


36 
36 
36 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji

ΔΙΑ TrIN XEI/ntpiNHN ΠΕρίΟΔΟΝ 

= 1954 - 1935 = 
ΣΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜ AZtl

< 
< 
< 
< 
«? 
<

MaiiaauaaaiinHaauaititininHuUiiuaaaM.iuuauiiuuiiaaHaafiflggnBffiggasnanasHflSBitflaflanttCg
1

1
■

Ji 
Ji 
Ji
J5 
Ji

Ji

Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji 
> 
Ji 
Ji 
Ji 
Ji

«ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ ΜΑΫΕΡ
Τήν μεγαλειτέραν παραγωγήν πού έχει παρουσιάσει μέ
χρι σήμερον, μέ τούς διασημοτέρους αστέρας τής όθόνης :

ΜΥΡΝΑ ΛΟΥ 
ΛΟΥΠΕ ΒΕΑΕΖ 

ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ 
ΒΑΛΑΣ ΜΠΗΡΡΥ 

ΜΩΡΙΣ ΣΕΒΑΛΙΕ 
ΜΠΑΣΤΕΡ ΚΗΤΟΝ 
ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ 

ΤΖΩΝ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ 
ITΤΖΟΝΥ ΒΑΪΣΜΥΛΛΕΡ 
rAYONEA ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ 
ΖΑΝΕΤΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΤ 

ΛΙΓΝΟΣ «· “

ΕΛΛΕΝ ΧΕΗΖ [
ΜΕΪΤΖΗΒΑΝΣ ι
ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ 
ΝΟΡΜΑ ΣΗΡΕΡ 
ΜΑΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ 
ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΤΜΠΛ 
ΤΖΩΝ ΤΖΙΛΜΠΕΡΤ 
ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ 
Ρ. ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ ' 
ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΟΝ 
ΤΖΟΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΝΤ 
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Έτησία........Αρ. 100.
Έξάμηνος... » 60.
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
At βννίρομαί απαραι
τήτους προπληρώνονται

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΟΡΗΙΙΣ

ΕΤΟΣ XI. ΑΡ. 7(331)

έτος: ιδρυςεως ί 924 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Κ. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία: ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 30

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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BERNARP BROWN Μετάφραοις Γ. ΔΙΑΚΑΚΗ

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
’ Εχ τ ής Revue International du Cinema Educateur

Ji 
Ji 
Ji

Ji 
Ji 
Ji 
Ji.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Είς βλας τάς πρώτας αύτάς δοκιμάς τοΰ ήχητι- 

κοΰ κινηματογράφου, ένήργουν δΓ ύστεροσυγχρονι- 
σμοΰ (post - synchronisation), ήτοι : ή άκουστική εγ
γραφή έλάμβανε χώραν μετά τήν_ κινηματογραφικήν 
λήψιν. Κατά συνέπειαν όσον καλώς καί άν έλειτούρ- 
γουν αί σχετικαΐ συσκευαί, ήτο άδύνατον νά έπι- 
τευχθή καλός συγχρονισμός. Σήμερον, βέβαια, δέν 
συμβαίνει τό ίδιον καί πολλά’, ήχητικαί ταινίαι έκ 
τών μάλλον έπιτυχουσών έγιναν κατά μέγα μέρος 
δΓ ϋστεροσυγχρονισμοΰ καί ούχί μόνον διά ταύτο- 
χρόνου έγγραφης ήχων καί είκόνων.

Ό Gaumont συνετέλεσε άξιοσημειώτως _είς τήν 
πρόοδον τοϋ ήχητικοΰ κινηματογράφου_διά τής έφευ- 
ρέσεως νέου συστήματος συγχρονισμού. Είς τό σύ
στημά του, δύο ήλεκτρικοί κινητήρες δμοιοι, έδιδον 
τήν κίνησιν δ είς είς τόν φωνογράφον καί ό έτερος 
είς τήν συσκευήν προβολής. Ή κίνησις έχορηγεΐτο 
είς τούς δύο αύτούς κινητήρας άπό κοινήν πηγήν, 
καί ήσαν κατασκευασμένοι οδτως ώστε νά περιστρέ- 
ίωνται κατά τήν αυτήν ταχύτητα οίαδήποτε καί άν 

το ή διαφορά άντιστάσεως τής ένεργείας τών δύο 
συσκευών. Ή έφεύρεσις τοΰ Gaumont έμφανισθεΐσα, 
τώ 1910, άφοΰ πρωτ.ν ήλέχθη άπό τήν Γαλλικήν 
’Ακαδημίαν ’Επιστημών, εΐχεν ώς κύριον σκοπόν νά 
ύπερπηοήση δύο μεγάλας δυσκολίας· τήν έκ τής με- 
σολαβησεως τοϋ άνθρώπου είς τόν συγχρονισμόν καί 
τήν, έκ τής άνάγκης τής άρίστης συνδέσεως δύο μη
χανισμών χωριζομένων διά μεγάλης άποστάσεως, 
άπορρέουσαν.

Μέχρις έδώ, είδομεν τάς προόδους τοϋ συγχρονι
σμού τής προβολής μέ τούς έπί δίσκων έγγεγραμμέ- 
νους ήχους. Ή παρά τών έφευρετών άντιμετωπισθεΐσα 
κυρίως δυσκολία, συνίστατο εις τό νά τίθενται ταύ- 
τοχρόνως έν λειτουργίςχ δ φωνογράφος καί ή συσκευή 
προβολής καί είς_τό νά διατηρήται, κατά τήν διάρ
κειαν τής προβολής, ό συγχρονισμός τών σκηνών καί 
τών ήχων. Ή λύσις δέν ήτο δυνατόν παρά νά άνα- 
ζητηθή είς τόν συγχρονισμόν τών ήχων καί εικόνων 
διά κοινής έγγραφής. Μέ άλλους λόγους οι ήχοι ώ- 
φειλαν, δπως καί αί είκόνες, νά έγγράφωνται έπί 
ταινίας έκ celluloid. Έπί τή βάσει τών άντιλήψεων 
τούτων,τό άπλούστερον σύστημα ύπήρξε τό παρά 
τής Κας Von Madaler έπινοηθέν. Κατά τό σύστημα 
τούτο, δ ήχος ένεγράφετο είς τό περιθώριον ταινίας 
έκ celluloid τή βοηθείφ μιας εύφυοϋς συσκευής έγ
γραφής μέ περιστροφικήν κίνησιν, έφηρμοσμένης είς 
είς τό διάφραγμα ένός άκουστικοΰ δέκτου. Αί οϋτω

έπιτυγχανόμεναι γραμμαί ώμοίαζον εις τάς κυματο
ειδείς γραμμάς τοϋ γραμμοφωνικοϋ δίσκου, κάί ή 
άναπαραγωγή έπετυγχάνετο τή βοηθεία συσκευής 
άναλόγου πρός τά άναπαραγωγικά όργανα ένόζ 
φωνογράφου.

Έν συνάψει, ή έφεύρεσις τής Κας Von Madaler 
συνίστατο είς τήν έφαρμογήν τής άρχής τοϋ φωνο
γράφου διά τήν έγγραφήν τών ήχητικών δονήσεων 
έπί ταινίας έκ celluloid. Ή μέθοδος ήτο ευφυής άλλά 
θεωροϋμεν περιττόν νά έπιμείνωμεν έπί τών έλλεί- 
ψεων ποΰ παρουσίαζε.

‘Η φωτοακουστική εγγραφή.—Ή έγγραφή τοΰ ήχου 
διά φωτογραφικών μεθόδων ήτο γνωστή άπό τοϋ 
1878, καθ’ ήν έποχήν ό καθηγητής Balke τοϋ Πανε
πιστημίου «Brown» έκαμε σχετικά πειράματα δΓ ιδι
αιτέρας έπιστημονικάς έρεύνας. Έν τούτοις, φαίνε
ται ότι είς τόν Eugene - Auqustin Lauste, τόν «πα
τέρα τοΰ ήχητικοΰ φίλμ», πρέπει νά άποδώσωμεν τήν 
τιμήν τοΰ ότι πρώτος άντιμετώπισε τήν δυνατότητα 
τής φωτογραφ.κής έγγραφής τοΰ ήχου πρός χρήσιν 
τοΰ κινηματογράφου. Εργαζόμενος είς τό έργαστή- 
ριόν του τοΰ Λονδίνου μέ τόν Γερμανόν φίλον του 
Ernst Ruhmer, ό Lauste έφεΰρε μίαν λυχνίαν μέ έ- 
σχάραν διά τής δποίας έπέτυχε νά καταγράψη τήν 
φωνήν έπί τοΰ ήμίσεως άρνητικής ταινίας. "Ενα έτος 
άργότερον, δ Ruhmer έπετύγχανε τήν Αναπαραγω
γήν τών οϋτω έγγραφέντων ήχων άλλά άφοΰ άνε- 
κοίνωσε τοΰτο είς τόν Lauste, έπεδόθη είς τά έπί 
τοΰ σεληνίου πειράματά του.

‘Ο Lauste είργάσθη πολύ. Τώ 1904, κατεσκεύασε 
τήν πρώτην του συσκευήν διά τήν άναπαραγωγήν 
τών έπί ταινίας έγγεγραμμένων ήχων. Τώ 1906, έζή- 
τησε δίπλωμα διά μίαν τελειοποιημένην μέθοδον 
πραγματευομένην τήν ταύτόχρονον έγγραφήν καί 
άναπαραγωγήν τών ήχων καί τών κινήσεων. Τήν 10 
Αύγούστου 1907, ή αίτησις αΰτη έγένετο δεκτή. Ή 
χρονολογία αύτή άποτελεΐ μνημειώδη σταθμόν είς 
τήν ιστορίαν τής ήχητικής ταινίας. Κατά τά έτη 1909 
καί 1910 ό Lauste, έπραγματοποίησεν είς Λονδΐνον 
τάς πρώτας του ήχητικάς ταινίας—αϊτινες έσημείω- 
σαν πολλήν έπιτυχίαν—έφαρμόζων τάς θεμελιώδεις 
άρχάς τοΰ μεταβλητοΰ πλάτους τής ηχητικής λωρί- 
δος καί τής έγγραφής. διά μεταβλητής συχνότητος. 
Έν ταΐς γενικαΐς γραμμαΐς της ή συσκευή του ήτο 
περίπου όμοία πρός τάς συσκευάς τής σήμερον, μό
νον ότι δέν περιελάμβανε θερμιονικάς λυχνίας. Είς 
τηλεφωνικός δέκτης μέ μεγάφωνα έδιδε τόν ήχον, 
τοΰ όποιου ή έντασις ήτο κατ’ άνάγκην περιωρι
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σμένη. Τώ 1911, ό Lauste μετέβη είς Αμερικήν διά 
νά δοκιμάση νά έκμεταλλευθή έμπορικώς τήν έφεύ- 
ρεσίν του, άλλά ήναγκάσθη νά έπανέλθη είς τήν ’Αγ
γλίαν προτού δυνηθή νά πείση τόν οικονομικόν καί 
κινηματογραφικόν κόσμον τής Αμερικής. Ευθύς μετά 
τόν Μεγάλον πόλεμον, έπέστρεψεν είς τάς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας πρός τόν αύτόν σκοπόν, άλλ’ αί άπό- 
πειραί του δέν εΐχον ευτυχέστερα άποτελέσματα.

Άπό τοΰ 1910, έμεσολάβησε μία περίοδος κατά 
τήν διάρκειαν τής όποιας αί άναζητήσεις παρουσία
σαν στασιμότητα. Ό "Εδισσον καί ό Γκωμόν, μετά 
πολλά έτη έργασίας εΐχον έπιδοθή είς άλλας άναζη- 
τήσεις. ’Εν τώ μεταξύ, ό βωβές κινηματογράφος εΐ- 
χεν άνυψωθή εις τήν σειράν τών μεγάλων βιομηχα
νιών. Κινηματοθέατρα ήνοιγαν παντού καί αί μεγά- 
λαι διαστάσεις τών αιθουσών έγένοντο έμπόδιον είς 
τήν έπιτυχίαν τοΰ ήχητικοΰ κινηματογράφου, είς τήν 
κατάστασιν πού εύρίσκετο τότε. Είτε τή βοήθεια 
γραμμοφώνου ή τηλεφωνικού δέκτου μέ μεγάφωνον, 
ήτο άδύναιον νά δοθή είς τούς ήχους ή έπιθυμητή 
έκτασις καί έντασις διά τόσον μεγάλας αίθουσας 
Αυτός ΰπήρξεν ό λόγος διά τόν όποιον ό ήχητικός 
κινηματογράφος ΰπέστη τόσον μακράν περίοδον στα
σιμότητας.

Έν τούτοις, κατά τό 1904, αί έργασίαι τοΰ Sir 
Ambrose Fleming κατέληγον εις τήν έφεύρεσιν τής 
θερμωνικής λυχνίας καί τέσσαρα έτη άργότερον, ό 
Δρ Lee de Forest έδημιούργει τάς δυνατότητας τής 
διαμορφώσεως (modulation) διά τής παρεμβολής τής 
έσχάρας (grille). Δέν θά έπεκταθώμεν έπί τών συνε
πειών τών έφευρέσεων τούτων, αΐτινες πραγματο
ποιούν ένα σύνδεσμον μεταξύ τής άσυρμάτου τηλε
φωνίας καί άλλων παρομοίων έπιστημών. Τώ 1913, 
μία άλλη μέθοδος φωτογραφικής έγγραφής τοΰ ήχου 
έπενοήθη παρά τοΰ Elias Reis, ήτις έπέτυχε τήν δια- 
μόρφωσιν τών ήχων διά τής παρεμβολής μικροφωνι- 
κών ρευμάτων έπενεργούντων έπί ήλεκτρικής λυχνίας.

Τό έτος 1920 έσημείωσε τήν άρχήν μιας νέας έπα- 
ναλήψεως δράσεως έπί τοΰ πεδίου τών άναζητήσεων 
διά τήν έγγραφήν καί άναπαραγωγήν τών ήχων. Τώ 
1923, ό Lee de Forest έλαβε δίπλωμα διά μίαν συ
σκευήν μέ πολλαπλασιαστήν έφοδιασμένον διά λυ
χνίας. Συσκευαί τοιούτου είδους έγκατεστάθησαν είς 
πολλά άμερικανικά θέατρα άλλά δέν έκέρδισαν τήν 
εύνοιαν τοΰ κοινοΰ, λόγω τοΰ είδους τών προβαλ- 
λομένων ταινιών. Ταύτοχρόνως σχεδόν ό Theodore 
W. Case έζήτει δίπλωμα δι’ ένα σύστημα έγγραφής 
τών ήχων έπί ταινίας. Είναι τό σύστημα τό όποιον 
τελειοποιηθέν τή συνδρομή τής «fox Company» έγέ- 
νετο γνωστόν είς δλον τόν κόσμον διά τοΰ όνόματος 
«σύστημα Μούβιτον».

Μέχρι τοΰ 1925, ή γραμμοφωνική έγγραφή έπε- 
τυγχάνετο διά τών παλαιών άκουστικών μεθόδων. 
"Έκτοτε, υΐοθετήθη, γενικώς ή έγγραφή δι’ ήλεκτρι- 
κών μεθόδων, ών ή τής «Western Electric· ΰπήρξεν 
ή πλέον άξιοσημείωτος.

Τό παρά τής «Western· τή συνδρομή τής «Warner 
Bros vitaphone», άναπτυχθέν άκολούθως σύστημα διά 
τήν έφαρμογήν του είς τήν κινηματογραφίαν, έπέ- 
τρεψε νά τεθή ό γραμμοφωνικός συγχρονισμός έπ’ 
έμπορικών καί τεχνικών βάσεων ισχυρών.

’Ολίγον άργότερον έκαμαν τήν έμφάνισίν των τά 
πρώτα ήχητικά φίλμ δπως τά «Τραγουδιστής τής 
Τζάζ» καί «Τρελλός τραγουδιστής» άτινα έσχον κατά 
τό 1928 τόσην έπιτυχίαν είς Αμερικήν καί ’Αγγλίαν. 
"Εκτοτε τό μέλλον τοΰ ήχητικοΰ φίλμ ήτο έξησφαλι- 
σμένον, άν καί άκόμη πολύ όλίγοι ύπήρξαν έκεΐνοι 
ποΰ τό κατενόησαν. "Εν έτος άκόμη ήκολούθησε ση
μείωσαν μίαν περίοδον δοκιμών. Έν τώ μεταξύ, αί 
σπουδαιότεροι κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις τής 
Εύρώπης έγκαθίστων τόν «όμιλοΰντα» έπιτυγχάνον- 
τες νά καλύψοον έντός έλαχίστου χρόνου τά έξοδα 
τής ίγκαταστάσεώς του. Παρετηρήθη μεγάλη ζήτη- 

σις μηχανημάτων καί οί παραγωγοί ήρχισαν άμιλ- 
λώμενοι.

Έπηκολούθησε σκληρός έμπορικός άγών, συνήθης 
συνέπεια πάσης προόδου, είς τοιοϋτον σημεΐον ώστε 
νά άναγκασθή νά έπέμβη ή Δικαιοσύνη. Αί άνάγκαι 
τής άγορας ταχέως άνεγνωρίσθησαν. Έν τέλει ή βιο
μηχανία τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου εδρε τήν 
σταθερότητά της.

Κατά τά άκολουθήσαντα έτη, ό όμιλών κινηματο
γράφος προώδευσε σταθερώς διά τής έπί τής ται
νίας σιωπηλής εγγραφής· καί λόγω τοΰ ένδιαφέ- 
ροντος ποΰ έγέννησε ή όμιλοΰσα ταινία.

"Οπως έξ άλλου προεβλέπετο, ή έπί τής ταινίας 
έγγραφή, λόγω τής άνωτερότητός της, άντεκατέ- 
στησε πλήρης τόν διά δίσκων συγχρονισμόν.

Ουτω έφθάσαμεν είς τόν σημερινόν όμιλοΰντα κι
νηματογράφον. Άς μή νομισθή μολαταΰτα δτι αί έ- 
ρευναι καί αί μελέται έσταμάτησαν. Ή πρόοδος τής 
ραδιοφωνίας έν συνδυασμώ μέ τήν όσημέραι αύξα- 
νομένην πρόοδον έπί τοΰ πεδίου τής τηλεοράσεως, 
παρουσιάζουν νέας άπόψεις καί νέας φιλοδοξίας διά 
τόν όμιλοΰντα κινηματογράφον.

Ό όμιλών κινηματογράφος δέν φαίνεται νά είπε 
άκόμη τήν τελευταίαν του λέξιν.

ΠΡΟ ΣΚΛΗ Σ I Σ
Παρακαλεϊται ό έν Ίωαννίνοις διευθυντής 

Κινηματογράφον κ. Κωνστ Εϋστρατιάδης δπως 
μ&ς έμβάση τήν έξ 100. - δρχ καθυστερουμένην 
συνδρομήν του είς τδ περιοδικήν μας, «Κινημ. 
Άστήρ», ώς ή σχετική ύπ’ άρ. 2494 είς χεΐ- 
ρας του άπόδειξις.
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I) Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΙΣ ΑΔΕΝΩΝ ΐ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ί

| ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Η- ΒΟΡΟΝΩΦ |
= ΙΙρωτοφανής επιτυχία επιστημονικής ταινίας, Ξ 
Ξ διά τήν οποίαν ό διάσημος χειρουργός ΒΟ = 
Ξ ΡΟΝΩΦ συνιχάρη εγγράφως τήν ΝΤΑΓΚ ΦΙΛΜ | 
Ξ Πρόκειται περί μοναδικής ταινίας, καθαρός καί Ξ 
1 άρτιας είς έκτέλεσιν, διότι πρώτην φοράν έκι- = 
| νηματογραφήθησαν μεταμοσχεύσεις ωοθήκης = 
| άπό γυναίκα εις γυναίκα καί αδένων άπό = 
| κύνα εις κύνα
| Ή επιτυχία της άπεδείχθει άπό τήν συγκέν- = 
Ξ τρωσιν ήτις έγινε ε’ις ειδικήν επιστημονικήν προ- = 
Ξ βολήν είς τόν Κινηματογράφον ΑΤΤΙΚΟΝ = 
Ξ ΙΙροκειμένου περί άΰρόας ζητήσεως τοΰ ζουρνάλ, Ξ 
Ξ φροντίσατε νά κλείσετε εγκαίρως τήν προβολήν του, Ξ 
1 2) ΖΟΥΡΝΑΛ ΤΗΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ I

ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Ξ ΙΙεριλαμβάν^ι την Δοξολογίαν, τάς παρελάσεις, Ξ 
Ξ Στρατιωτικήν εορτήν Σταδίου, λαμα δηφορίαν Ξ 
Ξ κλπ.Είναι τό ζ‘υρνάλ πού εξυψώνει τό Έ&νικόν Ξ 
Ξ μας γόητρον καί είναι Φαυμάσιον άπό πάσης Ξ
Ξ άπόψεως ΞI ΝΤΑΓΚ - ΦΙΛΜ I

(Έ τής Διευ&ύνσεα ς) Ξ
"lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllililllllliiltlllllllllllli

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΞ Συνεργασία κ. BIQNOS ΠΑΠΑ/ΛΙΧΑΛΗ |

Άπό άπόψεως καθαρώς τεχνικής καί σκηνοθεσίας, 
τό φιλμ είναι άμεμπτον. Ντεκόρ πλουσιώτατα, καί 
έν πολλοΐς καλαίσθητα, φωτογραφία πρώτης τάξεως 
καί φωνοληψία έξαιρετικά έπιτυχής. Έπιπροσθέτως 
τό φιλμ έρμηνεύεται εύσυνείδητα άπό πλειάδα γνω
στών ήθοποιών, μεταξύ τών όποίων διακρίνονται ή 
Κάτε φόν Νάγκυ, ό Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ, ή Γκρέτλ 
Τάϊμερ, ό Βέρνερ Φύττερερ καί ή ”1ντα Βύστ. Μόνον 
μοΰ φαίνεται δτι ό σκηνοθέτης κάμνει κατάχρησιν 
τής τεχνικής του δεξιοτεχνίας, είς μίαν άφελή όπε- 
ρεττοΰλαν χωρίς άξιώσεις, πράγμα ποΰ έπιτείνει τήν 
κουραστικότητα τής άνευ ένδιαφέροντος ταύτης πα
ραγωγής.Έδώ τό έργον δέν ήρεσεν, άλλ’ ήτο τό καλύτε
ρον τής έβδομάδος.
Παραγωγή g f Ε α.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό «Αττικόν»

Έκμετάλλευσις : Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη
Νομίζω δτι ή πρώτη παγκόσμιος προβολή τοΰ 

έργου αύτοΰ γίνεται είς τόν τόπον μας. "Οπως λοι
πόν δέν ύπήρχε τίποτε γνωστόν δι’ αύτό (κριτικοί, 
έντυπώσεις κ.λ.π.) έπήγα μέ τήν πεποίθησιν δτι θά 
παρακολουθήσω έια άξιόλογον φίλμ καί αύτό, βασι
ζόμενος άφ’ ένό: μέν είς τήν βωβήν παλαιάν έκδο- 
σιν τοΰ ίδίου θέματος μέ τόν ίδιον πρωταγωνιστήν 
καί τήν Λισέγκο καί άφ’ έτέρου είς τούς δημιουργούς 
του Άλεξάνδρ Βολκώό καί Έρμόλιεφ, οί όποιοι 
άσφαλώς δέν είναι οί πρώτοι τυχόντες. Δυστυχώς τό 
φίλμ πού είδα δέν ήτο έκεΐνο πού περίμενα. 'Η ύπό- 
θεσίς του έκτυλίσεται τόσον βραδέως ώστε νά κα
θιστά τό φίλμ πολύ κουραστικόν καί ιδίως είς τάς 
σκηνάς πού περιποιούνται τό έκθετον βρέφος. Ό 
Ίβάν Μοσζοΰκιν άρκετά ύπερβολικός, ή δέ Τάνια 
Φενιόρ ψυχρά καί άνέκφραστη. Τό μόνον προσόντοΰ 
φίλμ είναι ό πλούτος τής σκηνοθεσίας του. Έδώ, 
παρά τά άνωτέρω μειονεκτήματά του έσημείωσεν 
σχετικήν έπιτυχίαν όφειλομένη κυρίως είς τό δνομα 
τοΰ πρωταγωνιστοΰ.

Παραγωγή S- Coldwyn
ΡΑΦΛ

(Όμιλοΰσα Γαλλιστί Προεβλήθη εις τό
«dubbing· «Τινάνια»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Πρόκειται περί μιάς περιπετείας τοΰ δημοφιλούς 
άριστοκράτου λωποδύτου Ράφλ, δ όποιος είναι, ού
τως είπεΐν, δ ’Άγγλος Άρσέν Λουπέν. Ίσως δσοι 
άρέσκονται είς τά άστυνομικά φίλμς θά εύρουν κά
ποιο ένδιαφέρον είς τά έπεισόδια, τάς περιπλοκάς 
καί τάς άπιθανότητας τοΰ έργου. Οί λοιποί, οί καί 
περισσότεροι, θά άρκεσθοΰν είς τό θέλγητρον ποΰ 
παρουσιάζει τό πλήρες φυσικότητας παίξιμο τοΰ Ρό- 
ναλντ Κόλμαν. ό όποιος ύποδύεται όμολογουμένως 
άριστοτεχνικά τόν Ράφλ.

Σκηνοθεσία, τεχνική, ύπόκρισις κ.τ.λ. δέν διακρί- 
νονται διά καμμίαν ιδιαιτέραν άρετήν.

Γενικώς πρόκειται περί άστυνομικοΰ έργου τής 
σειράς, τό όποιον συνιστάται κυρίως διά τάς έπαρ- 
χίας, δπου άσφαλώς θά σημειώση μεγαλειτέραν έπι
τυχίαν έκείνης ποΰ έγνώρισε κατά τήν προβολήν 
του εις τό «Τιτάνια».

Παραγωγή «Machaty Film»
ΕΚΣΤΑΣΙΣ

(Όμιλοΰσα γερμανιστΐ) Προεβλήθη είς τό “Παλλάς,, 
Έκμετάλλευσις Άνων. Κινημ. Εταιρίας

Ό Γκουστάφ Μαχάτυ μάς είναι ήδη γνωστός 
άπό δύο παλαιότερα φίλμς, τά «Ερωτικόν· καί «Ή 
χήρα τοΰ πεθαμένου·. Ό Τσεχοσλοβάκος αυτός σκη
νοθέτης άρέσκεται νά έκλέγη πάντοτε θέματα άρκε- 
τά τολμηρά καί πρωτότυπα, τούλάχιστον διά τόν 
κινηματογράφον, άλλά τά όποια γνώριζες όμολο- 
γουμένως νά παρουσιάζει μέ πολύ τάκτ καί λεπτό
τητα. Είς τό «Έκστάζ», τό όποιον θέλει νά είναι έ
νας ΰμνος πρός τήν άναπαραγωγήν τών ειδών, κα
ταπιάνεται μέ τήν περιγραφήν τών συναισθημάτων 
μιας νεαράς γυναικός, ή όποία ύποφέρει ύπερβολι
κά άπό τήν παραμέλησιν τοΰ συζύγου της, _καί πο
θεί νά γνωρίση καί αύτή τάς άπολαύσεις τής ζωής. 
’Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα άπό τά άνωτέρω, πά
σας δυσκολίας παρουσιάζει ή κινηματογράφησή πα
ρομοίου θέματος καί πόση λεπτότης άπητεΐτο έκ μέ
ρους τοΰ σκηνοθέτου διά νά μήν περιπέση είς την 
χυδαιότητα. Δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι δ Μαχάτυ άπέ- 
φυγεν ικανοποιητικά αύτόν τόν σκόπελον. ’Αλλά διά 
τήν πλήρη έπιτυχίαν τής προσπάθειας του έχομεν 
ένδοιασμούς. Παρά τήν ώραιότητα ώρισμένων εικό
νων, παρά τήν έκφρασιικότητα καί αίσθαντικότητα 
τής πρωταγωνίστριας του Έντυ Κίσλερ, παρά τήν 
βαθεϊαν γνώσιν τοΰ έπαγγέλματός του δέν κατορ
θώνει νά μάς δώση πάντοτε σαφή έξήγησιν τών 
πραγμάτων ποΰ έπιδιώκει. 'Υπάρχει άφθονος συμβο
λισμός εις τάς εικόνας του, δυσεξήγητος δχι μόνον 
διά τό πολύ κοινόν άλλά καί διά τούς όλίγους, καί 
μεγάλη τάσις έκ μέρους τοΰ σκηνοθέτου νά παρου- 
σιάζη πρωτοτυπίας, αί δποϊαι δμως μάλλον τόν ζη
μιώνουν, διότι συχνά δέν έχουν κανένα λόγον ύπάρ- 
ξεως. Κατόπιν έχει καί τό μειονέκτημα, τό όποιον 
διεπιστώσαμεν καί είς τά προγενέστερα έργα του, 
τοΰ βραδέως ρυθμοΰ καί τοΰ τραιναρίσματος τών 
διαφόρων σκηνών. ΟΟτω ό θεατής κουράζεται καί 
άδυνατεΐ νά παρακολουθήση μέ ένδιαφέρον καί νά 
έμβαθύνη εις τό φίλμ.

Τό συμπέρασμά μου διά τό «Έξτάζ» είναι τό 
άκόλουθον. ’Εργον ένδιαφέρον καί πρωτότυπον, πα
ρά τά σοβαρά μειονεκτήματά του, τό όποιον άξίζει 
νά δή κάθε πραγματικός φίλος τοΰ κινηματογράφου, 
διότι ξεφεύγει_άπό τά κοινά καί τετριμμένα φίλμς 
τής σειράς ποΰ έχουν κατακλύσει τήν παγκόσμιον 
άγοράν. Πάντως παρά τήν τολμηρότητα τοΰ θέματός 
του καί ώρισμένων σκηνών, είναι έλάχιστα έμπορι- 
κόν καί τοΰτο διότι άπαιτεϊ διά τήν κατανόησίν του, 
τήν πνευματικήν συμβολήν τοΰ κοινοΰ, πράγμα δυσ- 
κατόρθωτον καί ιδιαίτατα διά τόν Έλληνα θεατήν.

Παραγωγή «Ufa»

ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ 
(Όμιλοΰσα γερμανιστΐ) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Είναι, πραγματικά κρίμα νά διατίθεται τοιαύτη 

άφθονία ύλικών μέσων πρός έξυπηρέτησιν ένός τό
σον άφελοΰς καί πτωχού τήν έμπνευσιν, άν όχι κυ· 
ριολεκτικώς ήλιθίου θέματος. Ό σκηνοθέτης Γκεράρ 
Λάμπρεχτ παρ’ δλην του τήν καλήν διάθεσιν δέν κα
τορθώνει νά προσδώση ζωήν καί ένδιαφέρον είς τό 
άναιμικόν καί συμβατικόν σενάριο ποΰ άνέλαβε νά 
κινηματογραφήση,
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΣΕΡΕΝΑΤΑΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ

Το περίφημον φιλμ (Σερενάτα Σοϋμπερτι τό ό- 
” Έλλάδι πρωτοφανή επιτυχίαν, 

προρλη&εν επι σειράν εβδομάδων είς κεντρικούς κινη
ματογράφους τών 'Αθηνών, συνεχίζει εΐσέτι τάς θρ,σμ.- 
βευτικας του προβολάς άπό τής όθόνης τον κινηματο
θέατρου «Οΰφα Πάλας».

°τί Γ° ανωτέρω φιλμ άφοΰ προ- 
ερληθη τό πρώτον είς τούς κινηματογράφους τών 'Α
θηνών Τιτάνιακαί Σ,ηλέντίτ έπί εβδομάδας, πραγμα
τοποίησαν 70.000 περίπου εισιτήρια, έσννέχισε κατό
πιν τας παραστάσεις του είς τό Ο'ύφχ Πάλας μέ ήλατ- 
τωμενον εισιτήριον επί σειράν έπίσης έβδομάδων, πραγ
ματοποίησαν 30000 περ. εισιτήρια, έλαβε κατόπιν τήν 
αγουσαν προς τό Ροζιχλαίρ τής όδοϋ Πατησίων, έπανήλ- 

’“'W” Σκλέντιτ προβληθέν επί δλόκληρον 
εβδομάδά —προ τής μεγάλης τοιαύτης—μέ 25δραγμον 
εισιτηριονκαι συνεχίζει ήδη τάς προβολάς του είς τό 
Ουφα Παλας.

' εαύτ0, π6έπει νά θεωρηθή σπουδαίου διά
την Ελλαδα, διότι πρώτην ήδη φοράν άπό τής έμφανί- 
σεως του κινηματογράφου είς τόν τόπον μας καί γενι
κώς εις την 'Ανατολήν, έσημείωσε τοιαύτην έπιτυχίαν 
εζγον κινηματογραφικόν.
, Αέον δμως νά σημειωθή δτι ή τοιαύτη έπιτυχία τοΰ 
ανωιερω εΒΥου> izv παρατηρεΐται μόνον είς τήν 'Ελ
λαδα αλλα γενικώς είς δλον τόν κόσμον. Έπί παραδείγ- 

„ γερμανική έκδοσις τής.Σερενάτας Σοΰμπερτ.
'Τ^Μαρθα Εγγερτ καί τόν Χάνς Γιαράϊ προβάλ

λεται ηδη εις κεντρικόν κινηματογράφον τής Λυών μέ 
αφάνταστου θριαμβευτικήν έπιτυχίαν, έπί σειράν εβδο
μάδων, ως έξής : r

1η Έβδομός Εισπράξεις Φρ. Γαλλίας 36 000 | 
2α ’ » » 44.000
31 ’ ν » 60.500
4Ί ’ » » 57.000
5V > » » ·> 57.000
<3’ί ’ » » 54.000
Συνεχίζεται δέ ή προβολή της ναι δι' έβδόμην έβδο- 

μαοα επίσης επιτυχώς.
Σημειωτέου δτι είς τό αυτό κινηματοθέατρου τής 

Λυών, ταινίαι ντουμπλαρισμέναι είς τήν γαλλικήν, έπραγ- 
ματοποιησαν τάς έξής εισπράξεις :
’ω“Χεΐ°-ν, Τ°ΰ Δι_αβ°λου' Φόξ'φίλμ εισπράξεις φρ. 6.000 
.Ιο σφαλμτ μιας μητέρας. M.G.M. » » 7.000

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ
Η εν Ρουμανίφ ειδική έπί τοΰ Κινηματογράφου επι

τροπή υπεχρέωσε τούς διευθυντής Κινηματογράφων δπως 
εις έκαστον πρόγραμμα προστίθεται καί εκπαιδευτική ται
νία 600 μέτρων.

— ΕΙς τό νέον φίλμ τοΰ Λουι Βερνέϊγ «La Batique 
Nemo παραγωγής Films Sonores Tobis - As film πρω
ταγωνιστούν οί Βικτώρ Μπουσέ, Σάρλ Φαλλό. Άλίς Τισ- 
σώ, Μόνα Γκογιά καί Μπερζερόν.

— Τό νέον,φΐλμ Poliche παραγωγής Criterium Film, 
σκηνοθετεί ο Αμπέλ Γκάνς. Είς τό ανωτέρω φίλμ τούς 
κυριωτέρους ρόλους υποδύονται οί Κώσταν Ρεμύ,' Μαρί 
Μπέλ, Έντίθ Μερά. Βιολέν Μπαρϋ κ. α.

■ Γό νέον φιλμ τής Ούφα Gold έπραγματοποιήθη είς 
δυο εκδόσεις’ γαλλικήν καί γερμανικήν. ΕΙς τήν γερμανι
κήν πρωταγωνιστούν οί Χάνς Άλμπερς, Μπριγγίτε Χέλμ, 
Λίαν Ντεγιερς και Μιχαέλ Μπόχνεν είς δέ τήν γαλλικήν 
οΐ Πιέρ Μπλανσάρ, Μπριγγίτε Χέλμ, Ροζίν Ντεράν, Λίν 
Νορό, Ροζέρ Κάρλ κ. ά. φέρει δέ τόν τίτλον L’Or.

ΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ
ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΤκ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠ1ΖΑΝΟΤ

Ρωμαϊκή εποχή ή λεγομένη τών Καισάρων. Μία εποχή 
πολιτισμού μά καί εκφυλισμού. Ή τέχνες καί ή έπιστήιιες 
στον κολοφώνα τής δόξης των. Τά όργια, ή ήδονές ή 
συκοφαντίες στήν κυριαρχία των.

Μέσα στό διεφθαρμένο εκείνο κόσμο, ή έμφάνισις τού 
θεανθρώπου γεννησε στους αδύνατους, τούς καταδυναστε- 
μενους τής εποχής εκείνης, τήν έλπίδα τής σωτηρίας των 
και στους, δυνατούς τό λυκόφως τής φαυλότητος καί τής 
ψυχικής αδυναμίας των. Ή άντίδρασι τών αδυνάτων, ένι- 
σχυμένη μέ τή θεϊκή έπιρροή εκείνου, κατά τών ισχυ
ρών, προκάλεσε όλο τό υπέροχο δράμα τών Παθών του. 
Για τη ζωή του καί τά πάθη του, ώμίλησαν οί μεγαλεί- 
τεροι συγγραφείς τών αιώνων. Ή τέχνες αφιέρωσαν τήν 
ωραιότερη σελίδα τής ιστορίας των Ή μουσική τούς ωραι
ότερους ύμνους της. Καί ή άνθρωπότης, διά μέσου τών 
αιωνων, δέν λησμονεί τήν ύ έροχη θυσία τού Γολγοθά. 
, Μέσα στή γενική αύτή εκδήλωση τής κάθε μιας τέχνης 
η κινηματογραφική προσπάθεια δέν ήθέλησε νά ύστερήση.’ 
Κι είνε ευτύχημα πού χάρις στό δαιμόνιο πνεύμα (ορι
σμένων σκηνοθετών, κατωρθώσαμε νά αισθανθούμε, πρός 
στιγμήν, τήν μαρτυρική ζωή ’Εκείνου πού έδίδαξε τήν 
καλωσύνη καί τήν συγγνώμη.

Ενα αποκτά ωραιότερα φιλμ τοΰ είδους αυτού είναι ή 
«Βασιλεύς τών Βασιλέων», όφειλόμενον στή σκηνοθετικδ 
ικανότητα τού Σέσιλ ντέ Μίλλ. Πραγματικά είνε ή μόνΐι 
θρησκευτική ταινία στήν οποία ό Χριστός μάς παρουσιά
ζεται τόσο.... φυσικός. Ένθυμούμεθα παλαιές ταινίες 
πραγματευόμενες τή ζωή τού Χριστού, ή όποιες δέν δύ- 
ναι,ται νά παραβληθούν μέ τήν ταινία τοΰ Ντέ Μίλλ.

Ή χαρακτηριστική βραδύτης των καί πρό παντός ή 
αδεξιοτης τών επιφορτισμένων νά ύποδυθοΰι τόν ’Ιησού 
στις περισσότερες άπό τίς παλαιές αυτές ταινίες, χάνουν 
τήν έπιβλητικότητά του.

Μ’ αντίθετα ή ζωηρότητα καί ή έκφραση τού Χριστού 
στήν ταινία ο «Βασιλεύς τών Βασιλέων» τοΰ δίνουν τήν 
απαραίτητη εκείνη ηθικη καί φυσική έπιβλητικότητά.

Μά εκτός τών ταινιών πού αποκλειστικά ασχολούνται 
με τη ζωή καί τό μαρτύριο τοΰ ’Ιησού Χριστού, υπάρ
χουνε καί ωρισμένες άλλες στίς όποιες ή γέννηση καί τά 
μαρτυρία τού Θεανθρώπου, οί διωγμοί τών Χριστιανών 
απο τους Ρωμαίους κατακτητάς κλπ. είναι ή βάσις των. 
Το αλησμόνητο «Μπέν Χούρ» τοΰ Φρέδ Νιμπλό, τό «Κβό 
Βαντις» το·Ί συγγραφέως Σιεγκέβιτς, ·Αί Δέκα Έντολαΐ» 
τού ντε Μίλλ, ή «’Αγωνία τής ’Ιερουσαλήμ», < Ξεχασμένες 
Εντολές» καί τό τελευταίως προβληθέν άπό τής οθόνης 

τοΰ «Παλλάς» τό «Σημεϊον τοΰ Σταυρού» είνε άπό τά 
έργα τοΰ θρησκευτικού είδους.

Επειδή κατά τάς αγίας ημέρας τής Μεγάλης έβδομά- 
δος η στοιχειώδης ήθική εΰλάβεια δέν έπιτρέπει τήν προ
βολή ταινιών άλλου είδους, λαμβανομένης άλλως τε ύπ’ 
οψει καί σχετικής ’Αστυνομικής διατάξεως, οί έπιχειρη 
ματίαι τών κινηματογράφων μας καθιέρωσαν άπό ετών 
ήδη, την προβολή τών θρησκευτικών ταινιών μέ τάς ό
ποιας δύνανται νά έργάζωνται κατά τάς ημέρας αύτάς. 
Κατά συ έπειαν καί ή έφετεινή Μεγάλη Έβδομάς μάς 
βρήκε πρό κατακλεισμου... Χριστιανικών εκδηλώσεων τών 
επιχειρηματιών μας. Ή λεπτομέρειες γιά τά προβληθέν- 
ξα έργα βρίσκονται οτή στήλη τής «Κινηματογραφικής 
Εβδομάδάς». Είναι βέβαιον ότι δ κόσμος παρηκολούθησε 

και φέτος τίς ταινίες αυτές τοΰ Χριστού, ιδίως τόν «Βα- 
σιλέα τών Βασιλέων» μά είναι άκόμα βεβαιότερο πώς άρ- 
χίζουν πλέον νά... παληώνουν καί δέν φανταζόμεθα ότι 
θα διατηρήσουν άκόμα περισσότερο τό ένδιαφέρον τους.

Μία νέα παραγωγή, μέ τό έκδηλο ένδιαφέρον τοΰ κοι
νού μας γιά τίς θρησκευτικές ταινίες, θά είχεν άσφαλώς 
την επιτυχία της.

ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣ- ΘΕΑΜΔΤ..Ν

ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1933-4
At ηρα.γματοηοι·ηΰ·εϊσαι εΐαπράξεις, έκ του 

φόρου τών Δημοοίων θεαμάτων τώ>' Ά^ν 
κατά τό λήξαν οίκονομικόν ίτος 193d— 
ΐχουοιν άναλυτικώς α>ς έζής :
Κύ^ον Τέλος Δ0Χ· 21.162.545
ε,· frwlai ιισαι ■ y.7,7.3,2/.

‘Υπέρ ταμείου Σ Ηθοποιών > 4.333 1 Ζ4
Υπέρ Έθνιποϋ Θεάτρου » 867.05 7

Τό δλον » 27.540.101
Παρά τήν έλάττωσιν τής φορολογίας τών Δη

μοσίων Θεαμάτων al άνωτέρω εισπράξεις παρου
σιάζουν αϋξησιν 10 περίπου χιλιάδων δραχμών 
άπό τό παρελ. οίκονομικόν έτος 1932—33.

Ανοικτή Επιστολή

Πρός τόν κ Διευθυντήν 
τοΰ ^Κινηματογραφικού Αστέρος». 

'Αξιότιμε κ. Διευθυντά Αθήνας
Μέ τήν πεποίθησιν δτι έκπληρώ Sv νφιστον 

καθήκον άφ' ένός μέν νά έκφράσω τάς άπειρους 
εύχαριστίας μου*  πρός τόν κ. Δημήτριον Ποτ- 
τίκην Ηλεκτροραδιολόγον άληθή μύστην τής 
ραδιολογίας καί τεχνίτην τέλειον τών έγκατα- 
στάσεων τών ηχητικών καί όμιλούντων μη
χανημάτων, διότι μέ άπι^λλΛ^εν άπό τόν έΓιαλ· 
την τών φευδοραδιολογων καί έκμεταλλευτών 
οϊτιτες έπί έξάμηνον μέ κατεβασάνισαν καί. μέ 
έζημίωσαν ποικιλοτρόπως, κατορθώσας διά τής 
τέχνης του καί τής ειλικρίνειας του νά διορθώση 
καί τελειοποιήση τήν ύπό Άλλων έγκατασταθεϊ- 
σαν πλημμελώς έγκατάστασιν όμιλούντων μηχα
νημάτων είς τό έν Κορίνθφ Κινηματοθέατρόν 
μου «ΠΑΑΑΑΣ», άφ' έτέρου δέ νά προσφέρω τήν 
μεγαλειτέραν τών έκδουλεύσεων είς τούς Διευ 
θυντάς τών Κινηματογράφων καί είς έκείνους οί 
όποιοι έχουσι πλήμμελεΐς ή έλλείπεϊς έγκατα 
στάσεις ή προτίθενται νά έγκαταστήσωσι μηχα 
νήματα όμιλοϋντος Κινηματογράφου, νά ζητή- 
σωσι τήν είλικρινή συνεργασίαν μετά τοΰ κ. Δημ. 
Ποντική Ήλεκτροραδιολόγου, διατηροΰντος έν 
'Αθήναις Τροφείαν καί ’Εργαστήριον έγκαταστά- 
σεων όμιλούντων μηχανημάτων, μέ έγγύησιν πλή
ρους καί τελείας άποδόσεως έάν θέλωσι νά μή 
πάθωσιν δ,τι δπαθον έγώ.

Μετά τών εύχαριστιών μου
Πρόθυμοί

Γ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ 
Δικηγόρος 

’Ιδιοκτήτης τοΰ έν Κορίνθφ 
Κινηματοθεάτρου «ΙΙαλλάς».

Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ Κ·1ΙΙΙίΡ.Ρ»ϊ£|
— Είς τό νέον πρόγραμμα τής Οΰφα, παραγωγής 1934- 

35 περιλαμβάνεται καί τό εργον Czardasfiirstin οπερεττα 
τοΰ ’Έμμεριχ Κάλμαν είς τό όποιον πρωταγωνιστούν οι 
περίφηυ,η Μάρθα "Εγγερτ, Χανς Σενκερ, Πάουλ Χερ- 
μπίγκερ, Πάουλ Κέμπ, ’Ίντα Βουστ και Χανς Γιουγκερ- 
ιιαν Είς τήν γαλλικήν έκδοσιν λαμβάνουν μέρος οι Μέγκ 
Λεμονιέ, Ζάν Πίλς, Μάρθα Ντερβιγύ, Μαρσελ Βμιπερ και 
Φελΐξ Οΰντάρ. , ΤΤ , . , ,_ Ή παραγωγική εταιρία Films Hakim εσημειωσε 
πρώτης τάζεως έπιτυχίαν μέ τό τελευταϊον της φίλμ La 
rue sans nome. Ιίρωταγω,νιστοΰν οι Γκαμπριελ Γκαμπριο, 
Κωνστάν Ρεμύ και Πόλα Ιλλερυ.

— Ή Γαλλική εταιρία D.F:A., η πραγματοποιησασα 
τήν ταινίαν «Ό Άρχισιδηρουργός», ή όποια τόσην επιτυ
χίαν έσημείωσε καί έν ’Αθήναις, ετελειωσε ηδη και την 
ν'έαν της παραγωγήν “Η Κυρία μέ ;τας Καμελιας., απο το 
περίφημον μυθιστόρημα τού -Αλέξανδρου Δουμα (υιου), 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν Υβόν Πρενταμπ.

— Ή γαλλική παραγωγική ,εταιρία Les Vedettes 
Francaises Associees ετοιμάζει τό "γύρισμα,, δυο νέων 
ταινιών, τών ‘Ή σελήνη τού μέλιτος,, τών συγγραφέων 
Βιλλιεμέζ καί Κενέ Πυόλ μέ πρωταγωνιστήν τον Ανρυ 
Γκαρά καί “Ή κιθάρα καί ή τζαζ,, του Ανρυ Ντυβερ- 
νουά, μέ τήν Μαντελέν Ρενώ.

—Ή Μαρί Μπέλ καί δ Λουΐ Γκασνιε πρωταγωνιστούν 
είς τό νέον φίλμ τής Paramount «Φαιδώρα». _ ,

_ Έτελείωσε τό νέον φίλμ τού γαλλου κωμικού Λωρζ 
Μιλτόν (Μπουμπούλ) «Μπουμπούλ 1ος βασιλεύς των Νε- 
γοων» παραγωγής Q. F· F· Α· , ,

—Είς τήν νέαν ταινίαν τής Pathe Natan «Σαπφω» 
τού Άλφόνς Ντωντέ, τούς κυριωτέρους ρόλους υποδύονται 
ή Μαρκέτ τής Κομεντί Φρανσαίζ, ο Ζάν Μαξ, η Φραν- 
σουάζ Ροζέ, ό Σαρπίν, Καμίλ Μπέρτ κ. α. Σκηνοθεσία 
Λεόνς Περε. ,—Ή Μαρσέλ Σαντάλ, ο περιφηφος Ινκιτζινωφ και ο 
Ζάν ‘Υονέλ πρωταγωνιστούν είς τήν ταινίαν Amok, κι
νεζικής ύποθέσεως, παραγωγής Πατέ-Νατάν.

Τ I Μ Ώ Ρ1 A VB Ρ I Σ Τ Ο V
"Ενα κωμικοτραγικόν έπεισόδιον προεκλήθη 

τελευταίως εις τό στούντιο μιας ουγγρικής κινημα
τογραφικής εταιρίας, δπου είχον προσελθει άρκεταί 
νεάνιδες φιλοδοξοΰσαι νά παίξουν είς μίαν νεαν 
ταινίαν. Ένφ ένας νεαρός κριτής έξηταζε τα κάτω 
άκρα τών υποψηφίων «αστέρων», εφθασε^ε’ις μίαν 
ποάγματι χαριτωμένην νέαν, τήν οποίαν δμωςαυ
τός άπέκλεισεν αμέσως, δηλώσας εις αυτήν δτι έχει., 
στραβά πόδια καί δτι δεν επρεπε να τολμηση νά 
παρουσιασδή εκεί ν

Ή άπάνιησις τής νέας, ή δποία προ ολίγων μό
λις ημερών είχεν άνακηρυχθή νικήτρια εις ένα 
διαγωνισμόν τών ώραιοτέρων γυναικείων κνημών^ 
ΰπήρξεν ένας ισχυρός μπάτσος κατά τοΰ ύβριστοϋ 
της καί μία αγωγή εναντίον του εις το δικαστηρίου.

Κατά τήν γενομένην δίκην, άπεδείχδη, δτι ο 
κριτής είχε προσωπικούς λόγους εναντίον τής ένα- 
γούσης, διά τούτο δέ κατεδικάσθη εις πρόστιμον 
20 πέγκος καί είς τήν καταβολήν άποζημιώσεως 
2000 πέγκος εις τήν ύβρισδεΐσαν, διότι τής κατέ
στρεψε τήν ευκαιρίαν νά γίνη διάσημος.
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0 ΓΙΟΖΕΦ ΣΜΙΘ
ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΞ λΘΗΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

«k 1ΝΗΜΑΤΟΓΡ ΑΦI ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

Τήν παρ. Τε τάρτην διήΙθεν έκ Πειραιώς προ 
ερχόμενος έκ Βουκουρεσίου, Σόφιας και Κων
σταντινουπόλεως, δπου έ'δωσε σειράν θριαμβευ
τικών συναυλιών, ό περίφημες, ρουιάνος την 
καταγωγήν, τενόρος Γιόζεφ Σμίθ, γνωστός καί 
ώς «άστήρ» τοϋ κινη ιτατογρ άφου. Επωφελή δεις 
έκ τής όλιγοώρου παραμονής τοϋ άτμοπλοίου, ό 
περίφημος τενόρος, άνήλθεν είς 'Αθήνας, δεχθιίς 
σχετικήν πρόσκλησιν τής διευ θύνσεως τοϋ Κινη 
ματογράφου Π α λ λ ά ς είς τό όποιον, ώς γνωστόν 
προεβάλλετο καί ή ταινία «’Ανοιξιάτικο Τρα 
γοϋδι» είς ήν πρωναγωνιστ.ΐ ό ίδιος καί άφοϋ 
παρεκά δηοεν είς γεύμα, έπεσκέφθη καί τά άξιο 
θέατα μέρη τής πόλεως τής Παλλάδος.

Ό κ. Σμίθ, ό όποιος σημειω ιέον είναι τόσον 
κοντός εις τό άνάσ τη μα — μόλις φθάνει τό ύψος 
1.50 μ. — οσον είναι καί μεγάλος καλλιτέχνης είς 
τήν φωνήν, έξεφράσθη ένθουσιωδώς διά τήν πά
λιν μας καί τήν θερμήν υποδοχήν πού τού έγέ- 
νέτο, έδηλωσε όέ, δτι κατά τήν έπιστροφήν του 
έκ Παλαιστίνης, όπου μεταβαίνει προσκληθείς 
νά δώση μερικάς συναυλίας, θά παραμείνη καί 
εις τήν πόλιν μας διά νά έμφανισθή προ τού 
κοινού καί άπό τής σκηνής τού «Παλλάς .

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

'Υπό τής γνωστή: Έλλην Παραγωγική; Εται
ρία; «Ντάγκ Φιλμ» έλήφθη κινηματογραφική ται 
νία των εγχειρήσεων μεταμοσχεύσεων αδένων και 
ωοθηκών, των γενομένων εν τφ Άρεταιείφ Νοσο- 
κομείιρ, ενώπιον πλήθους θεατών επιστημόνων καί 
ανθρώπων των γραμμάτων.

Ή ανωτέρω ταινία ληφθεΐσα μετά μεγάλη; προ- 
σοχής παρουσιάζει έν πάσει λεπτομερείς και τήν 
παραμικροτέραν επιστημονικήν λεπτομέρειαν τών 
μεταμοσχεύσεων, προκαλοΰσα τον θαυμασμέν τών 
ειδικών.

Ή μοναδική αυτή έλλην. επιστημονική ταινία 
μήκους περίπου 350 μέτρων παροισιάσθη άπό 
της οθονη^ του « Αττικού» ει; ειδικήν παράστασιν 
ενώπιον τοΰ Κοινού, συνεκέντρωσε δλον τον επι
στημονικόν και πολιτικόν κοσμον τή; πρωτειούσης, 
δστις συνεχάρει θερμότατα τον διευθυντήν τή; 
«Ντάγκ Φιλμ» κ. Δημ. Γαζιάδην.

| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΐ
I ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ | 

ti/ϋυωρια ]
Ε&3ΙΑΣΤθγ|

| ΓΗ-TD ΜΥίΤΚΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΛΙΚΟν] I
ξ ΛΤέ πρωταγωνιστήν τον =

Bapbik Βαρντ I 
ξ Μούβιτον, ομιλούσα άγγλιστι, μήκους g 
| 2350 μέτρων και μέ ένα Ζουρνάλ g 
g μούβιτον, άπό τήν ζωήν τής Αίγύ- g 

πτου μήκους 320 μέτρων. g

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ
| ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 
| ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΟΣ | 
| Ή ταινία ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΚΒΙ~ | 
1 ΑΣΤΟΥ είναι έργον σαλονιού μέ = 
ξ ακρως ένδιαφέρουσαν περιπετειώδη = 
g ύπόθεσιν τής όποιας μέρος έζελίσ- ϊ 
ξ σεται εις ένα στούντιο όμιλοϋνιος ξ 

g κινη ματογράφου. g

| ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ g 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |

|ΗΡ· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ!
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ g

| ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 
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Κατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας, ώς έμφαίνεται 
καί έκ τοΰ δημοσιευομένου κατωτέρω πίνακος εισιτηρίων, 
δλοι οί κεντρικοί κινηματογράφοι τών 'Αθηνών, (.πραγμα
τοποίησαν πολύ ικανοποιητικός εισπράξεις και ιδίως κατιι 
τάς ημέρας τής Μεγ Έβδομάδος, αΐτινες υπερεβησαν 
τάς περυσινάς κατά 50ο)ο περίπου. , ,

Τό γεγονός αύτό ώς καί ή γενικώς, από τής αρχής της 
έφετεινής κινηματογραφικής περιόδου μέχρι σήμερον, Ικα- 
νοποιητικωτάτη άπόδοσις έκ τής κινήσεως των κινηματο
θεάτρων, είναι αρκετά ένθαρρυντικόν οιστε να αναμενομεν 
μετά βεβαιότητας μίαν καλυτέραν αυριον, δια τας μέχρι 
τής χθές φντοζωούσας κινηματογραφικά; έπιχειρησεις τής 
χώρας μας. , ,

Δυστυχώς όμως, ένφ άφ' ενός η εφετεινη κινησις των 
κινηματογράφων μας κάμνει αϊσιοδό ου; διά μίαν καλυ
τέραν αύριον, άφ’ έτέρου τά γραφεία εισαγωγής τα.νιών 
διεξάγουν μεταξύ των τόσον άγριον συναγωνισμόν, ώστε 
νά μή θεωρηθώμεν υπερβολικοί άν εϊπωμεν οτι. ο^τοιου- 
του είδους συναγωνισμός τείνει νά χαρακτηοισθή εξοντω
τικός. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι, άγοραί ή προαγοραί ται
νιών διά τήν προσεχή κινηματογραφικήν περίοδον 1934— 
35, δχι μόνον απλώς ένεργοΰνται άπό σήμερον, αλλά διά 
τήν άπόκτησίν των υπό τοϋ ενός ή τοΰ άλλου συναγωνι- 
ζομένου αθηναϊκού γραφείου, διεξάγεται αληθής πλειοδο
τική δημοπρασία, φθάνουσα πολλάκις τά δρια τής παρα
φροσύνης. Διά ν’ άντιλητθή δέ τις τόν βαθμόν τοΰ υφι
σταμένου, άπό πέρυσι μάλιστα, συναγωνισμού, τόν πλη- 
ροφορονμεν, δτι ήγοράσθησαν πέρυσι τοινίσι άντί 250 — 
300 χιλιάδων δρχ. αΐτινες, προβληθεϊσαι έν, Άθήναις δέν 
άπέδωσαν ούτε τό τέταρτον τής άξίσς των εκ τής πρώτης 
αυτής προβολής. Διά τήν προσεχή έπίσης περίοδον ήγο 
ράσθησαν ταινίαι έκ Γαλλίας καί Γερμανίας φθάσασοι τό 
ποσόν τών 2.000 καί πλέον δολλαρίων χρυσών ένάστη. 
’Εννοείται δτι τοΰ έξοντωτικοΰ αυτού συναγωνισμού θά 
έπωφελοΰνιαι άσφαλώς δχι μόνον οί εΰρωπαΐοι πωληταί 
ταινιών, άλλά καί άρκετοί τών άνταποκριτών—άντιπροσώ 
πων τών διαφόρων άθηναϊκών γραφείων.

’Εκ τών δσων ώς άνωτέρω άναφέρομεν άλλά καί έξ άλλων 
ιδιαιτέρων πληροφοριών μας, ή προσεχής εισαγωγή κινη
ματογραφικών ταινιών διά τήν περίοδον 1934—35 θά 
ΰπερβή, κατά τούς μετριοιτέρους ύπολογ σμούς μας, κατά 
πολύ τάς εΐσσγωγάς τής περυσινής περιόδου καί συνεπώς 
θά ύπερενταθή καί δ παρατηρούμενος ήδη συιαγωνισμός 
τών ένοικιάσεων τών ταινιών είς τάς επαρχίας τής 'Ελ
λάδος.

Διά τήν προσεχή δμως περίοδόν 1934 — 35, προβλέπεται 
μεγάλη εισαγωγή αμερικανικών ταινιών ή ευρωπαϊκών, ά- 
μερικσνικών εταιριών, ώ; τής Φόξ Φιλμ, Μέτρο—Γκολ- 
τουϊν, 'Ηνωμένων Καλλιτεχνών καί London Film, Πα- 
ραμάουντ κ ά. άντιθέτως μέ τάς είσαγωγάς τής ληγούσης 
περιόδου, αΐτινες αί πλεϊσται ήσαν γαλλικής καί γερμα
νικής παραγωγής.

***
Ποιοι κινηματογράφοι θά προβάλλουν τήν πληθιόραν 

αυτήν τών έργων τής προσεχούς περιόδου ; ΔΓ ημάς είναι 
μυστήριον τούτο. "Ισως οι εισαγωγείς νά πιστεύουν είς 
τήν άνέγερσιν νέων κινηματοθεάτρων, άλλά τοιούτον τι 
μονον είς τούς διαδρόμους τών διαφόρων κινηματογράφων 
συζητεϊται καί δχι μεταξύ τών ένδιαφερομένων ιδιοκτητών 
οικοπέδων. Συγκεκριμμένως άκούεται είς τούς διαδρό
μους, δτι θά άνεγερθοΰν τέσσαρα νέα μεγάλα κεντρικά 
κινηματοθέατρα, πολυτελέστατα κ.λ.π. Τό έν λέγεται δτι 
θά άνεγερθή είς τό κατεδαφιζόμενον ήδη κτίριον τοΰ 
Μετοχ. Ταμείου Δημοσίων υπαλλήλων, επί τής δδοϋ Πα
νεπιστημίου καί πσραπλεύρως τοΰ καφενείου «Γαμβέτας», 
τό έτερον εντός τού κήπου τού «Αρσάκειου» μέ εΰρεϊαν

είσοδον έπί τής οδού Σταδίου καί ακριβώς δπου ήδη εύ- 
ρίσκεται τό φαρμακεϊον Ζαουση, το τρίτον παραπλενρως 
τής Τροπέζης 'Αθηνών ιδιοκτησίας τοϋ Νικολούδη καί τό 
τέταρτον έκεϊ δπου εύρίσκεται τό παλαιόν Χρηματιστή
ριου μέ εϊσοδσν έπί τής οδού Σταδίου, κατεδαφιζομένων 
πρός τούτο τών δύο μικρών καταστημάτων μεταξύ Χρυσι- 
κοπόύλου καί Στοάς Όρφανίδη. Γίνεται ακόμη λόγος καί 
περί πέμπτου τοιούτου, τά σχέδια διά τήν άνέγερσιν τοιι 
όποιου, κατηρτίσθησαν ήδη. Γό πεμπτον αυτό,, το οποίον 
άσφαλώς δέν θά είναι καί τό τελευταϊον, θά άνεγερθή 
είς τήν γωνίαν τών οδών Πανεπιστημίου καί Κοραή δπου 
άλλοτε ή οικία τοΰ άειμνήστου πρωθυπουργού Δημ. Ράλλη.

* * , > «%Άλλά άς άφήσωμεν νά άνεγείρωνιαι τα χειμερινά και 
ας έλθωμεν εις τά πλησιέστερα, τά θερινά.

Είς τήν οδόν Δεληγιάννη θά , λειτουργήσω καί πάλιν 
είς θερινός κινηματογράφος τό Άληαξάρ, έγκαταληφθεί- 
σης τής ιδέας τής άνεγέρσεως δευτέρου παραπλεύρως τού 
Άλκαζάρ. Τό έπί τής οδού Πατησίων Μοντέρνο δέν θά 
λειτουργήσω εφέτος, κατεδαφισθέν. Άντ' αυτού ετοιμά
ζεται υπό τών κ κ. Σταθοπούλου καί Γιαννάτου τό Αλ
σος πρό τής στάσεως Λεβίδη. Ό κ. Ζερβός, θά εχη, τόν 
’Έσπερον ένοικίασε δέ καί τό Γκλόρια τό όποιον, δμως 
κατά πάσαν πιθανότητα θά διασκευασθή διά θέατρον. 
Νέοι κινηματογράφοι είς τήν περιοχήν περίπου έκείνην 
ετοιμάζονται άλλο. δύο. Ό είς έπί τής οδού Πατησίων 
καί άκριβώς είς τήν στάσιν Καλιφρυνα υπό τόν τίτλον 
«Λίντο» καί έτερος έπί τής λεωφόρου 'Αλεξάνδρας ίδιο 
κτησίας άδελφών Μαλακατέ. Είς τήν περιοχήν τού Ζαπ- 
πείου πιθανώς νά λειτουργήσω μόνον εις, τό Στάδιον 
τού κ. Παπησπύρου καθόσον είς τήν Αϊγλην διεξάγονται 
διαπραγματεύσεις νά έγκατασταθή τό καμπαρέ Φολί.

'Έτερος νέος θερινός θά λειτουργήσω έπίσης καί είς 
τό πέραν τής Άλυσσίδος κέντρον «Παναθήναια».

Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον έπραγματοποιήθησαν 
τά κατωτέρω εισιτήρια είς τούς κεντρικούς κινηματογρά
φους τών 'Αθηνών.

Έβδομάς 26—1 Απρίλιον 1934.
' " καί Βαριετέ

Μαρτίου
ΠΛΛΛΑΣ 

Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Έξτάζ» 
26 
27 
28 
29 
30 
31

'Απριλίου »
Σύνολον Εισιτηρίων

Εισιτήρια 3538 
1854 
1705 
1613 
1574 
2176 
3428

15,888 
παιδί τοΰ καρναβαλιού» Μοσζοΰκιν

-' ' — ' 1897
1415
1421 
1385 
1251
1536 
3353 

12258

Εισιτήρια26 Μαρτίου

28
29
30
31

'Απριλίου »
Σύνολον εισιτηρίων

ΤΙΤΑΝΙΑ «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία» Κάτε φόν Νάγκυ
Δευτέρα 26 Μαρτίου Εισιτήρια 2535
Τρίτη 27 » » 1597
Τετάρτη 2S » » 1839
Πέμπτη 29 » » 1579
Παρασκευή 30 » » 1342
Σάββατον 31 » > 1787
Κυριακή 1 Απριλίου > 3150

Σύνολον εισιτηρίων 13.829
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ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Σερενάτα Σοΰμπερτ» Μάρθα "Εγκερτ.
Δευτέρα 26 Μαρτίου Είσιτήοια 1583
Τ ρίτη 27 > » ' 927
Τετάρτη 28 » » 1171
Πέμπτη 29 » » 1138
Παρασκευή 30 » » 1125
Σάββατον 31 » » 1460Κυριακή 1 ’Απριλίου » 3530

Σύνολον εισιτηρίων 10934
ΕΙσιτήρια πραγματοποίησεντα υπό 
τοϋ αύτοϋ έργου καί είς Κινηματο
γράφους επίσης α' βιζιόν. (25 δραχ.) 67568

Συνολον εισιτηρίων 78502
Εις τ’ ανωτέρω δέν περιλαμβάνονται τά εισιτήρια τά 

πραγμιτοποιηθέντα είς ιόν κινηματογράφον β' βιζιόν 
«Οϋφα Πάλας», καί άτινα θά υπερβαίνουν τάς 35 χιλιά
δας ασφαλώς.
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μαρί ή κόρη τής Ουγγαρίας», Άναμπέλλα

Δευτέρα 26 Μαρτίου Είσιτήοια 2532
Τρίτη 27 > » 1601
Τετάρτη 28 > » 1362Πέμπτη 29 » 1198
Παρασκευή 30 > » 950
Σάββατον 31 » » 1214
Κυριακή 1 'Απριλίου » 2493

Σύνολον είσιιτηοίων 11,350ΑΠΟΛΛΩΝ «Πίρωτες πριγκήπων», Β. Φρίτς—ΒαριετέΔευτέρα 26 Μαρτίου Εισιτήρια 1382Τρίτη 27 » » 718Τετάρτη 28 » » 812Πέμπτη 29 > » 872Παρασκευή 30 > » 870
Σάββατον 31 » • 1165
Κυριακή 1 ’Απριλίου » 2058

Σύνολον είσιτηρίων 7.877 
Εβδομός 2—7 'Απριλίου 1934.

ΙΙΑΛΛΑΣ «Τό 2Ιημεϊον τοΰ Σταυρού»
Μ.Δευτέρα 2 ’Απριλίου Εισιτήρια 630
Μ.Τρίτη 3 » » 695
Μ.Τετάρτη 4 » » 962
Μ.Πέμπτη 5 » » 1184
Μ.Παρασκευή 6 » » 1510
Μ. Σάββατον 7 » » 690

Σύνολον εισιτηρίων 5671
ΑΤΤΙΚΟΝ «Κβό Βάντις;» Αίμιλ. Γιάννικς.
Μ. Δευτέρα 2 ’Απριλίου Εισιτήρια 2808
Μ. Τρίτη 3 » » 2678
Μ. Τετάρτη 4 » » 3495
Μ. Πέμπτη 5 » » 3558
Μ. Παρασκευή 6 » » 4816
Μ. Σάββατον 7 » » 1386

Σύνολον εισιτηρίων 18 711
ΤΙΤΑΝΙΑ «‘Ο Βασιλεύς ιών Βασιλέων»
Μ. Δευτέρα 2 ’Απριλίου Εισιτήρια 3310
Μ. Τρίτη 3 » • 2939
Μ. Τετάρτη 4 > » 4127
Μ. Πέμπτη 5 » » 5143
Μ. Παρασκευή 6 » » 5631
Μ. Σάββατον 7 » » 1626

Σύνολον εισιτηρίων 22. 776
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό Βασιλεύς ιών Βασιλέων».
Μ. Δευτέρα ·> ’Απριλίου Εισιτήρια 1218
Μ. Τρίτη 3 » > 1642
Μ. Τετάρτη 4 » )) 2100
Μ Πέμπτη » 2280
Μ. Παρασκευή 6 » » 3707
Μ Σάββατον 7 » » 1053

Σύνολον Είσιτηρίων 12300

ΠΑΝΘΕΟΝ «Διαγωγή μηδέν β' βιζιόν.
Μ. Δευτέρα 
Μ. Τρίτη

2 ’Απριλίου Εισιτήρια
3 » »

1091
1141Μ. Τετάρτη 4 » » 1223Μ. Πέμπτη 5 Πάθη τοΰ Χοιστοΰ » 2001

Μ. Παρασκευή 6 » 5113
Μ. Σάββατον 7 1095

Σύνολον Εισιτηρίων 11664
ΑΠΟΛΛΩΝ : «Ό Βασιλεύς ιών Βασιλέων»
Μ Δευτέρα > ’Απριλίου » 2136
Μ. Τρίτη 3 » » 1159
Μ- Τετάρτη 4 > » 2302
Μ. Πέμπτη » > 1198
Μ. Παρασκευή 6 » > 3719

Σύνολον Είσιτηρίων 10514
ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ «Ό Βχσιλεύ; τών Βασιλέων»
Μ. Δευτέρα 2 ’Απριλίου Εισιτήρια 975
Μ. Τρίτη 3 843
Μ. Τετάρτη 4 1063
Μ. Πέμπτη 449
Μ. Παρασκευή 6 966
Μ. Σάββατον 7 Η ί» 805

Σύνολον εισιτηρίων 5101
Είς τήν ανωτέρω εβδομάδα άναφέρονται τά εισιτή

ρια τά πραγματοποιηθέντα μέχρι τοϋ Μ. Σαββάτου, διότι 
τήν έπομένην, Κυριακήν τοϋ Πάσχα, ‘έγένετο γενική αλ
λαγή πρ αγραμμάτων, πλήν τοϋ ’Απόλλωνος δσεις ήλλ ·ξε 
πρόγραμμα από τοϋ Μ. Σαββάτου.

Είς τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, καί τόν κι 
Υπουργόν των Οικονομικών, ύπεβλήθη τό κάτωθ- 
ύπόμνημα τής Π Ε.Κ. διά τοΰ όποιου ζητείται ή μεί- 
ωσις τής φορολογίας των εισιτηρίων των κινηματο. 
γράφων καί ή έξίσωσις αύτής πρός τήν τοΰ θεάτρου.

Πρός τούς κ.κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως 
καί 'Υπουργόν των Οικονομικών

’Ενταύθα 
Κύριε Πρόεδρε, κ. ‘Υπουργέ,

Ό φόρος δημοσίων θεαμάτων, ιόν άλλοτε ενιαίος δι’ 
άπαντα έν γένει τά θεάιιατα ταΰτα (ίΐέατρον, κινηματο
γράφος κλπ.) έρυθμίζετο κατά προοδευτικήν κλίμακα 
καί έφθανε μέχρι ποσοστοΰ 40ο)ο, άναλόγως τοΰ μεγέθους 
τής τιμής τών εισιτηρίων. Κατόπιν μακρών ενεργειών τών 
ενδιαφερομένων, άνεγνωρίσθη, ότι τά ίσχύοντα ποσοστά 
ήσαν ύπερβολικώς επαχθή, Ιδία άφ’ ής εποχής αί τιμαί 
τών εισιτηρίων ύπερέβησαν κατά πολύ τά παλαιότερα δρια 
καί έμειώθησαν ταΰτα.

Πλήν δμωσ ή μείωσις δέν ύπήρξεν ή αυτή δι άπαντα 
τά θεάματα, Οϋτως, ένφ διά τό θέατρον τό ίσχΰον ποσο- 
στόν ύπεβιβάσθη είς 10ο)ο, διά τόν κινηματογράφον εξα
κολουθεί νά υφίσταται είς 30ο)ο μετά ιών προσθέτων φό
ρων (ηθοποιών, ’Εθνικού θεάτρου). Ή άνισότης αυτή ού- 
δεμίαν β’βαίως είχε δικαιολογίαν, δΓ δ καί διεμαρτυρή- 
θημεν έπανειλημμένως μέχρι σήμερον, έλάβομεν δέ υπο
σχέσεις, τόσον έν αρχή δσον καί κατόπιν, δ τι βαθμιαίως 
θά έμειοϋτο καί δι’ ημάς ό φόρος. Παρά ταΰτα δμως, τό 
ανωτέρω ποσοσιόν έξακολουθεϊ νά ’ισχύη καί νά έπιβαρύ- 
νη τάς επιχειρήσεις μας κατά τρόπον ώστε, άνευ υπερβο
λής καί αυτή ή λειτουργία τωνέν τώ μέλλοντι νά καθίσταται 
προβληματική, τοσούτφ μάλλον καθόσον, ενώ άπαντα τά 
έξοδα ήιιών αύξάνουσι καθημερινώς, αί τιμαί τών εισιτη
ρίων παραμένουσ ν είς τό αύτό επίπεδον επί τρι τίαν ήδη.

Έν τούτοι, ό κινηματογράφος δέν είναι είδος πολυτε
λείας, ώς ίσως δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν άλλα τινά 
θεάματα άπολαύοντα φορολογικής προστασίας, αλλά πρέ
πει νά θεωρηθή ώς ή μόνη ψυχαγωγία τής μέσης καί κα- 
τωτάτης τάξεως, έχων άμα σπουδαίαν μορφωτικήν απο
στολήν. Διά τοΰτο θά ήδυνάμεθα νά ζητήσωμεν όπως μή 
τεθήΰπό διωγμόν αν μή νά τύχη προστασίας έν σχέσει 

πρός τά λοιπά θεάματα, τά όποια ούτε τοσον γενικά.έ
ξοδα ηΰξημένα έχουσιν, ώ; π χ. μισθώματα θέατρων, εγ
καταστάσεις πολυδαπάνους κλπ., ούτε τόν .αντίκτυπον της 
συναλλαγματικής διαφοράς ΰπέστησαν. ‘Επί πλέον . νεξαρ- 
τήτως πρός όν φόρον τών δημοσίων θεαμάτων, ό κινημα
τογράφος, φορολογείται καί από πάσης άλλης πλευράς και 
εισφέρει είς τόν προϋπολογισμόν κατά ποικίλους τροπους, 
ιδίως τελωνειακούς δασμούς, φόρου κύκλου εργασιών κλπ.

Πρόσφατον έτι έκδήλωσιν τι ς αδίκου περί τόν κινηιια- 
τογράφον φορολογικής άντιλήψεως, αποτελεί, ώ; πληρο
φορούμενα, μελετωμένη αυξησις τοΰ υπέρ τοϋ Ταμείου 
Συντάξεων ήθοποιών φόρου έπί τών εισιτηρίων, μέ.σκοπον 
τήν είς τό Ταμεϊον τοΰτο υπαγωγήν προσώπων άσχετων 
καί πρές τό θέατρον, πολύ δέ περισσότερον πρός τόν κι
νηματογράφον. 'Ας μάς έπιτραπή νά παρατηρήσωμεν επι 
τή εΰκαιρίρ. ταύτη, διι ό είς βάρος, τοΰ κινηματογράφου 
είσπραττόμενος πρόσθετος φόρος ούιος, δέν είναι δικαιο
λογημένοι' νά περιέρχεται είς τό Ταμεϊον Συντάξεων Η
θοποιών, άφοϋ είς τοΰτο δέν περιλαμβάνονται οΐ εργαζό
μενοι εις τούς κινηματογράφους. Οί τελευταίοι ούιοι επαγ- 
γελματίαι θά έδει πρό πολλοϋ τά έχωσι τύχει συντάξεως 
καί ό καλύτερος πρός τοΰτο τρόπος θά ήτο ή ΐ.δρυσις 
ανεξαρτήτου ταμείου εις δ θά ΰπαχθή τό είσπραττόμενον 
ήδη ποσοσιόν, έκ τών είσιτηρίων τών κινηματογράφων 
υπέρ τοΰ Ταμείου τών ήθοποιών.

Λαμβάνομεν όθεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν, δπως 
έξειασθή όριστικώς τό ζήτημα τής φορολογίας τοϋ κινη
ματογράφου ύπό τό έν τή παρούση μας πνεΰμα καί έπι- 
λυθή τοΰτο ώς επιβάλλει τό δίκαιον, άφ’ ένός μέν διά τής 
φορολογικής έξισώσεως τοΰ κινηματογράφου προς τό θέα
τρον, μειουμένου τοΰ έπί τών εισιτηρίων φόρου εις 10ο)ο 
καί άφ’ ετέρου διά τής ίδρύσεως άνεξαρτήτου Ταμείου 
συντάξεων τών έργαζομένων είς τόν κινηματογράφον καί 
υπαγωγής είς αύτό τοΰ είσπραττομένου σήμερον υπέρ τών 
ήθοποιών φόρου τών είσιτηρίων παραμένοντος είς τό αύτό 
έπίπεδον.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι ή παρούσα μ'’ ς, έξεταζομένη 
εύμενώς, θέλει γίνει δεκτή.

Διατελοϋμεν μετά πάσης τιμής
‘Ο Πρόεδρος ‘Ο Γεν. Γραμματεύς

’Εκ παραλλήλου, τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής Π. 
Ε. Κ. μελετά τήν σύνταξιν σχεδίου νόμου διά τήν σύστα- 
σιν Ταμείου Συντάξεως τών Κινηματογραφία ιών, τό 
όποιον μετά τήν έγκρισίν του ύπό Γενικής Συνελεύσεως 
θά ύποβάλη πρός τούς αρμοδίους υπουργούς καί θά ζη- 
τήση νά καταστή νόμος τοΰ Κράτους.

Τό Δ. Συμβούλιον έπίσης ύπέβαλεν είς τό ΰπουργεϊον 
τών Οικονομικών υπόμνημα δι’ οΰ ζητείται δπως χορηγη- 
θή εις τά μέλη τής Π- Ε. Κ. άτέλεια φόρου Δ. β , πρός 
τοΰτο δέ θά έπισκεφθή καί πάλιν τόν άρμόδιον υπουργόν, 
δστις φαίνεται διατεθειμένος πρός τοΰτο.

Πειραιεύς
Χάϊ-Αάϊφ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Τό σημεϊον τοΰ 

Σταυρού» καί «Τό παιδί τοΰ κσρ'-αβαλιοΰ».
Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό Βασιλεύς τών 

Βασιλέων» καί «Αικατερίνη ή μεγάλη» καί έπί πλέον ορ
χήστρα Έντουάρντο Μπίανκο.

Κάπιτολ Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό Βίος καί τά 
Πάθη τοΰ Χριστού» κσί «Κίνκ-Κόγκ».
OtooaXovixn

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό υιός |τής μαι- 
τρέσσας μου» καί «Θόδωρος καίΣια·.

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «‘Η ’Αδυναμία μου» 
μέ τήν Λίλιαν Χάρβεΰ καί «Τό σφάλμα μιάς μητέρας» μέ 
τήν Ίλλεν Χέίζ.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμς «Σου αρέσω γιά γυ
ναίκα σου ;» καί «Ή γυναίκα με το Σεξ- Απήλ». .

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμς*  Ό άγνωστος εραστής» 
καί «Ή πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου».

'Απόλλων. Προεβλήθη τό έργον «Λησμονημένα πρό
σωπα». , ,

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Προσοχή το “γύ
ρισμα,, άρχίζει» καί «Εύτυχία για μιά νύχτα».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σοΰμπερτ» 
έπιτυχώς, «Ό άρχισιδηρουργός», «Ένα κορίτσι πού δέν 
ξεχνιέται», «Καζανόβα· μέ τόν Μοσζοΰκιν, «Θόδωρος καί 
Σια», «Τό παιδί τής φυλακισμένης» καί «Γυμνός σάν τό 
σκουλήκι». Προσεχώς -Τό σημεϊον τοΰ Σταυρού»,

Πάν&εον (αίθουσα). Προεβλήθησαν τά, «Σερενάτα 
Σοΰμπερτ», «Ό τελευταίος άνδρας έπί τής Γής», «Τί κα
τορθώνει ή ζήλεια», «"Ας χωριστούμε γιά πάντα», «Τά 
τελευταία ίχνη» καί «Δόν Διάβολος». .

Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό κα- 
τακτητής», «Οί έπιδρομεϊς τοΰ ποταμού», «Ή μαύρη 
αστραπή», «Ύπό τήν άγχόνην», «Νειάτα, θάρρος, τόλ
μη», «Ό πλοίαρχος τής κορβέττας», «Αύτοκρατορικό 
βάλς» καί «Άτλαντίς» β'. βιζιόν. Άνδριόπουλος.
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένας άπρόσκλη- 
τος ξένος», «Τσάρεβιτς» καί 5<Τό τραγούδι τοΰ Νείλου» 
μέ τόν Ράμον Νοβάρρο. Προσεχώς «Ό Άρχισιδηρουργός» 
μέτύν Γκαμπύ Μορλαί κτί «Τό λυκόφως τών Τσάρων».

Νέας ‘Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ντόν Μικέ», 
«Καρδιά Τσιγγάνας» «Μαρία Άντουανέττα», «Τά χαμίνια 
τής Ν. Ύόρχης» καί «Μοντέρνα γυναίκα» μέ τόν Μανζού.

, Παπαβασιλείου
Ηράκλειον.

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Γκλόρια». «Τό 
τραγούδι μιάς νύχτας» λίαν έπιτυχώς καί «'Ένα κορίτσι 
σάν κι’ έσένα» έπίσης. ,

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό βασιλεύς των 
τζαμπατζήδων», «Μπέν Χούρ», «Τό καράβι τής Σαγγάϊ» 
καί «Κογκορίλλας».

Παλλάς (Βωβός) Προεβλήθησαν «Ό κρεμανταλάς της 
πανσιόν», «Ό Σαρλώ πυροσβέστης», «Ό δαιμόνιος αστυ
νομικός», «Τό μυστηριώδες άεροπλάνον», «Ή ναυμαχία 
τοΰ Τράφαλγκαρ» καί «Αστυνόμος τοΰ καθήκοντος».

Άρχάνες. Προεβλήθησαν «‘Ο βαρκάρης τοΰ Βόλγα» 
έπιτυχώς καί «Τρεις ένοχοι». _

Ίεράπετρα. Προεβλήθησαν « Η συμμορία των 100», 
Πριγκήπισσα Ρεπανάκι», «‘Η Φιφή» καί «Τρεις ένοχοι-.

Νεάπολις. Προεβλήθη «Ή ατιμασμένη παρθένος».
Σητεία. Προεβλήθησαν «Ή Ναυμαχία τοΰ Τραιραλ- 

γκάρ» καί «Ντάγκφεν».
“Ay Νικόλαος. Προεβλήθη τό φιλμ «'Ο κύριος χω

ρίς κατοικίαν». Ο Παρατηρητής.
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα : «Αί 28 ήμέραι τής 
Κλαιρέττης» άνεπιτυχώς, «Έμδεν» |χέ άσήμαντον επιτυ
χίαν, «Τό τέλος τοΰ κόσμου» «Κι’ έμενα ποιός θά μέ φ.ι- 
λήση ;» καί «Ό μαύρος παράδεισος». Προσεχώς «Βικιώ- 
ρια καί ούσσάρος». „

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «“Ενα τραγούδι, ενα 
φιλί, μιά γυναίκα», «Ό γυιός τής μαιτρέσσας μου», «Δέν 
θέλω νά μάθω ποιος είσαι« πολύ κατεστραμμένη σημειώ- 
σασα χειριστήν έντύπωσιν καί «Ερωτικά γυμνάσια». Προ
σεχώς «‘Υγρός Τάφος» καί «Μιά ώρα κοντά σου».

Σωφρονιάδης
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέϊντερ Χόρν», «Άν 
μέ θέλης έλα σύ», «Ό γυιός τοΰ μαχαραγιά», μέ τόν Ρά
μον Νοβάρρο καί τό ελληνικόν «'Ο κακός δρόμος».

Πά,ν&εον Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηραμένη», «Κίν-
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δυνος θάνατος», «Ή μάχη τοΰ Σόμ», «Ίουδήθ και Όλο- 
φέρνης» καί «Ό τελευταίος τής Αυλής» κατά τήν προβολήν 
τοΰ όποιου έξερράγη πυρκαϊά, ήτις όμως κατεσβέσθη άνευ 
σοβαρών ζημιών. Γοριδάρης
ΡέΒομνον

Ίδαϊον “Αντραν Προεβλήθησαν τά έργα «Ό βαρκά. 
ρης τοΰ Βόλγα», «Έσκότωσα γιά τήν τιμή μου» καί «Ό 
Χριστός». Όδ Παπ.
Σύρος

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο διαβολάνθρω
πος», «Νύχτες μεγαλουπόλεως» και «Φρανκεστάϊν».

Προσεχώς «Στή μυστική υπηρεσία» καί «Σερενάτα 
Σοΰμπερτ«. Γεραγάλας
Άργοστολιον

Μούβιτον (Λιβιεράτου). Προεβλήθησαν έπ.τυ/ώς, «Τό 
τραγοΰδι τών ’Εθνών», «Μόσχα εξπρές», «Μ:τά τόν έρω
τα» καί διάφορα σόρτς καί Φόξ Νιούς.

Πάνϋεον (Γαρμπή). Προεβλήθησαν μέ μετρίαν επι
τυχίαν τά έργα «'Ο Μπάστερ παντρεύεται», «Ό άρχων 
τών θαλασσών», ενώπιον 25 θεατών, «Σαπφώ» μέ τήν 
Γκάρμπο έπιτυχώς καί «Παρθένες τοΰ 1930» μέ τήν Κρά- 
ουφορδ.

Βο. τσινας 
Ζάκυνθος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Σφίγξ ώμίλη- 
σε», «Ό ληστής τής Άριζόνας», «Οί άπάχηδες τών Πα- 
ρισίωι», «Τρανζατλαντϊκ», "Ξύλινοι Σταυροί», «Γό ονειρον», 
«Κάτω άπό τήν αγχόνην», «’Εγώ καί ή Αΰτοκράτειρα», 
«'Όταν ό έρως κάνει μόδα», «Τραγωδία μητέρας» καί 
«Άπηγορευμένη μελωδία» μέ τόν Μοχίκα, άπαντα έπι
τυχώς.
Κέρκυρα Γρυπάρης

Δημοτικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Καβαλκάτ», 
«Άλλο Μπερλέν, ίσί Παρί», «Τό σημεΐον τοΰ Σταυροΰ» 
συνεχώς έπί 7 ημέρας μέ έπιτυχίαν, «Γλυκά φιλιά Βερό’ 
νίκα», «Έγώ τήν ημέρα καί σΰ τήν νύχτα». «Γοητεία» 
καί «Φιλήστε με» λίαν έπιτυχώς. Μπούας
Αμαλίας

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τραγική στιγμή», 
«Τό καρναβάλι τοΰ έρωτας», ΓΟ Κήπος τής Έδέμ» καί 
«Ναγκάνα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν.

Ίντεά).. Προεβλήθησαν «Τό ταγκό τής αγάπης» καί 
«Εμπρός Μάρς- μέ τόν Μπάστερ Κήτον. Ρουμελιώτης 
Σέρραι.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δαυίδ Γκόλντερ», 
«Ή Γκίτα χαρίζει την καρδιά της», «Μιά τρελλή Ιδέα», 
«Καί τώρα φίλα με όσο θέλεις», καί «Ό γαλάζιος ουρα
νός».

Προσεχώς έγκατάστασις μηχανημάτων ηχητικών. συ
στήματος Κλάγκ Φίλμ.

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά νύχτα στόν 
παράδεισο», «Κοντέσσα Μαρίτσα», «Μιά νύχτα αγωνίας», 
«Τό άνθος τής Χαβάϊ» καί «Επιδρομείς τοΰ βυθοΰ».

Βατακίδης

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό βάλς ποΰ δέν

ξεχνιέται» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, ’Όταν ή γυναίκα θέ
λει», «‘Υπό ψευδή σημαίαν», «Ντρέϋφους», «Τό Χριστι- 
νάκι τοΰ δασοφύλακας», «Ή νυχτερίδα», «‘Ο κ. ή κ. καί 
ό μπιμτί» έπιτυχώς, «Τό αγοροκόριτσο» μέ τήν Κλάρα 
Μπόου, «Έμντεν», «Μιά φίλη χρυσή σάν καί σένα» μετά 
μεγάλης επιτυχίας καί Φόξ Νιούς. Βουδούρης.
ΞάνΒΐ)

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά κινημ. έργα «Ή Σου
ζών στό μπάνιο», «Ό πόλεμος τοϋ βάλς», «Άρσέν Λου- 
πέν» μέ τούς Μπάρρυμορ έπιτυχώς, «Σάν ενωθούν δυό 
χείλη», «Μελοΰκα», «Ό άλήτης φοιτητής» μέ τήν Γιαρ- 
μίλα Νοβότβα καί «Στό γαλάζιο ουρανό» μέ τήν "Εγγερτ.

Παρασχίδης.
Χανιά

’Ολύμπια. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Παλαιολόγου.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό Χριστός» 'Η 

συμμορία τοΰ Μπουμπούλ», «Βερντέν» καί «Τό ιερόν 
μίσος» S-
Πύργος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνθρωπος χω
ρίς ονομα», Γυμνή γυναίκα» μέ τήν Φλωρέλ, «Ντουωμόν», 
«Άρθοΰρ» καί «Μιά γυναίκα, χαμόγελο ζωή» μέ τήν Άν
ναμπέλλα. Σινόπουλος
Τρίκχαλα

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μήλον τής 
έριδος» μέ τήν Λιλή Νταμιτά, «Κρασί, γυναίκα, γλέντι» 
μέ τόν Κόνρατ Νάγκελ καί «‘Η ψυχή ενός έθνους» μέ 
τήν Πάτου Γοΰθ Μύλλερ.
ΒαΘ > (Σάμου)

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «'Όταν ή γυναίκα 
θέλει», «"Ας χωρισθούμε γιά πάντα», «Τρανζατλαντϊκ», 
«Τό βάλς τοΰ παραδείσου» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Δυό 
γυναίκες κΓ ένας άνδρας» μέ τόν Μπάστερ Κήτον καί «Ό 
βασιλεύς τής ζούγκλας».

’Αττικόν (βωβός). Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα καί 
τό κοράκι», «Χρυσές γάμπες» καί «Άνύπανδρη μητέρα» με 
τήν Μόνα Μάρις. Πούλμαν

Χαλχίς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα “Νινόν,, ‘‘Γοη
τεία,, “Θά μέ παντρευθής,, “Χαραυμή,, “Τό άστρο τής 
Βαλέντσια,, καί “Ενα κορίτσι πού δέν ξεχνιέται. ’Ήδη 
δίδει παραστάσεις ό θίασος Π. Κυριάκού. Προσεχώς «Σε
ρενάτα Σοΰμπερτ,. «Τό σημεΐον τοΰ Σταυρού,, «Ό Άρ. 
χισιδηρουργός,, κ. ά.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα “Έμντεν,, “Τύ
φων,. «Στά κύματα τοΰ Βοσπόρου,, καί “Μικρούλα καλώς 
ήλθες,,. Προσεχώς «Σαιζόν στό Κάνρο,. μέ τήν Ρενάτε 
Μύλλερ, “Μπαροΰ,, κ. ά. Άκροϋαλασσίτης
Αίγιου

Παρϋενών. Προεβλήθησαν τά έργα “Σπίρτο μονάχο, 
“Μιά νύχτα αγωνίας,, “Τό ορφανό τοΰ ιπποδρομίου,, ‘Ό 
διαβολάνθρωπος,, “Άρθούρ,, “Ό βασιλεύς τών κομμω
τών,, “Τό μυστικόν τή; μούμιας,, καί “Ό έμπορος τής 
άμμου,,. Μπιρμπίλης

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΓΟΡΑ1
ΠΒΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΧΙΑΣΕΙδ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί Ά 

φρίκην

A- Κ Ε

ΦΟΞ-ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΆ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΟΛΥΔΩΡΟΤΤΟΥΛΟΥ)

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

I ΕΚ.ΜΕΤΑΛΛΕΤΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Γραφεία Αθηνών: ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 Τηλ. 25-364

Ι Τηλεγρ. Δ]σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»
I ΤΠΟΚ)ΜΑ ΘΕΣΣ)Ν1ΚΗΣ: ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 ΝΙΕΓΑΡ0Ν ΛΕΒΗ

KINHMIKH ΠΑΡΛΓΟΠΚΗ ΕΪΑΙΡΙΑ 
|Κ. & Μ- Α ΓΛΖΙΑΔΗ 

“ΚΟΕΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ ΚΟ „
ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 

ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ : 23-544 
ΤΗΛ ΜΑΤα:’·ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι„ 
Παραγωγή Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς έργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε : 23-754)

ΙΡΙίΤ. ΜΕΝΑΡΙΗΟΪ
ΚΙΝΗΝΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ 

ΟΔΟΣ ΤΣΙΜ1ΣΚΗ 7 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

ΚαΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

CON RADTY
ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜ'ΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ THE 

ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινούς καί χειμερινούς 
κινηματογράφους. Παρέχονται άνευ ύποχρεώσεως έπί δεκα
πενθήμερον πρός δοκιμήν. Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατρο- 
παί. ’Ενοικιάσεις όμιλουσών έγκαταστάσεων κινηματογράφου.

DM-mill Fa ε 
γεν.διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΛΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

Τηλέφ 21.239
Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ 
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 
Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ, Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΗΛ. ΣΠΥΡ ΙΔΗΣ 
Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C. 
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΙ AZJPAHI
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - Α Θ Η Ν A I

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, ’Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ1*
Κινηματογραφικά!

Ταινίαι και Μηχαναι 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον και Βιταφόν 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

— ΑΘΗΝΑΙ—

ΑΕ.Κ.Ε·
Τμήμα Έκμεταλλευσεως S
Κινηματογραφικών ταινιών 3

ΑΘΗΝΑΙ I
ΓΟΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΑΑΣΤΟΜΟΣ 1 |

ΆριΟ. Τηλ. 24.339 |
Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO» §

Ο

CINE R A DIO
Μηχανήματα

Όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών

Εύρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

AGHNA.1
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' Όροφος

( IKON J
Κινηματογραφικά!

Μηχαναι - ’Εξαρτήματα
Γενικοί Άντ ιπρόσωποι

I. IQANN3Y & Λ. ΜΑΛΛΗΣ
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Π ΑΞ ΦΙΛΜ I
ΑΘΗΝΑΙ

2S Χίος Εύριπδβυ 28
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικοί 
Οΰβερτοΰραι καί Μίκυ Μάους

Δ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΓΕΝ. ΚΙΝΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24α 
ΑΘΗΝΑΙ

Κάρβουνα προβολής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΑΙ & ΤΑΙΝΙΑΙ

Άποστολαί—Παραλαβαΐ καί 
— Έκτελωνισμοί Ταινιών —



•ΑΑΑΑΑΑΑΑΛΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΛΛΑΑΑΛΑΑΑΑΑΑΑ·

ΟΛΗ Η ΕΛΛΛΣ
ΑΓΑΠΑ KAI ΛΑΤΡΕΥΕΙ 

τον ΜΟΧΙΧΑ την ΛΙΛΙΑΝ ΧΑΡΒΕΫ 
και την ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ
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TO ANQTEPO ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ TO ΛΓΊΟΛΕΙΙ^ΥΕΙ

U ΦΟΞ ΦΙΛΜ EMM
ΤΗΛΕΦ9ΝΟΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΓΡΛΦΗΛΛΟΤΑ

22 654 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΝΙΓΓΟΞ ‘ΦΟΞΦΙΛΛΛ,.
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