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ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
Η 8εία Γκάρμιτρ ώ; βασίλισσα Χριστίνα εις τό ομώνυμον έργον παραγωγής Μέτρο Γκόλντουϊν Μαϋερ. 

Περί τοΰ έργου αύτοΰ, της επιτυχίας του έν Λονδίνω καί τής ϋιτοκρίσεως τής μεγάλης βεντέττας, έγρά- 
ψαμεν σχετικά εις το ΰπ’ άρ 2 (326) τεύχος τής 28 Ίανουαρίου 1934.
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BERNflRP BROWN Μετάφρασι; Γ, ΔΙΑΚΑΚΗ

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Έκ τής Revue International du Cinema Educateur

Οί π>όδρ μοι.— Είναι έκπληκτική ή διαπίστωσις 
τοΰ πόσον είναι δύσκολον νά εύρεθή έπακριβώς τό 
σημεΐον άναχωρήσεως αύτού, πού σήρερον όνομάζο- 
μεν «Όμιλών Κινηματογράφος». Μολονότι υπάρχουν 
σχεδόν βέβαιοι πληροφορίαι δσον άφορά τήν κατα
γωγήν τοϋ κινηματογράφου καί τοΰ φωνογράφου, 
διά τάς πρώτας άποπείρας τής συνδυάσεως τών δύο 
μέσων άναπαραγωγής τών εικόνων καί τών ήχων, 
τά πράγματα είναι συγκεχυμένα. Προτιθέμενοι. κατά 
τή/ παρούσαν μελέτην, νά έξετάσωμεν τό ζήτημα 
άπ’ αύτής μόνον τής άπόψεως, θά παραλείψωμεν νά 
άναφέρωμεν τά όνόματα έφευρετών τινών οΐτινες 
έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλον είς τήν πρόοδον τοΰ κι
νηματογράφου ή τοΰ φωνογράφου, άλλά δέν ήσχο- 
λήθησαν έπΐ τοΰ δυνατοΰ τής συνδυάσεως τών δύο 
αυτών έφευρέσεων.

Τό Ζωοτρόπιον, ή «τροχός τής ζωής» θεωρείται 
γενικώς ώςή άρχή τοΰ κινηματογράφου. Είς τό πρω
ταρχικόν του σχήμα, τό Ζωοτρόπιον συνίστατο είς 
ένα δίσκον διηρημένον είς άριθμόν τινά ίσον τομέων 
είς έκαστον τών τομέων τούτων ήτο σχεδιασμένον 
ένα πρόσωπον καί δλα τά πρόσωπα άπετέλουν μίαν 
πλήρη σειράν διαδοχικών κινήσεων. Κάτωθι έκάστης 
είκόνος καί πολύ πλησίον της, εύρίσκετο ένα μικρόν 
παράθυρον έμπροσθεν τοΰ όποιου ό θεατής έθετε 
τόν όφθαλμόν του' δ δίσκος έκινεΐτο έμπροσθεν ένός 
καθρέπτου καί ό θεατής ήδύνατο νά ίδη, μέσα είς 
τόν καθρέπτην αύτόν, διά μέσου τών παραθύρων τοΰ 
δίσκου, νά ζωντανεύουν αϊ εικόνες πού ήσαν σχε
διασμένοι έπ’ αύτοΰ, καί νά παρέχουν μίαν έντύπω- 
σιν πλησιάζουσαν άρκετά τήν φυσικήν κίνησιν.

Είς τόν Leon Scott αποδίδεται γενικώς ή τιμή τής 
διά πρώτην φοράν έγγραφής τών ήχων (άνεξαρτήτως 
τής άναπαραγωγής των). Οΰτος έλαβεν τώ 1857 είς 
Παρισίους δίπλωμα εύρεσιτεχνίας ή δέ έφεόρισίς 
του έλαβε τό όνομα «Φωνοαυτογράφος».

Μολονότι, έν τούτοις, ό Scott φέρεται ώς ό πρώ
τος έπιχειρήσας νά έπιτύχη τήν έγγραφήν τών δονή
σεων τής άνθρωπίνης φωνής, φαίνεται δτι προσεπά- 
θησαν καί προ αύτοΰ νά έπιτύχουν τήν έγγραφήν 
τών ήχων έπΐ χαρτονιού,

Ό φωνοαυτογράφος τοΰ Scott ύπήρζε, δύναταί τις 
νά είπη, τό πρωτότυπον τών συσκευών έγγραφής 
ήχου. Άπετελεΐτο έξ ένός κυλίνδρου κοίλου κλει- 
σμένομ άπό τό έν άκρον δΓ ένός εύκάμπτου διαφρά
γματος εις τό κέντρον τοΰ όποίου ήτο έφηρμοσμένη 
μία βελόνη. "Οταν ώμίλει τις έμπροσθεν τής άντι- 
θέτου πλευράς τοΰ κυλίνδρου (τής άνοικτής) ή φωνή

μετέδιδε είς τό διάφραγμα δονήσεις αίτινες πάλιν 
μετεδίδοντο είς τήν βελόνην ήτις μέ τήν σειράν της 
ένέγραφε τάς δονήσεις αύτάς έπΐ ένός άλλου κυλίν
δρου περιβεβλημένου δΓ αιθάλης (καπνιάς) έφαπτο- 
μένου αύτής καί στρεφομένου μέ σταθερόν ταχύτητα. 
Τό πείραμα ήτο ΰψίστου ενδιαφέροντος, άλλά φαίνε
ται δτι ό Scott δέν τοΰ άπέδωσε πρακτικήν άξίαν.

Ή ιστορία άπέδειξε συχνά δτι, κατά τήν έξέλει- 
ξιν μιας νέας ιδέας, ή θεωρία προηγείται κατά 
πολλά έτη τής πρακτικής έφαρμογής. Ουτω τήν 
27ην Φεβρουάριου 1857 ό Edward Muybridge μετέβη 
είς Φιλαδέλφειαν διά νά συζητήση μετά τοΰ Edisson 
έπΐ τής δυνατότητας τής συσχετίσεως τοΰ ήχου πρός 
τάς είκό/ας τοΰ Ζωοπραξινοσκόπου. Τοΰτο συνέβη 
δέκα έτη προ τής άναγγελίας τής έφευρέσεως τοΰ 
φωνογράφου τοΰ Έδισσων. Κατ’ άοχήν, ό φωνογρά
φος τοΰ ’Έδισσων δέν διεκρίνετο άπό τόν φωνοαυ-n 
τογράφον τοΰ Sc >tt παρά άπό τό γεγονός μόνον δτι 
αί δονήσεις τής βελόνης κατεγράφοντο έπΐ κυλίν
δρου καλυπτομένου διά κασσιτέρου. Φυσικά, ή έφεύ- 
ρεσις τοΰ "Εδισσων ήτο πρακτικώς άνωτέρα άπό 
τήν τοΰ Scott άφοΰ έπέτρεπε τήν άναπαραγωγήν 
τών καταχραφέντωι. ήχων. ’Όθεν, άν άναλογισθώμεν 
τόν άριθμόν τών ετών ποΰ παρήλθον έκτοτε, άν θε- 
ωρήσωμεν τάς άνυπολογίστους έρεύνας ποΰ έχρειά- 
σθησα. μέχρις δτου καταλήξωμεν είς τήν ήχητικήν 
ταινίαν τής σήμερον, θά μείνωμεν κατάπληκτοι πρό 
τής όξύτητος τοΰ πνεύματος τών άνθρώπων αύτών 
ποΰ παρεδέχοντο —έστω καί θεωρητικώς—τήν δυνα
τότητα τοΰ συνδυασμοΰ τής κινουμένης είκόνος πρός 
τόν ήχον, πριν άκόμη γεννηθοΰν ό «φωνογράφος» 
καί ό «κινηματογράφος».

Ό φανός προβολής, έγκαταληφθείς σήμερον ή 
χοησιμοποιούμενος μόνον διά παραστάσεις εικόνων, 
ήτο πρό πολλοΰ γνωστός. "Ενας γάλλος, ό Demeny, 
έσχε πρώτος τήν ιδέαν νά τόν συνδυάση μέ τόν φω
νογράφον. Τώ 1892 έδημιούργει τό Χρονο-φωτόφωνον 
τό όποιον έδιδε ποιαν τινα έντύπωσιν τής κινήσεως. 
Δέν πρέπει λοιπόν νά άποκλείση τις δτι είς τόν De- 
me.iy άνήκει ή τιμή τών πρώτων ήχητικών προβολών 
καί τοΰτο είς έποχήν καθ' ήν ή κινηματογραφική 
ταινία ήτ όκόμη άγνωστος άλλά καθ’ ήν ό φωνο
γράφος έχαιρε ήδη κάποιας δημοτικότητας.

Τώ 1893 ό "Εδισσων παρουσίασε είς τήν παγκο- 
σμίαν έκθεσιν τοΰ Σικάγου τό Κινητοσκόπιόν του. 
Τό μηχάμημα τοΰτο έλειτούργει δπως περίπου αί 
σημεριναί μηχαναΐ προβολής, άλλά έβλεπέ τις 
τις αύτάς ταύτας τάς εικόνας άντί τής προβολής
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των Ό φωτισμός έδίδετο διά σπινθήρος ήλεκτρικοΰ 
συΥΧΡ0νως μέ τήν έμφάνισιν έκάστης είκόνος. Τό 
σπουδαιον, έν τουτοις, χαρακτηριστικόν τοΰ κινητο- 
σκθπιου δέν ήτο ή παρουσίασις κινούμενων εικόνων 
άλλα το, δτι τας παρουσίαζε διά πρώτην φοράν έπί 
ταινίας έκ celluloid._Τοΰτο έσημείωσε πραγματικώς 
την άρχην του βωβού κινηματογράφου καί τοΰ ήχη- 
τικου κινηματογράφου μολονότι ό τελευταίος οΰτος 
υπεστη,_έν συνεχεία, μίαν περίοδον στασιμότητος.

. ΙΙρωται απόπειρα: συνδυασμόν τοΰ φωνογράφου 
χα. κινηματογράφου. _ Διάφοροι άπόπειραι συν
δυασμού φωνογραφικής αναπαραγωγής τοΰ ήνου 
Xου Τ Ηετα. κινηματογραφικής "αναπαραγω
γής των εικόνων, ,έγενοντο μέ ευτυχή ή μή άπο- 
τελεσματα. , Και την φοράν ταότην ή καλλίτε
ρα συσκευή υπηρξεν ό κ'νητογράφος τοΰ ”£010- 
όωβωβόην ^°υτ°Ας’ δπωςχκα1 τό κινητοσκόπιον 
ό βωβός πρόδρομός του, ο Κινητογράφος δέν έπέ- 
τυχε να κερδίση τήν εΰνοιαν τοΰ κοινοΰ καί τοΰτο 
O/inn τΑ^°ν· fe'Va προσωπον ήόόνατο νά παρακολου- 
Οήση τας εικόνας.

Κατά τά έπακολουθήσαντα έτη οί έφευρέται εΐο- 
Τοαθησαν έντατικώς. Τω 1897 ό Paul Robert προέ- 
βαλε δια πρωτην φοράν κινουμένας εικόνας. Πλήθος 
άλλων συσκευών έφευρέθησαν. άλλ’ ήσαν, κατά τό 
πλειστον, τελειοποιήσεις τής συσκευής λήψεως καί 
της_συσκευής προβολής. ’Αξίζει, πάντως, ι!ά σημεΤ 
ίωλθΛ^να·τα.Μ0 18" Κδπ°,ος Georges W. Brown 
έλαβε εις τας Ηνωμένας Πολιτείας δίπλωμα εύρε- 
σιτεχνιας δι_ ένα νέον σύστημα συγχρονισμοΰ τών 
κινήσεων του κινηματογράφου καί τών ήχων τοΰ φω
νογράφου. Δενάνευρέθησαν καθόλου ίχνη τών άπο- 
τελεσμάτων_του συστήματα τούτου, άλλά φαίνεται 
σημασίας πιθανότ1τοί- πρακτικώς ήσαν άνευ

Δέον έξ άλλου νά ύπομνησθή δτι εύθυς ώς ήο- 
χισε ή έμπορική έκμετάλλευσις τοΰ κινηματογράφου 
κατέστη αναγκαιον νά συμπληρωθοΰν αί βωβαί πα- 
ραστασ_εις δι’ ακουστικών εντυπώσεων. Τά περισσό
τερα των μέσων άτινα έφηρμόσθησαν διά ιά πλη
ρώσουν την άναγκην ταότην, υπήρξαν εντελώς ποω>- 
τόγωνα , eva προσωπον τοποθετημέιον όπισθεν τής 
όθόνης έκαμε δ τι έχρειάζετο διά τήν μίμησιν τών 
θορύβων. Εν όλίγοις, ό κινηματογράφος έμιμεΐτο άν 
θεάτρου μΐκροτέρσν κλίμαμα. τάς επινοήσεις τοΰ

Επί μερικά ετη, πολλοί ήγωνίσθησαν διά νά επι
τύχουν έντυπώσεις πλησιαζούσας τήν πραγματικό
τητα, κατόπιν όλίγον κατ’ όλίγον παρητήθησαν καί 
τούτο ασφαλώς διότι είς δλους αύτοΰς τους τεχνι
κούς θορύβους, ή φωνή έλειπε. ”Ας μή νομισθή έν 
τουτοις δτι κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου αύτής 
παρητήθησαν άπό τής ιδέας τής δημιουργίας συ 
σκευης_ πραγματοποιούσης τόν σύγχρονον συνδυα
σμόν, της εικονος και τοΰ ήχου. Ή εποχή αυτή μας 
μετεδωσε πλήθος έφευρέσεων αίτινες έτειναν εΡς τόν 
πραγματωσιν_του σκοποΰ αύτοΰ.Άλλά τότε οί έρευ 
νηται έστερουντο παντελώς οίκονομ1κής ένισχύσεως 
δεδομένου δτι αί έυπορικαί δυνατότητες τοΰ φ'ίλμ 
δέν είχον στερεά έξασφαλισθή διά νά έπιτρέψουν 
την ένθαρρυνσιν άναζητήσεων καί νέων τελείοποιή- 
UcuJV. 1

Είς τό σημείον τοΰτο κοίνομεν σκόπιμον νά έξε 
τάσωμεν έν συντομία τάς δυσκολίας αί δποΐαι πα- 
Ρ°Χ°ίά°θχϊ°αν ,τοτε εί9 τδν συγχρονισμόν τών ήχων 
του φωνογράφου και τών κινηματογραφικών 
Κατ άρχην, μια τοιαυτη συσκευή έπρεπε νά δύναται 
να λειτουργη έντος αιθούσης καί όχι μόνον είς πει
ράματα έργαστηριων._ Δεδομένου λοιπόν δτι ή9άνα- 
παραγωγη του ήχου ήτο μηχανική (καί δχι ήλεκτρι-

'Τ0 ομόφωνόν ώφειλε νά είναι τοποθετημένων 
™^>-ησΐΟν.Τ, οθόνης ένφ έξ άλλου ή συσκευή 

ροβολης κατ άνάγκην εύρίσκετο είς άρκετά σεβα

στήν άπόστασιν. ’Αρκεί νά άναλογισθή τις τοΰτο διά 
να άντιληφθη τας δυσκολίας τοΰ συγχρονισμοΰ-δυ
σκολίας ας έμηδενισε σήμερον ή χρησιμοποίησή 
των θερμό ιονικών πολλαπλασιαστών. Είναι άξιοσηζ 
μειωτονοτι καί κατά.τήν έποχήν άκόμη έκείνην άντε- 
λαμβάνοντο οτι δια νά έπιτύχουν τό ποθητόν άποτέ- 
λεσμα, ο συγχρονισμός ήτο άναγκαΐος είς τόν ήγη· 
τικον κινηματογράφον δσον καί ή αύταπάτη.

Η πρώτη άπόπειρα εμπορικής παραγωγής ένός 
φωνοκινηματογραφου έγένετο κατά τό έτος 1900. Ή 
συσκευή ώνομάσθη Κινόφωνον. Έβασίζετο έπί ένός 
συστήματος σημάνσεως, οϋτως ώστε ή έπιτυχία τής 
έφαρμογης του έξηρτατο κατά μέγα μέρος άπό τήν 
επιόεξιοτητα του μηχανικοΰ.Είς τήν κάτω άριστεράν 
γωνίαν της εικόνος ήτις έπροβάλλετο είς τήν όθό- 
νην,, υπήρχε ή φωτογραφία ένός πίνακος έπί τοΰ 
οποίου μια βελόνη έστρέφετο σΰν τή προόδω τής 
προβολής. Επι του άνωτέρου μέρους τοΰ φωνογοά- 
φου εύρίσκετο ένας δμοιος πίναξ. Ό μηχανικός ώ- 
φειλε να κώνονιζη τήν μηχανήν του κατά τρόπον 
ώστε η, βελόνη , του έν τω φιλμ φωτογραφη- 
μενου πίνακος και ή τοΰ πίνακος τοΰ φωνογράφου νά 
ευρίσκονται εις τήν αυτήν θέσιν. Διά περισσοτέραν 
ορα οτητα, ο πίναξ τοΰ φωνογράφου ήτο φωτει
νός. Η μεγάλη δυσκολία τοΰ συστήματος τοΰιου συ- 
νιστα_το εις τήν ταυτόχρονον έκκίνησιν τών δύο’συ
σκευών, του, φωνογράφου καί τής συσκευής προβολής. 
Προς ευκολίαν έχρησιμοποιείτο ώς σύνθημα ή λέξις 
«cineplione- δπως σήμερον χρησιμοποιείται τό σύν
θημα «start mark». Μόνον δτι σήμερον, ευτυχώς δέν 
κα αστρεφομεν τάς προβαλλομένας εικόνας προβάλ- 
Λοντες και τον πίνακα συγχρονισμού.

’Ολίγον μετά τό κινόφωνον, έφευρέθη ένα σύ· 
ηλεκτρικού συγχρονισμοΰ τό όποιον ένομί- 

σθη οτι θα Οιηυκόλυνε τήν έργασίαν τοΰ μηχανικοΰ 
με το να φέρη πλησίον τής συσκευής προβολής, τήν 
συσκευήν σημάνσεως. Τό άποτέλεσμα τοΰτο έπε- 
τευχθη δια τής έφαρμογης ήλεκτρικών έπαφών μέ 
τον δίσκον του φωνογράφου. Τή βοήθεια ένός ήλε- 
κτρ,ικου συμπυκνωτοΰ,, έπετ’.γχανον μίαν σειράν σχε- 
τπκων προωθήσεων είς τήν περιστροφικήν κίνησιν 
του δίσκου· αι προωθήσεις αύταί συνεκοινώνουν μέ 
μίαν ήλεκτρομαγνητικήν συσκευήν, ήτις, μέ τήν σει
ράν της έκαμε ώστε νά στρέφεται ένας τροχός καί 
ο τροχος αυτός μετέδιδε τήν κίνησίν του εις τήν βε
λόνην ένός ένδεικτικοΰ πίνακος συγκοινωνοΰντος υέ 
την συσκευήν προβολής. Ευθύς ώς ό φωνογράφος 
ηρχιζε λειτουργών, ή βελόνη τοΰ ένδεικτικοΰ πίνα
κος ηρχιζε , στρεφομένη κα ό μηχανικός έκανόνιζε 
τήν συσκευής ούτως ώστε νά έπιτυγχάνη τόν συν- 
χρονισμόν των εικόνων και των ήχων.

Κατά τήν έποχήν αυτήν, έδοκιμάσθη πλήθος άλ
λων συστημάτων τά όποια δμως δλα ήσαν πολύ 
όλιγον πρακτικά. Μεταξύ άλλων, καί τό Φωτόφωνον 
εις το οποίον η συσκευή προβολής καί ή άκουστική 
τοιαυτη έσχημάτιζον ένιαϊον σύνολον. Παρά τόν νε
ωτερισμόν του δεν εσχε ούδεμίαν έπιτυχίαν.

Είναι βέβαιον δτι τό άρχαιότερον τών αύτομά- 
των μέσων συγχρονισμοΰ υπήρξε τό σύστημα έκεινο 
κατα το όποιον ό φωνογράφος καί ή συσκευή προ
βολής ήσαν συνδεδεμένοι δι’ ένός συγκοινωνιακού 
συστήματος άοράτου διήκοιτος άπό τής όθόνης μέ- 
ΧΡι της καμπίνας προβολής. Τό σύστημα τοΰτο, μο
λονότι ή ιδέα ήτο καλή, άπέτυχε λόγω τών δυσκο
λιών του αι οποιαι έμεγάλωναν δσον αί αίθουσαι 
ήσαν μεγαλείτεραι.

_ Αναμφιβόλως, τό Vivaplione. κατασκευασθέν υπό 
της «Hepwortli Manufacduring company» έν Άννλία 
δέον να θεωρείται ώς ή συσκευή ήτις έσχε τήν με- 
γαλειτεραν επιτυχίαν _άπό τής έποχής τών πρώτων 
δοκίμων του ηχητικοΰ κινηματογράφου. "Ητο καί 
αυτή μια συσκευή συγχρονισμοΰ διά σημάτων άλλά 
κατα πολύ άνωτερα άπό αυτήν ποΰ περιεγράψαμε

0 ΚΙΗΗΜΚΓΟΓΡΛΦΟΣ 
ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ

ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

•Η rw«vta. Ζώ,« 6« “ηίΓ·ί«δ.ϊ
ι »γ· 

κων, διατηρεί *4585  Κινηματογράφους, θεσεων, ουνολι

κατά μέσον δρον αίθουσας μεγαλειτερας κατα W0 περ
που θέσεις.

Άριθ. Κινημ)φων 
Άριθ. θέσεων 
Άρ. Ήχητ. Κινημ)φων 
’Αριθμός θεατών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
5.071

1.898.979
4.700

-uvu-vu _____ 297.000.000
Είσπράξ. ακαθάριστες 238.000.000

(Μάρκα)
Φόρος Δημοσίου 29.000.000

(Μάρκα)

1933 ΓΑΛΛΙΑ
4.585

2.100.000
2.539 

350.000.000 
900 000.000 

(Φράγκα)
330.000.000 
(Φράγκα)

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Φεβρουάριος. (Τοϋ μονίμου ανταπο- 
κοιτοΰ μαε) -Τό Ράϊχ έθεσε εις εφαρμογήν τον νεον Νο
μόν περί κινηαατογράφου. Διά τοϋ νέου Νομού ή Κυβ ρ 
νησις Τ είδΡκής όπηρεσίας παρακολουθεί τήν άνάπτυξιν 
τής κινηματογραφίας καί έλεγχει αυτήν. Ειδικό, πρ ς 
τούτο υπάλληλος τοΰ Ράιχ, έλέγχει πρώτον το φιλμ, απο 
φασίζει δέ περί αύτοΰ ή ειδική υπηρεσία. Εις τα,παιδια 
κάτω τών 6 ετών έπιτρέπεται νά παρακολουθούν ωρισμε· 
νας ταινίας. Διά τοΰ αύτοΰ νόμου άπαγορευεται εις τους 
διευθυντάς τών κινηματογράφων νά χρησιμοποιούν εις 
τάς διαφημήσεις τών ταινιών των τά λέξεις, «οτι της ται
νίας αύτής είχεν άπαγορευθή ή προβολή», ούτε και να 
διαφημίζουν τάς ταινίας γενικώς κατά τροπον μη <ιντ“’ 
πονρινόμενον πρός τήν πραγματικήν καλλιτεχνικήν η εμ
πορικήν αξίαν έκάστης ταινίας, ώ; έγένετο μέχρι σήμερον, 
πρός έξαπάτησιν τοΰ κοινοΰ. Ταινίαι των όποιων απηγο- 
ρεύθη ή προβολή, δέν έπιτρέπεται νά προβληθούν ούτε 
είς ειδικόν περιωρισμένον κύκλον θεατών (ως η ταινία 
«Είς τό δυτικόν μέτωπον ούδέν νέον» κ. ά ).

Τέλος, απαγορεύεται απολύτως ή προβολή ςενων ται
νιών, αίτινες δυσφημούν τό Ράιχ. Δρ Τζαννετος

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Στερ. Μπινόπουλος Φλώρινα
Τηλ. Σπυρίδης Άθήναι
Ί. Δασκαλογρηγοράκης Χανιά 
Άρ. Μπαρουτζόγλου Ξάνθη
Στέλ. Δημητριάδης Άθήναι

1- 1-934 Μέχρι 30 12-934
1- 4-934 „ 30- 3 935
1-12-933 „ 30-11-934
1- 1-934 „ 30- 6-934
1- 4-934 , 30- 3-935

άνωτέρω. ’Αντί πίνακος καί βελόνης, εις άπλους, έν- 
δεικτικός δίσκος έπέτρεπε τόν έλεγχον της jauw- 
χρόνου λειτουργίας τοΰ φωνογράφου καί τής συ
σκευής προβολής. Τόσον δ φωνογράφος δσον και ή 
συσκευή προβολής συνεδέοντο δι’ ήλεκτρικών έπα
φών καί ένας τροχός μέ ένα μονον δόντι, λειτουρ
γών τή βοήθεια ένός ήλεκτρικοΰ προωθητοΰ, μετέ
διδε τήν κίνησίν του είς τόν ένδεικτικόν δίσκον, κατα 
τοιοΰτον τρόπον ώστε άν ή ταινία έστρ,εφετο ταχύ- 
τερον, ό δίσκος οΰτος παρηκολούθη, K0CJ; άντιθέτως. 
Διά νά είναι εύκολώτερον όρατός, ό δίσκος ουτος 
ήτο έφοδιασμένος μέ χρωματιστός ϋάλους φωτιζο- 
μένας έκ τών δπισθεν.

(Τό τέλος είς το προσεχές)

f..... ... ..-..... .... -Ί
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ»

I ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ I
ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ

IΤ IΜ Ω Ρ I Α 
ΕΚΒΙΑΣΤΟν)

1 Μέ πρωταγωνιστήν τόν =
1 ΒαΡΒΙΚ ΒΑΡΝΤ I
1 Μούβιτον, ομιλούσα αγγλιστί, μήκους । 
| 2350 μέτρων και μέ ένα Ζουρνάλ | 
I μούβιτον, άπό τήν ζωήν τής Αίγύ- | 

πτου μήκους 320 μέτρων.• = =
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ

| ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 
| ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ j

1 Ή ταινία ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΚΒΙ- | 
= y- γ είναι έργον σαλονιού μέ ; 
= άκρως ένδιαφέρουσαν περιπετειώδη j
= ύπό&εσιν τής όποιας μέρος έζελίσ- 
1 αεται είς ένα στούντιο όμιλοΰντος 
ξ Ηΐνη ματογράφου.

ΐ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
I ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

I HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ C.U.C.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
(Όμιλβϋσα Γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις: Ε.Κ.Ε.
Ό Ννιαμάν Μπερζέ άνέλαβε δ(ά δευτέραν φοράν τήν 

ευθύνην να κινηματογραφήση τό πασίγνωστοι· ήρωϊκόν 
μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά πατρός. 'Η νέα αϋτη 
έκδοσις είναι ε,ς δυο έποχάς. 'Η πρώτη πραγματεύεται 
την ιστορίαν των κοσμημάτων τή; βασιλίσσης καί λήγει 
'ΙΕχ'ηϊ ε;χ'σ^οφήν τούτων είς τόν χορόν τών άνακτόρων, 
η δε δεύτερα τας περιπέτειας τοΰ ντ’ Αρτανιάν μέ τήν 
Μιλαιδη και τελειώνει με τόν θάνατον τής τελευταίας. 
Ηοω προεβληθη μονον η πρώτη εποχή.

Είναι εύνόητον ότι ό θεατής πού πηγαίνει νά παρα
κολούθηση τας περιπέτειας τοΰ ντ’ ’Αρτανιάν καί τών 
γενναίων συντρόφων του δέν έχει καλλιτεχνικός απαιτή
σεις και δεν ζητεί ανωτέραν Τέχνην. Μπορούσε δμως τό 
φιλμ να ητο καλλιτερον άφ’ δτι είναι. Οί ηθοποιοί, έπί 
παραδειγματι παίζουν θεατρικά, καί απαγγέλλουν ιιέ 
στομφώδες ύφος τους ρολους των. ’Ελάττωμα μεγάλο δΓ 
ενα φιλμ ως το υπό κρίσιν, τό όποιον απαιτεί αφέλειαν 
χαριν, σωματικήν εΰλυγ,σίαν καί γοργότητα ρυθμού’ 
Εξαιρεσιν αποτελεί ο Χάρρυ Μπώρ, ό όποιος δημιουργεί 

ενα θαυμασιον Γρεβιλ. Τό περίεργον είναι ότι λαμβάνουν 
μέρος πλειστοι γνωστοί ηθοποιοί, ώς ό Αΐμέ Σιμόν Ζιοάρ 
ΠώΧνΐ?ν),·Α»νρυ'Ρ°^άν ΓΑθως)’ Τό^υ Μπουρν'τέλ 

(Πορθος), Αλλιμπερ Αραμις) Πώλ Κολλίν (Πλανσέ) 
Μωρις Εσκαντ (Μπουγκιγκαμ) Σαμσόν Φαννσιλμπέρ (καο-

ΜΡ,“8ίΜ)?ί* λΓς.^Ι°ν^λ (Κυρί“ Μ-πονασιέ) κάί 
Εντιθ Μέρα (Μιλαιδη). Επομένως τό σφάλμα δέον νά 

καταλογισθη εξ ολοκλήρου είς τόν σκηνοθέτην, ό όποιο- 
δέν κατωρθωσε να τους διευθύνη έπιτυχώ5. Πάντως δέν 
πρεπει να ειμεθα πολύ απαιτητικοί άπό τά φίλμ τού εί- οους τουτου.
. Γενικώς πρόκειται περί καθαρώ; εμπορικού φίλμ, τό 
οποίον, λογφ τού, τίτλου του, είναι προωρισμένον νά ση
μείωση εις τας επαρχία; σημαντικήν έπιτυχίαν.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ “LONDON FILMS„^~ ""

ΕΡΡΙΚΟΣ Ο ΟΓΔΟΟΣ
(Όμιλοΰσα Προεβλήθη

γαλλιστί «dubbing») Είς τό «Τιτάνια»
Έκμετάλλευσις Ε Κ.Ε.

Η Αγγλία, μέ τό φίλμ αύτό δεικνύει δτι δύναται νά 
συναγων,ισθη έπιτυχώς τά δ,άφορα άλλα μεγάλα παραγω
γικό, κράτη. Πράγματι ο «'Ερρίκος*  ό 8ος, είναι έργον 
αξιολογον υφ ολας τας απόψεις καί τό όποιον άσφαλώς 
σημειώνει σταθμόν είς τά χρονικά τού ’Αγγλικού κινη- ματογραφου. 1

Σκηνοθετηθέν άπό τόν Άλεξ Κόρντα, τόν γνωστόν 
σκηνοθέτην του «Χορευτού τής Κυρίας ιιου» καί τής «‘Ω
ραίας Ελένης», το φιλμ αύτό δέν είναι άπλώς μία πλού
σια ιστορική αναπαραστασις, είναι κάτι περισσότερον: ένα 
εργον Τέχνης γεμάτο ειρωνείαν καί λεπ-όν χιοΰιιοο.

, Δι“ “''^^φθή Ά τήν άξίαν μιας τοιαύτης'επιτυ
χίας πρεπει να λαβή υπ’ οψιν τού δτι ή περίληψις μιας ζω
ής τοσον τρικυμιώδους οσον ή τοΰ Έ ρίκου τού 8ου, ή«ο 
δυνατόν να δωση αφορμήν είς πλείστας παραλείψεις ή μπο
ρούσε ·.« ητο μια ξηρά και άψυχος άφήγησις ώρισ μενών 
ιστορικών ανέκδοτων. Ό Άλεξ Κόρντα προσεπάθησε, καί 
επετυχε πλήρως είς την προσπάθειάν του ταύτην νά μάς 
δωση μιαν σατυραν μάλλον τής φυσιογνωμίας τού νεωτέ-

ρου Κυανοπωγονος, τοΰ γνωστού είς τήν ιστορίαν ώς «ό 
βασιλεύς με τάς έξ συζύγους». Δέν περιορίζεται δέ μόνον 
εις τον κεντρικόν ήρωα τοΰ έργου του. Σατυρίζει μέ λε
πτότητα καί φινέτσα πάντοτε, τούς πάντας καί τά πάντα, 
αρχιζων άπό τήν Αυλήν, τό περιβάλλον της καί τάς βα
σίλισσας διά νά καταλήξη είς τούς δημίους'καί είς αυτόν 
ακόμη τον οχλον. Κάτ’ αυτόν τόν τρόπον καί ώρισμέναι 
ιστορικοί ανακρίβειαι, αί όποίαι είναι αδύνατον νά άπό- 
φευχθοΰν άπό κάθε ιστορικόν έργον, δέν σοκάοουν τόν 
θεατήν. Ντεκόρ, τεχνική, φωτισμοί, δλα άξιόλογα, πλήν 
της φωτογραφίας, η οποία σέ ώρισμένα σημεία είναι κά
πως σκληρά.

Ό Γσάρλ Λώτον, ό Νέρων τού «Σημείου τοΰ Σταυ- 
5ου*·  ,ει£ τοϊ Ω°λον τ°ύ Ερρίκου τοΰ 8ου, σημειώνει μίαν 
π ·λυ ενδιαφερουσαν δημιουργίαν. Ή άντίληψις καί ή έκ- 
φραστικοτης,του, καθώς έπίσης καί ή δύναμις τοΰ παιξί
ματος του είς ώρισμένας σκηνάς, προκαλοΰν τόν θαυμα
σμόν μας. Μία ,δμάς ώραίων γυναικών καί εΰσυνειδήτων 
ηθοποιών περιβάλλει τόν Λώτον, είς τόν όποιον κατά 
μεγα μέρος οφείλεται ή επιτυχία τής παραγωγής ταύτης.

Ο «Ερρίκος δ 8ος», δ όποιος έσημείωσε μεγάλην έπιιυ- 
χιαν εις την Ευρώπην καί ’Αμερικήν, καί έγεινε άφορμή 
να επανελθη ή μόδα τών ιστορικών έργων, φοβούμαι ότι 
δεν θα κριθή είς τήν άξίαν του άπό τό κοινόν μας τό ό
ποιον πλειστάκις μάς άπέδειξε μέχρι σήμερον δτι άδυ
τε ι να κατανοήση καί νά έκτιμήση δεόντως κάθε λεπτήν 
καλλιτεχνικήν προσπάθειαν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ SAMUEL GOLDWYN

9 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΡΕΝΑΣ
(Όμιλοΰσα ’Αγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.
Τ°, αύι°, ®ννώρισε μεγάλην έπιτυχίαν παντού δπου 

προεβληυη Πρόκειται περί μουσικής φάοσας πλουσίως 
σκηνοθετημενης, από τήν όποιαν τά πρωτότυπα καί έξυ
πνα τρήματα δέν λείπουν. Έπιπροσθέτως έχει τό προσόν 
οτι λαμβάνει μέρος εις αύτήν ένα θαυμάσιο κυριολεκτικώς 
μπαλλετο, αποτελούμενον άπό πλειάδα ώραιοτάτων γυ
ναικών. Πρωταγωνιστεί ό Έντυ Κάντορ, διάσημος κωμι- 
κ8? ,και,Ι?,τιί’ε® ψανταιζίστ τών αμερικανικών (Γμιοΰζικ 
χωλλ. Καν το παίξιμό ιου είναι δλίγον clownesque 
εχει πάντως, ωρισμενα προτερήματα ποΰ τόν καθιστούν 
αξιολογον εις το είδος του.

Εν συμπεράσματι πρόκειται περί επιτυχημένης μουσι
κής φαρσας, , ή όποία έδικαιοΐτο μεγαλυτέρας επιτυχίας 
εκείνης που εγνωρισε κατά τήν ενταύθα προβολήν της.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «VAUNAL ΕΤ DELAC»

Η ΠΥΡΓΟΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ 
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 

Εκμετάλλευσις Άμολοχίτη —Βουγγαρίδη

' ρ<ΛΪ°ν «»ωτι,κ°ν μυθιστόρημα τοΰ Πιέρ Μπενουά,
ο Ζάν Επσταίν κατώρθωσε νά τό καταντήσΟ ένα συγκε
χυμένοι·, ψυχρόν καί κουραστικόν κατασκεύασμα. Μία 
πρόχειρός συγκρισις μέ τήν βωβήν διασκευήν τού ίδίου 
έργου υπο τού Μάρκο ντέ Γκαστίν εί, τήν όποιαν ή Άο- 
λετ Μαρσαλ και ο Πέτροβιτς έθριάμβευσαν, μάς δεικνύει 
μέχρι ποιου βαθμού ο Έπστάϊν έφάνη ανάξιος τής άνα- 
ληφθεισης προσπάθειας. Τό φίλμ ποΰ μάς έδωσε, πεζο
ρίζεται, εις την ξηραν καί έν πολλοϊς άσαφή άφήγησιν τών 
κυριοτερων επεισοδίων τού μυθιστορήματος τοΰ Μπενουά, 
χωρίς ίχνος δραματικότητος καί χωρίς ψυχήν. Άλλ®. κα·'

στον άπέδειξε άπό τά προγενέστερα έργα του, καλώς τό 
έπάγγελμά του. ν , . · ■ „01 «Αντίζηλοι» είναι φίλμ ατεχνον, άψυχον και ενίοτε 
κουραστικόν, ένφ θά μπορούσε λόγφ τής λεπτοτητος του 
θέματός του, νά ήτο μικρόν αριστούργημα. Οι ηθοποιοί 
δέν μάς Ικανοποιοΰν. Ό Βίκτωρ Φρανσεν,, εις τον ρολον 
τοΰ γηραιού Δόν Ζουάν, πού είς τό τελος_ αντιλαμβάνεται 
άπό τά γεγονότα ότι γερνφ καί υποχωρεί εμπρός εις τόν 
υίόν του, πού αντιπροσωπεύει τό νειάτα, εχει στιγμές 
καλές καί είναι ό καλλίτερος έξ δλων. Φαντάζομαι οτι 
δέν θά άπαγοητεύση τάς θάυμαστρίας του. Η Αλις 
Φίλντ, νόστιμη καί κομψή, παίζει αύτην την ψοραν χωρίς 
ψυχήν. Δέν αισθάνεται τόν ρολον της καί πολλές φορές 
άρκεϊται άπλώς νά ποζάρη ένώπιον τοΰ φακού. Οσον 
αφορά τόν ζέν πρεμιέ Ροζέ Μαξίμ καταστρέφει της καλ- 
λίτερες σκηνές μέ τό θεατρικόν και αδεξιον παίξιμο του.

Γενικώς πρόκειται περί έργου, τό οποίον παρουσιάζει 
πολλά μειονεκτήματα σκηνοθεσίας, τεχνικής και υποκρι- 
σεω; καί τό όποιον έάν ήυεσεν είς ώρισμένην μερίδα του 
κοινού, αύτό οφείλεται άποκλειστικώς καί μονον είς τήν 
ύ.τόθεσίν του.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ LONDON FILM

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ 
(Όμιλοΰσα ’Αγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Κατόπιν τής έπιτυχίας τοΰ «Ερρίκου τού 8ου» άνε

μέ ναμε μέ εύλογον άνυπομονησίαν τήν νεαν παραγωγήν 
τής «London Film». Τήν φοράν ταύτην ο Αλεξ Κόρντα 
περιορίσθη είς τήν καλλιτεχνικήν διευθυνσιν, την δε σκη
νοθεσίαν άνέλαβεν δ δόκτωρ Πάουλ Τζιννερ ο γνωστός 
γερμανός ρεζισέρ καί σύζυγος τής Μπεργζνερ; Το θεμ,α του 
φίλμ είναι γνωστόν τόσον άπό τήν ιστορίαν οσον και απο 
παλαιοτέραν βωβήν ταινίαν μέ πρωταγωνίστριαν την Νταγ- 
κνυ νερβάες. Ό ιιέγας δούξ Πέτρος, ανεψιός της Αυτοκρα- 
τείρας Έλισσάβετ, κενόδοξος, σκληρός καί ημιπαραφρων, 
πιέζεται ύπό τής θείας του νά νυμφευθή την γερμανιδα 
πριγκήπισσαν Αικατερίνην. Μετά τον θάνατον της α- 
σάβετ άνακηρύοσεται Αύτοκρατωρ, αλ,λα η σκληροτης του 
καί ή τρέλλα του φθάνουν είς τόν υπερτατον βαθμόν και 
τόν καθιστούν άντιπαθή καί μισητόν εις το περιβάλλον 
του καί είς αύτήν άκόμη τήν σύζυγόν του. Η τελευταία, 
βοηθουμένη ύπό ένός θαυμαστού της, του αξιωματικού 
Όρλώφ συνομωτεΐ έναντίον τού καθεστώτος,, αιχμαλωτί
ζει τόν Πέτρον και άνακηρύοσεται Αυτοκρατειρα πασών 
τών Ρωσσιών, έπευφημουμένη ύπό τοΰ ένθουσιώντος,λαού 

I ένφ ταύτοχρόνως κάποιος άξιωματικός εχων προηγούμενα 
μέ τόν Αύτοκράτορα τόν δολοφονεί.

Έχοντες πρόσφατον άκόμη είς τήν μνημην μας τήν 
θαυμσσίαν σάιυραν καί τήν λεπτήν είρωνίαν τού «Ερρί
κου τοΰ 8ου». ή όποία τόσον αρμόζει είς τα ιστορικά έρ
γα, ένομίζαμεν δτι θά έπανευρίσκαμεν κάτι παρόμοιον 
είς τήν «Αικατερίνην τής Ρωσσίας». Δυστυχώς, ο Παουλ 
Τζίννερ δέν έχει φαίνεται Ικανότητας σατυρικού, διότι και 
είς τά έλαφρά άκόμη μέρη, τό έργον του διατηρεί κάποι
αν βαρύτητα. Ή “Αικατερίνη τής Ρωσσιας,, είναι-ενα 
πλουσιώτατον φίλμ, μέ μοναδικά είς πλούτον και καλατ- 
σθησίαν ντεκόρ, εύσυνείδητα σκηνοθετημενον, ερμηνευομε- 
νον θαυμάσια άπό τήν Έλίζαμπετ Μπέργκνερ και τόν 
Φαίρμπανκς υίόν, άλλά τό όποιον είς το σύνολον,, είναι 
κάπως βαρύ καί μονότονοι·. Σφάλμα δηλαδη τό οποίον 
δέον έξ δλοκλήρου ιά καταλογισθη είς τους σκηνοθετας 
του, καί -τό όποιον έμποδίζει τό φιλμ να είναι τό μεγα- 
λον έργον πού άνεμέναμε καί ποΰ ώφειλε να ήτο.

Ή Μπέργκνερ, ή μεγάλη Αύστροεβραια ηθοποιός του 
θεάτρου, έμφανίζεται διά δευτέμσν φοράν, ενωπ ον του 
κοινού μας. (Ή παλαιοτέρα της όμως έμφανισις πρό ε- 
πταετίας περίπου είς τό “Αττικόν,, με τό φ.λμ iNJU„ (ο 
’Εραστής) καί είς τό όποιον έλαμβανον μέρος, οι 
Έμιλ Γιάνιγκς καί Κόνρατ Φάϊτ, επέρασε, τελείως απα- 

I ρατήρητος. Ή δημιουργία ποΰ σημειώνει ως αυτοκρατει

τεννικώς τό έργον του, καί αύτό μάς εκπλήσσει έκ μέ- I 
ρους τού Έπστάϊν, ύστερεϊ πολύ. Έάν, έξαιρέσε. κάνεις 
τήν φωτογραφίαν, τούς έπιτυχείς φωτισμούς και μερικά 
πλούσια ντεκόρ, δέν υπάρχει τίποτε άλλο ε^ιεπαινον ε ς 
αύτό ^Ελαττωματικόν ντεκουπαζ, αδέξια διευθυισις των 
σκηνών δχλου (υπάρχουν μάχαι ποΰ προκ -λουν ειρωνικά 
μειδιάματα), κακό γούστο, άνομοιογενης υποκρισις η™* 01 
ών Ή δυστυχής Σπινελλΰ καταβάλλει κάθε προσπάθειαν 
διά νάΓ«σταθή. είς τόν ρόλον τής , έξωτικής και, μυστη
ριώδους «Πυργοδέσποινας τοΰ Λιβάνου», αλλα,ο,αθλος 
είναι ανώτερος τών δυνάμεων. Διατι εξελεγη η αρκετα 
ήλικιωμένη πλέον γαλλίς φανταιζίστ δια τον ρολον αυτόν 
παραμένει, δι’ οίονδήποτε, μυστήριον αλυτον Ο Ζαν Μυ 
ρά δέν ήτο καί αύτός ό καταλληλότερος δια τον ρολον 
ποΰ τοΰ ένεπιστεύθησαν. Πάντως τον κρατεί ευσυνείδη
τα. Καλλίτερες έξ δλων, άν καί πάντοτε ολίγον υπερβο
λικός, δ Ζώρζ Γκρόσμιθ. , , .

Γενικώς πρόκειται περί αποτυχημένου ερ,γου,,το οποί
ον έάν συνεκέντρωσεν ώρισμένον κόσμον, αύτο οφείλεται 
άποκλειστικώς καί μόνον είς τόν έμπορικον τίτλον του 
έργου καί είς τό όνομα τοΰ Ζαν Μυρά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PROJECTOGRAPR FILM.

ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
(Όμιλοΰσα γερμανιστί) Προεβλήθη εις τό «Παλλάς» 

Έκμετάλλευσις : I. Μαργουλή».
Τό έργον αύτό έγράφει καί έσκηνοθετήθη εί,δικώς διά 

τήν Μαρία Γέριτσα, τήν μεγάλην δραματικήν υψίφωνον 
τής ’Όπερας τής Βιέννης, ή όποία έπί σειράν ετών με
σουρανεί είς τά μουσικά κέντρα τής Εύρωπης καί τής 
’Αμερικής. Έάν άπό έμπορικής ή έπιχείρησις επετυχεν 
(διότι τό φίλμ έσημείωσε σημαντικήν έπιτυχίαν είς την 
Αύστρίαν), άπό καλλιτεχνικής άπόψεως δέν μάς φαίνεται 
ότι έπεβάλλετο. Έν πρώτοις τό σενάριο γραφέν κατα 
παραγγελίαν ΐνα αποδείξει τά προσόντα τής Γέριτσα ως 
τραγουδίστριας, είναι κοινότυπον, κατά, συνέπειαν όχι 
πολύ ένδιαφέρον καί έπί πλέον περιέχει άρκετάς άπιθα- 
νότ^τας καί αψυχολόγητα σημεία. Κατόπιν ή Μαρία Γε- 
ριτοα, αρκετά προχωρημένης ηλικίας πλέον, δέν έχει κα
νένα άπό τά προσόντα «κινηματογραφικού άστέρος». Ψυ
χρά, άλύγιστη, άκομψη καί έπί πλέον κακή ήθοποιός. 
Τό μοναδικόν της έφόδιον είναι ή φωνή της, άλλρ. καί 
αύτή δέν ένθυμίζει τήν πρό εικοσαετίας Γέριτσα. Ή Γέ
ριτσα είναι έμπορική φίρμα διά τήν Αύστρίαν δπου είναι 
δημοφιλεστάτη, καί έν μέρει διά τήν Γερμανίαν. Άλλά διά 
τό κοινόν μας δέν λέγει απολύτως τίποτε.

Ύπό τούς ώς άνω όρους ό έπιδέξιος σκηνοθέτης Βίλ- 
χελμ Τίλε, δέν ήτο εύκολον νά μάς δώση περισσότερα 
πράγματα, άπό έκεϊνα ποΰ έπιτυγχάνει είς τήν «Πριγκή- 
πίσσαν Αλεξάνδρα* . Τό σενάριο καί ή πρωταγωνίστρια, 
περί τήν οποίαν έκτυλίσσεται δλον τό έργον, δέν τοΰ επι
τρέπουν νά μας δώση κάτι αντάξιόν του. Πάντως ή σκη
νοθεσία του είναι εύσυνείδητος καί οί έρμηνευταί, πλήν 
τής Γέριτσα, παίζουν ικανοποιητικά ύπό τήν διεύθυνσίν 
του. Άλλά τό μεγαλύτερον, καί ίσως μοναδικόν, θέλγη
τρο*  τοΰ φίλμ έγκειται είς τό τραγοΰδι τής Γέριτσα καί 
είς τήν μουσικήν είδικώς συντεθεϊσαν ύπό τοΰ Φρ. Λέχαρ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ALGO FILMS

ΟΙ ΑΝΤΙΖΗΛΟΙ
(Όμιλοΰστ γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια»

Έκμετάλλευσις: Ε.Κ.Ε.
Ή Ιδέα τοΰ έργου τοΰ Βιέρ Βόλφ είναι πολύ ένδιαφέ- 

ρουσα’ δυστυχώς τής έγεινε κακή έκμετάλλευσις έκ μέρους 
τοΰ σκηνοθέτου (ό όποιος είναι καί δ διασκευαστής τοΰ 
σενάριο) καί αύτό μάς έκπλήσσει διότι προέρχεται άπό 
τόν Μπερθομιέ, άνθρωπον πού γνωρίζει, όπως τούλάχι
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ρα Αικατερίνη είναι πρώτιστης τάξεως. Τό παίξιιιό τ>, 
ν,Γτ7σ μβΓρ’1μεν0' Ρ“θε!ά Ψυχολογημένο, καί ή ώραία φω- 
Γόν ·κτησαν “ΗΕ?ως τάζ "«(«“θείας. Μόνον ε ς
την «λευταιαν σκηνήν, όπου πληοοφορεϊται τήν 
νιαν του συζύγου της, μοΰ έφάνη ότι ύστερε όλίνο” °Αν’ 
ταξιος σύντροφος της ό Ντούγκλας Φαίρ,ιπανκς ό ότοί - 
*« καμμιαν στιγμήν δέν περιπίπτει είς χυδαιότητας ποΰ 
μπορούσε να τον παρασύρη δ ρόλος του. Ί ? ”θυ

1 ενικώς πρόκειται περί πλουσίου καί καλοβαλιιενηυ

δημιουργίας τών δ^Γπρωτα^ωνισνΰν'ξο^ ™S *βυμ“σίη«

ΠΑΡΑΓΩΓΗ «Μ, G. Μ.»

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
(Ομιλοΰσα „ ο,

γαλλιστί «dubbing ) . ροεβ Ί η
,Γ, ' 8ι? το “■ Αττικόν»

Εκμετάλλευσις .· Μέτρο Γκόλντουϊν

Δέν ενθυμούμαι ακριβώς πόσας φοράς ή ζωή Τηι-,

και πρώτη όμ,ιλοΰσα μας ήλθεν άπό τήν Γερμανίαν ιι'· 
πρωταγωνιστήν τόν Κόνοατ Φάϊτ A Α „· ε^(,ανΐ“' με 
μίαν ώραιοτάτην δημιουργίαν. Τό’ «Λυκόφως ε*ί  ϊυ ΥΛ“'ίε 

σΩετει τίποτε νεώτερον είς τήν σειοάν τών -Li ' -πρ0' φίλμς. Τό ένδιαφέρον του ε'γκειτα Τς τό, δτ. π“^αιοεεθ“ν

στον πως έπήλθεν 'Ο r - . vut Vv<°-

αποτέλεσμα άργεϊ νά έπέλθυ ‘ I ’ μ.λε7ων °" Γ° 
περίστροφόν του Διατί λοιπόν 01 ’ ’ \ωσε,επάνω του τό

αφορμή τής δολοφονίας του ’Αλλά κ,Ι ' “\ 1 Θμεσος υποδύεται τόν Torino,. I?”’ ΑΑλ“ κ τι ο ηθοποιός πού λαόν τόν Β° ° ελα*ισ'α θ^ιάζει μέ τόν Νικό-
Από άπόψεως σκηνοθεσίας καί τεννικΰσ τλ . Ί 

είναι άμεμπτον. Άνεβασμένον μέ άφθονα ύλικά οϊΐλ“ 
ριεχει μερικός μεγαλοπρεπείς εικόνας ΤΆ ο 1 ’ πΕ·φωτισμοί του είναι άρι^τουργημΓτ^ί. fUClX°l
ΜπάρρυίοΠαλ·ή^έπί'σης“/θΕ^λ °' 0 Τζών

ρόλοΓτου “ραϊπο'
V ■ ασπουτιν που μας παρουσιάζει δέν έχει

Το φ.λμ εδω, λόγφ τοΰ τίτλου του καί τών πρωτα- 
ί^ω άπ’ Χ>“έκ ε-°%· “1 Ι0ί θ°ρύβ0υ πού ^Οοεκλήθη 
πωω ε“ς τό Ιης.δικθζ, τής πριγκηπίσσης Γιουσού- 
μεγαλειτέρας έπ^^τήΓπ^όδΧ^, $ 

τάώρΐσμέν“

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
Ή ΙΣΤΑΜΠΟΥΑ, Μάρτιος. (Τοΰ άνταποκριτοΰ μας) — 
Η κινηματογραφική κίνησις τής πόλεώς μας λόγω’τής 

μεγάλη, κακοκαιρίας αφ’ ένός καί τοϋ κλεισίματος τών 
κέντρων των Δημοσίων Θεαμάτων άπό τής 11 νΧριX 
γρφά<Ρ0τιεα?υ’βιν*· ,ωΰη <?!σ*’η-ΐώ’· Έν ΐ0ύ^ οί -νήματά 

I ίεοα έονα'τΰ^10 π“Ρουσι“ζουν ™ Πλεκτό-
κατά τάrJl “τέ?οί ™ραγωγής, προεβλήθησαν δέ 
κατα τας τελευταίας εβδομάδάς τά κάτωθι εις τούς έ:ή- 
κινηματογράφους, ’ ’

Cine Artistic. «Όρντινάντσα» μέ τήν Μαοσέλ Σαν- 
Γε^άκΊ»11^5’ " V Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν», «Τό 
Ιερακι» με τον Μπουαγιε μετά μεγάλης επιτυχίας «Μιά τόΓΜοανίκΰντόα;’σ<να’’ •'<'° β“Οιλεύ"-ν το^ά^"" 
τον Μοχικα το οποίον ηρεσε, Rayon du Soleil, «Φωνή 
χωρι, πρόσωπό», « Ο πετεινός τοΰ συντάγματος», «Μις 
Δυναμιτ» με την Λοΰπε Βέλέζ, «Ό αλήτης φοιίητή-» 
οπερεττα γερμανική, Fhrteuse τής Φόζ φιλμ μέ τήν ^άο- 
έΧώΖ πί δ“χ%^0δ^λ· Φσρρερ με Μπουαγιέ. επιτυχως επι δυο εβδομάδάς. 1
rlvftn5ln- Svrany.··. ' *1  διαθήκη τοΰ Δρος Μαμπύζ, «Τό 
θηΜωνΓ’^^^Λ’ ‘Ρ*  ’Α™ζηλ°·’. ’Έπανάστασ,ς’ τών 
;' ρ , · μέ. την Λωρεττα Γιουγκ, «Τό τρσγοΰδι τοΰ Νεί
λου» με καλας εισπράξεις, «Τά άπρόοπτα τοΰ Σλήπιγκ» 
έπιτυνώς μα> Μ"ϋ° κ“'1 <Με<,“ στίμ' ά^αλ^ 

κίτεΟχε?λ.ίΡε\''Ην* ρ“ΐα "Ε ΓΟεξάδης« μέ τήν Μπριγ- 
Ρ ■ Ψ> * Κινκ-Κογ,.» τουρκισιί, «Κάποιος κύρος 
Pamiehnt ΗμπΓ’ <Π<μϊ*ή ’ψσ“ Νάντια» μέ επιτυχίαν, 
ΝτιάΒολο1 d-n “Χ* νΓ0Ρι!ϊ ‘“ρισμένη τουρκιστί, «φρά 
Adk.ii Λ Ί ° αετ°ς κ“, τ0 «Τό τούνελ» καί
Adieu au drapeati ντουμπλαρισμενη τουρκιστί.
Κόν™ΠΑ/Γ elek' *Σκ“νδαλον σ’ή Βουδαπέστη·, ,ιΚίνκ- 
γυναϊκα» ά«εΗ taU'drapea“’ ?Ionsi^ur Bebi- «'« ϊ>’.“νή 
«PniincR ’ 11 ξωη μου για σένα», « Ο πόλεμος τοΰ βάλς»,
*Ρσ„“ρ βΐτ?’ ^ωρζ και Ζωρζέτ» καί Ταμπ ΰρ Μπατάν» 
μετά μεγάλης επιτυχίας.
«R-«Ci* n^'TUrC· ^“'Οδός», «Μιά γυναίκα στό βολάν», 
φουά» |taYV0?>’ <Βου“Υ,αζ σ“ν ρετοΰρ» καί «Ίλ έταί έν 
l„.,,-.C.ine ™I.oden,le· «Γοτθ», '42α οδός», «Ό άγνωστος 
Λοχιας», «10 κορίτσι τοΰ συντάγματος», «Όρλώφ, «Έοω- 
ικη περιπέτεια» καί «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου».

Φ. Ναζλόγλου

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
,,ί„„ΆΌ,Λε-ίνς Π,ερέ σκέπτεται νά πραγματοποιήση 
νι1γκσμαρκ°»υσαν εκδοσιν το° έργου «Καί-
F'nvr7EiirT,!,V ΓεΡΡαΥίαν άπηγορεύθη ή προβολή τοΰ 
έργου «Αικατερίνη της Ρωσσίας» διότι είς αύτό τόν 
ύποδΧυτ°ητα· Ρ°λθν Τ^ς α9τ°κρατείρας Αικατερίνης 
ζαμπετ ΜπϊρςγΓν“ρστ°ν Π ^οποιός Έλί-

ΜΕΙΜΗΜ ΤΙΙΪΪΑΙΜΜΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

' ΒΕΝΤΑΧΘΥΡΦ1
Χς εύρίσκετα^ άπό έβδομάδος περχστιζος
ίϊς τήν πόλιν μας, προπειμένου να '
τίίν ήμερων είς Παρισιού; σια τήν -·Ά'“ pi-ands 
έν συνεννοήσσει μετά τής εταιρίας « _
Films Fran?aisv, μιδζ μεγάλης τχιν^’ / ι1 0 
τευορ-ένης τήν ζωήν τοΰ περίφημου Τουρπου .) 

’Τ”ΤζΧ·ωην«όν -«.ήν «ί Τ·'^\ 
'Έλληνας πινηματογραφιστάς, ,δ’·α,^ς "/’παρα- 
φιλοξενούμενός μας είναι, τελείως 
θέτομέν κατωτέρω μερικας πληροφορία, ο.

5'jV'0 Βεντάτ Ούρφί είναι άσφαλώς τό πλέον πολυ
σύνθετον καί πολύπλευρον ταλέντο «οΰ διαθετει σψ 
μερον δ Τουρκικός κινηματογράφος, ίπη^ 
σειράν δημοσιογράφος, συγγραφευς, δραματικό, 
Χτέχνηΐ ζέν πρεμιέ καί -ηνοθετης κινη^ - 
-βαφικών έργων. Είναι δ πρωιοςμ δπ»ιος 4ζοωσε 
κινηματογραφικόν περιοδικόν είς τη^ Τουρκίαν. Am 
γωρήσας τό 1922 είς Αίγυπτον ιορυσεν σκε. τας 
εταιρίας «Egypte National Film» και «1 he Ara 
bian Film Co». , , _ ,

Διά λογαριασμόν τών δύο ανωτέρω εταιριών «c- 
γύρισεν» <5?ς συγγραφεύς, σκηνοθέτης καί π?ω;^’ 
νιστής τά άκόλουθα φίλμς ί «Λαϊλα», Η φλέγόμενη 
έρημος», «'Η ματαιότης τής ζωής», «Τραγωο.α των 
Πυραμίδων», «'Η κόλασις τής άμμου», « Η κο/.ασις 
τών ζωντανών πτωμάτων» καί «Ό έρως εις την έ
ρημον», έχων ώς συντρόφους τήν Συρ«^α κα 
Γκράτσια, τήν Μίςς Κοΰπερ, τήν γνωστήν απο τόν 
«Ζητιάνο τής Σταμπούλ» ’Αζγζέ ’ΚΡ·':Ρ; ,την εκλε
κτήν Αίγυπτίαν καλλιτέχνιδα Αισά και αΛλα,.

Κατόπιν άνεχώρησε διά τήν Ι.ύρώπην και α/.α»χ 
μέρος εις τά έργα : «’Έρως στήν Βαγδάτη» μ- σκη 
νοθέτην τόν Έρνστ Βάζντα «Le grand Rabbat» 
καί «Νικημένος έρως». Είς τό τελευταιον τό ό
ποιον έσκηνοθετήθη είς τήν Βιέννην^ ύπό τοϋ γνω
στού Αυστριακού σκηνοθέτου Μιχαήλ Κερτε,, «οΰ 
δημιουργού τών έργων «Κούκλα τής Μονμαρτρης», 
«Χρυσή πεταλούδα» <-Σκλάβα Βασίλισσα» ν-. ά. -- 
γεν ώς συμπαίκτριαν τήν μακαρίτιδα Αύα ντε Ποΰ «τι.

Προσκληθείς ύπό τής Τουρκικής Κυβερνησεως 
«έγύρισε» διά λογαριασμόν τού Εθνικού Κομιτάτου 
δύο προπαγανδιστικά φίλμς είς τά έν Κωνσταντινου- 
πόλει στούντιο τών άδελφών Ίπεκτσή. Αυτά είναι. 
«Λΐά τήν μηχανήν» καί τό Γεσίλ Μπορσα».

Τώρα σκοπεύει, δπως έγράψαμε καί είς^τήν αρ
γήν, νά «γυρίση» τήν ιστορίαν τού Τοακιτζή». Εις 
τάς ’Αθήνας, δπου παρέμεινε περί τό οκταήμερον, 
ένεφανίσθη καί είς μίαν παράστασιν τής Τουρκικής 
Όπερέττα; και ύπεδύθη ένα δραματικόν ρόλον. 
’Έτσι έδόθη καϊ ή εύκαιρία εις τούς Αθηναίους να

■Εάν κατά τήν έφετεινή σαιζόν μάς -6—^ 
ικανός άρι 3 μός ταινιών με απαιτηο ς ϊ Ιθ. , 
Χ^ΛύΐήΧ
"Ισως, σέ προηγούμενες ?πέτ*α^, μά τούτο δέν
ποΰ νάρεσαν στο κοινο και να επετυχ , μ 
ώφ·"ί,λ.Ζίά; 

Στη μνημη μ“>= μτ;. Νίλλ «Τό Σημειον του

αατος» δπως τό άναμέναμε, βγαλμενο απο τα χέρια εν ς

τον. Μά άν λάβουμε ύπ’ δψει τό

to? ■» 

του «Κιν. Αστερ ) ’Έονο πρωτότυπό, άξιο
πει να πούμε για το «Καλβακατ -Τ ρ ^φειλόμενο «Λ κατατατθΰ στα μεγαλύτερα έργα τέχνης, 4- , υ· 
στή σκηνοθεσία τοΰ Φράνκ Λόϋδ, πρω "αγωνίας το , 
άριστείς τοΰ αμερικανικού κινηματογράφου τ

επολύ^γΛες 
SAtpc Καί ναι ιέν ή έμπορική του επιτυχία υπήρξε ίκα- 

«να έονο τής επιβ'ητικοτητος του «Καλβακατ». av oij 

νιίπεογκ καί προωρίζετο για μια μεγάλη επιτυχία, _ 1 
όποια' πράγματι έσημείωοε θριαμβευτικά απο της ο Κ 
τ°υΜέ^ρις εδώ άναφέραμε γιά τέσσερα φιλμς τής αμερι

I βρίσουν τόν Βεντάτ Ού^ί καί νά τόν κρίνουν καί 

ώί JSS&1 ? * 

με τήν εύχαρίστησιν νά συζητησωμεν έπι ο.αφόρω 
θ^άτων έπί μακρόν, είναι ενθουσιασμένος από τη, 
γώραν μας. Χαρακτηρίζει τήν ’Αθήνα ως, μικρόν 
Παρίσι καί θεωρεί τούς, Έλληνας ώς εναν απο τους 
Χενεΐς καί προοδευμένους λαούς τού κόσμου. Η 
αόνη του άπορία είναι, διατι δ τόπος μας, ο οπ^ι», 
&ειθαυμάσιον κλίμα καί ουρανόν, τοπεια υπέ- 
ρ,γα καί άνθρώπους μέ γούστο, ευρισκεται τόσον 
όπίω είς τήν παραγωγήν ταινιών. Το μόνον Ελ
ληνικόν φίλμ πού τού ήρεσεν, και το όποιον, κατα 
ίήν γνώμην του, δεικνύει δλας τάς δυνατότητας του 
Ελληνικού κινηματογράφου, είναι ή < Αστερω».

1 Β. Παπ.
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«κ I ΝΗΜΑΤόΐ-ρΑΦ1ΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦΠ<ΟΧ^ΑΣΤΗΡ^ =
—m,llll.llllu;ll„llllll. . . I,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *. . . . .. . . . . . . . . .. . . '""I

άλλων σοβαρών Vowov νιά^ΐ” “ρισ·ι,Λ'ων δραματικών ή 
Καί φυσικά 'τό σηιΖείο αύίό δέν πρ0ξ αύπί·
γνωστή νοοτροπία τοΰ κοινού μας '“\Λυσ^ε,(”:ο 7ια *’1 

μόνον έ'α «Κά>'β“'κή
μί <^4SX«®S5 & 

. Λουσιο εφετεινο κατάλογο της «‘Η δ>'■«·»α) « „ τθ) «Όταν ξυπνά τό παρελθόν^τό «Πουλί τοΰ Π Τ/1*’ ™ 
«Μιά γυναίκα Πειρασμός», <Ή λευκήάδείλφώ“
τικ^τους ^αυΥ°υν άξώλ°Υ“ '

«Ρ’.λμ (Σερενάτα ΣοΰμπερΗ Πόλεμο- Βάΐ TC“ ί'°”"1κΑ 
®SE==®S 

σοΓδέν £5υιων.ανα'ΡεΟ°μθ w σπουδαιότερα: «Πλω^νή' 
σος δεν απαντα» και «Οΐ ωυνάδες» Ή .L, ■ -^«Ί1’ 
αυτών έργων από πόση, απόψε „ς είναι απόλυση. *"°  
χνη ανέκαθεν τό”1? κιν’ΐμ“τογράφευ, ή Γαλλία, δει- ΙννζΧ,™ώΠνώ.Ζ”'°«Γ.ΐ““ν '"=■ Μ· 

τοΰ Λ’η’Γη Υ·ά Τ” ,σκιΙν°θεσία τους τό «Γ ράκι»
«Δόο Όρφαναί», «’Αρχτσιδ^

Εξ όσων έξεθέσαμε ανωτέρω συμπ ραίνωιιε πώ- ύ Λ 
κΧουικαένηραΥωγ-ς’ π°ύ μά’ -^θυσιάσθηκανΙ’φέίοΤ 
)ovc rZ μ --'1 στΐγμης τήν π0ώτ,1 °ειρά. -Αν μένο! τε< 
λους της σαιζόν το γεγονός τής προβολή; άξιο)όνων ™λ 
λικων η γερμανικών παραγωγών άνατοένυϋ «λ Υ ■ μας συμπέρασμα, τότε τόσον'τό καλλίτερο?.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΝΟΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ

Γκόλντουϊν^ Ρ κατΤ τό^ρώ^ον ήςτηίέταιρίο:ρ Μέτρο- 
94Λ^δ^Αλ^ν3^θΟ\ίίς 1 ^^θθ^ολλάρια/έναντ^τών 
τό αύτό τρΙμηΧ Κ“τά

Είς τά ιταλικά στούντιο Tnc rinps Λ τ·
Film «γυρίζει» τό εργθν La Signora
Μπε7τίΗνιΓγ“ρσ(?ει^ς ΦΡ-τζεσκα

κελώνην τής Ίσπανίας^έι^υενάλο λ" Ε·ς τΡν,ΒαΡ· 
νΐΚή^·Ηπέντ0Αοδ-λ°ν ia Bala^a de Cohnbra^ O7ia· 
έτοιμάζει τό ^‘γύρ^α τοΰ“™ΡαΥω^ Butcher’s 
καθώς καί τοΰ Song Eventide. ΦΙ P Danny ΒοΤ

™ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ 
TAINim ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΦΓ)Ξ ΦΙΛΜ

Free Gold, Σκηνοθεσία Τζώρτζ Μάοσαλ π

Μ’4^· KwTpXnSX:
"“ 'ν’«?ων.α?3γΣα;7,°βΓ^ Πρω.
1'lie World Moves on Σκηνο^εΧ^ .Τσαρλ Φ^ΡΡελ. 

ταγωνισταί Μ’αντ^ν "° -Τζον Φόρντ' Πρω' 
καί Ρετζιναλ Ντένϊυ Λ“Ρ0λ’ Ραούλ ρ°^ιέν

loo Many Women, Σκηνοθεσία ΤΓρϊ,.ρ- ων - 
ταγωνισταί Γουωρνερ Μπάδτϊ^ Φ^°ΐ’ Πρω' 
Μούντιν. Ρ Ρ 'ν'παξτερ και Ερμπερτ

ΧΑΡΟΛΔ ΛΟ ΓΑ Κνυ

The Catspaw, Σκηνοθεσία Σάυ Τέίϊλ™ π
Λό« ο-ΛρΧ·κ·τ·

ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΤ 1 Ν ΜΑΤΈΡ

S“'lie “Χ.αΣ,Χ’Γ,’τ?6λαί?ίϊξ «’Ρ»?™- Πρω

ί Λ νάΧ?,°'' κα| ’Εντοραρ ,«p'S °p5' 'Εο"Ρ 
" r»o».»„yK.

καί AR^pp^T Ρ' Ρ*’·Ρ
Operator 13, Σκηνοθεσία Ραούλ Βάλε Π„, 

σται ΜάρΙΟν Ντάβισ Γκάηο Κλ- πΡ“ταγωνι- 
Κλάρκ. ητ“Ριζ. । κάρυ Κουπερ καί Μάε

Γ0Τ2ΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
ΦΕΡΣΤ Ν Α Σ I Ο Ν Α Λ

Doctor Monica. Σκηνοθεσία Ούΐλιαμ Κήκλείϊ π 
ταγωνισταί: Κέυ Φράνσισ καϊβάπ. r ηΠρ°'

°” Over Frisco, Σκηνοθεσία ΟύίλΧ ίτήτεο ’̂
Η βΠΓ»7τ^μϊοόΓλ’

πΡω,ογων,.
The Key, Σκηνοθεσία Μικαέλ ΚουΧ^ο^0'

m -Αορ"™ν“ν,σ'“': ΛΊχ τ«μ’"<««’ μ£

ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΤ

WUrdenapiXovmat· Κάοηλ°Μ °7 Μίτσελ Λέϊ— 

The Τ Λάγ\λε\καί Κίττυ KdpXiS^O°V> BlK™P Μάκ

R- Κ. Ο. RADIO

Of Human Bondage, Σκηνοθεσία Τζών Κρόυβελ Πο„=„σί 01 ΛίΛ1 χ6>^τ K^‘^·
Strictly Dx’namite. Σκηνοθεσία κι «

"ras

’ -η ΖΣ “ ««κte τ««· 

τάς παρελΟουσας εβδομ έποχήν· Είς τούτο συνε-νοποιητική εν συγκρισει με την εποχή έ
τέλεσαν, άφ ενός ό -«'^4“ΐρ0^ότι άν’ξαιρέση 
καί ή μή προβολή κ?ια^λΑλ“ ρ^ό όποιον συ«εκέντρωσε

στών», διά να επαναληφ 1 - ?ογων" τά όποια ο-
πΚποτεΤά πρΓπ^νΓπροβληΟοΰν κατά τήν τρέχουσαν 
περίοδον. #
......s»-ssst-S®s.=s=·: 

3s''Sis::?e='£S 

πριν σε γνωρίσω» με τον Β. Φ°9 . 1 "Απριλίου
οΰγγαρέζικη όρχήστρα και 26 ίδιου μεχρ
“Έξτάζ,, καί βαριετε. λυκόωως τών Τσά-■’Αττικόν· 12—25 Μαρτίου «Ιο Λυκοφως_ ιων

μέ τΤ.τΚ°12-Ϊ8 Μαρτίου «Ερρίκος 8ος· και

vac» ιιέ τόν “Εντυ Κάντορ, 19-25 Ιδιου «Μια γυναίκα 
στό βολάν, μέ τόν Άνρύ Γκαρά καί 26-1 Απρίλιον 
νάληψις τής “Σερενάτας Σουμπερτ„. . ό σέξ

Πάνϋ^εον. 12—25 Μαρτίου « Η γυναίκα. μ1 >
άπήλ» μέ τήν Φρ. Γκάαλ καί 26-1 Απριλίου < Μαρι η

π*  Τ
Λιάνε Χάϊντ και Όρχήστρα Μπιανκο, 19 2·'' * 0^1^Ε- 
τσα», μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ και^ ^λιου
ρωτες πριγκή^ων,, έπίσης pf ορχήστρα 1

Κατά τάς παρελθούσας /βδομάδας, ύπό τών προβλρ- 
θέντων είς τούς αθηναϊκούς Κινηματογράφου, β . 
έργων, έπραγματοποιήθησαν τα κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομός 5-11 Μαρτίου 1934.
Ναυμαχία: 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11

«ΉΠΑΛΛΑΣ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ύπό 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

τήν
5
6
7
8
9

10

ΤΙΤΑΝΙΑ « 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάριη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Οί αντίζηλοι», Β. Φρανσέν
5 Μαρτίου Εισιτήρια 1541

1856
2316
2066
1740
2204
2339

6
7

9
10
11

«ΟίΣΠΛΕΝΤΙΤ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

τρεις

6
7
8
9

10
11

Σύνολον εισιτηρίων 14.062 
Σωματοφύλακες» Χάρρυ Μπωρ.

Μαρτίου ΕΙσιτήρια 2075 
» 1ο5ό

. » 1992
» 1594

„ » 1204
, » 1644
, » 2774

ΠΔΝΘΕΟΝ «Ναυμαχία», 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

5
6

8
9

10
11

εισιτηρίων 13136Σύνολον
, Σάρλ Μπουαγιέ
Μαρτίου Εισιτήρια 2792

» 2308
, » 1812

» 1423
» » 1966
, » 2922

Σύνολον εισιτηρίων 15.533
Εισιτήρια πρσγματοποιηθεντα
>ατά τήν αυτήν εβδομάδά και 
ύπό τοΰ αύτοΰ έργου εις τον 
Κινηματογράφον «Παλλας»

Σύονλον είσιρηρίων 34.596
Καλό ταξεΐδι Μόνικα» Μάγδα Σνάϊντερ

5 Μαρτίου Εισιτήρια 103b
2106
2441
2180
2520
3180

19.063

απολαων
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σσββατον 
Κυριακή

6

8
9

10
Σύνολον εισιτηρίων 11.350 

^Εβδομάς 12-18 Μάρτιον 1934. 
ΠΑΑΛΑΣ «Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα·

Μπουαγιέ
Μαρτίου Εισιτήρια 3814

2867
2091
1553
2319
3770

19.063 
Νοβάρρο

1165
1263
1588
1311

907
1262
2210
9706

Σύνολον ΕΙσιτηρίιον 
σκιάν τής παγόδας» Ρ·

Μαρτίου ΕΙσιτήρια

Σύνολον εισιτηρίων

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

13
14

16
17
18

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τόλυκ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Μαρτίου
. Μαρ. Γέριτζα 
Εισιτήρια 1945

1496
1417
1049
900

1214
2694

Σύνολον εισιτηρίων
; τών Τσάρων» Άδελ. Μπάρυμμορ

10710

12
13

-------ς
Μαρτίου 

Ν
Εισιτήρια 4526

4029
349614

15
16 »

» 2973
2241
280617

18 > 5158

Σύνολον εισιτηρίων 25.229
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III ΑΝΙΑ «'Ερρίκος 8ος: 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατο» 
Κυριακή

Τσάρλ Λώτον.
Εισιτήρια ΤΙΤΑΝΙΑ 

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριάκέ)

12
13
14
15
16
17
18

, Σύνολον εισιτηρίων " ffVfOrcnr.·» 'β

' Μαρτίου 1981
2043
2111
1909
1545
1832
2827

^.υνο/.ον εισιτηρίων 14.248Καθ’ δλην τήν ανωτέρω εβδομάδα τό πρόγραμμα 
«ΤιΓάνια» έποικίλετο καί άπό τήν όρνήστηκ» ■--------
Μπιάνκο.
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό βασιλεύς τής ’Αρένας:

Δευτέοα 12 ’*--- '
13
14

Καθ’ δλην 

Μπιάνκο.

κατερίνη ή Μεγάλη», Έλισ. Μπεργκνιρ
19 Μαρτίου Εισιτήρια 2605
I? » „ 2609
£ ” .. 2279

„ 2205
·· 1730

2327
221725

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΠΑΝΘΕΟΝ . 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

«Ή

- - τον
καί άπό τήν ορχήστραν \ ντουάρντο

Έντυ Κάντορ 
Είσιτήρια 1010

1073
1185
1096
917

1407
2165
8853 

γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ», Φρ. Γκάαλ 12 Μ·...-'— ”»
13 
14

Μαρτίου

16

18

Σύνολον Εισιτηρίων

16
17
18

Μαρτίου Είσιτήρια 1558
1747 
1919
2030 
1804 
2674
3739

15471ΑΠΟΛΛΩΝ:
Δευτέρα 12
Τρίτη 13
Τετάρτη 14
Πέμπτη 15
Παρασκευι) 16
Σάββατον 17
Κυριακή 18

Σύνολον Εισιτηρίων 
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8387....___  Εισιτηρίων

Καθ' δλην τήν έβδομάδα είς τό πρόγραμμα τοΰ άνω- 
τέρω κινηματογράφου συμπεριλαμβάνετο καί ή μεγάλη 
άργεντινή ορχήστρα Έντουάρντο Μπιάνκο.

'Εβδομης 19—25 Μαρτίου 1934
«Σ’ αγάπησα πριν σέ γνωρίσω» Β. Φόρστ. 
καί Βαριετέ.
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λικήν παράστασιν, «Ό κ. ή κ. καί ό μπιμπΐ» μέ τήν Μα 
ρί Γκλορύ μέ έπιτυχίαν, «Διαγωγή μηδέν» μέ έπιτυχίαν καί 
ή έορτή έπί τή υπογραφή τοΰ Βαλκανικού Συμφιόνου- 
Προσεχώς «Αί 28 ήμέραι τής Κλαιρέττης» καί «Τό τέλος 
τοΰ κόσμου».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρούμπα τής άγά- 
πης» έπιτυχώς, «Μιά τρελλή ιδέα» άνεπιτυχώς, «Γαμή
λιο ταξεΐδι» μέ μικρόν έπιτυχίαν καί «Δύσκολη στιγμή» 
μέ τήν Κράουφορδ άρέσαν. Προσεχώς «"Ενα τραγούδι, 
ένα φιλί, μιά γυναίκα», «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι» 
καί «Ό υίός τής μαιτρέσσας μου». Σωφρονιάδης
Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα “"Ενα τραγούδι, 
ένα φιλί, μιά γυναίκα,, “Αύτή ή καμμιά άλλη,, καί “Γκλό- 
ρισ,..

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Οί ήρωες τής φω
τιάς,, “Ή κόρη τοΰ δράκου,, “Τρέϊντερ Χόρν„ καί “Ό 
βασιλεύς τών τζαμπατζήδων,,.

ΙΙαλλάς (Βωβός). Προεβλήθησαν τά περιπετειώδη “Ό 
μοδέρνος άπάχης,, “Ό δαιμόνιος άστυνόμος,, “Πολικού- 
σκα., καί τό “Φάντασμα τοΰ πύργου,,.

Άρχάνες. Προεβλήθησαν ‘Ό δούξ τοΰ Πάπεγχάϊμ,, 
καί “Ή ζωντοχήρα,,.

Ίεραπέτρας. Προεβλήθησαν τά, “Μιά νέα Ντυμπορύ,, 
“Ή ωραιότερες γαμπίτσες,, Ή μαιτρέσσα τού σατανά,, 
κπί “Λουλούδι στή σκιά,,.

Νεαπόλεως. Προεβλήθη “Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ,,.
Σητείας. Προεβλήθησαν “Ό γαιοκτήμων τοΰ Τεξάς,, 

“Τό κορίτσι τής Ρεβύ,, καί “Παριζέτ,,.
Ό Παρατηρητής .

Ν. Όρεστιάς
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν 

τών τάφων», «Μετά τόν έρωτα», «ΔόνΖουάν καί Φάουστ», 
«‘Ο δαίμων τής θαλάσσης». Προσεχώς «Γυναίκα γιά 
δλους». Ματσκίδης
Ξάνθη

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γυιός τοΰ Μα
χαραγιά», «Ίχνη πάνω στό χιόνι», «Τό άνθος τής Χα- 
βάϊ», «Ή Σουζάν στό μπάνιο», «Ό πόλεμος τοΰ βάλς» 
καί «Άρσέν Λουπέν». Παρασχίδης
Δράμα

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα “"Ερως τσιγγάνω»·,, 
«Ή κατάσκοπος 27», «Κάματε λάθος δεσποινί;», «‘Ο Ζη
τιάνος τής Σταμπούλ» καί «Ελεύθερες ψυχές» μέ τήν 
Νόρμα Σήρερ.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Ο Τόμ Μίξ ύπό 
καταδίωξιν,, “Τά θύματα τοΰ καθήκοντος,, “Τό ματωμέ
νο καμπαρέ,, “Ο βασιλεύς τής έρήμου,, “Νύχτες Νέας 
Ύόρκης., “Ο κουραμπιές, “Οί άντάρται τοΰ νόμου,, “Νό 
Νό Νανέτ,, “Οί ξενύχτηδες,, «Ή μυστηριώδης φωνή» καί 
«Έπίθεσις κατά τοΰ τραίνου». Γοριδάρης
Ά λεξανδρούπολις

"Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον “Ρόννυ,,. Προσεχώς
-‘Τό βάλς τοΰ Δουνάβεως,,,

Ήλύσια. Προεβλήθησαν “Ή μαντόνα τής πρώτης 
λεωφόρου,, “Η θεία δίκη,, καί “Οί κατακτηταί τών 
πάγων,,. Πρυτανίδης
Πύργος

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κουΐκ», «Μιά 
νύχτα μιά εύτυχία», «Ή στοργή», «Ή Γκίττα χαρίζει τήν 
καρδιά της», «Ό Φαντομάς», «Μικρούλα καλώς ήλθες», 
• Μάρς Ρακότσυ», «Έν όνόματι τοΰ νόμου», καί «Λευκός 
Δαίμων». Σινόπουλος
Σΰρος

"Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστήριον 
τής κόκκινης βίλλας», «Δίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου», «Στή 
χώρα τοΰ μειδιάματος», «Μοντέρνος μπαμπάς», «Θά γίνης 
δούκισσα», «Τό δράμα τοΰ Ρίο Γκράντε» καί «Αύτή ή 
καμμιά άλλη». Προσεχώς «Ή ναυμαχία» καί «Μιά ώρα 
κοντά σου». Γεραγάλας

λασες μιά βραδυά,, μέ τήν "Εγγερτ, “Οί , τρεις σωματο
φύλακες,, καί “Ή γυναίκα μέ τό σέξ-άπήλ,, μέ τήν 
Φραντζίσκα Γκάαλ.
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Δυό καρδιές εύτυ- 
χισμένες,, “Λευκή ’Αδελφή,, καί “Ξανθή ’Αφροδίτη,,.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα “Υγρός Τάφος,, 
“Ρασποϋτιν,, καί “Ή Όρντινάντσα,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ “Στό γαλάζιο ούρανό,, 
“Ξύπνημα αμαρτωλής,, καί “ΟΙ αντίζηλοι,,.

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα “Αί δύο όρφαναί,, και 
“Ή Ναυμαχία,, μέ τόν Σάρλ. ΔΙπουαγιέ.

"Απόλλων Προεβλήθησαν τά έργα “"Οταν ξυπνά τό 
παρελθόν,, “Τό πουλί τοΰ Παραδείσου,, καί “Μιά ώρα 
κοντά σου,,.

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα "Τό γεράκι,, μέ 
τόν Μπουαγιέ, “Καί τώρα φίλα με όσο θέλεις,, καί “Μιά 
μικρούλα μεσ’ τό τραίνο,,,
Βόλος

Άχϊλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ρομάντσο 
μιάς νύχτας., “Τσάρντας,, «Κι’ έμένα ποιος θά μέ φιλή- 
ση;» καί “Χαλύβδινοι αετοί». Πυραδόξως αί έργαοίαι τού 
« Αχίλλειου» τελευταίως παρουσιάζουν αισθητήν ύφεσιν.

Συνοικισμού Ν. 'Ιωνίας. Προεβλήθησαν “Μία τρέλ- 
λα,, μέ τόν Σίντνεϋ Τσάπλιν καί “Αί δύο όρφαναί» βωβή 
παλαιά έκδοσις. Παπαβασιλείον
Πάτρκι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα “Λίμπελάϊ,, ‘‘Μάρς 
Ρακότσυ,, “Πάρε τή γυναίκα μ»υ„ καί Σερενάτα Σοϋμ- 
περτ.. μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Πάν&εον (Αίθουσα) Προεβλήθησαν τά έργα “Στά 
κύματα τοΰ Βοσπόρου,, “Τό στοιχειωμένο καράβι,, “Ή 
καρδιά μου λαχταρά γι’ αγάπη,, “Σερενάτα Σοϋμπερτ,, 
καί Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γής.,.

Πάν&εον (Ταράτσα) Προεβλήθησαν τά έργα “Μιά 
δικαστική πλάνη,, “Τό στοιχισμένο καράβι,, “"Αγριες 
καρδιές καί “Ό κατακτητής,,. "Ανδριόπονλος
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργ ι «Μιά ωραία περι
πέτεια», «Εύτυχία γιά μιά νύχτα», «Άριάν» καί «Λιμπε- 
λάϊ» άπαντα μετ’ εξαιρετικής επιτυχίας ιδίως δέ κατά τάς 
άπογευματινάς ώρας κατά τάς οποίας δέν υπήρχε ούτε 
μία Οέσις κενή, δεδομένου δτι τό κινηματοθέατρον δια
θέτει 750 θέσεις μόνιμες.

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Λουίζιάνα», 
«Τό μίσος», «Σκιαί τής νυκτός» καί «Δικαίωμα ό έρως».

Κεφαλλωνίτης 
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ελεύθερες ψυχές» 
♦Ύπό τήν γέφυραν τών στεναγμών» μέ τόν Ζάν Μυρά καί 
διέκοψε τάς κινηματογραφικός του προβολάς προκειμένου 
νά δώση θεατρικός παραστάσεις δ θίασος Χρ. Νέζερ.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άτλαντίκ», «Χα
λύβδινοι αετοί», «Τό τέλος τοΰ ταξειδίου· μέ τόν Κόνρατ 
Φάϊτ, «Σαιζόν στό Κάι ρο» άνεπιτυχώς, καί »"Ερως άλά 
Άμερικαίν». Βατακίδης
Χανιά

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βασιλεύς τών 
βασιλέων», «Νειάτσ, τόλμη, θάρρος» «Ή νυχτερίδα», «Ή 
πρώτη αγάπη δέν ξεχνέται», «Μιά φίλη χρυσή σάν καί 
σένα», καί ή έξαδέλωη μου άπ’ τή Βαρσοβία.

"Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Εν μέσιρ άσφυ- 
ξιογόνων», «Λευκή Σκλάβα» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, «Ή 
πρώτη αγάπη» καί «Ό άρχιδούξ τοΰ μπαλέττου».

"Ιδαϊον "Ά ντρον. Προεβλήθησαν «Τό ρόδον τής 
’Ανατολής» “Τό φίλημα,, καί «Ή κοιλάς τής κολάσεως». 
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τ’ άγριοκόριτσο», 
♦ Μιά νύχτα στή Σταμποΰλ» άνεπιτυχώς μή άρέσαν, μήκυ- 
μάους, κωμωδίαι, ζουρνάλ καί Πάτ καί Πατασόν διά σχο

Σύνολον εισιτηρίων 5367 
μέ τό Σέξ Άπήλ„ Φρ. Γκάαλ 
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Ρίν παρ. έβδομάδα ύπό τοΰ αύτοΰ 
έργου εις τον αύτόν Κινηματογράφον

Σύνολον εισιτηρίων 23942
Σανταλ. Καί βαριετέ
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Μαρτίου

Σ ύνολον
Κατά πάσαν 

ζιόν αθηναϊκών _ 1 , ’·” ’ ·|Μ·ν νυ TU
προσεχή περίοδον 1934 — 35.

15471

εισιτηρίων 7313
πιθανότητα ό αριθμός τών πρώτης βι- 
κινηματογράφων, θά αύξηθή κατά τήν 

.. . -----ν 1934—35. Ούτω λέγεται, δτι τό Μετοχικόν Ταμεϊον Δημοσίων Υπαλλήλων, τό όποιον κατεδα
φίζω) τά έναντι Πανεπιστημίου καί Βιβλιοθήκης ακίνητα, 
θά άνεγείρη έπί τών οικοπέδων αυτών μέγαρον, εντός 
τοΰ οποίου θά ύπάρχη καί πολυτελής αίθουσα κινηματο
γράφου, ή όποια δμως δέν θά διαθέτη πλέον τών 1200 
θέσεων καθημένων. Ή νέα αύτή αίθουσα, θά είναι φυ
σικά διαρρυθμισμένη κατά τούς νέους τύπους τών κα
λών κινηματογράφων, μέ μεγάλην καί ώραίαν είσοδον έπί 
τής όδοΰ Πανεπιστημίου (παραπλεύρως καφενείου Γαμ- 
βέτα) καί μέ ένοίκιον.... φυσικά τρομακτικόν.

j 1» Til
Πειοοτιεύ;

Καπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα “Ή Ναυμαχία,, μέ 
τόν Σάρλ Μπουαγιέ, “Ή αδυναμία μου,, μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβεύ καί “Άπηγορειμένη μελωδία,,.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα 
τής παγόδας,, μέ τόν Ράμον Νοβάρρο, 1 
καί “Τό λυκόφως τών τσάρων,,.

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά φίλμ
‘Μαρς Ρακότσυ,, 

“"Οταν μέ γέ·
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CINEMECCANICA
Μηχανήματα 

Όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
’Αντιπρόσωποι

ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ & ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
Άβήναι

Γραφεία: 'Οδός Σωκράτους 30 
Άρ. τηλεφ. 22-560

A Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ) 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(μεγαροη πολυδωροπουλου) 

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Γραφεία’Αθηνών: ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15-Τηλ. 25-364 

Τηλεγρ. Δ]σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»
ΤΠΟΚ)ΜΑ ΘΕΣΣ)Ν1ΚΗΣ: ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3-ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΕΒΗ

Hin«M)KH ΠΑΡΛΓΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
"ΚΟΣΜΟΠοΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ Κ° „

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 
ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ : 23-544 

ΤΗΛ ΜΑΤ*; ’·ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι„ 
Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων και Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικά! καί /Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε : 23-754).

ΧΡΙΙΤ. ΜΕΗΑΡΙΝΟΪ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

ΟΔΟΣ ΤΣΙΜ1ΣΚΗ 7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

CONRADTY

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΙ Λ.ΊΡΛΗί
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, ’Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ1*
Κινηματογραφικοί 

Ταινίαι και Μηχαναι 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον καί Βιταφόν 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 0AON ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

— ΑΘΗΝΑΙ—

CINE R A DIO
Μηχανήματα

Όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

Α·ει<.ε
Τμήμα Έκμεταλλεύσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΟΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΑΔΣΤΟΝΟΣ 1
ΆριΟ. Τηλ. 24.339

Τηλεγρ. Δ)σις .«PSYKO»

ΙΚογΓ ]
Κινηματογραφικού

Μηχοτνού - 'Εξαρτήματα
Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

I. IQANNOY & Λ. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684

ΑΘΗΝΑΙ «

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΗ Μ· ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΑΡ. S(1H ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΟΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς καί χειμερινούς 
κινηματογράφους. Παρέχονται άνευ ύποχρεώσεως έπί δεκα
πενθήμερον πρός δοκιμήν. Κατασκευαί—'Επισκευαί—Μετατρο- 
παί. "Ενοικιάσεις όμιλουσών εγκαταστάσεων κινηματογράφου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 51 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ : "ΑΝΖΕΡΒΟΣΖ,,
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ οδος: βενιζελου 3 - τηλ. διευθ,'ΌΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ,. 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

HTAK · ΦΙΛΜ Κ2 Λ ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. *.  ΓΔΖΙΔΔΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1
Τηλέφ 21.239

Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ · ΑΘΗΝΑΙ 
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
Ελληνικών Κινηματογραφι- 

ί κών έργων καί Ζουρνάλ.

Ο
ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
"Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C. 
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
"Αριβ. Τηλιφ. 24 626

Π Α Ξ ΦΙΛΜ ι
ΑΘΓΙΝΑ1

2 8 Χίος Εΰριπδβυ 28
Τηλ. ΔιεύΔ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ. Ταιιιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, "Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 

Οϋβερτοϋραι καί Μίκυ-Μάους

Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΓΕΝ. ΚΙΝΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΔΝΖΕΡΟΥ 24*
ΑΘΗΝΑΙ

Κάρβουνα προβολής 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΜΗΧΑΝΑΙ & ΤΑΙΝΙΑΙ 

Άποστολαί—Παραλαβαί καί 
| — Έκτελωνισμοί Ταινιών -



φοϊ ΦίΛ/η
[ΕΛΛΑΣ] 

ΑΘΗΙΝΑΙ 
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ)

ΤΗΛΕΦ 22 654 Τηλεγρ. Λ)αις «ΦΟΕΦΙΛΜ»

100 ΚΙΗΙΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙπίΕΑΑΑΑΒΣ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΤΑΙΝΙΑΣ " 99·
ΝΙΟΥΣ ρ*
Ttppv ΤΟΥΝΣ II ■ ■
/ΛΑΓΙΝΑ ΧΑΛΙΑ J 

ΚΩΜΩΔΙΕΣ

ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΜΑΣ
ΜΟΧΙΚΑ

ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕ Υ*
ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ

είναι οί πλέον περιζήτητοι άπό τό ελληνικόν 
Κοινόν

Θέλετε νά βαδίση έμπρός ή έπιχείρησίς σας;
Κλείσατε ταινίας

—a <■» ο a is—
Οί όροι μας είναι ασυναγώνιστοι

Τύποις: Η. ΔΑΜΙΑΝΟΥ & Σ’* Έμμ. Μπενάκη 14


