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ΑΙ ΙΔΕΩΔΕΙΣ ΔΗ/ΥΧΙΟΥΡΠ Al
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ L EISS

ΠΡΟΒΟΛΗ

Οί Τιτάνες τών μηχανών προβολής, 
Δύο ουσιώδεις νεωτερισμοί μεγάλης 

σπουδαιότητος.

ERNEMANN V
Διαρκής ψύξις τοΰ προβολέως δι’ 

ύδατος.
Χρησιμοποιούνται κατάβούλησιν διά 
ταινίας[συνήθους & διπλού πλάτους.

ΚΟΝ Α.
ΧΗΤΙΚΟΤΗΣ

ΜΟΥΒΙΤΟΝ ZEISS
ERNEMANN VII Κατασκευή άσύγκριτος.— Τελεία άναπαραγωγή τού ήχου, μέ άφάντα- 

στον σταθερότητα.— Μεγάλη άντοχή τής φωτοηλεκτρικής κυψέλης. Τά
Μέ ολόκληρον τόν μηχανισμόν τοΰΜΟΥΒΙΤΟΝ ZEISS διακρίνονται ιδιαιτέρως διά τήν έξαιρετικά 
ήχου είς τό κεφάλι τής μηχανής, φωτεινήν οπτικήν των καί τήν άναμφισβήτητον άνωτερότητα τής φω- 

τοηλεκτρικής κυψέλης.
TR ΗΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΗΤΚ
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ΓΕΝΙΚΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

I. ΙΩΑΝΝΟΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ
'Οδός Πατησίων 99ΑΘΗΝΑΙ— Τηλέφ. 80-684

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ZEISS 
IKON
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Έτηαία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος... » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί συνδρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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ΚΙΝΗ/ΛΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο ΠΡΏΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕίΟΥ
λλ ΕΝ ξέρω πώς θά ξεμπερδέψουμε, μις Κρέγκ! 

ΙΆ. “Αν δέν επιτυχή αύτό τό φίλμ, ή εταιρεία μας 
θά χρεωκοπήση... Και δέν έχουμε προταγωνιστή τής 
προκοπής. Ό Χόμπαρτ μοΰ ζητεί ένα σωρό λεπτά, 
200 δολλάρια ! Ποΰ νά τό βρώ τέτοιο ποσόν ;

Καί ο Χάμπτον, ό διευθυντής τής κινηματογρα 
φικής εταιρείας, έκίνησετό κεφάλι του μέ απελπισίαν.

—Δέν βρίσκετε κανένα συνέταιρον μέ κεφάλαια; 
τοΰ είπε ή Τζέννυ Κρέγκ, ή πρωταγωνίστρια.

— Έψαξα, άλλά δέν τά κατάφερα. Μ’ αύτήν τήν 
κρίσι... Πηγαίνομε όμως τώρα, διότι είναι ώρα νά 
άρχίση τό «γύρισμα».

...Οί προβολείς άναψαν, ρίπτοντες τό δυνατό 
τους φως είς ένα σημεΐον τοΰ στούντιο. Ό διευθυν
τής έδωσε είς τόν πρωταγωνιστήν τάς τελευταίας ο
δηγίας.

— Προσέξατε αύτήν τή φορά ! τοΰ συνέστησε. 
Υποθέτω δτι δέν σάς εύχαριστεΐ νά επαναλαμβά
νετε διαρκώς τήν ίδια σκηνή... ’Εμπρός, θάρρος !

Οί δπερατέρ έθεσαν εις κίνησιν τάς μηχανάς των. 
Ό διευθυντής καθισμένος είς ένα υψηλόν σκαμνί, 
έπαρακολουθοΰσε προσεκτικά τάς κινήσεις τών ήθο 
ποιών.

“Εξαφνα, οί προβολείς έσβυσαν. Μέσα εις τό 
σκοτάδι καί τήν άναστάτωσιν ποΰ έπηκολούθησε, 
άκούσθηκε ή φωνή τοΰ Χάμπτον, θυμωμένη :

—Μά τί συνέβη, πού νά πάρη ό διάβολος
“Επειτα άπό μερικάς στιγμάς, τά φώτα ξανάνα- 

ψαν. Ό διευθυντής ήτο έξω φρενών. Ένφ έβλα- 
σφημοΰσε θεούς καί δαίμονας, ένας ξανθός νέος τόν 
έπλησίασε φοβισμένος. Ήτο ένας άπό τούς ηλεκτρο
λόγους.

— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε διευθυντά, είπε.
Έγώ πταίω. Έγύρισα κατά λάθος ένα διακόπτην...

—Ηλίθιε ! ούρλιασε δ Χάμπτον. Έκαταστρέ- 
ψατε τήν σκηνή ! Νά περάσετε άμέσως άπό τό τα
μείο, νά πληρωθήτε καί νά φύγετε. Δέν θέλω ζώα 
στή δουλειά μου !

Ό νέος έσκυψε τό κεφάλι του καί άπεμακρύνθη, 
ένφ ή Τζέννυ Κρέγκ τόν έκύτταζε μέ ο’κτον. Τό 
«γύρισμα» έξηκολούθησε.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος... Δρ. 10.— 
Ή σελίς.... » 1000.—

Κατ’ άνάλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι ουμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Ό Ούΐλλιαμ Ρέντ, δ νεαρός ηλεκτρολόγος, έπρο- 
χωροΰσε άργά είς τήν Σάφτερσμπουρυ Στρήτ. Κάθε 
τόσον, έκύτταζε τό τσέκ τών 20 δολλαρίων, πού τοΰ 
είχε δώσει πρό ολίγου δ ταμίας. Καί ύπελόγιζε, μέ 
τήν καρδιά σφιγμένην, πόσον θά διαρκοΰσε τό πο
σόν εκείνο. “Εξαφνα έκαμε ένα πήδημα πρός τά πλά
για. “Αν δέν έπρόφθανε, θά τόν είχε κόψει ένα αύ 
τοκίνητον, τό δποΐον έσταμάτησ·: τώρα ολίγα βήματα 
μακρύτερα.

—Ώ, καλημέρα, μις Κρέγκ ! είπε δ νέος, άνα- 
γνωρίζοντας τήν ηθοποιόν πού έκάθητο είς τό βο
λάν. Λίγο έλειψε νά μέ λυώσετε... Γιά πέστε μου, 
έπέρασε δ θυμός τοΰ μίστερ Χάμπτον ;

—Ά, σείς εΐσθε πού τόν έκνευρίσατε πρό ολί
γου ;.. “Οχι, είναι άκόμη ταραγμένος, τόσο ώστε ή 
εργασία έσταμάτησε γιά νά συνεχισθή αύριο... Καί 
σείς τί κάνετε τώρα ;

—Σκέπτομαι μέ ποιό τρόπο νά διαθέσω τήν 
περιουσία μου, τά 20 αύτά δολλάρια !

Ή Τζέννυ έγέλασε. Έκύτταξε ολίγον τόν νέον 
καί κατόπιν τοΰ είπε ;

—’Ακούστε : Θέλετε νά μιλήσω έγώ στον διευ
θυντή, γιά τά σάς προσλάβη πάλι, ώς άρχιηλεκτρο- 
λόγο τώρα ; Μοΰ φαίνεσθε καλό παιδί καί θέλω νά 
σάς βοηθήσω.

— Ώ, ή καλωσύνη σας είναι άπέραντη ! Θά τό 
κατορθώσετε δμως ;...

—Αύριο τό πρωί, νά βρίσκεσθε έμπρός στήν · 
πόρτα τοΰ στούντιο...Ώρεβουάρ τώρα.

+ *
Τό επόμενον προοΐ, δ Χάμπτον εύρίσκετο είς τύ 

γραφεϊον του, βυθισμένος είς τις στενόχωρες σκέψεις 
του. “Εξαφνα, ή πόρτα έκτύπησε, καί έμπήκε ένας 
κύριος υψηλός καί κομψός.

—Είμαι δ ΦρέντΤσώρτσιλ, μέλος τής επιτροπής 
τοΰ λαχείου τοΰ Αγίου Φραγκίσκου, είπε.

— Χαίρω πολύ, άπήντησε ό Χάμπτον. Σέ τί ο
φείλω τήν τιμήν ;...

—“Ερχομαι γιά νά μάθω άν έργάζεται πράγ
ματι έδώ κάποιος Ούΐλλιαμ Ρέντ, δπως έξηκρίβωσε 
τό γραφεϊον πληροφοριών μας.

—Είργάζετο προηγουμένως. Χθές δμως τόν ά- 
πέλυσα.

—Δέν πιστεύω νά ένδιαφερθή πιά πολύ γιά τήν 
άπόλυσίν του, δταν θά μάθη δτι είναι δ κάτοχος 
τοΰ λαχνοΰ, πού έκέρδισε τόν πρώτο άριθμό : ένα 
εκατομμύριο δολλάρια.

—Ένα εκατομμύριο δολλάρια !..
—’Ακριβώς. Μήπως μπορήτε νά μοΰ δώσετε τήν 

διεύθυνσιν του ;
—Δέν τήν ξέρω... ’Αλλά .. ’Ελάτε αύριο. Πι

στεύω νά μπορώ νά σάς τήν πώ.
Ό έπισκέπτης έχαιρέτισε εύγετικά καί έφυγε. Ό 

Χάμπτον είχε μείνει σάν άπολ.θωμένος. “Εξαφνα 
έπέρασε άπό τόν νοΰν του μία ιδέα : “Επρεπε νά 
εύρη τόν Ρέντ τό ταχύτερου καί νά κατορθιόση νά 
τοΰ πάρη ένα μέρος άπό τό ποσον πού είχε κερδίσει, 
διά νά σώση τήν έπιχείρησίν του... Πώς δμως νά 
τοΰ τό πάρη ;... Αύτό ήτο τό δυσκολώτερον σημεΐον.

—'Ελάτε, Ούίλλιαιι. Πάμε στον διευθυντή. Πι
στεύω δτι δέν θά μοΰ ίρνηθή...

Ή Τζέννυ έμπήκε είς τό στούντιο, άκολουθου- 
μένη άπό τόν νεαρόν ηλεκτρολόγον.

—Περιμένεται μια στιγμή.. τοΰ είπεν, δταν 
έφθασαν έξω άπό τό γραφεϊον τοΰ διευθυντοΰ.

Εμπήκε έπειτα, καί είπε είς τόν Χάμπτον :
- Θά ήθελα νά σάς μιλήσω, κύριε διευθυντά 

Θυμάσθε έκεΐνον τόν νέο πού έδιώξατε χθές ;
—Τόν Ρέντ ; έρώτησε ό Χάμπτον άνασκιρτώντας.
—Μάλιστα... Είνε έξω τώρα. Ήλθα νά σάς 

παρακαλέσω νά τόν ξαναπάρετε στήν υπηρεσία σας 
ώς άρχιηλεκτρολόγο...

«Νά δ τρόπος τόν δποΐον αναζητούσα !» έσκέ 
φθηκεδ διευθυντή;.

— Μά εύχαρίστως ! είπε είς τήν ηθοποιόν. Φέρτε 
τον μέσα. . “Η μάλλον, περιμένετε. Δέν θέλω νά 
μπή, ένφ βρίσκεσθε έδώ. Πηγαίνετε νά έτοιμασθήτε 
γιά τό «γύρισμα».

Δέν ξέρω πώς νά σά; εύχαριστήσω!. . Πηγαίνω 
νά σάς τόν στείλω.

Ή Τζέννυ έβγήκε άπό τό γραφεϊον. “Επειτα άπό 
ολίγον, δ Ρέντ εύρίσκετο έμπρός είς τόν διευθυντήν :

— Εΐσθε τυχερός, νέε μου ! τ ΰ' είπε δ τελευ
ταίος. Ή μις Κρέγκ ένδιαφέρθηκε γιά σάς. Γιά νά 
τήν εύχαριστήσω λοιπόν, σας ξαναπροσλαμβάνω, καί 
μάλιστα ύπό θαυμάσιους ορούς : 300 δολλάρια τόν 
μήνα, και άλλα 200 τώρα άμέσως ώς δώρον. Θέλω 
νά σάς δείξω δτι είμαι καλός άνθρωπος.

Ό Ούΐλλιαμ είχε- μείνει κατάπληκτος. “Οταν 
ύπέγραψε τό συμβόλαιον ένόμιζε δτι ωνειρεύετο...

—Κάτι άλλο τάιρα προσέθεσε ό Χάμπτον. Φαν
τάζομαι δτι θά έχετε άγοράσει καί σείς ένα άριθμό 
τοΰ λαχείου τοΰ ‘Αγίου Φραγκίσκου, δπως δλως δ 
κόσμος. .

Μάλιστα. “Εχω ένα. ,
— Έγώ λοιπόν συνηθίζω νά βάζω δλους τούς 

υπαλλήλους μου πού έχουν λαχείο, νά μοΰ ύπογρά 
φουν μιά δήλωσι, δτι, άν κερδίσουν δποιοδήποτε 
ποσόν, θά μοΰ δώσουν τό μισό, γιά νά ύποβοηθή- 

σουν τήν άνάπτυξιν τής εταιρείας..., Σάς φαίνεται 
περίεργο ; Τί τά θέλετε, είμαι προληπτικός. “Εχω 
αύτήν τήν ιδιοτροπία... Δέν πιστεύω νά άρνηθήτε 
νά κάμετε δ,τι δλοι οί άλλοι υφιστάμενοί μου...

— Καθόλου ! είμαι πρόθυμος νά βάς ύπογράψω 
τήν δήλωσι. “Εχω τόση μικρή πιθανότητα νά κερ
δίσω. Έπήρε τό χαρτί, πού είχε ήδη ετοιμάσει δ 
διευθυντής, καί έβαλε άπό κάτω τήν υπογραφήν του-

—Τώρα μπορείτε νά πηγαίνετε, τοΰ είπε δ Χάμ
πτον. Σέ λίγο, θά λάβετε δδηγίες μου.*

Τό ίδιον ά ιόγευμα, ένα παιδί έδωσε εις τόν Χάμ
πτον ένα γράμμα μέ τήν έπιγραφήν : «Επείγον» 
Ό διευθυντής τό άνοιξε καί έγινε κατάχλωμος δια
βάζοντας τάς εξής φράσεις :

«Έλπίζομεν δτι εύρισκόμεθα άκόμη έν καιρφ 
διά νά σάς έμποδίσωμεν νά προκαλέσετε μίαν πι
κρήν άπογοήτευσιν είς τόν κ. Ούΐλλιαμ Ρέντ, τόν 
πρώην ύπάλληλόν σας. Ό λαχνός πού έκέρδισε, δέν 
άνήκει είς αύτόν, άλλά είς κάποιον συνώνυμόν του. 
Μάς συγχωρεΐτε διά τήν ένόχλησιν.

«Ή έτιτροπή τοΰ λαχείου τοΰ‘Αγίου Φραγκίσκου».
Πόσον θά εθυμωνε δ Χάμπτον, άν ήξευρε δτι 

δλη αύτή ή ιστορία ήτο ένα «κόλπο» τό δποΐον είχε 
έπινοήσει ή Τζέννυ Κρέγκ διά νά βοηθήση τόν προ- 
στατευόμενόν της !..

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ^ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ....

....ήΤζόαν Κράουφορντ, λόγω τής τακτικής τής δι- 
ευθόνσεως τής “Μέτρο-Γκόλντουϊν,, καί έξ αιτίας ένός 
άτυχου έρωτος, έχει καταληφθή ύπό όξυτάτης νευ- 
ρασθενείας ;

....ή Μαίη Γουέστ, ή σαρανταπεντάρα γόησσα τοΰ 
Χόλλυγουντ, είναι ή πλέον κυνική καλλιτέχνες τοΰ 
κινηματογράφου;

....τό «άοτρον» τής Έλίσσα Λάντι φαίνεται δτι 
κλείνει πρός τήν δύσιν του ;

.... ή Μαίρη Πίκφορντ προσπαθεί μέ κάθε μέσον 
νά έπανακτήση τήν εύνοιαν τοΰ Ντούγκλας Φαίρ
μπανκς ;

....ή Πόλα Νέγκρι μετά τήν ταινίαν «Φανατισμός,, 
διά τό “γύρισμα., τής όποιας κατέβαλε μέρος τών 
δαπανών, άδυναιεΐ νά εύρη engagement;

....ή Λίλιαν Χάρβεϋ ήρνήθη νά δεχθή διά τό νέον 
της φίλμ τόν πάρτναιρ ποΰ τής προόριζαν, καί δτι 
ένήγαγεν είς δίκην τήν “Φόξ., διότι ντουμπλάρει δι’ 
άλλου προσώπου τά έργα της είς τήν γαλλικήν καί 
γερμανικήν ;

....ή Μάρλεν Ντήτριχ δέν ξεύρει πλέον, τί μέσον 
νά εΰρη διά νά τονώση τήν κλονιζομένην δημοτικό- 
τητά της, καί δτι προφασίζεται δτι πάσχει άπό μι- 
σανθρωπίαν καί νευρασθένειαν ;

,.,.ό Ούάλλας Μπήρρυ, μέ τόν δποΐον θά έμφανι- 
σθή ή Γκλόρια Σβάνσον είς τό πρώτον της φίλμ διά 
τήν “Μέτρο-Γκόλντουϊν,, ύπήρξε καί δ πρώτος σύ
ζυγος τής Σβάνσον;

....είς τό αύτό φίλμ, τό δποΐον είναι παρμένο άπό 
τό περίφημο ρομάντζο τής Έλυνορ Γκλύν "Τρεις 
Εβδομάδες,, συμπράττει καί δ Κλάρκ Γκέημπλ;,

....ή Γκλόρια Σβάνσον στηρίζει μεγάλας έλπίδας 
έπάνω είς αύτό τό φίλμ καί δτι έλπίζει μέ τήν νέαν 
της ταύτην έμφάνισιν νά έπανακτήση τήν θέσιν τήν 
όποιαν κατεΐχεν άλλοτε εις τόν άμερικανικόν κινη
ματογράφον ;
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— Ό πρόεδρος τής άμερικανικής έταιρίας Φόξ 
Φιλμ κ. Κέντ έπαρασημοφορήθη ύπό τής γαλλικής 
Κυβερνήσεως διά τοΰ σταυρού τών ιπποτών τής λε
γεώνας τής Τιμής.

Είς τό νεον φιλμ τής Φόξ Φιλμ «Τσιγγάιικο 
τβαγούδι», τό όποιον είς τήν Γαλλίαν έλαβε τόν τί
τλον Caravane, λαμβάνειι μέρος ένα θαυμάσιο μπου
κέτο γάλλων καλλιτεχνών’ ή γλυκεία καί πολύ χα
ριτωμένη Άννρμπέλλα, ό μεγάλος Σάρλ Μπουαγιέ, 
ό Άντρέ Μπερλέ, ό Πιέρ Μπρασέρ καί ή Κοντσίτοί 
Μοντενέγκρο.

— 'Η άγγλίς καλλιτέχνις Μαντελέν Κάρολ, έλαβε 
τό^μετάλλι^ν άξίας τοϋ μεγάλου άγγλικοϋ περιοδι
κού Film Weekly διά τήν άφθαστον έρμηνείαν τοΰ 
ρόλου της είς τό έργον 1 Was a Spy. Ή Μαντελέν 
Κάρολ πρωταγωνιστεί ήδη καί είς τήν νέαν ταινίαν 
τής Φοξ Φιλμ Le monde en marclie.

_ Είναι γνωστόν πλέον δτι άπό εφέτος τά φίλη 
τού συμπαθούς κωμικού Χάρολδ Λόϋδ θά άνήκουν 
είς τήν Φόξ Φιλμ, ή όποια θά τά έκμεταλλεόεται καί 
έν 'Ελλάδι. Τό τελευταΐον φιλμ τού Χάρολδ Λόϋδ 
φέρει τόν τίτλον Patte de Chat, λέγεται οέ δτι είναι 
άφαντάστως κωμική ή ύπόθεσίς του.

Μεταξύ τών τελευταίων έργων παραγωγής 
Φόξ Φιλμ 1934 - 35 περιλαμβάνονται καί τά έξής : 
«Τσιγγάνικο Τραγούδι» (Caravane) παραγωγή Έριχ 
Τσάρελ, πρωταγωνισταί Σάρλ Μπουαγιέ, Άννα- 
μπέλλα, Κοντσίτα Μοντενέγκρο, Πιέρ Μπρασέρ καί 
Αντρέ Μπερλέ, Le Monde en Marche μέ τούς Μαν
τελέν Κάρολ, Φράνσοτ Τόν, Ρέτζιναλ Ντέννυ, Ζοζέ 
Μοχίκα, Λουΐζ Ντρέσσερ καί Ραούλ Ρουλιέν, «Δε
σποινίς πλοίαρχος» στρατιωτική όπερέττα τοΰ Άν- 
ξ,ρέ Οζέ, «’Εγώ είμαι ή Σουζάνα» μέ τήν Λίλιαν 
Χάρβευ καί μέ τής Μαριονέττες τοΰ Πίκκολι, «La 
5e Empreinte μέ τήν Άλίς Φίλτ, τόν Ζάν Μάξ, τόν 
Ζάν Τουλοΰ καί τήν Πωλέτ Ντυμπόστ, Flirteuse μέ 
τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, «Λιλιόμ» μέ τόν Σάρλ Μπουα- 
γιε, Αλκοβερ καί τήν Φλορέλ καί αρκετά φιλμ γερ
μανικής παραγωγής μέ τήν Τζέννυ ΓιοΟγκο, τόν 
Πάουλ Χέρμπιγκερ, γαλλικά μέ τόν Άνρύ Γκαρά κλπ.

Η ΜΑΙΝΤΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Η παγκοσμίως γνωστή καί ωραιότατη ήθο- 

πο<ος τοϋ Γερμανικού Κινηματογράφου Μαίντυ 
Κριστιανς, προσεληφθη υπό τής Μέτρο-Γκόλντουϊν- 
Μάϋερ διά μακροχρονίου συμβολαίου, μέ σκοπόν 
να πρωταγωνίστησα εις διαφόρους μουσικός ται
νίας της,

Η Φροϊλαϊν Κριστιανς ένεφανίσθη περιοδικώς 
εις τας μεγαλύτερος σκηνάς ολοκλήρου τοΰ κόσμου, 
ομιλεΐ εξ γλώσσας καί προ έπταετίας διετέλεσεν μέ
λος τοΰ*  θεάτρου Ραΐνχαρτ. Έγεννήθη είς τήν Βιέν
νην από γονείς καλλιτέχνας. Ό πατέρας της Ροΰν- 
τολφ Κριστιανς ύπήρξεν διάσημος ηθοποιός τοΰ 
Θεάτρου καί ή μητέρα της Μπέρτα Κριστιανς άοι 
δός τής ’Όπερας.

Η πρώτη ταινία είς τήν οποίαν θά έμφανισθή 
ή Μαίντυ Κριστιανς, δυνάμει τοΰ νέου συμβολαίου 
της, θά είναι «Ή παληογυναΐκα» κατά σκηνοθεσίαν 
τοΰ Τσάρλς Μπρομπώ, πρόκειται δέ νά άποτελέση 
τήν πρώτην ’Αμερικανικήν κινηματογραφικήν της 
έμφάνι ϊΐν.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΛΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΕΥΒΥΝΤΟΥ ΜΑ£

Έκ δεξιών προς τ' αριστερά : Ό ήμέτερος διευ
θυντής κ. Ήρ. Οικονόμου, ό διευθυντής τοΰ 
γραφείου τής Μέτρο Γκόλντουΐν διά τήν Βόρειον 
Ελλάδα κ. Άντ. Δεσύλας καί δ κ. Παναγής 
γενάτος διευθυντής τού άθην. γραφείου ται
νιών «Πάξ-Φίλμ» πρό τού ιστορικού Λευκού

Πύργου Θεσσαλονίκης 
__________

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:

Ή αμερικανική έταιρίι Φόξ Φιλμ ετοιμάζει ένα πολύ 
μεγάλου ενδιαφέροντος φίλιι, τό όποιον θά άναπαριστά 
ολόκληρον τήν Ιστορίαν τοϋ παγκοσμίου πολέμου καί τό 
όποιον θά παρουσιασθή πρό τοϋ Κοινού τήν ημέραν τής 
εικοστής επετείου τής κηρΰξεως τοΰ παγκοσμίου πολέμου. 
Κατά πρώτον εις τήν ταινίαν εμφανίζονται, ό πρίγκηψ Βί· 
σμαρκ, ό Κάϊζερ, ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας καί ό πρίγ
κηψ τής Ουαλίας, δ Φραγκίσκος Ιωσήφ, ό Τσάρος Νικό
λαος κ. α. Οί Βαλκανικοί πόλεμοι πού ήσαν οί πρωτο
πόροι τοΰ μεγάλου πολέμου, περνοΰν εμπρός στά μάτια 
μας εν συντομίφ. "Ολαι αί σκηναί τοϋ παγκοσμίου πολέ
μου συνελέγησαν οπό επίσημες πηγές καί άπό τά ειδικά 
αρχεία τών Κρατών τά όποια είσήλθον είς αυτό τό μέ- 
γιστον τράβηγμά τοϋ δμαδικοΰ φόνου πού έγνώρισε ποτέ 
δ κόσμος. Διά πρώτην φοράν αυθεντικοί εικόνες, μαχών 
πραγματικών κατά ξηράν καί κατά θάλασσα ν, μεταξύ τών 
όποιων ή ναυμαχία τής Γιο-'τλάνδης, ή καταβύθισις τής 
αυστριακής ναυαρχίδος «"Αγιος Στέφανος» μέ τήν απώ
λειαν 1000 άιδρών, ή έξόρμησις τής παρισινής στρατιάς 
τοΰ Γκαλιενί έναντίον τοΰ φόν Κλούκ μέ τά ταξί τών 
Παρισίων, παρουσιάζονται άπό κινηματογραφικής οθόνης.

έΚόσα εϊβιΐήρια εηαμε κάδε Ιαινια αροβχηόεϊβα εις 2ονς κεν- 
ερικονς ^Κινηματογράφους

A. ΒΙΖΙΘΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
1Κα2ά 2ην χειμερινήν ωερίοόον 1933 - 1934

Σερενάτα Σοΰμπερτ 78.502
Άρχισιδηρουργός _ 53.719
Τό σημεϊον του Σταυρου 48.901
Δύο Όρφαναί 45.101
Ή Ναυμαχία 34.5Έ
Νινόν 33.48-
Λυκόφως τών Τσάρων 32.973
Φρά Ντιάβολο 31.929
Λευκή ’Αδελφή 31.461
Βόλγας στής φλόγες 31.031
Ξανθή ’Αφροδίτη 29.751
Γλυκά φιλιά Βερόνικα 27.707
Τό Τραγούδι τοΰ Νείλου 25.002
Μάρς Ρακότσυ 24.799
Κίγκ Κόγκ 24 617
Τσάρεβιτς 24.175
Γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ 23.942
Σαγγάϊ Εξπρές 23.519
Π. Ν. 1 δέν άπαντά 22 960
Γκράντ Ότέλ 22.098
Καβαλκάτ 22032
"Ανθρωπος μι τήν ίσπανό 21.543
Διαγωγή μηδέν 21.235
Χαλύβδινοι ’Αετοί 20.720
’Εγώ καί ή Αύτοκράτειρα 20.600
Μιά ώρα κοντά σου 19.765
Χίλιες καί δυό νύχτες 19 726
Καζανόβα 19.633
Γυμνός σάν σκουλίκι 19.421
"Οταν ξυπνά τό παρελθόν 19.393
Κβό Βάντις ; 18.741
Κατάσκοπος έπί τό έργον 18.386 
'Η άδελφή μου καί εγώ 18.244
Πυργοδέσιτοινα Λιβάνου 17.225
Φρανκενστάϊν 17.059
Νύχτες στό Βόσπορο 17.014
Μικρούλα στό τραίνο 16.942
Λιμπελάϊ 16.504
Μάσκα Φού Μαντσοΰ 16.182
Ζοζέτ ή γυναίκα μου 16.064
Αικατερίνη ή Μεγάλη 15.972
Κύματα Βοσπόρου 15.907
Έξτάζ 15.888
Σ’ άνάπησα πριν σέ γνωρίσω 15.723 
Τά χείλη μου προδίδουν 15.700
Βίκτωρ καί Βικτώρια 15.486
'Ωραία Γρενάδης 15.438
Πουλί τοΰ Παραδείσου 15.275
’Ανοιξιάτικο τραγούδι 15.011
’Ονειρώδες βάλς 14.810
Κορίτσι Συντάγματος 14.659
Βάλς πού δέν ξεχνιέται 14.489
Καλό ταξεΐδι Μόνικα 14.350
Μιά φορά στή ζωή 14.297
Ερρίκος 8ος 14 248
Χαραυγή 14’242
"Οταν μέ γέλασες μιά βραδυά 14.198 
Υγρός τάφος 14.145
Τό γύρισμα άρχίζει 14.086
Οί άντίζηλοι 14.062
Ξύπνημα αμαρτωλής 13.926

θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία 13.829 
Ωραία τής Γρενάδης 13.632
Κυρίαρχος Ζούγκλας 13.137
Τρεις Σωματοφύλακες 13.136
Πές μου, ποιά είσαι ; 13.004
Θεόδωρος καί Σια 1297σ
Ό πόλεμος του βάλς 12.957
’Αγάπα με αύτή τή νύχτα 12.933
Μέσα στήν άγγαλιά του 12.552
'Η αδυναμία μου 12.414
Υποβρύχιο μέτωπο _ 12.333
Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού 12.2ο8
Αύτοκρατορικό βάλς 12.251
Τό Γεράκι 12 229
Δεσποινίς Ροκοκό 12.190
Δίς Παραμύθια Χόφμαν 12.129
Δόκτωρ Τζαΐκυλ 12.093
Δύσκολη στιγμή 11.795
Τρελλή Λόλα 11.711
Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη 11672 
Κεφάλι ενός ανθρώπου 11.611
Σέρλοκ Χόλμς 11,371
Μαρί κόρη Ουγγαρίας 11.350
Είναι χαριτωμένος 11.155
Ό άνθρωπος πού σκότωσα 11.153 
Μιά γυναίκα πειρασμός 11.031
"Ερως μέ μοτοσυκλέττα 10.989
Οί φυγάδες 19.934
Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα 10.715 
Σκιαί ήμικόσμου 10.560
Ιερή φλόγα 10.296
Ροβινσών Κροΰσσος 10.291
Ό Άρχιατσίγγανος 10.239
"Ενα κορίτσι δέν ξεχνιέται- 10.012 
Δυό καρδιές εύτυχισμένες 9.977
θά γίνης δούκισσα 9.911
Γυναίκα, χαμόγελο, ζωή 9.838
Γυιός τής μαιτρέσσας μου 9.835 
Ό Βασιλεύς τής ’Αρένας 9.807
Δέν φοβούμαι τόν έρωτα 9.707
Ύπό τήν σκιάν τής παγόδας 9.706 
Ναγγάνα 9.690
Σ’ άρέσω γιά γυναίκα σου ; 9.644 
Άπηγορευμένη αγάπη 9-549
Ράφλ , 9.445
"Ιχνη πάνω στό χιόνι 9.307
Πώς νά τό πώ στον άνδρα μου 9 233 
'Ωραία περιπέτεια 9.215
"Αστρο τής Βαλέντσια 9.205
Σαιζόν στό Κάιρο _ 9.138
Διαθήκη Δρος Μπαμποΰζε 9.113
θύματα τής κρίσεως 8-909
Νύχτες Σαγγάϊ 8.663
Τοπάζ 8.435
"Ενας απρόσκλητος ξένος 8.391
Τό παλάτι τών ονείρων 8.387
Ίνστιτοΰτον καλλονής 8.269
"Οταν ό έ’ρως κάνει μόδα 8 059 
Ρομάντσο μιας νύχτας 7°Π2.
Γάμος περιωρ. εύθύνης 7.896
Έρωτες πριγκήπων 7.877

"Ενα τραγούδι γυρίζει κόσμο 7.80q
Μ"νωλέσκου 7.792
Καράβι άμαρτίας 7.694
Ό Μπάστερ έλληνιοτής 7.687
Όρντινάντσα 7.313
Τραγούδι Δουνάβεως 6.975
Τσάρντας 6.969
Μαύρος ούσσάρος 6.923
Γιά νάσαι άγαπημένη 6.710
Ή καρδιά μου διστάζει 6.645
Ό ώραΐος φοιτητής 5.354
28 ήμέραι Κλαιρέττης 6.331
Μ’ αγαπά τρελλά 6.277
"Αν θέλης 6.249
Δύσκολος δρόμος 6.193
ΤζάζΓκέρλ 6.186
Μυστικόν πού καίει 5.959
Κος κατά παραγγελίαν 5.915
Λαχεΐον διαβόλου 5.836
Φωνή χωρίς πρόσωπο 5.796
Καρτιέ Λατέν 5.577
Μητέρα 5.560
Μικρούλα καλώς ήλθες 5.543
Γυναίκα στό βολάν 5.367
'Οδηγήστε με κυρία 5.308
Τοτό 5.305
'Η μάσκα τοΰ άλλου
Μυστικόν Λευκής κυρίας 4.618
Κι’ έμένα ποιος θά μέ φιλήση 4.503 
"Ανθρωπος χωρίς όνομα 4.347
Οί κύριοι τοΰ Μαξίμ 4.096
Μισελίν 4.079
Μικρούλα άπατεών 3.94η
'Η γυναίκα πού μιλούν 3.830
Τήν άγάπη νά τήν νοιώθης 3.369
Πλοίαρχος Κορβέττας 3.316
Μασκώτ τού λόχου 3 276
Τά δυό σου γαλανά ματάκια 2.762
Ρομάντσο δακτυλογράφου 2.499
Βενετσιάνικες νύχτες 2.228
Εύθυμη χήρα , 1.953
Μοντέρνα χρόνια 1.951
Μπροντγουαίη 1.716
Φιλί μπρος στόν καθρέφτη 1.655
Μιά ουράνια νύχτα 919

Σημ. ‘Κινηματογραφικού Αστέρος». 
Είς τούς ανωτέρω αριθμούς εισιτηρί
ων δεν σνμηεριλαμβάνονται rd πραγ- 
ματοστοιηόέντα εισιτήρια μερικών έρ
γων, προβληθέντων είς τό β' βιξιόν 
Κινηματοθεάτρου ιΟύφα Κάλας» με 
τιμήν εισιτηρίου κατιοτέραν τών α 
βιξιόν Κινηματογράφων ιοί τοΰτσ διά 
νά αποδεικνύεται οττ ο ή εμπορική 
δυναμικότης έκάστης ταινίας.
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~ ΣΚΗΡΕΤΑΙ
ριχ ΐομμερ Φριτς Λαγκ-Κλάγκερμ.αν — "Εριχ Τσάρελ — Τζέσσβ Λά ί Όφυλς — Φράγκ Λόϋδ -Ραοϋλ Γουώλς-Γουΐλιαμ Χόβαρτ-Σάρλ Άντόν 

Φρέντ Μπακό< · π· «■ λ. π.

1 Αίλιαν Χάρβεϋ 16 Αλίς Φέη 1 Σάρλ Μπουαγιέ 16 Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν
2 Άνναμπέλλα 17 Έλεν Τουελβτρής 2 Χάρολδ Λόϋδ 17 Τζώρτζ Όμπριάν
3 Κοντσίτα Μοντενέγκρο 18 Μάτζ Έβανς 3 ΆνρΙ Γκαρά 18 Γουώρνερ Μπάξτερ
4 Τζέννυ Γιοΰγκο 19 Σίρλεη Τέμπλ 4 Τζών Μπόλς 19 Τζέϊμς Ντοΰν
5 Φλορέλ 20 Μαντελέν Κάρολ 5 Άλκοβέρ 20 Σάρλ Φαρέλ
6 Μαντελέν Όζερέ 21 Κόλιν Μούρ 6 Πάουλ Χέρμπιγκερ 21 Μπάστερ Κήτον
7 Αιλή Νταμίτα 22 Χήδερ Έντζελ 7 Μπρασέρ 22 Ρούδι Βάλυ
8 Έδβίζ Φεγιέρ 23 Σάλη ’Άϋλερς 8 Άντρέ Μπερλέ 23 Τζίμ Ν τουράντε
9 Ζάν Σειρέλ 24 Ζαξοΰ Πήτς 9 Ρομπέρ Μπρινιέ 24 Βίκτωρ Τζόρη

10 Αλίς Φίλτ 25 Οΰνα Μέρκελ 10 Μαρσέλ Πρένς 25 Ζοζέ Μοχίκα
11 Έλίζα Λάντι 26 Μίνα Κομπέλ 11 Πιέρ Έτσεπάρ 26 Ραούλ Ρουλιέν
12 Κ λάρα Μπόου 27 Κλαίρ Τρεβόρ 12 Άντρέ Λυγκέ 27 Φρίδριχ Μπένφερ
13 Ζανίτ Γκέϋνορ 28 Σπινέλλι 13 Ζάν Μάξ 28 Λιοΰ Άϊαρς
14 Λωρέττα Γιώγκ 29 Κλώδ Ντωφέν. 14 Ζενέ Ραϋμόντ 29 Φριτς ’Όδεμαρ
15 Πάτ Πάτερσον 15 Χέρμπερ Μοΰντεν 30 Τέο Λίγκεν

ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΗς ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕΊ’ΣΥ
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'Η Αιδηψός, ή καλύτερα λουτρόπολις τής Ελλά
δος, μέ τά πλέον συγχρονισμένα ξενοδοχεία της, τό 
εξαιρετικά καλό κλίμα της, τήν τακτική της συγκοι
νωνία, έχει έφέτος νά παρουσίαση ένα έπί πλέον 
κέντρον διασκεδάσεως έφάμιλλον του προοδευτικού

Η εξωτερική όψις τοΰ νέου έν Αίδηψώ με
γάλου θερινού Κινηματογράφου «Τιτάνια»

προγράμματος τής Άνων. Εταιρίας Ξενοδοχείων 
καί Λουτρών καί τοΰ ρέκτου διευθυντόΟ τοΰ ξενοδο
χείου 4-ΰρα Κ. Νίκου Τριαντάφυλλου' τό Κινηματο- 
θέατρον «Τιτάνια», 2003 περίπου θέσεων, μίαν νέαν 
οικοδομήν άνεγερθεΐσαν έπί είδικοϋ σχεδίου, διά νά 
προφυλάττηήτούς λουσμένους άπό τά ρεύματα. Μέ

Τό^έσωτερικόν τοΰ Κινηματογράφου Τιτά
νια τής A. Ε. Ξενοδοχείων καί Λουτρών, 
τό όποιον περιλαμβάνει 2000 περίπου θέσεις.

πρώτης τάξεως κυλικεΐον, μέ ιδιόκτητον ήλεκτροπα- 
ραγωγικήν μηχανήν, μέ τά τελειότερα μηχανήματα 
όμιλοΰντος κινηματογράφου καί μέ τά ωραιότερα κι
νηματογραφικά έργα πού προεβλήθησαν έν Άθήναις 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον, εγκαινιάζει μίαν νέαν 
ζωήν είς τήν λουτρόπολιν τής Αιδηψού, δύναται δέ 
ν’ άποδοθή δίκαιος έπαινος είς τήν ανωτέρω εται
ρίαν. μετασχηματίσασα διά τών έργων της τήν Αιδη
ψόν είς πραγματικήν Ριβιέραν τής Ελλάδος.

Τό παλαιόν κινηματοθέατρον Καπρίς τού κ. 
Άλκιβ. Τριανταφύλλου μετεπήδησε είς τό Πάνθεον 
των Κινηματογράφων διότι έκρημνίσθη, μετεφέρθη 
δέ εις τό περυσινόν κέντρον Απόλλων.

Σύλλα;

ΞΕΝΑ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω επι
στολήν.

Έν Πειραιεΐ τή 25 ‘Ιουνίου 1934 
Κον Ήρακλήν Οικονόμου

Διευθυντήν
Κινηματογραφικού Άστέρος»

’Αθήνας 
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Κατά τό παρελθόν έτος άπεφάσισα καί έγκατέ- 
στησα είς τήν Δραπετσώνα τοΰ Πειραιώς όμιλοΰντα 
Κινηματογράφον. Πσρασυρθείς δμως υπό καταλλή
λου άλλά ψευδούς διαφημίσεως αθηναϊκού τεχνικού 
γραφείου _καί πληρώσας πανάκριβα, ήλπισα δτι άνα- 
λόγως τού καταβληθέντος ποσού, θά άπέκτων μηχα
νήματα όμιλοΰννος κινηματογράφου ικανά νά στηρί
ξουν τήν έπιχείρησίν μου. Δυστυχώς, έπεσα θΰμα 
Εγκληματικής άπάτης, διότι άνιί μηχανημάτων όμι
λοΰντος κινηματογράφου, έγεινα κάτοχος σωρού πα- 
ληοτενεκέδων. Έπί πλέον κατέβαλον καί σεβαστόν 
ποσόν δι’ ανταλλακτικά μηχανής προβολής, χωρίς 
ν’ ανταλλαγή οΰδέ^έν εξάρτημα. Ήγόρασα καινουρ
γείς λαμπτήρας τοΰ ένισχυτοΰ, τούς όποιους τό πε- 
ρίφημον αύτό γραφεΐον έκρινε καλόν νά τούς άντι- 
καταστήση διά παλαιών τοιούτων. Εΐχον προσέτι έν 
τφ Κινηματογράφω μου φέϋντερ άρίστης μάρκας τό 
όποιον έτόλμησε νά άντικαταστήση δι’ έτέρου, σχε
δόν άχρήστου.

Καί διά μέν τάς ώς άνω άπάτας τοΰ έν λόγφ 
γραφείου, έκκρεμεΐ αγωγή έναντίον τοΰ διευθυντου 
του ένώπιον τών Δικαστηρίων, τά όποια, είμαι βέ
βαιος, δτι θά τόν τιμωρήσουν δεόντως, ή έπιχείρησις 
δμως ζημιώσασα άφαντάστως παρ’ ολίγον νά ναυα
γούσε, δτε άπετάνθην είς τόν ήλεκτροραδιολόγσν κ. 
Δημήιρισν Ποντικήν διατηροΰντα έν Άθήναις ειδικόν 
έργαστήριον όμιλοΰντος Κινηματογράφου, τίμιον, εύ- 
συνείδητον καί πρό παντός ίκανότατον, δστις κατόρ- 
θωσεν νά τά καταστήση, διά καταλλήλων έπισκευών 
καί μετατροπών, εφάμιλλα τών ευρωπαϊκών.

Καταφεύγω πρός υμάς κ Διευθυντά πρός δημο- 
σίευσιν τής παρούσης καί είμαι βέβαιος δτι, μαζΰ μέ 
τούς άφαντάστους κόπους καί θυσίας είς άς ύποβάλ- 
λεσθε πρός έξύψωσιν καί ένίσχυσιν τού Κινηματογρά
φου έν Έλλάδι. θά προσφέρετε καί άλλην τοεαύτην 
προψυλάσσοντες τούς επιχειρηματίας κινηυατογρά- 
φψν άπό τούς θρασείς καί έγκληματίας έκμεταλλευ- 
τάς των.

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Πρόθυμος

Μ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Εγγραφα! Συνδρομητών
Στ. Κάτσιος θεσ)νίκη 1-4-934 Μέχρι 30 3-935
Κ.’Αποστόλου Καβάλλα 1-4-934 30-9-934
Γ. Βαρουξάκης Άθήναι 1-7 934 30-6-935
Χρ. Μουτσόπουλιος θεσ)νίκη 1-1-934 30-12-934
Κλ. Λουλουδόποι->λος Σόφια 1-7-934 » 30-6-935
Λέων Σεγούρας θεσ)νίκη 1-7-934 30 12-934
ΔημοσΘ. Ρέγκος 1-6-934 y. 30-5-935
Κιν. «Διονύσια» 1-6-934 » 30-5-935
Κινημ. «Ήλύοια» 1-6-934 30 5-935
Ίωάν. Σαμαράς 1-1-934 30-12-935
Κιν. «Ροζικλαίρ» Άθήναι 1-7-934 30-6 935
Κινημ. «Άθηνά- » 1-5-934 30-4 935
Βικ. Βουτσΐνος Βόλος 1-5-934 30-10-935
Άδελ. Πορτοκάλη Κατερίνη 1-7-934 » 30-12-934
θ. Κυριακίδης Άθήναι 1-6-934 » 30-5-935
Κινημ. Κρόνιον Σέρραι 1-6-934 30-5-935
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‘Η μέχρι τής σήμερον θερινή κινημ. κίνησις τής πρω- 
τευούσης, παρουσιάζεται δυστυχώς δπως τήν προεβλέψα- 
μεν. ‘Η είς ορισμένα σημεία τής πόλεώς μας συγκέντρω- 
σις πλείστων όσων θερινών κινηματογράφων, άριθμοϋ δυ
σαναλόγου πρός τόν πληθυσμόν, έπέφερεν άμέσως τά 
δυσάρεστα αποτελέσματα, τά όποια ημείς, κακοί μάντεις, 
δυστυχώς προείπωμεν. Καί τό κακόν, καθ’ δλας τάς εν
δείξεις τουλάχιστον, δέν φαίνεται νά είναι μικρόν, διότι 
ώς είναι γνωστόν, ή συγκέντρωσες πλείστων όσων κινη
ματογράφων εις ένα καί τό αύιό ση ·εϊον τής πόλεως, 
προϋποθέτει άμιλλαν διά τήν άοτιωτέραν έμφάνισιν ενός 
τοιούτου κέντρου (πράγμα τό όποιον απαιτεί μεγάλας 
δαπάνας), συναγωνισμόν άγριον διά τήν έξασφάλισιν εκλε
κτών ταινιών (δηλαδή πλειοδοσίαν είς τάς τιμάς τών 
ένοικίωι), καί άλλων πολλών τεραστίων εξόδων, τά ό
ποια δέν είναι δυνατόν νά καλυφθούν μέ 2- 3 εκατον
τάδας δεκαδράχμων μετά φόρου είσιτηρίων καθ’ ημέραν.

Έπειτα, τά διάφορα λεγάμενα θέατρα, διά τήν ποιό
τητα τών όποιων πολλάκις ήσχολήθημεν, συν ιγωνίζονται 
καί αυτά δπως-δήποτε τόν κινηματογράφον, δεδομένου 
ότι αύτά διατηρούν μέν τιμάς εισιτηρίων τριπλασίως άνω- 
τέρας τών κινηματογράφων, υπάρχει δμως τεραστία δια
φορά είς τόν φόρον τών Δημ. Θεαμάτων (Κινηματογρά
φος, 25 ο)ο, θέατρον, πρόζα καί μουσικόν, 10 ο)ο).

’Εκείνοι, έκ τών θερινών κινηματογράφων, οί όποιοι 
ικανοποιούνται αρκετά, είναι τόσον ολίγοι μεταξύ τών 35 
περίπου, ώστε αξίζει νά τούς άναφέρωμεν, χάριν τής ιστο
ρίας. Έκ παραλλήλου θά άναφέρωμεν απλώς καί τά είς 
τάς αύτάς συνοικίας λειιουργοΰντα θέατρα, διά τόν αυτόν 
λόγον, καθ’ δσον τό θέατρον, είς τήν περίπτωσιν αυτήν, 
μάς ενδιαφέρει άπό τής πλευράς τού ασφαλούς συναγω
νισμού.
Έπί της όδοΰ Πατησίων

Κινηματογράφοι : "Εσπερος, Άθηνα, Λίντο, Κνβέ- 
λεία, καί Παναθήναια.

Θέατρα: 'Λθήναιον, Μαρίκας, μέ σύμπραξιν Μαρί- 
κας— Κυβέλης, 'Αλίκης καί Γκλόρια.

Έκ τών Κινηματογράφων πρώτος έρχεται δ “Εσπερος 
μέ 1000—1200 περίπου εισιτήρια ήμερησίως καί πολύ πε
ρισσότερα τάς Κυριακάς, δεέ'ερος ή Άθηνα μέ 1000 πε
ρίπου εισιτήρια ήμερησίω; καί ανάλογα βεβαίως τάς Κυ
ριάκός καί τρίτος τά Κυβέλεια μέ έλευθέραν είσοδον. 
Τό Λίντο καί τά Παναθήναια τίναι γιά κλάμματα. 
Είς τήν συνοικίαν Κυψέλης.

Κινηματογράφοι: πρώτος 'Αττικόν έπί τής πλατείας 
Κυψέλης μέ εισιτήρια 350—450 περίπου ήμερησίως καί 
δεύτερος Κυψέλη έπί τής όδοΰ Ζακύνθου μέ άποτέλεσμα 
ένα μάτσο μηδενικά.

Θέατρον : Γιάλτα δπου λέγεται δτι παίζεται όπερέττα- 
Κωμωδία, άλλά μάλλον παίζεται δράμα-τραγιοδ'α. 
Είς τήν περιοχήν τοΰ Ζαππείου.

Κινηματογράφοι: πρώτος καί καλλίτερος τό Στάδιον 
μέ καταπληκτικήν έργασίαν καί μέ έλευ 'έραν είσοδον, 
δεύτερος τής Έκθέσεως τής Ζαππείου Επιτροπές έντός 
τού περιστυλίου, μέ δεκάδραχμα εισιτήρια ώς καί οδραχμα 
διά στρατιωτικούς, φοιτητάς κοί μαθητάς, πάντα ταΰτα 
χάριν τής Έκθέσεως άτελή καί τρίτος ή Αίγλη.

Βαριετέ κ.λ.π. : "Οασις καί Πεϋκα.
Περιοχή Στάθμου Λαρίσσης—Μεταξουργείου.

Κινηματογράφοι : πρώτος Άλκαξάρ μέ ικανοποιητικήν 
άπόδοσιν καί δεύτερος Βικτωρία τής αυτή; έπιχειρήσεως.

Θέατρα : Περροκέ, Λαεΰ. Σαμαρτζή καί Βαριετέ Ζ·π· 
πελιν.
Περιοχή όδοΰ ‘Αχαρνών.

Κινηματογράφοι : Κάπιτολ μέ καλυτέραν τής περυσι- 
νής άπόδοσιν.

Θέατρον : Δελφοί.

Περιοχή Πλατείας Θησείου.
Δύο Κινηματογράφοι, τό "Εντεν τής Έλλ. Κινημ· 

Ένώσεως καί ό Ζέφυρος τοΰ κ. Κανελλοπούλου. ‘Ο είς 
παράπλευρ ος τοΰ άλλου ώ; επίσης καί αί όθόναι και συ
νεπώς καί τά μεγάφωνά των. Τραγέλαφος φωνών, τρα- 
γουδιών μουσικών. Είσοδος έλευθέρα.
Περιοχή Λεωφ. 'Αλεξάνδρας.

Κινηματογράφοι: Πρώτον τό Βερνιεν δεύτερον τά Πα- 
ναθήναια καί τρίτον τό Νινόν. "Αλλην θά είχε τύχην τό 
Νινόν, εάν άρχικώς ή διεύθυνσίς του καθιέρωνε έλευ
θέραν είσοδον μετά ποτοϋ.

Έπί τής όδοΰ ’Ασκληπιού ό Κινηματογράφος Νεέπό
λις σχετικώς κινείται, ή κωμικωτέρα δμως κινηματοθεσ- 
τρική έπιχείρησις ύπήρξεν ή τής Άτλαντίδος τών Έξαρ- 
χείων ή μετωνομασθεϊσα είς Μόν Σινέ, ήγουν ..τρίχες. Ά- 
πεβίωσε έν τή γενέσει της. ’Ήδη έπανέλαβε ύπό νέαν δι
εύθυνση’.

Καί οί γύρω τών ’Αθηνών καί είς τά προάσιι ια κι
νηματογράφοι φυτοζωούν.

* * *
Είς τό τέλος τής θερινής περιόδου, έλπίζομεν νά ή- 

μεθα είς θέσιν νά δημοσιεύσωμεν πλήρη πίνακα τών πραγ- 
ματοποιηθέντων είσιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών θερι
νών κινηματογράφων, μετά τιμών είσιτηρίων, ίνα έξ αύ 
τών ύπολογισθή καί ή κατά μέσον δρον τιμή εισιτηρίου 
ώς καί αί συνολικαΐ άποδόσεις. Δεδομένου δέ δτι τά έξοδα 
αυτών είναι περίπου γνωστά, θά είναι εύκολος επομένως 
ή εξαγωγή άσφαλών συμπερασμάτων περί τής άποδόσεως 
αυτών ώ; επιχειρήσεων.

‘Η δημοσίευσις ένός τοιούτου πίνακος, είμεθα βέβαιοι 
δτι, θά χρησιμεύση ώς μάθημα είς μερικούς άφελεΐς, οί 
όποιοι φαντάζονται τήν κινηματογραφικήν έπιχείρησιν, ώς 
άποδίδουσαν τό εύκολότερον κέρδος, διά τό όποιον πάν
τοτε ήμεθα πρόθυμοι ήμιΐς οί ελληνες.

Κυρίως δμως ό πίναξ αυτός θά χρησιμεύση καί ώς είδος 
καθρέπ«ου είς πάντα άδαή πού θά ήθελε νά άσχοληθή 
είς τό μέλλον μέ θερινός κινηματογραφικός επιχειρήσεις.

Είς τό προηγούμενον τεύχος καί εις τήν ΰπ' άριθ. 7 
σελίδα, έδημοσιεύθη ό άπολογισμός τής περιόδου 19ο3— 
1934 είς δν άναφέρονται έν ίδιαιτέρφ πίνακι τά ύπό ένός 
έκάστου τών Κινηματογράφων τής πόλεοός μας πραγματο
ποιηθέντα εισιτήρια, αί ήμέραι λειτουργίας αυτών καί δ 
καθ’ ημέραν μέσος δρος πραγματοποιηθέντων ύπ’ αυτών 
είσιτηρίων. Επειδή όμως δ δημοσιευθείς πίναξ περιεΐχεν, 
λόγφ άβλεψίτς τών τυπογράφων ουσιώδη λάθη, τά ό
ποια, ώς ήτο επόμενον, προεκάλεσαν εύλογα παράπονα, 
θεωροΰμεν ύποχρέωσίν μας νά δημοσιεύσω.ιεν καί πάλιν 
τόν έν λόγφ πίνακα διορθωμένον καί διά νά άποδώσω- 
μεν τό δίκαιον είς τούς άδικηθέντας, άλλά καί διά νά 
έξυπηρετήση πληρέστερου τόν σκοπόν δι’ δν κατηρτίσθη 
δ έν λόγφ άπολογισμός.

Συγκεκριμένος δέον εκ τού εις τό προηγούμενου τεύ
χος δημοσιευθέντος πίνακος, νά μειωθούν αί ήμέραι λει
τουργίας τού Κινηματογράφου «Παλλάς» ·.. - δέκα, δη
λαδή αί 239 είς 229, καθ’ δσον κατά τάς δέκα αύτάς ημέ
ρας έδόθησαν άποκλειστικώς θεατρικοί παραστάσεις, ώς 
αί τής Μπαΐκερ, τοΰ Γιόζεφ Σμίθ καί τοΰ Λάππα, τών 
όποιων παραστάσεων τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια δέν 
συμπεριλαμβάιονται εις τά 428 64ο διότι δέν ήσαν κινημα
τογραφικά. Συνέπεια λοιπόν τούτου είναι ή αύξησις τοΰ 
μέσου δρου άριθμοΰ είσιτηρίων. ’Επίσης είς τόν αυτόν 
προηγούμενου πίνακα, λόγφ αβλεψίας τών τυπογράφων, 
τά πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ «’Αττικού» 446.026 είσιτή- 

' ρια έτέθησαν εις τήν σειράν τοΰ «Παλλάς», τό δέ 428.640
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τοΰ «Παλλάς» είς τήν σειράν τοΰ ’Αττικού», πράγμα τύ 
όποιον παρουσίαζε δυσνόητον αποτέλεσμα.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν καί πάλιν διορθωμένοι’ τόν 
έν λόγω πίνακα διά τήν τάξιν.
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Τιτάνια 17-11-933 192 410.878 2 140
Παλλάς 1-10-933 229 428.640 1.871
Αττικόν 1-10-933 239 446.026 1.866
Πάνθεον 14-10 933 226 353.952 1.568
Σπλέντιτ 1-10-933 239 350.521 1.466
Κοτοπούλη 5-11-933 85 93.076 1.095
Απόλλων 7-10 933 232 235-169 1.009

***
Λόγφ προκυψάσης διαφοράς μεταξύ τών συνεταίρων 

τοϋ Κινηματογράφου Ά&ηναΐκόν, ή έξ αυτών χήρα κ. 
Χαλκιοποΰλου συνεταίρου κατά μικρόν ποσοστόν, έζήτησε 
καί έπέτυχε τήν σφράγισιν τής έπιχειρήσεως, ήτις και 
παραμένει κλειστή άπό μηνός περίπου. Προβ'έπεται ή 
διάλυσις τή: εταιρίας καί ή συνέχισις τής έπιχειρήσεως ύπό 
τών αδελφών Σαμαρτζή.

Επίσης άπό Ιόθημέρου παραμένει κλειστόν τύ Κινη
ματοθέατρου Μαζέστικ σφραγισθέντος καί τούτου ύπό 
τοϋ Είρηνοδίκου κατόπιν αίτήσεως τής αδελφής τοΰ κ 
Γ. Κοσμίδη, μετά τής οποίας ό κ. Κοσμίδης διατηρούσε 
κινηματογραφικήν εταιρίαν, ώς λέγεται, εικονικήν.

Άπό 1ης ’Ιουλίου τρέχ. έτους ληξάση; τή; διάρκειας 
τοϋ συναιτερικοϋ συμβολαίου, διελύθη ή μεταξύ τών κ. κ 
Συνοδινοΰ καί Παπαστόφα υφιστάμενη εταιρία Κινηματ. 
’Επιχειρήσεων.

***
Περί νέων ταινιών διά τήν προσεχή χειμερινήν περίο

δον, δέν είναι τίποτε άκόμη γνωστόν, είμή μόνον ότι, 
όλα τά γραφεία έκμεταλλεύσεως προμηθεύονται τάς άναγ- 
καιούσας διά τήν έλληνικήν άγοράν ταινίας. Πάντως 
καί έφέτος προβλέπεται μεγάλη εισαγωγή ταινιών τής 
παγκοσμίου παραγωγής, τών οποίων τίτλους έλπίζομεν 
νά εϊμεθα είς θέσιν ν’άναφέρωμεν είς τό προσεχές τεΰχος.

* * *
Μανθάνομεν ότι, ή Μέτρο Γκόλντουίν μελετά νά έφαρ 

μώση άπό έφέτος τό σύστημα τής παρουσιάσεως τών νέων 
ταινιών της ένώπιον προσκεκλημένων δημοσιογράφων, 
καλλιτεχνών καί ειδικών περί τά κινηματογραφικά, 
είς εΐδικάς πρός τοΰτο παραστάσεις πρό τή; παρου- 
σιάσεως αύτών ένώπιον τοΰ κοινού, κατά τό επικρα
τούν έν Ευρώπη σύστημα τών premieres presenta
tions. Τό σύστημα τοΰτο θά είναι άρκετά ένδιαφέρον, 
δεδομένου ότι θά δοθή οΰτω άφορμή, νά άσχοληθώμεν 
καί ημείς καί ό καθημερινό: άκόμη Τύπο:, περί τής άξίας 
ένός έκάστου έργου, πρό τής οριστικής παρουσιάσεως αύ· 
τοΰ ένώπιον τοΰ κοινού, πράγμα τό όποιον δίδει τήν ευ
καιρίαν νά διαφημιοθοΰν έτι περισσότερον τά άξια κα
λής τύχης έργα.

* * *
Ή διεύθυνσις τοΰ «Κινημ Άστέρος» θεωρεί ύποχρέω- 

σίν της νά ζητήσι] ο ·, γνώμην άπό τούς φίλους άναγνώ- 
στας της διά τήν καθυσττρησιν τής έκδόσεως τοΰ φύλλου 
έπί δεκαπενθήμερον, ώφειλομένη; είς έκτακτον δεκα

πενθήμερον ταξείδιον τοΰ ήμετέρου διευθυντοΰ εΐς Βόλον 
καί Θεσσαλονίκην, δι’ άτομικάς του υποθέσεις.

* * *
Μέ ιδιαιτέραν χαράν έπληροφορήθημεν δτι, ο φίλος 

καί έκτακτος συνεργάτης τοΰ “Κινηματογραφικού Άστέ
ρος κ. Κώστας Δάφνης, τοϋ όποιου τήν έκλεκτήν συνερ
γασίαν είς τό περιοδικόν μας, παρηκολούθησαν έπί μα
κράν οί άναγνώσται μας, άνέλαβεν ήδη, ύπό τήν άπόλυ- 
τον ιδιοκτησίαν καί διεύθυνσίν του, τήν έν Κερκύρφ έκδι- 
δομένην μεγάλην καί σοβαράν εφημερίδα «Κερκυραϊκόν 
Βήμα- ‘Π διεύθυνσις τοΰ «Κινημ. Άστέρος» άναγγέ- 
λουσα είς τούς άναγνώστας της τό εΰχάριστον τοΰτο 
γεγονός, έξωτερικεύει συγχρόνως καί τήν χαράν της 
διότι, είς έκ τών εκλεκτών συνεργατών της καταλαμβά
νει έπαξίως τόσον έξέχουσαν θέσιν έν τή δημοσιογρα
φική οίκογενείρ.

Εις τόν φίλτατον κ. Κώσταν Δαφνήν καί τήν έγκριτον 
εφημερίδα του «Κερκυραϊκόν Βήμα,, ή διεύθυνσις τοΰ 
“Κινημ. Άστέρος,, εύχεται εΐλικρινώς κάθε προκοπήν.

Θεσσαλονίκη
Διονύσια. (Χειμερινόν) Προεβλήθησαν τά έργα «Λύτο 

κρατορικό βάλς», «Ύπό τήν σκιάν τής παγόδας» κ,,ί 
«Τό παλάτι τών ονείρων» καί διέκοψε τάς προβολάς του.

Διονύσια. (Θερινόν). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μ’ά- 
γαπά τρελλά», «Ό κύριος κατά παραγγελίαν», «Γλυκά 
φιλιά Βερόνικα» καί “Νινόν,,.

Ήλύσια (Χειμερινόν). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τσάρ- 
ντας», «Άν θέλεις έλα· κ"ΐ «"Ενας άνδρας, δυό γυναί
κες· καί διέκοψε τάς προβολάς του.

Ήλύσια (Θερινό'). Προιβλήθησαν τά φιλμ ·ΊΙ καρ
διά μου διστάζει», «Άχ, τήν φίλησε στόν ώμο» (Ό αλή
της φοιτητής) μέ τήν Γιαρμίλα Νοβότνα, «Οί κύριοι 
τοΰ Μαξίμ» καί “Κοντά στό γυμνό κορίτσι,,. Μόνον 
κατά τάς πρεμιέρας, τό πρόγραμμα τοΰ θερινού -ΊΙλύ- 
σια > ποικίλεται καί μέ εκλεκτά νούμερα Βαριετέ.

Πάλας (Χειμερινόν). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Να- 
γκάνο», «Δεσποινίς Ροκοκό», «Πρέπει νά χωρίσω τήν γυ
ναίκα μου» καί «Μιά ουράνια νύχτα» και διέκοψε λόγοι 
τοΰθέρους.

Πατέ. Προεβλήθη τύ έργον «Ό κομωτής τώ ’ κυ
ριών» καί διέκοψε τάς χειμερινός π. οβολάς.

Άλκαζάρ. Προεβλήθη τό έργον «Ιοιό» καί διέκοψε 
τάς χειμερινός προβολάς του

‘Αττικόν (Χειμερινοθερινόν). Π ροεβλήθι,σαν τά έργα 
«Ό Ιππότης τής νυκτός» «Τσαντοΰ». “Μαύρη αστραπή, 
καί “Νύχτες στή Ν. Ύόρκη,,.

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έργα «Κική», “Μιά 
νύχτα στ' Σταμπούλ,, σί «Ήκαρδιά μου διστάζει·.

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εμπρός μάρς». 
«Οί δύο κόσμοι», “Ταρακάνοβα,, καί ‘Μιά γυναίκα πέ
ρασε,.

Έ&νικόν. Προ βλήθησαν τά φιλμ «Νύχτες άγωνίας». 
«Μπόμπ Στήλ» καί «€ΙΙ κιβωτός τοΰ Νώε».

Πάνθ εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή καρδιά τοΰ 
ναύτη», 1 Ο ι ακαρίτης θείος μου,, μέ τούς Χονδρών 
καί Λιγνόν, ,'Γύ πρώτον σφάλμα» καί -'Όταν ή πόλις 
κοιμάται»

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Μέσα σ· ήν άγγα- 
λιά του» καί «Τό τραγούδι τών ’Εθνών».
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Σαιζόν στό 
Κάιρο». «Μέσ.ι στήν άγγαλιά τητ», «Υγρός τάφο;», 
«Πώς νά τό πώ στό,’ άδρα μου», «‘Ο μαύρος ούσσάρος», 
«Ό κύριος κατά παραγγελίαν», < Ο άρχιατσίγγανος», 
«Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία», ‘II ωραία τής Γρενάδης», 

«Βενετσιάνικες νύχτες», «Ό ώραΐος-φοιτητής» καί «Την 
άγάπη πρέπει νά τήν νοιώθεις».

’ Εξωραϊστική. "ΙΙρχισε τάς θερινός του προβολάς υπό 
τήν διεύθυνσίν τοΰ κ. Β. Βαυτσίνου, προεβλήθησαν δέ τά 
έργα «Δεσποινίς Ροκοκό», «Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη» 
καί «Χίλιες καί δύο νύχτες».

If. ’Ιωνίας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γλεντζές», 
«Τό ίπποδρόμιον τοΰ θανάτου», «’Εναέριος άπαγωγή», 
«Σατανική συκοφαντία», «Τό χαμένο Τσέππελιν», «Τά 
επιδέξια χέρια», «‘Η κοΰρσα τοΰ θανάτου» καί «!Ο καπε- 
τάν Τρομάρας». Παπαβασιλείον.
Πάτρικι

Ζενί&. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έρυις μέ μοτοσυ 
κλέττα», μέ τήν Σνάϊντερ, «Πριγκήπισσα Αλεξάνδρα» 
«Ό Βόλγας στής φλόγες» καί «Προσοχή τό γύρισμα άρ- 
χίζει». Προσεχώς «Τό σημεΐον τοΰ σταυρού».

Ο'ύφα. Προεβλήθησαν τά έργα «100 λέξεις στό λεπτό», 
«Τό ρομάντσο μιάς δακτυλογράφουυ καί «Σώπα καρδιά 
μου»- Προσεχώς «Μιά γυναίκα διατάσσει».

Άνδριόπονλος
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Χριστίνα», «Γιάτό 
παιδί της», «Έγκαταλελειμμένη , «Τό Ιπποδρόμιο»»,*  "Ιχνη 
πάνω στό χιόνι», «Μιά τρύπα στόν τοίχο» καί «Μέσα στή 
θύελλα». "Εκαμε κατόπιν έναρξιν ό θερινός καί προεβλή
θησαν τά φίλμ «Όρλώφ» έπιτυχώς, «Καβαλκάτ» έπιτυ
χώς άλλά δέν ήρεσε, «Τό τραγούδι μιας νύχτας», «Δώσ’ 
μου αύτή τήν ευτυχία», «Παρθένες μέ στολή», «Άτλαντίς» 
καί «Δόν διάβολος». Προσεχώς «Άπηγορευμένη ευτυχία» 
«Ή κυρία δέν θέλει παιδιά» κ. ά.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η καρδιά μου 
διστάζει», «Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας», «‘G Μπάστερ ελ
ληνιστής», «Μέ άγαπά τρελλά», «Μιά γυναίκα διατάσσει» 
άνεπιτυχώς, «"Ενα κορίτσι πού δέν ξεχνιέται» άρέσαν καί 
«Μοντέρνα χρόνια» επίσης. Σωφρονιάδης
Άυαλια;

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Νό Νό Νανέτ», 
«Ή Στρίγγλα , Τό στυιχειωμένο σπήτι», «Ό άνύπαν- 
δρος μπαμπάς» καί «Τό ξανθό ποντικάκι».

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή άλεπού τοΰ βορ
ρά», «Μοντέρνος λωποδύτης» καί «Ό Μπάστερ παντρεύε
ται».

Ζενί& (Θερινόν). Προεβλήθησαν «Ό παρθένος σύζυ
γος» καί «’Αντίπαλοι στό παγκόσμιο ρεκόρ».

Ρουμελιώτης.
’Ιωάννινα

Εύστρατιάδη. (Θερινός). Προεβλήθησαν τά άρχαιολο- 
γικής πλέον άξίας έργα «Χρυσόμυιγες», «'Αγνή αμαρτω
λή», «Ό μάγος τοΰ Ιπποδρομίου», «Τό άγριο ρομάντζο» 
καί «‘Η Τσέκα» εννοείται βέβαια, άπαντα άνεπιτυχώς.

Τιτάνια (Θερινός). Ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ κ. Κατσή 
ήνοιξε καί δεύτερος κινηματογράφος είς τόν κήπον Κου- 
ραμπά, προεβλήθη δέ τό έργον «Τό φίλημα» μέ τήν Γκάρ
μπο.

Ό κ. Κατσής μάς θπεσχέθη δτι θά κάμη δτι τοΰ είναι 
δυνατόν γιά νά ευχαριστήσω τούς συ ιπολίτας μας. Άλλά 
μήπως αύτό δέν είναι τό συμφέρον του; Παπαζήσης.
Σέρραι.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τοΰ 
δικηγόρου», «Κατάσκοπος τοΰ υποβρυχίου», «Μέ γέλασες 
μιά βραδυά», «Ξύπνημα αμαρτωλής», «"Ερως μέ μοτοσυ- 
κλέττα», «Ταρακανόβα», «Τό ρομάντσο» μέ τήν Γκάρ
μπο, «Δεσποινίς δικηγόρος» καί «Γάμος κοζάκου» καί 
έκλεισε άναχωρήσαντος τοΰ διευθυντοΰ του κ. Ζαβερ- 
δινοΰ.

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ευτυχία γιά μιά 
νύχτα», «Τό άστρο τή; Βαλέντσια», «Νύχτες μεγαλουπό- 
λεως», «Τό τραγοΰδι τοΰ Νείλου», «Ή καρδιά μου λαχ
ταρά γι’ άγάπη», «Σουζάν Λενόξ», «Ό κ. ή κ. καί ό 
μπιμπί», «Τσιγγάνικες νύχτες», «Ή μάσκα τοΰ Φοΰ Μαν- 

τσοΰ-, »Θά μέ παντρεφτής», «Όκύριος τοΰ μεσονυκτίου», 
«Ή σφίγξ ώμίλησε», «Οί πέντε τής Τζάζ», καί διέκοψε 
τάς κινηματογραφικός του παραστάσεις διά νά δώση σει
ράν 20 παραστάσεων ό θίασος Άρντάτωφ.

Βατακίδης
Χοτλκίς

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Φωνή χωρίς πρό
σωπο», «Καζανόβα», «Τό βάλς τοΰ παραδείσου», «Ό 
είσαγγελεύς» καί «Δώσ’ μου αύτή τήν ευτυχία».

Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Σιωπή τό γύ
ρισμα αρχίζει», «Τσάρεβιτς», «Αύτοκρατορικό βαλς», «Σε
ρενάτα Σοϋμπερτ», «Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου», «Σαγγάϊ 
’Εξπρές», «Μάρς Ρακότσυ» καί «Ό μαΰρος ούσσάρος».

Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Οί τρεις 
ένοχοι», «Ή πυργοδέσποινα τοΰ Λιβάνου» μέ τόν Πέτρο- 
βιτς», «Γορίλλας» καί «Τόμ Μίξ». Άκρο&αλασσίτης. 
'Ηράκλειον.

Ιίουλακάκη (Θερινός). Πρ ιεβλήθησαν τά έργα «Πά
πρικα», «Ή δεσποινίς δακτυλογράφος μας», «Οί τρεις 
σωματοφύλακες», «Κουίκ» καί «‘Η κόμησσα Μοντε- 
χρήστο».

Απόλλων (Χειμερινός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί 
άπάχηδες τών Παρισίων», «Ή ρούμπα τής άγάπης», 
«Γκράν Μάρ», «’Ελεύθερες ψυχές» καί «‘Ο κύριος Λεφόξ».

Άλκαζάρ (Θερινός). "Εκαμε έναρξιν καί προεβλήθη
σαν τά έργα «Ό γυιός τοΰ Μαχαραγιά», «’Έμδεν» καί 
«Πές μου ποιά είσαι».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά βω, α φίλμ «Στό χείλος 
τής αβύσσου», «Χιόνια στήν Αλάσκα», «’Εκδικητικό φάν
τασμα», «Κένταυρος τής Άριζόνας» καί «Καβαλλάρης διά
βολος».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Ή ώραιό- 
τερες γαμπίτσες τοΰ Βερολίνου», «Ματωμένες θάλασσες», 
«'Ο πρίγκηψ Ροβέρτος» καί «’Ατσαλένιο φάντασμα».

Βόσπορος. Προεβλήθησαν «Τό τελευταίο βάλς» καί 
«Ό διαφθορεύς».

Άρχάνες. Προεβλήθησαν «Τό κορίτσι τής Ρεβύ», «Ό 
κύριος χωρίς κατοικίαν» καί «Ή συμμορία τών 100».

Νεαπόλεως. Προεβλήθη τό έργον «Γυναίκα - διάβο
λος» καί διέκοψε τάς προβολάς του. Παρατηρητής. 
Καβάλλα

Αιοκύσια. Προεβλήθη έπί μίαν έβδομάδα μετά μεγά
λης επιτυχίας ή «Σερενάτα Σοϋμπερτ». ’Επίσης προεβλή
θησαν τά «Γιά τήν άγάπη της» μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο, 
«Τό στοιχειωμένο καράβι» καί «Νύχτες μεγαλουπόλεως».

Πάν&εον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό πυρο
σβέστης» μέ τόν Χούτ Γκίψον, «Τό θΰμα», «Τά χαμίνια 
τής Ν. Ύόρκης», «Ή φλόγα τοΰ θανάτου», «‘Ο λευκός 
άετός», «Ό υίός τοΰ καταδίκου», «Κάτω τά χέρια» καί 
«Τροπικές νύχτες». Βασιλακος.
ΈλΕοδερούπολις.

Κέντρον Μπουζίνα (Βωβός). Προεβλήθη τό έργον 
«Κάτω τά χέρια».
Δράμα

Μέγας Προεβλήθησαν τά έργα «Κίνδυνος-θάνατος», 
«‘Ο κυκλών τοΰ Τεξάς», «Τόμ Μίξ», «Νύχτες στήν έρημο», 
Ό δρόμος τοΰ καθήκοντος», «Μαχόμενα καραβάνια», 
“Θύελλα,, “Φλέγόμενο μέτωπο,, “Στή χώρα τών κάου- 
μπόΰ,, καί “Δεκάτη τρίτη ώρα,,,

Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό ώραΐος σπαθιστής» 
«Τό ρόδον τής Σταμπούλ» «’Εκβιασμός», “Ματωμένη 
χορεύτρια,, καί “Αγάπα με καί ό κόσμος είναι δικός μας.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό ούρανός τής 
δόξης», «Ό ληστής τής Άριζόνας» «Πλοίαρχος φάν
τασμα». “Ληστής τής ερήμου,, ‘Ό κήρυξ τής δημοπρα
σίας,, “Ή ναυμαχία τοΰ Τράφαλγκαρ,. καί “"Ενοχος 
άγάπη,,.

Τιτάνια. "Εκαμε πανηγυρικήν έναρξιν μέ τό γερμα
νικόν “"Ενα τοαγοΰδι, ένα φιλί, μιά γυναίκα,, παρά τήν 
κακοκαιρίαν δέ κόσμος άπειρος έτίμησε τήν παράστασιν.
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Ή διεύθυνσίς του μάς υπόσχεται τήν προβολήν τών εκλε
κτότερων έργων. Γοριδάρης
Καλάμαι

Τριανόν. Προεβλή θη σ _> ν τά έργα «Λιμπελάϊ», «Ή 
Στοργή», «Δεσποινίς Ζοζέτ ή γυναίκα μου», «Θά μέ παν- 
τρεφ.ής», «Ή ωραία τής Γρενάδης», «‘Ο λευκός δαίμων», 
«Βίκτωρ καί Βικτωρία», «Μιά ι ορό. στή ζωή», «Ή αδελ
φή μου καί εγώ», «’Αριαν», «Ό γυιός τοΰ Μαχαραγια», 
«Τό ονειρώδες βάλς», «Τρέϊντερν Χόρν», «Φαντομάς», 
Ή Σ ρ νάτα τοϋ Σταϋμπερτ» δυστυχώς χωρίς μεγάλην 
επιτυχίαν, «Ό πόλεμος τοϋ βάλς», «Δέν φοβούμαι τόν 
έρωτα», «Τσάρντας», «‘Ο γυιός τής μαιτρέσσας μου», 
«Θά γίνης δούκισσα», «Φυγάδες», «Χαραυγή», «Μάρς Ρα- 
κότσυ» καί “Σάρξ καί κόσμος,,. Κεφαλλωνίτης.

"Εσπερος. ’Αργεί.
Άγρίνιον

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα «’Άνδρα θέλω τώρα 
τόν θέλω» καί «Σκλάβα βασίλισσα».

Κρίπα (Διεύθυνσίς Χριστίδη). Προεβλήθησαν τά φιλμ 
«’Ανοιξιάτικες άγάπες», «Πώς φλερτάρουν ή χήρες», «Πα
ρίσι» καί «Τό παιδί τών Θειον». Πασχαλίδης.
Σύρος

Πάν&εον (Θερινός). Προεβλήθησαν τά φιλμ «‘Ο γυιός 
τή; μαιτρέσσας μου», «Τραγούδι μιάς νύχτας», «Νικη
μένος γιά τήν αγάπη της», «Τό άγριοκόριτσο», «Μαύρη 
αστραπή», «"Ενα κορίτσι πού δέν ξεχνιέται», «Τό μυστη
ριώδες Ράντς» καί «Ό άρχιατσίγγανος». Γεραγάλας
Λεβάΰειστ

'Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «Είς τήν νήσον τών 
αγρίων», «Ή Άνάστασι,», «Τό Καφενεδάκι», «Μετά τήν 
προδοσίαν», «Τό φαινόμενον !» «Αυτόν θέλω κΓ αυτόν θά 
πάρω», «"Ενα δράμα στόν ’Ωκεανό», «Τό άρωμα τή; κ. μέ 
τά μαύρα», «Κατηγορητήριον» καί «Μποέμικες άγάπες».

Έλικών. Προεβλήθησαν τά φιλμ «"Ενα κορίτσι σάν 
καί σένα», «Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας», Ό άγνωστος 
λοχίας», «‘Ο βασιλεύ; *ν  τζαμπατζήδων», «Μικρούλα 
καλώς ήλθες», ·Άτλι ·.’τίς-, «Έρ ιτική παραζάλη», «Στά 
σύνορα», «Νύχτες . ^γαλουπόλεως», «Σάλτο μορτάλε», 
«Κουΐκ», «Δυο καρδιές ένας κτΰπος» καί «Ύπό τάς στέ· 
γας τών Παρισίων». Πανουργίας

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα Πάρε τή γυναίκα 
μου» «"Ιχνη πάνω στό χιόνι», «Βγαλμένοι απ’ τό βόρ
βορο», «Δώσ’ μου αυτή τήν ευτυχία» καί διάφορα Νιοϋς 
καί Μίκυ - μάους. Βουδούρης
Κέρκυρα

Οίίφα. Προεβλήθησαν τα έργα «Μιά ώρα κοντά σου», 
«Τιτάνες τοΰ άέρος», «Γιά τήν γυναίκα'του», «Σαντοϋ», 
«Γιύχαν Στράους», «Τό άρωμα τής κ. μέ τά μαύρα»,’«Ξύ- 
11 οι Σταυροί», «'Αγάπα με αυτή τή νύχτα» καί ‘Π α
γάπη τοΰ ναύτη». Μπούας
licpyo;

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Διπλούς γάμος», 
«Τρελλή Αόλα», «Οί Αντίζηλοι», «Χαραυγή», «Τό ξανθό 
ποντικάκι«, «Μάτερ Ντολορόζα» καί «Μπρόντγουαίη».

Σινόπουλος 
'ApyegroKiev

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο Άρχιατσίγγα· 
νος», «‘Ο βασιλεύς τών λούστρων», καί «Βγαλμένοι άπ’ 
τό βόρβορο». Προσεχώς «Προικοθήραι». Βουτσινάς 
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Γκίττα χαρίζει 
τήν καρδιά της», «Τό σφάλμα μιάς μητέρας», «Μάτα Χάρι» 
καί «‘Υγρός τάφος».

Σέ λίγες ημέρες έναρξής καί νέου θερινού Κινηματο
γράφου ύπό τόν διενθυνσιν τών κ.κ. Σαραφίδη καί Δρα
κοπούλου. Παρασχίδης

Χανιά
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμένη με

λωδία», «Στήν λεγεώνα τών ξένων», «Κική» μέ τήν "Αννυ 
"Οντρα, «"Ενα παράξενο κορίτσι» καί «Τό δωμάτιον ύπ’ 
άρ. 13».

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζούγκλα», «Κί
τρινοι πειραταί», «Ό ένοχος», «Ό Καρχαρίας» καί «Ρα- 
σπούτιν». S.

ΜΙΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

hl ΛΕΚΑΕΤΗΡΙΣ THS
ΜΕΤΡΟ - ΓΚΟΛΝΤΟΥ ΓΝ ■ ΜΑΎΈΡ
Είς τάς 16 του παρελθόντος μηνός Μαΐου ή μεγάλη 

αμερικανική κιν ηματεγραφική 'Εταιρία «Μέτρο-Γκόλ- 
ντου'ίν-Μάϋερ», έώρτασε την δεκαετηρίδα της. Την αυ
τήν ημερομηνίαν, προ δέκα ακριβώς έτών, σέ μιά ωραία 
εορτή, έτέθησαν οί θεμέλιοι λίθοι τών σημερινών τε
ραστίων ηχητικών στούντιο τής άνωτέρω εταιρίας, Τό 
γνγ.νός αύτό άπετέλεσε τήν απαρχήν μιάς ενιαίας συ
νεργασίας τών τότε ξεχωριστών στούντιο τής Μέτρ©,τοϋ 
Γχόλντουΐν καί τού Λ.ουι Μάϋερ.

Ό νέος αυτός οργανισμός ήρχισε γράφοντας τήν 
ιστορίαν τον μέ μ εγαλουργήματα οάν τό αΜπέν-Χούρ» 
καί τήν «Μεγάλη Παρέλασι*,  υστέρα δέ άπό λιγόχρονο 
διάστημα, ήρχισε νά τραντάζη τή βιομηχανία τού κινη
ματογράφου, προσθέτοντας κάθε χρόνο καί μιά ένδοξη 
σελίδα στήν ιστορία τής έβδομης τέχνης. Πολλοί έξ ε
κείνων πού παρέστησαν είς τήν προ δεκαετίας εορτήν 
εκείνην, εύρίσκονται καί σήμερον άκόμη στά ίδια στού
ντιο, έργασ^^ντες μέ όλας το>ν τάς δυνάμεις διά νά φέ
ρουν τή ν σ Μέτρο-Γκόλντουϊν Μάϋερ» είς τό ύφος πού 
εύρίσκεται σήμερον. Μέσα στά δέκα αύτά χρόνια, οί 
πολύτιμοι συνεργάται της ένεπνεύσθησαν άπό διαφό
ρους προόδους μεταξύ τών οποίων υπήρξε καί ή άνα- 
κάλυφις τον όμιλούντος κινηματογράφου μέ άποτέλε- 
σμα τήν παρουσίασιν τού δραματικού του στοιχείου μέ 
άντιλήφεις εντελώς νέας καί τήν εφαρμογήν νέων προ
οπτικών. Μέσα στήν ολιγόχρονη περίοδο τών όμιλου- 
σών ταινιών είδαν τά μάτια τους περισσοτέρας προό
δους άφ*  όσας εΐχον ίδή κατά τά είκοσι προηγούμενα 
έτη τού κινηματογράφου. Είδον νά άνατέλλουν νέοι λαμ
προί «άστέρες» καί νά θριαμβεύουν νέοι συγγράφεις καί 
σκηνοθέται. "Ελαβον μέρος στήν έξέλιξιν μιάς νέας καί 
καλυτέρας μεθόθου διασκεδάσεως τού κοινού. 7Ιιταν 
μ ά θαυμασία έμπνευσις κάθε μέλους τής «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν Μάϋερ*  νά ουνεργασθή μαζύ της, διότι ολό
κληρος ή πρόοδος αυτή, ύπήρξεν ή άπαρχή μιάς δα- 
φνοστεφανωμένης σταδιοδρομίας.

Καί σήμερα, όπως πριν άπό δέκα χρόνια, ή μόνη 
σκέφις τους είναι νά πι .-οπορεύουν στήν παρέλασι 
τών κινηματογραφικών έπ-τυχιών καί εξακολουθητι
κούς νά έξυφώνουν τήν έβδόμην τέχνην, δίδοντας στήν 
βιομηχανίαν της, τή ν καλύτερον δυνατήν άπόδοσιν.

Καί σήμερα, όπως καί προ δέκα έτών, είναι έξ ολο
κλήρου άφοσιωμένοι στή σκέφι.....  «Ή Τέχνη γιά τήν
Τέγνη*,  Α. Μ.

0 ΝΟΒΑΡΡΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
’Αντιπρόσωπος τή; Μέτρο-Γκόλντουϊν- Μάϋερ, 

άφίχΟη τελευταίως εις τήν Βόρρειον ’Αμερικήν, μέ 
σκοπόν νά συνάντηση τόν Μεξικανόν γόητα Ραμόν 
Νοβάρρο πρός υπογραφήν τοϋ νέου του συμβολαίου.

Ό Νοβάρρο δ δποϊος άπό διμήνου εύρίσκεται 
εις τήν Βόρρειον ’Αμερικήν' δίδων διάφορα επιτυχή 
κονσέρτα, θά έπιστρέψη εις τό Χόλλυγουντ εις τάς 
άρχάς ’Οκτωβρίου.

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

ΑΓΟΡΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και ’Α

φρικήν.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΪΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

ΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ιδ ||

A Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕΓΑΡΟΝ πολυδοροπουλου)
ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΪΤΟΪ ΑΙΑΡΛΗί
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ

ΜΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Κ. & Μ- Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
“ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ Κ° ,.

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 
ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ : 23-544 

ΤΗΛ ΜΑΤΛ:“ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝΑι„ 

Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
κώ,· Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί ‘Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρας τηλεφωνείτε : 23-754).

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ

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

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 

Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ'*  
‘Οδός Σωκράτους 43 

1-ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ

3'

Μηχαναί προβολής 
Μηχανήματα δμιλοΰντος CINE RADIO 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
όλων τών διαστάσεων.

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙ ΔΗ Σ 
’Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. *αι G. R. C.
ΑΘΗΝΑΙ

Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 
Άριθ. Τηλεφ. 24 626

MHWa ε. 
γεν. διευθυντής ΔΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1

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

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Σ14
Κ ινη ματογραφικα ι

Ταινίαι και Μηχαναί 
Ηχητικά Μηχανήματα 
Μοΰβιτον και Βιταφδν 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ OAQN ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ 
| ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

| — ΑΘΗΝΑΙ—

Τμήμα Έκμεταλλευσεως 
Κινηματογραφικών ταινιών

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΒΝΙΑ ΠΑΤΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΑΔΣΤΟΝΟΣ I
Άριθ. Τηλ. 24.339

Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO»

CINE R A D10
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
’Ενοικιάσεις — Πωλήσεις 

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' “Οροφος

Ο

Κ.νηματογραφικαί 
Μηχαναί - ’Εξαρτήματα 

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

τ ΗΛ ΕΙ Η ΑΦΙΑΜ Α ι ε. a w «-««.» — -
ΕΣΖ)Ν ΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 - ΤΗΛ. ΔIεΥΘ,“01Κ0Ν0Μ0Υ~ΣΑΜΑΡΑ,, 

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Π Α Ξ Φ Ε Λ Γυ 'ι
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όδος Εϋριπδου 28
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ. Ταιτ ιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 
Οΰβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους

Χώρος προς διάδεοιν
Έκάοτη δημοσίευοις 5ρχ· 50

Τύπ. Ν. Δαμιανού & Σια Έμμ. Μπενάκη 14



ΛΊΕΤρΟ-ΓίςΟΛΝΤΟΥΙΝ-ΜΑΓΙΕΡ
Μαζύ μέ τούς μεγάλους καί περιφήμους

ΑΣΤΕΡΑΣ THZ
έορτάζει αύτό τδ χρόνο

THN ΔΕΚΑΤΙ1Ν
ΕΠΕΤΕΙΟΝ

«

ΓΗΣ ΙΔρνίΕΩΣ ΤΗΣ

1924-1934

'Επ' εύκαιρίφ τοϋ μεγάλου 
γι’ αύτήν γεγονότος εύχα- 
ριστεί δλους τούς πελότας 
της, πού τήν ένεπιστεύθη- 
σαν καί συνβιργάσθησαν 
μαζύ της γιά τήν αμοιβαία 
επιτυχία, ώς τρανήν δέ άπό- 
δειξιν τής σπουδαιότητος 
αύτήςτής ήμερομηνίας.

Η ΜΕΤρο-ΓΚΟΛΝΤΟΥΪΝ-Μ ΑΠΕΡ 
αναγγέλλει γιά τδ

ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗρίΔΟΣ ΤΗΣ 

1934 ■ 1935
ΑΙΑ ΣΕίρΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΐΑίρΕΤΙΚΩΝ

Τών οποίων οί τίτλοι ύά γραφούν μέ χρυσά γράμματα στά

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧρΟΝΙΚΑ


