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Προβολείς μέ αυτόματον λίπανσιν. 
“Αρκ μέ 800 “,'m καθρέπτην ΝΕΟ 
Φακός, 62,5 — 82,5 m/lu 
Μπουάτ χωρητικότητας 1500 μέτρων ταινίας 
Ειδικόν μηχάνημα διά τό τύλιγμα τής ταινίας στό κάτω μπουάτ 
*0 ασφαλέστερος μηχανισμός ασφαλείας διά πυρκαΐάν λειτουργεί 
ύδράργυρον.
Συνολική οικονομία καταναλώσεως ρεύματος 50 ο)ο παντός άλλου 
μηχανήματος.
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WftRNER BROS

Μιά περιπετειώδης ύπόθεσις σ ένα περιβάλλον γλεντιοϋ μέ ώμορφες γυναίκες, μέ μπαλέττα, 
με υπέροχη μουσική καί μεγάλον σκηνοθετικόν πλούτον

Ενα μουσικό χορευτικό χαρμα απ έκεινα πού μόνον ή WARNER BROS ξέρει νά κατασκευ- 
αζη καί που πραγματικως εθριαμβευσε κατα τήν προβολήν του είς τόν κινηματογράφον ΟΡΦΕΥΣ 
■Π , εύθυμη υπρθεσίς του οΐ χοροί του. τά μπαλέττα του, ή μουσική του, τά τραγούδια του 
και ιδίως απο δλα το. ΓΚΟάΝΤ ΝΑΙΤ ΜΠΕΜΠΥ. χαρίζουν είς τόν θεατήν τήν καλλίτερη 

• οιασκέδασιν. Η 1
Πρωταγωνιστούν οί ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ, ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΤΟΥΑΡΤ λαμβάνει δέ έπίσης μέρος καί τό έκ 

300 προσώπων άποτελουμενον περίφημον μπαλέττο τής VITAPHONE

ΠΡΟΧΟΧΗΒ?
ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΒΝ ΟΤΒ

Τό άριστουργηματικόν έργον

» ΚΡΥΦΉ ΑΓΑΠΗ
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τής

ΤΟΥΕΝΤΙΕ® ΣΕΝΤΣΟΡΥ-ΦΟ^ ΦΙΛΜ

μετωνομάοθη

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ 
EDXAB ΑΝΗΛΒΒ<Η§

και ΰπ' αυτόν τόν τίτλον προεβληθη στο Κινηματοθέατρον 

Π A Ν Θ Ε Ο Ν τών Αθηνών



ΥΠΕΡΟΧΟ ! ΑΦΘΑΣΤΟ ! ΜΟΝΑΔΙΚΟ ! ΥΠΕΡΤΕΛΕΙΟ , 
αυτή ήταν ή έντυπωσις όλων όσων παρηκολούθησαν στό ΠΑΝΘΕΟΝ 

το κοινωνικόν κομψοτέχνημα

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΑΙ ΑΝ Η AIΚ Η
(«Αρχικός τίτΣος ΚΡΥΦΗ ΑΓΑΠΗ,,)

που το έμψυχώνουν ή πεντάμορφη OQPETTA ΓΙθΓΚ

καί ό γόης ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΛΙΗΛΟΡ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

•Έιησία.........Δρχ. 200
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

’Ετήσια Δρχ. 350
ή δολλάρια 3.— 
ή φρ. Γαλ. 70.—

Αί ουνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΔ' ΑΡΙθ. 5 (396)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΛΙΟΚΤΗΕΙΑ-ΔΙΕΥβΥΝείϋ
HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραφεία ; ‘Οδός 2ΩΚΡΑΤΟΥΣ άρι8. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 52-400
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Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΦΕΤΕΙΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Κανείς δέν μπορεί ν’ άρνηθή ότι τό σημαντικότε
ρο ρόλο στήν έπιτυχίσ ένός φιλμ παίζει ό σκηνοθέ
της. Αύτός είναι έκεΐνος πού θά τού δώση τήν πνοή. 
’Απ’ αύτόν έξαρταται νά δώση ώμορφες εικόνες, νά 
δώση ζωή καί ένδιαφέρον στό έργον. Άλλά καί ή 
συμβολή τού ήθοποιοΰ δέν είναι μικρή, άν καί σ’ αύ
τόν άποδίδομεν δευτερότερη σημασία, γιατί κΓ αύτή 
ή έρμηνεία του έξαρταται κατά μεγάλο μέρος άπό 
τήν διεύθυνσι ένός καλού σκηνοθέτου,

Καμμιά φορά δμως ή προσωπικότης τοΰ ήθο- 
ποιοΰ έχει εξαιρετική έπίδρασι στον σκηνοθέτη. "Ο
ταν μιά Γκάρμπο λ. χ. πρόκειται νά έρμηνεύση ένα 
φίλμ, φυσικόν είναι πώς θά έπηρεάση τόν σκηνοθέ
την μέ τόν όποιον θά συνεργασθή, Σ’ αυτές τις πε
ριπτώσεις. τις σπάνιες δμολογουμένως. ή προσωπι
κότης τοΰ ηθοποιού κυριαρχεί.

θά έξετάσωμεν κατωτέρω ποιοι ήθοποιοί εφέτος 
έπέτυχαν τις καλλίτερες δημιουργίες καί άν αύτό 
όφείλεται άποκλειστικά στήν ικανότητά τους ή στόν 
σκηνοθέτη πού τούς διηύθυνε. Άπό Διός άρχεσθαι, 
έλεγαν οί πρόγονοί μας. Εΐμεθα κΓεμείς υποχρεω
μένοι ν’ άρχίσωμεν άπό τήν Γκάρμπο, πού έξακο- 
λουθεί νά παραμένη ή μεγαλυτέρα ήθοποιός τής 
έποχής μας.

Τήν Γκάρμπο βλέπομε σ’ ένα φίλμ κάθε χρόνο. 
Επειδή έμφανίζεται σπάνια, φροντίζει τά έργα στά 
όποια πρωταγωνιστεί νά είναι έκλεκτά καί τά πρό
σωπα πού έρμηνεύει νά συνταυτίζονται μέ τήν καλ
λιτεχνικήν της προσωπικότητα

’Εφέτος τήν είδαμε ώς "Αννα Καρενίνα- Τό φίλμ, 
άν καί πολύ κατώτερο άπό τό βιβλίο τοΰ Τολστόϊ, 
γιατί φυσικά δέν μπορούσε ν’ άποδώση δλην τήν ψι- 
λοσοιρίαν, τό βάθος καί τήν έσωτερικότητα τού συγ- 
γραφέως, ήταν ένα άπό τά πιό εύσυνείδητα δημιουρ
γήματα τού Χόλλυγουντ. Άλλά κυρίως άξιζε γιά 
τήν .δημιουργίαν τής -θείας Γκρέτα, πού ύπήρξε 
μιά ιδεώδης Άννα Καρενίνα. Καμμιά παραφωνία, 
καμμιά παραμελημένη λεπτομέρεια στό παίξιμό της. 
Ήταν άπ’ άρχής μέχρι τέλους ή τραγική ήρωΐδα, 
δπως τήν έπλασεν ή φαντασία τοΰ μεγάλου συγγρα- 
φέως^Τό φίλμ έβραβεύθηκε στήν "Εκθεσι τής Βενε
τίας ώς τό καλλίτερον κινηματογραφικόν έργον τοΰ 
1935. θά έπρεπε κυρίως νά βραβευθή γιά τήν έρμη- 
νείαν τής Γκάρμπο.

Στην Κινηματογραφική "Εκθεσι τής Βενετίας, τοΰ 
1936 δμως, έβραβεύθηκε καί δ Πώλ Μιοΰνι γιά τήν 
δημιουργίαν πού έπέτυχεν ώς Λουδοβίκος Παστέρ. 
Πιό δίκαια άναγνώρισις δέν μπορεί νά γίνη. Πρα
γματικά δ Πώλ Μιοΰνι έπέτυχεν ένα άθλον πού ίσως 
κανένας άλλος ήθοποιός τής έποχής μας δέν θά 
μπορούσε νά έπιτύχη. Ό Ρωσσοεβραϊος καλλιτέχνης

£ £ ε:

Ύπδ τον κ. Βίωνος Παπαμιχάλη

πού διέπρεψε ώς τώρα σέ ρόλους γκάγκστερς, κα 
κάτι παρόμοιους, έκανε ν’ άναζήση πραγματικά 
μπροστά στό φακό ό μεγάλος σοφός καί άνθρωπι- 
στής. Καί νά σκεφθή κανείς τήν κολοσσιαίαν διαφο
ράν άντιλήψεων πού υπάρχει μεταξύ ένός γάλλου 
σοφοΰ τοΰ περασμένου αίώνος καί ένός ήθοποιοΰ 
πού έζησε κυρίως στήν Αμερική καί πού ύπέστη. 
κατά φυσικήν συνέπειαν, τήν έπίδρασιν τοΰ πολιτι
σμού τοΰ Νέου Κόσμου! Ή κυρία Σοφία Σπανούδη 
σέ άρθρον της στα Αθηναϊκά Νέα* ϋπεστήριξεν 
δτι δ Φρανσέν ή δ Χάρρυ Μπώρ θά ήσαν καλλίτε 
ροι στόν ρόλον αύτόν- Δέν συμφωνώ καθόλου μέ 
τήν γνώμην της. Τόσον ό πρώτος δσον καί ό δεύτε-’ 
ρος, παρά τό μεγάλο καί άναμφισβήτητο ταλέντο 
τους, διατηροΰν κάτι τό θεατρικό στό παίξιμό τους 
πού θά τούς έμπόδιζε νά πλησιάσουν τήν θαυμασίαν 
φυσικότητα τοΰ Μιοΰνι. Χαρακτηριστικόν τής έπιτυ- 
χίας τού Μιοΰνι είναι δτι τόν ίδιον ρόλον ύπεδύθη 
είς τόν κινηματογράφον καί ό Σασά Γκιτρύ. ό με
γαλύτερος σύγχοονος ήθοποιός τοΰ γαλλικοΰ θεά
τρου, καί δμως οί γάλλοι παρά τόν σωβινισμό τους 
ώμολόγησαν δτι ό Μιοΰνι ύπήρξε κατά πολύ άνώ 
τερος.

’Άλλη θαυμαστή δημιουργία είναι τής Καίη Φράν- 
σις στόν Λευκόν ’Άγγελον·. Είς τό έργον αύτό, 
πού είναι τοΰ ίδιου στύλ μέ τόν «Παστέρ», ή Φράν- 
σις ύποδΰεται τόν ρόλον τής Φλώρανς Νάϊθίγκελ, 
τής σγγλίδος ΐδρυτρίας τοΰ ’Ερυθρού ΣταυροΟ. Ή 
Καίη Φράνσις έως τώρα ήταν μιά ήθοποιός καλή 
βέβαια, άλλά δχι έξαιρετική, πού διεκρίνετο γιά τήν 
προσωπική γοητεία της καί έθαυμάζετο γιά τις 
τουαλέττες καί τήν κομψότητά της. Μέ τήν νέαν της 
δημιουργίαν παίρνει αύτοδίκαια μιά καλή θέσι μέσα 
στις μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες τοΰ φίλμ.

Ό Τσάρλ Λώτον, ό αλησμόνητος «Ερρίκος 8ος» 
τοΰ δμωνύμου φίλμ, έκανε έφέτος τήν μοναδική του 

'έμφάνισι στό φίλμ τής Μέτρο Γκόλντουϊν «Ναυτική 
Ανταρσία* πού έσκηνοθέτησεν δ πολύς Φράνκ 
Λόΰντ. Στό ρόλο τοΰ βάναυσου καί θρησκόληπτου 
συγχρόνως καπετάνιου, ό Λώτον έπεβεβαίωσε γιά 
μιά άκόμη φορά πώς είναι άπό τούς πιό μεγάλους 
καί τούς πιό προσωπικούς καλλιτέχνας τής Έβδο
μης Τέχνης. Στό ίδιο φιλμ συμπρωταγωνιστοΰσε δ 
Κλάρκ Γκέημπλ, άπό τά λαμπρότερα άστέρια» τοΰ 
άμερικανικοΰ κινηματογράφου. Μέ τελείως διαφορε
τική τεχνική άπό τόν Λώτον, πιό φυσικός καί πιό 
απλός, άλλά λιγώτερο έσωτερικός καί «στυλιζέ·, 
έπέτυχε κΓ αύτός μιά πρώτης τάξεως δημιουργία.

Ήθοποιός μέ μεγάλη προσωπικότητα είναι καί ή 
Κάθριν Χέπμπουρν, πού τήν είδαμε έφέτος ώς «Μα
ρία Στούαρτ*. "Οχι άκόμη μέ άπόλοτο πειθαρχημέ-
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νο κοί στρωτό παίξιμο, άλλά μέ περίφημες έξάρ- 
σεις πού δείχνουν τό μεγάλο ταλέντο, ή Χέπμπουρν 
διαθέτει άφάνταστον Ελαστικότητα ήθοποιΐας, πού 
τής έπιτρέπει νά παίξη άπό τόν πιό έλαφρό έ'ως τόν 
πιό τραγικό ρόλο· Οί γάλλοι τήν παρομοιάζουν μέ 
τήν Σάρα Μπερνάρ Στή «Μαρία Στούαρτ άπέδωσε 
λαμπρά τήν φυσιογνωμία τής τραγικής βασίλισσας 
τής Σκωτίας.

Ό Χάρρυ Μπώρ, πού τόν άνεκάλυψε ό κινηματο
γράφος λίγο άργά, λόγφ τής μεγάλης έπιτυχίας του 
καί Επειδή άποφέρει άσφαλή κέρδη στις έπιχειρή- 
σεις, έμπορικοποιήθηκε». Μέ άλλα λόγια έπροτίμη- 
σε τήν ποσότητα άπό τήν ποιότητα. ’Εμφανίζεται σέ 
ρόλους πού δέν τοΰ στέκουν, άπλώς καί μόνον γιά 
νά κερδίζη χρήματα. Έτσι άν άφαιρέσωμε τό «Τά
ρας Μπούλμπα», στό Νιτσεβό» καί στό «Μπετόβεν ■ 
μας άπεγοήτευσε. Βέβαια σάν μεγάλος καλλιτέχνης 
πού είναι, ξέρει τι παίζει καί πώς πρέπει νά τό έρ- 
μηνεύση. "Εχει πάντα καλές στιγμές, άλλά κρινόμε- 
νες συνολικά ή τελευταίες δημιουργίες του δέν ικα
νοποιούν.

Τό ίδιο μπορεί νά γραφή καί γιά τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ. Τό «Σαγκάϊ» ήταν μιά καθαρή άποτυ- 
χία. "Οσο γιά τό «Μάγιερλιγκ», παρά τις άναμφι- 
σβήτητες άρετές τοΰ έργου, άπέχει πολύ άπό τό νά 
πλησιάζη τήν ιστορική άλήθεια. Ό Σάρλ Μπουαγιέ 
σ’ αύτό τό φιλμ θυμίζει μάλλον έξ έπαγγέλματος 
έραστήν παρά τόν πρίγκηπα Ροδόλφον τών Άψ· 
βούργων.

Ό Ονάλλας Μπήρρυ, πού ύπήρξε ένας τέλειος 
Βίλλα, στις νεότερες έμφανίσεις του δείχνει μιά 
τάση υπερβολής στό παίξιμό του. Στόν «Επαναστά
τη Γκάρτσια δμως έπέτυχε μιά άξιόλογη δημιουρ
γία. Άντιθέτως στό Δρόμο τών ’Αετών ήταν άνυ- 
πόφορος.

Όσοι άρνοΰνται τήν έπίδρασι τοΰ σκηνοθέτου 
δέν έχουν παρά νά παρακολουθήσουν τήν Κλωντετ 
Κολμπερ στις τρεις έφετεινές δημιουργίες της : «Εί 
κόνες άπό τή ζωή τοΰ Τζών Σιάλ, Κλεοπάτρα» 
τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλ καί «Ύπό δύο σημαίας» τοΰ 
Φράνκ Λόϋντ. Σέ καθένα άπ’ αύτά τά έργα ή Κολ- 
μπέρ έμφανίζεται τελείως διαφορετική, ύφισταμένη 
τήν έπίδρασι τοΰ σκηνοθέτου πού τήν διευθύνει. 
Στήν Κλεοπάτρα έπί παραδείγματι είναι ή μαριο- 
νέττα τοΰ Σέσιλ ντέ Μίλ, τοΰ φαντασμένου σκηνο
θέτου πού έχει μανία νά μάς καταπλήσση μέ τήν 
μεγαλοπρέπειαν, τόν δγκον τόν πλοΰτον καί πολ
λές φορές τό κακό γοΰστο τής ρεζί του. Παρουσιά
ζεται κι’ ή Κολμπέρ μεγαλοπρεπής άλλά χωρίς προ
σωπικότητα. Άντιθέτως στό «Ύπό δύο σημαίας 
είναι τό αίσθαντικό καί ζωηρό «Σιγαρέττο όλο- 
ζώντανο, δπως τό έφαντάσθηκε ή Ούΐντά.

Στις ένδιαφέρουσες δημιουργίες πού είδαμε Εφέ- 
τος μπορούμε νά προσθέσωμε άκόμη τής " Ανν Χάρ- 
τιχχ καί τοΰ Γκάρν Κοϋπερ στό «Φωνή τοΰ πεπρω
μένου». Είχαν καί οί δυό δλην τήν έσωτερικότητα 
καί τό έξιδανικευμένον τοΰ ρόλου των Δέν πρέπει 
φυσικά νά λησμονηθή καί ό Τσάρλν Τσάπλιν δ πιό 
μεγάλος καλλιτέχνης τής έποχής μας. ό όποιος μέ 
τούς Μοντέρνους Καιρούς» του μάς έχάρισε δυό 
ώρες σπάνιάς καλλιτεχνικής άπολαύσεως.

Ό "Ερρολ Φλύν. ό νέος καλλιτέχνης πού λανσά
ρει ή έταιρία «Γουώρνερ Μπρός καί πού ύπήρξε 
ένας άρκετά ικανοποιητικός Κάπταιν Μπλούντ», 
στήν Έπέλασιν τή; έλαφράς ταξιαρχίας παρου
σιάζει τό Ιδιαίτερον δτι, παρ’ δλην τήν μεγαλοπρέ
πειαν τής σκηνοθεσίας κατορθώνει νά προκαλέση 
περί τό άτομόν του τό ένδιαφέρον τοΰ κοινοΰ.

Αύτές είναι ή πιό άξιόλογες δημιουργίες πού 
είδαμε κατά τήν τρέχουσαν περίοδον

*Η Ίρέ» Νεάν. ή ύπέροχη έρμηνεύτρια τοΰ φίλμ 
Στό περιθώοιον τής ζωής», ή Συλβία Σίντνεϋ, ή 
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ή ήρωΐς τοΰ ρωμαντικοΰ φίλμ Πώς έσβυσε μιά 
άγάπη» δέν παρουσιάσθησαν έφέτος άπό τής όθό- 
νης των κινηματοθεάτρων μας.

Τήν Νόρμα Σήρερ, πού είναι άπό τις πιό εύσυνεί 
δητες άρτίστες, θά δοΰμε έφέτος ώς Ίουλιέτταν 
είς τό κινηματ. δράμα «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα άπό 
τό έργον τοΰ Σαίξπηρ. Ή κριτική ύπήρξεν εύμενε- 
στάτη τόσον γιά τό φίλμ δσον καί γιά τήν πρωτα- 
γωνίστρίάν του. ’Επίσης τήν Έλίζαμπετ Μπέργκνερ, 
τήν μεγάλην γερμανοεβραίαν τραγωδόν θά τήν θαυ- 
μάσωμεν είς ένα άλλο έργον τοΰ Σαίξπηρ «"Οπως 
άγαπάτε». Ή άποκάλυψις δμως τής σαιζόν θά είναι 
ή Μπίττυ Νταίβις μέ τό έργον «Μιά έπικίνδυνη γυ
ναίκα», Ή Νταίβις γιά τήν έρμηνεία της στό έργον 
αύτό έκρίθη ύπό τής ’Ακαδημίας Καλών Τεχνών τής 
’Αμερικής ώς ή μεγαλυτέρα ήθοποιός τοΰ 1936 καί 
έτιμήθη μέ τό Αον βραβεΐον ήθοποιΐας. "Ας περιμέ
νομε νά τήν δοΰμε γιά νά κρίνωμεν κατά πόσον δι
καιολογεί τήν τιμητικήν αύτήν διάκρισιν. Τό βέβαιον 
είναι πώς ή Νταίβις είναι καλλιτέχνις μέ προσωπι
κότητα καί μέ ταμπεραμέντο πού μπορεί νά έπιτύ
χη, καλά διευθυνομένη, πολλά πράγματα.

’Εκείνο πού έξάγεται ώς συμπέρασμα ά.τό τά 
πάρα πάνω είναι πώς δλες ή άξιόλογες δημιουρ
γίες τής σαιζόν όφείλονται σέ άμερικανούς. Οί γάλ- 
λοι μόνον μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τόν Μπουαγιέ 
διακρίνονται, ένφ άλλοτε είχαν νά έπιδείξουν έκτος 
αύτών καί τις θαυμάσιες έπιτυχίες τοΰ Πιέρ Μπλαν- 
σάρ (Έγκλημα καί τιμωρία), τής Γκαμπΰ Μορλαί, 
τοΰ Βίκτωρ Φρανσέν, τής ’ Ανναμπέλλα. τοΰ Πιερ Ρι- 
σάρ Βίλμ (Τό μεγάλο παιχνίδι) καί τοΰ Σάρλ Βανελ 
(Τό πλήρωμα). ’Επίσης ή Γερμανία πού μέ τούς γί- 
γαντάς της Γιάννιγκς, Αόνρατ Φάϊτ, ΙΙέτερ Λόρ, 
Κράους, Πάουλ Βέγκενερ, Πάλα Νέγκρι (Μαζοΰρκα) 
κ. ά. κατείχε σχεδόν τά ’ πρωτεία, έφέτος δέν πα
ρουσίασε κανένα άξιόλογον ήθοποιόν. Sic transit 
gloria mundi... Βίων ΙΙαπαμιχάλης

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ^ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Ό Γκαμπριέλ Σινιορέ, άρέσκεται νά διηγήται διά

φορα άνέκδοτα άπό τήν καλλιτεχνικήν του καρριέρα. 
Μεταξύ άλλων άναφέρει τό έξής :

Ένφ ■‘έγυρίζετο,, ένα ιστορικό φίλμ εις τόν πύρ
γον τών Βερσαλλιών, μία περιηγήτρια ή όποια εύ- 
ρέθη έκεϊ, τόν έξέλαβε ώς προσωπικόν τοΰ Μου
σείου καί τοΰ έβαλε είς τό χέρι ένα γενναΐον φιλο
δώρημα. Φαντάζεσθε τήν κατάπληξιν τοΰ καλλι
τέχνου !

—"Ενας ρεζισέρ έπεφορτίσθη ύπό τοΰ σκηνοθέ
του του νά βρή ένα καλό ντεκόρ. Πήγε λοιπόν στόν 
Επιπλοποιό καί τοΰ έκανε τήν παραγγελία.

—Πρό πάντων τοΰ είπε νά εϊναι^Λουδοβίκου 16ου. 
Καρέκλες, τραπέζια δλα Λουδοβίκου 16ου. Ό έπι- 
πλοποιός άφοΰ έγραψε δλην τήν παραγγελίαν είς τό 
καρνέ του, γυρίζει καί λέγει στόν ρεσισέρ. Καί τό 
τηλέφωνο ; Καί αύτό τό ίδιο, Λουδοβίκου 16ου είπε 
μέ τό σοβαρώτερον ύφος.

— Ό Τσάρλυ Τσάπλιν ένφ έκαμε τόν περίπατόν 
του. τόν πλησιάζει ένας δεκαετής μικρός καί τοΰ 
λέγει: Καλημέρα σας κύριε Τσάπλιν. Είναι άλήθεια 
δτι δέν δίδετε ποτέ αύτόγραφα ; ’Αλήθεια, τοΰ ά- 
παντςί ό Σαρλώ γελώντας. ‘Ο μικρός άφοΰ έσκέ- 
φθηκε λιγάκι, τοΰ λέγει περιφρονητικά: Γιατί, δέν 
ξέρετε νά γράψετε στήν ήλικία σας;

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ καθίσματα χειμεριν οϋ Κινη
ματογράφου μεταχειρισμένα έν καλή καταστά 
σει καί είς συμφέρον σαν τιμήν. Πληροφορίαί 
Pro. uiavnv, ' Αγίου Μελετίου 1 '? 7 ’ Α&ήναι
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άνεξαρτήτως τοΰ πληθυσμοΰ έφ’ δσον ή μεγαλυτέρα 
τιμή τοΰ εισιτηρίου δέν ύπερβαίνει τάς δραχμάς Εξ 
(6) περιορίζεται είς τό ήμισυ.

Είς τά προάστεια πόλεων τό τέλος τής άδείας 
τελέσεως καθορίζεται αύτοτελώς, άναλόγως τοΰ πλη
θυσμοΰ τοΰ προαστείου. συμφώνως πρός τήν τελευ- 
ταίατ Επίσημον άπογραφήν.

Ή περιφέρεια τής Διοικήσεως τής Πρωτευούσης 
διά τόν ύπολογισμόν τοΰ τέλους άδείας τελέσεως 
δημοσίου θεάματος θεωρείται ώς μία πόλις.

Περί ύποχρεωτικής διατιμήσεως τής είσόδου 
είς πάντα τά δημόσια ΰεάματα.

Είς πάντα τά δημόσια θεάματα άνεξαρτήτως τών 
συνθηκών, ύφ’ άς ταΰτα λειτουργοΰσι, καθίσταται 
άπολύτως ύποχρεωτική ή διατίμησις τής είσόδου Εν 
αύτοΐς (είσοδος δΓ εισιτηρίων).

Ύφισταμένης κατά τήν άνωτέρω παράγραφον 1 
υποχρεωτικής διατιμήσεως εισόδου, άπογορεύεται ά
πολύτως ύφ’ οίανδήποτε αιτιολογίαν πασα οίαδή- 
ποτε πρόσθετος ύποχρεωτική είσπραξις άμέσως ή 
Εμμέσως άντιτίμου παρά τών θεατών είτε κατά τήν 
είσοδον αύτών είτε καί μετ’ αύτήν.
Περί τέϋν ύποχρέων είς τήν πληρωμήν τοϋ τέ 

λους δημοσίων θεαμάτων. ών ή εϊσοοδος 
είναι διατετιμημένη Πρόσωπα Απαλλασ

σόμενα τοϋ τέλους.
Ό εισερχόμενος είς δημόσιον θέαμα, ουτινος ή 

I είσοδος είναι διατετιμημένη, ύποβάλλεται κατά τήν 
είσοδόν του είς τέλος βεβαιούμενον καί είσπρατ- 
τόμενον κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου 
καί τών είς έκτέλεσιν αύτοΰ Εκδιδομένων Β. Δια
ταγμάτων.

’Απαγορεύεται άπολύτως ή είσοδος είς δημόσιον 
θέαμα οίουδήποτε προσώπου άνευ πληρωμής τοΰ τέ
λους τοΰ παρόντος νόμου.

Τό τέλος δημοσίου θεάματος καί είς τήν περί- 
πτωσιν Ετι καθ’ ήν ό άγοραστής τοΰ εισιτηρίου δέν 
προσήλθενείς τό δημόσιον θέαμα, οφείλεται έν πόση 
περιπτώσει Εστω καί Εάν ό άγοραστής δΓ οίονδή- 
ποτε λόγον δέν Εχρησιμοποίησε τοΰτο.

Ή τυχόν κατ έξαίρεσιν έπιτρεπομένη ύπό τού 
θεατρώνου είσοδος είς δημόσιον θέαμα άνευ είσπρά 
ξεως έκ μέρους αύτοΰ τοΰ καθορισμένου δικαίωμα- 
τός του, ύποβάλλεται είς τό τέλος τής μεγαλειτέ- 
ρας τιμής τών έν τώ προ-γράμματι άναγραφομένων 
θέσεων τής πλατείας τοΰ θεάτρου, άδιακρίτως τής 
καταλαμβανομένης ύπό τοΰ θεατού θέσεως.

Έπίσης καί ή δΓ οίανδήποτε αιτίαν έπιτρεπομένη 
ύπό τοΰ θεατρώνου είσοδος είς ώρισμένας κατηγο
ρίας άτόμων ώς έκ τής ιδιότητας αύτών, ούχί έπί τή 
καθοριζόμενη Εν τώ προγράμματι τιμή τής κατα
λαμβανομένης θέσεως άλλά Επί ήλαττωμένη τοι- 
αύτη. ύποβάλλεται είς τό τέλος τής μεγαλειτέρας 
τιμής τών Εν τώ προγράμματι άναγραφομένων θέ
σεων τής πλατείας τοΰ θεάτρου, άδιακρίτως τής κα
ταλαμβανομένης ύπό τοΰ θεατού θέσεως.

Είδικώς, προκειμένου περί δωρεάν είσόδου είς 
χορούς, τό τέλος τούτο ύπολογίζεται Επί τής >ενυ 
κώς διά τήν είσοδον είς τήν αίθουσαν τού χορού 
καθοριζομένης τιμής, Εστω καί Εάν ύπάρχουσι καθω- 
ρισμέναι άνώτεραι τούτων τιμαί εισιτηρίων, προκει
μένου δέ περί καθορισμού ήλαττωμένου τιμήματος 
είσόδου είς χορούς καί Ιπποδρομίας διά κυρίας, τό 
τέλος ύπολογίζεται έπί τοΰ ήλαττωμένου αύτου τι-

Είς τό ύπ’ άρ. 79 (τεύχος πρώτον) φΰλλον τής Έ- 
φημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 2 Μαρτίου 1937. έ- 
δημοσιεύθη δ ύπ’ άρ. 505 άναγκαστικός Νόμος περί 
κώδικος τής φορολογίας τών δημοσίων θεαμάτων.

Σχετικώς μέ τά άφορώντα τούς Κινηματογρά 
φους διάφορα άρθρα τού έν λόγφ άναγκαστικοΰ Νό
μου, δημοσιεύομεν τά κατωτέρω ένδιαφέροντα τούς 
Επιχειρηματίας Κινηματογράφων, άποσπάσματα.

Άντικείμενον τής φορολογίας
Είς τό κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου 

τέλος δημοσίου θεάματος ύποβάλλονται τά παντός 
είδους θεάματα καί άκροάματα, οί χοροί, οί άγώνες 
παντός είδους, τά παίγνια καί αί παιδιαί παντός εί
δους καί άλλαι ψυχαγωγίαι, έκτελούμεναι έντός κε- 
κλεισμένων ή άνοικτών χώρων.

Πάντα τά είς τήν άνωτέρω παράγραφον 1 άναφε- 
ρόμενα, διακρίνονται είς τάς κατωτέρω διατάξεις 
τοΰ παρόντος νόμου διά τοΰ δρου δημόσια θεά
ματα». Ό διευθυντής ή όργανωτής τοΰ δημοσίου 
θεάματος ή δ ύπ’ αύτοΰ υποκατασταθείς είς τήν δι- 
εύθυνσιν, τήν όργάνωσιν ή τήν διαχείρισιν αύτοΰ 
διακρίνεται διά τοΰ δρου «θεατρώνης καί οί προ- 
σερχόμενοι εις τά παντός είδους δημόσια θεάματα 
•θεαταί .

Τέλος άδειας τελέσεως δημοσίου θεάματος
Πας θεατρώνης πρό τής ένάρξεως τοΰ δημοσίου 

θεάματος όφείλει νά λάβη άδειαν τελέσεως αύτοΰ 
κατά τά είδικώτερον διά Β. Διατάγματος κανόνι- | 
σθησόμενα.

Ή άδεια τελέσεως δημοσίου θεάματος έκδίδεται 
έπί πληρωμή τέλους δΓ έκάστην παράστασιν καθο- 
ριζομένου συμφώνως πρός τάς κατωτέρω διακρίσεις.

α') Έφ’ δσον τό θέαμα δίδεται κατά τάς πρωινός 
ώρας τό τέλος δρίζεται είς δραχ. 20.

β') Έφ’ δσον τοΰτο δίδεται κατά τάς άπογευμα- 
τινάς ώρας τό τέλος δρίζεται είς δραχ. 35.

γ') Έφ’ δσον τοΰτο δίδεται κατά τάς νυκτερινός 
ώρας τό τέλος ορίζεται είς δραχ. 70.

Διά πλείονας κινηματογραφικός παραστάσειο δι· 
δομένας κατά τάς πρωινός ώρας μία μόνον άδεια 
έκδίδεται έπί καταβολή τέλους δραχμών, 20. Έάν 
κινηματογραφικοί παραστάσεις συνεχίζονται ή άρ- 
χονται κατά τάς άπογευματινάς ώρας καταβάλλε
ται ίδιον τέλος άδειας, μιας έκδιδομένης καί έν προ- 
κειμένφ άδειας έπί καταβολή τέλους δραχμών 35. 
Εστω καί άν αί παραστάσεις είναι πλείονες τής μιας, 
ώσαύτως δέ έφ’ δσον κινηματογραφικοί παραστάσεις 
συνεχίζονται ή άρχονται κατά τάς νυκτερινός ώρας 
καταβάλλεται έπίσης ίδιον τέλος άδειας, μιας έκδι- 
δομένης καί έν προκειμένφ άδειας έπί καταβολή τέ
λους δραχ. 70, Εστω καί άν αί παραστάσεις είναι 
πλείονες τής μιας·

Έφ’ δσον δημόσιον θέαμα ώς έκ τής φύσεώς του 
(άγώνες. παίγνια, παιδιαί, Εκθέσεις κλπ.) συνεχίζε
ται Εκτός τών πρωινών ώρών καί κατά τάς άπο- 
γευματινάς ή καί κατά τάς νυκτερινός είσέτι ώρας, 
μία καί μόνη άδεια τελέσεως έκδίδεται Επί κατα
βολή τέλους δραχμών 20.

ΔΓ άποφάσεως τοΰ Υπουργοΰ τών Οικονομικών 
καθορίζονται αί πρωϊναί ή άπογευμαιιναί ή νυκτε
ρινοί παραστάσεις διά τόν ύπολογισμόν τοΰ κατά τήν 
άνωτέρω παράγραφον 2 τέλους άδειας.

Τό τέλος άδείας τελέσεως δημοσίου θεάματος είς 
πόλεις πληθυσμοΰ κατωτέρου τών 10.000 κατοίκων ή
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μήματος.
Διά Β. Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδιδομένου θέλουσι 

καθορισθη λεπτομερώς τά πρόσωπα τά μή ύποβαλ- 
λομενα εις τέλος ώς καί τά πρόσωπα τά όποια ει
σέρχονται είς τά δημόσια θεάματα άνευ καταβολής 
τιμήματος εισόδου καί τέλους.

Γενικϋ κλίμαξ ποσοστών τέλους δημοσίου 
θεάματος

, Το τέλος δημοσίου θεάματος έπί τοΰ τιμήματος 
εισοοου, καθορίζεται συμφώνως πρός τήν κατωτέρω 
κλίμακα. Η

, τ Επ'1 τιμήματος εισόδου μέχρι δραχμών δέκα 
τέλος 10ο)ο.

Έπί τιμήματος εισόδου άνω τών δραχμών δέκα 
καί. μέχρι δραχμών 15, τέλος 15ο)ο.

Επί τιμήματος εισόδου άνω τών δραχμών 15 καί 
μέχρι δραχμών 20. τέλος 20ο)ο.

Επί τιμήματος εισόδου άνω τών δραχμών 20 τέ
λος 25 ο)ο. Λ

Τίμημα εισόδου νοείται τό έκ τής τιμής τοΰ ει
σιτηρίου άπομένον μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ τέλους 
δημοσίου θεάματος καί τών προσθέτων τελών.

Προχείμένου περί κινηματογράφων. ανεξαρτήτως 
του τιμήματος εισόδου τό τέλος καθορίζεται είς 25ο)ο

Τό τέλος τούτο μειοΰται είς τό ήμισυ είς πόλεις 
πληθυσμού κάτω.των 10 000 κατοίκων, είς άς δέν πε
ριλαμβάνονται αί λουτροπόλεις καί έν γένει οί τόποι 
θερινής διαμονής.

Τά κάτω των 10.OC0 χιλιάδων κατοίκων προά
στια, πόλεων δέν θεωροΰνται ώς αυτοτελείς πόλεις 
δια την εφαρμογήν τής παροΰσης διατάξεως.

Μικτά Θεάματα.
εΙς 1.0 πΡ°Έαμμα περιλαμβάνονται 

πολλών ειδών δημοσία θεάματα (μικτά θεάματα) 
υποκείμενα λογω του είδους αυτών είς διάφορον 
ποσοστόν τέλους δημοσίου θεάματος, κατά τάς α
νωτέρω διακρίσεις. τό_τίμημα τής εΙσόδου φορολο
γείται μέ το τέλος τοΰ βαρύτερον φορολογούμενου 
δημοσίου θεάματος. μ

ΙΙρόσθ·ετα τέλη
Επιβάλλεται πρόσθετον τέλος δημοσίου θεάυα- 

τ°ς_υπερ.του Ταμείου Συντάξεως Ηθοποιών. Μου
σικών και_Τεχνιτων θεάτρου καθοριζόμενον ώςέξής ·.

1. Λεπτών εικοσιν έφ’ δσον τό τίμημα εισόδου εί
ναι άπο δρχ. 0.50 μέχρι δραχ 5.

_ 2. Λεπτών πεντήκοντα. έφ’ όσον τούτο είναι άνω 
των δραχ. _5 και μέχρι 10.

- 3’ Λεπ1ών έβδομήκοντα έφ’ δσον τούτο είναι άνω 
των δρ. 10 και μέχρι δραχ. 30.
, 4. Δραχμής μιας καί ήμισείας (1.50) έφ’δσον τούτο 

είναι ανω των δρχ. 30.
Β Διαταγμάτων έκδιδομένων υπό τών άρτιο 

διών Υπουργών καί τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών καθορίζονται τά τής κατανομής καί άποδόσεως 
του. κατα τό παρόν άρθρον προσθέτου τέλους.

Επιβάλλεται πρόσθετον τέλος δημοσίου θεάμα
τος υπέρ του Βασιλικού θεάτρου, καθοριζόμενον είς 

ο °’° έπΐ τ°ΰ τι^«™ς εισόδου. Έπί τών 
δημοσίων θεαμάτων, ών τό τέλος καθορίζεται κατ’ 
έκτιμησιν των αρμοδίων άρχών, τό ύπέρ τοΰ Βασι
λικού θέατρου πρόσθετόν τέλος όρίζεται είς 1 ο)ο 

rUaK0<T έκτΦησιν καθοριζομένου ποσού τέλους, 
ο Διαταγμάτων καθορίζεται ό τρόπος τής όπέρ 

του Βασιλικού θεάτρου άποδόσεως τοΰ προσθέτου τέλους του παρόντος άρθρου. ρυσοετου
Τά πρόσθετα τέλη συμβεβαιοΰνται καί συνεισ- 

πραττονται ταυτοχρόνως καί κατά τόν αυτόν τρόπον μέ Te> κι- ν ιέλος έπ1 τών δημοσ(ων θε Ρ°
ΚατΒσ τ·α δΐα Β· Διαταγμάτων λεπτομερέστερον 

καθορισθησόμενα. μ
Τό τέλος άδειας τελέσεως δημοσίου θεάματος, τό

κύριον τέλος καί τά πρόσθετα τέλη δημοσίων θεα
μάτων, δέν προσαυξάνονται διά τών προσθέτων πο
σοστών του άναγκαστικοΰ δανείου.

Απριλίου 1938 καταργοΰνται α) ό νόμος 
περί επιβολής προσθέτου τέλους έπί τών έν Κα- 

λάμαις λειτουργούντων δημοσίων θεαμάτων όπέρ 
του Φιλόπτωχου Συλλόγου Κυριών τής πόλεως ταυ 
της- β) ό νομος 6303. περί έπιβολής προσθέτου τέ
λους επι των εν Τριπόλει λειτουργούντων δημοσίων 
θεαμάτων υπέρ της Φιλαρμονικής Εταιρείας Τριπό 
λεως, γ) ο_ νομος 6064 περί έπιβολής προσθέτου φό
ρου έπι των έν Κεοκύρα λειτουργούντων δημοσίων 
θεαμάτων, πλην τών μελοδραματικών παραστάσεων, 
υπέρ των.δυο Μουσικών Ιδρυμάτων Κερκύρας «Φι
λαρμονική Εταιρεία Κερκύρας καί Φιλαρμονική Ε
ταιρεία «Μάντζαρος καί δ') ό νόμος 6433 περί έπι- 
ρολης ειδικών πόρων υπέρ τοΰ ’Ωδείου Σερρών 
«υρφευς·. υποχρεουμένων τών συλλόγων καί ιδρυ
μάτων τούτων ινσ. έζεύρωσιν ετέρους πόρους πρός 
νολογίας ΧΟυ ερΥ°υ αύτδν όπό τής άνωτέρω χρο-

ίίερί τρόπου υπολογισμού κλασμάι ων 
δεκαλέπ του κα’ κλασο άτων δραχμής

Εφ όσον τό τίμημα εισόδου καταλήγει είς κλά 
σματα δεκαλέπτου, διά τόν υπολογισμόν τοΰ τέλους 
το κλάσμά τούτο υπολογίζεται ώς άκέραιον δεκά- 
λεπτον.

~ Β<^ν 2υν°λικ“ς ή τιμή έκάστου εισιτηρίου μετά 
των τελών καί_προσθέτων τοιούτων καταλήγει είς 
κλάσμα δραχμής, τό κλάσμα τοΰτο λογίζεται ώς ά· 
κεραία_δραχμή, συνεισπράττεται δέ ύποχρεωτικώς 

θεατ,°ωνου ά£τά τής τιμής τοΰ εισιτηρίου 
π διάφορά απο τοΰ κλάσματος δραχυής μέχρι 

συμπΛηρωσεως άκεραίας δραχμής φορολογείται πρόο 
5U ο)ο ανευ άλλης τίνος προσαυξήσεως.
Βεβαίωσις. σιρράγισ.ς εισιτηρίων, πληρωμή τοΰ 

τέλους, είδικαί τινες υποχρεώσεις θεατρώνου 
Τά διατιθέμενα ύπό τοΰ θεατρώνου εισιτήρια έκτυ- 

πουνταικαθ’ ώρισμένον τρόπον καί φέρουσιν ΰπο- 
χρεωτικως ωρισμένας ένδείξεις κατά τά διά Β. Δια
τάγματος λεπτομερώς καθορισθησόμενα

Τό τέλος καί τά πρόσθετα τέλη τών δημοσίων 
θεαμάτων ων η_είσοδος είναι διατετιμημένη. βεβαι- 
ουνται δΓ ειδικής σφραγίσεως τών εισιτηρίων ένερ- 
γούμενης μερίμνη. τοΰ άρμοδίου Οικονομικού Εφό
ρου, οστιςπαραδίδει τά έσφραγισμένα εισιτήρια είς 
τον θεατρωνην_μονον έπί τή προσαγωγή διπλοτύπου 
εισπραξεως του δημοσίου ταμείου άποδεικνύοντος 
την πληρωμην τοΰ άναλογοΰντος τέλους τοΰ προσδι
ορισμένου ύπό_ τοΰ Οίκον ’Εφόρου βάσει τής τιμής 
και του άριθμου τών σψραγισθέντων εισιτηρίων. Διά 
Β.^Διαταγμάτων καθορισθήσονται αί λεπτομέρειαι 
του παρόντος άρθρου.

.Απαγορεύεται είς τόν θεατρώνην νά διαθέτη ει
σιτήρια μή φέροντα τήν ειδικήν σφράγισιν, άποδει- 
κνυουσαν τήν πληρωμήν τοΰ τέλους,

Διά Β. Διατάγματος έπιτρέπεται δ καθορισμός 
ετέρου συστήματος διά τήν βεβαίωσιν. τόν έλεγχον 
και την είσπραξιν τών τελών δημοσίων θεαμάτων 
των λειτουργούντων έπί διατετιμημένη είσόδω καί 
άνευ ειδικής σφραγίσεως τών εισιτηρίων.

_ Εκαστος θεατρώνης όφείλει νά άναρτήση πρό 
του ταμείου και είς θέσιν καταφανή διά τούς' άγο- 
ραστας των εισιτηρίων πινακίδα τεθεωρημένην παρά 
του Οικονομικου~Έφόρου έμψαίνουσαν διακεκριμμέ- 
νως τας τιμάς τών εισιτηρίων καί τήν θέσιν δι" ήν 
δίδουσι δικαίωμα, άπαγορεύεται δέ ή ύφ’ οίανδή- 
ποτέ αιτιολογίαν άμεσος ή έμμεσος ύπό τοΰ θεα
τρώνου εισπραξις τιμήματος εισιτηρίου άνωτέρου 
του έν τω προγράμματι δριζομένου.

Έπίσης άπαγορεύεται ή διάθεσις έντύπων προσ-

ται ύπό τών Οίκον. Εφόρων, δπου δέ ύξΙ1Ρ?τ°ΰσιΥ 
πλείονες τοιοΰτοι ύπό τίνος των Οίκον. Εφορων η 
ύπό Οικονομικού . Έπιθεωρητοΰ οριζόμενου υπο του 
"Υπουργοΰ τών Οικονομικών.

Τά ύπό τοΰ ένοικιαστοΰ τηρούμενα βιβλία .°£ω- 
ροΰνται πρό πάσης χρήσεως ύπό των Οικον. Εφο
ρων ή τοΰ Οίκον. Έπιθεωρητοΰ. _

Ό ένοικιαστής ούδεμίαν απολύτως δικαιούται να 
προβάλη άξίωσιν πρός κουφίσμ^όν του ενοικίου η 
οίανδήποτε άποζημίωσιν κατα του Δημοσίου Οι οιαν- 
δήποτε αιτίαν ή διά ζημίαν συμβασαν τυχόν αυτω 
κατά τό χρονικόν διάστημα τής ένοικιάσεως.

Γ/οινικαΙ διατάξεις
Ό θεατρώνης καί οί έν τή είσόδω τοΰ θεάματος 

ύπάλληλοι αύτοΰ, έπιτρέποντες τήν είσοδον εν αυτψ 
άνευ πληρωμής τοΰ τέλους, τιμωρούνται δια προστι 
μου μέχρι δραχμών 500 δΓ έκαστον ατομον, του θεα
τρώνου ύποβαλλομένου έν πάση περιπτώσει και εις 
τήν πληρωμήν τοΰ μή πληρωθέντος τέλους..

η Διά προστίμου μέχρι δραχμ. 2000 και εν υποτροπή 
μέχρι 4000 τιμωρείται ό θεατρώνης καθώς και ο τα
μίας αύτοΰ, ό έκτελών δημόσιον θέαμα ανευ ληψεως 
άδείας τελέσεως τοΰ δημοσίου θεάματος, καταλογι- 
ζομένου έν πάση περιπτώσει και του μη καταβλη 
θ^Εϊς τήν πεζρίπτωσιν καθ’ ήν διατίθενται εισιτήρια 
άνευ ειδικής έπιοφραγίσεως καί συνεπώς άνευ πλη
ρωμής τοΰ τέλους, έπιβάλλεται κατα του θε^Ρωνου 
καί τοΰ ταμίου, πρόστιμον μέχρι, δραχμών 500 δι 
έκαστον διατεθέν άσφράγιστον εισιτηριον κ«ταλο· 
γιζομένου έν πάση περιπτώσει και του μή καταβλη 
θέντος τέλους. , ,, ,, , __ .ΊΙ μή έμπρόθεσμος πληρωμής η ολοσχερής παρα 
λειψις τής πληρωμής τοΰ ύπό των άρχων’ κατ έκτι- 
μησιν προσδιορισμένου τέλους δημοσίων θεαμά
των, τιμωρείται διά προστίμου μεχ.ρι του τετραπλά 
σίου τοΰ μή πληρωθέντος τέλους, οπερ εν παση πε- 
ριπτώσει καταλογίζεται ιδιαιτέρως εις τόν θεα 
ΤΡ°Δ?ά πάσαν άλλην παράβασιν τοΰ νόμου καί τών 
κατ’ έξουσιοδότησίν αύτου έκδιδομένων Β^ Δια τα 
γμάτων έπιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχ. άυυυ 
κατά τοΰ θεατρώνου άναλόγως δε της συγκεκριμ 
μένης παραβάσεως καί κατά των ύπ,αλληλων του δη
μοσίου θεάματος καί κατά του ταμιου.

■Ενοικιαστής είσπράττων τέλος μη νενομισμενον 
ή οπωσδήποτε ένεργών παρά τας διατάξεις των νό 
μων καί διαταγμάτων τών διεπ.όντων _το ένοικιαζο- 
μενον έσοδον, καί παρά τους ορούς της οικε ας δια 
κηρύξεως, τιμωρείται διά_ πΡοστ(^^00δρ?γμ.^ο1ρ° 
έως 5.C00 καί έν ύποτροπη μέχρι 50 000. Ο 
γός τών Οικονομικών δύναται να κηρυσση έκπτωτον 
ένοικιαστήν καθ’ οδ όριστικως έπεβληθη τετράκις το 
κατά τήν παροΰσαν παράγραφον προστιμον.

Τά άνωτέρω πρόστιμα έπιβάλλονται δια πραξεως 
τοΰ Οικονομικού "Εφόρου κοινοποιουμένης δι? δικα
στικού κλητήρος ή δημοσίου όργάνου. Δια της πρα
ξεως ταύτης προσδιορίζεται καί καταλογίζεται και 
τό όψειλόμενον τέλος· ,

Κατά τής πράξεως ταύτης έπιτρεπεται είς_τονδι 
αύτής καταλογισθέντα προσφυγή ένωπιον του διοι
κητικού δικαστηρίου τών φορολογικών παραβάσεων, 
κοινοποιουμένη είς τόν έκδόσαντα την πραξιν Οικο
νομικόν "Εφορον, έντός εϊκοσιν ήμερων απο της κοι 
νοποιήσεως ταύτης. _ ,

Έν περιπτώσει καθ’ ήν τό προστιμον τούτο έπε- 
βλήθη ούχί προσωπικώς είς τόν διευθυντήν .η τό 
όργανωτήν τοΰ δημοσίου θεάματος άλλά εις τό πρ _ 
σωπον τό ύποκατααταθέν ύπό του δργανωτου του 
δημοσίου θεάματος είς τήν διευθυνσιν, την δρΥ^ν 
σιν ή τήν διαχείρισιν αύτοΰ κατα τήν
2 τοΰ άνωτέρω άρθρου 1 ή είς τους υπαλλήλους του 
δημοσίου θεάματος, κηρύσσεται διά της άνωτέρω

κλήσεων, ών τό άντίτιμον προεισπράττεται παρά τοΰ | 
θεατρώνου, κατ’ οϋδένα δέ λόγον έπιτρεπεται ή δια 
θεσις τοιούτων προσκλήσεων καί ή άνταλλαγη αυ
τών είς τό Ταμεΐον τοΰ θεάματος δΓ εισιτηρίων.

Ετιστροφή τελών μή διατεθέντων 
έσφραγισσένων εισιτηρίων

Ό θεατρώνης κατέχων άδιάθετα έσφραγισμένα 
εισιτήρια δικαιούται έντός 15 ήμερων άπό της λη- 
ξεως τής θεατρικής περιόδου νά. έπιστρ.εψη _ταυτα 
είς τόν Οικονομικόν ’Έφορον πλήρη μετά του στε
λέχους αύτών καί όλοκλήρου τής δέσμης εις ήν άνή-

Διά Β. Διατάγματος καθορίζεται ή διαδικασία τής 
έπιστροφής τοΰ τέλους τών έπισημανθέντων και μη 
διατεθέντων είσιτηρίων.
ΆπαλλαγαΙ έκ τών τελών δημοσίων θεαμάτων

’Απαλλάσσονται τών τελών δημόσια θεάματα τε
λούμενα κατά τήν διάρκειαν καί έντός τοΰ χώρου 
τής Διεθνοΰς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης, ή κατα την 
■διάρκειαν έκθέσεων όργανουμένων ύπό τή_ς Επιτρο
πής ’Ολυμπίων καί Κληροδοτημάτων έν τώ Ζαππειω 
Μεγάρω
Περί διαθέσεως δι ένοικιάσεως τών «ατά τον 

παρόντα νόμον τελών.
Έπιτρέπεται είς τόν ‘Υπουργόν τών Οικονομικών 

νά διαθέτη δι’ ένοικιάσεως καθ’ οίασδήποτε τοπικός 
περιφέρειας καί καθ’ οίασδήποτε .χρονικάς περιό
δους τό κατά τόν παρόντα νόμον έσοδον συμπερι
λαμβανομένων καί τών προσθέτων τελών.

Διά Β· Διαταγμάτων καθορισθήσονται οί οροί 
ύφ" ους διεξάγονται αί δημοπρασίαι διά _τήν ένοι- 
κίασιν τοΰ εσόδου καί είδικώτερον τά των επιτρο
πών διεξαγωγής αυτών, τά τοΰ καθορισμού του έλα- 
χίστου όρίου τής πρώτης κατά τήν δημοπρασίαν 
προσφοράς, τά τών παρασχετέων έγγυήσεων, ώς καί 
τά τών καταπτώσεων αύτων ύπέρ_τοΰ Δημοσίου, τά 
τών έπαναληπτικών δημοπρασιών, τά τών εγκρί
σεων αύτών, αί ύποχρεώσεις τοΰ άναδεικνυομένου 
ένοικιαστοΰ, ό καθορισμός τών δόσεων, τού ένοικίου 
καί αί συνέπειαι τής καθυστερήσεως αυτών, αί περι
πτώσεις καθ’ άς κηρύσσεται έκπτωτος ό ένοικια- 
στής, τά τοΰ άναπλειστηριασμοΰ είς περιπτώσεις 
ταύτας καί πάσα άλλη λεπτομέρεια.

Είς τάς δημοσιευομένας προκηρύξεις περί ε,ν01’ 
κιάσεως τού κατά τόν παρόντα νόμον έσόδου δυνα- 
ται ό 'Υπουργός τών Οικονομικών έκτος τών υπο
χρεώσεων τών έπιβαλλομένων είς. τούς ένοικιαστας 
έκ τών διατάξεων τού παρόντος νόμου καί των.προς 
έκτέλέσιν αύτοΰ έκδιδομένων Β. Διαταγμάτων να άνα- 
γράφη ειδικούς ορούς δι’ών δημιουργουνταιπρόσθετοι 
υποχρεώσεις άναφερόμεναι είτε είς τάς καταβλη
τέας έγγυήσεις είτε είς τόν τρόπον τής καταβολής 
τού ένοικίου είτε είς τόν τρόπον τής παρ αύτων 
είσπράξεως τοΰ ένοικιαζομένου έσόδου, έπιτρεπο^ 
.μένου τοΰ καθορισμού τής ποινής τής έκπτώσεως του 
ένοικιαστοΰ έν περιπτώσει άθετήσεως ένός, πλειό 
νων ή καί δλων τών ειδικών τούτων ορών.

Ό "Υπουργός τών Οικονομικών έχει τό άπολυτον 
δικαίωμα νά έλέγχη άν τηρώνται παρά τών ένοι- 
κιαστών αί διατάξεις περί φορολογίας δημοσίων 
θεαμάτων καί άν συμμορφώνται οΰτοι πρός τθυ9 °" 
ρους τής διακηρύξεως. είδικώτερον δέ νά έλέγχη 
είς τά γραφεία τών ένοικιαστών, τάς έκδιδομενας 
άδείας τελέσεως δημοσίου θεάματος, τά. βιβλία κα- 
ταχωρήσεως τούτων, τά σφραγιζόμενα εισιτήρια των 
τακτικώς καί έκτάκτως όργανουμένων δημοσίων θεα
μάτων ώς καί τά βιβλία καταχωρήσεως_ σφραγιζο- 
μένων εισιτηρίων καί παν έτερον στοιχεΐον άναφε- 
ρόμενον είς τήν διαχείρισιν τής ένοικιάσεως του 
έσόδου.

"Η άνωτέρα αΰτη έποπτεία καί ό έλεχγος άσκει·
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Παραγωγή Radio Pictures

ΓΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΒΑΛΣ
Ομιλούσα αγγλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε·.
Πρόκειται γιά ένα φιλμ προωρισμένο άποκλει- 

?τι,κ“ ν® ευχαρίστηση τά μάτια καί τ’ αύτιά. Ή 
υποθεσις άφ,ελής καί ασήμαντη, είναι μάλλον γιά 
μικρά παιδιά. 'Αλλά τό δλον. χάρις στή μουσική 
του, στους χορούς του καί στά χρώματά του (γιατί 
τό φίλμ είναι δλο χρωματιστό μέ τό νέον σύστημα 
«Τεχνικολόρ- πού έπιτρέπει τήν φωιογράψησιν 3 
Χρωμάτων μέ δλας τάς άποχρώσεις καί τούς συνδυ
ασμούς των) παρακολουθεϊται εύχάριστα.

Πρωταγωνιστούν ή Στέφι Ντιούνα, ή γνωστή μας 
Κουκαράτσα ·, καί ό διάσημος χορευτής τών θεά

τρων τού Μπροντγουαίη, τού όποιου τό δνομα μοΰ 
διαφεύγει. Καί οί δυό, στό είδος τους είναι άξιό- 
λογοι.

Παραγωγή Warner Bros

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό Ρέξ»
Εκμετάλλευσις: Γουώρνερ Μπρος Φ. Νάσιοναλ Α.Ε.

Τό φίλμ αύτό έξιστορεΐ τό ύψηλόν έργον τής 
πρώτης άγγλίδος διπλωματούχου νοσοκόμου, τής 
Φλώρανς Ναϊθίγκελ, πού ύπήρξε καί ή ίδρύτρια τοΰ 
Ερυθρού Σταυρού, κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον. 

Παρά τήν μεγάλην άντίδρασιν τών ιατρών καί τοϋ 
πολιτικού καί στρατιωτικού κόσμου τής Αγγλίας,

πράξεως ώς συνυπεύθυνος διά τε τήν πληρωμήν τού 
τέλους καί τοϋ προστίμου καί ό διευθυντής ή όργα- 
νωτής τού δημοσίουθεάματος (θεατρώνης) δυνάμε- 
νος, έπίσης καί έν τή περιπτώσει ταύτη νά άσκήση 
τό ένδικον μέσον τής προσφυγής.

Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω ποινών, ό Οικονομι
κός 'Εφορος έξ επαγγέλματος ή έπί τή αιτήσει τού 
ενοικιαστοΰ, εφ δσον ή εϊσπραξις τοΰ έσόδου άνε- 
τέθη είς ένοικιαστήν, δύναται διά τής Αστυνομικής 
Αρχής νά άπαγορεύση τήν λειτουργίαν τοΰ δημο
σίου θεάματος, έφόσον είς τό δημόσιον τοΰτο θέαμα 
παρετηρήθησαν παραβάσεις, μέχρι τής πλήρους συμ- 
μορφώσεως τοΰ θεατρώνου πρός τάς διατάξεις περί 
φορολογίας τών δημοσίων θεαμάτων καί έξοφλή- 
σεως παντός ύπ’ αύτοΰ όφειλομένου τυχόν τέλους 
ή προστίμου.

Εν περιπτώσει ενοικιάσεως τού έσόδου, τά διά 
πράξεως τού Οικονομικού ’Εφόρου καταλογιζόμενα 
τέλη αποδίδονται είς τόν ενοικιαστήν, τών καταλο. 
γιζομένων προστίμων άνηκόντων είς τό Δημόσιον

Τελιχαί δίητάξεις
Άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος Ηό 

μου καταρχούνται πασαι αί κείμεναι διατάξεις περί 
φορολογίας δημοσίων θεαμάτων. 'Ωσαύτως καταρ 
γοΰνται πασαι αί διατάξεις νόμων, γενικαί ή είδικαί. 
δι’ ών έπιβάλλονται πρόσθετα τέλη δημοσίων θεα
μάτων ή τροποποιούνται τά ύφιστάμενα τοιαΰτα, 
άπογορευομένης έφ,εξής τής άνευ νόμου έπιβολής 
προσθέτων τελών, ώσαύτως δέ καταργοϋνται πασαι 
α'ι διατάξεις έτέρων νόμων δΓ ών καθιεροΰνται γε
νικοί η είδικαί άπαλλαγαί έκ τής φορολογίας τών 
δημοσίων θεαμάτων ή γενικαί ή είδικαί μειώσεις τής 
φορολογίας ταύτης, έν γένει δέ καταργεϊται πάσα 
διάταξις άντικειμένη είς τόν παρόντα νόμον. 

της εποχής εκείνης, κατώρθωσε νά διοργανώση 
υγειονομικά συνεργεία καί ξεκίνησε γιά τήν Κρι
μαία, δπου παρέσχε άνεκτιμήτους ύπηρεσίας στά 
μαχομενα στρατεύματα τών ’Άγγλων.

Σκηνοθέτης είναι ό γερμανός Βίλχελμ Ντίτερλε. 
ό δημιουργός τοΰ «Παστέρ .
, * θ Λευκός ’Άγγελος είναι τοΰ ίδίου στύλ. 
Εργον άνώτερον, μέ υψηλές ιδέες καί μορφωτικό 

σκοπο.
, Σκηνογραφίες, άτμοσφαΐρα, φωτισμός, φωτογρα

φία, δλα είναι άμεμπτα. Μόνον ό όυθμός είναι 
βραδύς.

Τήν Φλώρανς Νάϊθίγκελ, τήν «γυναίκα μέ τό 
φανάρι δπως τήν άπεκάλεσε πρώτος ό ποιητής 
Λογκφέλοου. ύποδύεται ή Καίη Φράνσις. Ή δημιουρ; 
για της μπορεί νά καταταχθή μεταξύ τών ώραιο- 
Τξρων τού 1936-1937. Ή μεγάλη καλλιτέχνις, πού σέ 
κάθε της νέα έμφάνισι δείχνει μιά σταθερή έξέλιξι 
είναι άφθαστη σέ φυσικότητα καί άπλοτητα. Στό

·τ^<’ Ναϊθίγκελ άπέδωσεν δτι ίσως καμμιά 
άλλη ηθοποιός θά μπορούσε νά έπιτύχη. Άλλά καί 
°λοι οί συμπράττοντες ήθοποιοί μελετημένοι κα> 
καθένας στή θέσι του:

Τό φιλμ, παρά τ’ άνωτέρω. δυστυχώς δέν ήρεσε 
πολύ, λόγω τής βαρείας του άτμοσφαίρας.

Παραγωγή General Production

ΕΝΑΣ ΜΕΓΆΛΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη στό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις: Άμολοχίτη, Βουλγαρίδη - Α.Ε Κ.Ε

Άπό τήν έποχή τής «Σερενάτας Σοΰμπερτ· οί 
κινηματογραφικοί παραγωγοί δέν έπαυσαν νά μάς 
βομβαρδίζουν κάθε τόσο μέ τά μουσικά λεγάμενα 
φίλμς. Μέσα σ’ αύτά υπήρξαν αναμφισβήτητα καί 
μερικά άξιόλογα, άλλά ησαν τά λοιπά έργα γυρι
σμένα», έπάνω σέ καλούπια δήθεν «έμπορικά». μέ 
τόν άποκλειστικόν σκοπόν νά έκμεταλλευθοϋν τήν 
φήμην ένός δοξασμένου μουσικού καί νά άποφέρουν 
ασφαλή κέρδη στις έπιχειρήσεις των.

Τό ~ Ένας μεγάλος ερως τοΰ Μπετόβεν» δέν 
μπορεί νά καταταχθή σ’ αύτή τήν κατηγορίαν Ό 
Αμπέλ Γκάνς. ό δημιουργός του, ύπήρξεν ένας άπό 

τους πρωτοπόρους τοΰ Γαλλικού Κινηματογράφου.
Τό περίφημον έργον τού «La roue», πού δέν είχα

με τήν εύτυχία νά γνωρίσωμε, ήταν άπό τά πρώτα 
που έδειξαν τις δυνατότητες τής Κινηματογραφικής 
Τέχνης καί κατέπληξε τόν κόσμο μέ τήν τεχνική του.' 
Εμείς δέν θά ξεχάσωμε τό Κατηγορώ του, πού 

παρά τούς μελοδραματισμούς καί τόν πομπώδη 
τόνον του. (άς μή ξεχνούμε πώς ήταν καί ή εποχή 
τέτοια) μας έχάρισε στιγμές δυνατής συγκινήσεως

Άλλά δυστυχώς δ Άμπέλ Γκάνς δέν έξηλίχθη. 
Παρέμεινε έως σήμερον ό προπολεμικός σκηνοθέτης, 
ακολουθών τις ίδιες αρχές καί τήν ίδια τακτική. 
Πομπώδης καί μελοδραματικός. "Έτσι είναι καί ό 
Μπετόβεν του.

Κοντά σέ δύο σκηνές καθαρού ΚινηματοΥράφου 
(ή σκηνή πού ό Μπετόβεν, ξαναβρίσκοντας τήν ακοή 
του, συνθέτει στόν έρημικό μύλο τήν «άπασσιονάτα» 
του ένώ μαίνεται έξω ή καταιγίδα, καί ή ώραιοτάτο 
σκηνή τού θανάτου του ένώ έκτελεΐται μέ έπιτυχία 
στή συναυλία τό περίφημον «Meserere , πόσα πράγ
ματα περιττά καί χωρίς ένδιαφέρον !

_ Ο Χάρρυ Μπώρ. τόν όποιον τελευταίως λόγω 
τής προτιμήσεως π·ύ τού έπιδεικνύει τό κοινόν, ο[ 
παραγωγοί τόν χρησιμοποιούν περισσότερο άπ’ δτ

ποέπει καί γιά ρόλους ακαταλλήλους δι αυτόν 
έρμηνεύει τόν Μπετόβεν, Χάρις στό ταλέντο του 
κατορθώνει νά δώση μιά ένδιαφέρουσα, δημιουργία- 
’Άλλωστε είναι καί ό μόνος έκ τών ήθοποιών που 
Ικανοποιεί. _ , . .Τό καλλίτερο μέρος του φιλμ είναι, και κατα 
πολύ τό μουσικόν- Επίσης αξιόλογη ή φωτογρα
φία, μέ μερικές εικόνες εξαιρετικής ώμορφίας.

Γενικά πρόκειται γιά ένα έργο, με πολλά μειο
νεκτήματα καί ίσα προτερήματα πού άξίζει κάνεις 
νά τό παρακολουθήση.

Παραγωγή Paramount
Η ΦΩΝΗ TOY IIΕIIΡΩΜ ΕΝΟΥ 

•Ομιλούσα άγγλιστί Προεβλήθη στό ’Αττικόν 
Έκμετάλλευσις Άμολ. Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ- Ε.

Είναι άποκαρδιωτικό γιά τό κοινόν μας, έργα 
σάν τήν Φωνή τοΓ’ πεπρωμένου» (Πήτερ Ίμπερ- 
στον) νά περνάν απαρατήρητα- Είναι ζήτημα άν 
ποτέ άλλοτε, ό Κινηματογράφος, έπέτυχε νά παρου 
σιάση τόσον ποιητικό, τόσον λεπτό καί έξιδανικευ; 
μένο" έρωτικό δράμα δπως αύτό Από τήν άρχή 
έως τό τέλος τό φιλμ είναι μιά συνεχής καλλιτεχνι
κή άπόλαυσις. , _

Τό έργον διαιρείται σέ τρία μέρη. Εμείς προτι
μούμε τό . τελευταίο, τό όνειρόδραμα, πού είναι 
άκριβώς έκεΐνο πού παραγνωρίστηκε άπό τό κοινόν 
μας.

Ό Χένρυ Χατγουαίη, στόν όποιον όφειλονται 
καί «Οί Λογχοφόροι τής Βεγγάλης , έπέτυχε πραγ
ματικόν άθλον μέ τήν σκηνοθεσίαν τού έργου τού
του. Πόση λεππότης. πόσος λυρισμός καί πόσο 
γούστο διακρίνουν τις εικόνες του!

Ή Άννα Χάρντιγκ καί ό Γκάρυ Κοΰπερ. είναι 
καί οί δυό άφθαστοι.

Τό φίλμ δπως έγράψαμε καί παραπάνω παρα
γνωρίστηκε άπό τό κοινόν μας- Κρίμα! Τέτια έργα 
είναι άπό έκεΐνα πού τιμούν τήν Κινηματογραφικήν 
Τέχνην καί τήν φέρνουν σέ καλλιτεχνικό έπίπεδο 
άνώτερο τού θεάτρου

Παραγωγή ' Radio Pictures., 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΥAPT
’Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στό «Τιτάνια» 

dubbing
Έκμετάλλευσις: Έλλ. Κινημ- Ενωσις

Ή Κάθριν Χέπμπουρν θέλησε νά_ μιμηθη τ° πα
ράδειγμα τής Γκάρμπο καί τής Ντήτριχ, τών μεγά
λων συναγωνιστριών της, πού «έγύρισαν- τήν Βα
σίλισσαν Χριστίνα· καί τήν Αικατερίνην της Ρωσ- 
σ(ας· καί έγύρισε» κΓ αύτή τήν τραγική βασίλισσα 
τής Σκωτίας Μαρία Στούαρτ· Τό φίλμ είναι παρμένο 
άπό τό όμώνυμο θεατρικό έργο τού ,άμερικανοΰ 
συγγραφέως Μάξουελ Άντερσον καί έχει, σκηνο- 
θετηθή άπό τόν άξιόλογον ρεζισέρ Τζών Φόρντ.

'Η «Μαρία Στούαρτ» ώς φιλμ κρινόμενον, μάλλον 
ώς άποτυχία πρέπει νά θεωρηθη- Ό Τζών Φόρντ, 
παρά τό ταλέντο του καί τήν μαεστρία του, δέν 
κατώρθωσε νά τού δώση τήν πνοή πού δέν είχε 
τό έργον τοΰ ’Άντερσον. Ή σκηνογραφία, τά κο
στούμια. οί τύποι, είναι δλα στή θέσι τους._ Αλλά 
τό έργον είναι άτυχές βασικά Άπό τό δράμα τού 
■Άντερσον λείπει ή άναδημιουργική πνοή πού δίνει 
ζωή στήν ιστορία. Ό Τζών Φόρντ θέλησε νάκολου- 
θήση πιστά τό θεατρικό έργο καί γι’ αύτό καί τό 
σύνολον έχει θεατρική άρχιτεκτονική. Μερικές εικό
νες δπως ή σκηνή τοϋ δικαστηρίου καί ή τελευταία 
κατά τήν όποίαν ή Στούαρτ όδηγεΐται στό ικρίωμα.

έχουν δραματικό μεγαλείο. Καί ή φωτογραφία 
είναι σέ ώρισυένες στιγμές άριστουργηματική.

Ή Κάθριν Χέπμπουρν. παρ’ δλο τό άναμψισβή- 
τητο ταλέντο της. δέν κατορθώνει νά δώση ζωή, 
νά «γέμιση» μέ τήν παρουσία της τό φίλμ, Ή δημι
ουργία της είναι καλή, άλλά μπορούσε νάταν καί 
καλλίτερη, άν τήν έβοηθοϋσε κάπως περισσότερο 
τό έργον. Ό Φρέντερικ Μάρς ύίτερβολικός αύτή τή 
φορά. 'Η ύποδυομένη τήν Ελισάβετ έχει μεγάλη 
όμοιότητα φυσιογνωμίας μέ τήν άμείλικτη βασί 
λισσα

Παραγωγή 20th Century - Fok

ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα 

dubbing
Έκμετάλλευσις: ‘ Φόξ Φιλμ A- Ε..,

Τό φίλμ αυτό είναι παρμένο άπό ένα κομμάτι 
τής άμερικανικής ιστορίας. Ή μεγάλη δικαστική 
πλάνη τοΰ άμερικανικοΰ στρατοδικείου, πού έγεινε 
άφορμή νά καταδικασθή σέ φοβερά μαρτύρια ό 
άθώος δόκτωρ Σάμουελ Μάντ. ως συνεργάτης στή 
δολοφονία τοΰ Προέδρου τών ’Ηνωμένων Πολιτειών 
Αβραάμ Λίνκολν, έδωσε άφορμήν στόν έκλεκτόν 
σκηνοθέτην Τζών Φόρντ νά έπιτύχη ένα σκληρό καί 
δυνατό δράμα, πού άπακαθιστά τήν φήμην του άτυ
χους γιατρού. , ,

Όλο τό μέρος πού εκτυλίσσεται στις φυλακές 
τής νήσου τών Καρχαριών, είναι έξαιρετικά ένδια
φέρον. Σκηνές ζωντανές διαδέχονται ή μιά τήν 
άλλη. Ή άπόδρασις τού Μάντ συναρπαστική.,

Άλλά καί τό πρώτον μέρος είναι άξιόλογο. 
Μόνον πού ό ρυθμός είναι κάπως βραδύς.

Ό Γουώρνερ Μπάξτερ, ένας άπό τούς μεγάλους 
εύνοουμένους τοΰ άμερικανικοΰ κοινού, πού σπάνια 
βλέπομε στόν τόπο μας, ύποδύεται τόν δόκτωρα 
Σάμουελ Μάντ· Είναι πολύ καλός. Τό παίξιμό του 
συγκρατημένο καί φυσικό. Ή Γκλόρια Στούαρτ. που 
δέν έχει νά κάνη πολλά πράγματα, είναι νόστιμη κα 
χαριτωμένη. . , ,

Γενικά τό φίλμ αύτο, που έκριθη ευμενέστατα 
παντού δπου προεβλήθη. μπορεί άξιόλογα νά κατα 
ταχθή μεταξύ τών καλών τής έφετεινής άμερικανι- 
κής παραγωγής.

Παραγωγή Warner Bros

ΠΑΛΑΣ ΟΤΕΛ
Ομιλούσα αγγλιστί Προεβλήθη στόν «Όρφέα» 

Έκμετάλλευσις Γουώρνερ Φ. Νάσιοναλ A. Ε.

Τό «Πάλαε Ότέλ» ανήκει στήν κατηγορίαν τών 
φαντασμαγορικών ρεβύ, στις όποιες ή «Γουώρνερ 
Μπρος έχει σχεδόν τήν άποκλειστικότητα. «Gold 
niggers 1936 είναι ό πραγματικός του τίτλος.

Τήν υπόθεσι τοΰ έργου άποφεύγομε νά τήν κρί
νομε. Είναι άσήμαντη, δπως είναι καί ή, περισσό
τερες στό είδος αύτό. καί χρησιμεύει άπλως _ως 
πρόσχημα διά νά μάς παρουσιάσουν δλα έκεινα 
τά ύπέροχα μπαλλέτα καί ταμπλώ. Άς,σημειωθη 
δτι τά τελευταία είναι άσφαλώς άπό τά ωραιότερα 
πού παρουσίασε ποτέ ό Κινηματογράφος. Τόσον το 
βάλς. μέ τις άπειρες χορεύτριες μέ τά πιανα, δσον 
καί τό «Γκούντ-νάϊτ μπέμπη (Τραγούδι του Μπροντ
γουαίη) τό τραγούδι πού βραβεύτηκε ώς το, ωραιό
τερο τοΰ 1936. μέ τήν πρωτοτυπία καί τήν υπέροχη 
φωτογραφία του. είναι σκηνές πού_ άφήνουν τον 
θεατή κυριολεκτικά κατάπληκτο. Κρίμα που παρο
υσία πράγματα πλαισιώνονται άπό μέτριον συνολον

Άπό τούς ηθοποιούς καλλίτεροι οι δυο κωμικοί
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U ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ■
Ή περίοδος τής Άποκρηδς καί τοΰ Καρναβάλου, 

πού παρέλυε τήν κίνησιν τών κινηματογράφων, πα- 
ρήλθεν, διά νά έπανέλθουν αί κινηματογραφικοί έπι· 
χειρήσεις είς τόν δξύτατον άνταγωνισμόν. διά τής 
προβολής τών καλυτέρων των ταινιών.

’Ήδη, άπό τής παρελθούσης Δευτέρας, προβάλ
λεται δ,τι έκλεκτόν άπέμεινε είς τήν συλλογήν τών 
έργων έκάστου κινηματογράφου συναγωνιζόμενοι 
άλλήλους. άκόμη καί είς τάς διά τών έφημερίδων 
μεγάλας καταχωρήσεις διαφημίσεων, δΓών καλείται 
τό κινηματογραφόφιλου κοινόν νά προσέρχεται ένω· 
ρίς πρός άποφυγήν τοϋ συνωστισμού!! πού,.· κατά 
πάσαν πιθανότητα δέν θά παρατηρεϊται καί είς τό 
μέλλον, είς τούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών.

Μέ τήν βοήθειαν τής φαντασίας τών Ελλήνων 
επιχειρηματιών τοΰ εύκόλου κέρδους, τό όποιον νο
μίζουν δτι άποδίδει ό κινηματογράφος έν Έλλάδι, 
οί κεντρικοί κινηματογράφοι τών ’Αθηνών, μέ τήν 
προσθήκην τοΰ Σινεάχ, έφθασαν τόν άριθμόν ΔΕΚΑ 
πλήν τών β' βιζιόν, τών λαϊκών κεντρικών καί τών 
συνοικιακών τοιούτων. Ήμπορεΐ έπομένως πας τις 
νά φαντασθή τόν βαθμόν τής έργασίας ένόςέκάστου 
Κινηματοθεάτρου, δταν γνωρίζη δτι ό άριθμός τών 
θεατών κυμαίνεται μεταξύ 100—125 χιλιάδων έβδο- 
μαδιαίως. Διά νά αύζηθή άκόμη περισσότερον ό 
άριθμός τών θεατών τών κεντρικών μεγάλων Κινη
ματογράφων, τό φανταζόμεθα κάπως δύσκολον. κα
θόσον ή τρέχουσα περίοδος παρουσίασε μέχρι σήμε
ρον μίαν αΰζησιν 20 ο)ο περίπου καί έπομένως δι
καιολογείται μία τοιαΰτη πρόβλεψις. Πάντως θά ηΰ· 
χόμεθα νά διαψευσθώμεν.

Τήν παρελθοϋσαν Πέμπτην έκαμε έναρξιν τών τα
κτικών του παραστάσεων ό νέος ειδικός Κινηματο
γράφος Σινεάκ, κάτωθεν τοΰ μεγάρου Ρέξ

’Από τής ήμέρας τής ένάρξεώς του καί μέχρι σή-

Ό Ντίκ Πάουελ άπλώς συμπαθής στήν έμφάνισι καί 
στό παίξιμο, άλλά πολύ καλός τραγουδιστής. Ή 
Γκλόρια Στούαρτ μάλλον ώς στοιχεΐον διακοσμητι- 
κόν μπορεί νά κριθή. Υπέροχη στό τραγούδι της ή 
Γουΐνι Σόου.

Γιά δσους άρέσκονται στό είδος αυτό τών φίλμς, 
τό «Πάλας Ότέλ συνιστάται άνεπιφυλάκτως.

Παραγωγή Projectograph.

ΜΗΝ ΚΟΙΜΗΘΗΣ- ΠΡΙΝ ΣΕ ΦΙΛΗΣΩ
ΌμιλοΟσα γερμανιστί Προεβλήθη στό «’Αττικόν 

Έκμετάλλευσις Έμμ. Καλόγηρος
Είχαμε καιρό νά δοΰμε γερμανική όπερέττα 

τόσον χαριτωμένη καί ευχάριστη. Δέν πρόκειται 
φυσικά γιά καμμιά μεγάλη καλλιτεχνική έπιτυχία ή 
γιά κανένα πρωτότυπο έργο πού δνοίγει νέους 
δρόμους στήν Κινηματογραφική Τέχνη. Άλλά τό 
δλον είναι τόσον νόστιμο, δροσερό καί καλοβαλ
μένο, πού χαρίζει στόν θεατή I ώρες ξενοιασιάς.

Ή μουσική τοΰ Ρόμπερτ Στόλτζ συντείνει πολύ 
σ’ αύτό

Πρωταγωνιστεί ή Λιάνε Χάϊντ. ή όποία φαίνεται 
πώς κατέχει τό μυστικόν τής αίωνίας νεότητος. 
Είναι πιό ώμορφη, πιό κομψή καί πιό νέα άπό κάθε 
άλλη φορά. Τήν περιστοιχίζει ένα σύνολον άπό 
τούς πιό γνωστούς γερμανούς ήθοποιούς.

Τό φιλμ έδώ ήρεσε, δεδομένου άλλωστε δτι είναι 
άπ’ έκεΐνα πού εύχαριστοΰν κάθε είδους κοινόν. 

μερον, παρετηρήθη καταπληκτική προτίμησις τοΰ 
κοινοΰ πρός τό είδος αύτό τοΰ Κινηματογράφου, 
πράγμα τό όποιον άποδεικνύει πολιτισμόν προηγμέ- 
νον, Τόν όποιον πολλοί ξενομανεΐς νεοέλληνες θέ
λουν νά μάς άμφισβητήσουν.

Έκεΐνο μόνον τό όποιον μάς κάμη νά φοβούμεθα 
πολύ, είναι ή μίμησις. Μή τυχόν, δηλαδή, ή έπιτυ
χία τοΰ Σινεάκ, παρακινήσει διαφόρους έπιχειρημα- 
τίας τοΰ εύκόλου κέρδους καί δημιουργήσουν είς τό 
μέλλον δέκα κινηματογράφους τοΰ είδους Σινεάκ, 
πράγμα τό όποιον καί αύτούς θά ζημιώση καί τάς 
άλλάς τακτικός κινηματογραφικός έπιχειρήσεις.

Σχετικώς μέ τήν έμφάνισιν τοΰ Σινεάκ δέν έχο- 
μεν είμή μόνον έπαίνους ν’ άπευθύνομεν είς τήν διεύ- 
θυνσίν του. Τάξις. εύπρέπεια, προθυμία, καθαριό- 
της!

Τό πρόγραμμα τοΰ κινηματογράφου έπίσης πολύ 
ένδιαφέρον διά παντός είδους καί πάσης ήλικίας 
κοινόν.

'Όλα αύτά μαζί μέ τό εύθυνόν είσιτήριον καί τήν 
πεπειραμένην, περί τό είδος αύτό τοΰ κινηματογρά 
φου, διέύθυνσιν, μάς υποχρεώνουν άφ’ ένός μέν νά 
συγχαρώμεν τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν νά δώ
σουν είς τήν πόλιν μας ένα τόσον ώραΐον, εύθυνόν 
άλλά καί πολιτισμένον θέαμα καί άφ’ έτέρου νά εύ- 
χηθώμεν είς τούς ίδιους, τούς φορείς τοΰ πολιτισμού 
διά τοΰ κινηματογράφου, εΰώδοσιν τών έργασιών των.

Κατά τό παρελθόν είκοσαήμερον προεβλήθησαν 
είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς Κινηματογράφους τών 
’Αθηνών τά έξής έργα κατά τάς ακολούθους ήμερο- 
μηνίας.

Παλλάς: 1—7 Μαρτίου «Βέρα Ίβάνοβνα μέ τόν 
Χάνς Άλμπερς, 8—14 Μαρτίου Βασίλισσα χωρίς 
στέμμα» μέ τήν Ντολορές ντέλ Ρίο καί 15—21 «Ό 
πρίγκηψ τών δολλαρίων» μέ τόν Γκάρρυ ΚοΟπερ.

’Αττικόν .- 1—7 Μαρτίου «Μή κοιμηθής πριν σέ 
φιλήσω μέ τήν Λιάνε Χάϊντ, 8—14 Μαρτίου «Ό πει
ρασμός» μέ τήν Μαρί Μπέλ καί 15—21 ίδίου Ή 
έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας» ταύτοχρόνως μέ 
τό *Ρέξ .

Σπλέντιτ : 1—7 Μαρτίου «Μάνυα» ταύτοχρόνως 
μέ τό ^Τιτάνια μέ τήν "Ολγα Τσέχοβα. 8—14 ίδίου 
τό αύτό έργον διά δευτέραν έβδομάδα καί 15—21 
«Πράσινο ντόμινο» μέ τήν Ντανιέλ Νταριέ·

Ρέξ. 1—7 Μαρτίου Πέερ Γκύντ» μέ τόν Χάνς 
"Αλμπερς, 8 — 14 ίδίου «Σκάνδαλον στήν "Οπερα 
μέ τούς κωμικούς άδελψούς Μάρξ καί 15—21 ίδιου 
Ή έπέλασις τής έλαφράς ταξιαρχίας» ταύτοχρόνως 

μέ τό »’4ττικό>».
Όρφεύς: 1—7 Μαρτίου «Τά δύο κοθόνια» μέ τόν 

Χονδρόν καί τόν Λιγνόν, 8 — 14 ίδίου «Πάλας Ότέλ 
μέ τόν Ντίκ Πάουελ καί 15 21 θάλασσες τής Κί
νας» μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ.

Τιτάνια: 1—7 Μαρτίου Μάνυα ταύτοχρόνως μέ 
τό Σπλέντιτ*, 8—14 ίδίου 'Σκιές πού περνοΰν» μέ 
τήν Μέρλ Όμπερον καί 15-21 «Οί δύο μάγγες».

Πάν&εον: 1—7 Μαρτίου Κατηγορουμένη είσαι 
άνήλιξ· μέ τήν Λωρέττα Γιώγκ, 8—14 ίδίου «Ή δε
σποινίς προϊσταμένη» μέ τήν ’Άννυ Όντρα καί 15 
—21 Παρίσι—Πετρούπολις μέ τήν Ρενάτε Μύλλερ.

’Απόλλων : 1—10 Μαρτίου «Ρότσιλδ μέ τόν Τζώρτζ 
"Αρλις, 11—17 Μαρτίου Γούπη μέ τόν Έντυ Κάν- 
τορ καί 18-24 ίδίου ’Αψηφώντας τόν θάνατον .

Ίντεάλ : 1—7 Μαρτίου Ή χαραυγή τής δόξης»β 
βιζιόν, 8—14 ίδίου Σιμούν» καί 15—21 Τό σπήτι 
τοΰ μυστηρίου .

Κατά τέ τελευταΐον είκοσαήμερον οι κεντρικοί ΠΑΝΘΕΟΝ «"Ενας μεγάλος έρως τοΰ Μπετόβεν·,Χ Μπώρ
Κινηματογράφοι Α βιζιόν τών ’Αθηνών, επραγματοποιώ- Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 558
σαν τά κάτωθι εισιτήρια. Τρίτη 23 711

Έβδομάς 22-28 Φεβρουάριον 1937.
ΠΑΛΛΑΣ «Ίντερμέτσο», Τρέζι Ροΰντολφ.

Τετάρτη 24
Πέμπτη 25
Παρασκευή 26 * »

772
769
864

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 1602 Σάββατον 27 » » 1069
Τρίτη 23 1180 Κυριακή 28 » » 1691
Τετάρτη 24 1013

975
832

1015

Τό δλον * 6434
Πέμπτη
Παραοκευή

25 ’ »
26 Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 

τοΰ ανωτέρω έργου εις τόν αύτονΣάββατον 
Κυριακή

27 · ·
28 » . _

Τό δλον »
1531
8118

Κινηματογράφον κατά τήν προηγου- 
μέιην έβδομάδα ......

Σύνολον Εισιτηρίων
15395
21829

ΡΕΞ Ή χαραυγή τής δοξης», Β· Φρανσεν.
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 4408 ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ανοιξιάτικες αγαπες» Μαροα Εγκερν.
Τρίτη 23 3860 Δευτέρα 22 Φεβρουάριου Εισιτήρια 640
Τετάρτη 24 3495 Τρίτη 23 > » 835
Πέμπτη 25 3104 Τετάρτη 24 > · 855
Παρασκευή 26 2491 Πέμπτη 25 * » 884
Σάββατον 
Κυριακή

27 3466 Παρασκευή 26 » » 745
28 5183 Σάββατον 27 » » 1110

Τό δλον » 26007 Κυριακή 28 > > 1782
ΟΡΦΕΥΣ «Σπασμένες άλυσσίδες . Γ. Μπάξτερ. Τό δλον 6856
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Είσιτήρια 2826 Εισιτήρια πραγματοποιηνεντα υπο του
Τρίτη
Τετάρτη

23 » 2318 αϋτου έργου, εις τον αυιον κινηματογρα-
1518424 2432 φον κατά τήν παρελθοϋσαν εβδομάδά. . . ι ·

Πέμπτη 25 1975 Σύνολον 22040
Παρασκευή 26 1742
Σάββατον 
Κυριακή

27
28

2130
4886 Έβδομάς 1--7 Μαρείου 1937

Τό δλον » 18309 ΠΑΛΛΑΣ Βέρα Ίβάνοβνα , Χάνς "Αλμπερς.
ΤΙΤΑΝΙΑ « Τό γαλάζιο βάλς». Σιέφι Ντιοΰνα. Δευτέρα 1 Μαρτίου Είσιτήρια 1252
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Είσιτήρια 1625 Τρίτη » > 1146
Τρίτη 23 1716 Τειάρτη 3 » » 1112
Τετάρτη 24 1739 Πέμπτη 4 » » 968
Πέμπτη 25 1162 Παρασκευή 5 > » 876
Παρασκευή 26 1391 Σάββατον 6 » » 1127
Σάββα»·ον 27 1692 Κυριακή 7 2788
Κυριακή 28 2204 Τό δλον 69269

Τό δλον 11832 ΡΕΞ «Πέερ Γκύντ , Χάνς 'Αλμπερς.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ή φωνή τοΰ πεπρωμένου», Γκάρυ Κοΰπερ. Δευτέρα 1 Μαρτίου Είσιτήρια 2364
Δευτέρα 22 Φεβοουαρίου Είσιτήρια 1664 Τρίτη 2 > 2559
Τρίτη 23 » 1508 Τετάρτη 3 2307
Τετάρτη 21 1536 Πέμπτη 4 » 2198
Πέμπτη 25 1273 Παρασκευή 5 1751
Παρασκευή 26 1212 Σάββατον 6 > » 2039
Σάββατον 27 1243 Κυριακή 7 » 3720
Κυριακή 28 » 2171 Τό δλον » 16938

ΙΝΤΕΑΛ «
Τ· δλον

Λευκόν φορτίον», β' βιζιόν.
10607 ΟΡΦΕΥΣ «Τά δύο κοθόνια», Χονδρός καί Λιγνός.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Είσιτήρια 891 Δευτέρα 1 Μαρτίου Εισιτήρια 477ο
Τρίτη 23 1067 Τρίτη 2 » » 4424
Τετάρτη 24 » » 985 Τετάρτη 3 » » 4677
Πέμπτη 25 896 Πέμπτη 4 » » 3907
Παρασκευή 26 862 Παρασκευή 5 » » 2821
Σάββατον 27 948 Σάββατον 6 4282
Κυριακή 28 _1933 Κυριακή 7 > > 8159

Τό δλον » 7585 Τό δλον 38045
ΑΠΟΛΛΩΝ «Μαρία Στούαρτ». β’ βιζιόν ΤΙΤΑΝΙΑ «Μάνυα », "Ολγα Τσέχοβα
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου Εισιτήρια 398 Δευτέρα 1 Μαρτίου Είσιτήρια 2315
Τρίτη 23 536 Τρίτη 2 D » 2655
Τετάρτη 24 579 Τετάρτη 3 > » 2584
Πέμπτη 25 568 Πέμπτη 4 > > 2400
Παρασκευή 26 488 Παρασκευή 5 » 1862
Σάββατον 27 655 Σάββατον 6

Κυριακή 7
y> 2387

Κυριακή 28 1153 > » 3046
Τό δλον 4377 Τό δλον 17199
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ΑΤΤΙΚΟΝ «Μήν κοιμηθής πριν σέ φιλήσω, Λ. Χά ιντ.Λεύτερα 
Τρίτη

1
2 Μάρτιοί' Εισιτήρια 1478 

1407
1185 
1300 
1155 
1407
2031

Τετάρτη S
Πέμπτη 4
Παρασκευή
Σάββατον

5
6

•
Κυριακή 7 » »

Τό δλον 1 < >263
ΠΑΝΘΕΟΝ «Κατηγορουμένη είσαι ανήλικη ;» Λίθο ΓιιόγκΛεύτερα 1 Μαρτίου Εισιτήρια 302Τρίτη
Τετάρτη

2
3 964

1330Πέμπτη 4 1375Παρασκευή .) 1337
1408
2116

Σάββατον 6 »
Κυριακή < » »

Τό όλον 9332 
.ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μάνυα τσύτοχρόνως μέ τό «ΤιτάνιοΔεύτερα 

Τρίτη
J 
2

Μαρτίου Είσιτήρια 1078
1275Τετάρτη 3 > 1221
1208Πέμπτη 4 »

Παρασκευή » 1029Σάββατον 6 * » 1066Κυριακή 7 > > 1796
Τό όλον . QC7'l

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου, κατά τήν ταύτόνρονον ποο-
βολήν του εις το Τιτάνια .... 17199

Σΰνολον 25872
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ρότσιλδ », Τζώριζ "Αρλις.
Δευτέρα 
Τρίτη

1
2

Μαρτίου Εισιτήρια 244
429Τετάρτη 3 * W 4S9Πέμπτη 4 514Παρασκευή Π 500Σάββατον 6 > 9 682Κυριακή 7 » » 618

Τό ολον » 3476
ΙΝΤΕΑΛ · Ή χαραυγή τής δόξης , β' βιζών, 

Μαρτίου ΕίσιτήριαΔευτέρα 
Τρίτη

1
2 510

628Τετάρτη 3 » » 647Πέμπτη 4 > » 596Παρασκευή 5 470Σάββατον 6 » » 666Κυριακή 7 > » 1857
Τό δλον 5374

'Εβδομάς 8 —■14 Μαρτίου 1937
ΠΑΛΛΑΣ « Βασίλισσα χωρίς στέμμα , Ντόλ. ντέλ Ρίο.
Δευτέρα
Τρίτη

8
9

Μαρτίου Είσιτήρια 1195
1314Τετάρτη 10 110 ίΠέμπτη 11 » , 1079Παρασκευή 12 866Σάββατον 13 > 995Κυριακή 14 » > 1599

Τό δλον > 8455
ΡΕ8 Σκάνδαλον στήν Όπερα», κωμικοί Μάρξ.
Δευτέρα
Τρίτη

8
9

Μαρτίου Είσιτήρια 2297
2009Τετάρτη 10 > 1908Πέμπτη 11 1510Παρασκευή 12 1439Σάββατον 13 1677Κυριακή 14 > > 2655

Τό δλον » 13495 |

ΟΡΦΕΥΣ «Πάλας Όιέλ . Ντίκ Πάουελ.
Δεύτερα 8
Τρίτη 9 Μαρτίου Εισιτήρια 1983

> 1 Λ AC
Τετάρτη 10
Πέμπτη 11 » 1466

1155
935Παρασκευή 12 »

Σάββατον 13 1253Κυριακή 14 1871
ΤΙΤΑΝΙΑ «Σκιές ποί
Δευτέρα 8
Τρίτη 9
Τετάρτη 10
Πέμπτη 11
Παρασκευή 12

Τό δλον >
περνούν». Μ. Όμπερον.
Μαρτίου Εισιτήρια

10312

898
988

1045
978
81 7Σάββατον 13

Κυριάκέ 14 » > 881)
Τό όλον 6472

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό πειρασμός», Μαοι Μπέλ.
Λεύτερα 8
Τρίτη 9
Τετάρτη 10

Μαρτίου Εισιτήρια 1708
1811
1 636Πέμπτη 1]

Παρασκευή 12 » 1298
1248Σάββατον 13 *

Κυριακή 11 1557
Τό δλον 10589

ΠΑΝΙΚΟΝ «Δεσποινί ς προϊστάμενη». "Λννυ Όντοα.Δευτέρα 8
Τρίτη 9
Τετάρτη 10
Πέμπτη 11
Παρασκευή 12

Μαρτίου Είιιτήρια 983
1125
1193
967
9Πμ

»
Σάββατον 13
Κυριακή 14 » 1415

Τό δλον > 7735
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μάνυα» β’ έβδομάς.
Δευτέρα 8
Τρίτη 9 Μαρτίου Εισιτήρια 708

962
966

1029
925

1165
1902

Τετάρτη 10
Πέμπτη 11
Παρασκευή 12
Σάββατον 13
Κυριακιή 14 »

Τό δλον 7657Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό
του ανωτέρω έργου εις τους κίνημα-
τογράφους Τιτάνια καί Σηλκντιτ κα-
τά τήν ταυτόχρονον προβολήν του.
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα. ... 25872

Σΰνολον Εισιτηρίων 38529
ΑΠΟΛΛΩΝ Ρότσιλδ·
Δευτέρα 8
Τρίτη 9

β' έβδομάς.
Μαρτίου Εισιτήρια 159

283Τετάρτη 10
Τό δλον >

614
1056Ε,ισιτηρια,πραγματοποιηθέντα κατά 

τήν προβολήν τοϋ αύτοΰ έονου τήν
παρελθοΰσαν έβδομάδα 
Κινηματογράφον.

είς τόν αύτόν
3476

Σΰνολον
ΙΝΤΕΑΛ «Σιμούν».
Δευτέρα 8
Τρίτη 9 Μάρτιοί’ Είσιτήρια 593

62SΤετάρτη 10 635Πέμπτη 11
Παρασκευή 12 > » > 387Σάββατον 13
Κυριάκέ] 14 » 908

Γό δλον 4204

Τά καθημερινώς πραγματοποιούμενα είσιτήρια 
τοΰ νέου είδικοΰ Κινηματογράφου Σινεάκ δέν θά 
άναφέρονται άπό τής στήλης αύτής, καθόσον δέν 
ένδιαφέρουν τά προβαλλόμενα έργα. Είς τό τέλος 
δμως της περιόδου θά δημοσιευθή ό συνολικός 
άριθμός τών πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων, διά 
νά φανή έξ αύτοΰ ή έμπορικότης τής έπιχειρήσεως 
αύτής.

Έν τούτοις. διά νά λάβουν οί ένδιαφερόμενοι 
άναγνώσται μας μίαν ιδέαν τής έμπορικότητος τοΰ 
Κινηματογράφου αύτοΰ. παραθέτομεν τόν κατωτέρω 
πίνακα εισιτηρίων τών πέντε πρώτων ήμερών τής 
λειτουργίας του.
Πέμπτη 11 Μαρτίου Είσιτήρια 6007
Παρασκευή 12 » » 4646
Σάββατον 13 4748
Κυριακή 14 » 4664
Δευτέρα 15 » » 3323

Τά εισιτήριά του τιμώνται πρός δραχμάς 10 
καί 7 50.

*
Έν συνεχεία τής δημοσιευθείσης πληροφορίας 

μας περί τών σχέσεων τής Άνων. Κινημ. "Εταιρίας 
(Κινημ. Παλλάς) καί τοΰ Μετ· Ταμ Στρατού, πληρο· 
φορούμεθα δτι προσελήφθησαν όριστικώς έκ μέρους 
τοΰ Μ. Τ. Στρατού διά μέν τήν διεύθυνσιν τής Έπι
χειρήσεως ό φίλος κ. Σπΰρος Πανταζής, διά δέ τήν 
έκμετάλλευσιν τών ταινιών ό κ· Τ.Παπαχριστοφίλου.

Ή πρόσληψις τών άνω-έρω ειδικών, περί τά κινη
ματογραφικά, προσώπων είς τσς έν λόγω θέσεις, 
ύπήρξεν αρκετά έπιτυχής ώστε ή Άνών. Κινημ. 'Ε
ταιρία καί άπό άπόψεως έκμεταλλεύσεως κινηματο
θεάτρου καί τοιαύτης ταινιών νά άποβή μελλοντι· 
κώς μία άξιόλογος έλληνική κινηματογραφική έπι· 
χείρησις- ’Αν δέ είς τά άνωτέρω προστεθούν 
καί αί μελετώμεναι νεαι διαρρυθμίσεις τής αίθού 
οης τού Παλλάς, ή άλλαγή τών καθισμάτων, τού φω
τισμού καί λοιπής διακοσμήσεως, άσφαλώς τότε ή 
'Ελλάς θά καιέχη τά πρωτεία άπό άπόψεως μοδέρ- 
νων καί μεγάλων κινηματογράφων έν τή Εγγύς 
Ανατολή.

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έπανήλθεν έκ Παρι 
σίων καί παρέμεινεν έπί τινας ήμέρας είς τήν πό· 
λιν μας. μετά πενταετή απουσίαν, ό κ. ’Αλβέρτος 
Κόρνφιλδ, γεν. διευθυντής τής Μέτρο Γκόλντουίν 
Μάϋερ, μετά τής κυρίας του.

θεωροΰμεν ύποχρέωσίν μας νά ύπενθυμίσωμεν 
είς τούς διευθυντάς Κινηματογράφων τήν δημοσιευ- 
θεΐσαν είς τό ύπ’ άρ. 249 φΰλλον (τεύχος δεύτερον) 
τής Έψημερίδος τής Κυβερνήσεως, άπόφασιν τής 
Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας Πόλεως ’Αθηνών περί 
μέτρων προλήψεως πυρκαϊών είς τους κινηματογρά
φους.

Διά τής άποφάσεως αύτής ϋποχρεούνται οί διευ- 
θυνταί τών Κινηματογράφων δπως έγκαταστήσωσιν 
έν αύτοΐς ειδικούς αύτομάτους πυροσβεστήρας είςά 
σημεία έχει όρίσει τό κατά Νόμον Συμβούλιον ή ή 
οικεία έπιτροπή, διά τής σχετικής άποφάσεώς των.

Οί πυροσβεστήρες δέον νά ώσι πεπληρωμένοι
ΠΡΟΣΦΕΡΕΓΑΙ

τήν Θερινήν Περίοδον, μηχάνημα όμι- 
λοϋντσς ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ ΤΣΙΚΑΓΚΟ έξαιρστιχής ά- 
ποδδσεως. μετά μηχανής προβολής (πλήρης κα
μπίνα), Αντί /τοιχίου καί μέ ύποχρέα σιν τής 
έπιχειρήσεως νά προσλάβη ώς μηχανικόν τόν δια- 
&έτον α^τήν άνωτέρω έγκατάατααιν Πληροφορίαι 
Μπάβας xai Φιλιππίδης Λυκούργον 18, Ά&ήναι. 

διά καταλλήλου χημικού ύγρού ή κόνεως, τό δέ πε’ 
ριεχόμενον αύτών νά άντικαθίσταται μετά παρίλευ" 
σιν έτους άπό τής πληρώσεως ή καί ένωρίτερον 
έφ’ δσον, ή άπό κοινού μετ’ άντιπροσώπου τής ’Α
στυνομίας ένεργοΰσα έκάστοτε τήν έπιθεώρησιν τών 
αύτομάτων πυροσβεστήρων υπηρεσία τού πυροσβε
στικού σώματος, ήθελε κρίνει ώς άχρηστον τό πε
ριεχόμενον αύτών.

Διά τής αύτής έπίσης άποφάσεως ύπο^ρεοΰνται 
οί διευθυνταί Κινηματογράφων νά τοποθετήσουν είς 
τό ταμεϊον πωλήσεως εισιτηρίων αύτόματον ή καί 
χειροκίνητον τηλέφωνον πλησίον δέ τούτου ν’ άναρ- 
τηθή πίναξ, έν ώ ν’ άναγράφωνται δι’ άνεξιτήλου 
μελάνης οί άριθμοι τών τηλεφώνων τής πυροσβεστι
κής ύπηρεσίας καί τοΰ οικείου ’Αστυνομικού Τμήμα
τος, νά είναι δέ ουτοι εύδιάκριτοι έξ άποστάσεως 
τούλάχιστον δύο μέτρων.

Ή παράβασις τής άνωτέρω άστυνομικής διατα
γής τιμωρείται συμφώνως τώ άρθρω 697 τοΰ Ποιν. 
Νόμου, ύπεύθυνοι δέ διά τήν τήρησίν της όρίζονται 
οί διευθυνταί Κινηματογράφων.** *

Κατόπιν άποδοθείσης μομφής^ έκ μέρους των κ.κ. 
Τηλ. Σπυρίδη καί Άντ. ΖερβοΟ μελών τής Π Ε.Κ· 
πρός μέλη τινά τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, προεκλήθη 
παραίτησις ολοκλήρου τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής 
Ένώσεως. Κληθείσης δέ πρός τοΰτο έκτάκτου γενι
κής συνελεύσεως διά τήν άνάδειξιν νέου Διοικητι
κού Συμβουλίου, έπανεξελέγη παμψηφεί τό παλαιόν 
τοιοΰτον. πλήν τοΰ Ταμία κ Σπυρίδη, ώς κατωτέρω:

Πρόεδρος Ν. Γαΐτης, άντιπρόεδρος Γ. Παπαστό- 
φας. γεν. γραμματεύς Ήρ. Οικονόμου, ταμίας Χαρ. 
Μπόλλας, κοσμήτωρ Κ. Χλοΐδης. σύμβουλοι τακτι
κοί Δ. Βουλγαρίδης. Κων. Σαμαρτζής. Εύάγ. Βακο- 
γιάννης καί Φιλοπ. Φίνος, άναπληρωματικοί δέ σύμ
βουλοι Β. Μιχαηλίδης, Ζ. Λαουτάρης καί Ν Άργύρης.

Κατόπιν ή συνέλευσι, έξέλεξε τά μέλη τοΰ Πει
θαρχικού Συμβουλίου ώς έξης : θεοφ. Δαμασκηνόν, 
Δημ. Γιαννόπουλον καί Ίωάν. Φΐνον μέ άναπληρω- 
ματικά τούς Έμμ. Κυριακόπουλον καί Α. Άναστα 
σιάδην.

ΙίΗΜΜΜΐ!
Πειραιευς

Χάϊ Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα Ένας μεγάλος 
έρως τοΰ Μπετόβεν», «Λέσχη κοριτσιών» καί «Ή χαραυγή 
τής δό'ξης».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα Ανοιξιάτικες ά· 
γάπετ», «Σαβόϊ 217· καί «Μάνυα .

ΤΤαΙλάί. Προεβλήθησαν τά έργα «Σέι είσαι ή ευτυχία 
μου. Τά δύο κοθόνια» καί «Λευκόν φορτίον».

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Ο βασιλεύς τών 
απατεώνων καί Θείο τραγούδι·.

Καλιφόρνια. Προεβλήθησαν τά έργα »Οϊ άρχιτεμπέ- 
λήδες , καί Κατάσκοπος 13 .

‘Απόλλων (Κοϋκινιάς), Προεβλήθησαν τά έργα «Θείο· 
τραγούδι , «Οί προδόται» καί Μπαλάντα·

Εκλαίρ (Ν. Κσκκινιας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαριέτ- 
τα·. «Στέλλα Πάρις καί 'Νιτσέβο,,.

Κρυστάλ (Ν. Κοκκινιάς) Προεβλήθ» σαν τά έργα 
• Φροϋλά’Γν Λίλλη», · Ή φλόγα καί · Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης· 
0ιαθ*λβνίχη

Πάλας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Λέσχη κοριτσιών» 
καί Σταυροφορίαι .

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Σΰ είσαι ή ευτυ
χία μου . «Γκαρσόν», «Λουΐ Παστέρ· καί «Ή κληρονο
μιά τοϋ Έντυ ·

Αιονναια Προεβλήθησαν τά έργα Χαοτική παρέλα"
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σις», «Ντανιέλλα», «Λευκόν φορτίον» καί Κατηγορου
μένη είσαι ανήλικη ;

‘Ηλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα "Αννα Καρένινα , 
«Νιτσεβο», «Σύζυγος ένβντίον δακτυλογράφου» καί Εί·’ 
θυμοί άτσίγγανοι».

‘Αλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα Εγκλημα καί τι
μωρία», ‘Ο πόθος», «Μικρή Κατερινοΰλα» καί «Οί 
λογχοφόροι τή: Βεγγάλης»

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Φλογισμένες όχθες», 
«Ή κόρη τοΰ Ταρζάν», Ότιρα πού σβύνουν» ·Τό φάν
τασμα τοϋ μεσονυκτίου , «Έπανάστασις στά χαρακώ
ματα», «Ταγκό τοϋ θανάτου , «Ξαναγύρισε» καί «Περί· 
ριπέτειαι δολλαριούχου».

Έ&νικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τόπ Χάτ», Τά 
μυστήρια τών Παρισίων». «Εύθυμοι αλήτες» καί «‘Υπό 
δύο σημαίας ,

Απόλλων. Προεβλήθησαν «Τά δύο χαμίνια», «Πολυ
μελής ο'κογένεια», «Σ’ αγαπώ παντοτεινά», Περιπέτειαι 
στό Μόντε Κθρλο», Ναυτική ανταρσία», Καζινό ντέ 
Παρί» καί «Νύχτες αγωνίας».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά “Αβε Μαρία», Φράγκι 
Ντάρρο», «Μιχ. Στρογγώφ , «Τά μυστήρια τών Παρι
σίων» καί «‘Υπό δύο σημαίας».

Αττικόν. Προεβλήθησαν Ό Μήτρος καί ή Μάρω . 
«Γιγαντομαχία ερυθροδέρμων», Τά μυστήρια τής ’Αφρι
κής». «Καφέ—Μόσχα» καί «‘Ο βασιλεύς τής τόλμη;».

“Ιλιον. Προεβλήθησαν «Ό Μήτρος καί ή Μάρω», 
«Είμαι ένας δραπέτης», «Ύπό δίαιταν», «Μικρός έπανα, 
στάτης», «Ζητιάνα τής αγάπης», «Νύχτα τρόμου», Παρέ- 
λασις τοΰ γυμνού» καί «Τό έγκλημα τοΰ ιατρού Κρίσπη ■

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα “Άβε Μαρία». 
«Βασιλικόν βάλς . «Μιχαήλ Στρογκώφ», "Εγκλημα καί 
τιμωρία», καί «Τά μυστήρια τών Παρισίων».

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη ζωντο
χήρα», «Φλογισμένες καρδιές». Καρδινάλιο; Ρισελιέ», 
Δακτυλογράφσς καί ίκατομμύρια» «‘Επί τά ίχνη τών 

γκάγκστερ;», Στραντιβάρι» «‘Η έρημος τοΰ θανάτου»’ 
«Λάκ-ω-ντάμ , «Τό τραγούδι τοΰ ήλιου , Ό τελευταίος 
τών Μοΐκανών» κάί Έγκλημα καί τιμωρία».
Πάτραι.

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Αύτοκρατορικό ρο" 
μάντσο», Μελωδίες καί ρυθμοί», «Σοβόΐ 217». «Ό κύ
ριος άπό τήν ’Οξφόρδη», «Ό γονδολιέρης τής Βενετίας 
καί Ναπολιτάνικες καντσονέττες».

Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πα
ράδεισος τών γυναικών , Αόρατος κίνδυνος , «Δικτά- 
τωρ γιά μιά μέρα». «Τό αύτοκρατορικό ρομάντσο», «Με
λωδίες καί ρυθμοί , «Οί αετοί τών θαλασσών», «Ό κ. 
άπό τήν ’Οξφόρδη , «Οϊ άνθρωποι τής νυκτός καί ένα 
μέ τόν Κέν Μάϋναρ.

Πάν&εον (Ταράτσα). Ποοεβλήθησαν τά έργα «Τό 
παιδί τοΰ καταδίκου», Ο θαυμαστής τών άτιθάσσων ίπ
πων», Ό αόρατος κίνδυνος . Ο ασύλληπτος γκάγ
κστερ» καί ΟΙ αετοί τών θαλασσών .
Βόλσς

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά δύο χαμίνια . 
«‘Η κόρη τοΰ Δράκουλα , Χαιρετισμός στή σημαία , 
Κάπταιν Μπλούντ , Μέσα στήν καταιγίδα» «Ό καπετάν 

Γενάρης , Κηνυγημένη πεταλούδα» και Κλεοπάτρα .
Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα Μίστερ X»,. «Ή πό 

λις τρομοκρατείται», «Γυμνές γυναίκες , «Τό παληκάρι 
τής φακής·. -Λουί Παστέρ» καί Σύ είσαι ή ευτυχία 
μου». X Π
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Άμφιτρύων , «Ή 
έννάτη συμφωνία τοΰ Μπετόβεν», «Μιά νύχτα στήν "Ό
περα , Κορίτσια γά παντρειά», «Άβε Μαρία , «Μο- 
δίρνοι Καιροί», Ή μικρά έπαναστάτις», Θείο τρα
γούδι . -’Αμόκ», «Ούγγρική ραψωδία», «Νυκτερινά κέν
τρα - Καταδίωξις», «Λευκός γάμος· Μόσχα - Σαγκάϊ». 
"Υμνος σνόν έρωτα», «Τόπ Χάτ καί διάφορα ζουρ«άλ-

Πάν&εον Προεβλήθησαν τά έργα Ό δαίμων τοϋ

Κική», ‘Ιερή φλό- 
Ναυτική ανταρσία , «Μή 

μικρή Ντόριτ .

τά έργα Μήνυμα στόν 
Χρυσές μποΰκλες-, 

ι καί «Σήμα κινδύνου .
Προεβλήθησαν τά έργα «Εύθυμη χήρα», «Οί 

, Ό Μήτρος και ή Μάρω», «Ερωτικές κα- 
Γοριδάρης

βυθού», «Ή κυρία μέ τά κόκκινα . «Ό δρόμος πρός τήν 
δόξαν , Πόθος , Τό πλήρωμα» «‘Ο ταυρομάχος .«Ζου
ανίτα», Χαμένη πολιτεία». Τόπο στά νειάτα», «Τό σύν
θημα τοΰ Ζορρώ». «"Ενα δραματικό ταξεϊδιη Ό καπε
τάν γορίλλας» καί Κλεοπάτρα». Σωφρονιάδης
’Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έρως καί ήθική», 
•Ρομπέρτα». «Μοδέρνοι Καιροί», Μανδραγόρας», ’Επι
φυλακή καί Μαριέττα .

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πόλεμος τοϋ 
εγκλήματος», «’Αποχαιρετισμός στή σημαία , «ΕΙκόνες 
άπ* τή ζωή», «Νανούρισμα . Έπανάστασις στά χαρα
κώματα», «Γυναίκες πολυτελείας» καί «Βομβάη ’Εξπρές». 
Βαθύ (Σάμου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα Μπέλλα Ντόνα», 
«Μιά νύχτα έρωτος», «‘Η καρδιά τοΰ άπάχη καί οί ’Ο
λυμπιακοί αγώνες τοΰ Βερολίνου».

Αττικόν. 'Ανήγγειλε τήν άφιξιν τοΰ θιάσου Άρντ·· 
τωφ . ’ Ηλιάδης
Λαμία

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν τά έργα Ρομπέρτα», 
«Εύθυμοι άλήτες». Ο κόσμος γυρίζει», «Οί ’Άθλιοι μέ 
μεγάλ. ν έπιτυχίαν, Ο αινιγματώδης κύριος Κβάντ καί 
«Μή μέ ξεχνάς».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα 
γα . Νυκτερινή περίπολος , 
τά βάζεις μαζί μου» καί «Ή 
Δράμα

Πάν&εον. Προεβλήθησαν 
Γκάρτσια». «‘Υπό δύο σημαία: 

’Έγκλημα στά παρασκήνια 
Μέγας. Γ

δύο δρόμοι , ... .
δρίλλιες καί «Σταυροφορίαι»· 
Σέρραι

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα ‘Η μυστηριώδης 
κυρία», ‘Ο αετός καί τό γεράκι», Οί λογχοφόροι τής 
Βεγγάλης», Νύχτες τοΰ Χόλλυγουντ . «Είμαι ένας δρα- 
πέτης» καί «Ύπί δύο στμαίας».

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «’Αποχαιρετισμός στή 
σημαία , «Ρόζ Μαρί μετ’ επιτυχίας, «Ή σάρξ προστά
ζει», «Ό μικρός Ιάκωβο; , «Σκιές πού περνούν , «Λέσχη 
κοριτσιών» καί ‘Άννα Καρένινα» Βατακίδης
Αεβάδεια

Άλκαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοκτοΰρνο . Τρα
γωδία τών βυθών . «Κερένιες μάσκες». «Ό κύριος τοΰ 
θανάτου», «Νύχτες Μόσχας», Νύχτες αγωνίας», «Ή σάρξ 
προστάζει». «’Επιφυλακή». «Δημόσιος κίνδυνος ύπ’άρ. 1-, 
Έπιζόντ καί «Τό μαύρο δωμάτιο» Πανουργίας

X αλκ ί ς
Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή έννάτη συμ 

φωνία τοΰ Μπετόβεν», «Άβε Μαρία». «Μιά νύχτα στήν 
"Οπερα καί « Η γόησσα τοΰ Μόντε Κάρλο .

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Σ 
Χαβάης . «Ό πιλότος τοΰ θανάτου», 
κορίτσι , «’Αποχαιρετισμός στή σημαία» 
Σύρος

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μικρός συντα
γματάρχης», Μικρή Κατερινοϋλα» « Η πριγκήπισσα δια
σκεδάζει», «’Αντωνία», Σταυρός καί σπαθί», «Εικόνες 
άπ’ τή ζωή , Διαβατήριο γιά τήν κόλασι . «Ό νόμος 
τοΰ πιστολιού» καί Σταυροφορίαι .Συνοδινδς

ίαγκάϊ», «Νύχτες 
«Ό κόμης είναι 
καί Ζουανίτα .

ΛΗΞιΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν Μαρτίου έ. ε. λήγουν αί συνδρομαί τών 

κ. κ. Ε. Άνδρουλάκη, Τάσου Μαρτίνου. Γ. Γεωργο- 
πούλου, Τζέμη καί Σία. Π.Ε-Υ.Κ.Ε. καί Μιχ. Γαζιά- 
δη (Ά&ήναι) Σ. Κάτσιου (Θεσ)νίκη), θ. Βουδούρη 
(Μυτιλήνη) καί Καλαντζή—Παπαϊωάννου (Λαμία).

Σημείωσις ·. Ούδεμία άνανέωσις Θά ένερνήται 
άνευ έντολής τοΰ συνδρομητοΰ-

α) ΑΣΠΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
β) 40 ο)ο άνώτερα δλ,ων είς φωτεινότητα
γ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
δ) Τά πλέον οικονομικότερα είς κατανάλωσιν ήλεκ-

τρικοΰ ρεύματος 
ε) ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ

Αύτά είναι τά προσόντα

Κ.

ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Μ Ν Ο
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 

ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ

Γ. ΝΙΠΑΒΑΣ
Όδός Λυκούργου 18,

& @Ρ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Άριθ. Γραφείου 8, Τηλέφ. 52.536
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WARNER BROS

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΩρίΣ ΣΤΕ/Α/ΆΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑ ΛΛΕΥΣΙΣ

Σκηνοθεσία ΟΥ ΓΛΙΑΜ ΗΤΗΤΕΡΛΕ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΡ

Α Θ Η Ν A I

Η τελευταία δημιουργία τής ΝΤΟΑΟΡΕΖ ΝΤΕΑ FIO
πού προεβλήθη μέ τόσην έπιτυχίαν είς τόν κινηματογράφον Π ΑΛΛΑ 

είναι ένα έργο πού θά γοητεύη μέ τής άπειρες ώμορφιές του.
Είναι ή πιό παράξενη, ή πιό δυνατή ΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, μέσα σ’ ένα εκθαμβωτικό 

ΠΛΟΥΤΟΥ καί ΩΜΟΡΦΙΑΣ


