιν έπαγγελματιών πού ύπερβαίνουν τάς δύο ή τρεις 
χιλιάδας, νά υπάρχουν καί μερικοί πού έχουν δικα
στικός διαφοράς. Πάντως μέχρις άκροατηρίου, ού- 
δεμία είχε φθάσει μέχρι τής 10ης Δ)βρίου. Νά δμως 
πού, τήν 11ην παριστάμενοι κατά πρόσκλησιν τού κ. 
Οίκονόμου είς τό 2ον μονομελές, εύρέθημεν προ 
μιας έκπλήξεως - ■ δχι δυσαρέστου.

Είς μίαν στιγμήν καί μετ’ έκδίκασιν εξ κοινοτύ- 
πων πταισματικών παραβάσεων, άκούομεν τόν κ. 
πρόεδρον έκφωτούντα :

Οίκονόμου 'Ηρακλής, κατηγορούμενος έπί έξυ 
βρίσει τοΰ κ. Άντων. Ζερβού.’ Ί. Προκοπής καί Λά- 
μπης Παπαδημητρίου, μάρτυρες κατηγορίας.

Σταυροκοπούμεθα: Ό εύγενέστατος, φίλομειδέ- 
στατος καί άφελέστατος σάν παιδί διευθυντής μας, 
είναι δυνατόν νά έξύβρισε κανένα καί πρό παντός 
τόν κ. Άντ. Ζερβόν, ένα έκ τών έλαχίστων κινημα
τογραφιστών, έναντίον τού όποιου έκκρεμοΰν άγω- 
γαί συναδέλφων*του; Ασφαλώς κάτι λάκκον... θά 
έχη ή φάβα, ώστε δέν θά είναι χωρίς ένδιαφέρον τό 
νά κρατήσωμεν τά πρακτικά τής διαδικασίας καί νά 
άπασχολήσωμεν μέ αύτά τούς άναγνώστας τοΰ Κι- 
νημ. Άστέρος» βραδύτερον. Καί άμ’έπος άμ’ έργον.

* 
* *

Ή αίθουσα, άρκετά εύρεΐα, ύπερπλήρης. Καταλ
λήλως ειδοποιημένοι άπό τούς διαδίκους, ούκ δλί- 
γοι κινηματογραφισταί Ό κ. Παπαστόφας, κομψός 
καί φιλομειδέστατος καί έξαιρετικάς τρέφων συμπά
θειας πρός τόν κ. Ζερβόν, τόν άνσζητεϊ είς τό πλή
θος—άνάμεσα τοΰ όποιου δχι όλίγοι ώραΐαι έκπρό- 
σωποι τής κοινής μας προμήτορος _ Ευας—στρέφων 
ζερβά καί δεξιά τά υπό πολυτελείς διόπρας λάμ- 
ποντα ζωηρώς γαλανά μάτια του. Ή λυγερή δμως 
σιλουέττα τοΰ μηνυτοΰ δέν φαίνεται πουθενά. Οΰτε 
παρά τόν μάρτυρα κ. Λάμπην οΰτε παρά τόν δικη
γόρον τοΰ κ Οίκονόμου κ. Σολωμόν. ^Λάμπει .. διά 
τής άπουσίσς του δπως και δ έτερος τών μαρτύρων, 
συνεταίρος καί συγγενής του κ. Προκοπής. Άλλά 
μήπως έκπροσωπεΐται άπό τόν δικηγόρον του; 
Κάθε άλλο. Ό κ. Ζερβός άπολύτως ■ βέβαιος περί 
τοΰ δικαίου του, άφίεται είς τήν εύθικρισίαν τής Έλ- 
ληνικής δικαιοσύνης. Καί δέν έχει άδικον.

ΟΙ δικασταί κυττάζουν τόν κατηγορούμενον. Ό κ. 
Οίκονόμου, οίκονομεΐται είς τό οίκεΐον έδώλιον ά 
παθέστατα, ένω ό συνήγορός του κ. Σολωμός ποιη- 
τικώτατα φθέγγεται:

— Κύριε Πρόεδρε, νά δικασθώμεν παρακαλώ διά 
νά μή ταλαιπωρούμεθα... έκ νέου.

ΟΟτω καλείται ό μάρτυς κ. Λάμπης Παπαδημη
τρίου, έπόπτης τοΰ μεγάρου κ. Λινάρδου, είς τόν 
άνελκυστήρα τοΰ όποιου, κατά τόν μηνυτήν, δίεδρα- 
ματίσθτσαν τά γεγονότα συνεπεία τών δποίων ό κα 
τηγορούμενος τόν έξύβρισε, ώς διατείνεται.

Οί κ. κ. Μαυροδημάκης, τέως συνεταίρος τοΰ μη
νυτοΰ, προχωρεί εις τήν π,ρώτην σειράν άειθαλέ- 
στατος παρά τά άρκετά χρονάκια του... διά νά ά· 
κούση καλύτερον. ‘ ‘Ο κ. Ξενάτος μετά τής χαριτω
μένης κυρίας του έπίσης. Έπί τέλους δ κ. Πατιαδη- 

μητρίου έμφανίζεται, δρκίζεται νά εϊπη τήν άλήθειαν 
καί άναμένει.

— Πέσ’μας μάρτυς, έρωτά δ κ. Πρόεδρος, τί γνω
ρίζεις έπί τής ύποθέσεως ;

Ό μάρτυς έγείρει τούς ώμους διαπορών.
— Κατά τόν μηνυτήν, έπαναλέγει δ κ. Πρόεδρος, 

συνώδευσες έντός τοΰ άσανσέρ αύτόν καί τόν κ. Οί
κονόμου. "Ηκουσες τόν τελευταϊον νά ϋβρίζη 
τόν κ. Ζερβόν;

-"Οχι.. .
— Διημείφθησαν μήπως μεταξύ των ύβρεις;
— "Οχι, δέν ήκουσα... δέν ένθυμοΰμαι...
Ό κ. Σολωμός, έτοιμάζεται νά τοΰ ύποβάλη τήν 

έρώτησιν:
— Μά πρό τριών-τεσσάρων ήμερών, εις τά Γρα

φεία τής «Γουώρνερ Μπρός», ένώπιον δύο μαρτύ
ρων, παρισταμένων ήδη ένταΰθα, ώμολόγησες έρω- 
τηθείς έπί τής ύποθέσεως δτι έντός τοΰ. άσανσέρ 
ήκουσες τόν κ. Ζερβόν ύβρίζοντα τόν κατηγο
ρούμενον.

Φαίνεται δμως δτι έσκέφθη πώς έφ’ δσον έκκρε- 
μεΐ μήνυσις τοΰ κ. Οίκονόμου εναντίον τοΰ κ. Ζερ- 
βοΰ, κατά τήν έκδίκασιν τής δποίας θά ήδύναντο νά 
λεχθούν πάντα ταΰτα καί πολλά άλλα έκτάτως έν- 
διαφέροντα τό... κινηματογραφικό κουτσομπολιό, τόν 
άφησε νά άπέλθη. Είς τό μεταξύ άλλωστε είχε 
κληθή δ κ. θάνος'Μηλιδώνης, δημοσιογράφος προ- 
ταθείς ώς μάρτυς τής ύπερασπίσεως άπό τόν κ. Οί
κονόμου, δστις καί διευκρινίζει τά πρ_άγματα :

— Κατά τήν 5ην Αύγούστου, άφού είχα περάσει 
άπό διάφορα γραφεία γιά ρεπορτάζ, μετέβην καί 
είς τό μέγαρον Λινάρδου διά νά ζητήσω μερικές φω 
τογραφίες άστέρων άπό τόν κ. Μιχαηλίδη καί κανένα 
κινηματογραφικό νεώτερο. ’Εκεί είδα τόν κ. Οίκο- 
νόμου νά μιλή μέ κάποιο κύριο καί σέ λίγο δ κύ
ριος αύτός πού έκ τών ύστέρων έμαθα δτι ήταν δ κ. 
Ζερβός, τόν παρέσυρε στόν άνελκυστήρα. Λίγο άρ- 
γότερα, είδα τόν συνήθως ήρεμο, ψύχραιμο καί φι· 
λομειδέστατο κ. Οίκονόμου έξαιρετικά νευριασμένο 
καί κάτωχρο. ’Απόρησα καί τόν ρώτησα τί είχε;

— Νά, μοΰ άπήντησε. Ό κ. Ζερβός, μέ είπε έκ- 
βιαστή. διότι δέν έννοώ νά μεροληπτήσω στίς κριτι
κές τών φιλμ πού δημοσιεύω καί νά έπαινώ δλες τίς 
ταινίες πού έκμεταλλεύεται.Έγώ δμως δπως ξέρεις, 
δέν μπορώ νά χαρισθώ σέ κανένα, διότι έξαρτώ τήν 
ϋπαρξι τού περιοδικού μου, άπό τούς διευθυντάς τών 
έδώ καί είς τάς έπαρχίας κινηματοθεάτρων, οί ό
ποιοι θέλουν νά ξέρουν τήν καλλιτεχνική καί έμπο- 
ρική άξια έκάστου φιλμ, γιά νά κλείσουν άνάλογες 
συμφωνίες.
. Καί δ κ. Μηλιδώνης συνεπέρανε:

— Πράγματι δέ κ. Πρόεδρε, ώς έμφαίνεται έκ 
τών φύλλων τού «Κινηματογραφικού Άστέρος», αί 
κριτικαί γράφονται άμερολήπτως. Τά_ καλά έργα 
τοΰ κ. Ζερβού έκρίθησαν πάντοτε εύμενώς, δπως δλα 
τά καλά, άσχέτως πρός τάς σχέσεις τοΰ διευθυντ_οΰ 
τοΰ περιοδικού πρός τούς ίδιοκτήτας τών ταινιών. 
Τέλος δχι μόνον δ κ. Οίκονόμου δέν έξύβρισε τόν 
κ. Ζερβόν, άλλ’ ώς ήκουσα άπό τόν πρό έμοΰ μάρ
τυρα είς τά Γραφεία τής «Γουώρνερ Μπρός» ύβρίσθη 
παρά τούτου.

Ό μάρτυς σιωπά καί δ κ. Σολωμός, έτοιμος νά 
δείξη τήν εύφράδειάν του άναμένει νά ίδη τόν κ. 
πρόεδρον καλοΰντα τόν κ. Οίκονόμου είς άπολογίαν. 
Άλλά άρκετά φωτισμένον άπό τόν μάρτυρα τής... 
κατηγορίας καί τόν τής ύπερασπίσεως τό Δικαστή- 
ριον, κρίνει περιττόν νά χάνη τήν ώραν του μέ Ασυ
στάτους κατηγορίας- Καί δ κ. Οίκονόμου άθωοΰται 
πανηγυρικώς, πρός μεγάλην τέρψιν τών φίλων τοΰ



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ .
ΠΕΡΙ Κ I Ν Η Μ AT ©ΓΡΑΦΩΝ

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

Άναγκααιικδς Νόμος ύπ’ 6qi&. 955. 1937
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ ύπ' άριθ. 445 

τής 20-1-37 ’Αναγκαστικού Νόμου «περί τροποποιή
σεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιήσεως τών περί 
κινηματογράφου διατάξεων».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοΰ Ήμετέρου Υπουργικού Συμβου
λίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

“Αρθρον 1
Τό άρθρον 5 τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου 445 τρο. 

ποποιεΐται ώς έξης:
1. Πρό πάσης προβολής κινηματογραφικής ται 

νίας ή καί πρό τής εισαγωγής αυτής έν Έλλάδι ύπο- 
βάλλεται είς τήν Διεύθυνσιν τοΰ Εσωτερικού Τύπου 
τοΰ ‘Υφυπουργείου Τύπο,υ καί Τουρισμού, αϊτησις περί 
χορηγήσεως άδειας μετά περιληπτικής άναγραφής 
τής ΰποθέσεως τοΰ έργου καί δύο άντιτύπων τού 
κειμένου τών διαλόγων αύτοΰ έν μεταφράσει εις 
τήν ‘Ελληνικήν γλώσσαν.

Μέ τήν αύτήν ΰποχρέωσιν βαρύνοντ >ι καί τά κι
νηματοθέατρα έκεΐνα άτινα άντί ένός πλήρους κι
νηματογραφικού έργου άπαρτίζουσι τό πρόγραμμα 
αύτών έκ πλειόνων τής μιας ταινίας, μήκους μέχρις 
600 μέτρων έκάστης. Είς τήν αϊτησιν θά άναγράφε- 
ται άπαραιτήτως δ τίτλος, δστις έδόθη είς τό έργον 
ϋπό τοΰ παραγωγού, ώς καί έκεϊνος, μέ τόν ό
ποιον ό είσαγωγεύς προτίθεται νά έκμεταλλευθή τήν 
ταινίαν έν ‘Ελλάδι.

2. Τήν αϊτησιν ταύτην μεθ’ δλων τών στοιχείων ή 
Διεύθυνσις τοΰ ’Εσωτερικού Τύπου διαβιβάζει είςτήν 
’Επιτροπήν άποτελουμένων 1) έκ τοΰ Διευθυντοΰ τού 
’Εσωτερικού Τύπου τού Υφυπουργείου Τύπου καί 
Τουρισμού ώς Προέδρου, 2) έκ τού προϊσταμένου 
τοΰ Τμήματος τής Έποπτείας Τύπου, 3) έξ ένός 
Τμηματάρχου τής Διευθύνσεως Τουριστικής Προπα
γάνδας, 4) έξ ένός ϋπαλλήλου τής ΔΙνσεως τοΰ ’Ε
σωτερικού Τύπου τού ‘Υφυπουργείου Τύπου καί Του
ρισμού, δστις έκτελεΐ καί χρέη γραμματέως τής ’Ε
πιτροπής, 5) έξ ένός άξιωματικοϋ τής ’Αστυνομίας 
πόλεων, έκ τών ύπηρετούντων παρά τή Διευθύνσει 
Αθηνών, 6) έξ ένός άξιωματικοϋ τής Χωροφυλακής, 
7) έξ ένός άντιπροσώπου τού Γραφείου τού Μορφω
τικού κινηματογράφου καί 8) έξ ένός άντιπροσώπου 
τής Πανελληνίου Ένώσεως Κινηματογράφων, όριζο- 
μένου ύπό τοΰ Διοικητικού αυτής Συμβουλίου.

3. ‘Η περί συστάσεως τής ’Επιτροπής άπόφασις 
έκδίδεται ύπό τοΰ ‘Υφυπουργίου Τύπου καί Τουρι
σμού, είς δν ό'Υπουργός τής Παιδείας καί θρησκευ
μάτων γνωρίζει, τόν έκπρόσωπον τοΰ Μορφωτικού 
Κινηματογράφου καί τόν άναπληρωτήν του, ό Υ
φυπουργός τής Δημοσίας ’Ασφαλείας τούς παρ’ αύ
τοΰ διοριζομένους, ήτοι τόν άξιωματικόν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί τόν άξιωματικόν τής Χωροφυ
λακής ώς καί τούς άναπληρωτάς των, τό δέ Συμ- 
βούλιον τής Π.Ε.Κ. τόν .άντιπρόσωπον καί τόν άνα
πληρωτήν αύτοΰ

Ό ‘Υφυπουργός Τύπου καί Τουρισμού διά τής πρά- 
ξεώς του, όριζει καί τούς άναπληρωτάζ* τών ύπ’ ά
ριθ. 1,2, 3 καί 4 μελών τής ’Επιτροπής οίτινες δύναν- 

κ. Ζερβού, οίτινες καί κερνούν τόν άθωωθέντα εις 
τά «Γαλάξια», έπιφυλάσσοντες εις τόν κ. Οικονόμου 
τήν τιμήν νά τούς άνταποδώση τό κέρασμα, δταν 
τήν θέσιν τού κατηγορουμένου θά έχη ό σήμερον 
κατήγορός του. Ο Μάρτυς 

ται προσκαλούμενοι νά παρίστανται έπίσης κατά 
τάς συνεδριάσεις όμοϋ μετά τών τακτικών, όπότε 
δμως δέν δικαιούνται ψήφου.

4 Η ’Επιτροπή εύρίσκεται έν ίπαρτία παρόντων 5 
τούλάχιστον τώνμελών της,άποφαίνεται δέ κατά πλει- 
οψηφίαν καί έν ίσοψηφία ύπερισχύει ή ψήφος τού 
Προέδρου. Αί άποφάσεις της έκτελοϋνται μερίμνη 
τοΰ Υφυπουργείου Δημοσίας ’Ασφαλείας.

5, Ή Επιτροπή διά τόν σχηματισμόν πλήρους άν- 
τιλή_ψεως κα_ί έφ' δσον' κρίνη δτι τά ύποβληθέντα 
αύτή στοιχεία δέν είναι έπαρκή δύναται νά άπαι- 
τήση τήν ένώπιοναύτής,προβολήν τής ταινίας.’Αποφαί
νεται δέ αυτή ΰπέρ τής χορηγήσεως άδειας δημο- 
σία_προβολής τής ταινίας, είτε περί άπαγορεύσεως 
αύτής καθ’ δλον τό Κράτος ή είς ώρισμένας περι
φέρειας ή καί π_ερί άφαιρέσεως ώρισμένων σκηνών 
ή διαλόγων τοΰ έργου, καθώς καί περί τής μετα
βολής τοΰ τίτλου, έφ’ δσον τό περιεχόμενον τής ται
νίας είναι όπωσδήποτε έπιβλαβές είς τήν νεότητα ή 
άποβλέπει είς τόν προπαγανδισμόν κομμουνιστικών 
ή άλλων άνατρεπτικών άρχών ή δυσφημεί τήν χώ
ρας μας άπό άπόψεως ιδία δέ τουριστικής, καλλι
τεχνικής ή έθνικιστικής.

Άρθρον 2.
Τό άρθρον 6 τού ’Αναγκαστικού Νόμου 445 τρο

ποποιείται ώς άκολούθως : .
1. 'Η κατά τά άνωτέρω συνισταμένη ’Επιτροπή 

δύναται νά χαρακτηρίζη ταινίας ώς άκαταλλήλους 
δι’ άνηλίκους.

’Ανήλικοι κατά τόν παρόντα νόμον θεωρούνται 
οί εχοντες ήλικίαν κάτω τών 14 έτών.

2. Ταινίαι κατάλληλοι δι’ άνηλίκους δύνανται 
ιδίως νά θεωρηθώσιν αί παριστάνουσαι έργα τέχνης, 
πόλεις, τοπεΐα, Ιστορικός σκηνάς, ήθη καί έθιμα δια
φόρων λαών, γεγονότα τής φυσικής, φαινόμενα καί 
πειράματα έπιστημονικά, γεωργικός έργασίας, έγκα- 
ταστάσεις καί βιομηχανικός έπιχειρήσεις ή αί ται- 
νίαι αί έχουσαι περιεχόμενον άποβλέπον είς τήν 
άνύψωσιν τών άρετών τής οικογενειακής έστίας, τής 
άγάπης, τής μητρικής στοργής, τοΰ πνεύματος αύτο- 
θυσίας, τών ήρωϊκών πράξεων, τήν διαφύλαξιν τής 
δημοσίας ύγείας καί τήν ύπέρ τής ύγιεινής προπα
γάνδαν καί τέλος αί έμπνέουσαι τήν ένεργητικό- 
τητα, τήν εύθυμίαν, τήν καλωσύνην, τό θάρρος κλπ. 
Ταινίαι άστυνομικοΰ περιεχομένου έν ούδεμιά περί- 
πτώσει κρίνονται κατάλληλοι δι’ άνηλίκους.

Ό χαρακτηρισμός τής ταινίας ώς καταλλήλου ή 
άκαταλλήλου δΓ άνηλίκους δέον νά άναγράφεται 
είς τό πρόγραμμα καί τάς διαφημίσεις τού κινημα
τογράφου κάτω άκριβώς τού τίτλου αύτών, έμφανώς 
καί διά παχέων τυπογραφικών στοιχείων,

4. Είς κινηματογραφικήν αίθουσαν εις ήν προ
βάλλεται ταινία χαρακτηρισθεΐσα ώς άκατάλληλος 
δΓ άνηλίκους, άπαγορεύετσι ή προβολή διαφημίσεων 
ή άποκομμάτων έργων ή καί ή έμφάνισις θεαμάτων 
όπωσδήποτε άκαταλλήλων δΓ άνηλίκους. ΟΙ δέ διευ- 
θυνταί τών κινηματογραφικών έπιχειρήσεων, ή έν 
άπουσία αύτών οί δεδηλωμένοι άντιπρόσωποί των, 
διά πάσαν παράβασιν τής διατάξεως ταύτης, ύπό- 
κεινται είς τάς κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον τοΰ αύτοΰ 4ου εδαφίου τού άρθρου 11ου, έπιβαλ- 
λομένας ποινάς.

Άρθρον 3.
’Απαγορεύεται ή λειτουργία δύο ή πλειόνων κινη

ματογράφων ύπό τήν αύτήν έπωνυμίαν είς τάς περι
φέρειας τών ’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αθηνών, 

Πειραιώς. Πατρών, Κερκύρας καί Θεσσαλονίκης καί 
εις τάς έδρας τών Διοικήσεων Χωροφυλακής.

01 ήδη ύφιστάμενοι ύπό τήν αύτήν έπωνυμίαν 
κατά τά άνωτέρω κινηματογράφοι ύποχρεοΰνται 
έντός τριμήνου άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόν
τος Νόμου νά μεταβάλωσιν τόν κοινόν τίτλον, τόν 
όποιον δύναται νά διατηρήση μόνον δ χρησιμοποιή- 
σας αύτόν πρώτος.

“Αρθρον 4.
Ό παραβάτης έκάστης τών διατάξεων τών άνω

τέρω άρθρων τιμωρείται μέ φυλάκισιν 15 ήμερών 
μέχρις 6 μηνών ή μέ χρηματικήν ποινήν μέχρι δέκα 
χιλιάδων (10.0 C) δραχ., έν ύποτροπή δέ δΓ άμφοτέ- 
ρων τών ποινών τούτων καί έν τρίτη καταδίκη, έντός 
ένός τοΰ αύτοΰ έτους, διατάσσεται τό κλείσιμον τοΰ 
κινηματογράφου μέχρις ένός μηνός ύπό τής όρμο- 
δίας ’Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Διοικήσεως Χωρο
φυλακής έπί τή ύποβολή αύτή άντιγράφων τών τριών 
καταδικαστικών άποφάσεων. ,

“Αρθρον 5
1. Διά πάσαν λήψιν ταινίας έν Έλλάδι, είτε παρ’ 

ήμεδαποΰ, είτε παρ’ άλλοδαποΰ, άπαιτεϊται άδεια 
τής κατά τό άρθρον 1 τοΰ παρόντος ’Επιτροπής ’Ε
λέγχου Κινηματογραφικών ταινιών. Ή άδεια αΰτη 
παρέχεται αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου, γνωρίζοντας 
είς τό Ύπουργεΐον Τύπου καί Τουρισμού τό είδος 
τής ταινίας, τήν δποίαν προτίθεται νά λάβη τό έμ
ψυχον καί άψυχον ύλικόν, δπερ θά χρησιμοποίηση 
καθώς καί τούς χώρους καί τά τοπεΐα εις τά όποια 
θά γυρισθή ή ταινία

_ 2) Ή ’Επιτροπή δικαιούται νά δρίζη έν ή πλείονα 
τών μελών της, τά όποια θά έποπτεύουν, κατά τήν 
λήψιν τής ταινίας, τών σχετικών δαπανών διά τήν 
έκπλήρωσιν τής άποστολής ταύτης, καταβαλλομένων 
παρά τών έπιχειρηματιών τής ύπό λήψιν ταινίας

3) Ό κεκτημένος άδειαν λήψεως κινηματογραφι
κής ταινίας έν Έλλάδι δικαιούται έλευθέρας κυκλο
φορίας είς τάς δημοσίας συγκεντρώσεις καί τούς 
χώρους τούς προσδιοριζομένους έν τή άδεία, συμφώ- 
νως πάντοτε πρός τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατά
ξεις τών ’Αστυνομικών καί Στρατιωτικών Άρχών 
καί κατά τά είδικώτερον καθορισθησόμενα διά Δια
ταγμάτων ,έκδοθησομένων ύπό τών 'Υφυπουργών Δη
μοσίας ’Ασφαλείας καί Τύπου καί Τουρισμού.

4· Είσηγήσεί’τών έποπτευόιτων, τήν λήψιν τής 
ταινίας άντιπροσώπων της ή Επιτροπή δύναται νά 
άνακαλέση τήν χορηγηθεΐσαν άδειαν, νά άξιώση 
τήν έμφάνισιν έν Έλλάδι τής ταινίας καί τήν προ
βολήν αύτής ένώπιον τών μελών της. καθώς καί νά 
άπα_γορεύση τήν έξαγωγήν όλοκλήρου; ή μέρους 
αύτής καί νά κατάσχη τό άρνητικόν φίλμ, έφόσον 
διαπιστώση δτι συντρέχουν ειδικοί λόγοι άσφαλείας 
κρατικής ή' καί κινδύνου δυσφημίσεως τής Χώρας 
μας εις τό έξωτερικόν.

Άρθρον 6.
1· Διά τήν άσκησιν τοΰ έπαγγέλματος τοΰ φωτο

ρεπόρτερ κινηματογραφικών νέων ή έπικαίρων έν 
Έλλάδι άπαιτεϊται άδεια τής, κατά τό άρθρον 1 
του παρόντος, ’Επιτροπής. Αί άδειαι αΰται χορη
γούνται μονίμως έντός τοΰ πλαισίου τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος Νόμου καί κατά τά είδικώτερον διά 
Διατάγματος καθορισθησόμενα.

2. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελε διαπιστωθή κα
κόβουλος καί έπιβλαβής ένέργεια τοΰ έπαγγελμα· 
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τίου φωτορεπόρτερ κινηματογραφικών νέων, ή Επι
τροπή δύναται νά προβή είς τήν άφαίρεσιν τής 
άδειας, είτε εις τήν άπαγόρευσιν τής άσκήσ.εως τοΰ 
έπαγγέλματος διά χρονικόν διάστημα μέχρις 6 μη
νών, έν ύποτροπή δέ καί μέχρις ένός έτους, νά 
ζητήση δέ καί πλέον τήν ποινικήν δίωξιν αύτοΰ διά 
τών οικείων ’Αστυνομικών ή Είσαγγελικών Άρχών.

“Αρθρον 7.
Είς τάς διατάξεις τοΰ άπό 15 Σεπτεμβρίου 1935 

Νομοθ. Διατάγματος «περί ίδρύσεως Γραφείου Μορ
φωτικού Κινηματογράφου» ύπάγονται τά ιδιωτικά 
Σχολεία Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως, έφό
σον ήθελον ζητήσει τοΰτο.

Ή ύπΟχρεωτική εισφορά τών μαθητών τών ιδιω
τικών Σχολείων όρίζεται δι ’άποφάσεως τοΰ Ύπουρ- 
γοΰ θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας, κατόπιν 
γτωμοδοτήσεως τού Συμβουλίου τοΰ Μορφωτικού 
Κινηματογράφου.

Άρθρον 8.
Είς τήν’Επιτροπήν τοΰ άρθρου 2 τοΰ Άναγκ. Νό

μου 445 μετέχει τοΰ λοιποΰ καί εις άξιωματικός τοΰ 
Πυροσβεστικού Σώματος, δριζόμενος ύπό τοΰ Αρ
χηγείου τοΰ Σώματος τούτου, καί εις Τμηματάρχης 
τής Τουριστικής Όργανώσεως τού 'Υφυπουργείου 
Τύπου καί Τουρισμού.

Έν Άθήναις τή 15 Νοεμβρίου 1937.
Έν όνόματι τού Βασιλέως

Ό Άντιβασιλεύς
ΠλΥΛΟΣ ΔΙΑάΟΧΟΣ

Τό Υπουργικόν Συμβούλιον
'Ο Πρόεδρος
1. ΜΕΤΑΞΑΣ

Τ ά Μέλη
Γ, Λογο&έτης, I. Δουρέντης, Κ. Γεωργακόπουλος, Α. 

Κοριζής, Γ. Σπυρίδωνος, Κ. Μπουρμπούλης, Θ Νικο- 
λούδης, Κ. Μανιαδάκης, Α. Άποστολίδης, Κ. Νικο- 
λόπουλος, Ίππ. Παπαβασιλείου, Δευκαδίων Ρεδιάδης, 
Γ. Κυρίμης.
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τού Κράτους σφραγίς.

Έν Άθήναις τή 18 Νοεμβρίου 1937.
Ό έπί τής Δικαιοσύνης ‘Υπουργός

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

£ΓΓ_€Α0Ξ
Διθυράμβους πραγματικούς άφιέρωσεν ό Παρισι

νός Τύπος έσχάτως, έπ’ εύκαιρία τής είς «Σουαρέ 
ντέ Γκαλά» προβολής-κατά τόν πανηγυρισμόν τής 
δεκαετηρίδας τοΰ έκεΐ θεάτρου τής Παραμάουντ- 
τής ταινίας «“Αγγελος» στήν δποία πρωταγωνιστή 
ή Μαρλένε Ντήτριχ. ‘Η ήθοποιΐα ύπέροχος, ή σκη
νοθεσία τοΰ δαιμονίου "Ερνστ Λοΰμπιτς θαυμασία, 
αί τουαλέττες πού λανσάρει μόνον ή Μαρλένε πρω
τοφανούς πολυτελείας καί τό δλον τοΰ φιλμ αύτοΰ 
«θαύμα» είναι ή κατακλείς δλων τών κριτικών.



*ΚIΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦ 1 ΚΟΣ ΑΣΊΉΡ»

ΑΠΟ Π ΠΙΡΑ&ΟΞλ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
•Ο κομμωτής συλλέκτης άποκομμάτιον εφημερίδων, βι

βλίων καί εικόνων πού αφορούν τήν Γκάρμπο. —Ελπίζει νά 
πλοοτίση έκθ·έτοντ«ς τα στην περιέργεια τού κοινού.—450 
δολλάρια γιά ένα δάκρυ τής Γκρέτας. - ‘Ο άνθ-ρωπος τών 
ψεύτικων τηλεφωνικών άριθ-μών καί άριθ·μών οδών.. γιά 
τά σενάριο.

"Εως σήμερον έγνωρίζαμεν δτι, δπως υπάρχουν 
οί άσχολούμενοι μέ τήν συλλογήν γραμματοσήμων, 
νομισμάτων, αύτογράφων μεγάλων άνδρών, ύπάρ- 
χουν καί άλλοι που άσχολοϋνται μέ συλλογήν κου
μπιών, κουτιών άπό σπίρτα καί μερικών άλλων ει
δών, πού ίσως νά κινούν κάπως τήν περιέργειαν τού 
κόσμου. Δέν εΐχεν δμως άκουσθή ποτέ, έως σήμερα, 
δτι άσχολεΐται κανείς μέ τή συλλογή άποκομμάτων 
έφημερίδων. ’Εν τούτοις, δσο και άν φαίνεται γελοία 
μία άσχολία παρομοίου είδους, νά που τήν έχει δ 
έν Νέα Ύόρκη κ. 'Αντρυ.

Ό άνθρωπος αύτός, πού άσκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ 
κομμωτού, δταν δέν έχει νά φτιάση τά κατσαρά 
καμμιάς ώραίας Νεοΰορκέζας ή νά ξυρίση κανένα 
Αμερικανό, ξεκοκαλίζει δλες τής έφημερίδες, τά πε
ριοδικά καί τά βιβλία δλου τοΰ κόσμου, σημειώνει 
δσα άρθρα άφοροϋν τή Γκρέττα Γκάρμπο, τις φωτο
γραφίες της ποΰ περιέχονται σ’ αυτά, καί κατόπιν 
τά ψαλιδίζει καί τά φυλάει.

Αύτό δέ γίνεται άπό τήν πρώτη μέρα πού ή 
Σουηδ'ις γόησσα έγινε πρωταγωνίστρια. Έτσι σή 
μέρα, δπως έπέδειξε σ’ ένα δημοσιογράφο ό όποιος 
τόν έπεσκέφθη τελευταίως, ό κ. “Αντρυ έχει στό,.. 
Γκαρμπικό άρχεΐο του 80000 άποκόμματα έφημερίδων 
περιλαμβάνοντα άρθρα, ή χρονογραφήματα καί κρι
τικές έφημερίδων, 25C0 βιβλία άφορώντα τή θεία 
Γκρέττα καί 20000 φωτογραφίες της διάφορες.

Πρέπει δμως νά σημειωθή δτι τό άφορών τήν 
Γκάρμπο άρχεΐο τοΰ κ. “Αντρυ, δέν περιορίζεται μό
νον εις τά ώς άνω έντυπα. Περιλαμβάνει ταύτοχρό- 
νως καί μερικά άλλα πράγματα, πού θά μπορούσε 
νά χαρακτηρίση κανείς ώς «προσωπικά έιθύμια τής 
γοήσσης στάρ, άφού ήρθαν σέ άμεσο έπαφή μέ τήν 
καλλιτέχνιδα,

Πρόκειται γιά μερικά καπέλλα καί ζεύγη παπου 
τσιών, πού έχρησιμοποίησε κάποτε ή < Σφίγξ τού 
Χόλλυγουντ», δπως συνήθως άποκαλοΰν πολλοί συ
νάδελφοί της τήν Γκρέττα καί πού άγνωστον πώς 
άπέκτησε δ κομμωτής-συλλέκτης

Έν τούτοις. δπως διαπιστώνω άπό τάς δηλώσεις 
τοΰ κ. “Αντρυ στό δημοσιογράφο πού είδε τή συλ
λογή του, δ συλλέκτης κομμωτής δέν έχασε τις ώρες 
του άδίκως γιά τήν κατάρτισί της, ο(5τε άπλή μονο- 
νομανία τόν ώθησε σ’ αύτό

—Καθ’ ένας λογικός άνθρωπος, προσπαθεί νά 
άσφαλίση τήν εύζωΐα καί τό ήσυχο γήρας μέ κάθε 
τρόπο. “Αλλος μέ τό έμπόριο, άλλος μέ τήν έπιστη- 
μονική του Ικανότητα, καί άλλος άλλως. Έγώ εύ- 
ρήκα δτι καταρτίζοντας μιά συλλογή μέ τά διάφορα 
άρθρα, κριτικές καί μελέτες πού έγράφησαν γιά τή 
καλλύτερη βεντέττα τής έποχής μας, θά κάνω τήν 
τύχη μου έκθέτοντάς την μιά μέρα στήν περιέργεια 
τοΰ κοινού, δσο μικρό κι’ άν ορίσω τό τίμημα τής 
εισόδου... είπε ό κ. “Αντρυ στήν συνέντευξί του.

'Όπως, λοιπόν, μπορεί νά κρίνη κανείς έχοντας 
ύπ’ δψει του τό ένδιαφέρον καί τήν περιέργεια πού 
έχει τό παγκόσμιο κοινό γιά νά γνωρίση καλύτερα 
τούς διασήμους κινηματογραφικούς άστέρας-καί δ
ταν άπέχουν πολύ άπό τοΰ νά είναι δημοφιλείς δσον 
ή Σουηδ'ις'στάρ - καί νά μπή δσον τό δυνατόν πε
ρισσότερο στά μυστικά τής ιδιαίτερης ζωής τους, δ 
κ. “Αντρυ θά κάνη άσφαλώς τήν τύχη του, δταν 
κάποτε άποφασίση νά έκθέση τή συλλογή του στήν 
κοινή περιέργεια.

_ Έάν μάλισσα, ύπάρχη καμμιά άμψιβολία σχετι- 
κώς, άρκεΐ ύποθέτομε νά τή διαλύση ή πληροφορία, 
δτι σ'ένα πλειοδοτικό διαγωνισμό πού έγινε στό 
Λός “Αντζελες διά τήν πώλησιν διαφόρων, άντικει- 
μένων, άνηκόντων σέ διασήμους άστέρας, ένα δά· 
κρυ-γνήσιο λέγουν-τής Γκάρμπο καί κλεισμένο σ’ένα 
κρυστάλλινο μπουκαλάκι, έπωλήθη άντί 450 δολ- 
λαρίων!

—Γιά τό περίεργο τού πράγματος, άναφέρομεν 
δτι σχετικώς μέ τή γνησιότητα τοΰ ύγροΰ—γιά τήν 
μή έξάτμησι τοΰ οποίου τό μπουκαλάκι είχε κλεισθή 
άεροστεγώς— δέν έγινε καμμιά συζήτησις. #’Απ’ 
έναντίας έχύθη πολλή μελάνη είς τόν ’Αμερικανι
κόν τύπον περί τοΰ.,. είδους τοΰ δακρύου αύτοΰ. Ή
το δάκρυ πόνου ; δπως έπέμεναν πολλοί. Ήτο 
δάκρυ έρωτικό δπως έλεγον άλλοι, ή δάκρυ 
πείσματος; Δυστυχώς τό ζήτημα έμεινεν άλυτον, δ
πως άνεξήγητο μένει καί τό πότε, πώς καί παρά 
τίνος συνελέγη καί έκλείσθη στό μπουκαλάκι τό... 
πανάκριβο αύτό δάκρυ.

Τό μόνο βέβαιον είναι, δπως ΰπελόγισεν ένας‘Α
μερικανός στατιστικός, δτι έάν ή τιμή τοΰ ένός καί 
μόνου αύτοΰ δακρύου ύπολογισθή ώς σταθερά, ή 
Γκάρμπο κλαίγοντας λίγα λεπτά τής ώρας καθημε
ρινώς, θά κέρδιζε πολύ περισσότερα, πουλώντας τά 
δάκρυά της, παρά δσα κερδίζει τώρα «γυρίζοντας» 
ταινίες γιά λογαριασμό τής Μέτρο Γκόλντουϊν 
Μάγερ.

*

Έφαντάσθητε ποτέ δτι μεταξύ τών διαφόρων καί 
κάλλιστα άμειβομένων έπαγγελματιών ποΰ άπασχο- 
λοΰν αί διάφοροι Κινηματογραφικοί Έταιρίαι τοΰ 
Χόλλυγουντ, θά υπήρχε καί τό τοΰ δίδοντος άνυ- 
πάρκτους άριθμούς οικιών έπί ύπαρκτών όήών κα
θώς καί παρομοίους άριθμούς τηλεφώνου διά διαφό
ρους πόλεις τής ’Αμερικής καί τοΰ έξωτερικοΰ ;

Έν τούτοις τό έπάγγελμα αύτό καί μόνον άσκών, 
έπλούτισε καί έξακολουθεΐ κερδίζων άρκετά ένας 
κάποιος Μπράουν.

Ό άνθρωπος αυτός, κατέχων καταλόγους τών ό- 
δών δλων τών ’Αμερικανικών καί Εύρωπαϊκών με- 
γαλουπόλεων, είναι σέ θέσι νά δίδη σέ σκηνοθέτας 
καί συγγραφείς σεναρίων, άριθμούς τηλεφώνων μή 
περιλαμβανθ|τένους στούς καταλόγους καθώς καί 
οικιών έπί ύπαρκτών όδών, ώστε νά τάς χρησιμο
ποιούν,.. άκινδύνως, δταν παρίσταται άνάγκη.

'Αφορμήν τής προσφυγής είς τά φώτα τοΰ κ. 
Μπράουν, έδωκεν ή ύπερβολική άποζημίωσις τήν 
όποιαν ύπεχρεώθη νά καταβάλλη -κάποτε μιά έται- 
ρία, διότι σέ κάποια ταινία έχρησιμοποίησεν άριθ- 
μόν οικίας ύπαρκτόν, ό ιδιοκτήτης τής όποίας τήν 
ένήγαγεν έπί δυσφημίσει, καθ’ δσον τό φιλμ τήν 
παρουσίαζεν ώς καταφύγιον γκάγκστερς.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΊΉΡ»

ΟΠΒΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ
Ήταν ώραία σάν τά πρώτα τοΰ ’Απρίλη τριαν

τάφυλλα, άγνή σάν παραδείσιο χερουβείμ, καλή, 
δσο τά βρέφη, πού χαμογελούν άπονήρευτα στόν 
πρώτο τυχόντα. _ >

Γεννήθηκε σ ένα χωριό της Βρεττάνης, δπου τό 
κύμα δέρνει πάντα άγρια τήν άκτή κι’ ή τρικυμίες 
κάνουν πολλές οικογένειες νά μαυροψοριούνται 
κάθε λίγο, άφού οί περισσότεροι τών κατοίκων της 
εϊνε ναυτικοί. Ό πατέρας της ήταν Ιδιοκτήτης άλι- 
ευτικοΰ κΓ ή μητέρα της δασκάλα. Ή Μιρέϊγ-έτσι 
τήν έλεγαν—δέν έκανε τίποτε άλλο, άπ’ τό νά γυ· 
ρίζη στήν άκρογιαλιά καί νά ρεμβάζη κυττάζοντας 
τόν άπέραντο γαλαζοπράσινο πόντο—πού τά μάτια 
της είχαν τό χρώμά του—ή νά συντροψεύη τούς 
καλούς ψαράδες, πού πότε στέγνωναν τά δίχτυα 
τους καί πότε τά μπάλωναν. Άλλοτε, γύριζε στά 
σπίτια τών φτωχών καί τών άρρώστων χωριανών 
της, έδώ γιά νά πή ένα γλυκό λόγο, έκεΐ γιά νά 
δώση ένα βοήθημα.

Μοναχοκόρη δπως ήταν, κΓ άπό οικογένεια πού 
είχε τόν τρόπο της. δέν είχεν άνάγκη νά δουλέψη καί 
νά σκοτισθή γιά τ’ αύριο...Έτσι, γελαστή πάντα, 
χωρίς σκοτούρα γιά τίποτα καί καμμιά πικρή άνά- 
μνησι γιά τό χθές, περνούσε τή ζωή της εύτυχισμέ- 
νη, μέ τό τραγούδι στά χείλη καί τή χαρά στήν 
ψυχή, ώσπου έκλεισε τά δεκαεπτά της χρόνια.

Τότε, θαρρείς κΓ ή τύχη, πού ώς τώρα τής χαμο
γελούσε, τήν άπαρνήθηκε, ή εύτυχία τήν έγκατέ- 
λειψε άποτόμως. Τό άλιευτικό τοΰ πατέρα της ναυ
άγησε ένα συννεφιασμένο άνοιξιάτικο βράδυ κι’ άπό 
τότε κανείς δέν έμαθε σάν τι άπέγινε τό πλήρωμά 
του κΓ αύτός πού ήταν κυβερνήτης του.

Γιά ένα διάστημα, ή Μιρέϊγ κΓ ή μητέρα της 
έλπίζανε πώς κάποιο άλλο πλοίο ή άλιευτικό, θά 
περισυνέλεξε τούς ναυαγούς καί σέ λίγο θά είχαν 
ειδήσεις τους.

Οί μέρες δμως διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη κι’ 
έγίνοντο βδομάδες, μήνες, χωρίς ούτε ειδήσεις γιά 
τή σωτηρία νάρχωνται, ούτε γιά τήν περισυλλογή 
τών πτωμάτων των σ’ άλλες άκτές.

_Έτσι ή πεποίθησις τής όριστικής άπωλείας των, 
τοΰ σπαραγμοΰ ίσως τών δυστυχισμένων άπό καρ
χαρίες ή άλλα θαλάσσια κήτη, έρριζώθη στήν ψυχή 
τής Μιρέϊγ καί τής μητέρας της.

Οί δυό γυναίκες ντύθηκαν στά μαΰρα κι’ άψο- 
σιώθηκαν ή μιά στήν άλλη περισσότερο, άναζητών- 
τας στό μεγάλωμα αύτό τής άγάπης των, νά λιγο
στέψουν τόν σπαραγμό τών ψυχών τους γιά τόν 
χαμό τοΰ άγαπημένου προστάτη. ..

Καί καθώς δ καιρός περνάει γοργά, άμβλύνοντας 
τά πάθη , κΓ άπαλαίνοντας τούς καϋμούς, ήρθε μιά 
μέρα πού ή Μιρέϊγ ξαναφάνηκε στήν άκρογιαλιά, 
δπου οί ψαράδες τήν ύποδέχτηκαν μέ χαρά καί μέ 
καλωσύνη.

Πριν δμως ή θλΐψι γιά τό χαμό τοΰ πατέρα της 
σρύση τελείως, μιά καινούργια δυστυχία ήρθε νά 
πλήξη τή δυστυχισμένη Μιρέϊγ. Ή μητέρα της, πού 
είχε πάρει στό μεταξύ τή σύνταξί της, άρρώστησε 
ραρειά καί λίγες μέρες άργότερα παράδινε τήν 
άσπιλη ψυχή της στόν Πλάστη. —■>■·■

ΤΟΥ ΣΟΝΟΟ ΣΉΝΟΔΙΛΜΜ 
άγκαλιά τής άγαπημένης της κόρης, μέ τόν καϋμό 
πώς τήν άφηνε μόνη κΓ άπροστάτευτη στή ζωή...

Έτσι, πριν βγάλη τό πένθος γιά τό θάνατο τοΰ 
πατέρα της, ήρθε τό πένθος γιά τό θάνατο τής μη
τέρας.

Ή καρδιά τής φτωχής κοπέλλας είχε σπαραχθή. 
Τό γέλοιο έσβυσε γιά πάντα άπό τά τριαντάφυλλα 
τών χειλιών της καί τά δάκρυα στάλαζαν διαρκώς 
πύρινα άπ’ τά μάτια της.

Καί σάν νά μήν έφθανε αύτό, δ δανειστής στόν 
όποιον εΐχεν ύποθηκέψει τό σπιτάκι τους γιά νά 
συντηρήση καί περιθάλψη τή μητέρα της στό διά
στημα τής άρρώστειας της καί γιά νά τήν κηδέψη 
κατόπιν, ζητοΰσεν άπαιτητικά νά έξοφληθή, άπει- 
λώντας άλλοιώς νά πουλήση σέ πλειστηριασμό τό 
πατρικό της σπίτι...

Ά, δταν ή μοίρα θελήση νά φανή σκληρή σέ 
κάποιον, τίποτα δέν μπορεί νά τόν σώση ...

Έτσι έγινε καί μέ τήν φτωχή Μιρέϊγ Φλερώ.
Ούτε οί ύποσχέσεις πώς θ’ άναζητοΰσε έργασία 

στό Παρίσι, γιά νά τόν πληρώση, διαθέτοντας γιά 
τό σκοπό αύτό καί τή σύνταξι πού έπερνε άπ’ τή 
μητέρα της, ούτε τά δάκρυά της στάθηκαν Ικανά νά 
συγκινήσουν τήν καρδιά τού Μπερτράν Μαρτινιάκ.

Ό σκληρόκαρδος τοκογλύφος, πού τρέφονταν 
πίνοντας τό αίμα τών φτωχών ψαράδων, πού άνα- 
γκάζονταν νά δανειστοΰν άπ’ αύτόν σέ μιά τους 
άνάγκη, στάθη άσυγκίνητος.

—Δέν μπορώ νά περιμένω άλλο, πιά! οί τόκοι 
τρέχουν καί σέ λίγο, δσο καλά καί νά πουληθή τό 
σπίτι, δέν θά μπορώ νά πάρω τά λεπτά μου...

Λέγοντας τά λόγια αύτά δ μεσόκοπος τοκογλύ
φος, σηκώθηκε άπό τή θέσι πού καθόταν, έφερε τά 
χέρια πίσω άπ’ τις χοντρές τετράγωνες πλάτες του 
κι’ άρχισε νά βηματίζη νευρικά στό δωμάτιο πού 
χρησιμοποιούσε γιά Γραφείο του, μή παραλείποντας 
κάθε τόσο νά λοξοκυττάζη τή φτωχή νέα πού τήν 
συγκλόνιζαν οί λυγμοί.

Κάποια στιγμή στάθηκε άπέναντί της. Τό χοντρό, 
τετράγωνο πρόσωπό του μέ τά τραχειά πυρόξανθα 
γέννεια είχε γίνει κατακόκκινο.

Τά μικρά, ζωηρά, άεικίνητα μαΰρα μάτια του 
πετοΰσαν φλόγες. Τά ρουθούνια του έπάλλοντο 
βίαια. Τό στήθος του άνεβοκατέβαινε γοργά, κΓ ή 
πνοή του, πυρρή άπό άκατανίκητο πόθο, είχε γίνει 
γοργή, σάν τοΰ άνθρώπου πού λαχάνιασε τρέ- 
χοντας.

Άργά-άδέξια, τρέμοντας δλος, άπλωσε τά χέρια 
του, έρριξε τό ένα στόν ώμο τής νέας καί μέ τά 
τρία δάκτυλα τοΰ άλλου, έπιασε τό πηγούνι της κι’ 
άνεσήκωσε τό κουκλίστικο πρόσωπό της, τό λου
σμένο άπό τά δάκρυα.. “

Ή νέα άνατρίχιασε σάν νά τήν άγγιξε φεϊδι, 
άλλ’αύτός μακρυά άπ’τό νά προσέξη αύτή τήν κίνησι 
πού έκδήλωνε δλη τήν άηδία πού τής προκαλοΰσε, 
τής είπε μέ τήν τραχειά κΓ άποκρουστική του φωνή, 
πού μάταια προσπαθούσε νά τής προσδώση κάποια 
τρυφερότητα...

—Τά δάκρυά σου, μέ συγκινοϋνε μικρή μου...
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ>

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Φυσικωτάτη άπόδοσις

πόσο είναι σκληρό νά χάνη κανείς τό πατρογονικό 
του σπίτι, νά βρίσκεται ατό δρόμο .. Μά έχω κι’ 
έγώ τό δίκηο μου... Πρέπει νά πάρω τά λεπτά μου, 
νά τά κυκλοφορήσω...Άλλοιώς θά πάθω δτι κι’ έσύ.. 
θά βρεθώ στό δρόμο....

Ή Μιρέϊγ πίστεψε πώς τά δάκρυά της μάλαξαν 
κάπως τό νεώτερο αύτό Σάϋλωκ, κι’ ίσως νάταν 
διατεθειμένος νά τής δώση κάποια προθεσμία. Καί 
είπε :

—Μά δέν πρόκειται νά χάσετε τίποτε, κύριε 
Μαρτινιάκ. θά πληρωθήτε μέχρι πεντάρας...θά έρ· 
γασθώ καί ..

Ό κτηνάνθρωπος χαμογέλασε...
—Νά έργασθήτε ; Άλλά τί θά μπορούσατε νά 

κάνετε; Κι’ έπειτα πόσα θά σάς πλήρωναν, ώστε 
νά μπορέσετε νά συντηρηθήτε καί νά δώσετε καί 
χρέη....Γι’ αύτό, τό μόνο πού θά μπορούσε νά γίνη, 
κι’ αύτό γιατί σάς λυπούμαι είναι...

Γεμάτη χαρά κΓ έλπίδες, δτι θά μπορούσε νά 
κερδίση καιρό ή Μιρέϊγ, νά μή βρεθή έξω άπό τό 
μικρό ώραΐο σπιτάκι, στό όποιο γεννήθηκε, μεγά 
λωσε, έπλεξε όνειρα γιά τό μέλλον, βιάστηκε ν’ 
άπαντήση:

— Είμαι πρόθυμη νά κάνω δ,τι θελήσετε.
Ή δψις τού Σάϋλωκ έφωτίσθη άπό ελπίδα .. Καί 

σκύβοντας πρός τήν άγγελόμορφη κόρη τόσο, ώστε 
ή βρωμερή πνοή του νά μολύνη τό κρινορόδινο 
προσωπάκι της, άπάντησε...

— Δέν πρόκειται νά σάς ζητήσω τίποτε σπου
δαίο... Άπ’ έναντίας έρχομαι νά σάς προσφέρω 
κάτι που δέν τό περιμένετε..."Ενα λαμπρό μέλλον .. 
μιά ζωή άνετη, εύτυχισμένη...

Κόμπιασε, σά νά καταλάβαινε κΓ δ ίδιος πόσο 
τερατώδες ήταν αύτό πού έπρόκειτο νά έκστομίσουν 
τά χείλη του. .

Ή νέα, πού ή άναπνοή του άηδίαζε καί τό λα- 
μπύρισμα τοΰ πόθου στά πονηρά, άεικίνητα μάτια 
του έκανε άθελα ν' άνατριχιάζη, πρόφερε χλωμαί- 
νοντας άπότομα, καθώς άρχισε νά μαντεύη τήν 
κατάληξη δλης αύτής του τής μοκρυγορίας..

—Λοιπόν, περιμένω νά μού πήτε περί τίνος πρό
κειται κύριε Μαρτινιάκ.

—-Νά...θά μπορούσατε νά μείνετε στό σπίτι σας, 
χωρίς νά μπορή νά σάς ένοχλήση κανείς, κυρία, ζη
λευτή σ’ αύτό, σεβαστή γιά δλους, άν θέλατε νά 
γενήτε.,.,γυναϊκά μου ...

Καί μέ τήν πεποίθησι πώς ή νέα θά εϋρισκε τήν 
λύσι θαυμαστή κΓ άνέλπιστη, πώς θά τό θεωρούσε 
τιμή καί εύτυχία νά γίνη γυναίκα τού πλουσιωτέρου 
κατοίκου τής Βρεττάνης περίμενε σκυμμένος άπάνω 
της ν’ άκούση τό ναι, έτοιμος νά κολλήση τά χείλη 
του στά δικά της δταν αύτό γινότανε, διατεθειμένος 
νά τό κάνη καί παρά τή θέλησί της, άν δέν τόν 
τρόμαζε τό σκάνδαλο πού μπορούσε νά προκληθή 
άν σέ μιά τέτοια περίπτωσι ή νέα έβαζε τις φωνές. .

Ώ, άν ό Μπερτράν Μαρτινιάκ δέν είχε τό Γρα
φείο του στό πιο κεντρικό μέρος κι’ άν δέν ήταν ή 
πόρτα άνοικτή ίσως άπό ώρα τώρα τά βρωμερά 
χείλη του νάχαν μολύνη τό αβρό πρόσωπο τής 
κόρης...

Τά λόγια του, πουχε προφέρει κομπιαστά, λαχα- 

νιαστά, άδέξια, μ’ δσο κΓ άν τά περίμενε, σάστισαν 
γιά μιά στιγμή τή Μιρέϊγ κΓ άπόμεινε άφωνη...

— Ντρέπεται νά πή τό ναί ,.διελογίσθη ό κτηνάν
θρωπος.. Καί σκύβοντας πιότερο, ώστε σχεδόν τό 
χνώτο του ν' άγγίση καυτό τά ρουθούνια τής νέας, 
ρώτησε.

— Σύμφωνοι λοιπόν; Μπορώ νά. .
Μ’ ένα κίνημα εξαγριωμένου θηρίου ή κόρη τόν 

άπώθησε τόσο βίαια, πού δ κοντόχοντρος κτηνάν
θρωπος λίγο έλειψε ν’ άνατραπή. . Καί μέ φωνή 
γεμάτη άηδία τοΰ είπε :

-Αΰτό έχετε, λοιπόν, νά μοΰ πήτε; Επωφελή- 
θήκατε τής άνάγκης μου γιά ν’ άπολαύσετε τό κορ
μί μου; Μά καί άγγελος στή μορφή νά εϊσαστε, καί 
νέος, δχι τώρα πού εΐσθε παππούς μου καί μοιά
ζετε πίθηκο, δέ θά δεχόμουν νά γίνω γυναίκα ένός 
άνθρώπου πού θά μέ ταΐζη τό αίμα καί τις σάρκες 
τών φτωχών άνθρώπων πού τρέξανε γιά νά βρούνε 
σ’ αύτόν τή σωτηρία τους. Πουλήστε τό σπίτι άν τό 
βρήτε .. χαλάλι σας...

Καί πριν έκεΐνος προφτάση νά συνέλθη άπό τήν

CINE RADIO
Κατασκευή μηχανημάτων όμιλοΰντος και εξαρ
τημάτων μηχανών προβολής παντός Τύπου.
' Στοά Φέξη 7S

κατάπληξι, έχύθη στό δρόμο κΓ έχάθη στό σκοτάδι 
τής νύχτας...

Βιαζόταν νά γυρίση στό σπίτι τ.ης, νά έκτελέση 
τήν άπόφασι πού ξαφνικά είχε λάβει...

’Αφού ήταν μόνη καί τίποτα δέν τήν κρατούσε 
πιά στή ζωή, θά έβαζε φωτιά στό σπίτι της καί θ' 
αύτοκτονούσε.

"Ετσι, δ άπαίσιος τοκογλύφος δέν θάβρισκε νά 
πάρη παρά μόνο τό οικόπεδο, πού καί κείνο ήταν 
πολύ, έναντι στά λίγα χρήματα πουχε δώσει...

* * *
Λαχανιασμένη, βαρυκαρδισμένη, έφτασε στό σπίτι 

της. Ή νύχτα είχε αρχίσει τώρα ν’ άπλώνη γύρω 
τά μαύρα κρέπια της καί στόν ούρανό νά προβάλουν 
τά πρώτα άστέρια.

ΤΗταν βραδυά γλυκειά άρχών καλοκαιριού καί 
ένα άεράκι άνάλαφρο, γεμάτο μΰρα, χάϊδεψε τό 
φλογισμένο πρόσωπό της καθώς έβαζε τό κλειδί 
ν’ άνοιξη τήν πόρτα της... Στάθηκε κι’ έρριξε ένα 
βλέμμα στόν καταξάστερο ούρανό κΓ άναστέναξε. .

—~Ω, θεέ μου, έπρόφερε σιγά τόσο, ώστε ν’ 
ακουστή άπό μόνο τόν εαυτό της, γιατί ένώ ή ζωή 
έχει τόσες ώμορφιές, νά είμαι υποχρεωμένη νά τήν 
έγκαταλείψω, τόσο νέα, βαρυεστημένη άπό τις πί
κρες πού ποτίστηκα, χωρίς νά γευτώ ούτε μιά άπό 
τις χαρές της;...

ΚΓ έκανε νά στρέψη τό κλειδί-
Μιά φωνή δμως τήν συγκρότησε.
—‘Η δεσποινίς Μιρέϊγ Φλερώ; Ρωτούσε κάποιος.
‘Η νέα έστρεψε τό κεφάλι της καί διέκρινε τόν 

ταχυδρόμο τής συνοικίας.
—"Εχετε μιά συστημένη έπιστολή, δεσποινίς, κΓ 

επειδή περνώντας δέν σάς βρήκα έδώ, έρριξα μιά 
είδοποίησι νά περάσετε άπ’ τό Ταχυδρομείο. Μιά 
δμως καί δέν τό κατέθεσα ακόμη, καί ή τύχη τάφερε 

νά σάς συναντήσω έπιστρέφοντας, μπορώ νά σάς τό 
παραδώσω τώρα...

—"Ενα γράμμα γιά μένα; Είσθε βέβαιος πώς δέν 
πρόκειται περί λάθους ; άπόρησε η Μιρέϊγ.

—Ή διεύθυνσις είναι τόσο σαφής, πού δέν χωρεΐ 
καμμιά άμφιβολία...

Ή άπορία τής φτωχής νέας κορυφώθηκε.
Ποιός μπορούσε νά τής γράφη ; Συγγενείς, γνω

στούς στό έξωτερικό δέν θυμόταν νάχη...
"Εξαφνα μιά τρελλή έλπίδα πέρασε άπ’τό νού 

της.
Μήπως ό πατέρας της είχε σωθή σε καμμιάν 

έρημη άκτή καί τώρα, μετά άρκετές περιπέτειες, 
έφτασε σέ κάποια πολιτισμένη χώρα άπ’ δπου τής 
έγραφε γιά νά προϊδεάση καί τή μητέρα της- πού 
δέν ήξερε τό θάνατό της—στή μεγάλη χαρά τοΰ 
γυρισμού του;

Μέ χέρια πού έτρεμαν άπό άνυπομονησία καί 
συγκίνησι, έστρεψε τό κλειδί χΓ άνοιξε τήν πόρτα 
άφού παρεκάλεσε τόν ταχυδρόμο νά περιμένη. Βια
στικά άναψε τό φώς καί τόν κάλεσε νά περάση.

Ό νέος μπήκε, έβγαλε άπό τήν τσάντα του έναν 
όγκώδη φάκελλο, σφραγισμένον μέ βουλοκέρι, τής 
έδωκε τό βιβλίο παραλαβής νά ύπογράψη κΓ δταν 
ή διαδικασία τής παραλαβής έτελείωσε, βγήκεν άθό- 
ρυβα, καληνυκτίζοντας τή νέα.

Άμα έμεινε μόνη ή Μιρέϊγ πήρε τό φάκελλο στά 
χέρια της κΓ άρχισε νά τόν έξετάζη χωρίς νά τολμά 
νά τόν άνοιξη.,.

Στό πίσω μέρος καί στή θέσι πού γράφομε στούς 
φακέλλους τό^1 άποστολέα ήταν τυπωμένη ή φίρμα : 
'“Ηνωμένοι Καλλιτέχναι Αμερικής,,.

Παραξενεύθηκε. Ποιός μπορούσε νά τής γράφη 
άπό κεΐ καί τί;

Μέ ξαναμμένη τήν περιέργειά της ξέσχισε νευ
ρικά τό φάκελλο καί έβγαλε τό περιεχόμενο. "Ενα 
τσέκ γιά ποσόν 25.000 φράγκων τράβηξε τήν προ
σοχή της πρώτ’ άπ’ δλα. Ποιός τής έστελνε τό ηγε
μονικό αύτό ποσόν πού έφτανε νά πληρωθή δυό 
φορές δ άπαίσιος δανειστής της; Ασφαλώς θά 
έπρόκειτο-περί λάθους. Ό φάκελλος δμως, πού τόν 
ξαναδιάβασε, έγραφε τ'ονοματεπώνυμό της καθαρώ- 
τατα..

Μέ δάκτυλα ποΰτρεμαν ή Μιρέϊγ ξεδίπλωσε τό 
γράμμα πού συνώδευε τό τσέκ κΓ άρχισε νά δια- 
ραζη-

Δεσποινίς Φλερώ.
, Πριν ένα χρόνο, ένα συνεργείο τής έταιρίας μας 
υπό τόν σκηνοθέτη Ρόμπερτ Μίλ, περιπλέοντας τις 

Βρεττάνης, γιά νά πάρη μερικά τοπία 
Κ?1 λίγες, σκηνές κάποιου έργου, πήρε κάποια στιγ
μή καί σάς... Λόγω άσθενείας ένός άπό τούς πρω
ταγωνιστές τού έργου, γιά τό όποιον προωριζόν 
τουσαν τά τοπία καί οί σκηνές πού παρθήκανε στήν 
Βρεττάνη, δέν τις εμφανίσαμε έγκαίρως. "Οταν πρό 
τρίμηνου τέλος τό κάναμε καί προβάλαμε τά λη- 
φσεντα τοπία γιά τήν-έκλογή, μείναμε γοητευμένοι 
από τήν ωμορφιά, τή χάρι σας καί τή φωτογένειά 
σας καί κρίναμε δτι άν θελήσετε νά έμφανισθήτε 
στον κινηματογράφο, θά έξελιχθήτε σέ άστέρα πρώ
του μεγέθους. Αναθέσαμε τότε στόν έν Παρισίοις 
ανταποκριτή μας νά έξακριβώση ποιά είσθε, νά σάς 
ρωτήση σχετικώς καί νά μάς πληροφορήση. Δυστυ
χώς την έποχή πού έλαβε τήν έντολή μας συνέπεσε 
ο Οανατος^ τής προσφιλούς σας μητέρας, γιά τόν 
οποίον Σας συλλυπούμεθα, καί έκρινε άτοπο νά σάς 
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ένοχλήση. Μάς έστειλε λοιπόν τήν διεύθυνσί σας νά 
Σάς γράψωμε άπ’ εύθείας, διότι έν τώ μεταξύ θά 
έλειπε γιά ένα διάστημα δΓ έργασίας μας στήν 
’Εγγύς Ανατολή. "Ηδη, δεσποινίς Φλερώ, Σάς προ- 
τείνομε νά δεχθήτε νά συνεργασθήτε μαζί μας 
βέβαιοι δτι θά βρήτε τήν εύτυχία πού σάς ταιριάζει. 
Έσωκλείστως θά βρήτε 25.000 φράγκα ώς πρώτα 
σας έξοδα. ‘Εάν δέχεσθε άπευθύνεσθε στόν άντι- 
πρόσωπό μας έν Παρισίοις, όδός Μαρτύρων 9, δστις 
θά φροντίση διά τά έξοδα τής έλεύσεώς σας στό 
Χόλλυγουντ κ.τ.λ. ’Εάν παρ’ έλπίδα δέν δεχθήτε, 
είμεθα βέβαιοι δτι θά έπιστρέψετε τό ποσόν.

Μετά τιμής
Ό γενικός διευθυντής

Ρ· Μάρτεν
‘Η Μιρέϊγ διάβασε, ξαναδιάβασε τήν έπιστολή, 

σάν νά μήν ήθελε νά πιστέψη σ’ αύτό πού διάβαζε 
καί τέλος δακρυσμένη, συγκινημένη βαθύτατα, σηκώ- 
θη, πλησίασε τό εικονοστάσι καί γονατίζοντας εύλα- 
βικά μπρός στήν εικόνα τής Παναγίας ψιθύρισε:

-Σ’ εΰχαριστώ, Μεγαλόχαρή μου, γιά τήν άπρό- 
βλεπτη αύτή τύχη.·,. Δέν σώζω έτσι τό μικρό μου 
σπιτάκι μόνον, άλλά γλυτώνω άπό τό Φρικτό άμάρ- 
τημα τής αύτοκτονίας, τής καταστροφής πού έπρό- 
κειτο νά κάνω, πυρπολώντας το... ·

Καί κατόπιν, μέ τήν θλϊψι της έξανεμισμένη, τήν 
ψυχή άνάλαφρη καί γεμάτη νέες έλπίδες, σηκώθη, 
ξαναγύρισε στό τραπεζάκι, μάζεψε τό τσέκ καί τήν 
έπιστολή, τά φύλαξε, έδείπνησε μέ δρεξι καί κατό
πιν έπεσε νά κοιμηθή. Είχε πάρει πιά τήν άπόφασί 
της. Πρωί πρωί θά πήγαινε νά πληρώση τόν Μαρτι- 
νιάκ Κατόπιν θά εϋρισκε ένα φτωχό καί έντιμο 
ψαρρά, οικογενειάρχη, πατέρα δυό παιδιών, πού δέν 
είχε δικό του σπίτι, καί θά τόν έβαζε νά καθήση 
δωρεάν στό δικό της γιά νά τής τό προσέχη, κΓ 
άμέσως θάφευγε γιά τό Παρίσι.

Δέν ήταν οϋτε τό χρήμα, οΰτε ή δόξα πού τήν 
έκανε ν’ άιτοδεχθή αύτήν τήν πρότασι πού τήν άπο- 
μάκρυνε άπ' τήν αγαπημένη της Γαλλία. "Ηταν ή 
άμεσος ανάγκη τής έξοφλήσεως τοΰ τοκογλύφου 
καί ή έπιθυμία ν’ άνακουφίση μέ τά χρήματα, πού ή 
μοίρα βοηθούσε νά κερδίση, τούς πάσχοντας...

"Ετσι, δυό μέρες άργότερα, ή Μιρέϊγ Φλερώ έγκα- 
τέλειπε τή Γαλλία, γιά νά μεταβή στήν Αμερική καί 
μετά ένα χρόνο άκόμη, ήταν τό διασημότερο κινη
ματογραφικό αστέρι τού κόσμου.

Καί σάν γιά νά έπισφραγίση τήν εύτυχία της ή 
μοίρα πού τόσες πίκρες τήν είχε ποτίσει λίγο πριν, 
ό σκηνοθέτης πού τήν έσυρε άπό τήν άφάνεια καί 
τή θλϊψι στή δόξα καί στήν εύτυχία, ζήτησε μιά μέρα 
τό χέρι της, πού ή Μιρέϊγ δέν τοΰ ήρνήθη. ΤΗταν 
νέος, ώραϊος, εύγενικός καί πρό παντός άνθρωπος.

Άλλά—δπως δταν μάς έρθη μιά συμφορά άκολου- 
θούν πλεΐστες δσες κατόπιν, έτσι καί δταν μάς συμ- 
βή ένα καλό άκολουθούν άπειρα—ή εύτυχία τής 
Μιρέϊγ δέν σταμάτησε ώς έδώ.

"Ενα πρωΐ, λίγες μέρες μετά τούς άρραβώνες της, 
καθώς τελείωνε τό γύρισμα μιας σκηνής, ό άρρα- 
βωνιαστικός της τής έκανε χαρούμενος νόημα νά 
διακόψη. ΚΓ δταν περίεργη τόν πλησίασε νά μάθη 
τί συμβαίνει, τής άνήγγειλε κάτι, πού μόνον σέ 
παραμύθι ή σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μπο
ρεί νά συναντήση κανείς.

Ό πατέρας της δέν είχε πνιγή. Είχε σωθή—τραυ
ματισμένος στό κεφάλι καί άναίσθητος—άπό ένα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΑΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ g
ΤΗΛΕΦ. 32.665

ClΝ ETECNICA
ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ

ΓΛΑΔΣΤΟΝΟΣ 8
ΤΗΛΕΦ. 32 665

CINETECNICA

ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

φορτηγό, πού πήγαινε στή Βραζιλία. Τόν νοσήλευ
σαν καί θεραπεύθη. Είχε πάθει δμως άμνησία καί 
έτσι τόν έβαλαν σέ £να &συλο.

Μιά μέρα, πρίν λίγο, στό άσυλο αύτό πρόβαλαν 
γιά ψυχαγωγία τών τροφίμων του μιά ταινία που 
πρωταγωνιστούσε ή Μιρέΐγ.

Στήν άρχή, δταν διάβασε τδνομά της στό ταμπλώ 
δ γέρω-Φλερώ, έδειξε κάποια έλαφρά συγκίνηση, 
που δταν είδε τή μορφή της έγινεν έντονώτερη, 
καί τέλος δταν τήν είδε νά κινήται καί τήν άκουσε 
νά μιλή, άρχισε νά ξεφωνίζη:

— Είναι ή κόρη μου, ή γλυκειά μου Μιρέΐγ κι’ έγώ 
ό Φλερώ, δ Ζάκ Φλερώ δ ναυτικός άπ’ τή Βρεττάνη.. 
Τά θυμούμαι τώρα δλα ! δλα. Στείλτε με στήν κόρη 
μου... θέλω νά πάω στό παιδί μου...

Τόν καθησύχασαν, μέ τήν ύπόσχεσι δτι θά φρον
τίσουν νά πάρουν πληροφορίες καί άν είναι αύτή θά 
τόν στείλουν κοντά της και ήδη, άφοΰ έγιναν δλες 
οί διαδικασίες, στίς όποιες άνεμίχθη αυτός γιά νά μή 
τήν ύποβάλη σέ συγκλονιστικές συγκινήσεις, δ γέρω- 
Φλερώ ήταν έκεΐ, στό σαλόνι τοΰ στούντιο, καί τήν 
περίμενβ.·.

—θεέ μου, ψιθύρισε ή Μιρέΐγ κλονιζομένη άπ’ τήν 
ύπερβολική συγκίνησι.., Είναι δυνατή μιά τόσο με
γάλη εύτυχία;

—Καί δμως, δταν κανείς είναι καλός, δλα πρέπει 
νά τά περιμένη, είπε δ άντρας της δποβαστάζοντάς 
την γιά νά μή πέση.

Καί σιγά-σιγά, τήν έφερε στό σαλόνι καί τήν 
έρριξε στήν άγκαλιά τού πατέρα της, πού δέν μπο
ρούσε νά κρατήση τούς λυγμούς του... Λυγμούς χα· 
o5c Η ΣΟΝΑΘ ΣΗΝΩΔΙΛΒΜ

CINE RAPIO

Κατασκευή μηχανημάτων όμιλοΰντος καιέξαρ- 
τημάτων μηχανών προβολής παντός Τύπου.

Στοά Φέξη 78

01 ΠΙΘΗΚΟΙ ΤΟΥ_ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Άπό ένα θηριοτροφεΐον τοΰ Χόλλυγουντ έδραπέ- 

τευσαν πρό μηνός έκ τοΰ κλωβού των 158 πίθηκοι,οΐ 
όποιοι έπρόκειτο νά χρησιμοποιηθούν διά τό “γύ
ρισμα,, μιας ταινίας. Πλεϊστοι έξ αύτών... κατέλα
βαν τάς έπαύλεις τών άστέρων. Οδτω μία δμάς τών 
κινηματιών άνήλθεν είς τήν στέγην τής έπαύλεως 
τής Μαίη Ούέστ, ένφ άλλη άνερριχήθη είς τά δένδρα 
τού κήπου τής Γκρέττα Γκάρμπο. Ό ιδιοκτήτης τών 
πιθήκων κατέβαλε ώς άμοιβήν έν δολλάριον δΓ έκα
στον συλλαμβανόμενον δραπέτην. Όλος δ κόσμος 
έτέθη είς καταδίωξιν τών άνθρωποειδών έκ τών δ- 
ποίων 86 ήχμαλωτίσθησαν εύκόλως. Οί ύπόλοιποι 
δμως παραμένουν άσύλληπτοι.

Κωμικοτραγικοί σκηνα’ι διεδραματίσθησαν μέ με
ρικούς έκ τών πιθήκων. Οϋτω μερικοί χιμπαντζήδες 
είσήλθον είς ένα μοδιστράδικον έν^πείραντες τόν 
πανικόν. Άλλοι είσέδυσαν είς τά μαγειρεία ένός 
μεγάλου έστιατορίου δπου οί κατσαρόλες άνετρά- 
πησαν καί τά φαγήτά έχύθήσαν. Άλλοι τέλος ύπό 
τό κράτος τής πείνης έγιναν γενναιότατοι, έπέδρα- 
μον είς διάφορα όπωροπωλεΐα καί λαχανοπωλεία 
καί τά έλεηλάτησαν.

ΜΙΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
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Ο ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ
Ό δμιλών Κινηματογράφος έπεβλήθη ήδη’ δρι· 

στικώς. "Οπου δέ τυχόν δέν ένεφανίσθη άκόμη, λόγω 
κυρίως αιτίων οίκονομικών, δέν θά βραδύνη νά 
εΐσχωρήση δπωσδήποτε-

θά έπίστευε κανείς ήδη, δτι μέ τήν έπίτευξιν τής 
ίκανοποιήσεως, διά τού όμιλοΰντος, τής δράσεως 
καί τής άκοής τών θεατών, ή έργασία τών παρα
γωγών ταινιών, έγινεν άπλουστέρα.

Έν τούτοις, μία λεπτομερέστερα τών πραγμάτων 
έξέτασις, θ’ άνατρέψη τήν άντίληψιν αύτήν.

Έφ’ δσον τά μηχανικά μέσα τοΰ Κινηματογρά
φου τελειοποιούνται, έπί τοσοϋτον καί αί άξιώσεις 
τοΰ κοινού αύξάνονται.

’Αλλά τό κακόν δέν περιωρίζεται είς τούτο μό
νον.

Ή δυσκολία διά τούς κινηματογραφιστάς παραγω- 
γούςέγκειται στό δτι αί ηύξημέναι αύταί τοΰ κοινού 
άξιώσεις δέν συνοψίζονται είς κάτι σαφές καί προ- 
σδιορισμένον. Διότι τό κοινόν, είναι μέν άθροισμα 
άτόμων, άλλά δέν άποτελεϊ καί ένιαίαν άντίληψιν.

Κάθε θεατής, κεχωρισμένως, έχει καί τήν ίδικήν 
του τοιαύτην. ΟΟτω ένφ δ ένας ένδιαφέρεται διά 
τήν ποιότητα τής μουσικής έπί τής δποίας έχει καί 
ίδικάς του προτιμήσεις, δ άλλος ένδναφέρεται διά 
τό σκηνοθετικόν μέρος, δ τρίτος διά τήν πλβιίήν 
καί τήν λύσιν τού σεναρίου, δ τέταρτος διά τόν 
τρόπον άποδόσεως τοΰ ρόλου άπό έκαστον τών ή- 
θοποιών, δ πέμπτος διά τήν πολυτέλειαν τών κου
στουμιών καί οδτω καθεξής.

Ύπό τάς προϋποθέσεις αύτάς ή θέσις τών δημι
ουργών ταινιών καθίσταται πλέον ή δύσκολος άπό 
τήν έποχήν τών βουβών, καθ’ δσον είς έκαστον φιλμ 
πού έτοιμάζουν πρέπει νά φροντίζουν νά συνδυάζουν 
δλας τάς άξιώσεις τού έτεροκλήτου πλήθους τών 
θεατών, πού δμοΰ λαμβανόμενοι Αποτελούν τό τρο
μερόν κοινόν, πού έπιβάλλει ή καταδικάζει ένα 
φίλμ, άναδεικνύει ή καταστρέφει ένα παραγωγόν 
μιά γιά πάντα.

Διά τούς λόγους αύτούς, ή κάθε έταιρία παρα
γωγής, δέν μπορεί πλέον νά βασισθή είς ένα ρβζι- 
σαίρ, πού θά είναι δ δικτάτωρ τής δλης κινήσεως.

Πρέπει νά διατηρή ένα πλήθος ειδικών διά τήν 
έξέτασιν κάθε είδους : "Ενα διά τό σενάριον, έτιρον 
διά τήν μουσικήν, ένα διά τήν σκηνοθεσίαν κτλ. κτλ. 
πού δΧ,οι δμοΰ τέλος, έκλέγουν τάς ύποθέσεις, τούς 
καταλλήλους δΓ έκάστην ήθοποιούς, τά μπαλέττα, 
τά κοστούμια, τήν μουσικήν, κάθε τι πού θά συντε- 
λέση, διά τήν έπιτυχίαν.

"Ωστε, δπως βλέπη ό άναγνώστης τού παρόντος 
θεατής, τό έργον πού θαυμάζει, δέν γίνεται μέ δσην 
εύκολίαν θά φαντάζεται.

Άγρίνίον Θ. Καρβίλας

Η “ΖΟΖΕΤμ

Πολύ μεγάλη έπιτυχία λέγεται δτι θά σημειώση, 
δταν δοθή πρός προβολήν ή νέα ταινία πού ύπό τόν 
τίτλον «Ζοζέτ» θά «γυρίσουν» προσεχώς^ δ Δόν 
Άμέκε μέ παρτναίρ τήν Σιμόν-Σιμόν. Ποιος δμως 
έγραψε τό σενάριον καί είς τι περιστρέφεται ή ύπό- 
θεσις τοΰ νέου φίλμ, ούδέν άναφέρουν τά φύλλα 
τοΰ Χόλλυγουντ.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ό μήν αΰτός καθ’ α γνωστόν είναι τοΰ έτους πρώτος" 
"Αν δέ κανείς τδ αγνοεί, τοΰ κανονιού ό κρότος 
τοΰ τδ -θυμίζει αύγινά, πώς μόλις θά ξυπνήση 
εΰχάς καί δώρα ατούς γνωστούς οφείλει νά χαρίση. 
‘Ο Βίκτωρ τής Γουώρνερ Μπρότ, γαλάντης ώ; συνήθως 
χίλιες γραβάτες σήυερα μέ τό σεμνόν του ήθος 
χαρίζει.. είς τόν ύπνο του.., 
διότι είς τό ξύπνο του 
σκορπίζει υποσχέσεις 
ποΰχουν μέ τήν αλήθειαν τοιαύτας, όντως, σχέσεις 
δσας τοΰ ψευτοθόδωρου τά λόγια έχουν βάσι...
Σελήνης πρώτον τέταρτον.. Ώ; θάχετε διαβάση 
καί πέρυσι στή στήλη αυτή 
τού Άη Γιαννιοΰ δίνει γιορτή
Ό Κουρουνιώτης Γιάννης
πού άν άπ* τόν «Απόλλωνα » πολλές φορές τόν χάνεις 
είναι γιατί στής Καλλονής τά ’Ινστιτούτα πάει 
τήν καλλονή του αλώβητη φροντίζων νά κρατάη.., 
Κρύο δριμύ μετά βροχών κι* ένίοτε χιόνων..
Γιά μία ταξιθέτρια διπλούν’νά κάνη φόνον 
αποπειράται είς θαμώντοΰ «Σπλένιιτ» κατ’ αύτάς 
μά ό Βακογιάννης τόν κρατεί έγκσίρως έπεμβάς. 
Ό ΟΙκονόμου ‘Ηρακλής, τό γεγονός άκούων 
συγγράφει άρθρα τέσσαρα μέ πάθος πάλιν κρούων 
τόν τοΰ κινδύνου κώδωνα, πού άφεύκτως θά ένσκύψη 
έάν τών ταξιθετριών τό γένος... δέν ίκλείψει·..
Ό τής Γουώρνερ Βίκτωρας, πού σ’δλον του τόν βίον 
δέν είπε μιάν αλήθειαν, καθ’ ά φθέγγετ' ό Βίων 
Παπαμιχάλης, κατ' αύτάς ήλλαξεν εντελώς 
καθ' δσον τοΰ έδήλωσε τά μάλλα άφελώς 

τό δώρον π’ έταξε πέρυσι νά τοΰ κάνη 
σαν ως, κουμπάρος τοΰβαζε τοΰ γάμου τό στεφάνι 
δέν πρόκειται ουδέποτε όντως νά τοΰ τό στείλη 
ώστε μπορεί ειλικρινείς νά,.. παραμείνουν φίλοι.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ο,μήν μας έρχεται χωλός κατά τά είωθότα’ 

κρύο δριμύ. Στά Σινεμά, περνοΰν ζωή καί κόττα, 
οι διευθυνταί των, πού μ’ αύτό τδ κρύο τό δριμύ 
τό πλήθος στά Ταμεία των γοργοπερνά γραμμή. 
Ό Βακογιάννης, λέγεται, πώς τή Σινέ Όριάν 
θά ίδρυση πάλιν πάραυτα κι' αδίστακτα, έάν 
ο κύριος Δαμασκηνός μετά τοΰ Κουρουνιώτη 
συμβή έκ τής Ένώσεως... ν' αποχωρήσουν πρώτοι.

κ ° θί’φα τοΰ Συντάγματος-δπως μετωνομάσθη 
, Κυβέλης θέατρον—λέγεται πώς έπιάσθη 
ο Θοδωρίδης μέ τό Χόρν Γιαννάκί εις τά χέρια 
και μάλιστα πώς τράβηξαν κουμπούρια καί μαχαίρια 
Οιότι^διεφώνησαν σ' έρωτικά ζητήματα...
Κ ι άν ίσως στ’ αστυνομικά δέν σύρθησαν τά τμήματα 
ήταν γιατί έν τέλει
τόν νέον δικαιώσασα τούς τάφτιασ’ ή Κυβέλη.
Ο Μήτσος ό Γιαννόπουλος δ Πρόεδρος τής Π.Ε.Κ. 

εστειλε δώρο ένα ταψί μέ καταΐφ έκμέκ 
«ις τόν ταμίαν του λαμπρού αΰτοΰ τού σωματείου 
όταν συνάδελφος φαρσέρ τουπέ, χάριν αστείου, 
πα>ς παρητήθη πρίν έρθοΰν άρχαιρεσίαι καί 
υπέρ αυτού δέν θά δοθούν κ&ν ψήφοι δυό λευκοί. 
1*,“ν“®λ11νος· Στά Σινεμά συνωστισμός μεγάλος. 
£°, Πάνθεον δέν παίρνει πιά ώς λέν οΰτε καρφίτσα. 
Κι αυ,τη η κοσμοσυρροή κΓ αυτός ό μέγας σάλος 
γιατί ο Άγαμέμνονας, έμαθαν τά κορίτσα 
π“ς τδν Άργύρη αφήνοντας χωρίς καμμιά άφορμή 
στον παλαιό του άφεντικό ένέσκυψε καί πάλι 
Κι αΰτός μό δόξα καί τιμή

τ’ άνοιξε τήν αγκάλη..,

Νέα,Σελήνη.. Στ’ «Αττικόν» ό Σκούρας θησαυρίζει 
κΓ ό Κόκκινος χαρούμενος στ’ αυτί του ψιθυρίζει:

• Ρέξ» ικέλευθοι κΓ οί δύο 
καθώς είμαστε περντίο 
θά γεμίσωμε λεφτά 
δέ στό λέω χωρατά.

Λιμοί, σεισμοί καταστροφές άγγέλλονται άπ’ τήν Κίνα. 
Στήν ‘Ισπανία θάνατοι πολλοί άπό τήν πείνα 
καί στάς Αθήνας τάς κλεινάς 
οπού κΓ άν πας κι* δπου γυρνάς 
χαρές καί νταβατούρια 
καί σ' δλα της τά Σινεμά ό κόσμος πάει μέ φούργια.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ό μήν αυτός τήν άνοιξι λέγεται πώς μηνά 
μά κλείνουν τά.., ταμεία τους τά Σινεμά συχνά 
γιατί τό κρύο είς αυτά τόν κόσμο παρασύρει. 
Ό Παπαστόφας γέμισε τόν κόσμο μηχανάς 
γιατί πουλάει τοΐς μετρητοΐς μά καί μέ τεμπεσύρι, 
Ό Μαργουλής τής «Μπάουερ» παρ’ δλας τάς συχνός 
καυχησιολογίας του τούς άλλους πώς θά κλείση 
ούτε καί μίαν άπ' αυτές δέν έχει κ&ν πουλήσει 
γιατί δέν ξώδεψε ψιλά.., νά τής διαφημίσει., 
Ένώ τής Κλάγκ-Φίλμ ξέρουμε

—γι' αύτό καί τ' αναφέρουμε— 
01 Μάλλης κΓ Ίωάννου 
δπως κι’ ό παραπόνου, 
έχουν πουλήσει άρκετάς 
διότι έχουν άρετάς 
μά δίνουν καί πιστώσεις 
ήγουν. . πουλούν μέ δόσεις, 

Άλλα καί ό Άργύρης τής Φίλιπς άπ' τήν άλλη 
γιά τήν αύτή αιτίαν κάνει δουλειά μεγάλη 
καί δέν παθαίνει έκλειψιν ώς ή Γουέστερν ήτις 
είς υψη δυσθεώρητα κραταει τήν... τιμή της. 
Τό κρύο έξακολουθεϊ... Γιά τόν Άμολοχίτη 
καί Βουλγαρίδη λέγεται, πώς μπαίνοντας στή μύτη 
τοΰ κύρ Κοσμίδη, Σινεμά θ’ άνοίξουνε-τριάντα.,. 
Μά ό Άργύρης ό μικρός, πού ναύτης είναι τώρα, 
τούς είπε,ώς ν’ άπολυθή.,. νά τραβηχτούν στήν πάντα 
καί θά τά κάνη... θάλασσα, αύτός σάν θάρθ’ ή ώρα. 
Σέ συνεδρίασι τής Π.Ε.Κ. συνέρχονται τά μέλη 
μά κεϊ δπου δ Πρόεδρος μετά χαράς άγγέλλει 
Γραφεία δτι πρόκειται συντόμως νά νοικιάσουν 
θυμώνουν καί σηκώνονται στό ξύλο νά τόν σπάσουν 
διότι κάνει έξοδα ,. ώς λέγουν περιττά 
ένώ.. δέν έχουνε λεπτά.,.
Ό κύριος Τηλέμαχος Σπυρίδης, πού ταμίας 
τής ΠΕΚ νά είν' ίπέμενε έστω καί... μετά βίας 
είς είδη φωτογραφικά άπό καιρό μπερδεύεται 
κΓ άς λέη πώς μέ τά Σινεμά καί μόνον εμπορεύεται. 
Ό Χάρτυ πάντα τζέντλεμαν ώς είναι, κατορθώνει 
τούς διευθυντάς τών Σινεμά νά τούς ύποχρεώνη. 
’Έτσι ή Μέτρο Γκόλντουΐν πού άντιπρεσωπεύει 
ώς πάντοτε στή Χώρα μας καί φέτος θριαμβεύει. 
Τέσσερες ταξιθέτιδες τό Ρώμπαμπα άγαποΰνε 
καί νά τόν κλέψουν σκέπτονται πλήν δμως... δέν τολμούνε 
έκ φόβου μήν έρεθισθή δ Οικονόμου πάλι 
καί άρθρα εναντίον των εις τόν «’Αστέρα» βάλει.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ό μήν αύτός τήν άνοιξι μάς φέρει 
κΓ ώς έξ αύτού τά Σινεμά δέν έχουν νταραβέρι. 
01 τοΰ «Όρφέως» διευθυνταί τό Σινεμά τους κλείνουν 
κί' ύπόσχεσι καί πρός γνωστούς καί πρός Αγνώστους δίνουν 
σάν δ χειμώνας ξαναρθή θ’ άλλάξουν τακτική 
καί θέ νά κάνουν έναρξι τότε θριαμβική.



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

Προσέτι δέ ό έξ αυτών, ό Καλλιακοΰδας λέγει 
δτι ώς τέως δικαστής άν θέλησε τήν τάξι 
τής Θέμιδος στό Σινεμά νά βάλη, νά τόν ψέγη 
κανείς δέν επιτρέπεται, δι* δσα έχει πράξει. 
Σελήνης πρώτον τέταρτον.. Τό «Πάνθεόν» του κλείνει 
ό "Αλκής μας, καθ’ ήν στιγμήν, άνοίγουνε οί κρίνοι. 
Πλήν ήδη πού τήν *Αΐγλην> του ξαναΰρ’ απ' τή στιγμή 
π’ ώς Άσωτος έγύρισεν ό ’Αγαμέμνων πάλι 
στήν ΑΙδηψό τρέχει γραμμή 
νά βάλη είς τήν θέσιν του τό μεγαλομπακάλη, 
πού δίπλα είς τήν α Αίγλη* του άνοίγοντας τήν «4νρα> 
τοϋ έχει ανάψει στήν καρδιά., φωτιές 1 στήν τσέπη-λαΰρα 
κι' δλα τά βλέπει... μαϋρα.
Πανσέληνος ! Τόν «Κρόνον» κλείνει καί ό Κοσμίδης 
κλείνει καί τό «Κοσμοπολίτ» καί μόνον ό Χλοίδης 
μέ τήν Καρρά στό «Ροζικλαίρ» ανθούνε καί., χλοάζουν 
κΓ ώς βάθρακοι οί αντίζηλοι αφήνουν νά... κοάζουν.. 
Οί Πάταγα οί ’Αδελφοί πού δρουν είς τό Παγκράτι 
αφήσανε τήν τσιγγουνιά ώ; λέγεται κομμάτι 
καί θέ νά γίνουν σπάταλοι στό μέλλον σέ σημείο 
νά τρων τή μέρα μιά φορά κι’ δχι ώς τώρα., δύο. 
‘Ο Σαμπατάκος έκλεισε καθ' δ χειμερινό 
τό «Μόν-Σινέ» καί άνοιξε καθ' άπερ . θερινό 
τό Σινεμά «Τιτάνια» ένώ ό Δρίτσας πάλι 
«Όρφέα» κλείνει άπό τή μιά κι' «Όρφέα» ανοίγει σ’άλλη .

ΜΑΙΟΣ
Ό ήλιος εΰρίσκεται ώς λέγουν στόν καρκίνον 
κι’ οί θερινοί οί Σινεμά, μέ τ' άνοιγμα τών κρίνων 
άνοίξανε τής πόρτες των.. Πλήν όμως δέν θωρώ 
τις ταξιθέτιδες σ' αυτούς νά βρίσκουνται σωρό. 
Στήν Καλλιθέα ό Βρεττός στό Έτουάλ του πάλι 
μαζεύει κόσμο καί ντουνιά καί σ' όλους έχει βάλει 
κατά πού λένε τά γυαλιά 
στήν είσπραξι καί στή δουλειά.
Ή «Λύρα Φιλμ» στό «Πάρκο» της μέ ρέγουλα δουλεύει 
ένώ, τοΰ «Έντεν» 'Αθηνών ό Ράτζιο γυρεύει 
άπό τόν Σκούρα Θόδωρο τά ποσοστά νά κόψη 
έχων τόν άνταγωνισμό τοΰ « Ζέφυρου» ΰπ’ δψει. 
Άλλά ό Κανελλόπουλος δηλοϊ δ τι καί φέτος 
θά κάνη τή δουλίτσα του ήσύχως ώς κατ' έτος.
Είς τό «Άλκαζάρ» ό Φίνος, λές τόν κόσμο καί μαγεύει 
τήν άφρόκρεμα τής Πόλης όπως πάντοτε μαζεύει.. 
Ό Ζερβός στόν «Έσπερό» του πιέννες έχει κάθε βράδυ 
Κι’ οι Γιαννάτος καί Άνέστης είς τήν « Αθήνα» όμάδι 
βλέπουν κόσμο νά πηγαίνη 
καί κανένα Σινεμά μας αδειανό ποτέ δέν μένει. 
Στήν «Τιτάνια» Χαλανδρίου πού ό Σκιαδάς διευθύνει 
θάλασσα ή δουλειά ώς τόσο παρ’ελπίδα έχει γίνει 
καί χωρίς κανείς νά ξέρη τό πώς τάχα καί γιατί 
δέν θά έχη φεϋ εισπράξεις σάν τ’ "Αδέλφια Σαρφατή 
πού στό «Λούξ», είς τό «Βερντέν» τους καί τά «Παναθη· 

(ναιά» τους 
άπ* τή συρροή τοΰ κόσμου παν' νά χάσουν τά., μυαλά τους,

ΙΟΥΝΙΟΣ
Τόν μήν* αυτόν άληθινά οί ζέστες... άγριεύουν 
δΓ δπερ .. περισσότερο τά Σινεμά δουλεύουν.
•Ο Σκούρας ’Αθανάσιος 
νέος πολύ θαυμάσιος 
καθώς δείχνουν τ' άστέρια 
έχει είς τά Γραφεία του μεγάλα νταραβέρι® 
καθ’ δσον οί ταινίες του άπό παντοΰ ζητούνται, 
δι" δπερ οί άντίπαλοι μεγάλως.. ενοχλούνται. 
Ό Γαλανός στό «Ρουαγιάλ» ζητώντας νά πτώχευση 
στό γυιό Μυράτ προσέφερε τού διευθυντού τή θέσι.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ OMIAOYNTOS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

CINETECNICA
ίΡ Δ Η Μ. ΠΟΝΤΙΚΗ αθηνα:

Ό Δασκαλάκης στό «Σινέ Πάρκ» κοσμάκι συγκεντρώνει 
ένώ στήν «Αίγλη» δ Ρώμπαμπας κόσμο καί κόσμο διώχνει 
διότι θέσι ούτε μιά άπό νωρίς δέν μένει 
καί δυστυχώς τό θέατρο άλλο δέν αύγαταίνει.
ΟΙ Κού καί Γάμα Σαμαρτζής τού ’Αθηναϊκού 
όλο τό χρόνο παίζουνε πρό κόσμου λαϊκού 
πού είς αυτόν καί τό «‘Ελλάς» τήν τέρψι του ζητάει 
είτε τό κρύο είναι δριμύ, είτ’ άπ’ τή ζέστη σκάει.. 
Ό καύσων επιτείνεται 
καί ή δουλειά ένιείνεται 
στούς θερινούς έν τάχει.
Μέ τόΓαΐτη ό Κολλιγάς 
καί τό Δημητριάδη 
καί πάλι τά ξανάχει 
κι' όπως τούς γίνεται μπελλάς 
δέν λείπει άπό τό «Ελλάς» 
οδτε μιάν ώρα δ καυγάς.

CIN€ RAPIO

Κάτασκευή μηχανημάτων όμιλοΰντος καΐέξαρ- 
τημάτων μηχανών προβολής παντός Τύπου.

Στοά Φέξη 78
Ή άφορμή κάθε καυγά 
ή τσιγγουνιά τοΰ Κολλιγά 
πού άπαιτεϊ έν τάχει 
τά έξοδα τοϋ Σινεμά νά φορτωθοΰν στή ράχι 
δλα τών συνεταίρων του κΓ αυτός τά κέρδη νάχη. 
Ό Καλογήρου Μανωλιός 
κατάφερεν έτσι κι’ άλλοιώς 
χρυσές δουλειές νά κάνη 
καί τήν πάπια άς παριστάνη.
"Οσο γιά τόν Άναστασιάδη 
πάντα δρά εις τό σκοτάδι 
κΓ δ Σαντίκος άπ’ τήν άλλη 
πού μιλιά ποτέ δέν βγάλει 
πολυώροφο έχει φτιάσει μία πολυκατοικία 
σέ μιά πρώτης συνοικία.
‘Ο Μιχαλάκης δ Γλυτσός τά Νιμπελοΰγκεν πάλι 
στό «Καπιτόλ» τοΰ Πειραιώς σκέπτεται νά προβάλη, 
διότι δέν τά πούλησε τό άχτι του νά βγάλη. 
Οί'Αλέκος Γιαμαλίδης καί Σταμάτης στόν Περαία 
πού τό «Σπλέντιτ» διευθύνουν μιά συχνή έχουν παρέα 
Μά τόν φίλο Παπακώστα τό Χαϊ Λαϊφ πού διευθύνει 
και γιά τό Ζερβό τοΰ Πάλλας ούτε μιά ψιλή δέν δίνει, 
καί πού άν δ Βουλγαρίδης τόν συναγωνίζεται 
μέ τούς δύο λαϊκούς του διόλου δέν σκοτίζεται... 
ϋανσέληνος. Στήν Κοκκινιά 
μαύρος καπνός καί καταχνιά.
Τήν αϊιία άν ζητήτε 
δίχως άλλο θά τήν βρήτε 
στό « Εκλαίρ» έάν έμπήτε 
"Οπου δ Σολομωνίδης όλος νεΰρα καί θυμό 
τόν τού «Ρέξ» έπιζητάει τελικόν άφανισμό.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Τόν μήν' αυτόν δ ήλιος εΰρίσκεται στόν ταύρο. 
Τό καλοκαίρι προχωρεί θερμό πολύ καί λαΰρο. 
Τά θερινά θεάματα κάνουν χρυσές δουλειές 
καί έχουν τά χειμερινά, μεγάλες τεμπελ'ές. 
Ό Μαργουλής άναχωρεί καί πάλι στή Γαλλία. 
‘Η κάθε ταξιθέτρια φέρεται σάν όσια

ΣΙΝΕ/ΛΕΚΑΝΙΚΑ
Αύτόματος διά πιέσεως λίπανσις

Άπό τάς Πάτρας έρχεται ένταΰθα ό Κουβέλης 
πλήν δμως άνευ.. μέλιτος διότι έκ... Κυψέλης, 
δέν μοιάζει νά προέρχεται κΓ άκόμα γιατί., μέλι 
δέν κάνει κάθε μέλισσα νάχη κΓ αυτός., κουβέλι. 
Έκ τοΰ Κιλκίς ό Σταμπουλής φεύγει γιά τή Σταμπούλ 
έλπίζων νά συναντηθή εκεί μέ τόν... Μπουμπούλ 
νά τοΰ προτείνη κάθε μιας ταινίας πού θά βγάνη 
αυτός τήν πρώτη προβολή στόν τόπο μας νά κάνη. 
Πλήν όμως ό Δημόπουλος ού εις τήν Χίον ό «Άστήρ» 
λάμπει σαν ήλιος δντι, 
τόν απειλεί τοιοΰτον τι έάν τολμήση ό άνήρ 
νά βγάνη του στό πί καί φί.. έν μάτι κΓ ένα δόντι. 
Ταυτόχρονα στή Λάρισια ό κύρ Τζεζαϊρλίδης 
δηλώνει πώς δουλεύουνε κι' αυτός κΓ ό Τρι φωνίδης 
περίφημα καί τίποτα δέν έχουν νά μαλώσουνε... 
Όσοι τυχόν διαφωνούν... ευθύς άς τό δηλώσουνε 
Ό έ< Ναυπλίου φίλτατος Πανόπουλος, έξ Αθηνών 
δέν προμηθεύετ’ έφεξής φιλμ γιά τό Τριανόν 
άλλ’^έξ Ευρώπης φθέγγεται τοιαύτας προμηθεύεται 
κι’ δσοι τυχόν δέν θέλετε... ποτέ μή τό πιστεύεται. 
Σελήνης πρώτον τέταρτον. Στήν Κόρινθο καί πάλι 
μέ τό Μαστέλο τάβαλε έσχάτως δ Τσαντήλας 
καί γιά νά τόν έκδικηθή φέρνει άπ’.. τάς Άντίλλας 
ένα μπαλλέτο κομιλφώ πού παίζει μέ μεγάλη 
έπιτυχία Νούμερα τά μαλλα.. έξαντρίκ...
Πλήν ό Μαστέλος παρευθύς φωνάζει τόν Άττίκ, 
Μ· t θλο του τό συγκρότημα, δπερ έκεϊ μανδρίζεται 
κΓ ή Κόρινθος ή άμοιρη μαζί του ξεμυαλίζεται.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Κίστην.. Παρθένον βρίσκετε τόν μήν' αυτόν τόν ήλιον 
μ άν τόν Παρθενη θέλετε... τραβάτε στό Άγρίνιον 
‘Ο Κάτσιος, λές καί κάθεται κεί πέρα δίχως νοίκι 
ούτε στιγμή δεν ελειψεν άπ’ τή Θεσσαλονίκη. 
Καί παλιν στο ‘Ηράκλειον δ Λιναρδάκης δρά 
και να γυρίση απειλεί ταινίες δέκα άκόμα, 
μα ο Χαιζηδάκης πάντοτε γιά τοΰτο άντιδρά 
ως τοΰ Τσιλενη φθέγγεται τό αψευδές τό στόμα. 
Πλην όμως οτι κι’ αν συμβή θέ νάρθη κάποια ώρα 

ρΐν,α0®“κγ1 ν’ άνυμνή ή τής Ελλάδος χώρα.
Η Γκαρμπο φθάν' ίγκόγνιτο στόν τόπο μας. Πλήν όμως 
φεύγει κρυφίως παρευθύς γιατί τήν πιάνει τρόμος 
των θαυμ,αστών της βλέπουσα τήν άπειρη λατρεία 
ί?υ,7α τθν, *Ρ“νε χύθηκαν ώς νά μέτρησης,., τρία. 
° β .°Λχ0βίϊΡς λαχταρών νά άρχη στήν Καβάλλα 

προβάλλει παντα σουπερφίλμ άπό τά.. πιο μεγάλα.
, ο Καρασμανης πού ποιέ δέν έννοή νά.. κύψη 

να φερη αμέσως τά διπλά δέν θέλει παράλειψη.
I Κωστοπουλος-Κασάπης τοΰ Κρονίου είς τάς Σέρρας 

διατηρούνε μέ τό Χρήστου καί Κανάκη λαμπροτέρας 
σχεσεις ή μέ κάθε άλλον,
*ι έπαυσαν νά έχουν πλέον ανταγωνισμόν μεγάλον.
i “άνθην πού ό Σιάκας πρό έτών πολλών έδρεύει 

με το Σινεμά, του φέτος φαίνεται νά θριαμβεύη 
σε σημείο πού λογιάζει τή Μακντόναλντ ν’άγκαζάρη 

ν“ χατέβη κάθε βράδυ νά.. ποζάρη
? κ Τσολιάς άπό την Αρτα πού οί δουλειές του πάνε φίνα 

με οιπλοφουντα τσαρούχια καί χιονάτη φουστανέλλα 
καταπλέει άπ’ τό Παρίσι κΓ έρχεται πρός τήν Αθήνα 
συνοδεύοντας στήν Άρτα τή γνωστή μας., Άναμπέλλα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

CINETECNICA
-^PsSSP ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΑβΗΝΑΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Οί ζέστες μάς αφήνουνε 
κΓ αρχίζουνε νά κλείνουνε 
ήδη οί θερινοί 
ένώ άνακαινίζονται δλ’ οί χειμερινοί. 
Στόν Πύργον δπου τό καλό κρασί καί ή σταφίδα 
πολύ σπουδαία πράγματα πώς θά συμβοΰν προείδα. 
Οί Μορτόγιας Παπαγιάννης 
π’ όταν θά τούς δεις τά χάνεις, 
άπ* τήν τόση τους ευγένεια 
στό Σπηλιόπουλο νά δείχνουν φαίνονται κάποιαν άγένεια 
κι’ έναντίο του μέ πείσμα τρομερό νά πολεμούνε 
λές δτι τό Σινεμά του πώς νά κλείσουνε ζητούνε...
Νέα σελήνη... Τέσσερες νέοι χειμερινοί 
άνοίγουνε μά κλείνουνε... σαράντα θερινοί. 
Στό Αϊγιον οί Αίγιεϊς 
πνεΰματι-σώματ’ υγιείς 
Λέγουν στόν Καλατζόπουλο 
ώς καί στόν ’.Ηλιόπουλο 
στό μέλλον νά άφήσουνε τό συναγωνισμό 
γιά θά τούς φέρη καί τούς δυό πρός τόν.. άφανισμό. 
Μέσω θορύβου περισσού κι’ άλλαλαγμοΰ ευρέως 
εφέτος τά εγκαίνια γίνονται τού... Όρφέως 
ΚΓ δ Καλλιακοΰδας φθέγγεται στόν Παπαγεωργίου : 
Έφ' δσον εΐν’ άδόνατον δσα, φεΰ, έκ τοΰ βίου · 
τοΰ νομικού συνήγαγον διδάγματ’ ώ; ποθώ 
νά έφαρυόσω στή ζωή, τό νά συμμορφωθώ 
μέ δσα έπιβάλλουιε αί παραδόσεις έδει. ..» 
Ό Μαργουλής ώς λέγεται νά έπανέλθη σπεύδει 
έκ τής Γαλλίας κατ' αΰτάς 
φέρων ταινίας άρκετάς 
άλλά καί μιά συλφίδα 
ώραία σάν... σταφίδα...
Μιά τριάς είς τάς Καλάμας ανταγωνιστών τρανή 
άπεφάσισαν εφέτος δλοι έν μιά φωνή 
νά συνεργασθοϋν ώς φίλοι 
πριν ό ανταγωνισμός τους είς τό...διάβολο τούς στείλει 
"Ετσι δ Άντωνόπουλος 
καθώς κι’ δ Άγγελόπουλος 
μετά τοΰ Κουρουνάκη 
στό μέλλον νά γεμίσουνε έλπίζουν παραδάκι...

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Τό «Ρέξ», Τιιάνια, ’Αττικόν 
Πάνθεον, Πάλλας, Κρόνος 
έκάνανε θριαμβικόν 
τό άνοιγμά τους...'Η άρχή τοΰ φετεινοΰ χειμώνος 
έγινεν έτσι μ’οιωνούς τά μάλιστα αισίους... 
’Αναχωρεί έξαφνικά διά τούς Παριοίους 
τής Σκούρας Φίλμς δ διευθυντής, άγνωστον διατί 
Άλλ' δπω; μία διάδοσις έδώ έπικρατεϊ 
τό γύρισμα μυρίσθηκε κάποιας ταινίας φίνας 
καί πάει νά τήν φέρη αυτός κι’ δχι άλλος στάς Αθήνας... 
Στή Μυτιλήνη 
θρήνος έγίνει.
Ήρθαν ώς λένε δ Χατζηανδρέας 
κΓ δ Φωκαέας 
έκεϊ στά χέρια.
Βγάλαν κονμπούρια 
κι’ οί δυό μέ φούρια 
βγάλαν μαχαίρια 
άλλά στό τέλος συμβιβασιήκαν 
καί ορκίστηκαν 
δτι στό μέλλον θά συμφωνήσουν 
δ είς τόν άλλον νά.,.μή χτυπήσουν...
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Εις τήν Νάουσσαν επίσης άπ’ τό Μυσιρλή καί Δάρη 
λέγουν ό Κελεμουρίδης πώς ανηλεώς έδάρη 
γιατί έσπευσε νά φέρη 
μιά ταινία ποΰ εκείνοι... θάφερναν τό καλοκαίρι. 
Σφίγγει τό κρύο 
Καιρός γιά δύο.
Σ’ όλες τίς σάλλες τών Σινεμά 
πυκνός ό κόσμος νά είσορμά 
θεάται πάντα 
κι’άπό τήν.,.μπάντα 
οί διευθυνταί 
χαμογελούνε όσο ποτέ...
Στήν Κομοτινή σπουδαία καί μεγάλα γεγονότα. 
Έπαυσε ό Καραγιάννης τόν καυγά πού είχε πρώτα 
κατά τοΰ Σοφιανοπούλου καί άλλάξας τακτική 
μιά συνεργασία αρχίζει μετ’ έκείνου φιλική.
Νέα άρχεται σελήνη
6 Άστήρ τά 15 μετ’ ολίγον χρόνια κλείνει 
καί πρός τά δεκάξη βαίνει 
μέ τήν λάμψη ηύξημένη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Κρύο δριμή
Κόσμος στά Σινεμά γραμμή.
Στά Γιανιτσά θριαμβικά ηχεί ό κύρ Κουδούνης 
Οΰδέν δμως νεώτερον μάς έρχετ.. έκ Κατούνας. 
Ό Κύριος Πετρόπουλος στήν Πάτρα θαλασσώσας 
προσέφυγε στήν Κέρκυραν δπου καλώς... ριζώσας 
δέν φαίνεται άναζητών άλλου νά βρή όσπίτιον 
οΰτε ν’ άνοίξη Σινεμά,.. είς τό Δρομοκαίτειον. 
Ό Ράδος είς τά Γιάνναινα τά βάζει μέ τόν Μπήτα 
άλλά πατούνε καί οί δύο γρήγορα είς... τήν πήττα. 
Είς τήν Ρέθυμνον πού δλων τ’δνομα λήγει είς άκης 
ένας καπετάνιος άρχει.. ‘Ο κλεινός.. Καπετανάκης 
Είς τ.ά Χανιά 
Ντεμπελχανιά 
δέν βρίσκονται πιά τώρα.
δΓ δ δουλειά εύρήκανε ο’ αυτήν τή μαύρη ώρα 
συναγωνισμό ν’ άρχίσουν
—Μά τί τάχα θά κερδίσουν ; — 
ό γνωστός μας Συγγελάκης 
κι* ό Δασκαλογρηγοράκης 
Στήν Τρίπολι τά Σινεμά άπ’ δλη τήν Ελλάδα 
δέν έχουν διόλου πέρασι.. Πλήν στήν Άμαλιάδα 
δ φίλος Θεοφιλόπουλος θριάμβους σημειώνει 
στή Δράμα ό Έμίλ Κακή; επίσημα δηλώνει 
δτι κι’ άν νέο Σινεμά θ’άνοίξη δέν τόν νοιάζει 
διότι ό Καλός Θεός γιά δλους θά φροντίση,.
‘Ο Σάρδας χαιρετίσματα μάς στέλνει απ’ τό Παρίσι 
'Ο Βίκτωρ τής Γουώρνερ Μπρός εκπλήξεις έταιμάζει 
σέ όσους ύπεσχέθηκε γραββάτες πώς θά δώση 
κι' ό Τσατσαπάς τά έξοδα ώς λέγει θά πληρώσει ..

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Χριστούγεννα, άγαπητοί. Ό χρόνος τούτος δύνει 
είθε ό νέος πώρχεται γιά δλους μας νά' γίνει 
πάροχος κάθε μιας χαράς 
καί οΰτε μίας συμφοράς.
Έκ Βερολίνου έρχεται ώς λένε ό Λαγόπουλος 
καί φεύγει γιά τή θέσι του αυτήν ό Δημητρόπουλος, 
Στήν Κύπρο δ Κυπριανός καθώς κι’ ό Παπαδόπουλος 
παύουν ν* άνταγωνίζωνται 
πλήν.. δέν συνεταιρίζονται, 
‘Ο Κώτσο Γιάγκου τής Αλβανίας 
έκ Παρισίων πέρνει ταινίας

Μά ό Πρεντούσηί 
είναι πελάτης τής ίδικής μας τής πρωτευούσης 
Ό Ζάγιας πάλι μέ τόν Μπεσίρι 
πού δέν ψωνίζουν μέ τεμπεσίρι 
ταινίες παίρνουν άπ’ τήν Ελλάδα

κι’ αυτοί άράδα
Είς τό Πάλλας πού θριάμβους σημειώνει τελευταίως 
ό κύρ Πανταζής ό Σπΰρος ποΰναι φίλος μας σπουδαίος 
στή γιορτή του παραθέτει τράπεζ’ άγαθών γεμάτη 
γιά χατήρι κάθε φίλου 
προεξάρχοντος τού Τάκη πάντα Παπαχριστοφίλου 
Νέα άρχεται σελήνη 
καί ή έμπνευσις μ’ αφήνει 
Έτσι πριν σάς άραδιάσω 
κουταμάρες, στή στιγμή 
ύπογράφομ’ έν τιμή
Καζαμίας : Θήτα Μή. ____________________________

ΤΟ ΦΥΣΑΕΙ...ΚίΗΕΝ ΚΡΥΩΝΕΙ
Ή Κάρολ Λόμπαρντ, πού έννοεϊ νά πειράζη κατά 

τρόπο δηκτικό τούς συναδέλφους της, άμφοτέρων 
τών φύλων, έκανε πρό ήμερων τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ 
ν’ άψρίση άπ’ τό κακό του μέ μόνο δυό λεξοΰλες 
πού τοΰ ψιθύρισε ειρωνικά στ’ αύτί.

Ό Κλάρκ Γκέίμπλ καί ήΛόμπαρντ, είχαν πάει νά δει· 
πνήσουνμαζί στό περίφημο έστιατόριο τοΰΧόλλυγουντ 
«Μπράουν Ντέρμπυ» τό όποιον έχει ίδιαίτερο_μέρος 

| διά νά σταθμεύουν τά αύτοκίνητα τών πελατών του 
κινηματογραφικών άστέρων, τούς όποιους δλο τό 
προσωπικό γνωρίζει., άπ’ έξω κι’ άνακατωτά καί 
μόλις τούς δει νά προβάλουν έτοιμοι νά φύγουν 
σπεύδει νά φωνάξη τά αύτοκίνητά των τά όποια 
γνωρίζει δσο κι’ αύτούς.

Τήν ήμέρα δμως ποΰ είχαν πάει νά συγγευμα- 
τίσουν ό Γκέϊμπλ μέ τή_ Λόμπαρντ, είς τό έστιατό- 
ριο αύτό είχε προσληφθή ένας νέος γκρούμ πού δέν 
γνώριζε τό αύτοκίνητο τοΰ Κλάρκ. “Ετσι δταν δ 
περίφημος πρωταγωνιστής τόν παρεκάλεσε νά 
είδοποιήση νά έρθη τό αύτοκίνητό του, ζήτησε νά 
τοΰ πή τί άριθμό έφερε. Καί άκριβώς τής σκηνής 
αύτής έπωφελήθη ή Κάρολ Λόμπαρντ γιά νά τόν 
πικάρη.

Μόλις ό γκρούμ άπεμακρύνθη, γύρισε κι’ είπε 
τοΰ Κλάρκ.

—’Αλλοίμονο φουκαρά μου....’Αφοΰ έπαψαν πιά 
νά σέ γνωρίζουνε, οι δροι ύπό τούς όποίους θά 
άνανεώσης τό συμβόλαιό σου μέ τήν έταιρεία, θά 
είναι χειρότεροι άπό τούς σημερινούς.

Ό Κλάρκ, τό φυσάει καί δέν κρυώνει..

/Λ. ΝΟΒΑΚ &
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.
Άνταποκριταί τών σοβαρωτέρων έκδοτικών 

Οίκων Ταινιών Εύρώπης καί Αμερικής.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ;

Τοΰ Κουρουνιώτη αχώριστο σύντροφο θΐ τό δήτε 
μά στό» «’Απόλλωνα» ασφαλώς ποτέ δέν θά τό βρήτε. 
Στό »Ρέξ» υπάρχει κορυφή, τοΰ Σκούρα δέν τοΰ λείπει 
μά «τ’ ’Αττικόν» χωρίς αύτό τό βρίσκεται μέ λύπη. 
Ό «Κρόνο;» τδχει πάντοτε, μά δ Κοημίδης δχι 
κΓ &ν ή «Άλάμπρα» τό κρατεί έντός της οαν απόχη 
καί δ Άντώνης δ Ζερβός ποτέ του δέν τό αφήνει. 
Κορώνα είς τό «Ρόζικλαιρ» καί άκρον έχει γίνει 
μά τοΰ χλοΐδη σύντροφος δέν τόειδα μιά φορά 
>Γ ft: βρίσκεται κάθε στιγμή διπλό. . εί; τήν Καρρά. 
Στό «Ίρις» στή «Βρετάννια» τόχουν κρυφό καμάρι 
Άλλά τδ«Σπ>έντιτ» τό «Παλλάς» δέν θέλουν νά τό δούνε 
Είς τόν « Ορφέα» πσρευθύς τό βλέπω φώς φανάρι 
άλλά στό «Οΰφο» δσοι μποΰν, ποτέ δέν θά τό βροίνε.

Τί είναι ;

ΠΟΙΑ, ΠΟΙΟΣ ;

Μιά νέα ώμορφη σδν... αΐξ 
συχνά πυκνά πάει στό «Ρβξ» 
διότι δχι σπάνια 
προβάλλει έργα. . «Τιτάνιε » 
ώς λέγει μ’ ΰφος θελκτικόν 
ώσπερ «σαλέπ» μαλακτικόν. 
Πλήν... ώς μέ χιούμορ «’Αττικόν» 
δηλώνει κάποιος, συγγραφεύς, 
&ν δέν τήν βλέπη ό «Όρφεύς» 
οΰτε στόν «Κρόκον» πάει ποτέ, 
στό «Παλλάς», «Σπλέκτιτ» γιά μπωτέ 
ίπίσης δέν ποζάρει, 
&ν τόν «’Απόλλωνα» άγνοεϊ, 
κΓ fiv στήν «Άλάμπρα» δέν πατεΐ 
τ’... ώραίο της ποδάρι, 
άν πώς υπάρχει «Ρο^ικλαιρ» 
δέν έχει κάν χαμπάρι 
κι’ άκόμ* άν τ’ «’Αθηναϊκόν» 
«Πανόραμα» κΓ «Ελλάδα» 
πού τρέχει δφτωχόκοσμος τής Κυριακές Αράδα 
δέν θέλει νά τά ξέρη κάν 
γιατί δέν πάν’... οί * Ελεγκάν».
"Αν τέλος τό «Κοσμοπολίτ 
δέν ξσίρει κάν ποΰ κεϊται 
κΓ άν στή Βρεττάνια, "Ιριδα 
καί Οΰφα δέν τήν δήιε 
δέν είναι π’ έργα μπίτ γιά μπΐτ 
προβάλλουν λόγου ανάξια

.ή πελατεία δΓαύτήν δέν έχουνε, αντάξια... 
Η δεσποινίς πού τήν πολύ σπουδαία παριστάνει 

*?’ χι Τ°ϋξ. °‘X,OUS καλλονής ώρες καί... χρήμα χάνει 
με δίχως δλιγώτερον νά έχη γ.νη... αΐξ 
κάποιον ύπάλληλον τοΰ «Ρέξ» 

εχει δεινώς έρωτευθεϊ 
καί σάν σκιά τόν άκολουθεϊ.

βρητε ΤΟ
Τδχει ή κάθε μία οίξ 
μά δέν θά τόβρετε στό «Ρέξ> 
είς τόν ’Απόλλωνα κορμί 
μά καί ουρά του έχει μπει. 
Είς τό Τιτάνια δυό φορές 

τό βρίσκεις, κΓ δμως ό Όρφεύς 
δέν τό κατέχει οΰτε μιά 
καί άν σουρθεϊ έπιθυμιά 
νά τόβρη; είς τό Αττικόν 
είτε καί στό ‘Αθηναϊκόν 
τόν κόπο σου δέν χάνεις. 
Είς τό «Πανόραμα» τριπλοΰν 
υπάρχει στό «Ελλάς» άπλοΰν 
πλήν δίς είς τήν «’Ελλάδα». 
Τοΰ Οΰφα είναι ή ουρά 
τό Ροζικλαίρ μας τό φορά 
τδχει διπλό πάλ’ ή Καρρά 
κι’ άς λείπη τού Χλοΐδη... 
Στόν «Κρόνο» δέν υπάρχει αύτό 
λείπει κΓ άπ’ τόν Κοσμίδη. 
Εις τόν Ζερβό τ’ άναζητώ 
αλλά νά τδβρω δέν μπορώ 
Μά στήν Άλάμπρα τό θωρώ 
τριπλοΰν τήν κάθε ώρα 
στό «Ίρις» δέν εύρίσκεται 
στήν "Ιριδα υπάρχει 
είς τήν Βρετάννια διπλοΰν 
πάντοιε ενυπάρχει 
Δέν τδχει ή Γουώρνερ Μπρός 
μά ό ’Αργύρης τόχει μπρός 
καί ή ’Αστάρια Μπρός καί πίσω, 
στή Μέτρο Μάγερ Γκόλντουϊν 
τό βρίσκω άν τό ζητήσω 
στή «Φόξ· δέν βρίσκεται ποτές 
δ Σκούρας τδχει δπόταν θές 
στό Βουλγαρίδη λάμπει 
τδχει κι’ δ Μπάλας στό χαμάμ 
κι’ ώς Χαραλάμπη; τρεις φορές 
τδχει άναγνώστα μου ταμάμ 
καί σάν τί είναι... κάτσε βρές... 
‘Ο Στάμος τόχει πάντοτε 
ακόμα κΓ ώς ό Σταμέλός 
‘Ο Σκούρας 'Αθανάσιος 
καθ’ δ νέος θαυμάσιος 
τό έχει τρεις σύν μία

Ποιό Είναι ;

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Ρ-Ι
Τό έργο πού φέρει τόν τίτλο αύτό καί πού καθ’ 

δλας τάς ένδείξεις θά προβληθή είς ένα άπό τούς 
μεγαλυτέρους κινηματογράφους μας, είναι άναμψι- 
σβητήτως μιά άπό τίς πολλές έφετεινές έπιτυχίες 
τής Γουώρνερ Μπρός.

’Εκείνο πού διακρίνει ιδιαιτέρως τήν ταινία αύτή 
στήν όποία πρωταγωνιστεί τό νέο άστέρι τής με
γάλης ’Αμερικανικής ’Εταιρίας, Γουαίην Μόρρις καί 
οί Τζώρτζ Μπρέντ, Πάτ Όμπριέν καί ή Ντόρις 
Γουέστον είναι δτι παράλλειλα πρός τήν δυνατήν 
ύπόθεσιν τοΰ σενάριο, στό «γύρισμά» της, πού έγινε 
ύπό τήν αιγίδα τοΰ Ναυαρχείου τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, μετέχει όλόκληρος δ κολοσσιαίος ’Αμε
ρικανικός στόλος καί έκτελοϋνται πολεμικά γυμνά
σια μέ συμμετοχήν δλων τών νεοτεύκτων κολοσσι
αίων θωρηκτών, άντιτορπιλλικών, ύποβρυχίων καί 
λοιπών πλοίων τοΰ ’Αμερικάνικου ναυτικοΰ. Μέ 
λίγα λόγια, πρόκειται περί φιλμ μεγαλειώδους.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
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ΥΠΟ TO ΒΛΕΜΜΑ TOY Β0ΥΔΔΛ
(The good Earth)

•Ομιλούσα γαλ- Προεβλήθη συγχρόνως στό
λιστί καί άγγλιστί «Ρέξ· καί αχό < Αττικόν»

Έκμετάλλευσις: Μέτρο ΦΙλμς

Γιά τόν άγρότη ό όρίζοντας της ζωής του κλεί- 
νεται στή γή πού πατάει. Σπέρνοντάς την, κλείνει 
μέσα τη, τις έλπίδες του κι’ αύτή τ ΰ ξεπετά τήν 
εύιυχία του μέ τόν καρπό της. Τήν ψυχογραφία 
αύτή . τοΰ άγρότη-τοΰ Κινέζου άγρότη έδώ μέ 
πόση ζωντάνια τή δίνει στήν «Καλή γή- όΣίδνευ 
φράνκλιν: τό πρωτόγονο δέος του γιά τό θείο, τήν 
παιδιάστικη χαρά του μπρδς σ’ ένα γ.ιομάτο πιάτο, 
γιά ένα καινούργιο ρούχο, γιά τό γάμο μέ μιάν 
άγνωστη, γιά τό πρωτογέννητο παιδί’ καί πάνω άπ’ 
δλα, πάνω άπ’ τή μητρική στοργή κι’ άπ’ τό συζυ
γικό φίλτρο, άπ’ τήν πείνα καί τό θάνατο, ή παθη
τική προσήλωση στή μάννα γή

Ή ταραχώδης Ιστορία τοΰ Βάγκ Λούγκ, που, 
άφοϋ πάλαιψε νικηφόρα πάνω στήν πατρική γή, 
διώχνεται άπ’ τό λιμό μακρυά άπ’ τίς γαίες του,' 
πλουτίζει άνεπάντεχα, σηκώνει κεφάλι όψήφιστα, 
λησμονάει τή γή πού τόν άνέστησε, ξεστρατίζεται 
άπ’ τόν πλούτο, μά γυρνάει πάλι, έξ αίτίας τής 
θεομηνίας, στό μόχθο τής γής, πού θά σταθή στό 
έξης ό πακτωλός κι’ ή εύτυχία του, συγκεντρώνει 
και πλοκή καί δράση καί βάθος καί δραματικότητα. 
θέμα κατάλληλο γιά τήν όθόνη, ποϋπεσε σέ χέρια 
άξια. Ό Φράνκλιν τό χειρίστηκε μέ μαεστρία άλη- 
θινή. “Οχι μόνον δέν πρόδωσε τό κείμενό του—ή 
ταινία είναι παρμένει άπ’ τό βιβλίο τής Ρ. Book 
«Ή Κινέζικη γή»—μά καί βρίσκει τήν εύιαιρίά νά 
μας δώση μερικές έξαίρετες είκόνες: Ή άρχική 
θύελλα, ή πορεία τής πείνας, ή πάλη μέ τίς άκρί- 
δες, ή έπανάσταση τοΰ τυφλού όχλου είναι σημαν- 
τικώτατες.

’Αλλά δέν ξέρω τι θάμενε άπ δλ αυτά, άν_ά- 
φαιροϋσε κανείς τήν ήθοποιΐα του. Ό Πώλ Μιοΰνι 
μας στέλνει λίγα άλλ- έκλεκτά κάθε χρόνο, Έδώ 
είναι άπλούστατα ύπέροχος. ’Ιδίως στίς άρχικές 
σκηνές, δταν δέν είναι άκόμα παρά ένας_ άπλοϊκός 
χωρικός πού οί φιλοδοξίες του δέν τραβαν μακρύ- 
τέρα άπ' τό φράχτη τοΰ χωραφιού του, δείχνει πώς 
σπούδασε καλά τήν κινέζικη ψυχολογία. Ή φυσικό
τητα κι’ ό αύθορμητισμός του είναι κάτι έκτακτο. 
Ή Λουΐζα Ράϊνερ, πού μάς έμφανίστηκε πέρσι στό 
«Ζίγκψελδ· είναι χωρίς άμφιβολία μιά άποκάλυψη. 
Ζωντανεύει ένα δύσκολο ρόλο πού θέλει καί τρυφε
ρότητα καί δύναμη κι’ έκφραστικότητα, μέ μιάν 
άψογη λιτότητα. Δέν πίστευα τά δσα γραφόντου
σαν γιά τήν νεαρή Βιεννέζα—ξέρουμε τίς άμερικά- 
νικες ρεκλάμες*-τώρα τά δικαιολογεί άπόλυτα. 'Η 
Ράϊνερ παίρνει μιά θέση άπ’ τίς πιό διαλεχτές στή 
σειρά τών μεγάλων δραματικών καλλιτέχνιδων της 
όθόνης. (ΚΓ άκόμα κάτι: Είναι ή πιό τέλεια «κινέζα» 
εύρωπαία. Ή κατασκευή τού προσώπου της τή 
βοηθεΐ νά πετυχαίνη μέ λίγο μακιγιάζ μιάν έξαιρε- 
τική όμοιότητα μέ τό μογγολικό τύπο).

Σημειώνω καί κάτι πού σπάνια συμβαίνει στους 
κινηματογράφους μας: Ή μετάφραση τών διαλόγων 
στούς ύποτίτλους ήταν—άντίθετα μέ τήν άνόητη 
μετάφραση τού τίτλου τής ταινίας- έξαιρετικά πετυ
χημένη καί ζουμερή.

παίχτηκε συγχρόνως στό ·Ρέξ» και στό

- V
«Αττικόν» καί σημείωσε πολλήν έπιτυχία, δπως ήτα 
φυσικό. Μάριος Σνλλας

Παραγωγή Regina Film
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ.... ΕΝΑΣ ΘΡΟΝΟΣ

(La Dame de Malacca) 
‘Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό “Παλλάς,, 

Έκμετάλλευσις Άνώμ. Κινημ. Εταιρία

Άπό τό γνωστόν μυθιστόρημα τού Φρανσίς ντέ 
Κρουασσέ «La dame de Malacca», ό σκηνοθέτης 
Μάρκ Άλλεγκρέ ένεπνεύσθη τό ύπό κρίσιν φίλμ, , 
πλούσιον είς αίσθημα καί περιπετείας. Τό χάσμα 
μεταξύ λευκής καί κίτρινης φυλής, έδωσε συχνά 
θέμα στούς συγγραφείς καί έχάρισε είς τήν λογο
τεχνίαν, τό θέα ρον καί τόν Κινηματογράφον, μερι
κά πολύ ένδιαφέροντα έργα.

Τό «Μιά γυναίκα ένας θρόνος» στηρίζεται έπά- 
νω είς αύτήν τήν βάσιν.

*0 έρως ένός μαλαίου πρίγκηπος, που άνετράφη 
καί έμορφώθη στήν Αγγλίαν, πρός μίαν_ ώραίαν 
εύρωπαίαν, σύζυγον άγγλου άξιωματικοϋ, ή άντί- 
δρασις τής κοινωνίας, ή πάλη καί ή τελική νίκη τού 
ζεύγους, πού βλέπει έκπληρωμένους τούς πόθους 
του, άποτελοϋν ένα σενάριο ένδιαφέρον διά τό πολύ 
κοινόν, πού άγαπά νά παρακολουθή τοιούτου είδους 
θέματα. Ή σκηνοθεσία τού Μάρκ Άλλεγκρέ είναι 
έπιμελημένη καί εύσυνείδητη, χωρίς δμως νά δια- 
κρίνεται γιά καμμιά πρωτοτυπία ή γιά καμμιά ξεχω 
ριστή άρετή. Είναι έργασία τής σειράς.

Πρωταγωνιστούν ή Έντβίζ Φεγιέρ καί, ό Πιέρ 
Ρισάρ Βίλμ. Ή πρώτη, χαριτωμένη, κομψή, ώμορφη, 
είναι άξιόλογη, Ιδίως στίς σκηνές πού δέν χρειάζον
ται μεγάλην δραματικότητα. Είναι μιά άπό τίς καλ
λίτερες σήμερον κομεντιέν τού γαλλικού κινηματο
γράφου. Ό Πιέρ Ρισάρ Βίλμ ύπερβολικός καί πομ
πώδης. Κρίμα! Στηρίζαμε πολλές έλπίδες έπάνω 
του καί όμολογοΰμε πώς ή τελευταίες δημιουργίες 
του μάς άπογοήτευσαν.

Συμπέρασμα: Φίλμ έμπορικόν, προωρισμένον νά 
άρέση στό πολύ κοινόν καί ιδιαιτέρως στίς γυναίκες.

Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Warner Bros

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΖΟΛΑ
(The life of Emile Zola)

‘Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στόν “Όρφέα,, 
Έκμετάλλευσις: Γουώρνερ-Φ. Νάσιοναλ

Ό μεγάλος ρεαλιστής συγγραφεύς Αίμίλιος Ζολά 
έπαιξε σπουδαΐον ρόλον όχι μόνον_είς τήν λογοτε
χνίαν άλλά καί είς τήν πολιτικήν της πατρίδος του. 
’Ιδίως λόγω τής άναμίξεώς του είς τήν υπόθεσιν 
Ντρεϋφούς' ‘Υπερασπιστής τών άδυνάτων, υπέρμα- 
χος τής άληθεί'ας. κοινωνιολόγος καί ττολεμιος της 
υποκρισίας δέν μπορούσε ν* άφήση νά καταδικασθη 
ένας άθώος ένώ δ πραγματικός ένοχος νά χαίρεται 
τούς καρπούς τής άτιμίας του καί να,ζή_ έν μέσιρ 
τοΰ σεβασμού τών προδοθέντων ύπ' αυτου. Ανεμί- 
χθη στήν ύπόθεσι, παρά τήν άντίδρασιν των φίλων 
και οίκείων του, πού του προεΐπον πόσον έπικίνου 
νη καί καταστρεπτική θά ήταν γιά τήν καρριερσ 
του μιά -τέτια ένέργεια. Τά άποτελέοματα είναι 
γνωστά. Έδικάσθη καί κατεδικάσθη ύπό τών γαλ
λικών δικαστηρίων καί άναγκάσθηκε νά δραπέτευση

είς τήν Αγγλίαν, γιά νά έξακολουθήση άπ’ έκεΐ 
τήν πύρινον άρθογραφίαν του μέχρις δτου έπέτυχε 
ν’ άναλάμψη ή άλήθεια καί ν’ άποκατασταθή, ή 
τιμή τού Ντρεϋφούς. Άλλά δέν έπρόφθασε δ Ζολά 
νά χαρή τούς κόπους του, γιατί δ θάνατος ήλθε 
πρόωρος: Άπέθανε δηλητηριασθείς άπό άναθυμιά- 
σεις τής σόμπας του.

Τήν ταραχώδη ζωήν τού Αιμίλιου Ζολά άνέλαβε 
νά κινηματογράφηση δ γερμανός ρεζισέρ Βίλχελμ 
Ντίτερλε, δ σκηνοθέτης τοΰ «Παστέρ» καί τού «Λευ 
κοΰ Αγγέλου». Ό Βίλχελμ Ντίτερλε έχει κλίσιν καί 
θέλει νά έπιβάλη είς τόν Κινηματογράφον τό είδος 
τής βιογραφίας.

_Τό είδος αύτό, τό όποιον μέχρι πρό τίνος έθεω 
ρεΐτο άποκλειστικόν κτήμα τών λογοτεχνών, παρου
σιάζει έξαιρετικάς δυσκολίας, τάς όποιας μόνον 
σκηνοθέται μεγάλης άξίας δύνανται νά ύπερπη- 
δήσουν.

Αύτό άσφαλώς τό έπέτυχεν δ Βίλχελμ Ντίτερλε 
καί είς τά τρία προαναφερθέντα έργα. Καί ό Λουΐ 
Παστέρ καί ή Έθελ Ναϊθίγκελ (Λευκός Άγγελος) 
καί δ Αιμίλιος Ζολά είναι έργα δυνατά πού δίνουν 
πλήρη είκόνα τών προσώπων πού περιγράφουν. 'Ιδι
αιτέρως στή «Ζωή του_ Αίμιλίου Ζολά» μάς δίδεται 
πλήρης ή άνάλυσις τού διασήμου συγγραφέως.

Τό φιλμ είνε «γυρισμένο» μέ έξαιρετικήν εύσυ- 
νειδησίαν καμμιά λεπτομέρεια δέν έχει άφεθή είς 
τήν τύχη. Καμμιά παράβλεψις. "Ολα τά πράγματα 
είναι στή θέσι τους. Τό τεχνικόν μέρος, (ντεκόρ 
φωτογραφία, φωτισμός, κοστούμια κ τ.λ.) οί χαρα
κτήρες, ή έρμηνεία τών ήθοποιών, ·ή άτμοσφαΐρα» 
σέ Αφοπλίζουν έμπρός είς τήν τελειότητά των.

„Απδ ώραιότερες σκηνές είναι ή συνάντησις 
του Ζολα μέ τήν Νανά καί ή δίκη.

Εγράψαμε παραπάνω δτι όλοι οί ήθοποιοί είναι 
στους ρόλους των. Φυσικά Ιδιαιτέρα μνεία άξίζει 
για τόν Πώλ Μιοΰνι, τόν έρμηνευτήν τοΰ Ζολά. ‘Ο 
μεγάλος Ρωσσοεβραϊος καλλιτέχνης, δ θριαμβευτής 

,τ°? Ρ' καταπλήσσει στή νέα του δημιουργία. 
Λζιοςηλευτος δ άμερικανικός Κινηματογράφος πού 
κατωρθωσε να συγκαταλέγη μέσα στά στελέχη του 

ια κ.α2λλιτεχ^κή ιδιοφυία. ΟΙ ήθοποιοί μας 
n»T-OVaKj?^ να πΡοσέξουν πολύ τόν Μιοΰνι. Ά 

φαλως θά ωφεληθούν πολλά πράγματα.
#πιτηνί\« ει<· -τ“ς ’Αθήνας έσημείωσεν σπάνιάν 
• . - Υ α ’ κΡατήσαν τό πρόγραμμα τού Όρφέως 
συοοουή°νσρϊεχε;ς έβδοΡάδας μέ πρωτοφανή κοσμο- 
ναντΛ,ίη Επαρχίαν φαντάζομαι δτι θά συ

ή Π τουλάχιστον παρομοίαν υποδοχήν.
Βίων ΙΙαπαμιχάλης

Παραγωγή Ter.ra Film^^ i

ΜΑΝΓΑΜ Μ ΠΟΒΑΡΥ
Ε_ (Madame Bovary)

Ομιλούσα γερμανίστί Προεβλήθη στό Τιτάνια» 
Εκμετάλλευσις Έλλην. Κινημ Ένωσις

Φλ^ηέ^αντΤ Μπ?βαΡύ-, τό μυθιστόρημα τού 
γαλλική?’^ta καλί| θ^σι στι>Ιν ιστορία τής 
καί ό λογοτεχνίας. Στήν έποχή του ή ώμότης 
μεγάλην πολ?0ζ Τ°θ Έαφέως είχαν προκσλέσει 
κανένα Ή Λ^?-Κην’ Σ,ΡεΡ0/ τό έρνον δέν σοκάρει 
σωπον πηή ^Ρωΐζ τ°υ κυΡ}α Μποβαρύ, είναι πρό· 
ζωή. συνανταται πολύ συχνά στή καθημερινή 
τίσ'ΗήηΛ\α ΝέγκΡ1·- πού είχε πάντα άδυναμία γιά 
δυσμ2?ωτοθςχ7χλΡασμένω-ν έποΧών’ ^θέλ^ε

■ είς ?ήν ΑΑΑ,ί?λ'λΐ^ε\νΐΚΟυ της σταδί°υ νά έρμηνεύση 
δέζν ΊυποοηΓ>νΊν Κ'°“ T-V Κυρ1αν Μποβαρύ. Δυστυχώς 
τύχη®Ύό π°υμ- ή έκλο>ή ^·αν έπι

Χημενη. Τό έργον του Φλωμπέρ είναι κατ’ έξοχήν

ψυχαναλυτικόν καί έπομένως άντίκινηματογραφικόν. 
Καί αύτό άκόμη τό περιβάλλον είς τό όποιον έκτυ- 
λίσσεται, ένα μικρό προάστειο τοΰ ΠαρισιοΟ μέ 
έπσρχιακή δψη καί χαρακτήρα, δέν βοηθούσε καθό
λου τόν σκηνοθέτην. Άλλά, καί ό σκηνοθέτης, καί 
συγκεκριμένως δ Γκέραρντ Λάμπερχτ, δείχνεται άνά- 
ξιος νά δώση μιά ένδιαφέρουσα κινηματογραφική 
έργασία. Είναι άλήθεια δτι καί οί συνεργάται του 
δέν τόν βοηθούν Ό όπερατέρ θυμίζει μέ τίς είκόνες 
του τήν πρωτόγονον τεχνικήν τού βωβού κινηματο
γράφου. Περιπίπτη σέ στοιχειώδη καί άσυγχώρητα 
λάθη καί άδυνατεί νά φωτογραφήση καθαρά άν
θρωπον έν κινήσει. Άλλά καί οί ήθοποιοί δέν είναι 
ικανοί να άποδωσουν τούς άνάγλυφους χαρακτήρας 
τού Φλωμπέρ. Η Πόλα Νέγκρι, ή πσληά μας συμ
πάθεια, άγωνίζεται νά σώσπ τό έργον. άλλά καί ή 
ιδία έπηρρεάζεται άπό τό μέτριον σύνολον. Σέ κάθε 
της νέα δημιουργία δείχνει αισθητή πτώσι Μετά 
τήν άριστουργηματική τής δημιουργία στή Μαζούρ 
κα» κατέρχεται στήν άαλώς ένδιαφέρουσα τοΰ «Μό
σχα Σαγκάη» γιά νά κατέβη άκόμη περισσότερο 
μέ τήν «Μαντάμ Μποβαρύ·. Κρΐμα! Άς προσέξη 
πολύ γιατί έπικίνδυνα δλισθήματα σέ μιά τόσο κρί
σιμη περίοδο τής καρριέρας της δέν έπιτρέπονται 
ούτε συγχωροΰνται. ’Εκείνο πού μάς άπέδειξε μέ 
τήν νέαν της έμφάνισιν είναι δτι δέν έννοεϊ νά γε- 
ράση. Είς τήν Μαντάμ Μποβαρύ· είναι ύπέρ ποτέ · 
νέα καί ώραία.

Γενικά πρόκειται περί ταιτίας περιωρισμένου 
ένδιαφέροντος, ή όποια ίσως χάρις είς τό όνομα 
καί τήν δημοτικότητα τής πρωταγωνίστριας της, ση
μειώσει είς τήν έπαρχίαν σχετικήν έπιτυχίαν. Είς 
τάς Αθήνας δέν ήρεσεν

Βίων Παπαμιχάλη;

Παραγωγή Sedif

ΝΥΧΓΕΣ ΦΩΤΙΑΣ
(Nuits de feu)

’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό ‘-ρέξ,
Έκμετάλλευσις Άμολ. Βουλγαρίδη - Α. Ε. Κ. Ε.

Ή γαλλική κινηματογραφία δείχνει τά τελευταϊά 
χρόνια αίσθητή έξέλιξι. Νύχτες Μόσχας , Έγκλη
μα καί Τιμωρία , Ή Μάχη», «Ηρωική παρέλασις , 
« Επιφυλακή» κ. ά., είναι έργα πού προκαλοΰν τόν 
θαυμασμό καί τήν έκτίμησι. Μέσα σ’ αύτά άξιόλογη 
θέσι παίρνει αύτοδίκαια ή νέα παραγωγή τοΰ Μαρ 
σέλ Λερμπιέ «Νύχτες φωτιάς». Εμπνευσμένη, μέ 
μεγάλην δμως έλευθερίαν, άπό τό γνωστόν έργον 
τού Τολστόϊ ·Τό ζωντανό πτώμα» (σημειωτέον πώς 
είναι ή τρίτη διασκευή τοΰ έργου αύτοΰ πού βλέπο
με στό διάστημα όλίγων έτών) ή ταινία αύτή τιμά 
τόν δημιουργόν της, τήν γαλλικήν Κινηματογραφίαν 
καί γενικώτερον τήν Κινηματογραφικήν Τέχνην.

Σενάριο ένδιαφέρον, μέ βάθος, προσεκτικά γραμ
μένο, ψυχολογημένο, μέ χαρακτήρας βαθειά άνθρώ- 
πινους και άΛ,ηθινους, βρήκε στό πρόσωπον τού 
Λερμπιέ τόν ιδεώδη έρμηνευτήν ταυ “Οχι μόνον δέν 
χάνει στήν όθόνη άπό τήν άξίαν του άλλά τούναν- 
τίον ώρισμένες σκηνές του (δπως λ. χ. ή περίφημη 
έκείνη σκηνή μέ τούς τσιγκάνους) οΰτε μέ ιόν λόγο, 
οΰτε μέ τήν γραφήν, οότε_ μέ κανένα άνλο έκφρα- 
στικόν μέσον θά μπορούσαν ν' άποδοθοΰν τόσον 
περίφημα. Ντεκόρ, κοστούμια, «άτμοσφαΐρα·. φωτι
σμός (ύπάρχουν μερικοί φωτοσκιάσεις σπάνιάς ώ- 
μορφιάς) φωτογραφία, ντεκουπάζ, μοντάζ, μουσική, 
ήθοποιΐα, δλα είναι στή θέσι τους καί συμβάλλουν 
στή γενική άγαθή έντύπωσι τοΰ συνόλου. Κά
ποια βραδύτης μόνον ρυθμού γίνεται άπό καιρού 
είς καιρόν αίσθητή. Ό Βίκτωρ Φρανσέν είναι άφθα-



«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

φιλμ Ιδιαίτερα κατάλληλο γιά γυναικείο κοινό, αύτό 
όφείλεται στόν άγριο συναγωνισμό τών έξαιρετικών, 
άληθινά ταινιών τής έβδομάδος. Μάριος Σνλλας

> <
Παραγωγή Μ. Sohach

ΠΑΛΗΑΤΣΟΙ
(Pagliacci)

'Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Ρέξ»
Έκμετάλλευσις: Έξέλσιορ Φιλμ

'Η μεταφορά τής περίφημης δπερας τού Leonca
vallo στήν δθόνη—ή άπόπειρα είχε γίνει καί στό 
βωβό, άν δέ γελιέμαι, μέ τόν Λόν Τσάνεϋ— είχε 
δλα τά στοιχεία τής άποτυχίας. Ούτε δ μύθος της, 
ούτε ή σκηνική της οικονομία' τής έδωσαν τόση 
φήμη στό θέατρο. ΚΓ άν τάχε άκόμα, γιά τήν δθόνη 
είναι άσήμαντα. Μένει ή μουσική της. Τί μπορεί νά 
βγή άπό μιάν όπερα αύτούσ,α μεταφερμένη στόν 
κινηματογράφο; "Ενα μεγάλο φιάσκο. Ή σκηνοθεσία 
τοΰ Karl Griine άφήνει νά καταφαίνονται καί οί 
πράξεις άκόμα, πού είναι χωρισμένο τό μελόδραμα 
—δ πρόλογος, ή πρώτη πράξη, τό «θέατρον έν θεά- 
τρω»— Τά έξωτερικά του μυρίζουν πολύ στούντιο 
καί τά χρώματα, πού μεταχειρίζεται γιά νά στολίση 
τό φτωχό φιλμ του, άφύσικα κΓ άποτυχημένα, τοΰ 
χειρότερου γούστου.

‘Όσο γιά τούς ήθοποιούς...δ Τάουμπερ μπορεί 
νά είναι καλός τενόρος μά είναι κακός ύποκριτής, 
μ’ δλα τά έλαττώματα τής μελοδραματικής ήθοποι- 
ΐας. Τή Στέφφι Ντύνα μόνο χορεύτρια τήν ξέραμε 
άπ’ τήν «Cucaracha» Στούς «Παλιάτσους» χάνει ώς 

। κΓ αύτή τή χορευτική χάρι της, ύποχρεωμένη στις 
ί χορογραφικές σκηνές της νά έκτελη άκατανόητες 

καί γελοίες κινήσεις, χωρίς κάν νά κερδίζει σέ ήθο- 
ποιΐα. Γιά τούς άλλους δέν άξίζει νά γίνεται λόχος.

Τό μουσικό φιλμ έξακολουθεΐ νάχη άκόμα πέρα
ση στόν τόπο μας. Οί «Παληάτσοι» είχαν σχετική 
έπιτυχία στήν πρωτεύουσα, έξ αίτιας τής γνωστής 
προσήλωσις τοΰ κοινοΰ μας σ’ αύτό τό άποτυχη- 
μένο είδος. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Mondial Film

Ο ΙΙΕΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ
(Seine Tochter ist der Peter!)

ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις : Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε.

Μετά τήν Σίρλεϋ, ή ΤροΟντε. Ένα νέο παιδικό 
μουτράκι έρχεται νά χαρίση λίγες ώρες εύθυμίας 
κΓ άφρόντιστης χαράς στά κουρασμένα νεΰρα μας. 
θά ξεθρονίση τήν άμερικανοποΰλα συνάδελφό της; 
Σίγουρα δχι.' Ή «p’tit Shirley», ποϋχει κατακτήσει 
τόν κότμο μέ τή χάρη της. έχει πιό μεγάλο ταλέντο 
καί πιό δυνατή ήθοποιΐα. "Υστερα συνδυάζει μ’ αύτά 
καί τό χορό καί τό τραγούδι της. Ή Τροΰντε είναι 
πιό παιδί. Διατηρεί άκόμα τήν άφέλεια καί τήν 
άπλότητα τής ήλικίάς της, δέν έχει δμως τήν τέχνη 
τής Σίρλεϋ, Τό πρώτο της αύτό φιλμ, χωρίς νάναι 
μεγαλούργημα. είν’ εύχάριστο, διασκεδαστικό χάρις 
στή μικρούλα ήρωΐδα του. Είναι βέβαια φροντισμέ
νο, καλά φοτογραφημένο—τι ώραϊα τά έξωτερικά 
στά τυρολέζικα βουνά!—έχει έμορφες σκηνές—τό 
πανηγΰρι στό Σάλτσμπουργκ, μέ τούς τυρολέζικους 
χορούς—ήθοποιΐα σημαντική—δ Κάρλ Λοϋτβιχ Ντήλ, 
ή παλιά Τσέχοβα, ή νέα Μαρία "Αντεργκαστ, δ 
Χέρμπιγκερ, είναι άξιόλογος στούς ρόλους του — 
μά τό μεγαλύτερο θέλγητρό του είναι τό μικρό 
χαμίνι, πού κυριαρχεί σ’ δλο τό φιλμ. Πόσο προτι- 

| μότερη είν’ ή χαρούμενη αύτή μικρούλα άπ’ δλες

στος καί έπιτυχαίνει, κατά τή γνώμη μας. τήν πιό 
ώμορφη, τήν πιό πολυσύνθετη δημιουργία τής πλου- 
σ(ας άλλωστε καρριέρας του. ’Αντάξιος σύντροφός 
του δ μακαρίτης Σινιορέ στό ρόλο τοΰ ύποκριτοΰ 
καί κακκεντρεχοΰς άντισαγγελέως. Ή Γκαμπύ Μορ- 
λαί δέν είναι ή γυναίκα τοΰ ρόλου. Πάντως είναι I 
πάντα ή εύσυνείδητη άρτίστα πού γνωρίσαμε. Άν- 
τιθέτως άξιοπρόσεκτη ή νεαρά Ρομπινσόν στόν 
ρόλο τής τσιγκάνας

Γενικά: "Εργο μέ μεγάλο, μέ δτι έκλεκτό περι
κλείει ή λέξις. Εύτυχώς τό κοινόν μας τό έξετίμησε ] 
δεόντως, πράγμα πού εύχομαι νά συμβή καί στά 
άλλα μέρη δπου θά προβληθή. Β. Παπαμιχάλης 

Παραγωγή Vienna Film
ΓΙΟΥΛΙΚΑ

(Julika)
‘Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις Έμμ. Καλόγηρος

Ή Γερμανία-κι’ ή'κεντρική Εύρώπη γενικότερα 
— βρίσκεται χωρίς άμφιβολία σέ κατάπτωση κινημα
τογραφική, θέλω νά πώ. Τά μεγαλύτερα όνόματά 
της στήν ήθοποιΐα καί στήν σκηνοθεσία έχουν ζη- Ί 
τήσει άλλους όρίζοντες. ΓΓ αύτό κι’ ό κινηματο
γράφος έκεΐ περνάει κρίση, πού γίνεται άκόμα 
αίσθητότερη, δταν άναλογιστή κανείς τό τί είχε 
δώσει στό παρελθόν. Σέ τέτιες στιγμές, φιλμ σάν 
τή «Γιούλικα» είναι παρηγοριά άληθινή. Ό Γκέζα 
φόν Μπόλβαρυ είν’ ένας άπ’ τούς έλάχιστους άξιους 
σκηνοθέτες πού τής άπομένουν. Καί στά χειρότερά 
του φιλμ βρίσκει κανείς καί γούστο καί ταλ’έντοί 
Ή Γιούλικά του είν’ ένα άγροτικό ειδύλλιο, πού 
ξετυλίγεται στις πεδιάδες,τής Ούγγαρίας, μέ ήρωΐ-
δα μιά χωριατοποΰλα, πού, περιφρονώντας τόν που- | 
ριτανισμό τής κοινωνίας κι’ άψηφώντας κΓ αύτής ι 
τής καρδιάς της τά σκιρτήματα, μένει πιστή στό | 
νεαρό κύριό της κι’ ιδανικό έραστή της. Σ’ ένα 
τόσο γλιστερό έδαφος—τό αίσθημα άπλώνεται σ’ 
δλο τό έργο δ Μπόλβαρυ καταφέρνει νά κρατήση 
τήν Ισορροπία του. Δέν φλυαρεί, δέ σαλιαρίζει, 
ξέρει νά σταματά τή στιγμή πού πρέπει. Δέ θά 
βρήτε τίποτα τό συγκλονιστικά δραματικό στήν 
ταινία του."Γι’ αύτό άκριβώς κι’ είναι άπλούστατη 
μά κΓ δλοζώντανη καί τόσο θελκτική. Ούτε μιά 
στιγμή δέν κουράζει, δέν ξενίζει, δέ σοκάρει. Κι’ 
ύστερα ό Μπόλβαρυ είχε τήν εύτυχία να συνεογα 
στή, δπως καί στήν «Πρεμιέρα», μ’ έναν έξοχον όπε- 
ρατέρ : τόν Franz Planer. Οί φωτογραφίες τών έξω 
τερνκών του στούς Ούγγαρέζικους κάμπους έχουν 
ένα φως καί μιά διαφάνεια, πού μόνο ό ρούσικος 
κινηματογράφος έχει δώσει.

’Αλλά τό μεγαλύτερο «άτοΰ» τής ταινίας είναι ή 
πρωταγωνίστρια. Στηρίζεται άποκλειστικά καί μόνο 
σ’ αύτήν. Μέ τήν Γιούλικα» ή Βέσσελυ στερεώνει 
τήν πεποίθησι πώς άπομένει, μετά τήν όμαδική άπο- 
δημία τών Εύρωπαίων πρό; τό Χόλλυγουντ, ή μεγα 
λύτερη comedienre τής γηραιής μας ήπείρου. Ή 
άπλοϊκότητα τής ούγγαρέζας χωριατοπούλας. ή 
τρυφερότητά της. τό πάθος της, ή δύναμή της βρί
σκονται τόσο πηγαία καί τόσο αύθόρμητα στό παί 
ξιμο τής Βέσσελυ! θάταν πολύ δύσκολο νά ύπο- 
δείξη κανείς τις καλύτερες στιγμές της. Είναι τόσο 
μεγάλη ή έπιβολή της στούς συμπαΐκτες της, πού 
κι’ ό ’Αττίλα Χέρμπιγκερ—ένας καλός, άν καί λίγο 
δύσκαμπτος στις έκφράσεις του ήθοποιός έξαφα- 
νίζεται μπροστά της.

Ή «Γιούλικα· είναι σίγουρα έν’ άπ’ τά δύο-τρία 
καλύτερα γερμανικά φιλμ τής χρονιάς. ΚΓ άν ή έπι- 
τυχία της στό «Παλλάς» δέν ήταν τόσο έπιβλητική, 
δσο θάπρεπε κΓ δσο θά περίμενε κανείς άπό ένα

τις μεγαλόσχημες «μοιραίες», πού σέρνουν άκατά- 
παυστα μαζί τους τόν έκνευριστικό «βαμπιρισμό» 
τους.

‘Η περιέργεια γιά τό νέο άστεράκι—πού μιά εύ· 
γενικιά του χειρονομία τώχε κάνει, έδώ καί μήνες, 
γνωστό στό κοινό μας—έφερε στή σάλλα τού «Παν
θέου» πολλούς θεατές, πού άσφαλώς δέν έφυγαν 
άπογοητευμένοι. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Β· I. Ρ. -

Μ Π Ο Ε Μ
(Mimi) 

‘Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη στό “Σπλέντιτ., 
dubbing
Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κινημ. "Ενωσις

Ή παθολογικώτερη έκδήλωσι τών αισθημάτων, δ 
οωμαντισμός, ξαναγίνεται τής μόδας στις μέρες 
μας. Ίσως σάν άνάμνησι μονάχα. Μά κι’αύτό είναι 
χαρακτηριστικό. Μετά τήν «Κυρία μέ τις καμέλιες», 
οί «Μποέμ». , Οί «Μποέμ» δπως τούς είδαμε στήν 
δθόνη κι’ δχί οί «Μποέμ πού Ιστόρησε δ Μυρζέ 
στό περίφημο βιβλίο του Σκηνές τής μποέμικης 
ζωής». Εκείνο δέν είναι κάν μυθιστόρηυα. Μερικές 
εικόνες, χωρίς πολλή συνοχή, άπ’ τή ζωή τών νέων 
καλλιτεχνών, πού, πνιγμένοι στούς δραματισμούς 
καί τις φιλοδοξίες τους, άποξεχνοΰν τήν πραγματι
κότητα κΓ άπαρτίζουν μιά τάξη άνθρώπων ξένια- 
στων, πού γελούν μέ τή φτώχεια τους, σαρκάζουν 
τήν πείνα τους, έρωτεύουνται στό ποδάρι, φυτοζω
ούν πιστεύοντας πυρετικά στό Ιδανικό τους- ‘Απ’ 
αύτές τις δλοζώντανες εικόνες τοΰ Μυρζέ βγήκε ή 
Μιμή». Τούς μοιάζει; Κάθε άλλο. Άπ’ τά χαριτω

μένα έπεισόδια τής μποέμικης ζωής, ό σεναρίστας 
έβγαλε μιά ρωυαντική περιπέτεια, ένα μαρτυρικό 
έρωτα, μιά Μιμή πρότυπο’ πιστής έρωμένης, μιάν 
Ιστορία δλότελα άσχετη, στήν ούσία, μέ τόν Μυρζέ. 
Αύτή καθ’ έαυτή είναι μιά φροντισμένη ταινία, μέ 
άρκετά μποέμικη άτμόσφαιρα σέ μερικές σκηνές, 
φτωχή δμως, χωρίς τίποτα έξαιρετικό. Μά τό χειρό
τερο μιά κακή παραποίηση ένός ώμορφου βιβλίου.

_Ή ήθοπο.ΐα, γενικά Ικανοποιητική Ή Γερτρούδη 
Λώρενς έχει μερικές εύτυχεΐς σκηνές, χωρίς έξάρ- 
σεις δμως μεγάλης τέχνης. Ό Φαίρμπανκς (υιός) 
κατώτερος.

Τά δακρύβρεχτα μαντηλάκια πού έμψανίστηκαν 
τίλ,0<; τής προβολής έδειξαν πώς ή «Μιμή» 

θάχη άρκετή έπιτυχία στό ρωμαντικό κοινό μας.
Μάριος ΣύλΙος

Παραγωγή A, Daven

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΨΥΧΩΝ
(Sous les yeux d’occident)

ΟμιλοΟσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Αττικόν» 
Έκμετάλλευσις : Έμμ. Καλόγηρος

Βλέποντας τήν «Τρικυμία ψυχών» άθέλητα άνα- 
θυμάσαι τό «Έγκλημα καί τιμωρία». Ό Conrad στό 
«Sous le yeux d’cccident» έδωσε μιά μερικώτερη 
εικόνα τοΰ μαρτυρίου τών τύψεων. Ή περίπτωση 
Ραζουμώφ, δπως τήν παρουσίασε δ Marc Allegre— 
γιατί τό φιλμ ξεφεύγει άρκετά άπ’ τ’ δνομα στό 
βιβλίο τού Conrad—άξίζει τό ένδιαφέρον : Ό Ραζου
μώφ αύτός, ένας νέος φοιτητής, χάρις σέ μιά συμ
παιγνία τής Μοίρας καί στήν έμφυτη άδυναμία του, 
προδίνει τόν άνθρωπο, πού ζητάει άσυλο σπίτι του 
— έναν άναρχικό, δολοφόνο ένός ύπουργοΰ—καί προ- 
καλεϊ τήν έκτέλεσή του. ’Εξαναγκάζεται ύστερα, 
άπ’ τόν διευθυντή τής άστυνομίας, νά γίνη κατά
σκοπος τών φίλων τοΰ σκοτωμένου. Αύτοί τόν δέ

χονται σάν ήρωα, ή άδελφή τοΰ νεκροΰ τών έρω- 
τεύεται. Κι’ έκεϊνος μή άντέχοντας πιά στή διπλή 
αύτή άθλιδτητα τά δμολογεϊ δλα καί δέχεται μ’ 
άνακούφιση τήν έκδικητική σφαίρα τού φανατικωτέ- 
ρου άπ’ τούς άναρχικοός.

Ό Άλλεγκρέ χειρίστηκε τό θέμα του μέ πολλή 
μαεστρία. Ή άτμοσφαϊρά του - μιά άτμόσφαιρα άπθ· 
πνικτική—είναι άποδοτικότατη. μέ τή βοήθεια μάλι
στα τής ύποβλητικής μουσικής. Οί σκηνές του δέν 
τραβάν μακρύτερα άπ’ τό «άριστον μέτρον». Τό 
αίσθημα τοΰ Ραζουμώφ δέν ύπογραμμίζεται παρά 
σάν κίνητρο πρός τήν άπολύτρωση. "Ολα τά πρό
σωπα φωτίζονται άναγλυφικά. Μά τό δυσκολώτερο 
πρόβλημα ήταν ή άπόδοση τοΰ θλιβεροΰ ήρωά του. 
Ένός φτωχού διαβόλου, πού άγαπά παράφορα τή 
ζωή καί, τή στιγμή, πού νομίζει πώς θ’ άρχίση νά 
ζή ειρηνικά, προκαλεΐ, άθέλητα καί χάρις στή δει
λία του, τό θάνατο ένός φίλου του. ΚΓ ή δολοφο
νική σφαίρα, πού τόν ρίχνει νεκρό στό ύγρό πεζο
δρόμιο τής νυχτερινής Γενεύης είναι γι’ αύτόν ή 
ποθεινότερη λύτρωση άπ’ τό άβάσταχτο μαρτύριο 
τών τύψεων καί τής άγωνίας. Ένας άδύνατος άν
θρωπος, προσκολημμένος μέ μανία στό σαρκίο του, 
άνίκανος νά σηκώση τό στήθος στά χτυπήματα τής 
τύχης. Ό Πιέρ Φρεναί κράτησε αύτόν τό ρόλο. 
Βαρύτατο φορτίο. ΤΗταν στιγμή, πού δ καλός καλ
λιτέχνης σάν νά λύγιζε άπ’ τό βάρος. Στό σύνολο 
δμως ήταν ικανοποιητικός (δταν άναλογιστή κανείς 
τή δυσκολία τοΰ ρόλου) δπως Ικανοποιητικοί, ίκα- 
νοποιητικώτατοι ήταν κΓ οί άλλοι δλοι: Ό Μισέλ 
Σιμόν, δ Ροζέ Κάρλ. δ Πιέρ Ρενουάρ, μά ιδιαίτερα 
δύο τους.· δ Jacques Copeau, ό διευθυντής τής Comedie 
Fran?aise, πού δημιούργησε έναν θαυμάσιο άστυνό- 
μο—πρώτη φορά μιλιά ήθοποιοΰ μοΰ φάνηκε τόσο 
πλαστική στήν δθόνη—κΓ ό Jean-Louis Barrault, πού 
ένσαοκώνει σέ μιά μάσκα τραγική, τήν άγωνία τοΰ 
δολοφόνου, τοΰ έπαναστάτη, τοΰ κυνηγημένου άπ’ 
τόν κόσμο. Ή Τρικυμία ψυχών» έδραιώνει τήν έμ· 
πιστοσύνη καί τις έλπίδες μας στόν άναγεννώμενο 
γαλλικό κινηματογράφο.

Δυστυχώς τό φιλμ δέν είχ’ έπιτυχία έδώ. ΚΓ 
είναι περισσότερο λυπηρό αύτό, δταν βλέπει κανείς 
τόσα άλλα άνούσια, άνόητα κΓ άβαθέστατα φιλμ 
νά «πιάνουν» έκπληκτικά. Σέ λαϊκούς κινηματογρά
φους θά σημειώση—χάρις στό είδος του—έπιτυχία 
μεγαλύτερη. Μάριος Σύλλας

Παραγωγή Unidet Artists

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ...
(a star is born) 

ΌμιλοΟσα άγγλιστί Προεβλήθη στό «Κρόνος» 
Έκμετάλλευσις Άστόρια Φιλμ

Καιρό είχαμε νά δοΰμε φιλμ τόσον πρωτότυπο. 
Τό είδύλλιον πού πλέκεται έπάνω στήν δθόνη μετα
ξύ τής Βίκυ Λέστερ (Ζανέτ.Γκαίηνορ) τοΰ «άστεριοΰ 
πού γεννιέται», καί τοΰ Νόρμαν Λέϊν (Φρέντερικ 
Μάρς), τοΰ «άστέρος» πού δύει, μάς ένδιαφέρει πο
λύ δλιγώτερον άπό τό περιβάλλον είς τό όποιον 
έκτυλίσσεται. Τό Χόλλυγουντ, τό νέον Έλδοράδο, 
άσκεΐ τέτια μαγική έπίδραση έπάνω σ’ δλους μας, 
πού μέ τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον παρακολουθούμε 
τό κάθε τι πού σχετίζεται μέ αύτό Είς τό «Ένα 
άστέρι γεννιέται» ή θρυλική κινηματογραφούπολις 
δέν παρουσιάζεται ύπό τήν γοητευτικήν της δψιν. 
Οί παραγωγοί τής ταινίας ήθέλησαν νά μάς δώσουν 
μερικές άληθ.νές εικόνες (ίσως δλίγον ύπερβολικές) 
άπό τά παρασκήνια τοΰ Χόλλυγουντ, καί ν’ άπογο- 
ητεύσουν δλίγον τούς νέους καί τάς νέας, πού έλ- 
κονται δπως ή πεταλούδες άπό τήν λάμψιν τής μα
γικής πόλεως, καί δνειρεύονται νά γίνουν «άστέ-
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ρες». Ή πραγματικότης είναι πολύ διαφορετική άπό 
τόν θρύλον καί τήν φαντασίαν. Έτσι τό ύπό κρίσιν 
φίλμ άπό αύτής τής πλευράς γίνεται διδακτικόν.

Τό φιλμ δφείλεται είς τόν γνωστόν σκηνοθέτην 
Ούίλλιαμ Ούέλμαν καί είναι έξ δλοκλήρου έγχρω
μον, μέ τό νέον σύστημα (τών 3 χρωμάτων) τοΰ Τε- 
χνικολόρ. Μερικές φωτογραφίες, Ιδίως νυκτερινές, 
είναι πρώτης τάξεως καί θυμίζουν ταμπλώ μεγάλων 
μαίτρ τών χρωμάτων. "Αλλες πάλιν είναι πολύ 
σκληρές μέ τούς κτυπητούς χρωματισμούς των. 
Πάντως, χωρίς άμφιβολία, πρόκειτιγιά μιά άπό 
τίς πιό άξιοσημείωτες προσπάθειες τού χρωματι
στού φίλμ.

Πρωταγωνιστούν ή Ζανέτ Γκαίηνορ καί δ Φρέν- 
τερικ Μάρς. ‘Αμφότεροι είναι θαυμαστοί σέ φυσι
κότητα.

Τό έργον πού έχει πραγματικήν άξίαν, δέν έση- 
μείωσε δυστυχώς είς τήν πόλιν μας τήν έπιτυχίαν 
πού έδικαιοΰτο, άντίθετα πρός δτι συνέβη μέ δλα 
τά άλλα κράτη είς τά όποια προεβλήθη καί δπου 
ύπερήρεσε. Βίων Παπαμιχάλης

Παραγωγή Ufa

ΙΝΚΟΓΚΝΙΓΟ
(Inkognito)

'Ομιλούσα γερμανιστί. Προεβλήθη στό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις : Έλλην. Κινη’μ. Ένωσις

Ό Γκοΰσταβ Φραΐλιχ μέ τό inkognito» ξαναγυρ- 
νάει στήν παληά γνώριμή μας γερμανική δπερέττα. 
Ή ταινία του αύτή δέν είναι βέβαια μιά «Εύθυμη 
χήρα» ή ένα «Συνέδριο χορεύει». Μά, φτιαγμένη 
πάνω στόν παλιό καμβά τής μουσικής κωμωδίας, 
δέν άπογοητεύει τούλάχιστον. Τή διασκέδαση καί 
τήν ξεκούραση, πού ύπόσχεται, τή δίνει, χωρίς ύπερ- 
βολές κΓ έξωφρενισμούς. Ή σκηνοθεσία κι’ ή μου
σική της φροντισμένες

Ό Φραΐλιχ—γιά μιά φορά παύει νά είναι άξιω- 
ματικός—κι' ή Χάνσι Κνότεκ κρατούν Ικανοποιητικά 
τούς πρώτους ρόλους Ή δεύτερη είναι χαριτωμένη 
καί συμπαθέστατη. Χαρακτηριστικός τύπος δ «μαίτρ».

Οί φίλοι τής φιλμοπερέττας βρήκαν στό «inko
gnito» Αρκετό γούστο. Μάριο-, Σύλλας

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΙΡΛΕΫ
Ή γοητευτική καί κοσμαγάπητη Σίρλεϋ Τέμπλ, 

έμφανίζεται στό έργον Rebecca of Sunnybrook Farm 
χορεύουσα μέ τόν περίφημο μαύρο χορευτή Μπίλ 
Ρόμπινσον. Στό χορό τους, διαρκείας 4 λεπτών ή 
δρχήστρα παίζει τό κοσμοξάκουστο τραγούδι «Toy 
Trumpet» δ δέ Νέγρος χορευτής χορεύει τόν περί
φημο χορό τών σκαλοπατιών, πού έχει ξετρελλάνει 
τούς Αμερικανούς καί θά κατακτήση έξ ίσου τούς 
Έλληνας δταν ή ταινία προβληθή κι’ έδώ

—Εις τήν Στοκχόλμην τό γραφεϊόν τής R.K Ο. προεκή- 
ρυξε διαγωνισμόν δΓ ένα φόρεμα τής Τζίντξερ Ρότζερς. 
Μέχρι σήμερον εστάλη σαν 6200 σχέδια.

—Διά τούς κοριούς ρόλους τής μεγάλης ταινίας τής 
Μέτρο «Mannequin» έ|ελέγησαν μέχρις ώρας ή Τζόαν 
Κράουφορδ, ό Σπένσερ Τρέϊου καί ό Μίκευ Ρούνευ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

CINETECNICA
ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΑΘ. ΣΚΟΥΡΑΝ

‘Η A Ε ό Πρόεδρος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
κ. Ιωάννης Μεταξάς, άπαντών είς έπιστολήν τού κ. 
Αθανασίου Σκούρα Γενικού διευθυντοΰ τής ’Ανωνύ
μου Εταιρίας εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως Κινη- 
μα’ογραφικών ταινιών «Σκούρας Φίλμς», δΓ ής δ 
φιλόπατρις νεαρός έπιχειρηματίας έθετεν είς τήν 
διάθεσίν του τό προϊόν τών εισπράξεων τής πρωτο
βουλία του δοθείσης είς τό «Ρέξ» πανηγυρικής έσπε- 
ρίδος ύπέρ τής Β. ’Αεροπορίας τού άπηύθυνε τήν 
κάτωθι εύχαριστήριον έπιστολήν:

Άθήναι τή 23)1'13?
Φίλε κ. Α. Σκούρα

Έλαβον τήν έπιστολήν σας, καθώς καί τήν έσώ- 
κλειστον άπόδειξιν τής ’Εκδοτικής Τραπέζης έκ δρ. 
30 400, προϊόν τών είσπράξεων τής Κινηματογραφι
κής έσπερίδος τού κιτηματογράφου σας «Ρέξ», δο- 
θείσης τήν 8ην τρεχ. ύπέρ τής Βασιλικής μας ’Αε
ροπορίας καί σάς συγχαίρω θερμότατα διά τήν πα
τριωτικήν σας ταύτην χειρονομίαν.

Ύμέτερος
I. ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

(II ΤΗΝ Λ1Α0ΕΙΙΝ_ΓΟΝ ΑΙΑΦΗΜΙΗΟΝ
ΤΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ,..Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Νά κάτι πού μολονότι φαίνεται άπίστευτο, είναι 
έν τούτοις άληθές.

Ή Αίγυπτιακή Κυβέρνησις, προβλέπουσα σημαν
τικήν αϋξησιν τών έσόδων της έκ τούτου, άπεφάσισε 
νά έκχωρήση μέρος χώρου έπί τών πλευρών τών 
γνωστών παγκοσμίως πυραμίδων τής χώρας, διά τήν 
τοποθέτησιν φωτεινών διαφημίσεων-

Μόλις ή πληροφορία αύτη έφθασε μέχρι τών στη
λών τών ’Αμερικανικών έφημερίδων, πρώτος καί 
καλλίτερος έπεσκέφθη τήν έν Ούάσιγκτων Αιγυπτια
κήν Πρεσβείαν ζητών πληροφορίας περί τών δρων 
καί τών τιμών έκ τών παραγωγών τής United Arfists 
κ. Σάμ Γκόλντουϊν.

Είς έρώτησιν τών ’Αμερικανών ρεπόρτερς, περί 
τοΰ πώς προτίθεται νά χρησιμοποιήσω τάς Πυραμί
δας άν τού παραχωρηθοΰν, ό Αμερικανός μεγαλοε- 
πιχειρηματίας άπήντησε :

— θά τοποθετήσω μεγάλας φωτεινάς διαφημίσεις 
τής νέας μεγαλειώδους ταινίας τής έταιρείας μας, 
πού θά κάνη σουξέ καί ή όποια φέρει τόν τίτλο «Αί 
περιπέτειαι τού Μάρκο Πόλο» ***

**» Σημ. Κ. Α. Μάρκο Πόλο είναι δ μεγάλος 
θαλασσοπόρος, τοΰ δποίου τήν βιογραφίαν δημοσι 
εύει άπό τίνος ή έφημερίς «'Ελεύθερον Βήμα»

Η Α. Ε- ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΜΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΕΓΚΟΣ

‘Η άρτιΐδρυτος, άλλά πλήρης έργώδους δράσεως 
A, Ε εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών «Σκού · 
ρας Φίλμς», έν τή έπιθυμία τής ταχυτέρας καί καλ 
λιτέρας έξυπηρε- 
τήσεως τών έν τή 
Βρρείω Έλλάδι 
διευθυντών Κινη
ματοθεάτρων, ί
δρυσε ύποκατά- 
στημα έν Θεσσα
λονίκη, δδός Παν- 
ταζίδου 9, ούτινος 
τήν διεύθυνσιν ά- 
νέθεσεν είς τόν κ. 
Δημοσθένην Ρέγ- 
κον, δστις μέχρι 
τοϋδε άντιπροσώ 
πευε είς Μακεδο 
νίαν καί κατά πε
ριόδους τήν Εται
ρίαν Φόξ Φίλμ, 
'Ατζερβός κ. ά.

Εϊμεθα βέβαιοι 
δτι δ κ. Δημοσθ. 
Ρέγκος, μέ τάς εί· 
δικάς γνώσεις του 
έπί τών κινηματο
γραφικών πραγ
μάτων, τάς εις τόν
κύκλον γνωριμίας καί συμπαθείας του καί τήν θερ- 
μουργόν νεανικήν του διάθεσίν νά δράση καί ν’ ά· 
ναδειχθή, ού μόνον θ’ άνταποκριθή πλήρως πρός 
τάς έναντι τής τόσον τιμητικής διακρίσεως ήτις τού 
έγένετο άπό τήν λαμπράν αύτήν έταιρίαν ύπεχρεώ- 
σεις του, άλλά καί θά ύπερβάλη έαυτόν.

Η ΚΙΝΕΖΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΕΫ ΒΟΓΚ, ΕΙΣ ΝΕ6Ν ΔΡΑΣΙΝ

Ή “Αννα Μέϋ Βόγκ, ή χαριτωμένη Κινέζα ηθο
ποιός γιά τήν όποιαν καιρός είχε νά γένη λόγος είς τόν 
τόπον μας, πρόκειται νά .γυρίση. καθ' αύτάς μιά 
ταινία τήν όποιαν ή έπικιρότης ίσως κάμει εκτάκτως 
ίκμεταλλεύσιμον καί αν ακόμη δέν έχει τήν άναμενο· 
μένην επιτυχίαν. Ή ύπόθεσίς της θά στρέφεται γύρω 
άπ' τόν Κινέζο ιαπωνικό πόλεμο καί θά φέρη τόν 
τίτλο .Μιά επικίνδυνη γνωριμίαν.

ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΔΩΝ
Κατά τάς πληροφορίας τοΰ Κινηματογραφικού 

Τύπου τής ’Αμερικής τήν μεγαλυτέραν έπιτυχίαν 
κατά τήν έφετεινήν σαιζόν είς τόν Καναδάν, έση- 
μείωσεν ή ταινία «Lancon Spys» «Λογχοφόρος Κα 
τάσκοπος» ύπερβάσά τάς είσπράξεις πάσης προη- 
γουμένης. "Ολοι οί διευθυνταί τών έκεϊ κινηματο 
γράφων, δμιλοΰντες περί τοΰ έν λόγφ φίλμ έκφρά- 
ζουν τόν θαυμασμόν των διά τήν άπαράμιλλον ήθο- 
ποιΐαν τών πρωταγωνιστούντων Τζώρτζ Σάντερς καί 
Ντολορές ντέλ Ρίο.

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Αύτόματος λειτουργία άρκου

Έπί τή λήξει τής Διεθνούς Έκθέσεως Παρισία,ν ή 
'Επιτροπή Βραβείων άπέστειλεν είς τήν Άν. Έταιρ. ΣΙ- 
ΝΕΜΑΝΙΚΑ τό ακόλουθον τηλεγράφημα :

«Ευχαρίστως γνωρίζοιιεν ύμϊν ότι τό ΜΕΓΑ ΒΡΑ- 
ΒΕΙΟΝ μηχανικής κινηματογράφου Διεθνούς Έκθέσεως 
Τεχνών καί Τεχνικής Παρισίων 1937 άπενεμήθη εις υμάς 
διά τό σύνολον κινηματογραφινοΰ ύλικοΰ. Εϊμεθα εύτυ- 
χεΧ; άπευθύνοντες θερμά μας συγχαρητήρια».

ΑΦΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ

Όγδοήκοντα καί δύο ’Αμερικανικοί έφημερίδες 
γράφουν δτι ή ταινία τοΰ τελευταίου διμήνου τοΰ 1937 
«Heidi» πού έγύρισε ή μικρή γόησσα Σίρλεϋ Τέμπλ 
είναι ή καλυτέρα δλων. Άπόδειξιν τούτου άδιάψευ- 
στον, άποτελεϊ τό δτι ούδεμία άλλη ταινία τής Σίρ
λεϋ ήρεσεν δσον αύτή είς τά σχολεία καί τό δτι 
δλοι οί έπιθεωρηταί τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών ά- 
πηύθυναν άναφοράς πρός τό ‘Υπουργείου Παιδείας 
τονίζοντες τάς άρετάς της.
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Δ Η Μ. ΣΚΟΥΡΑΣ
Ό μβγαλοεπιχειρηματίας διευθυντής τών Κινη

ματογράφων «’Αττικόν» καί «Ρέξ» κ. Δημ. Π. Σκού
ρας, έπιθυμών καθ’ & λέγεται νά έπεκτείνη τήν δρά- 
σιν του είς τάν κύκλον τών Δημοσίων θεαμάτων 
πάντοτε, προέβη έσχάτως είς τήν ίδρυσιν «’Ανωνύ
μου Εταιρείας έπιχειρήσεων Δημοσίων θεαμάτων» 
ύπό τήν έπωνυμίαν «Δημ. Π. Σκούρας» Α.Ε. Άθήναι.

Τά κεφάλαια τής Έταιρίας αύτής ώρίσθησαν είς 
7.500.000 δραχμών, καλυπτομένας άπό άναλόγους 
μετοχάς όνομαστικής άξίας ΙΟΟι) δρ. έκάστη.

Δέον νά σημειωθή δτι ή νεοίδρυτος έταιρία, είναι 
δλως άνεξάρτητος άπό τήν έταιρίαν είσαγωγής καί 
έκμεταλλεύσεως ταινιών «Σκούρας Φίλμς», A. Ε. ής 
Ιδρυτής τυγχάνει δ υίός του κ. Άθάν. Σκούρας.

Ό κ· Δημ. Σκούρας ώς καί άλλοτε μάς έδόθη ευ- 
καιρίςχ ν’ άναφέρωμεν, τυγχάνει πρεοβύτερος άδελ- 
φός τών παγκοσμίου Φήμης Ιδιοκτητών καί διευθυν
τών έκατοντάδων Κινηματοθεάτρων έν ’Αμερική κ. κ. 
’Αδελφών Π. Σκούρα

’Ασφαλώς ή νεοίδρυτος έταιρία, θά έχη λαμπράν 
έξέλιξιν, καί δέν είναι άπίθανον, χάρις είς τήν δρα
στηριότητα, τό έπιχειρηματικόν δαιμόνιον καί τήν 
φιλεργίαν τοΰ ίδρυτοΰ της, νά έπεκτείνη κατά τό 
1938 τόν κύκλον τών έργασιών της καί έξω τών 
’Αθηνών καί νά μάς παρουσιάση θαυμαστός έκ- 
πλήξεις.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης έμχατάσιασις dwiAovr 
τος μετά μηχανής προβολής κ.λ.π. είς πολύ 
σνμφέροισαν αμήν. ΰληροφορίαι: Νικ Σαμ- 
πατ&κον, Κιιημαιογράφ :ς "Μον Σινί, Βύρωνα 
(' Α&ην&ν).

ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΗ ΣΑΓΓΑΗ
Τόν άνωτέρω έπίκαιρο καί άρκετά ύποβλητικό 

τίτλο, φέρει ή έφετεινή έπιτυχία τής Φόξ», στήν δ 
ποία πρωταγωνιστούν τό ζεύγος Τζώρτζ Σάντερς 
καί ή κοσμαγάπητη Ντολορές ντέλ Ρίο Περισσό
τεροι λεπτομέρειαι γιά τήν ταινία αύτή θά γνω- 
σθοΰν τήν 7 Ιανουάριου 1938 δτε θά διαφημισθή ή 
έψ Άθήναις προβολή της.

ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙΑ
Ή περίφημη Σιμόνη Σιμόν, τό λαμπερό άστέρι 

τής «Φόξ» θά γοητεύσω καί πάλιν τό ’Αθηναϊκό κοι 
νόν στή νέα δημιουργία τής «Φόξ» ποΰ φέρει τόν 
τίτλο Love and Hisses καί πού άποδίδεται έδώ ώς 
«’Αγάπες καί Γλέντια«. Στήν ταινία αύτή ή ώραία 
βεντέττα τραγουδάει καί τρία ΰπέροχα τραγούδια, 
πού έγράφησαν έπίτηδες γι’ αύτή.

ΓΕ9ΡΓΙΑ SANGH
‘Η μεγάλη Γαλλίς ποιήτρια καί μυθιστοριογρά- 

φος, μέ τήν πολυκύμαντη καί έρωτόπαθη ζωή της 
έδωκε καθ’ α λέγεται τό θέμα γιά τό σενάριο μιάς 
μεγάλης ταινίας, πού έτοιμάζει κατ’ αύτάς ή «Φόξ». 
Τόν ρόλον τής μεγάλης Γαλλίδος ποιητρίας θά ύπο- 
δυθή ή έξ ίσου μεγάλη συμπατριώτις τις ήθοποιός 
Άνναμπέλλα.

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Στερεοσκοπική προβολή
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Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΗΣ Α.Β. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
*Η ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ Ko. A. Ε. (ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖΙΑΛΗ) φέρει είς γνώσιν τών άξιοτίμων κ. 
κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ δτι, πρός έξυπηρέτησίν των, άπεφάσισε νά 
έκδώση ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ τήν ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ταινίαν τών ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΝ 
ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ μέ δλας τάς λεπτομέρειας, ή όποία θά ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ 
ΑΜΕΣΩΣ τήν Απομένην ήμέραν, ήτοι τήν

ΔΕΥΤΕΡΑΝ 1ΟΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1938

Παρακαλεΐ δέ πάντα ένδιαφερόμενον δπως άποταθή ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ πρός έξασφάλισιν 
ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ καί σειράς ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ προβολής.

ΓΡΑΨΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ — ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΣΑΤΕ ή ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑΤΕ

“ΝΤΑΓΚ-ΦΙΛΜ Κ° Α. Ε.„ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΑΖΙΑΔΗ
Μητροπόλεως 1, ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 21-239 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ : “ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ,, ΑΘΗΝΑΙ

ifauiuHut1,',1'·1............................          ,.... ·,·;,ι............... .........

IHIIIIHIIIIII1111.......  IIIIHIII Hlllllimi

Μέ τό άνά χεΐρας φύλλον, δ «Κινηματογραφικός 
Άστήρ» είσέρχεται πανηγυρικώς είς τό 15ον άπό 
τής έκδόσεώς του έτος Έπί τή εύκαιρίμ αύτή, άντί 
κατά τό σόνηθες τών έφημερίδων καί περιοδικών, 
νά ύποσχεθή βελτιώσεις, καινοτομίας, δράσιν έργώ- 
δη καί άποδοτικήν, άρκεΐται είς μίαν άπλήν τοΰ 
παρελθόντος του άνασκόπησιν, πού άποτελεϊ τήν 
καλυτέραν ύπόσχεσιν διά τό μέλλον

Έκθοδείς τό πρώτον κατά τό 1924, δτε τό σύνο I 
λον τών έν τή πρωτευούση κινηματογράφων έμε- 
τράτο εύχερώς είς τής μιάς μόνης χειρός τά δά
κτυλα, τό σύνολον τών έν Έλλάδι λειτουργούντων 
μόλις ήγγιζε τάς πέντε δεκάδας καί τό πλεΐστον 
τοΰ 'Ελληνικού κοινοΰ, έθεώρει τάς ’ έπί τής όθόνης 
προβαλλομένας εικόνας ώς...σατανικήν συνέργειαν, 
είχε καταδικασθή παρά τε τοΰ δημοσιογραφικού καί 
τοΰ δλίγου Κινηματογραφικού κόσμου είς όριστικόν 
καταποντισμόν είς τόν ,.άτέρμονα βυθόν τών έκδο- 
τικών έξόδων.

Έν τούτοις, ή πίστις τοΰ διευθυντοΰ του έπί τό 
μέλλον τής έβδόμης τέχνης καί ή άκλόνητος πεποί- 
θηοίς του δτι ή προοδευτική έξέλιξις τού κινηματο
γράφου καί έξω τών στενών δρίων τής χώρας μας 
καί έντός τούτων θά ήτο ίλιγγιωδώς ταχεία καί 
τεραστίας έκτάσεως, τού έπέτρεψαν ώστε δι’ άρθρο- 
γραφίας σθεναρός καί έμπεριστατωμένης, καί άλλης 
έπικαίρου, έγκυκκοπαιδικής καί ψυχαγωγικής ύλης, 
ού μόνον νά έπιπλεύση είς τήν σωρείαν τών γενικω- 
τέρας φύσεως περιοδικών, άλλά καί νά δημιουργήση 
κοινόν κινηματογραφόφιλον, διά νά έχη τούς άνα 
γνώστας πού τοΰ έχρειάζοντο, νά άναπτύξη τόν 
περί τόν κινηματογράφον έπιχειρηματισμόν καί νά 
συμβάλη, κατά τό πλεΐστον αύτός καί μόνον, εις τήν 
σημερινήν τεραστίαν τού Κινηματογράφου άνάπτυξιν 
είς’,τήν χώραν μας. στ

Διότι, ώς κάλλιον παντός 'άλλου οί συνεργάται 
του γνωρίζομεν καί ώς οί πρώτοι κινηματογραψι- 
σταί έπιχειρηματίαι δέν θ’ άρνηθούν νά δμολογήσουν, 
ό διευθυντής τού «Κινηματογραφικού Άστέρος» άφ’ 
ής άνελάμβανε τήν έκδοσίν του, άψηφών τάς ζημίας 
πού ένδεχομένως θά άντιμετώπιζε καί τάς στερήσεις 
είς άς διά νά κρατηθή θά ύπεβάλλετο, εΐχεν δραμα- 
τισθή πρώτος δτι, ού μόνον ταχύτατα οί Κινηματο
γράφοι έν Έλλάδι θά έφθαναν τούς 250, άλλά καί 
δτι έκ τού έμπορίου ταινιών, έκ τής έκμεταλλεύσεως 
αιθουσών κινηματογράφου καί γηπέδων, θά άπέζων 
έκατοντάδες πολλαί έπαγγελματιών παντός είδους, 
θά έκέρδιζε πλήθος άτόμων.

Καί μέ τήν πίστιν αύτήν έπραπαγάνδισεν, άρθρο- 
γράφησεν, ήγωνίσθη ποικιλοτρόπως. Είς τόν «Κινη
ματογραφικόν Αστέρα» δφείλεται έν πολλοΐς ή μεί- 
ωσις τοΰ φόρου έπί τών εισιτηρίων, ή χαλάρωσις 
δεσμευτικών διά τήν λειτουργίαν ιών Κινηματογρά
φων νόμων, πάν δτι πρός τό καλόν τής Κινηματογρα
φικής τάξεως έγινε. ΟΙ δεκατέσσαρες πολυσέλιδοι 
τόμοι του, άποτελούν τήν καλυτέραν άπόδειξιν περί 
τούτου καί τό δεκατετραετές παρελθόν τήν άσφαλε- 
στέραν διά τήν μελλοντικήν δράσιν ύπόσχεσιν.* * *

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον προεβλήθησαν 
είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους α’. προβολής 
τών ’Αθηνών τά κάτωθι έργα ώς έξής.

Παλλάς. 6—12 Δεκεμβρίου «Μιά γυναίκα ένας θρό 
νος. μέ τήν Έντβίζ Φεγιέρ, 13—19 Δεκεμβρίου «Ό 
ιππότης χωρίς πανοπλίαν» μέ τήν Μαρλένε Ντήντριχ 
καί 20—26 Δεκεμβρίου «Τά δύο δρφανά·.

’Ogptv;. 6—12 Δεκεμβρίου «Ή ζωή τοΰ Αίμιλ. 
Ζολά» διά δευτέραν ίβδομάδα, 13—19 Δεκεμβρίου

«Κατάχρησις έμπιστοσύνης» μέ τήν Ντανιέλ Νταρί 
καί 20—26 συνεχίζει τήν προβολήν τοΰ τελευταίου 
διά δευτέραν έβδομάδα.

Ρέξ. 6—12 Δεκεμβρίου «Νύχτες φωτιάς» μέ τόν 
Βικτώρ Φρανσέν, 13—19 Δεκεμβρίου «Παληάτσοι» μέ 
τόν Ρίτσαρ Τάουμπερ καί 20—26 Δεκεμβρίου «Τά τέκ
να τοΰ πλοιάρχου Γκράντ».

Τιτάνια 6—16 Δεκεμβρίου «Ζιγκολέτ» μέ^τήν Όδ· 
Φλωρέλ, 13—19 Δεκεμβρίου «Ό ιππότης χωρίς πανο
πλίαν» ταυτοχρόνως μέ τό «Παλλάς» καί 20—26 ίδίου 
«Π ατριώται μέ τήν Λύντα Μπαάροβα

'Αττικόν. 6—12 Δεκεμβρίου “Δουλειές μέ φούν
τες,, κωμωδία μέ τόν Χονδρόν καί] λιγνόν, 13-19 
Δεκεμβρίου “Τρικυμία ψυχών,, μέ τόν Πιέρ Φρεναί 
καί 20—26 ίδίου “Η πριγκήπισσα τής ζούγκλας,,.

Κρόνος. 6-12’Δεκεμβρίου “Υπό τήν πορφύραν,, μέ 
τήν Άνναμπέλλα καί τόν Κόνρατ Φάϊτ, 13—19 ίδίου 
“"Ενα άστέρι γεννιέται., μέ τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ καί 
20-26 ίδίου “Κοϋ—Κούξ —Κλάι,,.

Σπλέντιτ. 6—12 Δεκεμβρίου^ “Μποέμ,, μέ τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπανκς (υιόν), 13—19 Δεκεμβρίου 
’ Ίνκόγκνιτο,. μέ τόν Γοΰσταβ Φραϊλιχ ·_καί 20-26 
ίδίου “’Αδελφοί Καραμαζώφ,, μέ^τήν Άννα Στέν.

Παν·0·τον. 2—8 Δεκεμβρίου /Ό χάρος διασκεδάζει,, 
μέ τόν Φρ. Μάρς, 7—17 ίδίου “Ο Πέτρος είναι κο
ρίτσι-, μέ τήν μικράν Τροϋντε Στάρ καί 18—26 ίδίου 
“Μπροστά στό Ικρίωμα,, μέ τόν γόητα Ρόμπερ 
Τ έϋλορ.

Απόλλων. 6—13 Δεκεμβρίου “Πόρτ Άρθούρ,, β', 
βιζιόν, καί μετά διακοπήν όλίγων ήμερών έπανέ- 
λαβε τάς παραστάσεις του ώς κινηματογράφος έπι- 
καιροτήτων ύπό τόν γαλλικόν τίτλον «Σινέ-Μόντ». 
καί ύπό τήν αύτήν ώς πάντοτε διεύθυνσιν.

Κατά τό παρελθόν είκοσσήμερον έπρα-γματο,ποιή- 
θησαν ύπό τών διαφόρων κεντρικών Κινηματοθεάτρων 
Τ.τ,„ ---- Ο-« = - -Α  2..’.

'Εβδομάς 29 — 5 Δεκεμβρίου
ΠΑΛΛΑΣ «Γιούλικα»
Δευτέρα
Τρίτη

τών Άθητών α' προβολής τά κάτωθι εισιτήρια, ώς έξής: 
,,ο r . ,Wj 1937 

(Julical, Πάουλα Βέσσελυ.
Νοεμβρίου Εισιτήρια 1659

» » 12C9
29
30

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου » 1381
Πέμπτη 2 » » 1833
Παρασκευή 3 » » 1212
Σάββατον 4 > » 1588
Κυριακή 5 » » 2455

Τό δλον » 1Θ737
ΟΡΦΕΥΣ « Η ζωή τοΰ Αίμιλ. Ζολά (The life of Emile

Zola).; Πώλ ΜιοΟνι.
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Εισιτήρια 5288
Τρίτη 30 » > 6321
Τετάρτη 1 Δ«*«μβρίου » 5611
Πέμπτη 2 » » 6309
Παρασκευή 3 » » 4899
Σάββατον 4 » > 6254
Κυριακή 5 8280

Τό δλον 40962
ΡΕΞ «‘Υπό τό βλέμμα τού Βοΰδδα· (The good earth),

Πώλ ΜιοΟνι.
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Εισιτήρια 2704
Τρίτη 30 » 21 (8
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2118
Πέμπτη 2 > 1897
Παρασ :ευή 3 » 1622
Σάββε ον 4 » > 2177
Κυριακή 5 » > 4098

Τό δλον 16794



«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Α±ΤΗί>»

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΤΙΤΑΝΙΑ « ίίαντάμ Μποβαρύ> (Madame Bovary), Πόλα
Npwm Έβδομάς 6--12 Δεκεμβρίου 1937

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Εισιτήρια 1196
Τρίτη 30 » » 1254
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου » 1230
Πέμπτη 2 « >4 H25
Ιίαρασκευή 3 » # 11Π
Σάββατον 4 » , 1230
Κυριακή 5 » , 1540

Τό δλον » 8τ>92
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ύπό τό βλέμμα ταϋ Βούδδα· (The good 

earth), ιαύιοχρόνως μέ τό»Ρέξ-».
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Είσιτήρια 1660
Τρίτη 30 »■ » 1827
Τε'άρτη 1 Δεκεμβρίου · 1222
Πέμπτη 2 » » 1116
Παρασκευή 3 » » 1040
Σάββατον 4 » » 1373
Κυριακή 5 » » 3013

Σύνολον 10.751
Εισιτήρια πραγματοποιη&έντα ύπό τοΰ 

αύιοΰ έργου καί κατά τήν ιδίαν εβδομάδα 
είς τό «Ρέξ»............................................. 16794

Σύνολον Ησιτηρίων -27545
ΚΡΟΝΟΣ «Στιγματισμένες γυναίκες» (Masket woman), 

Μπαίιυ Νταϊβις
Δευτέρα 29' Νοεμβρίου Εισιτήρια 1877
Τρίτη 30 » » 2186
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου » 2444
Πέμπτη 2 » » 2119
Παρασκευή 3 » » 1867
Σάββατον 4 » » 2353
Κυριακή 5 » » 8789

Τό δλον 16635
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Πόρτ ΆρΟούρ» (Port Artur) Ντανιέλ 

Νταρριέ β' έβδομός.
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Εισιτήρια 646
Τρίτη 30 » » 771
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου » 908
Πέμπτη 2 » » 815
Παρασκευή 3 » » 713
Σάββατον 4 » » 1C56
Κυριακή 5 » » 2860

Τό δλον » 7/69
Εισιτήρια πραγματοποιηδέντα ύπό 

τοϋ αύτοΰ έργου τήν παρεΑ,Οοΰσαν ε
βδομάδα εις τούς Κινηαατογράφους 
“Τιτάνια,, καί Σπλέντιτ»................................... 40272

Σύνολον Εισιτηρίων 48,041
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό πύργος τής Βαρσοβίας» (Warschaoe 

Zitadelle).
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου Εισιτήρια 543
Παρασκευή 26 » » 602
Σάββατον 27 » » 722
Κυριακή 28 » » 1222
Δευτέρα 29 » · 243
Τρίτη 30 » » 248
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου » 284

Τό δλον » 3864
ΑΠΟΛΛΩΝ «'Υπόγειος 6άνατος (Draegerman courage).
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου Εισιτήρια 140
Τρίτη 30 » » 133
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου » 220
Πέμπτη 2 » . 134
Παρασκευή 3 » » 215
Σάββατον 4 » » 264
Κυριακή 5 » » 680

Τό όλον » “1786

ΠΑΛΛΑΣ «Μιά γυναίκα ένας θρόνος» (Dame de Ma
lacca), Πιέρ Ριιάρ Βίλμ.

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2334
Τρίτη 7 » » 1628
Τετάρτη 8 » 1843
Πέμπτη 9 · > 1392
Παρασκευή 10 · » 1474
Σαββατον 11 » » 1856
Κυριακή 12 » » 2850

Τό δλον 13377
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ζιγκολέτ» (La Gigolette), Ό5. Φλώρε!
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου Είσιτήοια 2860
Τρίτη 7 » . 2214
Τετάρτη 8 » > 2340
Πέμπτη 9 » » 1956
Παρασκευή 10 » » 1813
Σάββατον 11 » > 2065
Κυριακή 12 » > 3221

Το δλον » 16469
ΟΡΦΕΥΣ «‘Η ζωή τοΰ Αίμιλ. Ζολά» (The life of Emil 

Zola), β' ‘Εβδομάς
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 3391
Τρίτη 7 » » 2483
Τετάρτη 8 » » 2741
Πέμπτη 9 » » 2463
Παρασκευή 10 » > 2197
Σάββατον 11 » » 3260
Κυριακή 12 » » 5482

Τό δλον » 22017
Είσιτήρια πραγματοποιηβέντα ύπό 

τοϋ αύτοΰ έργου, κατά τήν προβολήν 
του τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα, έπί
σης είς τόν «Όρφέα» .... 40962

Σύνολον Είσιτήρίων 62979
ΡΕΞ -Νύχτες φωτιάς» (Nuits de feu), Βικτώρ Φρανσέν.
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 3852
Τρίτη 7 » » 2651
Τετάρτη 8 » » 2544
Πέμπτη 9 » » 2331
Παρασκευή 10 ». » 2169
Σάββα-ον 11 » » 2791
Κυριακή 12 » > 4387

Τό δλον 20725
ΑΤΤΙΚΟΝ -Δουλειές μέ φούντες» (Our relations), Χον

δρός καί Λιγνός.
Δευτέρα 6 Δεκεμβρί >υ Είσιτήρια 6190
Τρίτη 7 · > 3486
Τετάρτη 8 » » 3912
Πέμπτη 9 » » 2602
Παρασκευή 10 » » 2205
Σάββατον 11 » . 3193
Κυριακή 12 » . 6277

Τό δλον » 28165
ΚΡΟΝΟΣ «Ύπό τήν πορφύραν» (Under the red robe), 

Άνναμπέλλα.
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1322
Τρίτη 7 » · 960
Τετάρτη 8 . » » 990
Πέμπτη 9 » » 888
Παρασκευή 10 » > 807
Σάββατον 1' » . 1183
Κυριακή 12 » » 1878

Τό δλον » 7918

Τό δλον » ™7η6Ο

ΠΑΝΘΕΟΝ «‘Ο χάρος διασκεδάζει» (Death takes a 
Holiday), Φρέντερικ Μάρς.

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 1160
Ιίαρασκευή 3 » 1249
Σάββατον 4 » ·» 1122
Κυριακή 5 » » 1975
Δευτέρα 6 > » 487
Τρίτη 7 » » 320
Τετάρτη 8 > 824

Τό δλον 65 7
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μποέμ» (Mimi) Ντ. Φαίρμπανκς (υΙός).
δεύτερα 6 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 1254
Τρίτη 7 » * 808
Τετάρτη 8 » * 751
ΙΓέμπτη 9 » > 768
Παρασκευή 10 » » 636
Σάββατον 11 » » 835
Κυριακή 12 » » 1363

Τό δλον 6415
ΑΠΟΛΛΩΝ «Πάρτ Άρθούρ» (Potr Arthur),β' βιζιόν.
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 966
Τρίτη 7 ■» 436
Τετάρτη 8 » -» 597
Πέμπτη 9 » 442
Παρασκευή 10 » > 448
Σάββατον 11 » » 608
Κυριακή 12 » » 2333

Έβδσμάς 13- 19 Δεκεμβρίου 1937.
Π ΑΛΛΑΧ «Ό Ιππότης χωρίς πανοπλίαν» (Knight wihtout

armor), Μαρλένε Ν ιήντριχ.
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 2262
Τρίτη 14 » » 1815
Τετάρτη 15 » » 1661
Πέμπτη 16 » » 1262
Παρασκευή 17 » » 969
Σάββατον 18 » » 1340
Κυριακή 19 > » 2222

Τό δλον 11531
ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό ιππότης χωρίς πανοπλίαν» (Knight wi

thout armor), ταΰτοχρόνως μέ τό «Παλλάς».
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 2436
Τρίτη 14 » 2115
Τετάρτη 15 » 1886
Πέμπτη 16 » 1625
Παρασκευή 17 » 1498
Σάββατον 18 1667
Κυριακή 19 » 2861

Τό δλον 1 14888
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα είς

τό «παλλάς» τήν αύτήν εβδομάδα 
κατά τήν προβολήν τοΰ ίδιου ίργου. 11531

Σύνολον είσιτήρίων 25619
ΟΡΦΕΥχ «Καιάχρησις έμπιστοσύνης» (Abus de confiance) 

Ντανιέλ Νταριέ.
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 2547
Τρίτη . 14 » » 3193
Τετάρτη 15 » » 3847
Πέμπτη 16 » > 4088
Παρασκευή 17 » 3422
Σάββα τον 18 * » 4977
Κυριακή 19

Σ ύνολον
• 6817

28891

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
’Άφθαστος άντοχή

ΡΕΞ «Π·*ληάτσοι» (Pagliacci), Ρίτσαρ Ταουμπερ κα·
τράγοι δι Άγγβλοπούλου,

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 2165
Τρίτη 14 » » 1994
Τετάρτη 15 » 2093
Πέμπτη 16 » » 2056
Παρασκευή 17 » » 1830
Σάββατον 18 » » 2239
Κυριακή 19 * » 3 10

Τό δλον ' 15ό8
ΑΤΤΙΚΟΝ « Τρικυμία ψυχών» (Sous les yeux d’occi·

dent), Π Ρ. Β λμ.
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 543
τρίτη 14 > » 754
Τετάρτη Ιό » » 762
Πέμπτη 16 » » 707
Παρασκευή 17 !» » 819
Σάββατον 18 > » 996
Κυριακή 19 » 1636

Τό δλον 6217

ΚΡΟΝΟχ -"Ενα αστέρι γεννιέται» (Star is born). Ζαιέτ
Γκσίϋνσρ.

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Εισιτήρια 616
τρίτη 14 > » 787
Τετάτη 15 » » 788
Πέμπτη 16 » » 805
Παρασκευή 17 » » 829
Σάββατον 18 >■ » 931
Κυριακή 19 » » 1358

Τό δλον 6ΪΪ4
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό πέτρος εϊνε κορίτσι» (Seine tochter ist

der Peter), τροΰντε Σταρκ.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 841
Παρασκευή 10 » » 776
Σάββατον 11 » » 1488
Κυριβκή 12 » » 2354
Δευτέρα IB » » 285
Τρίτη 14 » 267
Τετάρτη 15 » » 493
Πέμπτη 16 » » 248
Παρασκευή 17 » » 240

Τό δλον 6992
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ίνγκόγν ιτο» (Inkognito), Γκ. Φραϊλιχ.
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου Είσιτήρια 498
Γρίτη 
Τετάρτη

14
15

» 551
» 688

Πέμπτη 16 » 683
Παρασκευή 17 » 617
Σάββατον 18 » » 838
Κυριακή 19 » » 1062

ΤΟ δλον 4910

Άπό τής παρελθούσης έβδομάδος ό Κινηματο 
γράφος «Απόλλων· έκλεισε τάς πύλας του ίνα άνα 
καινισβή καί μεταβαπτισθή εις Σινέ-Μόντ προκευ 
μένου έφεζής νά λειτουργήση κατά τό σύστημα τοΰ 
Σινεάκ προβάλλων δηλονότι διδακτικός ταινίας καί 
κινηματογραφικά νέα.

Άς έλπίσωμεν δτι ύπό τήν νέαν του μορφήν και 
τόν νέον του τίτλον ό «Απόλλων» θά σημειώση έπι 
τυχίας καί θ’ άποκομίση κέρδη, πράγμα δπερ όλο- 
ψύχως εύχόμεθα είς τούς ίδιοκτήτας καί διευθυντάς 
του

Παρόμοιον Κινηματογράφον καί έπίσης ύπό τόν 
τίτλον «Σινέ-Μόντ» έγκαθιστρ: ή Ε Κ·Ε καί έν θεσ



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΊΉΡ>
«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

σαλονίκη, ίνοικιάσασα πρός τούτο τήν αίθουσαν τοΰ 
κινηματοθεάτρου τοΰ Λευκού Πύργου.

* * *
‘Επιτυχίαν άνευ προηγουμένου διά τήν χώραν μας 

παρουσίασε ή καί διά δευτέραν έβδομάδα προβαλ- 
λομένη είς τόν «Όρφέα» ταινία τής Γουώρνερ’Μπρός 
«Ή ζωή τοΰ Αίμιλίου Ζολα», μέ τόν άφθαστου Πώλ 
ΜιοΟνι.

Ό άριθμός τών είσιτηρίων που διετέθησαν κατά 
τήν πρώτη έβδομάδα, άποτελεΐ ρεκόρ, πού δέν τό 
έφαντάζετο κανείς.

Καί άλλοτε, βέβαια, καί δή έπί βωβοϋ—έκράτη- 
σαντό πρόγραμμα έπί δυο καί τρεις έβδομάδας καλά 
φιλμ άλλά τό σΰνολον τών θεατών πού τά παρηκολοΰ- 
θησαν είναι ζήτημα άν έφθασε ποτέ τό ίλλιγιώδες 
ποσόν τών 42000 περίπου θεατών πού κατά μόνην 
τήν πρώτην έβδομάδα είδον τό άνωτέρω έργον.

***
Αί καινοτομία! πού έγκαινίασεν ή νέα διεύθυνσις 

τοΟ«Παλλάς», ποικίλλουσα κατά Δευτέραν ’όσύνηθες 
πρόγραμμά της μέ δύο διαφόρους άτραξιό··, ήρεσαν 
πολύ είς τό άριστοκρατικόν κοινόν της καί τάς έχει- 
ροκρότησεν ένθουσιωδώς. Ιδιαιτέρως ήρ.σεν είς 
τάς έκπροσώπους τοΰ ώραίου φύλου ή έμφάνισις 
των νεωτέρων δημιουργημάτων τών μεγάλων ραπτι 
κών οίκων τής πόλεώς μας άπό θελκτικώτατα μαν- 
νεκέν, περιφερόμενα κατά τά διαλείμματα καί πρό 
έκάστου προγράμματος είς τήν είσοδον, τούς δια
δρόμους καί τό φουαγιέ τοΰ Κινηματοθεάτρου

Επίσης άρέσει πολύ ή άπό τής όθόνης πρό τοΰ 
προγράμματος προβολή ταινίας, έμφανιζούσης τούς 
έν τή αιθούση θεατάς κατά τήν προσέλευσίν των, 
οχι δέ όλίγοι είναι οί . άποροΰντες καί έξιστάμενοι 
διά τήν έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος λή- 
ψιν, έτοιμασίαν καί[προβολήν τής ταινίας.

Παρά τάς παρά πολλών έκφρασθείσας'ί άμφιβο- 
λίας διά τήν εύδοκίμησιν τοΰ πρό τίνος άνοίξαντος 
τάς πύλας του, Κινηματογράφου “Κρόνος,, λόγω τής 
θέσεως είς ήν ίδρύθη οΰτος, αί έργασίαι^ του βαί 
νουν πλέον ή καλώς. Οϋτω, άποδεικνύεται διά μίαν 
άκόμη φοράν, δτι τά καλά έργα, καί ή καλή αίθου
σα, τίθενται άπό τό κοινόν είς άνωτέραν μοίραν 
άπό κάθε τι άλλο.

* * *
Συνιστώμεν θερμά στούς άναγνώστας μας νά δια

βάσουν δσα σ’ άλλη σελίδα γράφουμε γιά τό συμπα
τριώτη μας, μοναδικό^κριτικό τών είς τό Χόλλυγουντ 
γυριζομένων"ταινιών κ Πέτερ Χάρισσον, πού τή γνώμη 
του μέ τόση άγωνία περιμένουν οί παραγωγοί φίλμ 
καί δ κόσμος τών άστέρων καί τήν δποίαν τόσον 
δλοι σέβονται καί άποδέχονται ώς τό άπαύγασμα 
τής είλικρινείας καί τής έξαιρετικής άντιλήψεως·

Αίσθημα ύπερηφανείας, άσφαλώς, θάπλημμυρίση 
τις καρδιές δλων τών ‘Ελλήνων, γιά τήν Ικανότητα, 
τόν δρθολογισμο άλλά“καί'3τό άδέκαστον τοΰ όμο- 
γενοΰς'αύτοΰ,'πού τιμρί τή χώρα μας. ’Επίσης, δέν 
μπορεί, παρά νά άποκαλυφθή κανείς μέ σεβασμό, 
μπρός στήν ψυχική άνωτερότητα τοΰ Κινηματογρα
φικού κόσμου τής ’Αμερικής, πού δέχεται χωρίς κα
κία, χωρίς υστεροβουλία καί μικρότητα τή γνώμη 
τοΰ άνθρώπου,· πού ή δλιγόλεξη κριτική του έχει 
τή δύναμι ν’ άσφαλίζη τήν άπόλυτη έπιτυχία ή τήν 
δριστική καταστροφή ένός φίλμ, ένός ήθοποιοΰ, ένός 
δπερατέρ, ένός σκηνοθέτου. Τούς'συμφέρει’ζ.ή’δχι ή 
κριτική τοΰ Χάρρισσον δέν θυμώνουν. Άφοΰ τόλέει, 
έτσι εϊναι' παραδέχονται. .Καί, [άν είναι δυνατόν, 

φροντίζουν ■ νά διορθώσουν, είς τό μέλλον δ,τι 
εύρήκε κακό.

Πόση διαφορά μέ μερικούς δικούς μας Κινημα- 
τογραψιστάς ! Δεκατέσσαρα χρόνια τώρα [δ “Κινη 
ματογραφικός Άστήρ,, άγωνίζεται γιά τό καλό τους, 
γιά τά κινηματογραφικά συμφέροντα. Δεκατέσσερα 
δλόκληρα χρόνια, δπως δμολογεΐ ή δλότης σχεδόν 
τών Κινηματογραφιστών, δ διευθυντής του μοχθεί, 
άγωνίζεται παραβλέποντας τό άτομικόν συμφέρον 
του χάριν τοΰ γενικοΰ, άψηφώντας δελεαστικάο προ
τάσεις διά νά τηρήση τήν άμεροληψίαν του! Καί 
δμως μερικοί—μερικοί, μόλις γραφεί μία κριτική 
πού ψέγει τά τρωτά μιας ταινίας των. έξανίστανται 
καί ζητοΰν νά τόν πνίξουν. Τί θάχανες νά γράψης 
πώς τό έργο ήταν καλό; λέγουν. Τί.θάχανες!.. Μά 
ό ^Κινηματογραφιστής τής έπαρχίας, τής β' βιζιόν, 
πώς θά ήξερε περί τίνος πρόκειται! άκριβώς, ώστε 
νά κανονίση τήν έκλογή του; Κριτική αύτό θά πή. 
‘Η έξω προσωπικών φιλικών δεσμών ή άντιθέσεων 
άλλά μέ άπόλυτον άντικειμενικότητα έξέτασις ένός 
έργου... Καί τήν τακτικήν αύτήν έτήρησε καί τηρεί 
τό περιοδικόν αύτό. Πόσες φορές είς τάς στήλας 
του δέν έγράφησαν διθύραμβοι δΓ έργα άνήκοντα 
είς άσπόνδους έχθρούς τοΰ διευθυντοΰ του καί πόσες 
άλλες δέν έκτυπήθησαν άμειλίκτως έργα άδελφι- 
κών φίλων, άτόμων πού δέν θά ήθέλαμε νά πικρά 
νωμε ;

’Εν τούτοις, μερικοί-μερικοί έλάχιστοι εύτοχώς, 
δέν θέλουν νά τό καταλάβουν καί δχι σπανίως δ 
διευθυντής μας ποτίζεται μέ δξος καί χολήν άντί 
τοΰ μάνα πού άξίξει! Τί θά χάσης νά γράψης πώς 
ήταν καλό κΓ άς μήν ήταν; σοΰ λέγει δ άλλος.

Δυστυχώς! γι’ αύτούς δμως, αύτό δέν θά γίνη 
ποτέ ! Ή άλήθεια είναι πικρή, βέβαια, συχνά. Άλλά 
πρέπει νά μάθουμε νά τήν άκοΰμε. Καί ό κ. Οικονό
μου δέν θά παραβή άσφαλώς τήν άντίληψι αύτή, πού 
ήταν πάντα τό πρόγραμμά του. 'Ας πιή κΓ άλλα 
φαρμάκια! Ο δρόμος πρός τόν Γολγοθά είναι τρα
χύς πάντα. Άλλά φέρνει ψηλά. Καί είναι τόσο ώ- 
ραΐο νά πέφτη κανείς γκρεμιζόμενος άπό τόν αί· 
θέρα, παρά νά πεθαίνη βυθιζόμενος είς τόν βόρ
βορον !

* * *
Αρκετά σεβαστή ύπήρξεν ή εισφορά τών θερι

νών Κινηματογράφων τής Ελλάδος ύπέρ τής Βασι
λικής ’Αεροπορίας, άνελθοΰσα είς τό ποσόν τών 
700000 δραχμών 'Ηδη, κατ’ άπόφασιν τής Πανελλη
νίου Ένώσεως Κινηματογραφιστών, τήν 31 Δ[βρίου 
θά δώσουν πανηγυρικός έσπερίδας ύπέρ τής Βασι
λικής μας Αεροπορίας δλοι οί χειμερινοί Κινημα
τογράφοι τής Ελλάδος, τό προϊόν τών - δποίων ά
σφαλώς θά ύπερβή τό τών θερινών. Είς τό ποσόν τών 
7C0Q00 δρ. δέν περιλαμβάνεται ή δωρεάν τοΰ„κ· Άθ. 
Σκούρα'έξ έσπερίδος δοθείσης είς τό ‘Ρέξ,, περί ής 
γράφομεν ιδιαιτέρως είς άλλην στήλην.

***
Ό νέος περί λειτουργίας^ Κινηματογράφων Νό

μος τόν όποιον αύτούσιον είς άλλην · σελίδα δήμο- 
σιεύομεν, μέ τήν άπαγόρευσιν τής ύπάρξεως είς τήν 
αύτήν περιοχήν δύο κινηματοθεάτρων μέ τόν αύτόν 
τίτλον, δημιουργεί ϊένα ζήτημα, πού θά φέρη είς 
δίλημμα οόκ’ όλίγους κινηματογραφιστάς. Καί ιδού 
διατί ιΠροβλέπων τάς διενέξεις πού θά έπήρχοντο 
έάν δέν έλάμβανε πρόβλεψιν σχετικώς δ νομοθέτης,

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Αύτόματος διά πιέσεως λίπανσις

καθώρισεν δτι είς τήν περίπτωσιν τής_ύπάρξεως 
τοιαύτης συνωνυμίας, τό δικαίωμα έπί τοΰ ύπό άμφι- 
σβήτησιν τίτλου έχει δ προγενεστέρως χρησιμοποιή- - 
σας αύτόν. Γεννάται δμως τό έρώτημα · Έάν δ έ- 
χων τούς έπί τής δδοΰ Βουλιαγμένης θερινόν καί 
χειμερινόν «Όρφεΐς’ ύποχωρήση είς τά δικαιώματα 
τών κατόχων τοΰ έπί τής δδοΰ Σταδίου «Όρφέως». 
θά πράξη τό αύτό καί τό Μετοχικόν Ταμεΐον διά τό j 
«Πάλλας» του, δεδομένου δτι πρώτον έχρησιμοποίη- 
σαν τόν τίτλον αύτόν οί ίδιοκτήται τοΰ δμωνύμου 
έπί τής πλατείας Παγκρατίου Κινηματοθεάτρου 
κ. κ. Αδελφοί Πόταγα οϊτινες καί δικαιούνται νά 
τόν κρατήσουν; .

Επίσης είναι δυνατόν ό κ. Κοσμίδης τοΰ νεοϊδρυ- 
του έπί τής πλατείας Όμονοίας κινηματογράφου 
♦ Κρόνος» νά έγκαταλείψη τόν τίτλον αύτόν είς τόν 
Ιδιοκτήτην τοΰ έν. Νέςχ ’Ιωνία πρεσβυτέρου άδελψοΰ 
του, ή θά δημιουργηθή τό έπάγγελμα τοΰ... άερε- 
μπόρου Κινηματογραφικών τίτλων όπότε θά κράτη 
τόν τίτλον δ δυνάμενος νά προσφέρη τά περισσό- 
τ*Ρσ ;

Πληροφορούμεθα δτι τή πρωτοβουλία σοβαρού | 
τινός Γραφείου έκμεταλλεύσεως κινημ. ταινιών, άνε- | 
λήφθη μία προσπάθεια διά τήν ίδρυσιν μιας σώμα- | 
τειακής όργανώσεως, έντελώς άνεξαρτήτου τής ! 
Π.Ε Κ είς ήν νά άνήκουν πάντες οί διατηροΰντες μόνον , 
γραφεία ταινιών. Ή ιδέα αίίτη εΰρεν τούς θερμούς 
ύποστηρικτάς οίτινες καί σσνήλθον είς είδικάς συ
σκέψεις πρός μελέτην τοΰ ζητήματος, άλλ’ ώς πλη
ροφορούμεθα ύπάρχουν καί άλλοι άντιθέτου γνώμης 
οίτινες κυρίως δυσπιστοΰν ώς πρός τήν δυνατότητα 
μιας είλικρινοΰς τοιαύτης συνεργασίας.

Γενικώς ήμάς ή άνωτέρα Ιδέα μας εύρίσκει άπο- 
λύτως συμφώνους, πιστεύοντες μετά πεποιθήσεως 
δτι κοινή σωματειακή δργάνωσις ώς ή τής Π Ε.Κ.δέν 
δυναται νά έξυπηρετήση τούς διαφόρους έπαγγελματι- 
κούς κλάδους τής ειδικότητας τοΰ κινηματογράφου, 
διότι πλειστάκις τά συμφέροντα τοΰ ένός κλάδου 
συγκρούονται πρός τά τοΰ άλλου.

Καί έφ’ δσον έγεννήθη ήδη ζήτημα διαχωρισμού 
τοΰ σωματείου, έκφράζομεν τήν εύχήν δπως πραγ 
ματοποιηθή οΰτος, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή Π.Ε.Κ· 
θά ύφίσταται ώς 'Ομοσπονδία είς ήν νά υπάγονται 
αί είδικαί σωματειακοί ’Οργανώσεις τών Κινηματο
γράφων, τών Γραφείων Έκμεταλλεύσεως Ταινιών καί 
τών Εμπόρων Κινηματογραφικών Μηχανημάτων.

* #

Άπό μίαν έγκύκλιον ταχυδρομηθεΐσαν πρός τούς 
(διευθυντάς κινηματοθεάτρων, πληροφορούμεθα δτι 
δρύθη Σωματεϊον Ταξιθετιδων θεάτρων καί Κινημοι- 

τογράφων Αθηνών Πειραιώς. Τό πράγμα αύτό θά 
μάς ήτο έξαιρετικά εύχάριστον, άν διά τής ίδρύσεως 
τοΰ Σωματείου τούτου άπεσκοπεΐτο ή ύπαγωγή τών 
άσκούντων τό έργον τοΰ ταξιθέτου είς μίαν τάξιν 
εύκοσμίας, εύγενοΰς καί ήθικής συμπεριφοράς κατά 
τό ύπόδειγμα τών ταξιθετών τοΰ “Σινεάκ,, τοΰ 
“Κρόνου,, τοΰ κινηματογράφου Διαρκοΰς Έκθέσκως 
Ζαππείου,

Δυστυχώς ή έπιπολαιότης μεθ’ ής συνετάχθη καί 
έταχυδρομήθη ή ύπ’ άριθ. 4 έγκύκλιός του, είς τόν 
προτελευταΐον στίχον τής 2ας παραγράφου τής 
δποίας άναγράφεται δτι δ σκοττύς τής ΐδρύσεως τον 
Σωματεϊον είναι ή έκκα&άρισις, εϊ δυνατήν τον κλάδου 
μας άπό των νγιων στοιχείων», μάς κάνει νά πίστεύω- 
μεν δτι καλόν θά ήτο νά έλειπε καί ή έκδοσις τής 
έγκυκλίου καί τοΰ Σωματείου ή σύστασις. Τούλάχι
στον πρός τό παρόν.

tJj ΙΜ

Πειραιεϋς
Καπιτόλ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Στιγματισμένες γν- 

ναϊχες» «'Εθελονταί τοΰ θανάτου» καί «παληάτσοι».
Παλλάς. np,,f βλήθηοαν τά έργα «Ή κυρία μέ τάς κα- 

μελιάς», «Μιτσοΰκο» καί «Δουλειές μέ φούντες».
Σπλέντιτ. προεβλήθηοαν τά έργα «ΜαντάμΜποβαρύ» 

♦ ‘H ζωή τού Έμίλ Ζολά» καί «Ζιγκολέτ».
Χάϊ Λάϊφ. προεβλήθηοαν τά έργα «Ό κοντρολέρ τών 

βαγκόν·λί», «Νύχτες φωτιάς» καί «Ό ταχυδρόμος τοΰ 
νόιου». , < %

Αττικόν, προεβλήθηβαν τά έργα «φά μυστικά τοΰ 
Ιπποδρομίου», ·’Ασύλληπτο? άνθρωπος» καί «χεκόγια».

Βαλκάνια. προεβλήθηοαν τά φίλμ «Πανάμ», «*Η κν
ρία μέ τάς καμελίας» καί «Νέα Άτλαντίς».

Ρέξ. προεβλήθηοαν τά φίλμ Ό κυκλών, ‘τό τριπλοϋν 
έγκλημα, καί ‘η πόλις τής αμαρτίας.

Φοίβος, προεβλήθηοαν τά έργα «πέερ Γκύιτ», «Τα 
δύο χαμίνια» καί «τάρας Μπούλμπα».

' Απόλλων (Ν. Κοκνινιάτ;. προεβλήθηοαν τά έργα *τό 
μεγάλο μυστικό, ‘τό κρυπτογράφημα 413, καί ‘Τρόικα,.

Εκλαίρ (Ν. Κ°κκινιάς). Προεβλήθηοαν τά φίλ “Απ’ 
τό θάνατο στή ζωή, ‘Ρωμαίος καί Ίουλιέττα, καί ‘Η κυ
ρία μέ τάς καμελίας,.
(Βεσσαλονίχη

Ήλύσια. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ή κυρία έ τάς 
καμελίας» έπί δύο έβδομάδας, Πρίν άπ"τό ήλιοβασίχ8υμα 
καί Δουλειές μέ φούντες-.

Διονύσια. Προεβλήθηοαν τά έργα Ό φόβος», «Ό 
κυκλών», «Στιγματισμένες γυναίκες» καί «Ή ζωή τού 
Αίμιλίου Ζολά».

Παλλάς. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τό τελευταίο τραίνο 
άπ’ τή Μαδρίτη», «Ό ταχυδρόμος τοΰ Νότου», «Διπλοϋν 
έγκλημα τής γραμμής Μαζινό» καί «‘Ο χάρος διασκεδάζει

Π τέ. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τά μαργαριτάρια τοΰ 
στέμματος», «Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλλίας , «Ψυχές 
στή θάλασσα» καί «Μιά νύχτα μιά ζωή».

Λευκός Πύργος. Προεβλήθηοαν τά έργα Ή χορεύτρια 
I τοΰ μεσονυκτίου», «Φωτιές στήν Κίνα», «Ή γυναίκα τοΰ 
ί καταδίκου» καί «Γόης.. 24 καρατιών».

Τιτάνια. Προεβλήθηοαν τά έργα »'Ανήσυχες ψυχές», 
I «Τά ψεύδη τής Νίνας Πετρόβνα», «Ή ιστορία γράφεται 
! τή νύχτα» καί «Μαντάμ Μποβαρύ».

’Χλκαζάρ. ΙΓροεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μικρός λόρ
δος», «Ή χαραυγή τής δόξης», «Φροελάϊν Λίλλι» κοί «Τό 
μεγάλο μυστικό».

'Απόλλων. Προεβλήθηοαν τά έργα «Ή φυγή τοΰ 
Ταρζάν», «Κατηγορουμένη είσαι ανήλικη ; », «"Αννα Κα· 
ρένινα», Μιά νύχτα στή Μόσχα», «’Επέλασις τής ’Ελα
φρύς Ταξιαρχίας», «Άστατη γυναίκα», «Τό λευκόν φορ- 
τίον» καί ‘Υποβρύχιον βασίλειον».

"Αττικόν. Προεβλήίησαν τά έργα «‘Ο ματωμένος στί
βος», « Υπερασπιστής τοΰ νόμου», «Μυστικός πράκτωρ», 
«Ί£ χαραυγή τής δόξη , Μερίδιον τοΰ ράντς», «Τά χέ
ρια πού μιλοΰν» καί «Ό λόγος τοΰ γκάγκστερ».

"Αχίλλειον. Προεβλήθηοαν τά έργα «Τό μάρς τών 
οΰσσάρων«, «‘Ο ταχυδρόιιος τοΰ ’’τσάρου», «Κατηγορου
μένη είσαι άνήλικη», «Εύθυμη χήρα», «Σήμερα ζοΰμε«, 
«Ναυτική ανταρσία», «‘Ο λευκός γάμος» καί «Λουί Πα- 
στέρ».

"ίί&νικόν. Προεβλήθηοαν τά φίλμ «Άλλόιρια», «Λουί
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Παστέρ», «Ραντεβού στή Βιέννη» καί - Βέρα Ίβανόβνα».
“Ιλιον, Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ηρωικές καρδιές«. 

Ιό σκυλί πού ουρλιάζει», 'Βασίλισσα τοΰ πόνου», «‘Η 
χορεύτρια τοΰ μεσονυχτιού», «Τό τελευταίο τραίνο άπ’ τή 
Μαδρίτη», «Άνθρωπος ύπό τήν γέφυραν», «Έπέλασις 
τής έλαφράς ταξιαρχίας» καί «Άστατη γυναίκα .

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουκρητία Βορ- 
γ.α», «Στιγμές αγωνίας», «Λευκή αδελφή», Βοκάκιος», 

Σκύλλα», «Στην κολασι τής ζούγκλας», «‘Ο ταχυδρόμος 
τοΰ τσάρου», «Βιεννέζικα καπρίτσια», «Σαμψών, «Γίγαντες 
τών θαλασσών«, «Σκιές τοΰ παρελθόντος» καί «’Αόρατος 
κίνδυνος»,

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Θάλασσες τής Κί
νας», «‘Ο Μπάστερ ελληνιστής, «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν»», 
«Όχι πιά γυναίκες-, «Λουΐ Παστέρ«, «Νικητής μέ τό 
στανιό», «Άννα Καρένινα» καί «Φωτιές στήν Κίνα».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό δύο ση
μαίας», «Στά βάθη τών ωκεανών», «Βαρώνος άτσίγγανος» 
«Όταν ή πόλις κοιμάται», «Εύθυμη χήρα», «‘Υπό δίαι
ταν», «Ζοΰντεξ» καί «Ήρωε; τή; ζούγκας».

Φοϊνιξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τυχοδιώκτης», «Σινι
κόν τείχος», «"Οτσι τσόρνια», «Εύθυμοι άτσίγγανοι», 

> Σπασμένες άλυσσίδες» καί «Κλεοπάτρα».
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», «Παντρεύω τή μαμά μου», «Ρωμαίος καί 
Ίουλιέττα», «Ή δεσποινίς Μότζαρτ» καί «Ό άγγελος τοΰ 
σκότους».

Παν&εο·.· (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ρό- 
τσιλδ», «Οί λογχοφόροι τής Βεγγάλης», «Παντρεύω τή 
μαμά μου», «Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου», «Ή δεσποινίς 
Μότζαρτ» καί «Ό καπετάν Γενάρης».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Λουΐ 
Παστέρ», «Μέσα στόν κίνδυνο·, «Ρότσιλδ», «ΟΙ πείρα 
ταί τής χαμένης νήσου», «Ματωμένες όχθες», «Ή έκδί- 
κησις τών θηρίων», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί «‘Ο 
μουσικός καί ό αστυνόμος». Άνδριόπονλος
Πάτραι

Ιντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο άγγελος τοΰ σκό
τους», «Όταν ή σάρξ προστάζει», «Σπασμένες άλυσσίδες», 
Αγαπώ όλες τίς γυναίκες», «Ό μεγαλύτερος έρως τοΰ 
Σοΰμπερτ», «Οί δύο μάγκες», «Έπανάστασις στό Πεκίνον» 
καί «’Ανήσυχες ψυχές».

Πάν&εον (Αίθουσα).* Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κα
πετάν Γενάρης», «*Ο άγγελος τοΰ σκότους», «Όταν ή 
σάρξ προστάζει», «Σπασμένες άλυσσίδες», «Τριπλοΰν αί
νιγμα», «’Αγαπώ όλες τίς γυναίκες», «Ό μικρός λόρδος», 
«Μετά τήν προδοσίαν», «Ή μεγαλύτερη δόξα», «Έπανά- 
στάσις στό Πεκίνο» καί «Ερωτικές αναποδιές».

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μου
σικός καί αστυνόμος», «Ό καπετάν Γενάρης», «Ό εκδι
κητής», «Ό άγγελος τοΰ σκότους», «Φόνος στή Βουδαπέ
στη», «Σπασμένες άλυσσίδες», «* Αμαρτωλή νεότης», «Μετά 
τήν προδοσίαν», «Οί δύο μάγκες» καί «‘Ο μικρός λόρδος . 

_ Ή κίνησις τών κινηματογράφων μας εφέτος έξαιρετι- 
κώς ζωηρά τοΰτο δέ οφείλεται κυρίως είς τήν προσπά
θειαν τών επιχειρήσεων δτως παρουσιάσουν έργα έξαιρε- 
τικά καί νεώτερα πράγμα τό όποιον έκτψαται δεόντως 
ύπό τών συμπολιτών ματ. Άνδριόπονλος
Βόλος

Αχίλλειον, Προεβλήθησαν τά έργα «Μετά τήν άνά- 
κρισιν», «Ρούμπα», <Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», 
‘Η πριγκήπισσα Αάγμαρ. ,‘Σιαυροφοριαι, ‘Ο πρίγκηψ τών 
ονείρων, «Ή πόλις τή; άμαρτίας» καί «τό άγκίλιασμα 
τοΰ θανάτου».

Τιτάνια, προεβλήθησαν τά έργα «γό τελευταίο τραίνο 
άπ’ τή Μαδρίτη», «Βωβά χείλη», «Νέοι άνθρωποι», «‘Ο 
στρατηγός πέθανε τήν αυγή», «’Εγώ καί ή αΰτοκράτειρα > 
«Αγνή Σουζάνα» καί «Πόρτ Άρθούρ».

Απόλλων— Κύματα, προεβλήθησαν τά έργα «Ή βα

σίλισσα τής ζούγκλας», «Μετά τήν καταδίκην», «Στήν η
λεκτρική καρέκλα», «φύ μαύρο γεράκι», «Νυκτερινή περί
πολος», «Τσ.γγάνικο ρομάντσο», «Ή μσάκα τοΰ θανάτου» 
καί «Μοιραία γυναίκα».
Κκλάμα ι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρεις άγάπες τοΰ 
Σοΰμπερτ», «Μιχαήλ Στρογγώφ», «Ιντερμέτζο», «Μπαλ- 
λάντα», «Ή έπιστροφή τοΰ Τσαντοΰ» καί «Σονάτα 
Κρόϋ τσερ».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρούμπα», «Λευ
κός άγγελος», «Μυστικός πρίκτωρ 13», «Κόστα Ντίβσ», 
«Τό σκανδαλον τής Όπερας» καί «Καζίνο ντέ Παρί». 
Καλάλαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μάνυα», «Οΰγγαρέ
ζικο αιμα», «Καράνκα», «Δύο μάγκες», «Αΰτοκρατορικό 
ρομάντζο», «Άς χορέψουμε» καί «Μπακαρά».

“Εσπερος. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ρωμαίος καί Ίου 
λιεττα»^ «Φίλησε με Έντυ», «Οί λογχοφόροι τής Βεγγά. 
λης», «Ένας μεγάλος έρως τού Μπετόβεν» καί «‘Ο ένο· 
Χ°5’· Ήπατάγιας
Αΐγιον

‘Ανάπλασες, , Προεβλήθησαν τά φιλμ -Κορυδαλλός», 
«Ζίκφελδ», «‘Ο ακάνθινος δρόμος», «Ερωτικές καδρίλ- 
λιες», «Στραντιβάρι», «‘Ο δρόμος τών αετών», «Σόου 
Μπώτ», «‘Ο άνθρωπος ποΰ δέν γνωρίζει έμπόδια» καί 
«Μόντε Κάρλο».

Ήπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή «ύτυχια», 
«Φίλησε με Έντυ», «Τό ημερολόγιου μιά; ερωτευμένης», 
«Βιεννέζικα καπρίτσια», «Ή ίκδίκησις τοΰ Σ*ΐ»η· καί 
«Έρως καί ηθική». ΚαρβΙλας
Αΐγιον

Ανάπλασες. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτικές κα- 
δριλλιες», «Στραντιβάρι», «‘Ο δρόμος τών άετών». «Σόου 
Μπώτ», «Ό ανθρωτος πού δέν γνωρίζει έμπόδια», «Μόντε 
Κάρλο», «Ματωμένος θησαυρός», «Ή φυγή τοΰ Ταρζάν» 
«‘Η φωνή τού πεπρωμένου», «Άννα Καρένινα», «Λέσχη 
κοριτσιών»», «“Οχι πιά γυναίκες», «Ξένοι στήν άγάπη-, 
«Περιπέτειαν δολλαριούχου» καί «Άοχολίαι συζύγων».

λΚπουφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Βιεννέζικα κα
πρίτσια», «‘Η έκδίκησις τού σεΐχη», «Έρως καί ήθική», 
«Ο κήπος τού. Αλλάχ», «Το μαύρο ντόμινο», »Σΰ είσαι 
η ευτυχία μου», «‘Ο άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα», «Νύ
χτα γάμου», <Ό γολγοθάς μιάς γυναίκας», «Ό Έντυ φα
κίρης», «Ή τελευταία άγάπη» καί ή περιοδεία τής Α. Μ. 
καί τοΰ κ. πρωθυπουργού είς Πελοπόννησον. Καρβίλας 
Άογοστόλιον

Τετάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Νανά-, «Ντανιέλλα 
«Νατασσα», ‘Ο πρίγκηψ Ιωάννης» και «Μασκαράντ».

Βουτσινά' 
X οτ λχ ί ς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Μάρθα», «Λευκοί 
Σκλάβοι», Μιά γυναίκα δίχως σημασία», Μπαλλάντα», 
«Τό χρήμα», Τύ ξύπνημα», Ένα τραγούδι άπ’τή Βιέννη», 
«Οΰγγαρέζικο αίμα», «Πρό παντός ψυχραιμία» καί «Έγώ 
καί ή αΰτοκράτειρα». Λνκόπ.
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα »Τό μυστικόν 
τών Βοροντσέφ», Ή δεσποινίς λοχαγός», «Σκιές τοΰ πα
ρελθόντος», «Άλλότρια», «Χέρμαν καί Δωοοθέα», «Μιά
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χρυσή καρδιά», «Μιά νύχτα στό Δούναβι», Ό καταδό- I 
της», «Μαρία Θηρεσία», «Μπόμπες στή Σαγκάη», «Τό μυ
στικόν τοΰ λοχαγού τών ούσσάρων», «Παράδεισος γυναι
κών», «‘Ο μικρός ήρως», «‘Ο μεγαλείτερος έρως τοΰ Σοΰ
μπερτ», «Γυναίκες πολυτελείας», < 01 δύο μάγκες», < Μπαλ
λάντα», «Τό έγκλημα ένός αθώου», «‘Ο Σαρλώ στρατιώ
της», »Ή κατάρα τοΰ Δερβίση», Μίστερ X , Νύχτες 
Χαβάης» καί «Πρός τήν δόξαν».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα »Ή κατάσκοπος μέ 
τά γαλανά μάτια», ‘Η σάρξ προστάζει», «Τό μούρο φεγ
γάρι», «Μιά νύχτα μιά ζωή», «‘Ο κόμης είναι κορίτσι». 
• Μπολερό», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα· καί «Οί λύκοι με
ταξύ των». Κωστομητσόπσυλος
Λάρισα

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα πέ®0 Γκύντ», «Έπί 
τέλους μόνοι», τό γαλάζιο βάλς», «Ρωμαίος καί Ίου
λιέττα», «Ό δρόμο; τής καρδιάς», «Λέσχη κοριτσιών» 
«Ιντερμέτζο», «Οί δύο μάγκες», «Ό χορός είν’ ή ζωή 
μου», «Λευκή αδελφή» καί «‘Η πόλις τής άμαρτίας.

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αντώνιο Άντ- 
βέρσο», «Τθ μυστήριον τού Εξπρές», «Ό κύριος μέ τό 
χαμόγελο», «Όχι πειά γυναίκες», «Δημόσιος ήρως No 1», 
«Τό ξυπνητά», «Ύπό τήν σκιάν τής λαιμητόμου», «‘Ο 
πειρασμός», «Μπέν Χούρ», «Βουβά χείλη» καί »Ψυχές 
στή θάλασσα». ' ίίπαγκογιάννης
Άγρίνιον

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δρόμος πρός τά 
κάιεργα·, «Ύπό δίαιταν», «‘Ο καπετάν Γενάρης», «Έπα· 
νάστασις στά χαρακώματα», «Θά πάρω έναν εκατομμυ
ριούχο-, «Όνειρον θερινής νυκτός», »Ό χορός είν’ ή ζωή 
μου», «Θείο τραγούδι», «‘Η ζωή αρχίζει σήμερα», «Μα
τωμένη χαραυγή καί «’Ερωτικόν κοκτέιλ».

Διονύσια Έναρξις λίαν προσεχώς ύπό τήν διεύθυνΟιν 
τοΰ κ. Κίμ. Βλατά. Χατζηγεωργίον
Άμαλιάτ.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ποτέ δέν είν 
αργά», «Ή δεσποινίς κυρία», Τό τελευταίο βάλς τοΰ 
Σοπέν», Ό μικρός ’Ιάκωβος», »Ή μνηστή τοΰ Φρακεν- 
στάϊν», «Χαιρετισμός στή σημαία», «Νύχτες Μόσχας», «Ό 
άσωτος υιός» καί «Μπουμπούλ ό βασιλεύς τών νέγρων».

Τιτάνια, προεβλήθησαν τά έργα Γό λυκόφως τών 
τσάρων καί «Μαριέττα», Μποτοίζος
-άεβάδεια

Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα “Ενοχος», «Έπέ- 
λασις τής έλαφράς ταξιαρχίας», Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ 
τσάρου», «Ό δόκτωρ ’Επαμεινώνδας», «τολμηρά νειάτα», 
Ρωμαίος καί Ίάυλιέττα», Σκιές ποΰ περνούν , «Λευκή 

αδελφή», < Όνειρα πού σβύνουν», «‘Ο πόθος καί «Μα- 
ριέτια».

'Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα Ό Δήμιος» καί 
ί «Να τική ανταρσία », Δ Πανουργίας

Πΰργος
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρόμος τής 

καρδιάς», «Αμόκ», «Παρίσι—Πετρούπολις», «Νιτσέβο» 
καί «Οί δύο μάγκες» έπιτυχώς.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πσγκανίνι», «Σύ 
είσαι ή ευτυχία μου», «Κοιτώνες κοριτσιών», «Στό δρόμο 
τής ζωής» καί «Αντώνιο ’Αντβέρσο». Άποστολόπουλος 
Καβάλλα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκή αδελφή», 
« Ο περιπλανώμενος νεκρός», «‘Αγνή Σουζάνα», «Άπό τό 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΑΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

CINETECNICA
‘T°".“.a.· ΔΗΜ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ

θάνατο στή ζωή», «Ανήσυχες ψυχές», «Λουκρητία Βορ- 
γία», «Κυκλών», «Άγνωστος», -«Μικρός ήρως», καί «Τά 
ψεύδη τής Νίνας πετΡ0βνα»

‘Ολύμπια, προεβλήθησαν τά έργα «Μπέν Χούρ»,«Πρε 
μιέρα», «Τρόικα», Ρότσιλδ», «Τό τελευταίο τραίνο απ τή 
Μαδρίτη, «Τά μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», «Εις τήν υ
πηρεσίαν τής Γαλλίας», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», «Ται 
χυδρόμος τοΰ νότου», «Πριν τό ήλιοβασίλεμμα» και 
«Τό έγκλημα τής γραμμής Μαζινό».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο πρίγκηψ τού 
μεσονυκτίου»», «Φροελάϊν ντόκτωρ», «Δός μου αύτή τη 
νύχτα», «Βασίλισσα Βικτωρία», «Ό χάρτοκλέπτης»», «Το 
τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη», «Είς τήν υπηρεσίαν 
τής Γαλλίας », «Ή κυρία μέ τάς καμελίας » καί «Ύπό τό 
βλέμμα τοΰ Βούδδα«. Βασιλακος
S ά ν 8 η

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Νιτσεβό,, 1 Μόσχα 
Σαγκάϊ,, “Ανοιξιάτικες αγάπες,, “Μοντέρνοι Καιροί,, “Δέν 
είμαι έγώ ό ένοχο;,, “Οΰγγαρέζικο αίμα,, “Φροελαίν 
Λίλλι,, “Έγκλημα καί τιμωρία,, “Σερενάτα Σοΰμπερτ,, 
“Τά μυστήρια τών Παρισίων,, καί “Καράγκα.,.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα “Γαρζάν,, ‘ Μον
τέρνοι Καιροί,, καί ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος “ Καλ
λιτεχνική Συντροφιά,,. Παρασχίδης
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά ψεύδη τής Νί
νας Πετρόβνας», «Σταυροφορίαι», «Πϋρ», «Μετά τήν ά- 
νάκρισιν», «Μή κοιμηθής πριν σέ φιλήσω», «Πριν άπ τό 
ήλιοβασίλεμμα», «Νιτσεβό», » Μόσχα —Σαγκάη», «’Ανοιξιά
τικες άγάπες», «Μοντέρνοι Καιροί»,’ «Δέν είμαι έγώ ο 
ένοχος», «Οΰγγαρέζικο αίμα», «Φροελάϊν Λίλλι», «Έγ
κλημα καί τιμωρία», «Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Τά μυστή 
ρια τών Παρισίων« καί «Καράνκα».

Πάν&εσν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταρζάν», <Μον- 
τέρνοι Καιροί» καί ήδη δίδει παραστάσεις ό θίασος «Κσλ. 
λιτεχνική συντροφιά». · Παρασχίδης
Σέροκι

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρεμιέρα», «Ούρά- 
νιον κονσέρτο», «Πΰρ!», «Ένα δράμα, μια ζωη», «Τα 
μαργαριτάρια τοΰ στέμματος», Φτωχό πλουσιοκόριτσο 
καί «Ή κυρία μέ τάς καμελίας».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κρυπτογράφημα 
τοΰ δίσκου 413«, «Φροελάϊν ντόκτωρ», «Τρόικα»», «‘Ο τα
χυδρόμος τοΰ Νότου», «Βέρα Ίβανόβνα» καί «Στήν ΰπη· 
ρεσίαν τής Γαλλίας». βακιρτζής
Δράμα

Ήέγας. Προεβλήθησαν τά έργα “’Ερωτικό ξύπνημα,, 
‘Μαγικές μελωδίες,, “Ραμόνα,, “Ραντεβού στή Βιέννη,, 
“Η χαραυγή τής δόξης,, “Ο £αρλώ στό μέτωπο,, “Σαμ
ψών,, “Ο καπιταΐν Μπλούντ,, μέ< άφαντάστως μεγάλην 
έπιτυχίαν, “Θά σ’ αγαπώ παντοτεινά,, “Φροελά’ι’ν ντό
κτωρ,, “Ο δρόμος πρός τήν δόξαν^,, καί “nc0i-

Πάν&εον. προεβλήθησαν τά έργα “τολμηρά νειάτα,, 
“‘Αποστολή,, 'Υπηρεσία κατασκοπείας,, “Η φωνή τής 
ζούγκλας,. “Στά βάθη τοΰ ωκεανού,, “Γυναίκες ΰποκό- 
σου„ “Τό αϋτοκίνητον 99 , “Μεφιστό,, “Αόρατος κίνδυ
νος,, “Ο πόλεμος τοΰ εγκλήματος,, καί “Λευκοί σκλάβοι,, 
Keperivn

'Αττικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Προσωπιδοφόρος 
παλαιστής», «Ό δήμιος», «Μπάκ δ εκδικητής», «Υπηρε
σία κατασκοπείας», «Έπέλασις τής'Ελαφράς Ταξιαρχίας »



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

«Τό μονοπάτι τών ληστών», Σταυροφορία , Τό ζωντανό | 
πτώμα», ‘Η μάστιξ τών γκάγκσ;ερ«, < Μεφιστό , Μόσχα ; 
—Σαγκάη -·, «Φτωχό πλουσ,οκόριτσο >, Τό δράμα τοΰ Μά 
γιερλιγκ», «Στά γαλανά νερά τοΰ Βοσπόρου», Παρισινή | 
ζωή», «Στά νύχια τών θηρίων», «Τό σπήιι τοΰ μυστη
ρίου» καί Τά μυστήρια τών Παρισίων-. ‘Α&ανασιάδης 
Σύρο;

Ποαειδών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βασιλεύς τής 
τόλμης», «Βασιληάς γιά μιά νύχτα» καί «Τό μεγάλο του 
κόλπο».

Προσεχώς έναρξις τοΰ έν ιώ Δημοτικφ Θεάτρφ, Κινη
ματογράφου «Απόλλων» Συνοδινδς
Σύρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Είμαι ένας δρα- 
πέτης», «Ποτέ δέν είν’ άργά», «Ό γονδολιέρης τής Βε
νετίας», «Τό φάντασμα τοΰ Ώκεανοΰ», «Μιχαήλ Στρογ- 
κώφ», «Βρήκαν τό μαστ»ρί του;», «Στραντιβάρι», «Ή 
πυγμή τοΰ νόμου» και «Οι λύκοι μεταξύ των. Σννεδινδς 
> let

Άστήρ· Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σύνθημα τοΰ 
Ζορρό», «Ρόζ Μαρΐ», «Στή χώρα'τών άνθρωποφάγων», τό 
ζουρνάλ τής υποδοχής τοΰ πρωθυπουργού μας είς Άγκυ 
ριν, «Βατερλώ», «‘Ερωτικές καδρίλλιες», «Τό λημέρι τοΰ 
διαβόλου», «Μαντάμ Πομπαδούρ», «Τά δύο κοθώνια» καί 
«Τό ρόδον τοΰ μεσονυκτίου». Βονδούρη;
Βαθύ (Σάμου)

'Απόλλων, Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες καρναβα
λιού», «"Αβε Μαρία» καί «Τάρας Μπούλμπα»

ΠάΙλας. "Εκαμε έναρξιν μέ τό έρον «‘Η εύθυμη χήρα} 
Μυτιλήνη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καζινό ντέ Παρί», 
- Ό δόκτωρ Σωκράτης», «Ή χαραυγή τής δόξη:», «Ό 
δρόμος πρός τά κάτεργα», «Στέλλα Πάρις», «Μυστική 
άποστολή» καί «Μπετόβεν».

Σαπφώ Προεβλήθησαν τά έργα «Σπασμένες άλυσ· 
σίδες»/«’Αρσέν Λουπέν» καί «Λευκοί σκλάβοι». Έν τφ 
μεταξύ έδόθησαν καί 15 παραστάσεις ύπό τοΰ θιάσου 
Κρεββατά - Πατρικίου. Σωφρονιάδης 
Μυτιλήνη

Σαπφώ, Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στό Δού 
ναβι», «‘Υπό δίαιταν», «‘Ο Δόκτωρ’Επαμεινώνδας», «Τρεις 
είγάπες τοΰ Σοΰμπερτ», «Τό χρήμα» καί «Αγαπώ δλες 
τής γυναίκες».

Hav&eov. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Άρλέτ καί οί 
μπαμπάδες της», «Ένοχος», «Μιά νύχτα στό Μαξίμ», 
«Ή κόρη τοΰ Δράκουλα», «Επικίνδυνη γυναίκα», «Πριγ- 
κήπισσα γιά 30 ημέρες», «Στά ίχνη τοΰ σατανά» καί 
«Χάρισε μου τήν καρδιά σου». Σωφρονιάδης
Κέρκυρα

ϋοιχιλιων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά μυστικά τής 
δακτυλογράφου», «Μιά νύχτα στό Δούνσβι», «Τά μύστη- 
ρια τών Παρισίων«, «Τό συνέδριον χορεύει», «Μαρία 
Στούαρτ», «Καίνιξμαρκ», «Μονάχη στή ζωή», «Ναυτική 
παρέλασις», «Ντανιέλα», «‘Η μικρή Κατερινοίλα», “Ζ γκ· । 
φελδ„ “Τό σπήτι τοΰ μυστηρίου,, "Χαμένη πολιτιία,, “Οί ' 
δύο δρόμοι,, ‘ Παθ8ίσακτος,, “Σταυροφορεΐαι,, “Ρεγγίνα,, 
“Η ζητιάνα τής άγάπης, “Άννα Μαρία,, “Διοβατιχά 
πουλιά,, “Η κοιλάς τοΰ τρόμου,, καί “Η άποστολή τοΰ 
θανάτου,,.

Κατόπιν διαταγής τής Νομαρχίας άπηγορεύθη ή προ
βολή τϋς ταινίας «’Αποχαιρετισμός στή σημαία».

Δηιιοτιχόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Όταν μιλά ή 
καρδιά», «Μάρθα», «Έγώ καί ή αΰτοκράτειρα*, «Νέα Ύ- 
όρκη-Μιαμί» καί «Τά δύο χαμίνια». ΣαξανΙδης
Χανιά

Πάν&ίον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μητρότης», «Γι
γαντομαχία έρυθροδέρμων», «Σπασμένες άλυσσίδες», «Θά , 
σ’ άγαπώ παντοτεινά», «*Ο Σαρλώ στρατιώτη:», «Τά , 
^νη τοΰ σατανά», «Άνναμαρί», «Μητροπόλιταν», «‘Υ.τό I

δύο σημαίας», «Τό λαχεϊον τής αγάπης», « Επικίνδυνος 
άποστολή», «Ό ένοχος», «Ή σαρξ προστάζει», «Τό κο
ράκι·, «Οί γρεναδιέροι τής άγάπης» προβληθέν μέ τόν 
τίτλον «‘Ο λοχαγός τών οΰσσάρων», «Ακάνθινος δρό- 
μκ», «Κοιτώνες κοριτσιών», «Τά δύο χαμίνια», «Οί λΰκοι 
μεταξύ των», «Γκάρτσια», «‘Η μικρή έπαναστάτις», 
«Μβσα στήν καταιγίδα»,, «Εύθυμοι άλήτες», «Τό πήδημα 
τοΰ θ.ινάτου» “Ταρζάν,, καί “ΟΙ δύο μάγγες,,.

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Νύχτες στή Σιγκα
πούρη», «Στέλλα Πάρις», «‘Ο δρόμος πρ^ς τά κάτεργα», 
«Μπαλλάντα», «Νύχιες τοΰ Μόντε Κάρλο», «Μιχαήλ 
Στρογγώφ», «Πρό παντός ψυχραιμία», «Ό παράδεισος 
τών γυναικών», «‘Π φυγή τοΰ Ταρζάν», «Άγγελος τοΰ 
σκότους», «Δεσποινίς Μότζ· ρτ», «Ρωμαίος καί Ίου 
λιέττα», «"Ενα είκοσιτετράωρον», «Τό χρήμα», «Ταξεϊδι 
στό Χόλλυγ .υντ», -Νιτσεβό», “Πομπαντούρ,, “Έπί τέ
λους μόνοι,, ‘‘Κορίτσια πού χάθηκαν,, “Ηρωικές κσρ 
διές„ καί “Μιά γυναίκα χωρίς σημασία,,. Κλάρχ 
Ήράκλεον

Μινώα. Προεβλήθησαν τά έργα “Η γόησσα τοΰ 
Μόντε Κάρλο,, “Άννα Καρένινσ,, “Η φυγή τοΰ Ταρ
ζάν,, “Τό σκά”δαλον τής "Οπερας,, “Η’Επιφυλακή,. “Χέρ- 
μαν καί Δωοοθέα., “Σκιές τοΰ παρέλθόντο:,, “Υποχθόνιοι 
γίγαντες,, "Γυμνές γυναίκες,, “Η βασίλισσα τοΰ πόνου , 
“Κοιτώνες κοριτσιών,, “Ρεγγίνα,, “Γκάρτσια,, ' Μεσ' τήν 
καταιγίδα,, καί "Η δεσποινίς λοχαγός,,.

Πουλαχάχη. Προεβλήθησαν τά έργα “Η μεγαλύτερα 
δόξα,, “Λέσχη κ->ριτσιών,, “Πέερ Γκύντ,, “Ο κύριος 
προϊστάμενος,, “Ο κήπος τοΰ Αλλάχ,, “Η Άρλέτ καί οί 
μπααπάδες της,, “Βέρα Ίβάνοβνα,,. “II μέλλουσι ζωή,, 
"Ντανιέλλα,, “Οί δύο μάγκες,. ‘Ή δεσποινίς Μότζαρτ,, 
“Μάνυα,, “Τό χρήμα,, καί “Ο δόκτωρ Επαμεινώνδας,,. 
Ρέβυμνον

Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κάστα 
Νιίβα». «Γολγοθάς», «Ό Πόθος», «Ή μητρότης», «Γό 
ίπτοδρόμιον τοΰ θανάιου», «Χωρίς οικογένειαν», «Εύτυ 
χία», «Εύθυμη ζωντοχήρα», «‘Η χρυσή πεταλούδα», «Ρόζ 
Μαοί», «Χρυσοθήραι«, «Ουγγρική ραψωδία», «Μάνυα» καί 
«Εύθυμοι άλήτες». Όδ. Παπ,

ΕΓΓΡΑΦΑΙ Κ»Ι ΑΝΑΝΕΏΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

1. Χατζηδημητρίου Μυτιλήνη 1-10-937 Μέχρι 30 - 9 938
Π Χατζηανδρέας 1-10 937 » 30 9-938
Χρ. Μοσχοβίτης Καβάλλα |-11-937 » 30 10 933
Χρ Σιάκας Ξάνθη 1 11-937 » 30-10-938
Ν Σαμπατάκος Άθήναι 1 12-937 » 30-11-938
Άνζερβός A. Ε. 1 12 937 » 30-1L-938
Α. Ε. Κ Ε. 112-937 » 30-11-938
‘Ελλην. Κιν· "Ενωσις » 1-12-937 » 30 11-938
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11 ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΜ/ΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ |: 

|| ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΥ || 
1g ΟΔΟΣ ΤΟΣΙΤΣΑ 6α ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛΕΦ. 23-593 gi 
||| Τά Τυπογραφεία μας πλουτισθέντα μέ 1= 
|g τούς ειδικούς χαρακτήρας, άναλαμβά- g| 
ξ| νουν έκτυπώσεις καί έμφανίσεις έπί τών g= 
|= ταινιών ήγγυημένως μέ ταχίστην παρά- ig| 
II δοσιν καί μέ τιμάς έκτός συναγωνισμού. ||ϊ 
ifi________________________________ |ι|
|^|||ΙΙΙΙΙΙΙ|||Ι|ΙΙι|||||||Ι|ΙΙ|ΙΙΙ||ΙΙΙΙΙΙ|ΠΙΙΙΙΙ||Ι|||||||||||||||||Ι|||||||||||Ι|ΙΙ|||||Ι||||||||||ΙΙΙΙΙΙ|||ΙΙ|||||||||||||||||||||Πέ3 
*1 ΙΙΠΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ mill Mtllllll iiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiim lllllllllllllllll IIIIIUIIIR
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REX
01 ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΕΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 

Μέχρι σήμερον έχουν έφοδιασδή 
μέ Πυροσβεστήρας

REX
ΟΙ ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΑΖΕΣΤΙΚ
ΕΛΛΑΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ

’Αθηνών

ΜΟΝΤΙΑΛ 
ΖΕΦΥΡΟΣ 
ΑΙΓΛΗ 
ΟΡΦΕΥΣ 
ΦΩΣ 
ΗΛΥΣΙΑ

Πειραιώς

ΚΡΥΣΤΑΛ Καλλιθέας
ΑΣΤΗΡ Δραπετσώνας
ΕΚΛΑΙΡ
ΑΛΚΑΖΑΡ

Ν. Κοκκινιάς

ΑΠΟΛΛΩΝ ,,
ΡΕΞ Τρικκάλων
ΤΡΙΑΝΟΝ Ναυπλίου
ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΑ
ΑΔΕΛ. ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ’Αθήναι
ΑΔΕΑ. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΤΣΙΜΩΝΙΔΗ Βόλου
Al ΚΛΙΝΙΚΑ!
ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ’Αθηνών
ΠΟΘΗΤΟΥ „ 1
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πειραιώς

Καί πλεΐστοι άλλοι Κινηματογράφοι 
Εργοστάσια και Κλινικοί

Βορείου ‘Ελλάδος — Βόλου — Πατρών 
καί άλλων πόλεων

Εγκεκριμμένοι ύπό τής Πυροσβεστικής 
'Υπηρεσίας ’Αθηνών

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ZHNQN ΛΑΟΪΤΑΡΗΣ
^Σωκράτους 43 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλέφωνον 52.476

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ ί Σι*
Λυκούργου 18—ΑΘΗΝΑΙ—Τήλέφ. 52.695

β!ΑΘεΤΟΛ\€Ν
Τά έμπορικότερα ’Επεισοδιακά καί Περιπετειώδη 
έργα πού έξασψαλίζουν τάς μεγαλειτέρας εισ
πράξεις, ώς καί Ικανόν άριθμόν Κάου Μπόϊς.

1
‘Επεισοδιακά

Η ΧΑΜΕΝΗ ΖΟΥΓΚΛΑ πράξεις 25
ΘΥΕΛΛΩΔΕΣ ΤΡΑΙΝΟ » 25
ΛΥΚΟΣΚΥΛΛΟΣ PIN-TIN ΤΙΝ» 25

ΑύτοτεΙί} περιπειειώδη

ΑΕΤΟΙ ΤΟΥ ΑΕΡ0Σ 
μέ τόν Νόρμαν Κέρρυ 

ΤΥΜΠΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
μέ τόν Βάρνερ Όλαντ 

ΙΝΔΙΑΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
μέ τόν Τζ. Μάκ Μπρόουν

ΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΡΑΤΟΣ 
μέ τόν Ρέξ Λάϊς

TRAPET IN ΤΙΑ JUANA 
μέ τόν Ε. Μπούτ

Ο ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ ΝΤΕΝΥ
μέ τόν Μπλ, Μέχιφ

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ 
μέ τόν Κλέν Τριόν

ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΡΟΒΙΝΣΩΝ 
μέ τόν Τόμμυ Μπουρντέλ 

ΜΑΥΡΟΣ ΛΗΣΤΗΣ
μέ τόν Λ. Πέρρινς 

Κ. Τ. Λ.

Κάου Μπδϊζ

Ο ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΤΕΞΑΣ 
ΤΡΕΛΛΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ 
NEAR THE TRAIL’END 
SUNRISE TRAIL 
DEMON EOR TROUBLE

Κ.Τ.Λ. Κ.Τ.Λ.

’Αντιπροσωπεία
διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην

Α· ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
•Εδέσσης 6-θΕ1)ΝΙΚΗ —Τηλέφ. 22.29



— TOBAP ITS —
Τό περίφημον έργον τοΰ γάλλου συγγραφέως ZAK ΝΤΕΒΑΛ 

είς τό όποιον συμπρωταγωνιστούν οι δύο συμπαθέστατοι άστέρες τής όθόνης

ΣΑΡΑ /ΛΠΟΥΑΓΙΕ - ΚΑθΝΤΕΤ ΚΟΑ/ΛΠΕΡ
Σκηνοθεσία τοΰ περίφημου ΑΝ ΑΤΟ Α ΛΙΤΒΑΚ σκηνοθέτου τοΰ «Μάγιεολιγκ» 

Μουσική τοΰ μεγάλου γερμανοΰ συνθέτου ΜΑΞ ΣΤΕΊ ΝΕΡ
θά προβληθή λίαν προσεχώς είς ένα τών μεγάλων Κινηματογράφων τής πρωτευούσης.

ΚΙ’ ΑΥΤΟ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ

WARNER BROS. FIRST NATIONAL FILMS (HELLAS) A. E.
Πατησίων 32 — ΑΘΗΝΑ! — Τηλέφ. 28.541 

'Υποκατάστημα έν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ όδός Τσιμισκή 41


