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ΑΝΡΙ ΓΚΑΡΑ-ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤΑ
Το ποιο χαριτωμένο ζεύγος κινημ. <άστέρων» οϊτινες πρωταγωνιστούν cic την νέαν ταινίαν Οη a vole 
un homme (’Απηγαγβν ίνανάνδρα) παραγωγής Eox Europa, την οποίαν ή έλληνιχή Φέξ Φίλμ Βά δια 

Btog διά την έν Έλλάδι έχμετάλλεοσιν μαζύ μέ πλείστας’άλλας γαλλιχάξ της αΰτής ηαΡαγωγπϊ
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ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
ΕΜΜ. ΚΥΡΙΔΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ 18

Α Γ Ο Ρ A 1 
ΠΩΛΗΣΕ1Σ - ΕΝΉΚΙΑΙΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δργάνωσις διά τήν 

Κεντρώαν ’Ασίαν και Ά 
φρίκην.

A Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ

(μεγαρον πολυδωροπουλου) 

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

WEBSTER CHICAGO 
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΑΡΑΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, ’Επεισοδιακά
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

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

Τηλεγρ. Δ|σις : «ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ»
I ΤΠΟΚ)ΜΑ ΘΕΣΣΙΝΙΚΗΣ: ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3-ΜΕΓΑΡΟΝ ΛΕΒΗ

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ"
Κ ινη ματογραφικαί

Γαινίαι και Μηχαναί 
’Ηχητικά Μηχανήματα 
Μούβιτον καί Βίταφον 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

-ΑΘΗΝΑΙ-

Α·εκ€·
Τμήμα Έκμεταλλευσεως
Κινηματογραφικών ταινιών

ΑΘΗΝΑΙ
TQNIA ΠΑΤΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΑΔΣΤ0Ν9Σ 1

Άριΐ). Τηλ. 24.339
Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO»

ςυνδρομαι

Δρ. 100 —
» 60.—
» 30.—

Έτησία.......
’Εξάμηνο;...
Τρίμηνος...

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼
At ουνδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΕΤΟΣ XI. ΑΡ. 8(332)

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 4 924 

ιδιοκτηςια-διευφυνειε

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία·- ‘©δ©$ 25ΪΚΡΑΤΦΥΣ άριΘ· 30

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσβλίς...· » 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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HUE inmOIFIE ιιριε num ™ ΕΙΟΤΕΡΙΜΝ 
τρνιοποιηϊατε mi το αικαιοτερον too ηομον w hepi κικιιματογραφον

Ι
ΚΙΗΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κ. & Μ. Α ΓΑΖΙΑΔΗ
Ι·'ΚΟΣΜΟΠοΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ ΚΟ „

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ : 23-544 

ΤΗΛ ΜΑΤΑ:"ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι„ 
Παραγωγή Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο- 

W μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του- 
Η ριστικαί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί 
Π Ταινίαι. (Μετά τάς έργασίμουτ 
Η ώρας τηλεφωνείτε : 23-754)

ΑΡΙίΤ. ΜΕΝΑΡΙΝΟΪ
ΚΙΝΗΝΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ 

ΟΔΟΣ ΤΣ1ΜΙΣΚΗ 7

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

CONRADTY

Cl ΝΕ RA DIO
Μηχανήματα

Ομιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
Ενοικιάσεις — Πωλήσεις 

ΑΘΗΝΑ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

zEISg 
~ΤΚΟΝ 0

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

S (1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ)

MHXANHMATA ΟΜ'ΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΩΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων διά θερινού; καί χειμερινούς 
κινηματογράφους Παρέχονται άνευ ύποχρεώοεως έπί δεκα- 
πενθημερον πρός δοκιμήν. Κατασκευαί—Έπισκευαί—Μετατρο- 
παι. Ενοικιάσεις όμιλουσών εγκαταστάσεων κινηματογράφου.

8ΙΙΤΙΓΚ-ΦΙΛΙ F β ε

(
γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΛΔΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

Τηλεφ. 21 239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ
Παραγωγή καί έκμετάλλευσις 

η ‘Ελληνικών κινηματογραφι- 
Ε κών έργων καί ζουρνάλ, Blo- 
S μηχανικών, διαφημιστικών, 
Η τουριστικών καί έκπαιδευτι-

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C. 
ΑΘΗΝΑΙ 

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

Τύπ. Ν. Δαμιανού & Σια Έμμ. Μπενάκη 14

Κινηματογραφικού 
Μηχαναί -’Εξαρτήματα 

Γενικοί 'Αντιπρόσωποι

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιαιν καί Μίκυ Μάους

ΠΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Χδος Εύριπδου 2S 
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687

Παρακαταθήκη Κινημ.ΤαιΜών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουοικαί 

Ούβερτοϋραι καί Μίκυ Μάους

H

ΙΙΙΜΟί-ΜΠΟΦΙΙΓ
ΑΘΗΝΑΙ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30-ΤΗΛ.ΔΙΕΥΘ.*ΦΙΛΜΑΠΑΡ,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ 
’Αποκλειστικοί Άντιπρόσω- | 
ποι τών ηχητικών μηχανη- | 

μάτων Ε

CINE/ntCCANICA
MILANO

SBO

'Όταν τό 1925. μετά τό τραγικόν δυστύχημα του 
Πανοράματος» τό συμβάν τόν ’Οκτώβριον του 1924. 

τό Κράτος άπεφάσισε νά θέσπιση κινηματογραφικήν 
νομοθεσίαν, άνέθεσεν τόν καταρτισμόν ένος ειδικού 
νόμου, διά πρώτην φοράν μέλλοντος να ισχυση εν 
Έλλάδι, όχι βεβαίως είς έξέχοντας νομικούς και ει
δικούς τοιούτους, άλλά είς τόν άρμόδιον Υπουργόν 
τών ’Εσωτερικών καί έκεϊνος είς τήν Διευθυνσιν Α
στυνομίας τοΰ Υπουργείου του.

Μετά πέντε έτών μελέτην διά τόν καταρτισμόν 
τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κινηματογράφων», δηλαδη 
κατόπιν πενταετούς έγκυμοσύνης, έγεννηθη τήν 24 
Μαΐου 1939 ένα τέρας όμοιάζον πρός νόμον, τον ό- 
ποΐον τό Ύπουργειον τών ’Εσωτερικών καί είδικως 
ό περίφημος τότε διευθυντής τοΰ τμήματος ’Αστυνο
μίας τοΰ Υπουργείου ’Εσωτερικών κ. Γεωργιαδης 
ήθέλησε νά θέση έν ίσχύϊ καί τόν έθεσεν τήν 17 Ιου
λίου 1930 διά Προεδρικού Άκτελεστικοΰ Διατάγματος.

’Εννοείται δτι, τό κατασκεύασμα αυτό τό όποιον 
έγέννησε είς τήν νοσηράν του φαντασίαν το μίσος 
τοΰ τότε Χασεκή πασσά τοΰ ‘Υπουργείου τών Εσω
τερικών κ. Γεωργιάδη πρός τόν Κινηματογράφον, 
διότι δέν ήτο εύκολος ή λεία του, άπεδείχθη άπό της 
πρώτης ήμέρας τής Ισχύος του ένεφάρμοστον καί 
άπό όλους τούς αρμοδίους άπεφασίσθη σιωπηρώς 
καί σύν τώ χρόνω ή χαλάρωσις τής Ισχύος του μέ- 
χρις δτου άπεκοιμήθη τελείως.

Μίαν ήμέραν τοΰ σωτηρίου έτους 1934, μετά τεσ- 
σαρα δλόκληρα δηλαδή έτη, κάποιος δικαστής, τόν 
όποιον αί κομματικαί διαφοραί τών δύο άντιμαχο- 
μένων πολιτικών παρατάξεων, έταξαν ώς αρχηγόν 
τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άπεφάσισε νά ΰπάγη καί 
έπήγε είς κάποιον κινηματογράφον,_ όπου ένας μι
κρός μπεμπές συνοδευόμενος ύπό τών γονέων του, 
έθορυβοΰσε, πράγμα τό όποιον έκτύπησε στά νεΰρα 
τόν κ. ’Αρχηγόν, ό όποιος τότε έζήτ/σε νά μάθη αν 
διέπουν τήν κίνησιν ή λειτουργίαν τών κινηματογρά
φων, άστυνομικαί διατάξεις. Ή διεύθυνσις τής ’Αστυ
νομίας έπληροφόρησε τόν κ. άρχηγόν δτι ύπάρχει είς 
τό χρονοντούλαπο κάποιος νόμος δ όποιος όμως 
λόγφ τοΰ δτι άπαρτίζεται έκ 13 άρθρων—έβραίϊκον 
άριθμόν—είναι άδύνατος ή έφαρμογή του. Καί δ κ. 
άρχηγός χωρίς κάν νά μελετήση τόν νόμον—ώς ω- 
φειλε νά πράξη καθ’ δ δικαστικός—έχων δέ είς έπί- 
μετρον καί δικτατορικά οϋτως είπεΐν δικαιώματα, 
έβγαλε άπό τό χρονοντούλαπο τό νομικόν αυτό έκ
τρωμα, τό ξεσκόνισε καί τόέθεσεν άμέσως είς έφαρ- 
μογήν.

Καί ήδη μία δλόκληρος τάξις, ένας δλόκληρος

κόσμος 'Ελλήνων επιχειρηματιών, άπό τάς έπιχειρή- 
σεις τών όποιων ζοΰν χιλιάδες δλόκληροι εντίμων 
οικογενειών, στενάζουν ύπό τό βάρος των καταθλι- 
πτικών αύτών 13 άρθρων τοΰ περιέργου_αυτου νόμου, 
διότι ούδείς τών άρμοδίων ήθέλησε είτε είχε τον 
καιρόν, νά ύποδείξη τήν τροποποίησιν του, σύμφωνα 
μέ είδικάς νομοθεσίας άλλων κρατών. ,

«Καί διά νά δώσωμεν ήμεις πλέον είς τον κ. Πρω
θυπουργόν καί τόν κ. Υπουργόν των /Εσωτερικών 
μίαν ιδέαν τοΰ κατασκευάσματος αυτου με τα 13 πε
ρίφημα άρθρα του διά νά καταδειχθή πόσον εΐνε άνε- 
φάρμοστος ένας τέτοιος νόμος καί έπομενως ποιας 
ήθικάς καί ύλικάς ζημίας δΰναται να έπιφέρη είς τήν 
κοινωνίαν, τάς έπιχειρήσεις καί τό Κράτος^ ή μετά 
πείσματος έφαρμογή του άναφέρομεν τα έξης» :

Τό άρθρον 1 (παρ. 2),άναφερει δτι εις πόλεις πλη- 
θυσμοΰ κάτω τών δέκα χιλιάδων κατοίκων, έπιτρεπε- 
ται ή λειτουργία κινηματογράφων έν ανοικτω χωρω.

Τό άρθρον 5 παρ. 1 άναφέρει δτι, πρό πασης προ
βολής κινηματογραφικής ταινίας ή καί πρό της εισα
γωγής αυτής έν Έλλάδι ύποβαλλεται εις την διευθυν- 
σιν ’Αστυνομίας ’Αθηνών αϊτησις περί χορηγησεως 
άδειας προβολής ή δέ διεύθυνσις της ’Αστυνομίας 
Ιπαο. 2) υποχρεοΰται νά έκδώση άδειαν ποοβολης ή 
νά άπαγορεύση ταύτην καθ' δλαν τό Κράτος, έφ Ο
σον τό περιεχόμενον εΐνε όπωσδήποτε επιβλαβές εις 
την veotyttcx. , „ ,

Έκ πρώτης δψεως τά δυο άνωτερω αρθρα εΐνε 
πολύ λογικά καί έφαρμόσιμα. Τό άρθρον όμως 9, έρ
χεται είς πλήρη σύγκρουσιν με το άρθρον 1 του αυ
τού νόμου. Διότι ένφ τό άρθρον 9 (παρ. 1) λέγει δτι 
«άπαγορεύεται άπολύτως ή είς δημοσίους κινηματο
γράφους είσοδος άνηλίκων κάτω τών 16 έτων», δια 
τοΰ άρθρου 1 «έπιτρέπεται ή λειτουργία κινηματογρά
φων έν άνοικτώ χώρω». Δέν μάς λέγει δε ό νομοθε- 
της κατά ποιον τρόπον θά άπαγορευθη εις τους κάτω 
των 16 έτών άνηλίκους νά παρακολουθήσουν το εν 
άνοικτώ χώρω θέαμα του κινηματογράφου. Επειτα 
σύμφωνα μέ τό άρθρον 5, ή άστυνομικη λογοκρισία 
κατά κανόνα χαρακτηρίζει άπάσας τας έν Ελλάδι 
προβαλλομένας ταινίας ως Ακαταλλήλους _ δια τους 
άνηλίκους Εΐνε δέ ζήτήμα άν άπό της εφαρμογής 
Το0 νόμου αύτοΰ ή άστυνομία εΟρε 4—5 ταινίας κα
ταλλήλους δι’ άνηλίκους μεταξύ των χιλιάδων που 
L ροεβλήθησαν. Διότι ούδείς πραγματικός έλεγχος 
άσκεΐται έφ’ δσον δέν ύπάρχει προς τούτο ειδική 
ύπηρεσία, ή δέ άστυνομία χαρακτηρίζει την αναθε- 
σιν τής ύπηρεσίας αύτής ώς άγγαρειαν. ,

Διά τοΰ άρθρου 6 ορίζεται δτι. ή ’Αστυνομία δυ-
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ναται νά χαρακτηρίζω ταινίας καταλλήλους δΓ ανη
λίκους άλλά διά τήν έκδοσιν τοιαύτης άποφάσεως 
άπαιτεΐται καί ή γνώμη τοΰ Κεντρ. Γραφείου Μορφω
τικού Κινηματογράφου, ώς τοιαύτη δέ γνώυη. ζητεί
ται πάντοτε υπό τής ’Αστυνομίας ή γνώμη τής κ. 
Κορόμηλα ή τοΰ δεκαεξαετοΰς υΐοΰ της. Τώρα κατά 
ποιαν λογικήν ζητείται ή γνώμη τής κ. κορόμηλα, 
τής γνωστής έπιχειρηματίου τών λεγομένων παιδι
κών κινηματογράφων, αύτό μόνον ή ’Αστυνομία τό 
γνωρίζει. ’Αλλά καί διατί ή ’Αστυνομία νά χαρακτη
ρίζω τότε μόνον τάς ταινίας ώς καταλλήλους δι’ ανη
λίκους, έφ’ δσον θά ζητήση τοΰτο ό ένδιαφερόμενος, 
οϋτε αύτό καθορίζει ό νομοθέτης.Καί τοιουτοτρό
πως ταινίαν τών όποιων τό περιεχόμενον εΐνε άπο- 
λύτως σύμφωνον μέ τό πνεύμα τοΰ νομοθέτου, ώς αί 
ταινίαι αί έχουσαι περιεχόμενον άποβλέπον είς τήν 
άνύψωσιν τών άρετών, τής οίκογενειακής έστίας, 
τής άγάπης τής οικογένειας, τής μητρικής στοργής, 
ιστορικοί, ήθη καί έθιμα διαφόρων λαών, τοΰ πνεύ
ματος αυτοθυσίας, τών ήρωϊκών πράξεων, τήν ευθυ
μίαν, τήν τέχνην, τήν καλωσόνην, τό θάρρος, χαρα
κτηρίζονται έπιπόλαια υπό τής ’Αστυνομίας ώς ακα
τάλληλα δΓ άνηλίκους. Καί διά νά φέρωμεν μερικά 
παραδείγματα, άναφέρομεν τήν ταινίαν «Ή γιγαν
τομαχία τών Δαρδανελλίων» προβληθεΐσα πέρυσι 
άπό τής όθόνης τοΰ Μοντιάλ ήτις έχαρακτηρίσθη ύπό 
τής ’Αστυνομίας ώς άκατάλληλος, ένφ άντιθέτως τό 
Ύπουργεΐον τής Παιδείας διά τοΰ έπιθεωρητοΰ τής 
μέσης έκπαιδεύσεως, διέταξε πάντα τά σχολεία άρ- 
ρένων καί θηλέων νά παρακολουθήσουν έν σώματι 
τήν προβολήν της, μέ τό δικαιολογητικόν δτι, σκο
πόν έχει τήν έξύψωσιν τοΰ έθνικοΰ φρονήματος, τοΰ 
πνεύματος τής αύτοθυσίας κλπ. Ή «Σερενάτα Σοΰμ
περτ», Ό «Άρχισιδηρουργός», Ή Μάχη», καί τόσα 
άλλα πολλά ιστορικά, κοινωνικά καί μουσικά έργα, 
μήπωςοδέν εύρίσκουν τήν αύτήν τύχην άπό τήν έπι- 
πολαίαν αστυνομικήν προληπτικήν λογοκρισίαν ;

Τό άρθρον 10 άπαγορεύει έπίσης τήν έκδοσιν 
πλειόνων τών όριζομένων θέσεων είσιτηρίων καί τήν 
έπιβολήν προστίμων καί φυλακίσεων είς τούς παρα- 
βάτας. ’Αλλά ό Κινηματογράφος κ. νομοθέτα, δέν 
είναι θέατρον ή μουσική συναυλία μέ ώρισμένην ώ
ραν ένάρξεως καί διάρκειας. Ή λειτουργία ένός κι
νηματογράφου είς τήν χώραν μας αρχίζει άπό πρωίας 
καί συνεχίζεται μέχρι μεσονυκτίου. Ό θεατής εισέρ
χεται οίανδήποτε στιγμήν θέλει, άδιάφορον άν θά 
Ιδη πρώτον τό τέλος καί κατόπιν τήν άρχήν. Επειδή 
δέ ή προβολή γίνεται εις σκοτεινήν αίθουσαν εΐνε 
άδύνατον ν’ άντιληφθή άμέσως άν υπάρχουν κεναί 
θέσεις καί πολύ φυσικόν νά παραμείνω όλίγα λεπτά 
όρθιος. "Επειτα καί άν ή αίθουσα εΐνε πλήρης, ένδε- 
χόμενον τήν στιγμήν τής εισόδου 20 συγχρόνως θε
ατών νά κενωθούν 50 άλλαι θέσεις.

"Ας έλθομεν δμως καί είς τό ζήτημα τής... ηλι
κίας τών άνηλίκων. Είναι δυνατόν σήμερον, νέοι 14 
— 16 έτών νά θεωρούνται άνήλικοι, καθ’ ήν στιγμήν 
άλλος νομοθέτης χαρακτηρίζει καί μικροτέραν τής 
άνωτέρω ήλικίας κατάλληλον διά γάμον ; Έφ’ δσον 
δμως δ νόμος οδτος θέλει νά χαρακτηρίζω τούς μέ
χρι 16 έτών νέους, άνηλίκους, τότε άς τούς έπιτρέψη 
τήν είσοδον έφ’ δσον έλα συνοδεύωνται ύπό τών γο
νέων των

Δέν θέλομεν νά άποκρύψωμεν δτι καί είς άλλα 
κράτη, είς δλα σχεδόν τά πεπολιτισμένα κράτη, έθε- 
σπίσθησαν άπό πολλών έτών νόμοι περί κινηματο
γράφων. ’Αλλά τά κράτη αύτά είχαν καί έχουν ύπ’ 
δψιν των, δτι καί οί άνήλικοι δχι δμως οι μέχρι 16 
έτών άλλά οί μέχρις 10 έτών, πρέπει νά άπολαμβά- 
νουν θεαμάτων καί μάλιστα θεαμάτων ήθικών καί 
μορφωτικών. Έφρόντισαν δμως προηγουμένως, νά 
έφοδιάσουν τήν χώραν των μέ άνάλογον κινηματο
γραφικόν ύλικόν, είτε παράγοντες τοΰτο είτε προ- 
μηθευόμενοι έξ άλλων χωρών. 'Ημείς, μιμούμενοι

Η ούς άλλους, έποιήσαμεν ένα νόμον, πρός τόν σκο, 
πόν καί μόνον νά δείξωμεν, ίσως, δτι έχομεν καί d 

η ματογραφικήν νομοθεσίαν, χωρίς προηγουμένως 
νά έξασφαλίσωμεν καί ένα θέαμα διά τόν άνήλικον. 
Καί ένώ τοΰ άπαγορεύομεν τήν είσοδον είς τόν κι· i 
νηματογράφον. δ όποιος δπως δήποτε θά τόν μορ. 
φώση, δέν τοΰ άπαγορεύομεν απολύτως, τήν είσοδον 
είς τό λεγόμενον σημερινόν θέατρον—έπιθεώρησις 
τοΰ όποιου αί παραστάσεις, ή γύμνια καί οί διάλο· 
έχασαν πλέον καί τό τελευταϊον ίχνος έντροπήςΐ 
Εκτός αύτοΰ θά ήθέλαμεν νά γνωρίζωμεν είς ποιον 
θέατρον έφαρμόζεται ή άστυνομική διάταξις περί 
άπαγορεύσεως ίσταμένων θεατών. Οί θεαταί τών θε
άτρων, καί ιδίως κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς, κάΙ 
νουν τήν έντύπωσιν σαρδελλών παστών έν βαρελίφ, 
ένώ ή ’Αστυνομία παρίσταται βωβός μάρτυς τοΰ θε- ! 
άματος αύτοΰ. "Επειτα, ποιαν άσφάλειαν έχουν τά 
θέατρα άπό κινδύνους πυρκαίάς, ένώ πάντες, θεαταί 
καί ήθοποιοί καπνίζουν καί πετοΰν τά σιγάρα των 
είς τό ξύλινον πάτωμα ή τήν σκηνήν, γεμάτην άπά 
χάρτινα σκηνικά ;

Δέν παραπονούμεθα δτι τά περιοριστικά αύτά μέ-| 
τρα λαμβάνονται μόνον διά τούς κινηματογράφους· 
καί άφήνονται έλεύθερα τά θέατρα, άλλά άν ή Πο·| 
λιτεία έχει ύποχρέωσιν νά προστατεύσω τούς πολί·.· 
τας της, ή λογική λέγει δτι πρέπει πρό παντός νά I 
τούς προστατεύσω άπό τό θέατρον καί δχι άπό τόν I 
κινηματογράφον. Αί προβαλλόμενοι κινηματογραφι-· 
καί ταινίαι παράγονται είς χώρας πολιτισμένος όπου· 
ή κινηματογραφική νομοθεσία ύφίσταται καί λειτουρ-· 
γεί άπό δεκάδων έτών, πάντα δέ τά θέματα τών κι·· 
νηματογραφικών ταινιών είναι κατά κανόνα διδα-1 
κτικά καί ώφέλιμα, δχι μόνον είς τούς άνηλίκους· 
άλλά καί είς τούς ένηλίκους. Προκειμένου δέ περί· 
τών άμερικανικών ταινιών, αΰται κατ’ άπαράβατον· 
κανόνα άποβλέπουν είς τήν ένίσχυσιν τής ιδέας τοΰ· 
γάμου έντελώς άντίθετον είς έκεϊνο πού άποβλέπει· 
τό ίδικόν μας θέατρον, τό όποιον κατήντησε σχολεΐον 1 
διαφθοράς καί διά τό όποιον έπαναλαμβάνομεν, ούδέν ■ 
μέτρον περιορισμού τοΰ κακοΰ λαμβάνετσι ύπό τών· 
άρμοδίων.

Διά τούς άνωτέρω λόγους άλλά καί διά πολλούς· 
άλλους γνωστούς εις τούς αρμοδίους, άπευθυνόμεθα ■ 
είς τόν κ. Πρωθυπουργόν καί τόν ύπουργόν τών· 
’Εσωτερικών μέ τήν παράκλησιν νά θελήσουν. ώς 1 
άλλωστε έχουν καί ύποχρέωσιν, νά τροποποιήσουν· 
έπί τό δικαιότερον καί έφαρμοστότερον τόν ίσχύοντα· 
Νόμον 4767, τόν διέποντα τάς κινηματογραφικός έπι-1 
χειρήσεις, διότι τότε μόνον, δταν άνατεθή ή τροπο- 1 
ποίησίς του εις είδικούε νομοθέτας θά καταστή σε-1 
βαστάς καί ώφέλιμος είς τήν Κοινωνίαν, τό Κράτος I 
καί τάς έπιχειρήσεις. Δέν έπιτρέπεται σήμερον νά I 
λειτουργούν νόμοι συντεταγμένοι έκ τοΰ προχείρου I 
καί μάλιστα νόμοι διέποντες τόν Κινηματογράφον,· 
δ όποιος ώς όρθώς τόν έχαρακτήρισε ό άλλοτε I 
ύπουργός τών Εξωτερικών τής Γερμανίας Στρέζε- ■ 
μαν, «είναι δεσμός πνευματικός άναμφισβητήτως II 
στερεώτερος τών υλικών καί ότι ή κινηματογραφία, 
τής όποιας ή όθόνη. γενομένη άγωγός νέων ιδεών 
καί εύγενών συναισθημάτων, συντελεί είς τήν προ- 
σέγγισιν τών λαών άντιλαμβανομένων έκ τών έπί 
τής όθόνης παραστάσεων τήν λαϊκήν ψυχήν έκάστου 
αύτών». HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΑΗΡΗΣ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
Μούβιτον Νδν Συγχρόν μετά μηχανής προβολής 
SIMPLEX Ηα1 ουστήματος τίτλων ώς καί ό'λων 
τών λοιπών έξαρτημάτων ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 
15ης Μαΐου μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου. Πληρο- 
φορίαι παρά τώ κ. ’Ηρακλή Οικονόμα) Δ)β·υντή 
«Κινηματογραφικού Άστέρος».

t ΜΑΙΡΗ ΧΑΡΤΥ
Σεβαστή δέσποινα, ή Μαίρη Χάρτυ, μήτηρ τον φί

λου διευθυντού τής ελληνικής Μέτρο Γκόλντουϊν*  κ 
Έδουάρδου Χάρτυ, άπεβίωσε τήν παρ. Κυριακήν, <49 
Απριλίου έν Κωνσιαντίνουπόλει δπου καί διέμενεν μο· 
νίμως. Εις τον κ. Ε Χάρτυ και τήν οικογένειαν του 
ή διεύθυνσις τον *Κίνημ.  'Αστέρος» διαβιβάζει τά βα
θύτατα συλλυπητήρια της.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΦΟΞ
Κατά τήν προσεχή περίοδον 1934—35 ή Φόξ 

Φϊλμς θά παρουσίαση εις τήν Ελλάδα τό νέον με
γάλο της φιλμ The World moves on τοΰ παραγω
γού Ούΐνφιλδ Σήχαν. Εις αυτό λαμβάνουν μέρος 
οί καλλιτέχναι Μαντελέν Καρόλ, Ρέζτιναλ Ντέννυ, 
Ραούλ Ρουλιέν, Λουΐζ Ντρέσσερ, Μαρσέλ Κορντέϋ, 
Ζοζέ Μοχίκα, Ίβάν Σίμπσον κ. ά.

0 ΤΣΑΡΛ ΔΟΤΟΝ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

Τελευταίοι ειδήσεις αναφέρουν δτι ό "Αγγλος ηθο
ποιός Τσάρλ Λώτον, δ γνωστός ερμηνευτής τοϋ ·Νέρω- 
νος» καί τον ·.' Εορί κου τον 8>v»t έβραβεύθη ύπό της 
Κινηματογραφικής 3 Ακαδημίας τού Χόλλνγονντ με τό 
τιμητικόν μετάλλιον, ώς επιτυχών τήν καλλιτέραν δη
μιουργίαν τον ετονς 1933 είς τόν Ερρίκον τόν 8ον». 
* Επικροτούμεν άπολύτως τήν τοιαύτην ενέργειαν τής 
Κινημ. 3 Ακαδημίας τήν οποίαν θεωρούμεν δικαίαν και 
παραπέμπομεν τούς άναγνώστας μας είς τό ύπ3 άριθ. 
6 τεύχος τον «Κ. Α.» είς τό όποιον έγένετο ή κριτική 
άνάλυσις τού ^Ερρίκον τού 8ον» καί είς τό όποιον ό 
ειδικός συνεργάτης μας μεταξύ άλλων αναφέρει σγετι- 
κώς διά τόν Αώτον δτι «επιτυγχάνει μίαν μεγαλειώδη 
δημιουργίαν και δτι ή άντίληψις και ή εκφραστικότης 
του καθώς και ή δύναμις τού παιξίματός τον προκα- 
λούν τόν θαυμασμόν».

Η Τ^ΙΓΓΑΝΙΚΗ ΜΕΑθΔΙΑ
Εις τά αμερικανικά στούντιο τής Φόξ Φιλμς 

έφδασαν οί εΰρωπαΐοι καλλιτέχναι οί προσληφθέν- 
τες ύπό τής Φόξ, Άνναμπέλλα, Ντανιέλ Παρολά, 
Άντρέ Μπερλέϋ καί Πιέρ Μπρασέρ. Τούς ύπεδέ- 
χθησαν ό σκηνοθέτης ’Έριχ Τσάρε?, καί ό Σάρλ 
Μπουαγιέ. Οί άνωτέρω θά πρωταγωνιστήσουν είς 
τό φιλμ Gypsy Melody (Τσιγ/άνικη Μελωδία) τό 
όποιον θά πραγματοποιηθώ νπό τοΰ σκηνοθέτου 
Εριχ Γσάρελ, ό οποίος έσκηνοθέτησε έν Γερμανία 

καί τό φιλμ «Τό Συνέδριον Χορεύει».

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Η Γκρέτα Γκάρμπο, ή έπωνομασθεΐσα τελευ

ταίως είς τήν ’Αμερικήν «Ό ήλιος τών αστέρων» 
κατόπιν της άφαντάστου επιτυχίας της είς τήν υπερ
παραγωγήν τής «Μέτρο Γκόλντουίν-Μάγιερ» «Βα
σίλισσα^ Χριστίνα», πρόκειται νά πρωταγωνιστήσω 
προσεχώς εις τήν ταινίαν «Αίμάτινος πέπλος» κατά 
σκηνοθεσίαν τοΰ γνωστού σκηνοθέτου τού «Ρασποΰ 
τιν» Ρίχαρντ Μπολεσλάβσκυ, ή ύπόθεσις τής οποίας 
είναι παρμένη άπό τό ομώνυμον μυθιστόρημα τοΰ 
Σωμερσετ Μώγαν.

ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ_- ΚΛΑΡΚ I ΚΑΙΗΜΠΛ

Είς τά μοντέρνα στούντιο τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν 
Μάγιερ» δ σκηνοθέτης Γκρέγκορυ Λά Κάβα ήρχισεν 
τήν διασκευήν είς σενάριο τοΰ γνωστοΰ μυθιστορή
ματος «Ή Δούκισσα τοΰ Ντελμόνικο». Είς τήν έν 
λόγω ταινίαν θά πρωταγωνιστήσουν διά πρώτην 
φοράν μαζύ ή χαριτωμένη Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ 
μετά τοΰ γόητος Κλάρκ Γκαίημπλ.

ΘΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΗ Η ‘ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ,
Η παγκόσμιος γνωστή κωμωδία τού ’Αριστοφάνους 

Λυσίστράτη» πρόκειται νά πραγματοποιηθή εις ται
νίαν ύπό τού διάσημου ’Αμερικανού παραγωγού κωμι
κών ταινιών Χάλ Ρόατς διά λογαριασμόν τής Μέτρο- 
Γκόλντονϊν-Μάγιερ».

‘Η διασκευή τού σεναρίου έπερατώθη ύπό τού 
ίδιον τού Ρόατς, τό δέ «γύρισμα» υπολογίζεται δτι θά 
τελείωση εντός μηνός.

Η “ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΤΗΣΙΣ,, ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Me ά ράντα kjv επιτυχίαν προβάλλεται έπί επτά συ

νεχείς εβδομάδας, εις τόν κινηματογράφον “Έρμιτάζ, 
χΰν Παρισίων ή περίφημος ταινία τής “Μέτρο—Γκόλ- 
ντουίν—Μάγιερ,, “Νυκτερινή πτήσις,, μέ πρωταγωνιστάς 
τόν Κλάρκ Γκαίημπλ, τήν Χέλεν Χαίης καί τόν Μόννε?. 
Μπάρρυμουρ.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ή συμπαθής καλλιτέχ\·ις Άναμπέλλα είς τάς 14 

προσεχούς Ιουλίου εορτάζει τά γενέθλιά της. "Εγεννήθη 
ακριβώς τήν 14 ’Ιουλίου τοΰ 1909.

— ‘Η Μάγδα Σνάϊντερ πρωταγωνιστεί εις τό νέον 
φιλμ Ein madel aus Wien παραγωγής Panorama Film.

— ‘Ο Βίλλυ Φόρστ, γνωστός ηθοποιός καί σκηνοθέ
της τοϋ κινηματογράφου, προσελήφθη υπό τής Cine 
Allianz - Tonfilm.

— Ή G.E.F.A. θά παρουσιάση προσεχώς τό νέον 
της φιλμ L’Atalante εις τό δποϊον πρωταγωνιστούν οί 
Μισέλ Σιμόν, Ντίτα Πάρλο, Τζίλ Μαργαρίτης και δ 
μικρός Λεφέμπρ

—- Τό νέον φιλμ τής Λίλιαν Χάρβεύ διά τήν Φόξ 
Φιλμ έχει τόν τίτλον .365 νύχτες στό Χόλλνγονντ·.

— Διά τήν Ισπανικήν παραγωγήν τής Φόξ Φιλμ 
προσελήφθησαν οί καλλιτέχναι Ζοζε Μοχίκα, Ραοΰλ 
Ρουλιέν, Κοντσίτα Μονιενέγκρο, Καταλίνα Μπαρτσένα, 
Τίτο Κόραλ, Βαλεντιν Παρέρα, Ζουάν Τορένο, Τζούλιο 
Πένα καί Ροζίτα Μορένο.

Ό Χάρολδ Λάϋδ έτελείωσε τό φιλμ The Cat’s 
Pan·, τό όποιον "εγύρισε· διά λογαριασμόν τής Φόξ 
Φιλμ.— Ή Ακαδημία τών ’Ε τιστημών καί τών Καλών 
Τεχνών έκρινε ώς τό καλύτερον έργον παραγωγής 
1933—34 τήν ταινίαν «Καβαλκάτ· τής φόξ φιλμ καί 
άπένειμεν τό άνώτερον μετάλλιον είς τόν σκηνοθέτην 
του κ. Φράνκ Λόϋδ.

— ‘Η Κάτε φόν Νάγκυ καί ό Βίλλυ Φρίτς πρωτα
γωνιστούν είς τό νέον φιλμ Tiiehter Hirer Exzellenz 
παραγωγής ·Οΰφα·.

— ‘Ο νέος «άστήρη τής U.F.A. Ντόριτ Κρύσλερ πρω
ταγωνιστεί είς τό φιλμ Freut Euch des Lebens.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλείται ό κ. Παν. Δαόήρας, διευθυν- 

τής τής «'Ολύμπια Φίλμτ> Πατρώου 9, δπως 
διέλ&η έκ ιών γραφείων μσς διά τδν διακανο
νισμόν έκκρεμοΰς διαφοράς διά καταχωρήσεως. 

“κίΝΗΜ. ΑΣΤΗΡ,.
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Παραγωγή «Ideal Film»

ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
('Ομιλούσα γερμανιστί) Προεβλήθη στό «Τιτάνια»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε
Μιά όττερέττα γερμανική, ή οποία πραγματεύεται 

οια μιαν ακόμη φοράν τήν Ιστορίαν τοϋ μαγεμμένου 
πριγκηπος ποΰ παίρνει τήν βοσκοπούλαν (ή τοϋ πλη- 
σιου προϊσταμένου ποΰ παντρεύεται τήν δακτυλογρά- 
φον του), αλλά ή όποια παρουσιάζει τό έξης άξιοση- 
μειωτον : οτι ό δημιουργός της προσπαθεί νά τήν 
διανθιση με διάφορους πρωτοτύπους καί χαριτωμέ- 
νας λεπτομέρειας. Εάν μάλιστα δέν υπήρχαν ώρι- 
σμενα^ τραιναρίσματα καί ώρισμέναι κουραστικοί 
σκηναι (ως αί δήθεν κωμικαί Όΐαΰ-αι τοΰ Ράλφ Ρό- 
μπερτς) ή_ύπό κρίσιν όπερέττα θά ήτο άπό τάς έπι- 
τυχεις, του είδους τούτου. Έκ τών ήθοποιών πολύ 
καλή Ομολογουμένως ή καρατερίστα ή ϋποδυομένη 
τον ρολον τής δακτυλογράφου. Ή Λιάνε Χάϊντ φαί
νεται οτι προχωρεί πλέον όριστικώς πρός τήν δύσιν 
της. Καμμια άπό τάς τελευταίας της δημιουργίας 
δεν μας ικανοποίησεν. Ό Ρόμπερτς εχει στιγμάς μό
νον ,καλας. Συμπράττουν άκόμη ό Βόλμπρυκ. ό συμ
παθής ζεν πρεμιε του «Βίκτωρ καί Βικτωρία» ό Τεό 
Λιγκεν καί ή Χίλτε Χίλτεμπραντ.

Τό φιλμ, παρ δλον δτι δέν στερείται εμπορικής 
άξιας, δεν ^σημείωσεν άνάλογον έπιτυχίαν και τοΰ
το προφανώς λόγω τοΰ καιροϋ.

Παραγωγή Κ, Produktion

Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΑΙΙΑΤΕΩΝ 
(Όμιλοΰσα γερμανιστί). Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις : Ε.Κ.Ε.
Ένα απροσδιορίστου είδους φιλμ τοΰ Γιοχάνες 

Μέγερ, τό οποίον άσφαλώς δέν διακρίνεται διά τό 
πνεύμα του. Ό δημιουργός του θέλων νά συνδυάση 
την περιπέτειαν, ή όποια είναι τόσον τής μόδας, μέ 
τήν σατυρικήν όπερέτταν, _μάς δίδει μίαν σειράν έπει- 
σοδιων έν πολλοϊς άσαφών, άνομοιογενών καί τε
λείως άπιθάνων, ή όποια δμως δέν κατορθώνει νά 
προκαλέση έστω καί τό έλάχιστον ένδιαφέρον. Οί 
ήθοποιοί προσπαθούν νά διατηρήσουν τήν σοβαρό
τητα των εις ρόλους τελείως ψεύτικους καί συμβα
τικούς καί έκλεκτοί καλλιτέχναι, ώς ό Άλφρεντ 
Αμπελ, ό Χάραλντ Πάουλσεν, ή Ντόλλυ Χάαζ ό 

Χανς Γιουνγκερμαν, ή Μπέττυ Άμαν, ό Όττο Βάλ- 
μπουργκ, ή , Ολ,γκα Λίντμπουργκ, θά διερωτώνται 
ασφαλώς, τί έκλήθησαν νά κάμουν μέσα είς αυτό τό 
ανομοιογενές κατασκεύασμα.

Το φιλμ έδω, ως ήτο έπομενον. δέν ήρεσεν ση
μείωσαν άποτυχίαν.

Παραγωγή «Richard Oswald»

TO ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 
('Ομιλούσα Γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 

Εκμετάλλευσις: Ανων. Κινημ. Εταιρίας

Ο Ριτσάρ Οσβαλντ διαβλέπων ικανότητας είς 
τόν Γιόζεφ Σμίθ, τόν πρωταγωνιστήν τοΰ «'Ένα τρα
γούδι γυρίζει τόν κόσμο», τάς όποιας δέν έπέτυχε νά 
Ανάδειξη εις τό προαναφερθέν έργον του. ήθέλησε 

νά δοκιμάση καί μίαν νέαν ^προσπάθειαν καί έτσι 
μας έδωσε «Τό Ανοιξιάτικο τραγούδι» Όμολογουμέ- 
νως είς τήν νέαν ταύτηΛ παραγωγήν ό μικρός τό δέ
μας τενόρος δέν προξενεί τόσην κακήν έντύπωσιν 
όσην εις τό πρώτον του φίλμ. Φαίνεται δτι δέν πα
θαίνει πλέον τράκ ένώπιον τοΰ φακοΰ, καί οϋτω 
απέκτησε κάποιαν άνεσιν καί φυσικότητα είς τάς 
κινήσεις καί έκφράσεις του. Δεδομένου δέ δτι είναι 
κάτοχος θαυμασίας φωνής, κατορθώνει μέ τήν νέαν 
του ταύτην έμφάνισιν νά άποκτήση τήν συμπάθειαν 
του κοινοΰ.

, «Τό τραγούδι τής άνοίξεως» ώς κινηματογραφι
κόν εργον δέν διαφέρει άπό τά άμέτρητα μουσικά 
φιλμ πού έπιδιώκουν νά άναδείξουν τά φωνητικά προ
σόντα διαφόρων τραγουδιστών. Ή ϋπόθεσίς του εϊνε 
πολύ κοινή καί "ετριμμένη, μέ ώρισμένας συμβατι
κότητας καΐΛΰπερβολάς καί ή σκηνοθεσία τοΰ “Οσ- 
βαλντ δέν διακρίνεται διά τήν πρωτοτυπίαν της ή 

προτερήματά της. ’Αλλά τό «’Ανοιξιάτικο τρα 
γουδί» διαθέτει υπέρ αϋτοϋ δύο μεγάλα έφόδια: τήν 
μουσικήν τών Κάρλ καί Χάνς Μαίη καί τήν γλυκυ- 
τάτην πράγματι φωνήν τοΰ Σμίθ. Είναι δέ τόσον τό 
θέλγητρον άμφοτέρων, ώστε ό θεατής παραβλέπει δ- 
λας τάς άδυναμίας τοΰ φιλμ καί ευρίσκει εύχαρί- 
στησιν καί ένδιαφέρον είς τήν παρακολούθησίν του.

Είς _τάς Αθήνας τό εργον, λόγω, άφ’ ένός τής 
μουσικής του, και άφ’ έτέρου τής διαβάσεως τοΰ Γιό- 
ζεφ Σμίθ άπό τήν πόλιν μας, έσημείωσε σχετικήν 
επιτυχίαν.

Παραγωγή Super-Film

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ
(Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό «’Αττικόν» 

Έκμετάλλευσις : 1. Μαργουλή 
Μια έξωφρενική μουσική φάρσα (eine musikalische 

Burlesk) τοϋ Γιέζα ψόν Μπόλβαρυ, ή όποια δέν στε
ρείται πνεύματος καί πρωτοτυπίας. Έάν παρίδη τις 
τήν άφέλειαν τής ΰποθέσεως καί ώρισμένους μακρο
σκελείς διαλόγους άμφιβόλου εύφυΐας, θά όμολογήση 
ότι τά ευρήματα, τόσον τά θεαματικά δσον καί τά 
ηχητικά, δέν λείπουν άπό τήν παραγωγήν ταύτην 
Ό χορός τών γκαρσονιών, έπί παραδείγματι μέ τό 
πλήθος τών ζονγκλέρ, τό τραγούδι τής ”Ελσα Έστερ 
μέ τήν, συνοδείαν διαφόρων ζώων, ή πρώτη έμφάνι- 
σις τοΰ Βίλλυ Φόρστ καί ό χορός του μέ τό αύτο- 
κίνητον,,τό θαυμάσιον σκέτς τών Κομέντιαν Χάρμο- 
νιστ, καί ό πρωτότυπος χορός φανταιζίστ είς τήν 
φυλακήν, ε_ΐναι σκηναι πού μάς ικανοποιούν άπολύ- 
τως καί μάς Αποζημιώνουν διά τάς ύπαρχούσας άτε- 
λείας τοΰ φιλμ. Έάν μάλιστα προσθέσωμεν είς τά 
Ανωτέρω καί την μουσικήν, άφθονον καί πλουσίαν, 
του Ρόμπερ Στόλτζ, θά ,καταλήξωμεν είς τό συμπέ
ρασμα οτι πρόκειται περί έλαφρου έργου, τό όποιον 
εξασφαλίζει εις τον θεατήν δυό ώρες ευχάριστες.

Παραγωγή Ernest Wolf
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ 

(Όμιλοΰσα γερμανιστί. Προεβλήθη είς τό -Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις : I. Μαργουλή

„ Ό Πάουλ Φέγιος φαίνεται δτι είς τήν Εύρώπην 
εχασε τά νερά του. Αύτό τούλάχιστον άποδεικνύουν 
τά τέσσαρα έργα πού «έγύρισε» είς τήν γηραιάν 
Ηπειρον : «Μιά γυναίκα, ένα χαμόγελο, μιά ζωή» 

«Μαρί, ή κόρη τής Ούγγαρίας» καί τό «Τραγούδι τοΰ

* .AAerir» FIc κανένα Απ’ αύτά, κάί ιδιαίτατα είς 

νόν τοϋ «Μροντγουαίη» ή του «Μπίγκ Χαουζ · X 
κανείς τήν έντύπωσιν' δτι ό Φέγιος ερχόμενός εις 
τόν Εύοώπην άπώλεσε τόν εαυτόν του. Συγκεκριμ- 
Xric διά τό «Τραγούδι τοΰ Δουνάβεως- νομιςει τις 

δτ^ίναι εργον νεαρού πρωτοπείρου ΠΡ?κειτ“ι.περ^ 
° τό όποιον έγινε κατά παραγγελίαν δια να 
άνοιΒείξη τά φωνητικά χαρίσματα τΏς.,\υρ^Κη5έ°

της Όπερας τής Βιέννης Αντελλας Κερν. 
άλλά τό όποιον δέν παρουσιάζει, πλήν της φωνής, 
τής έξαιρετικής όμολογουμένως,, τής πρωταγωνί
στριας του, κανένα άλλο, έστω και στοιχειώδες, εν
διαφέρον. Όλα σχεδόν τά μέχρι τουδε μουσικά φιλμ 
έάν%έν διεκρίνοντο διά τήν καλλιτεχνικήν των αξίαν, 
είχον πάντως καί ώρισμενα ευχάριστά σημεία δια 
νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον του κοινού. Το υπο 
κοίσιν δέν έχει τίποτε να έπιδειξη. Εργον (ανκαι 
έκτυλίσσεται μεταξύ μαθητών είς τήν μουσικήν Ακα
δημίαν τής Βιέννης) χωρίς πραγματικήν δροσιάν- 
χωρίς χάριν, καί έστερημενον κάθε σκηνικού η αλ 
λου ένδιαφέρόντος. Έδώ δέν ηρεσε.

Παραγωγή S. Qoldwyn
ΜΕ ΤΉΝ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

^Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό
«dubbing») «Σπλεντιτ»

Έκμετάλλευσις : Ε.Κ.Ε,
"Ενα πρωτότυπον έργον, καθαρώς Αμερικανικής 

νοοτροπίας, τό όποιον, λόγω τής θαυμαστής έρμη- 
νείας τών ήθοποιών καί τών Αλλεπαλλήλων δραμα
τικών καταστάσεων του, παρακολουθεΐται, παρά τας 
έκάστοτε ύπερβολάς του, μέ αρκετόν ένδιαφέρον. Η 
σκηνοθεσία τοΰ Ρίτσαρ Ούάλλας, παρά τήν φαινομε
νικήν Απλότητά της, είναι Αξιοσημείωτος, καί το τε
χνικόν μέρος, μέ τάς διπλάς έμφανίσεις του Ροναλτ 
Κόλμαν, άψογον.

Ή Έλίσσα Λάντι, άν καί ό ρόλος της δέν τής πα
ρέχει εϋρύπεδίον δράσεως, κατακτά τάς συμπάθειας 
τοΰ κοινοΰ μέ τήν ώραίαν έμφάνισιν της. Ό Ρόναλντ 
Κόλμαν, είς τόν διπλοΰν ρόλον του, είναι θαυμάσιος 
άπό φυσικότητα καί απλότητα παιξίματος. Εξακο
λουθεί νά παραμένη είς άπό τούς πλέον λεπτούς 
καλλιτέχνας τοΰ κινηματογράφου. Συμπράττουν άκό
μη ό καλός καρατερίστας Ντάβιτ Τόρρενς καί ή άγ- 
γλίς Ζουλιέτ Κόμπτον είς ένα ρόλον έπικινδύνου γυ- 
ναικός.

Γενικώς πρόκειται περί ένδιαφέροντος έμπορικου 
φίλμ, μέ άρκετά καλλιτεχνικά προσόντα, τό όποιον 
ήρεσεν είς τούς περισσοτέρους τών θεατών.

Παραγωγή «R.K.O. Radio»

Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
(Όμιλοΰσα Αγγλιστί Προεβλήθη, είς τό

διά speaker) «Αττικόν»
Έκμετάλλευσις: Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς

Μετά τήν έπιτυχίαν τοΰ «Τρέϊντερ Χόρν» δλαι αί 
κινηματογραφικοί έταιρεΐαι ήθέλησαν νά έχουν τήν 
ταινίαν των τής ζούγκλας, καί ουτω ή παγκόσμιος 
άγορά έπλημμύρισεν άπό έργα τοΰ είδους τούτου. 
Τό ύπό κρίσιν, άν καί έκτυλίσσεται μέσα είς τό 
γνωστόν πλέον περιβάλλον τοΰ παρθένου δάσους, 
έχει ένα μεγάλο προσόν ύπέρ αύτοΰ : τό δτι ό δη
μιουργός του έπεδίωξε νά ξεφύγη άπό τά τετριμμέ
να θεάματα πού μάς παρουσίασαν οί προγενέστεροι 
έζερευνηταί, καί νά μάς δώση εικόνας πρωτοτύπους 
καί περισσότερον συγκλονιστικός. Ουτω είς τόν 
«Κυρίαρχον τής Ζούγκλας», βλέπομεν πράγματα έν

πολλοίς νέα καί άγνωστα καί αύτό καμνει τον θεα
τήν νά παρακολουθή μέ ένδιαφέρον τήν προβολήν του.

Αί πάλαι τοΰ κροκοδείλου μέ τόν πελώριον πύ
θωνα έντός τοΰ ποταμίσκου, τής τίγρεως μέ τον 
πύθωνα, τοΰ βουβάλου μέ τόν τίγριν, του κροκοδεί
λου μέ τήν τίγριν, καί τής τίγρεως μέ τον μαυρον 
πάνθηρα, είναι όμολογουμένως θεάματα που θα πα
ραμένουν Αλησμόνητα είς όσους τά παρηκολου- 
θησαν. , , ,Τό φίλμ, παρά τάς αντίθετους, προβλέψεις, εση- 
μείωσε κατά τήν προβολήν του είς τό «’Αττικόν» 
σημαντικήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή «United Artists-

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΡΟΒΙΝΣΩΝ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«Dubbing») «Σπλέντιτ»
Έκμετάλλευσις : Ε.Κ.Ε.

Ό Ντούγκλας Φαίρμπανκς (πατήρ) κατόάιν απου
σίας ολοκλήρων έτών άπό τής ’Αθηναϊκής όθόνης. 
ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν είς τήν πόλιν μας είς 
όμιλοϋσαν ταινίαν μέ τόν «Μοντέρνον Ροβινσώνα». 
Ή ταινία δμως αυτή προεβλήθη ντουμπλαρισμενη 
καί οδτω δέν μάς έδόθη ή εύκαιρία νά άκούσωμεν 
τήν πραγματικήν φωνήν του.

Ό «Μοντέρνος Ροβινσών» δέν παρουσιάζεται με 
σοβαρός Απαιτήσεις. Είναι ένας έξωφρενικός μΰθος, 
ό όποιος δμως έπιτρέπει είς τόν Ντούγκλας νά μας 
δείξη πλήθος χαριτωμένων εύρημάτων καί έπιπρο- 
σθέτως νά μάς δώση ένα μάθημα ευζωίας καί καλής 
καρδιάς. , ,

Έάν ό «Ροβινσών Κροΰσος» δεν είναι απο τα 
καλλίτερα έργα τοΰ Φαίρμπανκς, δέν είναι πάντως 
καί έργον έστερημένον προσόντων.'Η, σκηνοθεσία 
του είναι έπιμελημένη, ή φωτογραφία, έπί ύπερευαι- 
σθήτου φίλμ, πρώτης, τάξεως, τά τοπεΐα ,γραφ,κώ- 
τατα καί ή ΰπόκρισις τοΰ Ντούγκλας καί τής Μα
ρία "Αλμπα Αξιοσημείωτος. Ό Φαίρμπανκς μάλιστα 
έκτός άπό τό μειδίαμά του, τό όποιον δέν τό εγκα
ταλείπει ποτέ, διατηρεί, είς πείσμα τοΰ χρόνου, 
δλην έκείνην τήν θαυμαστήν άνεσιν καί, χάριν των 
κινήσεων, ή όποια τόν κατέστησε περίφημον άνα 
τόν κόσμον. _ _

Δυστυχώς τό φίλμ έδω, άγνωστον δια ποιαν ^αι
τίαν, δέν έσημείωσε τήν έπιτυχίαν πού έδικαιοΰτο 
νά έχη._______________________________ _________

0 ΝΕΟΣ ΚΚΤΚΛΟΓΟΣ
TQH ΑΣΤΕΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΝΤΟΥ ΓΝ ΜΑΓΙΕΡ

Ή «Μέτρο— Γκόλντουϊν—Μάγιερ», ή οποία σήμερον 
θεωρείται ώς μία άπό τάς καλλιτέρας και μεγάλε,ιτερας 
παραγωγικός εταιρεία; τοϋ κόσμου, κατωρθωσεν να συγ
κέντρωση τοΰ; προσφιλεστέρους αστέρας τοϋ, παγκοσμίου 
κοινοΰ. Ιδού ό νέος πλήρης κατάλογος τών αστέρων της.

Γκρέτα Γκάρμπο, Μωρίς Σεβαλλιέ, Τζωαν ^2“°"· 
φορντ, Κλάρκ Γκαίημπλ, Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ,Τξων 
Χάρλοον, Ραμόν Νοβάρρο, Νόρμα Σήρερ, Λνονελ ^«2- 
ρυαουρ, Γκλόρια Σβάνσον, Οέάλλας Μπήρυ Μάριον 
Νταΐ IS, Τξών Μπάρρνμορ, Χέλεν Χαιης ΣτανΛα^ 
ουρελ, "Ολιβερ Χάρντυ, Μαίητξ "Ηβανς, Τξωνη Βαισ- 
μυλλερ καί Κώνστανς Μπέννετ.

ΠΩΛ ΕΙΤΑΙ κινηματογραφική μηχανή προβο 
λής μάρκας «Σίριους· έν άρια τη καταατάσει κα- 
&ώς και μηχανή λήψεως έν άρίατη έπίσης κα 
ταστάσει Πληροφορίαι 9—1 καί 6 30 — 
7 30’. Γρα εϊα ^Κινηματογραφικού Αστέρος».



A. Κ. Ε. ΦΟΞ ΦΙΛ/η ΕΛΛΑΣ W
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 22 654 ΠΛΑΤΕΙΑ Κ A Ν I Γ Γ Ο Σ ΤΗΛ. Α>ΣΙ^: φΟΞ^ΙΛίνυ.
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Ώ£Ε ΤΘΤΕ ΙΧΕ1© ΑΓΑΠΒ[β£ΕΚθΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

1 Καβαλκάτ [γαλλική] Κλάϊβ Μπρούκ
2 Τά χείλη μου προδίδουν [αγγλική] Λίλιαν Χάρβεϋ
3 Ή άδυναμία μου [αγγλική] Λίλιαν Χάρβεϋ
4 Ό άρχιατσίγγανος [ισπανική] Ζοζέ Μοχίκα
5 Ό 'Ιππότης της νυκτός [ισπανική] Ζοζέ Μοχίκα
6 Ή κυρία τοϋ 13 (αγγλική) Έλίζα Λάντι
7 Ή τελευταία μου αγάπη (Ισπανική) ζ©ζέ Μοχίκα
8 ’Άς χωριστούμε γιά πάντα (αγγλική) Έλίζα Λάντι
9 Τό λαχεϊον τοΰ διαβόλου (αγγλική) Έλίζα Λάντι

10 Τό παιδί τής φυλακισμένης (αγγλική) Έλίζα Λάντι
11 Τό άγριοκόριτσο (αγγλική) Κλάρα Μπόβυ
12 Πάρε τήν γυναίκα μου (αγγλική) Άντολφ Μανζοΰ
13 Οί άπάχηδες τών Παρισίων (αγγλική) Β Μάκ Λάγκλεν
14 Ό τελευταίος άνδρας επί, τής γής (ισπανική) Ρ. Ρουλιέν
15 Ό ιατρός τών γυναικών (αγγλική) Τζόαν Μπέννετ
16 Ό άγνωστος εραστής (ισπανική) Ρ. Ρουλιέν
17 Ή κακοκέφαλη (γαλλική) Λοΰπε Βελέζ
18 Ναύτης μέ τό στανειό (γαλλική) Σ. Κοέν
19 Μαμά (γαλλική) Μάε Μάρς
20 Σέρλοκ Χολμς (γαλλική) Κλάϊβ Μπρούκ

21 "Ενα παράξενο κορίτσι (αγγλική) Τζόαν Μπέννετ
22 Προς τήν διαφθοράν (γαλλική) Σάλλυ ’Άϋλερς
23 Ταξείδιον άναψυχής (γαλλική) Ζενεβιέβ Τομπίν
24 Αύτός εκείνη και ό φίλος [αγγλική] Τζόαν Μπέννετ
25 Τό έξπρές τής Μόσχας [αγγλική] Τόμας Μέϊγκαν
26 Τό καταχθόνιον μηχάνημα [αγγλική] Ζενεβιέβ Τομπίν
27 Οί τυχοδιώκται (αγγλική) Ράλφ Μπελα^ύ

*, 28 Γογκορίλλα [Ζούγκλα]
29 ‘Ομολόγησε [αγγλική] Τζόαν Μπεννέτ
30 Β/αλμένοι άπό τό βούρκο (γαλλική) Ζανέτ Γκαίϋνορ
31 Τρανζατλαντικ [γαλλική] Γκρέτα Νίσεν
32 Σαντού [αγγλική] Έντμον Λόου
33 ‘Η δολο ρόνος αράχνη [αγγλική] ’Έντμον Λόου
34 Σώπα καρδιά μου σώπα (αγγλική) Λέϊλα Χάγιαμς
35 "Οταν άγαπούμε [αγγλική] Σάλλυ ’Άϋλερς
86 Στή μυστική ύπηρεσία (αγγλική) Γ. Μπάξτερ
37 Νικημένος γιά τήν αγάπη της (αγγλική) Σ. ’Άϋλερς

* 38 ‘Ο γκάγκστερ [αγγλική] Μίλτων Σίλς
39 Τά ίχνη τών γιγάντων [γαλλική] Τζών Βάϊν
40 Τό υποβρύχιον 13 (αγγλική) Ναυτικόν

ΚΩΜΩΔΙΑΙ-ΦΟΞ ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΝΙΟΥΣ ΜΑΓΙΚΑ ΧΑΛΙΑ - ΤΕΡΡΥ ΤΟΥΝΣ

A. Κ. Ε. ΦΟίι ΦΙΛίνΐ ΕΛΛΑΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ II

:ι ι ιι ι mil num ΐ—I

Ή χειμερινή περίοδος πλησιάζει εις τό τέρμα της. 
Εφθασε πλέον ή εποχή ποΰ οί θεαταί τών αιθουσών τών 

Κινηματογράφων, πρέπει ν’ άριθμοΰνται είς τά δάκτυλα 
καί έν τούτοις, είτε λόγφ συνήθειας είτε καί λόγφ τής 
προβολής καλών οπωσδήποτε έργων, καί παρι- τύ θερμόν 
τής εποχής, παρατηρεϊται κάποια ικανοποιητική κίνησις, 
ιδίως κατά τάς μετά τό δεΐπνον παραστάσεις. Τό ευτύ
χημα δέ είναι, ότι ή κατά τό τέλος έκάστης περιόδου πα
ρατηρούμενη συνήθως, μείωσις τής κινήσεως τών θεατών 
τών Κινηματογράφων, δέν θά μεταβάλη εφέτος κατά με
γάλο ποσοστόν τήν δλην κίνησιν τής χειμερινής περιόδου, 
καθόσον ή σημειωθεϊσα έφετεινή κίνησις ήτο κατ .· πολύ 
μεγαλειτέρα πάσης προηγούμενης,

■ , ,***Εν τφ μεταξύ καταβάλλονται μεγάλαι ένέργειαι διά 
την ετοιμασίαν πολλών θερινών Κινηματογράφων, Μέχρις 
σήμερον έγνώσθη ότι θά λειτουργήσουν άσφαλώς οί κά 
τωθι θερινοί κινηματογράφοι.

Άλκαξάρ τοΰ κ. Φίνου καί εις έτερος άκόμη παρα- 
πλεύρως τοΰ άνωτέρω (δπου τό γνωστόν καμένο) υπό τήν 
διεύθυνσιν έπίσης τοΰ κ. Φίνου Είς τάς περιοχάς οδού 
Πατησίων, τέρματος ’Αχαρνών καί συνοικίας Κυφέ'ης θά 
λειτουργήσουν οί κάτωθι θερινοί κινηματογράφοι: Ά&η 
ν°· τών κ. κ. Άνέστη, Γιαννάτου καί Σταθοπούλου, "Ε
σπερος τοΰ κ. Α. Ζερβού, Λίντο έπί τής όδοΰ Πατη
σίων καί ακριβώς είς τήν στάσιν Καλιφρονά, Κάπιτ λ 
εις τό τέρμα τοΰ τραμ ’Αχαρνών καί τό θέατρον τής Ζω- 
ζωςέπίτής Πλατείος Κυψέλης ένοικιασθέν υπό τοΰ διευ- 
θυντοΰ τοΰ Άττίκοϋ κ. Δ. Σκούρα. Έπίσης λέγεται δτι 
τό παλαιόν θερινόν Κινηματοθέατρον Κυψέλη θά λει- 
τουργήση ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Δ. Βογιατζή. Διά νά 
εξετάση δμως κανείς, άν τ’ άνωτέρω θερινά κινηματογρα
φικά κέντρα, λόγφ τοΰ φυσικοΰ των συναγωνισμού, θά δυ- 
νηθοΰν ν’ άντεπεξέλθουν είς τά τεράστια έξοδά των, δέον 
τά ληφθοΰν ύπ’ δψιν καί τά είς τάς άνωτέρω περιοχάς 
θερινά θέατρα, τά όποια πρέπει νά ύπολογισθοΰν είς τόν 
συναγωνισμόν. Αύτά δέ είναι τά εξής: Άϋ·ήναιον, Μαρί- 
κας, Άλικης, Γκλόρια, τό νέον θέατρον τής όδοϋ Κυφέ 
λης καί ίσως καί ή Μάνδρα τοΰ Άττίκ. Αύτά δλα όμως 
τά ένδεκα θερινά κέντρα, διά ν’ άνταπεξέλθουν είς τά 
έξοδά των, θά πρέπη κατά μέσον δρον νά πραγματοποι
ούν 800—900 περίπου είσιτι'ιρια ήμερησίως, ήτοι έβδομα- 
διαίως 60—65 χιλ. εισιτηρίων. Καί ήδη τό έρώτηιια' θά 
ικανοποιηθούν δλα ; ’Εννοείται οτι ε'.ς τά άνωτέρω δέν 
υπολογίζονται, τό νέον έπί τής λεωφόρου Αλεξάνδρας τών 
άδελφών Μαλακατέ, ένοικιασθέν ώς λέγεται, ύπό τίνος 
κ. Λάκη Σωσσίδη. τά διάφορα Βαριετέ τής πλατείας 
Κυψέλης, οί Δελφοί τής όδοΰ ’Αχαρνών καί τά δύο τοΰ 
τέρματος τής όδοΰ Πατησίων θερινά κινηματοθέατρα 
Ευβέλεια καί Ιΐανα&ήναια. Τό περίεργον δέ είναι, δτι 
ενφ είς τήν άνωτέρω περιοχήν τής πόλεως έξεφύτρωσαν 
σάν μανιτάρια τόσα θερινά κέντρα, άλλαι μεγάλαι περιο- 
χαί τών ’Αθηνών, Μακρυγιάννη—Γαργαρέττα—Κουκάκη 
και ή αριστερά τής λεωφόρου Συγγρού συνοικία Νέος 
Κόσμος, στερούνται άπό έτών ένός καλού καί σύμφωνα 
μέ τάς συγχρόνους αντιλήψεις θερινού μεγάλου καί ευ
πρεπούς κινηματογράφου, δ όποιος ιδρυόμενος είς τό μέ
σον τών δύο άνωτέρω περιοχών τής πόλεως καί έπί τής 
Λεωφόρου Συγγρο", θά ήτο δυνατόν νά ευδοκίμηση. Τό 
οτι οί κάτοικοι τών άνωτέρω περιοχών προτιμούν τό Ζάπ- 
πειον καί διά τόν λόγον αυτόν δέν δύναται ιά ίκανο- 
ποιηθή ένα τοιούτον κέντρον, ή δικαιολογία αύτή, θά μάς 
επιτραπή νά έχωμεν τήν γνώμην, δτι δέν στηρίζεται έπί 
βάσεων. Διότι, πρώτον δτι τό Ζάππειον κατέστη πλέον 
κέντρον πολυτελείας οπού μόνον οί πλούσιοι δύνανται νά 
το απολαύσουν καί δεύτερον δτι οί κατά τό παρελθόν λει- 
τουργήσαντες έπί τής Λεωφόρου Συγγρού Κινηματογρά

φοι, ήσαν άπλώς μάνδρες, κατάλληλες μόνον διά τού? 
κατοίκους τών αρμενικών συνοικισμών, οϊτινες προσήρ- 
χοντο νά άπολαύσυυν τό θέαμα, ψήνοντες καί τήν σχετι
κήν τους ρέγγαν, είς την πλατείαν. ’Έπειτα ούτε καί τά 
ήχητικά μηχανήματα καί τά έργα πού προεβάλλοντο, εΐ
χον τήν δύναμιν νά προσελκύσουν κοινόν σεβόμενον τόν 
άνθρωπισμόν του.

Ή Αίγλη τοΰ Ζαππείου, μέχρι σήμερον τούλάχιστον, 
δέν φαίνεται νά έγκαταστήση κινηματογράφον καί επο
μένως τό Στάδιον τού κ. Παπασπύρο» θά μείνη τό μονα
δικόν θε.ινόν κινηματογραφικόν κέντρι.ν τής περιοχής 
εκείνης.

Είς την Δεξαμενήν έπίσης δέν θά λειτουργήση οΰδείς 
θερινός κινηματογράφος.

Έπί τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας θά λειτουργήσουν τά 
δύο γνωστά θερινά, Πανα&ήναια καί Βερντέν είς δέ τό 
τό Θησεϊυν ό Ζέφυρος τοΰ κ. Κανελλοπούλου καί τό θέα
τρον "Εντεν τό όποιον θά μεταβληθή είς κινηματογρά
φον, ένοικιασθέν ύπό τής «Έλλην. Κινημ. Ένώσεως». Θά 
λειτουργήση έπίσης καί ό θερινός κινηματογράφοςθέεάιτολις 
τώνΐίευκακίων έλέγετσ έπίσΐ|ς, δτι ιός θερινός κινηματογρά
φος θά λειτουργούσε κατά τήν έφετεινήν περίοδον καί το 
θέατρτν Άτλαντίς τής όδοΰ «εμιστοκλέους, άλλά μάλλον 
τά πράγματα διαψεύδουν τάς σκέψεις.

Κατά τάς παρ. εβδομάδας προεβλήθησαν τά εξής, κατι'ι 
Κινηματογράφους έργα :

Παλλάς : 2—7 ’Απριλίου «Τό Σημεΐον τοΰ Σταυρού», 
8—15 ίδίου «’Ανοιξιάτικο τραγούδι· μέ τόν τενόρον Γιό- 
λεφ Σμίθ, 16—22 ίδίου «Τό τραγούδι τοΰ Δουνάβεως» μέ 
τήν Άντέλλα Κέρν, 23—29 ίδίου «Ή καρδιά μου διστά
ζει» μέ τήν Μαρύ Γκλορύ καί 30—6 Μαΐου «Μ’ άγαπά 
τρελλά» με τόν Φερνάν Γκραβέ καί τήν Όδέττη Φλωρέλ.

'Αττικόν : 2—7 ’Απριλίου τό ήχητικόν φιλμ «Κβό 
Βάντις» μέ τόν Γιάννικς, 8—15 «Ό Βόλγας στις φλόγες» 
συγχρόνως μέ τό Πάνθεον, 16—22 ίδιου «Ό κυρίαρχος 
τής ζούγκλας», 23—29 «Ό κύριος κατά παραγγελίαν» 
μέ τόν Β. Φόρστ καί 30—6 Μαΐου «Ό ωραίος φοιτητής» 
μέ τόν Νοβάρρο.

Τιτάνια : 2—7 ’Απριλίου «Ό βασιλεύς τών Βασιλέων», 
8 — 15 ίδίου «Ράφλ» μέ τόν Ρ. Κόλμαν, 16—22 ίδίου 
«Δέν φοβούμαι τόν έρωτα», 23—29 ίδίου «Καρτιέ Λατέν» 
καί 30—6 Μαΐου έπανάληψις τού έργου «Τσάρεβιτς» μέ 
τήν Μάρθα "Εγκερτ.

Σπλέντιτ. 2—7 ’Απριλίου «Ό βασιλεύς τών Βασι
λέων», 8—15 ίδίου «Ροβινσών Κροΰσος» μέ τόν Ντού- 
γκλας Φαίρμπανκς (πατέρα), 16 — 22 «Ή μικρούλα απα- 
τεών» μέ τήν Ντόλλυ Χάας, 23—29 ίδίου «Ή μάσκα τού 
άλλου» μέ τόν Ρ. Κόλμαν και τήν Έλίζα Λάντυ, καί 30 
—6 Μαΐου «Τό ρομάντσο μιάς δακτυλογράφου» μέ τήν 
Γκρέτα Μονσχάϊμ.

Πάνίλεον. 2—4 ’Απριλίου, έπανάληψις τοΰ -Διαγωγή 
μηδέν· μέ τήν "Οντρα, 5—7 ίδίου «Τά πάθη τοΰ Χρι
στού·, 8—15 ’Απριλίου «Ό Βόλγας στις φλόγες» συγχρό
νως μέ τό Αττικόν, 16—22 ’Απριλίου «Γιά νάσαι αγα
πημένη», 23—29 ίδίου «’Οδηγήστε με κυρία» μέ ιόν ’Αρ
μόν Μπερνάρ καί 30—6 Μαΐου «Οί κύριοι τοΰ Μαξίμ» μέ 
τήν Λή Πάρρυ.

Απόλλων. 2—6 ’Απριλίου «Ό βασιλεύς τών Βασι
λέων», 7—15 ’Απριλίου «Ίνστιτοΰτον καλλονής» μέ τήν 
Μαρί Ντρέσλερ καί ορχήστρα Μπιάνκο, 16—22 Άπριλί,.υ 
«Τήν άγάπη πρέπει νά τήν νοιώθης» μέ τόν Άλεξάντερ, 
23—29 ίδίου «Μπροντγουαίη» καί 30—6 Μαΐου έπανάλη- 
ψις τού έργου «Ή ώραία τής Γρενάδης» μέ τήν Μπρ. 
Χέλμ.

* * V ’ £Ή έπανάληψις προβολής παλαιών νργων αποοεικνυει
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οτι εύρισκόμεθα όριστικώς πλέον πρό τοΰ τέλους τή; επο Έβδομάς 16—22 ’Απρίλιον 1934.
χής. Φανταζόμεθα, οτι, εντός δεκαπέντε ημερών άπό σή- ΠΑΛΛΑΣ « ['ό τράγοι δι τού Δουνάβεω:*,  Α. Κέρν.μερον, δεν ϋα υπάρχει ανοικτός ο νοείς εκ των χειμερι- λευτέρα 16 ’Απριλίου Εισιτήρια 1518νών κεντρικών κινηκατογράφων, έκτος άν αλλάξουν τά Τρίτη 17 „ ., 1195πράγματα διά τή; μεταβολής τοΰ καιρού. Τετάρτη 18 , „ 1060

* * Πέμπτη 19 807Κατά τάς παρελθούσας εβδομάδας προεβλήθησαν τά Παρασκευή 
Σάββατον

20 „ ,, 334εξη; πρώτη; ριζιον έργα εις τους κεντρικού; Κινηματο- 21 864γραφους των Αθηνών.
‘Εβδομός 8 — 15 Απριλίου 1934. Κυριακή 22 „ „ H97

Σύνολον εισιτηρίων 6975ΙΙΑΛΛΑΣ «Άνοιξιάτικο τραγούδι», Γιόζεφ Σμίθ.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Κυριακή 8 Άποιλίου Είσιτήοια 1884 Ο /.υριαρχος τής ζούγκλας» καί Χονδρός —

Δευτέρα 9 » » 2141 Λιγνός
Τρίτη 10 » » 2242 Δευτέρα 16 Απριλίου Εισιτήρια 2568
Τετάρτη 11 » » 1546 Τρίτη 17 ,. „ 2054
Πέμπτη 12 » » 1556 Τετάρτη 18 „ „ 1789
Παρασκευή 13 » » 1517 Πέμπτη 19 ,, „ 1353
Σάββατον 14 ■> > 1647 Παρασκευή 20 „ „ 1133
Κυριακή 15 » » 2478 Σάββατον 21 „ ., 1381

Σύνολον εισιτηρίων 15011 Κυριακή 22 „ „ 2859
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό Βόλγας στις φλόγες», Άλμπέρ Πρεζάν Σύνολον είσιουοίων 13 137Κυριακή 
Δεύτερα 
Τρίτη

8 Απριλίου Εισιτήρια ο787
9 » » 3664 ΤΙΤΑΝΙΑ « .'έν φοβούμαι τόν έρωτα» Α. Χάϊντ.

10 „ ,, 3274 Δευτέρα 16 ’Απριλίου Εισιτήρια 1584
Τετάρτη 11 „ „ 1784 Τρίτη 17 » » 1725
Πέμπτη 12 „ „ 1270 Τετάρτη 18 » » 1544
I Ιαρασκευή 13 „ „ 1110 Πέμπτη 19 „ „ 1178
Σάββατο. 14 „ „ 1058 Παρασκευή 20 „ „ 960
Κυριακή 15 „ ,, 2029 Σάββατον 

Κυριακή
21
22

>, ,, 1172
„ ,, 1580Σύνολον εΐσιτηοίων 17976

ΤΙΤΑΝΙΑ «Ράφλ». Ρόναλντ Κόλμαν. Σύνολον εισιτηρίων 9707
Κυριακή 8 ’Απριλίου Εισιτήρια 1305 ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή μικρούλα άπατεών», Ντ. Χάας.
Δευτέρα 
Τρίτη

9 » » 1385
10 » » 1788 Δευτέρα 

Τρίτη
16
17

’Απριλίου Είσιτι'ιρια 554
> » 565Τετάρτη 11 » » 1204 Τετάρτη 18 » » 693Πέμπτη 

Παρασκευή 
Σάββατο,

12 » » 817
13 » » 961
14 » » 898

Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον

19
20
21

» » 556
» . 425
» » 519Κυριακή 15 » » 1084

Σύνολον εισιτηρίων 9.445
<Ροβινσών Κρούσ.ις», Ντ. Φαίρμπανκς.

Κυριακή 22 » » 634

ΣΠΛΕΝΤΙΤ ΠΑΝΘΕΟΝ
Σύνολον εισιτηρίων 3946

Κυριακή 8 ’Απριλίου Είσιτήοια 2061 «1 νασαι αγαπημένη», Σ. οερνον.
Δευτέρα 9 » » 2187 Δευτέρα 16 ’Απριλίου Εισιτήρια 950
Τρίτη 10 » » 1076 Τρίτη 17 » » 1035
Τετάρτη 11 » » 1071 Τετάρτη 18 » » 1044
Πέμπτη 12 » . 792 Πέμπτη 19 » » 888
Παρασκευή 
Σάββατον

13 » · 893 Παρασκευή 20 » » 850
14 » » 866 Σάββατον 21 » » 899 .

Κυριακή 15 » » 1405 Κυριακή 22 » » 1044

ΠΑΝΘΕΟΝ 
Κ υριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

Σύνολον Εισιτηρίων 10291 Σύνολον εισιτηρίων 6710
Ό Βόλγας στή; φλόγες», Άλμπ. Πρεζάν

8 ’Απριλίου Εισιτήρια 2965
9 » 2688

10 „ , 2301
11 „ ,. 1214
12 ,. ., 913
13 „ „ 863
14 „ „ 861
15 „ ,, 1250

ΑΠΟΛΛΩΝ 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σοββατον 
Κυριακή

«Τήν άγάπη πρέπει νά τήν νοιώθης», Άλεξάντ
16 'Απριλίου Εισιτήρια 338
17 » » 437
18 » » 501
19 » » 432
20 » » 471
21 » » 505
22 » » 685

ν.'...Λι—. -ϊ-___---- ασοσ
Σύνολον εισιτηρίων 13.055 

«Ίντιτοΰτον Καλλονή;» καί Μπιάνκο.
VU/.UV CIAJ V V ! V

ΑΠΟΛΛΩΝ 'Εβδομα^ 23—29 ^Απρίλιον 1934.
Μ. Σάββατον
Κυριακή
Δευτέρα

7 Άποιλίου Εισιτήρια 1095
8 » » 1229 ΠΑΛΛΑΣ «’ Η καρδιά μου διστάζει». Μαρύ Γκλορύ.
9 » » 1471 Δευτέρα 23 ’Απριλίου Εισιτήρια 1253

Τρίτη 10 ,, ,, U10 Τρίτη 24 » » 863
Τετάρτη 11 .. ,, 668 Τετάρτη σ,) » » 970
Πέμπτη 12 „ ,, 585 Πέμπτη 26 » » 787
Παρασκευή 13 „ ,. 548 Παρασκευή 27 » » 693
Σάββατον 11 „ „ 637 Σάββατον 28 » » 867
Κυριακή 15 „ „ 942 Κυριακή 29 » » 1212

Σύνολον εισιτηρίων 8269 Σύνολον εισιτηρίων 6645



«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»12

ΑΤΤΙΚΟΝ: «Ό Κος κατά παραγγελιάν», Β. Φόρστ. 
1563 
838

Δευτέρα 
Τρίτη

23 Απριλίου
24

»
Τετάρτη 25 » 830
Πέμπτη 26 > 549
Παρασκευή 27 522
Σάββατον 28 » » 591
Κυριακή 29 » 1022

ΤΙΤΑΝΙΑ * 
Δευτέρα

Σύνολον
Καρτιέ Λατέν», 

23 Άποιλίου

Εισιτηρίων

Εισιτήρια

5.915

1013
Τρίτη 24 796
Τετάρτη 25 729
Πέμπιη 26 612
Παρασκευή 27 641
Σάββατον 28 758
Κυριακή 29 » 1028

ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Συνολον

«•'II μάσκα τού άλλου
εισιτηρίων 5577 

», Ρ. Κόλμαν
Δευτέρα 23 Απριλίου Εί σιτήοια 857
Τρίτη 24 703
Τετάρτη 25 » 675
Πέμπτη 26 ■ 585
Παρασκευή 27 626
Σάββατον 28 631
Κυριακή 29 » 795

Σύνολον ϊισιιηρίων 4872

Σύνολον Εισιτηρίων 1716 *

ΠΑΝΘΕΟΝ «'Οδηγήστε με κυρία» Άρμ. Μπερνάρ.
Δευτέρα 23 ’Απριλίου Εισιτήρια 1035
Τρίτη 24 » 726
Τετάρτη 25 > 731
Μέμπτη 26 » » 59S
Παρασκευή 27 » 589
Σάββατον 28 » 659
Κυριακή 29 » 970

Σύνολον Εί σιτηρίων 5308
ΑΠΟΛΛΩΝ «ΔΙπροντγουαίη»,
Δευτέρα 23 ’Απριλίου Εισιτήρια 249
Τρίτη 24 » 236
Τετάρτη ώ·) » » 246
Πέμπτη 26 » 154
Παρασκευή 27 » 226
Σάββατον 28 ?> » 271
Κυριακή 29 » 334

Μετά τήν λήξιν τής χειμερινής περιόδου, θά δημοσι- 
ευθοϋν ενδιαφέροντες πίνακες τής κινήσεως των κεντρι
κών Κινηματογράφων Α' βιζιόν, ήτοι :

1) Πόσαι ταινίαι προεβλήθησαν συνολικώς. κατά γρα
φεΐον έκμεταλλεύσεως, κατά γλώσσαν κλπ. κλπ

2) Πόσα εισιτήρια έπραγματοποίησεν έκαστη ταινία 
εις τούς Α' βιζιόν κεντρικούς μεγάλους Κινηματογράφους.

3) Πόσα εισιτήρια έπραγματοποίησεν έκαστος κεντρι
κός Κινηματογράφος, τάς ημέρας λειτουργίας του καί τόν 
άνάλογον αριθμόν εισιτηρίων καθ’ ήιιέραν.

4) Πόσα εισιτήρια έπραγματοποιήθησαν έν δλω, ύφ’ 
όλων των κεντρικών Κινηματογράφων κατά τήν λήγου
σαν περίοδον 1933—34 κλπ. κλπ.

"Οπως έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενου τεύχος, 
ό συναγωνισμός διά τήν αγοράν ταινιών συνεχίζεται αγρι
ότερος έν Ευρώπη, ως εκ τούτου δέ και δ αριθμός τών 
είσαχθησομένων ταινιών, προβλέπεται πολύ μεγαλείτερος 
τών τής παρελθούσης περιόδου. Εννοείται ότι είς τά 
γνωστά μέχρι σήμερον γραφεία ταινιών, προστίθεται καί 
άλλο επίσης σοβαρόν γραφεΐον καί εφοδιασμένοι· μέ πολύ 
μεγάλον αριθμόν ταινιών.

Πρόκειται περί τής προσεχούς, ίδρύσεως γραφείου έκ- 

μεταλλεύσεως ταινιών τών συγχωνευθιισών αμερικανικών 
εταιρειών Γουώρνερ Μπρόδερς—Φέρστ Νάσιοναλ, τών 
όποιων έργων αί μεγάλαι έπιτυχίαι είναι πρόσφατοι ακό
μη είς τό ελληνικόν Κοινόν. Προς τόν σκοπόν τούτον, τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα άφίχθη είς τήν πόλιν μας μέσιο 
Βουλγαρίας, Τουρκίας, Θεσσαλονίκης,"<> κ. Α. Σαλτιέλ 
απεσταλμένος τών ανωτέρω εταιριών, όπως λάβη μίαν 
ιδέαν τής ελληνικής αγοράς καί ύποβάλη τά συμπερά- 
σματά του είς τό κεντρικόν γραφεΐον τής εταιρίας, διά τήν 
έγκατάστασιν ίδιου έν Έλλάδι. Ό κ. Σαλτιέλ, τόν όποιον 
’ίδωμεν, μάς έδήλωσεν ότι ή άπόφασις τής εταιρίας του, 
είναι όπως όοιστικώς ίδρυση γραφεΐον ’Εκμεταλλεΰσεως 
είς τήν Εγγύς ’Ανατολήν μέ κέντρον τάς ’Αθήνας, κατά 
τό σύστημα τών άλλων αμερικανικών εταιριών Μέτρο 
Γκόλντουίν καί Φόξ Φίλμ, έλπίζει δέ ότι τό πολύ εντός 
ενός ή ενός καί ήμίσεως μηνάς θά έ'χη γίνη καί ή έγκατά- 
στάσις τών γραφείων έν ’Αθήναις Ό κ. Σαλτιέλ άνεχώ- 
ρησεν ήδη έξ Αθηνών διά τήν Αίγυπτον καί έκεΐθεν είς 
Παρισίους διά τήν υποβολήν τής έκθέσεώς του.

Ό κ. Σαλτιέλ δ όποιος κατά πάσιν πιθανότητα διορί
ζεται γεν. διευθυντής τών ίϊρυθησομένων έν τη πόλει 
μας γραφείων τής Γουώρνερ—Φέρστ Νάσιοναλ, είναι νε
ότατος καί συμπαθέστατος, γνώστης ολίγον καί τής ελλη
νικής γλώσσης, πράγμα τό όποιον θά διευκολύνη μεγάλως 
τάς συν,ιλλαγάς τής έν λόγφ εταιρίας μετά τώνπελατών της.

Οπως έκ τών μέχρι σήμερον ενεργειών τού Διοικ. 
Συμβουλίου άποδεικνύεται, ή Π.Ε.Κ., τό πολύπαθες αυτό 
σωματείου τού ελληνικού κινηματογραφικού κόσμου, αρχί
ζει νά εμφανίζεται μέ σοβαρόν οντότητα καί νά έμπνέει 
είς τά μέλη του καί είς τούς μετ’αύτοΰ συναλλασσόμενους 
απόλυτον εμπιστοσύνην.

Τό Διοικ. Συμβούλιου, μετά τήν άπόφασιν περί συστά- 
σεως επιτροπής διαιτησίας, ήν έγνώρισε καί δΓ εγκυκλίου 
του πρός τά μέλη καί σειράν άλλων έπιτυχών ενεργειών 
του, ών θά λάβουν γνώσιν τά μέλη λίαν συντόμως, συν
τάσσει ήδη σχέδιο; νόμοι' διά τήν σύστασιν Ταμείου 
Συντάξεως Κινηματογραφιστών τό όποιον έγκρινόμενον 
υπό τού Συμβουλίου θά ύποβληθή συντόμως είς τό 
'Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας, τό όποιον θά τό 
ύποβάλη είς τήν Βουλήν πρός ψήφισιν. Διά τού Νομο
σχεδίου αύτοΰ προβλέπεται ή σύστασις «Ταμείου Συντά
ξεως Κινηματογραφιστών» και τού όποιου οί πόροι 
έξευρί σκονται έκ τής επιβολής μιας προσθέτου φορολο
γίας έπί τών εισιτηρίων, έξ ατομικών εισφορών τών με
λών, διά τής έπικολλήσεως ειδικού φορολογικού ενσήμου 
έπί τών έκδιδομένων τιμολογίων τών κινηματογραφικών 
ειδών, έπί τών είσπραττομένων δασμών τών κινηματο
γραφικών ειδών κλπ. Διά τών προβλεπομένων πόρων, 
υπολογίζεται ότι θά καταστή ψαμεΐον Συντάξεως αρκετά, 
σοβαρόν διά τούς κινηματογραφιστάς ίσως δέ καί τό σπου
δαιότεροι’ έξ όλων τών ελληνικών τοιούτων.

Άπόδειξις τής έκτιμήσεως τού κινηματογραφικού κό
σμου πρός τό νΰν Διοικούν Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ. είναι 
καί ή έγγραφή ώς τακτικών μελών πλείστων έπιχειρημα- 
τιών τού Κινηματογράφου, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέ
γονται οί κ. κ. Καλογήρου καί Στεφανόπουλος τού μεγά
λου Κινηματογράφου Παλλάς, ό ν. Δ. Σκούρας τού κινη
ματογράφου 'Αττικόν. οί κ. κ. Δαμασκηνός. Βακογιάννης 
καί Κουρουνιώτης τής Έλλ. Κιν Ένώσεω', ό κ. Χάρτυ 
τής Μέτρο Γκόλντουίν, οι κ. κ. Σαμαρτζής, Ζερβός, Χλοΐ- 
δης, Σπυρίδης, Μαυροδημάκης, Γκρέτσης, Δημητριάδης, 
Παπαστόφας, Μπόλας, Φίνος, Ράτζιη, Παπακώστας, Για- 
μαλίδης, Οικονόμου, Συνοδινός, Γλυτσός, Γαΐτης, Γιαν- 
νάτος, Σταμέλος διευθυντής τής Φόξ Φίλμ, Μαργουλής, 
Σαντϊκος, Βουλγαρίδης καί πλεϊστα άλλα έπίλεκτα μέλη 
τής κινημ. οικογένειας, ώς καί πολλά τοιαϋτα τών επαρ
χιών ώς άντεπιστέλλοντα μέλη.

Γενομένων αρχαιρεσιών τού Σωματείου ‘Υπαλλήλων 
Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων έξελέγησαν οί κ.,κ.

Όθων Κόκκινος Πρόεδρος, Κων. Λ ιζαρίδης "Αντι
πρόεδρος, Μαρ. Δράκων Γεν. Γραμματεύς, Τάκης Χα- 

νιώτης Ταμίας, Δ. Κωσιόπουλος Κοσμήτωρ, Σύμβου
λοι τακτικοί οί κ. κ. Γεώρ. Μπουζουκίδη-, Φ. Μπασδέκης, 
Γ. Βασαλιός, αναπληρωματικοί, οί κ. κ. Γ. Μπάβας καί 
Μιχ. Τουλής.

Β I mill ΤΜ !1ΙΜΙII
Πειραιεύς

Χά Γ—Λά'ι φ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Βόλγας 
στις φλόγες», «Για νά είσαι αγαπημένη» καί «Σ’ αγάπη
σα πριν σέ γνωρίσω».

Σπλέντιτ Προεβλήθησαν τά έργα «Θέλω νά γίνω 
μεγάλη κυρία», «Σερενάτα Σούμπερτ» καί «Βίκτωρ καί 
Βικτώρια».

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κβό Βάντις;' «Ό 
κυρίαρχος τής ζούγκλας» καί «Ή πριγκήπισσα ’Αλεξάν
δρα .
Φεσβκλβνίπη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό παιδί τού 
καρναβαλιού’, «'Όταν μέ γέλασες μιά βραδυά» καί «Αγά
πα με αύτή τή νύχτα*.

ΈΓΙύσσια. Προεβλήθησα-. τά έργα «Σ’ αγάπησα πριν 
Οέ γνωρίσω», «Οί φυγάδες» καί «Μιά φορά στή ζωή».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό Βόλγας στις 
φλόγες», «Έρως μέ μοτοσυκλέττα» καί «"Ημουν μιά κα
τάσκοπος».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τύψεις παρελθόντος» 
«Μ«ρί, ή κόρη τής Ούγγαρίας» καί «Τοπάζ*.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό άστρον τής 
Βαλέντσια», «Ταρζάν» καί «"Αγραφος Νόμος».

Άλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά Βε- 
ρόνικα», «Διαγωγή μηδέν» καί «Έοως άλ’ άμερικέν*.
‘ Αρνοστόλιον

Ή κρίσις τών κινηματογράφων τής πόλεώς μας καί 
ΐά δυσανάλογα, ώς πρός τήν άπόδοσιν, ενοίκια τών ται
νιών απέδωσαν τούς ολέθριους καρπούς των. Ένα μέλος 
τής κινηματογραφικής οικογένειας, ό κ. Γερ. Γαρμπής πω- 
λήσας όλα τά υπάρχοντά του, μοχθήσας διά τήν στερέω- 
σιν μιας κινη .ατογραφικής έπιχειρήσεως έν τή πόλει μας, 
χρεωθείς καί πιεζόμενο; ώς έκ τούτου, άπεπε.ράθη τήν 
παρελθοΰσαν εβδομάδα ν’ αύτοκτονήση, λαβών 4 ολόκλη
ρα σωληνάρια κινίνης. Μετά δίωρον από τού διαβήματος 
του ανακαλυφθείς υπό υπαλλήλων τού κινηματογράφου 
μετεφέρθη έν αφασία είς τό Νοσοκομεϊον, δπου διέφυγε 
τόν θάνατον ώς έκ θαύματος. ’Ήδη ή έπιχείρησίς του 
συνεχωνεύθη μετά τής τού κ. Λιβιεράτου υπό τήν επω
νυμίαν «Μούβιτον— ΙΙάνθεον» ήρχισε δέ τάς εργασίας της 
καί προεβλήθησαν μέχρι σήμερον τά έργα «’Εάν ό αύτο- 
κράτωρ τό ήξευρε», «Τά ’ίχνη τού λύκου» καί «Ή κόλα
σες ΰπό τήν θάλασσαν». Προσεχώς «Κογκορίλλα».

Βουτσινας 
Βόλος

ΆχίΚλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σοϋ- 
μπερτ» μέ αφάντασταν επιτυχίαν», «Ό Άρχισιδηρουργός» 
καί «Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν». Πρ σεχώς «'Ένα τρα
γούδι γυρίζει τόν κόσμο» κ. ά.

Νέα ’Ιωνία. Προεβλήθησαν «Τό περιδέραιον τής 
Βασιλίσσης», «Τά παιδιά τού σκότους» καί «Τσέκα».

Ηράκλειον
Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Χριστός», «Δέν 

θέλω νά μάθω ποιος είσαι», «Σάν σμίξουν δυο καρδιές», 
«Τρελλή Λόλα», «Μία ωραία περιπέτεια», «Τσιγγάνοι 
μιάς^νύχτας» καί «Σάλτο μορτάλε». Προσεχώς «Όρλώφ».

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μίσος», 
« Λνύπανδρος μπαμπάς», «Γκάγκστερ», «Άπηγορευμένη 
μελωδία», «Ό τελευταίος άνδρας έπί τής γής», «Ή δίκη 
τής Μαίρη Ντάγκαν» καί «Ή τύχη» «ατά δέ τάς Κυριά
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κός καί τό βωβύν «Όί κόκκινοι καβάλλάρηδες». Προσε
χώς «‘Ο άρχιατσίγγανος».

Παλλάς (βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Γαμβρός 
μιά φορά», «Τό βέλος τού διαβόλου», «Τιμωρία ενόχου», 
«Ό απρόσωπος καβαλλάρης», «Ό πύργος τού τρόμου», 
«Ίαρζάν» καί «Ό μυστηριώδης θησαυρός».

‘Ιεραπέτρας. Προεβλήθη τό έργον «Μελωδία τής 
καρδιάς».

Νεαπόλεως. Προεβλήθη τό έ’ργον «Έσκότωσα γιά 
τήν τιμή μου».

Σητείας. Προεβλήθη τό έπεισοδιακόν «Ζούγκλα».
Παρατηρητής 

5άν8η
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δαυίδ Γκόλντερ», 

παρά τού σώματος όλκιμων, «Ή ρούμπα τής αγάπης», 
μέ τόν περίφημο βαρύτονο Πόρεγς Τιμπέτ, -’Ελεύθερες 
ψυχές» Νόρμα Σήρερ, Κλάρκ Γκέΐμπλ καί Λιονέλ Μπά· 
ρυμορ, «Ξανθό όνειρο» Λίλιαν Χάρβεύ, Βίλλυ Φρίτς, 
Βίλλυ Φόρστ. Μαρασχίόής
’Ιωάννινα

Εύστρ τιάβη. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί τρεις άλή- 
ται», .«Ανοιξιάτικες αγάπες», «Ό πλοίαρχος φάντασμα», 
καί «"Αντρα θέλω τώρα τόν θέλω». Παπαζήσης 
Γρίκκαλα

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ραμόνα», 
«Χριστίνα» μέ τήν Γκέϋνορ, «Ή φυγάς», «Τό ξύπνημα», 
«Στον ανεμοστρόβιλο τής ζωής» καί «Τά σφάλματα ενός 
πατέρα* .

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «'Υπό τήν αγω
νίαν τού πνιγμού», «Κορακοφωληά», «Δράμα μιάς γυναί
κας», «Ταπεινή θυσία», «’Εκβιασμός καί έκδίκησις», «Δό- 
κτωρ Σαΐφερ», «Τό θύμα», «Ματωμένη χορεύτρια-, «ΟΙ 
βασιλείς τού άέρος», «Ό δαίμων τής θαλάσσης», «Γιάννης 
καί Τσάρλεστον» καί «Ό συρματένιος φράχτης».

Άμαλιά;
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο βασιλεύς jojv 

τζαμπατζήδων», «Άρθούρ», «Άζαΐ.» καί Ο άνθρωπος 
μέ τήν Ισπανό».

Ίντεάλ Προεβλήθησαν τά έργα «Ανυπόμονες καρ
διές», «Γυναίκα σατανάς», «Ό τραγουδιστής τής Σεβίλ
λης» καί «’Άννα Κρίστι».
Χανιά

Πά\·ϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα μου 
άπατεών». «'Υπό ψευδή σημαίαν», «Ό παληάτσος τού 
ιπποδρομίου», «Φαντομάς», «Οί πέντε τής τζάζ-, Ό βα
σιλεύς τών τξπμπατλήδων» καί «Ό δπόμος τού παραδεί
σου»

Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν «'Η καρδιά τοΰ 
ναύτη» καί «Σαλαμπώ».

’Ολύμπια. "Εδιδε παραστάσεις ό θίασος Παλαιολόγου. 
Προεβλήθησαν κατόπιν τά έργα «Φόξ Φόλις», «Χαλύβδι
να σνήθη», «Τό έγκλημα τοΰ Συλ. Μπονάρ» καί «Ό άρ- 
χιδούξ τοΰ μπαλέετου». Γιαλεράκης

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Θαλασσοκράτωρ» 
«Φανταστική Ροψωδία» καί ήδη μετά τάς παραστάσεις, 
τού τουρκικού θιάσου—Σουρεγιά, δίδει τοιαύτας ό θίασος 
Νέζερ.

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λευκός ’Αετός», 
«Θεία Δίκη», «Τίγρις τής Άριζόνας», «Ό φωτογράφος», 
«Νόμιμος άμυνα», «Τό ρομάντσο τοΰ Φάργουεστ» καί 
«Έκδίκησις στήν έρημο». Γοριδάρης

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Γεράκι» μέ τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ έπιτυχώς, «Γαμήλιον ταξεϊδι», »Άρχια- 
τσίγγανος», μέ μεγάλην επιτυχίαν, «Τό έκατομμύριον» 
ευεργετική τής «'Ελληνικής Θαλασσίας Ένώσεως», «Ή 
Βικτωρία καί ό Ούσσάρος», μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς, «Σ’ 
αρέσω γιά γυναίκα σου ;» μέ τήν ’Άννυ "Οντρα, «Ό ία.
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τρός τών γυναικών» καί διάφορα Μίκυ-Μάους καί Φόξ 
Νιούς. Λίαν προσεχώς «Πάρε τή γυναίκα .μου».

Ή κίνησις τού κινηματογράφου μας λόγιο τής προ
βολής καλώ» ταινιών καϊ τής εξαιρετικής ά.οδόσεως τών 
ηχητικών μηχανημάτων ύπήρξεν έξαιρετικώς ζωηρά.

Κ. Βουδούρης 
NaunZiev

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Βασιλεύς τών 
βασιλέων», «Κουΐκ», «Ή γυναίκα γιά τήν οποίαν μιλούν», 
«Ξύλινοι σταυροί», «"Ενας άπρόσκλητος ξένος», «Λευκός 
δαίμων», «Ό έμπορος τής άμμου» καί έκλεισε λόγιρ με
γάλων ζημιών* Παρατηρητής
Σύρο;

'Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Νειάτα, 
τόλμη, θάρρος», «Στή μυστική υπηρεσία», «Άτλαντίκ», 
«Ποιος ό ένοχος», «Γκλόρια», πολύ κατεστραμένη, «Σιω
πή, τό γύρισμα αρχίζει» καί μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν «Ή 
Μάχη» μέ τήν Άνναμπέλλα καί τόν Μπουαγιέ.

Προσεχώς έναρξις τοϋ θερινού Πάν&εον. 'Επίσης λέ
γεται δτι θά λειτουργήση καί δεύτερος θερινός, χωρίς 
δμως καί να έπιβεβαιούται. Γεραγάλας
Σέρραι.

Κρόνιον, Προεβλήθηαν τά έργα«Γοητεία», «Το σφάλμα 
μιας μητέρας», «Τό ξανθό όνειρο», «Μάρς Ρακότσυ», 
«Δυο καρδιές ευτυχισμένες» καί «"Ενα τραγούδι, ένα 
φιλί, μιά γυναίκα»

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα στή ζούγ
κλα», «Διαγωγή μηδέν», «Ό ’Αρχιστράτηγος», «Ό αλήτης 
φοιτητής», «Ή κόρη τής Ουγγαρίας» καί «Ή πυργοδέ- 
σποινα τού Λιβάνου».

Ή κινηματογραφική Ένωσις τών επιχειρηματιών μας, 
διελύθη καί ώς έκ τούτου ήρχισεν άγριος συναγωνισμός 
καί επομένως προβολή έκλεκτών έργων, αλλά παρά τούτο 
αί πλεϊσται ταινίαι προβάλλονται πρό κενών καθισμάτων.

Βατακίδης 
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λεπτά στό δρό
μο». «Δράγα Μασσίνα», «Τραγωδία ορυχείων», «Κοντέσ- 
σα Μαρίτσα«, «Ζητείται μαιτρέσσος» καί διέκοψε λόγφ 
τής κρίσεως. Παρασχίδης
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα Έγω τήν ημέρα 
καί σύ τή νύχτα», «Βικτώρια καί Ούσιάρο:», « Γό τέλος 
τού κόσμου», «'Ο άρχιατσίγγανος» μέ μεγαλην επιτυχίαν, 
«Τό βαλς πού δέν ξεχνιέται», «Τό Χριστινάκι τού δασο
φύλακας», «Πρέπει νά χωριστούμε γιά πάντα» καί «Τό 
τραγούδι τών Εθνών».

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα Τσιγγάνοι μ.ας 
νύχτας», «‘Ο έρως χρόνια δέν κυττά» άμφότερα άνεπιτυ- 
χώς, «Υγρός τάφος» έπιτυχώς, «‘Ο διαβολάνθρωπος», 
Φόξ Νιούς, «Μιά ώρα κοντά σου», «Θά μέ παντρευτής», 
«Ή σφίγξ ώμίλησε», «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου» καί ή 
πάλη Σίκι-Δημητρέλλη. Σοφρωνιάδης
Πλωμάριον Λέσβσυ

Ή πόλις μας έχει αποκτήσει άπό τίνος κινηματογρά
φον χειμερινόν υπό τόν τίτλον «Άστήρ» καί υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού κ. Χρ. Πιτσιλαδτ Προβάλλει έργα βωβά, μέ
χρι σήμευον δέ προεβλήθησαν τά «Άπάχηδες τών ’Αθη
νών», «Πάτ καί Πατασόν», «Τά φώτα τής πόλεως», «Μυ
στηριώδης καβαλλάρης», «Τό άγριοκόριτσο» μέ τήν Κλά
ρα Μπόου, «Οι άπάχηδες τών Παρισίων» καί 1 ό Ιππο
δρομίαν Κεντοϋσσι».

Έλπίζεται ότι θά συνέχιση τάς παραστάσεις του καί 
κατά τήν θερινήν περίοδον εις ειδικόν πρύς τούτο χώρον, 
είναι δέ άξιος συγχαρητηρίων διά τούτο ύ κ. Πιτσιλαδής.

' Αλέξ. Γεωργαντέλλης 
’Αλέξανδρού.πόλις

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Α. Μ. τού 
Ποντενέρο», «Ό βασιλεύς τών Παρισίων», «ΟΙ ’Αντίζη
λοι», «Ποτέ πειά δέν θ’ αγαπήσω», «'Π νεράιδα τής 

άποκρηας», «Τό συνέδριον χορεύει», καί διάφορα Φόξ 
Νιούς καί Ουφα Τόνβοχε.

Ήλύσσια. \ίδει παραστάσεις ό θίασος Χακκούση — 
Άποστολίδη. Πρυτανίδης
Κέρκυρα

Ουφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Κατηγορητήριου», 
«Τά χείλη μου προδίδουν», «Μπέν Χούρ», «Τοπάζ«, «Τά 
φώτα τής πόλεως», «Μαρόκο», «Μετά τόν έρωτα», «Ό 
διπλωμάτης τών γυναικών» καί «’Ερρίκος ό όγδοος».

Μπούας 
Πύργος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «"Ερως καί κύμα
τα», « Ένα κορίτσι σάν καί σένα», «Καλό ταξεϊδι Μάνι
κα», «Σαιζόν στό Κάιρο», «Δόκτωρ Μαμπύε», «Μοντέρ
νος μπαμπάς» καί «Λιμπελάϊ». Σινόπουλος
Καβάλλα

Διονύσια. Ππροεβλήθησαν τά έργα «Γλυκά φιλιά Βε· 
ρόνικα», «Σ’ αρέσω γιά γυναίκα σου» έπιτυχώς, «Τό άν
θος τής Χαβά'ί». Τί ονειρεύονται ή γυναίκες», «Ευτυχία 
γιά μιά νύχτα», «Μιά γυναίκα διατάσσει», -Κόμησσα 
Μόντε Χρήστο» καί «‘Υπό ψευδή σημαίαν».

’Ολύμπια. "Εδωσε μερικάς παραστάσοις ό τουρκικός 
θίασος καί κατόπιν προεβλήθη τό έργον «Ό άρχιατσίγγα- 
νος» μέ τόν Μοχίκα, «Ή Άνάστασις», «Φρανκενστάϊν» 
καί «‘Η κόοη τοΰ δράκου».

Πάν&εον (θερινό;). "Εναρξις λίαν προσεχώς ώς 
βωβός. Βασιλάκος
Άγρίνιον

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Πτερά καταιγίδος», 
«Οί βασιλείς τοΰ άέρος», «Ό κήρυξ τής δημοπρασίας». 
«Σατανική συκοφαντία». «Κίτρινοι πειραταί» καί ή πάλη 
Λόντου Κβοριάνι. Πασχαλίδης
Χαλχΐς

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Δεσποινίς πα
ραμύθια Χόφμαν», «Τρέϊντερ Χόρν» καί «Τό παλάτι τών 
ονείρων».

Ι1άνθ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Φτώχεια »ι* αγά
πη», «Σαιζόν στό Κάιρο», «Τρελλή Λόλα» καί «Αντίζη
λοι στον έρωτα». Άκρο&αλασσίτης
Ν. Όρεστ άς

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Γυναίκα γιά 
όλους», «Ή ωραία άγνωστος», «Ματίας Σαντόίρφ», «Οί 
είλωτες τής αγάπης» καί «Τό κορίτσι τοΰ δρόμου». Μ. 
Χαλχΐς

Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Χριστινάκι τού 
δασοφύλακας», «Τό άστρον τής Βαλέντσια», «Γάμος πε
ριορισμένης ευθύνης», «Νινόν», «Γυρισμός», «Τό σημεϊον 
τοΰ Σταυρού», «'Ένας άνδρας μέ καρδιά», «Δεσποινίς 
Ζωζέτ ή γυναίκα μου», «Τσάρεβιτς» «Ταρακάνοβα», «Γυ
μνός σάν τό σκουλήκι» καί από 150ηοέρου δίδει παρα
στάσεις ό θίασος ’Αλίκης—Μουσούρη.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άρχιατσίγγα- 
ιος», μέ τόν Μοχίκα, «‘Ο γυιός τοΰ Μαχαραγιά», «Κα- 
βαλκάτ», «Ό μάγος τής ’Αθήνας» καί επί δεκαπενθήμε
ρον κατόπιν έδιδε παραστάσεις ό θίασος Πλέσσα— 
Μπάρτζου. Κόλια
Λεβάδεια

'Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Τυφώ'»· «Ή κι
βωτός τοΰ Νώε», «’0 γολγοθάς μιας μητέρας», «Σπίρτο 
μονάχο», «Ό φίλος μου δ βασιληάς», «Τά φοίτα τής πό
λεως», «Τά δίχτυα τής αράχνης» «Τό άγριοκόριτσο», «Οί 
τέσσαρες διάβολοι», «Ανάμεσα στά άγρια θηρία» κό »Ή 
γροθιά τοΰ σακάτη» άπαντα έπιτυχώς καί ιδίως τό τελευ
ταίοι’. Προσεχώς «X 27». «*Ενφ βροντούν τά κανόνια», 
«Τό άρωμα τής κ. μέ τά μαύρα» κ. ά.

Έλικών. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Άετιδεύς», 
«Στή μυστική υπηρεσία», «Ή A. Υ. διαττάσσει», »Ό 
γαμβρός έχει υπηρεσία», »Τό τραγούδι τής νύχτας», «Ρόν- 
νυ», «Μιά φίλη χρυσή σάν καί σένα», «Ή νύχτα είναι 
δική μας», «Ή δεσποινίς δακτυλογράφος» καί «Αυτή ή 
καμμιά άλλη». Πανουργίας π
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^ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
’Εξασφαλίσατε άπδ σήαερον τήν άπαράμιλλον καί έμπο- 

ρικωτέραν παραγωγήν
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