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ΑΔΕΛΑ ΚΕΡΝ
Ή βελκτική βιεννέζα υψίφωνο;, πρωταγωνίστρια τής Όπερας τής Βιέννης, τήν έποίαν έγνώρισαν 

καί οί Έλληνες άπο το προβληβέν κατά τήν παρελβοΰσαν περίοδον έργον 
«'Ανοιξιάτικα τραγούδια».
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΕΞΗΣΦΑΛΙΧΜΕΝΟΙ
δτι ή έπιχείρησίς ο ας οπωσδήποτε ΰά άποδώση κέρδη

ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ
πρώτα πρώτα νά εξασφαλίζετε τάς ταινίας παραγωγής

ΜΠΓΟ-ΓΚΟΑΝΤΟΥΙΝ-ΜΑΥΕΡ
ΗΐΐΗΐΐΐΐΗ^^

γιατί κά&ε ταινία της εχει τήν πιο μεγάλη εμπορική άξία 

ΑΥΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ffai δχι λόγια διαφημιστικά 

ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ
τούς άρι&μούς τον κατωτέρω πίνακος καί μόνοι σας ϋά. βγάλετε τό 

αποτέλεσμα τής υπεροχής τής παραγωγής

inPHiunffii-uftr
ΗΐΗΐΐΐΐΐΐΐΐΗ^
Συγκριτικός Πίναξ πραγματοποιηΰέντων είσιτηρίων, κατά τήν παρελ- 
&οΰσαν χειμερινήν περίοδον, ύπό τών ταινιών τών διαφόρων γραφείων. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ1

Έτησία....... Δρ. 100.—
Έξάμηνος... » 60.—
Τρίμηνος. . . » 30.—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ 
Αί συνδρομαί απαραί
τητος προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΧΙ.ΑΡ.11 (335)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΤΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1924 

ΙΔΙΦΚΤΗίΙΑ—ΔΙΕΥΦΥΝΣΙΧ 

Κ. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία: ‘Οδός SQKPATOYX άριβ. 3C

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διαρκείας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5
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ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ EIS ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΝ KINHSIN

Είναι πολύ πρόοιμον νά άσχοληθή κανείς διά 
τήν προσεχή κινηματογραφικήν περίοδον τοΰ τόπου 
μας, έφ’ δσον τρεις όλόκληροι μήνες μάς χωρίζουν 
άπ’ αύτήν καί άκόμη δέν ύπάρχει τίποτε τό έξηκρι- 
βωμένον καί απολύτως θετικόν. ’Εν τουτοις μπορού
με νά ρίξωμε μιά ματιά είς τήν παγκόσμιον παρα
γωγήν καί είς τάς τάσεις ποΰ επικρατούν τόσον είς 
τήν Εύρώπην δσον καί είς τήν ’Αμερικήν, άφοΰ άπ’ 
αύτάς έπηρρεάζεται κατά φυσικήν συνέπειαν καί ή 
αγορά μας. Έκεΐνο ποΰ χαρακτηρίζει τήν νέαν πε
ρίοδον είναι ή μεγάλη ζήτησις τοΰ ’Αμερικανικού 
Φίλμ. Τά «τώκις ■ ποΰ έφεύρε καί έλανσάρισε ή ’Αμε
ρική, έκλόνισαν ταύτοχρόνως καί τήν θέσιν ταύτης 
είς τήν παγκόσμιον αγοράν. Ή αγγλική γλώσσα δέν 
είναι διόλου ευφωνος είς τό φίλμ, καί μάλιστα δταν 
όμιλεΐται μέ τήν χαρακτηριστικήν προφοράν τών Α
μερικανών. Αύτό άφ’ ένός καί ή άφάνταστος καί κου
ραστική φλυαρία τών πρώτων όμιλούντων αμερικα
νικών έργων, πού περιόρισαν τήν αλλαγήν τών ντε- 
κόρ καί τήν δράσιν καί κατέστησαν τόν κινηματο
γράφον «φωτογραφημένον θέατρον», έκαμαν τό κοι
νόν τοΰ Παλαιοΰ Κόσμου νά προτιμήση καί νά υπο
στήριξή τήν Εύρωπαίκήν παραγωγήν.

Έτσι έπί ένα ώρισμένον χρονικόν διάστημα, τό 
γαλλικόν καί γερμανικόν φίλμ έπανεϊδεν ημέρας δό- 
ξης. Άλλά τόσον τό πρώτον, τό όποιον χωρίς κα
νένα σύστημα καί χωρίς μέσα, προσπαθούσε νά ικα
νοποιήσω άπαιτήσεις πολύ μεγαλυτέρας τής δυναμι
κότητας του.- δσον καί τό δεύτερον τό όποιον έσταν- 
ταροποιήθη καί έχασε τόν χαρακτήρά του στραφέν 
πρός τόν εύκολον καί άντικαλλιτεχνικόν δρόμον τής 
φιλμοπερέττας. έκούρασαν ταχέως τό κοινόν. Οί ’Α
μερικανοί έν τω μεταξύ μέ τήν χαρακτηρίζουσαν 
αυτούς θετικότητα, δέν έχασαν τόν καιρόν των. Έ- 
μελέτησαν τά ζητήματα, έπείσθησαν περί τοΰ έσφαλ- 
μένου δρόμου ποΰ άκολουθοΰσαν καί έβάλθηκαν νά 
έπανακτήσουν τήν θέσιν των είς τήν παγκόσμιον α
γοράν. Ουτω μετά διαφόρους απόπειρας (δπως εί
ναι έπί παραδείγματι αί Εύρωπαϊκαί εκδόσεις 
είς τά αμερικανικά στούντιο μέ πλήρες εύρω- 
παϊκόν προσωπικόν, αί είς τά ευρωπαϊκά στούν
τιο εκδόσεις άμερικανικών επιτυχιών, τό ντου- 
μπλάρισμα κ. ά.) κατέληξαν είς τό συμπέρασμα δτι 
τό καλλίτερον σύστημα είναι νά παράγουν έκλεκτά 
έργα, ικανά νά ικανοποιήσουν τό διεθνές κοινόν, 
καί νά τά παρουσιάζουν είτε είς τό πρωτότυπον, είτε 
έπιτυχως ντουμπλαρισμένα εις τήν παγκόσμιον αγο
ράν. Σήμερον αί προτιμήσεις τών διεθνών κινηματο
γραφικών κύκλων, στρέφονται πλέον καθαρά πρός 
τό άμερικανικόν φίλμ.

"Οσον άφορά τό είδος τών ταινιών πού έχει σή

μερον μεγάλην έμπορικήν ζήτησιν, έρχεται κατά πρώ
τον τό ιστορικόν φίλμ. Μετά τήν παγκόσμιον έπιτυ 
χίαν τοΰ Ερρίκου τοΰ 8ου», δλαι αί έταιρεΐαι ήρχι- 
σαν νά «γυρίζουν» ιστορικά έργα καί διά τήν νέαν 
περίοδον κάθε έταιρία, σεβομένη έαυτήν, διαθέτει 
τούλάχιστον δύο ή τρεις ύπερπαραγωγάς έκ τοΰ 
είδους τούτου (-Βασίλισσα Χριστίνα», «Μαρία 
Άντουανέττα» Ή αίματωμένη Αύτοκράτειρα», «Ή 
ζωή καί οί έρωτες τοΰ Ναπολέοντος», - Μαντάμ ντύ 
Μπαρρύ», ( ’Ιωάννα ντ’ ”Αρκ», «Βολταϊρος» κ. ά.). 
Περιζήτητητα έξακολουθοΰν νά παραμένουν τά θεα
ματικά μουσικά έργα, είς τά όποια ειδικότητα έχει 
πλέον αποκτήσει ή έταιρία -Φέρστ Νάσιοναλ-Βάρνερ 
Μπρος». Τά Χρυσοθήραι 1933», ·42ος Δρόμος». 
«Footliglit Parade» (παρέλασις έλαφρών ποδών) 
«Wonder Bar , (τό μπάρ θαύμα) τής έταιρίας ταύτης 
θεωρούνται άπό τά πλέον επιτυχή τοΰ είδους.

"Ενα άλλο άκόμη πού δέν έπαυσε νά είναι τής 
μόδας είναι τά φίλμς τών γκάγκστερς. Παρά τήν με
γάλην έκμετάλλευσιν, ποΰ έγένετο είς τό είδος αύτό. 
τό αμερικανικόν κοινόν έξακολουθεΐ νά δείχνη ένδι- 
φέρον διά τά πλήρη περιπετειών αύτά έργα καί διά 
τούς ήρωας καί ήρωΐδας των πού ένσαρκώνουν θαυ
μάσια ό Κλάρκ Γκέημπλ. ή νέα γόησσα Μαίη Ούέστ. 
ή Ρόμπερτσον,ή Τζίν Χάρλοου καί ό Πάουλ Μοΰνι.

Τό παράδοξον είναι δτι καί τό εύρωπαϊκόν κοι
νόν δείχνει συμπάθειαν δΓ αύτά τά φίλμς καί τοΰτο 
ίσως διότι, λόγω τής μεγάλης διαφοράς ηθών καί 
έθίμων μεταξύ Εύρωπαίου καί Αμερικανού, έχουν 
πάντοτε διά τόν πρώτον τάς συγκινήσεις τοΰ «νέου».

Είς τήν Εύρώπην παρατηρεΐται σταθερά έπάνο- 
δος πρός τόν ρομαντισμόν. Είς τήν Γαλλίαν μπορεί 
νά λεχθή δτι δέν ύπάρχει γνωστόν προπολεμικόν 
θεατρικόν έργον ή μυθιστόρημα πού νά μή διεσκευά- 
σθη, διασκευάζεται ή πρόκειται νά διασκευασθή διά 
τόν κινηματογράφον. Συγγραφείς ποΰ έθεωροΰντο 
• έξωφλημένοι γνωρίζουν έκ νέου ήμέρας δόξης. ’Α
κόμη καί ή περιβόητος Κυρία μέ τάς Καμελίας» 
«γυρίζεται κατ’ αύτάς είς τό Παρίσι μέ ήρωΐδα τήν 
διάσημον καλλιτέχνιδα τοΰ θεάτρου καί τέως σύν
τροφον τού Γκιτρύ. Υβόν Πρεντάν. Είς τήν Γερμα
νίαν δυστυχώς δέν βλέπομεν τίποτε τό ένδιαφέρον. 
Καμμιά σοβαρά κίνησις άξία μνείας δέν παρατηρεΐ- 
ται. Οί γερμανοί παραγωγοί όδηγοΰν τό γερμανικόν 
φίλμ πρός τόν καλλιτεχνικόν θάνατον. Μεγάλοι σκη- 
νοθέται, ώς δ Πόμμερ. ό Πάπστ, ό Τσάρρελ, ό Ντυ- 
πόν έγκατέλειψαν τήν Γερμανίαν, ένω καλλιτέχναι 
τής άξίας ένός Γιάνιγκς, ένός Κράους. ένός Φάϊντ, 
μιας Ντάγκοβερ, μιας Έρθας Τήλε, μένουν χωρίς 
έργασίαν. διότι είναι άκατάλληλοι διά τήν φιλμοπε- 
ρέτταν, τό μοναδικόν είδος πού ένδιαφέρει σήμερον
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ANAkOINQ^is:
Ή έν Άθήναις έδρεύουσα Εμπορική Εταιρία ύπό 

τήν επωνυμίαν «Γ, ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ καί Γ. ΠΑΠΑΣΤΟ- 
ΦΑΣ» άπό τής 30ής παρελθόντος μηνός ΔΙΕΛΥΘΗ 
καί εϊσήλθεν εις τό στάδιον τής δικαστικής έκκαθα- 
ρίσεως.

Ό τοΰ Γ. Συνοδινοΰ Πληρεξούσιος δικηγόρος 
Δ. Γ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ

rNQSTQnOIHSIS
Φέρεται εις γνώσιν τών οφειλετών της εντανϋ-α 

έδρευρύσης έταιρίας .Γ. Συνοδινός και Γ. Παπαστό- 
φας*  ητις διελν&η κατά τήν 30ην ’Ιουνίου 1934 δτι 
ούδεμία καταβολή γενομένη προς τον έκ τών τέως συ
νεταίρον κ. Γ. Σννοδινόν εΐνε δεσμευτική διά τόν έτε
ρον ιυνεταϊρον διατηρούντο πάντα τά δικαιώματα του 
έναντι τών παρανόμως καταβ αλλόντων, άλλ’ ούτε και 
διά τήν λυ&εϊσαν εταιρίαν τοσούιφ μάλλον δσω καί 
κατά τό καταστατικόν αυτής ή εταιρία δέν δεσμεύεται 
διά τής υπογραφής ενός τών συνεταίρων.

Ά&ήνησι τή 9 ’Ιουλίου 1934
Ό πληρεξούσιος δικηγόρος 
τοϋ Γεωργίου ΙΙαπαστόφα 

Ι1ΑΝΑΓ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ _ΜΕΛΟΝΤΥ ΤΟΥ 1934
Τά^στούντιο τής M.G.M. άναγγέλλουν τήν προ

σεχή έναρξιν τοΰ «γυρίσματος» τής «Μπρόντγουαϊη 
Μέλοντυ 1934» μέ ώραιοτάτην μουσικήν καίτραγούδια.

Τήν μουσικήν σύνθεσιν τής ταινίας άνέλαβεν ό 
διάσημος’Αμερικανός μουσικοσυνθέτης Κάτσιο Χέρμπ 
Μπράουν.

Εις τήν έν λόγω υπερπαραγωγήν, ή οποία κατά 
τό μεγαλύτερος μέρος θά είναι και έγχρωμος, θά 
έμφανισθοϋν οί_ διασημότεροι «άστέρες» τής όθόνης 
μέ έπί κεφαλής τούς Μωρίς Σεβαλιέ, Ζανέτ Μάκ 
Ντόναλντ, Τζώαν Κράουφορντ κ. ά.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝ ΧΑΙΗΖ
, Ή Έλεν Χαίηζ, ή οποία πρός τό παρόν παίζει 

εις ,ένα θέατρον τής Νέας Ύόρκης τόν ρόλον τής 
Μαιρης είς τήν μεγαλυτέραν θεατρικήν έπιτυχίαν 
της έψετεινής περιόδου «Ή Μαίρη τής Σκώτλαντ», 
πρόκειται άμα τή έπιστροφή της είς τό Χόλλυγουντ 
να εμφανισθή είς τήν ταινίαι1 «Τί ξέρει κάθε γυ
ναίκα», παραγωγής M.G.M,

Σήμειωτέον δτι ή "Ελεν Χάϊηζ ϋπήρξεν ή πρω
ταγωνίστρια καί τοϋ διασήμου όμωνΰμου θεατρικού 
έργου τοΰ συγγραφέως Τζαίημς Μπάρρι.

τάς γερμανικός έταιρίας. Άντιθέτως είς τήν’Αγγλίαν 
η κίνησις παρουσιάζει άρκετόν ένδιαφέρον. Μετά τήν 
έπιτυχίαν τών δύο'γνωστών μας έργων «Ερρίκος δ 
8ος» καί «Αικατερίνη τής Ρωσσίας» τά διάφορα με
γάλα παραγωγικά,κράτη εΐδον μέ φόβον νά γεννά- 
ται ενα,ς σοβαρα ύπολογήσιμος συναγωνιστής. Μέ 
τα κεφάλαια, πού διαθέτει δ άγγλικός κινηματογρά
φος και μέ τά καλλιτεχνικά στοιχεία πού έφρόντισε 
να έγκολπωθή (άνεγνωρισμένης άξίας εύρωπαίοι καί 
αμερικανοί καλλιτέχναι καί σκηνοθέται έργάζονται 
εκεί) είναι άσφαλώς είς θέσιν νά παρουσιάση πολύ 
ενδιαφέροντα πράγματα.

Α τήν πΡοσεΧ9 κινηματογραφικήν περίοδον είς 
την Ελλάδα καί διά τά φίλμς πού θά προβληθούν μέ 
προγνωστικά διά τήν άξίαν ένός έκάστου έξ αύτών, 
να άσχοληθω λεπτομερώς είς άλλο σημείωμα.

Βίων ΙΙαπαμιχάλης

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κατωτέρω έπι· 
στολήν.

Έν Άθήναις τή 10 'Ιουλίου 1934 
Κον * Ηρακλήν Οικονόμου

Διευθυντήν του Κιν)φικοΰ ’Αστέρος*
* Αθήνας 

’Αξιότιμε κ. Διευθυντή,
Ανεγνωσαμεν είς τό ύφ’ υμών έκδιδόμενον περιο

δικόν επιστολήν έκ μέρους τοΰ κ Μ. Μιχαηλίδη 
αναφερουσαν οτι, κάποια εταιρία όμιλούντων κιν)κών 
μηχανημάτων τον εξηπάτησε έγκληματικώτατα, παρα- 
δώσασα αύτω παληοτενεκέδες (πλήρεις ή κενούς δέν 
διευκρινίζει ή επιστολή) αντί μηχανημάτων τά όποια 
είχεν υποχρεωσιν να τώ παραδώση, ένεργήσασα συγ
χρόνως και ετερας άπάτας είς βάρος τοΰ κ. Μιχαηλίδη, 
ώς, τήν αλλαγήν φέϊδερ, λαμπτήπων χ.τ.λ,

Εκπλησσόμεθα πώς ό κ. Μιχαηλίδης ήρκέσθη εις 
τό νά εναγαγη μόνον τήν έν λόγφ έταιρίαν καί δέν τήν 
έμύνησε επι κλοπή καί απάτη; Μήπως τά πράγματα 
δέν έχουν ούτω ;

ίίαρακαλοΰμεν τόν κ. Μιχαηλίδην νά δημοσίευση 
το ονομα τής απατησάσης αυτόν έταιρίας είς τό πρόσε
χες φύλλον τοΰ <Κ, Άστέρος» και ας μή φοβείται τάς 
συνέπειας τοΰ νόμου, αφοΰ λέγει τήν Αλήθειαν.

Εκείνο όμως τό όποιον μάς προξενεί κατάπληξίν 
είναι τό γεγονος τής διαφημίσεως γνωστού ραδιοτεχνικοΰ 
«άστέρος», εσχάτως άνατείλαντος εις τό κινηματογρα
φικόν στερέωμα και θέλων νά πλέξη στεφάνους και δι
θυράμβους^ διά τό όνομά του, κατασπηλώνει καί Αμαυ
ρώνει ώς έκ συστήματος πλέον τήν Ικανότητα καί φή
μην οιουδηποτε των συναδέλφων του ώς π. χ. είς τό 
φύλλον της 15 Απριλίου 1934 τοΰ *Έινημ,  9Αστέρης» 
άπεκάλει γενικώς, δήθεν φευδοραδιολόγους, κατά βά 
θος, όμως υπεννόει γνωστότατον είς τόν κύκλον μας 
συνάδελφον τοΰ όποιου ή δράσις και τό ειλικρινές τοΰ 
χαρακτήρας του, είναι γνωστά είς όλους, 
3 , ^δημιούργησε άλλο ύποπόδιον καί αναβάς
επ αυτοΰ διακηρύττει τόν εαυτόν του ώς από μηχανής 
Σωτηρα, των δήθεν έξαπατουμένων.

Μάς φαίνεται όλιγον περίεργος ό τρόπος αυτός τοΰ 
διαφημίζεσθαι καί συνιστώμεν εις τόν ώς άνω ραδιο- 
λόγον πρώην υπάλληλόν μας και νΰν συνάδελφον, παρά 

n60cr^a^S £ίζ ν(* διαφημίζεται έστω καί παρ’ 
αΛΛω>*  Ota μικροεπισκευάς καί μικροπροσθήκας είς 
ήδη υπαρχουσας εγκαταστάσεις ξένων οίκων οίκειοποι- 
ουμενος τήν προκάτοχον φίρμαν καί επισύρων έν ταύ- 
τω την μήνυν τών επιχειρηματιών έναντίον τών συνά
δελφων του τών ένηργησάντων τάς ώς άνω έγκαταστά- 
oecy, συνιστώμεν^ λέγω, νά μάς παρουσιάση κάτι τό 
εξαιρετικόν καί έντελώς δικό του.

Μεγρι σήμερον απησχολημένος φαίνεται είς τό νά 
κατηγορεί και^ υβρίζει τούς συναδέλφους του, δέν μάς 
εχει δώσει δείγματα τής τεχνικής αξίας του.

Ευελπιστών κ, διευθυντά ότι θέλετε προβή είς 
τήν δημοσίευσιν τής παρούσης μου.

JcareAco μετ' έξαιρέτου τιμής 
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΑΤΖΙΟ

Εγγραφαι Συνδρομητών
Νικ. Γούδας Δράμα 
Κινημ. ’Αττικόν Άθήναι 
Ίωάν. Τσαμαδός » 
Έμμ. Τζανετής » 
Άρ. Χριστίδης Άγρίνιον 1-7-934 
Π. Τριανταφύλλου Πίιρβιδ 1-7-934

1-6 - 934 Μέχρι
1-7-934
1-7-934
1-7-934

30 - 5 - 935
30 - 6-935
30 - 6 - 935
30 - 6-935
30 - 6 - 935
30 - 6 - 935

ΤΙ ΗΣΑΝ ΟΙ “ΑΣΤΕΡΕΣ” ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΝ ..ΑΣΤΕΡΕΣ”

“Η τύχη είναι- ώς γνωστόν, ϊνας τρομερός φαρ- 
σέρ. Τής άρέσει νά διασκεδάζη είς βάρος τής δυστυ
χισμένης άνθρωπότητος, κάποτε μάλιστα πολύ χον
δρά. Μερικές φορές δμως, δείχνεται εύμενής. Καί, 
άν σκεφθή κανείς κατά βάθο', θά βγάλη τό συμπέ
ρασμα δτι είναι όλιγώτερον κακή άπό δπως τήν πε
ριγράφουν συνήθως.

Αυτή έδημιούργησε τής περισσότερες φορές καί 
τήν έπιτυχίαν ώρισμένων ήθοποιών τοΰ κινηματο
γράφου, οί όποιοι διαφορετικά δέν θά άποκτοΰσαν 
ποτέ φήμην καί έκατομμύρια. Ή τύχη έσπρωξε, έπί 
παραδείγματι, κάποιαν μακρυνήν νύκτα Φεβρουάριου, 
τόν Ζοζέφ φόν Στέρνμπεργκ νά μπή είς ενα 
καμπαρέ τής Φρειντριχστράσσε καί νά άνακαλΰψη 
έκεϊ τήν Μάρλεν Ντήτριχ.

Καί είς ποιον, άν όχι είς τήν τύχην, οφείλει τόν 
θρίαμβόν της ή Τζόαν Κράουφορδ ; ~Hto ένα πτωχό 
κορίτσι, τό όποιον είχε κάμει δλα τά επαγγέλματα 
άπό τής δακτυλογράφου έως τής χορεύτριας, χωρίς 
νά ήμπορέση νά κερδίση δσα τής έχρειάζοντο διά 
νά ζήση.

’Έπειτα άπό μερικά έτη βασανισμένης ζωής, έσκε- 
φθηκε νά έγκατασταθή είς τό Κάνσας Σίτυ, διά, νά 
εΰρη μίαν έργασίαν πού νά τής έπιτρέπη νά, μή πε- 
θάνή τής πείνας. Πράγματι, έθεσε άμέσως είς ένερ- 
γειαν τήν άπόφασιν της. Άλλά καί πάλιν δεν κατωρ- 
θωσε νά έπιτύχη, παρά μίαν θέσιν υπαλλήλου είς 
κάποιο κατάστημα νεωτερισμών..

Είς τό ίδιον κατάστημα είργάζετο καί μία νέα,_ή 
όποια έγινε πολύ γρήγορα ή καλλίτερη φίλη τής 
Τζόαν. Ή νέα αυτή είχε ένα φίλον πού ήσχολεΐτο 
μέ θεατρικός υποθέσεις. "Οταν ό τελευταίος είδε 
τήν Κράουφορδ, είχε μίαν φωτεινήν έμπνευσιν : νά 
τήν βοηθήση νά «ντεμπουτάρη» εις τήν σκηνήν τοϋ 
τοπικού μικροΰ θεάτρου, είς κάποιαν έπιθεώρησιν.

Αύτό ήτο τό πρώτον βήμα τής Τζόαν πρός τήν 
έπιτυχίαν. Καί τώρα, όσάκις περάσει άπό τό Κάνσας 
Σίτυ, ή διάσημη πλέον ήθοποιός, έπισκέπτεται πάν 
τότε τό θέατρον όπου έγνώρισε τά πρώτα χειροκρο
τήματα.

'Η Τζίν Χάρλοου, πριν άπό τήν θριαμβευτικήν της 
είσοδον είς τόν κινηματογράφον, δέν είχε πάει παρά 
έλάχιστες φορές είς κινηματοθέατρα- Είχεν δμως 
μίαν φίλην, πού είργάζετο είς ένα άπό τά μεγαλεί- 
τερα στούντιο τοΰ Κοΰλβερ Σίτυ.

Μίαν ήμέραν, τήν συνώδευσε ώς έκεΐ. Τρεις άν- 
δρες, πού έστέκοντο είς τήν είσοδον τοΰ στούντιο, 
τήν είδαν καί έμειναν έκθαμβοι. Ό ένας μάλιστα 
άπό αύτούς ήθέλησε νά τής δώση ένα συστατικόν 
μπιλιέττο, διά κάποιο κεντρικόν γραφεΐον, δπου συ- 
νεκεντρώνοντο δλαι αί ϋποψήφιαι ήθοποιοί τσΰ κινη
ματογράφου.

Άλλά ή Τζίν, μή έχοντας καμμίαν διάθεσιν διά 
περιπετείας, έσχισε τό γράμμα καί έγύρισε είς τάς 
καθημερινός άσχολίας της καί είς τά σπόρ.

Όλίγας ήμέρας άργότερα, είς μίαν οικογενειακή 
έορτήν, έστοιχημάτισε κάποιος, δτι ή Τζίν δέν θά 
έχη ποτέ τό θάρρος νά άντιμετωπίση τόν κινηματο
γραφικόν φακόν καί τό μικρόφωνον. Αύτό έφθασε 
διά νά βάλη τήν νέαν είς πειρασμόν.

"Έπειτα άπό ένα μήνα, ή Χάρλοου είχε ήδη προσ- 
ληφθή μέ ζηλευτόν μισθόν άπό μίαν μεγάλην , έται- 
ρείαν τοϋ Χόλλυγουντ. Καί πολύ γρήγορα άνεκη- 
ρύχθη άστήρ πρώτου μεγέθους.

Ό Στάαρτ "Ερβιν όφείλει τήν τύχην του είζ··· τθν 
στομαχόπονον ένός ήθοποιοΰ 1 Ό καλός ”Ερβιν,_ό 
όποιος ήτο ένας άπό τούς καλλιτέρους μαθητάς τής 
δραματικής αχολής τοΰ Αγίου Φραγκίσκου, παρευ-

ρέθηκε ένα βράδυ είς τήν γενικήν δοκιμήν κάποιου 
νέου δράματος-

’Ένας άπό τούς ήθοποιούς, ένω ή παράστασις ευ- 
ρίσκετο εις τό κυριώτερον σημεϊον της,_ κατελήφθη 
άπό τρομερούς πόνους είς τό στομάχι. Ήτο αδύνα
τον νά σταματήση τό έρχον. , , -

Εύτυχώς δμως, ήτο παρών ό ”Ερβιν ο οποίος 
προσεφέρθη νά άντικαταστήση τόν άρρωστον. Αυτή 
ϋπήρξεν ή άρχή τοΰ σταδίου του. „

Ό Ραμόν Νοβάρρο έγινε πλούσιος καί, ένδοξος 
χάρις.., είς τήν πείναν ’. Διάφοροι πολιτικαι ανωμα- 
λίαι τόν ήνάγκασαν νά φύγη άπό τό Μεξικόν, νέος 
άκόμη, καί νά έγκατασταθή είς τό Λός ’Άντζελες. 
Έκεΐ εύρήκε έργασίαν είς ένα μεγάλο ρεστωραν.

Τάς βραδυνάς ώρας τής άργίας του, εμαθαινε 
τραγούδι.

Κάποιαν άσχημην ήμέραν, άναποδογυρισε ενα 
πιάτο μέ μαγί'νέζα έπάνω άπό τής καιάλευκες πλά
τες μιας πελάτιδος. Τό άποτέλεσμα ήτο νά τον διώ
ξουν άμέσως. Καί ή δυστυχία έγκατεστάθη άπο τότε 
είς τό πτωχικόν του δωμάτιον. , ,

’Έπειτα άπό όλιγον καιρόν, ύποφέροντας, άπο 
πείναν παρουσιάσθηκε είς τόν διευθυντήν ένός ισπα
νικού καφενείου καί τοΰ έζήτησε μίαν όποιανδήποτε 
έργασίαν. Εκείνος τοΰ έπρότεινε νά τραγούδα καν- 
τσονέττες. , ,

’Έτσι ό Ραμόν έσημείωσε τας πρωτας έπιτυχιας 
του. ’Ολίγον άργότερα, ή περίφημη χορεύτρια Μά
ριον Μόργκαν, τόν προσέλαβε , είς τόν θίασον της. 
Καί, έπειτα άπό τρεις μήνας, μία μεγάλη κινηματο
γραφική εταιρεία τοΰ,έπρότεινε τό πρώτον συμβο- 
λαιον, μέ μισθόν μυθώδη. τ ,

Ή ιστορία τής Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ είναι σχεδόν 
ιδία Ή ξανθή αύτή ήθοποιός, «σουμ-πρέττα» είς κά
ποιον θίασον όπερέττας τετάρτη,ς ,τάξεως, ευρεθηκε 
μίαν ήμέραν χωρίς έργασίαν καί άπένταρη. _ Επαιξε

I τότε μερικάς κωμωδίας είς ένα θεατράκι του Γκρην- 
I βιτς Βίλλατζ. Κάποιος έξετίμησε τό ταλέντο της και 

τήν συνέστησε είς τόν διάσημον θιασάρχην Μιτζι 
Χάγιος. , , ,Έξαναγύρισε τότε εις την όπερετταν, καί δεν 
άργησε νά διακριθή.

Ό Κλάρκ Γκέϊμπλ υπήρξε μηχανικός αυτοκίνητων. 
Είχε είδικευθή ιδίως είς τήν έπισκευήν των τρυπη- 
μένων έλαστικών. Μεταξύ τών πελατών του, ευρ,ι- 
σκοντο καί δύο ήθοποιοί, οί όποιοι τοϋ έδωσαν κα- 
ποιαν ήμέραν ώς πουρμπουάρ ένα είσιτήριον θέατρου.

Άπό τότε, ό Γκέϊμπλ έρωτεύθηκε τό θεατρικόν 
στάδιον καί έκαμε τήν άρχήν ώς κομπάρσος. _ π 
τύχη τόν έβοήθησε. Καί έπί τέλους έγινε ο,τι είναι

Έπίσης ό Ρόμπερτ Γιούνγκ άναγκάσθηκε νά γίνη 
ήθοποιός ένός μικροΰ δραματικού θιάσου, όταν έστα- 
μάτησε τάς έργασίας της ή Τράπεζα είς την όποίαν 
ήτο ύπάλληλος. 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΛΝΤΟΥ ΓΝ-ΜΑ ΥΈΡ

Λονίΐνον, 28 Ιουλίου (Άϋ-ην. Πρικτορεΐον). — Τό 
Άνώτατον Δικαστήριον είς το όποιον ή αμερικανική 
κινημ. έταιρία Μέτρο Γκόλντουϊν Μαϋερ αν 
άπόφασιν. δτ’ ής κατεδικάζετο νά πλήρωσή 25,UU9 λί
ρας στερλίνας είς την πριγκήπισσαν Είρηνην , Αλεξαν- 
δρόβνα - Γιουσούπωφ διά τήν δυσφήμησιν η οποία της 
προσεγένετο διά τής ταινίας .Λυκόφως τών Τσάρων*,  
επεκύρωσε τήν καταδίκην.



(ΦΙΛΙΠΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Λ ΕΞΙ

ΣΟΝΟΡ)
ΚΤΡΟΡΑΔΙΟΦΩΝίΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΣ
Σ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Έπιχειρηματίαι καί Διευθυνταί Κινηματογράφων, ήλθε ή ώρα τής »οεώς σας 
ΔΓ ένός μόνου διακόπτου κινοϋνι χοδίδουν

δέν έχετε πλέον σκοτούρες τών Μπαταριών καί περιττά έξοδα, 
οί

Αυτόματοι ρυθμιστή
ρες τών στροφών τής 
μηχανής διά τελευ
ταίας έφευρέσεως τής

ΦΙΛΙΠΣ
Μεγάλαι εύκολίαι 

καί απλοποιήσεις είς 
τόν χειρισμόν.

Είς μόνος όπερατέρ 
δύναται νά εργάζεται 

ευχερέστατα 
είς δύο μηχανάς

ΦΙΛΙΠΣ

ΜΠΛΟΚΠΟΧΤ

Αίραι καί 
;ραι 

μηρβολής 
Μ;000 μέ-

πίσμένα. 
Φίίόν,είδι- 

κΑματος 
διάροβολήν 
φω^ίκόνων 

Λχμών.

ιάς 
έγχίως ΦΙ- 
ΛΠ τής τέ

λι όσεως, 
I ε νά 

κερ^ί χώρον 
ά ίίς Τήν 

>ν σας.
Άμ^Ρ-Πρε- 

ματέρ 
:έρ, 

δηΡΡβαμέ·

ΑΙ

κολοσσοί της ΦΙΛΙΠΣ.

"Ενα σύστημαύμιλοΰν- 
τος κινηματογράφου

ΦΙΛΙΠΣ
δύναται δΓ ειδικής πα
ραγγελίας νά προσαρ- 
μοσθή εις οίονδήποτε 
τύπον μηχανής προβο
λής χωρίς τήν παρα
μικρόν μεταρρύθμισιν

Παρακαταθήκη άνταλ- 
λακτΓκών μηχανών 

προβολής

Κάρβουνα προβολής 

Λυχνίαι διεγέρσεως

Λυχνίαι άμπλιφικατέρ 

“Αρκ μηχανών προβολής 

Καθρέπται, Φακοί, Έ- 
λαιον διά λίπανσιν 
καί όλα τά χρειώδη

01 ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΑΥΤΟΙ
Μ ΑχΖΕΡ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟ
(ΜΠΛΟΚΠΟΣΤ ΜΙΝΕΡ)

ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΣΑΛΑΝ 800 ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΙρΟΧΩΠΟΙ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΐΚ“ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ - ΟΔΟΣ ΓΛΑΝΟΣ Ία ■ τηλ. 24-339

Διαρκής
Εκύεσις καί Έπίδειξις 

εις τά Γραφεία μας
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Η ΚΑΘΡΙΝ ΧΕΠΜΠΟϊΡΝ
Έβραβεύ&η ΰηδ τής Κινηματογραφικής ’Ακα

δημίας τον Χόλλυγουντ.

Ή Κάθριν Χέπμπουρν, τής οποίας ή άνοδος είς 
τό κινηματογραφικόν στερέωμα υπήρξε ραγδαιοτάτη. 
έτιμήθη ύπό τής Κινηματογραφικής ’Ακαδημίας τοΰ 
Χόλλυγουντ μέ τό χρυσοΰν μετάλλιον, ώς'έπιτυχοΰσα 
τήν ώραιοτέραν δημιουργίαν κατά τό έτος 1933- Τό 
ανδρικόν μετάλλιον άπενεμήθη, ώς άνεγράψαμεν καί 
είς προγενέστερον τεΰχος, είς τόν Τσάρλ Λώτον διά 
τήν δημιουργίαν του είς τό έργον «’Ερρίκος ό 8ος». 
Ώς τό καλλίτερον δέ φίλμ τοΰ 1933 έκρίθη τό - Κά- 
βαλκατ» τής Φόξ» φίλμ.

Χάριν τής ιστορίας άναφέρομεν δτι, τά ώς άνω 
βραβεία άπενεμήθησαν άπό τής άρχής τής ίδρύσεώς 
των μέχρι σήμερον είς τούς άκολούθους.

Τό 1928. είς τήν Ζανέτ Γκαίϋνορ διά τάς δημιουρ
γίας της είς τά έργα : «Αυγή» καί "Εβδομος Ούρα- 
νός». καί είς τόν Έμιλ Γιάννιγκς διά τά έργα : «Πα
τριώτης» καί «"Οταν ή σάρξ ύποκΰπτει».

Τό 1929 είς τήν Μαίρη Πίκφορντ διά τήν δημιουρ
γίαν της είς τό φίλμ "(«Κοκέττα» καί είς τόν Τζώρτζ 
"Αρλις.

Τό 1930 είς τήν Νόρμα Σήρερ διά τήν δημιουρ
γίαν της είς τό έργον «Διαζευγμένη» καί είς τόν 
Βίλλ Ρόγκερς.

Τό 1931 είς τήν Μαίρη Ντρέσλερ καί είς τόν Ού- 
άλλας Μπήρρυ, καί τό 1932 είς τήν "Ελλεν Χέηζ διά 
τήν γνωστήν μας άφθαστον δημιουργίαν της είς τό 
«“Έγκλημα μιας μητέρας» καί είς τόν Λιονέλ Μπάρ- 
ρυμορ διά τό έργον «Ελεύθερες ψυχές».

Άξιοσημείωτον τυγχάνει δτι καλλιτέχναι μεγάλης 
καί άνεγνωρισμένης αξίας ώς ή Γκρέτα Γκάρμπο, ό 
Τζών Μπάρρυμορ, ή Τζόαν Κράουφορντ, ό Ρόναλντ 
Κόλμαν, ή Μάρλεν Ντήτριχ, ό Τσάρλυ Τσάπλιν κ. ά, 
δέν ήξιώθησαν άκόμη τών βραβείων τής Κινηματο
γραφικής ’Ακαδημίας.

• Η ΚΑΡΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ
Το στάδιον „ τοΰ αμερικανοΰ κωμικού "Εντυ Κάντορ, 

τόν οποίον οι έλληνες φίλοι τοΰ Κινηματογράφου θά εν
θυμούνται βέβαια άπό τό έργον «Ό βασιλεύς τής Αρέ
νας» ποΰ προεβληθη τήν παρελθοΰσαν χειμερινήν περίο
δον εν Αθηναις, είναι απο τά πλέον πολυκύμαντα καί 
ενδιαφέροντα.

Έγεννήθηκε τό έτος ,1892 εις ένα εργατικό σπήτι τής 
Ηστ Σάίντ της. Νέας Ύόρ»ης, έμεινε δέ ορφανός είς ηλι

κίαν 2 έτών. Τήν διατροφήν του άνέλαβε τότε ή γιαγιά 
του, μιά γερόντισσα μέ καταπληκτικήν δραστηριότητα, ή 
όποία παρά τά 60 της χρόνια, είχε τό θάρρος καί τήν ό- 
ρεξι νά άφήση τό ταπεινόν επάγγελμα τής πωλητρίας τών 
σπίρτων διά να άνοιξη ένα μεσιτικόν γραφεϊον.

Ή ισχυρά θέλησις τής γιαγιάς είχε μεταδοθή καί εις 
τόν μικρόν έγγονόν της, τόν "Εντυ, ό όποιος άπό 6 έτών 
ακόμη, έφυγε κρυφά από τό σπήτι καί έπήγαινε νά τρα- 
γουδήση καί νά χορέψη μέ παιδιά μεγαλύτερα του κάτω 
άπό τό φώς τών άστρων.

Τό 1908, είς, ηλικίαν 16 έτών. ένεφανίσθη διά πρώεην 
φοράν εις τό θέατρον. Άπό τότε τό στάδιόν του υπήρξε 
μιά σειρά επιτυχιών, χάρις εις τό διαβολεμένον πνεύμα 
του και τήν λεπτήν εϊρωνίαν του. ‘Έφτασε νά κερδίζη 
ί).000 δολλάρια τήν εβδομάδα καί έγεινε διάσημος είς δ- 
λον τον κόσμον. Άλλά είς μίαν τραπεζιτικήν καταστρο
φήν, έχασε έξαφνα δύο εκατομμύρια δολλάρια, τά όποια 
ήγων»σθη νά μαζέ-ψη έπί 20 έτη. Καί τότε πέρασε είς τόν 
Κινηματογράφον, μέ τήν ελπίδα οτι θά κατόρθωνε έτσι 
να ςανακερδιση γρηγορότερα όσα είχε χάσει. Πράγματι 
δέ, έπραγματοποίησε και πραγματοποιεί κέρδη τεράστια.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ··
ή ’’Αννα Στένν, ή ρωσσίς καλλιτέχνις, έπί 

τής οποίας τόσας έλπίδας έστήριξεν ό Σάμουελ 
Γκόλντουϊν, έπιστρέφει, άπογοητευμένη άπό τήν ύ- 
ποδοχήν ποΰ έ'καμε τό ’Αμερικανικόν κοινόν είς τό 
πρώτον της φίλμ «Νανά», είς τό Βερολΐνον ;

...ή Καμίλλη Χόρν πρωταγωνιστεί είς 5 νέα φίλμς;
... ό Ζάν Μυρά καί ή ’Ανναμπελλα αναγγέλλουν 

ώς λίαν προσεχείς τούς γάμους των ;
.., είς μίαν δεξίωσιν τής Κόλιν Μούρ έθεάθησαν 

είς άγαθωτάτας σχέσεις ή Γκλόρια Σβάνσον, τέως 
μαρκησία ντέ Φαλαίζ μετά τής Κώνστανς Μπέν- 
νετ, νΰν μαρκησίας ντέ λά Φαλαίζ, καί τοΰ τιτλού
χου συζύγου της;

.,. ή δημοτικότης τοΰ Μωρίς Σεβαλιέ είς τήν ’Α
μερικήν έμειώθη κατά πολύ ;

.., ή Τζίν Χάρλοου χωρίζει τόν τρίτον κατά σει
ράν σύζυγόν της;

.·. ή Λοϋπε Βελέζ καί ό Τζόννυ Βάϊσμύλλερ δέν 
χάνουν τήν εύκαιρίαν νά δηλώσουν δτι είναι πανευ
τυχείς, πράγμα ποΰ άφίνει νά έξυπακούεται τό άν- 
τίθετον ;

... ή Ντολόρες ντέλ Ρίο άπό τήν έποχήν ποΰ ήλ- 
λαξε κτένισμα έ'χει περισσοτέραν τύχην τόσον εις 
τάς έπαγγελματικάς δσον καί είς τάς αισθηματικός 
σχέσεις της ;

... τό νέον φίλμ τοΰ Σαρλώ, είς τό όποιον πρωτα
γωνιστεί ή νέα_του άγέπη Πωλέτ Γκοντάρ, θά είναι 
μία σάτυρα τοΰ αίώνος μας, όποιος είναι δ αιών 
τής μηχανής καί τών Ρομπότ;

...ή Έλίζαμπετ Μπέργκνερ θρυλλεϊται δτι θά με- 
ταβή είς τό Χόλλυγουντ;

οί διευθύνοντες τήν Μέτρο-Γκόλντουϊν, είναι 
πολύ ευχαριστημένοι μέ τόν νέον των «άστέρα» τήν 
Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ ;

... δτι τό φίλμ ποΰ «έγύρισαν» οί άσσοι τοΰ μπόξ 
Μάξ Μπάερ καί Καρνέρα εχει δύο διαφορετικά άπο- 
τελέσματα είς τό μάτς ποΰ λαμβάνει χώραν είς 
αύτό, καί δτι εις τήν έκδοσιν τήν προοριζομένην διά τήν 
Εύρώπην νικά ό Καρνέρα, ένώ είς τήν άμερικανικήν 
άνακηρύοσεται νικητής ό «γόης» Μάξ Μπάερ ;

... ή περίφημος καλλιτέχνις τοΰ γαλλικοΰ θεά
τρου 'Υβόν Πρεντάν θά ύποδυθή τόν ρόλον τής Μαρ
γαρίτας Γκωτιέ είς τήν νέαν κινηματογραφικήν έ'κ- 
δοσιν,τής «Κυρίας μέ τάς Καμελίας ;»

... δτι μερικοί έπιφανεΐς κριτικοί διαμαρτύρονται 
διά τήν κακήν έκμετάλλευσιν ποΰ γίνεται τής Γκα- 
μπύ Μορλαί είς τά τελευταία της φίλμς ;

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ή πρώτη τοΰ νέου φίλμ τή; Μάρθα Έγγερτ ·<Ή πριγ- 

κήπισσα τοΰ Τσάρντας» έδόθη είς τό «Γκλόρια Πάλας» 
τοΰ Βερολίνου τήν 29 παρ. ιιηνός ’Ιουνίου.

—Ό Πάουλ Ρίχτερ καί ό Χάνς "Ανταλμπερτ φόν Σλέ 
τωβ, συμπρωταγωνιστούν είς τό νέον έργον τήε U. F. Α. 
«Schoss Hubertus».

—Εις άλλο φίλμ τής Ούφα, είς τό Spiel mit dem 
Feuer, λαμβάνει μέρος ή Έλγκα Μπρίνκ καί ό Πάουλ 
Χέρμπιγκερ.

— Ή υπέροχος ελληνική καλλονή Μπριγκίττε Χέλμ, 
θά έμφανισθή καί εφέτος είς τήν πόλιν μας, είς τό νέον 
φίλμ τής «ούφα» Die Insel, είς τό όποιον λαμβάνει 
έπίσης πρώτον μέρος καί ό συμπαθέστατος Βίλλυ Φρίτς.

—Είς τό νέον φίλμ παραγωγής «Οΰφα» Der junge 
baron Neuhaus συμπρωταγωνιστούν οί έκλεκοί καλλι- 
τεχναι Βίκτωρ ντε Κοβα καί η Κάτε φόν Νάγκυ. Ή 
ύπόθεσις του έκτυλίσσεται έν Βιέννη είς τά 1753 έπί Μα
ρίας Θηρεσίας.

—Ή Δωροήέα Βίκ έπέστρεψε άπό τό Χόλλυγουντ εις 
τό Λονδϊνον δια νά «γυρίση» ένα φίλμ διά λογαριασμόν 
τής εταιρίας «Γκωμόν-Μπρίτις».
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Διά τήν τρέχουσαν Θερινήν περίοδον καί τήν γε
νικήν κίνησιν τών λειτουργούντων Θερινών κινηματο
γράφων, δέν έχομεν τίποτε τό νεώτερον νά προσθέ- 
σωμεν άπ’ δσα είς τό προηγούμενον τεΰχος τοΰ «Κι
νηματογραφικού Άστέρος· έδημοσιεύσαμεν. Ή άφό- 
ρητος ζέστη τών τελευταίων ήμερών δέν μετέβαλε 
διόλου τήν κατάστασιν αύτών.

Είς τό τέλος τής θερινής περιόδου, δπως έγρά- 
ψαμεν καί είς τό προηγούμενον τεΰχος, θά δημοσι- 
εύσωμεν ένα πολύ ένδιαφέροντα πίνακα, τών προιγ- 
ματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου τών 
θερινών Κινηματογράφων, καθ’ δλον τό διάστημα 
τής περιόδου. Από τόν πίνακα αύτόν θά δύναται 
πας τις νά βχάλη συμπεράσματα άσφαλή περί τών 
κερδών ή ζημιών ένός έκάστου τών θερινών Κινημα
τογράφων τής περιόδου 1934.

***
Κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά λει

τουργήσουν άσφαλώς οί κάτωθι κεντρικοί Α'. βιζιόν 
Κινηματογράφοι.

Παλλάς, Άττι όν, Τιτάνια, Πάνϋιον, Σπλέντιτ και 
’Απόλλων Έπίσης πιθανότατα νά λειτουργήση καί 
τό καέν Σάλον Ιντεά , άνεγειρόμενον ήδη έκ νέου 
ύπό τοΰ κ. Διον. Λαζάνη. ό όποιος εύρίσκεται είς 
διαπραγματεύσεις νά τό ένοικιάση είς τρίτους. Πάν
τως μέχρι τής σήμερον ό· κ. Λαζάνης, μέ ούδένα έκ 
τών έπιθυμούντων νά τό ένοικιάσουν κατέληξε είς 
δριστικήν συμφωνίαν. Πιθανότεροι ένοικιασταί τοΰ 
άναφερομένου Σαίόν ‘Ιντεάλ, φέρονται οί ηδη ένοι- 
κιασταί τοΰ θερινού Νεάπολις.

‘Η Άν. Εταιρία Κινηματογραφικών’Επιχειρήσεων 
τοΰ κ. Άντ. Ζερβοΰ, κατά πάσαν πιθανότητα δέν πρό
κειται έφέτος νά έκμεταλλευθή Κινηματοθέατρο^. 
Τό πιθανώτερον είναι δτι ή έταιρία τοΰ _κ. Ζερβοΰ 
θά κτίση νέον μεγάλο καί πολυτελές τοιοΰτον, 2.000 
περίπου θέσεων, είς τήν γωνίαν των όδων Πανεπι
στημίου καί Κοραή, δπου άλλοτε ή οικία τοΰ απο- 
θανόντος πολιτικού Δημ. Ράλλη, ήδη ιδιοκτησία Λυ- 
κιαρδοπούλου. Ώς δέ πληροφορούμενα, τόν προσεχή 
’Οκτώβριον θ’άρχίση ή κατεδάφισις τών ύπαρχόντων 
παλαιών κτιρίων καί ή άνέγερσις τοΰ νέου άκινήτου 
έντός τοΰ οποίου θά ύπάρχη τό Κινηματοθέατρου, 
μέ είσοδον έπί τής γωνίας τών δύο δρόμων. Ή αύτή 
έταιρία τοΰ κ. Ζερβοΰ θ’ άνεγείρη έπίσης εις Πειραιά 
καί παραπλεύρως τοΰ Κινηματογράφου Κάπιεολ τοΰ 
κ. Μ. Γλυτσοΰ, μεγάλο κινηματοθέατρον, έπίσης πο
λυτελές, ίσως χειμερινόν καί θερινόν καθώς έπίσης 
καί ντάνσιγκ καί καμπαρέ. Τό ένοικιασθέν ύπό τοΰ 
κ. Ζερβοΰ οίκόπεδον, άρκετά μεγάλης έκτάσ.εως, ένοι- 
κιάσθη διά μίαν όλόκληρον δεκαετίαν, ή άνέγερσις 
δέ τοΰ κινηματογράφου θ’ άρχίση άμέσως άπό τοΰ 
προσεχούς Σεπτεμβρίου.

* *
Άν καί πολύ ένωρίς άκόμη, κατορθώσαμεν έν 

τούτοις, παρά τήν τηρουμένην άδικαιολόγητον μυ
στικότητα ύπό των διαφόρων κινηματογραφικών γρα
φείων, νά μάθωμεν μερικά έκ τών νέων έργων πού 
θά είσαχθοΰν έφέτος εις τήν Ελλάδα.

Ή Μέτρο - Γκόλντονϊν θά φέρη περί τά 24 φιλμ 
γαλλικά (Dubbing) εις τά όποια συμπεριλαμβάνονται 
καί αί κωμωδίαι τών Χονδρού καί Λιγνού κ. α. Με
ταξύ τών άνωτέρω ταινιών συμπεριλαμβάνονται δύο 
Φιλμ τής Γκάρμπο τά· «Βασίλισσα Χριστίνα» είς τό 
οποίον συμπρωταγωνιστεί καί ό Τζών Τζίλμπερ καί 
«Όπως με ποθείς» είς τό δποΐον λαμβάνει μέρος καί 
ό Φόν Στρογχάϊμ, τό περίφημον έργον «Έσκιμώ» τοΰ 

σκηνοθέτου Βάν Ντάϊκ, «Ό άνδρας πού κάθε μιά 
ποθεί» τοΰ ίδίου σκηνοθέτου, καί μέ πρωταγωνιστάς 
τούς δύο πρωτοπυγμάχους τοΰ κόσμου Πρίμο Καρ-. 
νέρα καί Τζάκ Ντέμσεϋ καί τήν Μύρνα ,Λόυ, «’Η 
γάτα καί τό βιολί» μέ τήν Ζανέτ Μάκ Ντοναλτ και 
τόν Ράμον Νοβάρρο, «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ» μέ τήν 
Τζόαν Κράουφορδ καί τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ, «Νυκτε
ρινή πτήσις» μέ τούς Τζών καί Λύονελ Μπάρρυ
μορ, Κλάρκ Γκέϊμπλ καί Έλεν Χέΐζ, «Σήμερα ζοΰ- 
με» μέ τήν Κράουφορδ καί τόν Γκάρυ Κοΰπερ, «Μυ
στική συνεδρίασις» μέ τήν Τζίν Χάρλοου, «Ταρζάν 
καί ή σύντροφός του» μέ τόν Τζόννυ Βάϊσμύλλερ, 
«Γιά μιά νύχτα έρωτος» μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ κ. ά. 
Μολονότι ούδέν άνακοινοΰται, άν τά άνωτέρω έργα 
έκλείσθησαν είς δρισμένον Κινηματογράφον, εϊμεθα 
έν τούτοις είς θέσιν νά γνωρίζομεν δτι περί τά 15 
έξ αύτών ένοικιάσθησαν ύπό τοΰ κ. Σκούρα καί θά 
προβληθοΰν είς τό ’Αττικόν, τό δποΐον, σημειωτέου, 
άντικαθιστδ όριστικώς καί τά ήχητικά του μηχανή
ματα μάρκας Pacent, διά νέων τοιούτων τελευταίου 
τύπου, τής παγκοσμίως γνωστής μάρκας Western 
Electric. Τά διαδιδόμενα δτι είς τό ’Αττικόν θά το
ποθετηθούν τά μηχανήματα Western, τά άφαιρεθέντα 
έκ τοΰ Μάζεατικ είναι έντελώς ψευδή καί άνυπό- 
στατα.

Ή A. Ε. τΚινημ. ’Επιχειρήσεων*  τοΰ κ. Α. Ζερβοΰ, 
είναι βέβαιον δτι θά φέρη δΓ έφέτος περί »άς20 νέας 
ταινίας μεταξύ τών όποίων συγκαταλέγοντας τά 
«Παγκανίνι», «Σούντ-Έξπρές, «Ό κυρίαρχος τοΰ κό
σμου , «Ή Άνέττα στόν παράδεισο», «Ό ληστής τής 
καρδιαε μου», »Ένα βάλς γιά σένα», «Ή λίμνη ,τών 
γυναικών», ·Ό ώραΐος ληστής», «Ή Μπέμπη διασκε
δάζει», «Ό μυστικός πράκτωρ» κ. ά. εις τά όποια 
πρωταγωνιστούν οί Πέτροβιτς, Σαρλότ Σούζα, Τζέν
νυ Γιοΰγκο, Λουϊ Γκραβέρ, Ράλφ Ρόμπερτς, Καμίλλα 
Χόρν, Σιμόν Σιμόν, Χάρρυ Πήλ, Χάνς Ρίμαν, Κάρλ 
Λοΰντβιχ Ντήλ, Ούρσουλα Γκράμπλεϋ, Ροζίν Ντο- 
ράν, "ίντα Βούστ κ. ά. Ό άνωτέρω κατάλογος θά 
συμπληρώνεται καί μέ όκτώ περίπου νέα σόρτς έκ 
■ών όποίων τρία έχουν τούς τίτλους «Κάρμεν», 
«Μπέμπη» καί «Νυχτερίδα». Τά άνωτέρω έργα μολο 
νότι θά εύρίσκωνται ένταϋθα πολύ ένωρίς, έν τού- 
τοις δέν έγνώσθη μέχρι σήμερον ποιοι τά διαπραγ
ματεύονται. Τό γεγονός είναι δτι δέν έκλείσθήσαν 
άκόμη όριστικώς εις ούδένα Κινηματογράφον.

‘Η τ’Ανων. Κινημ. ‘Εταιρεία*  θά φέρη έφέτος 
περί τά 20 νέα φιλμ έκ_ τών όποίων 5—6 παραγω
γής Paramount, τά όποια θά προβληθοΰν δλα είς 
τόν Κινηματογράφον τής Εταιρίας Παλλάς. Μεταξύ 
τών διαφόρων άναφέρονται τά: «Άσμα άσμάτων» 
τοΰ Μαμουλιάν μέ τήν Μαρλέν Ντίντρΐ)ς, «Ούγγρική 
φαντασία» τού Νόϋφελδ μέ μουσικήν του Πώλ Άμ- 
πραχάμ, «Ή κυρία Μπατερφλάϋ» με τήν Συλβία Σίν_· 
τνεϋ, «Φαιδώρα» μέ τήν Μαρί Μπέλ, «Μιά νύχτα τοΰ 
Ρεβεγιόν» μέ τόν Άνρί Γκαρδ, τήν Μέγκ Λεμονιέ 
καί τόν Ντρανέμ, Poliche τοΰ Άμπέλ Γκάνς με τήν 
Μαρί Μπέλ καί τόν Κωστάν Ρεμύ, «Καντρίλλες έρω. 
τος» μέ τήν Ίρέν ντέ Ζιλαχύ, Cette vieille canaiUe 
μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τον Πιέρ Μπλανσάρ. «Ό 
πρίγκηψ του μεσονυκτίου» μέ τόν Άνρί Γκαρα, «Μα- 
σκαράντ> μέ τόν Βίλλυ Φόρστ, «Ιωάννα» μέ τήν 
Γκαμπύ Μορλαί, «Σελήνη τοΰ μέλιτος» μέ_τόν Άνρί 
Γκαρά, Simone est comtne ca μέ τόν Γκαρδ, _τήν Λε
μονιέ καί τόν Έτσεπάρ, τρεις δπερέττες τοΰ Γκέζα 
φόν Μπόλβαρυ κ. ά.

*Ο Μ. Ε. Μανροδημάχηξ θά φέρη έπίσης μερικά 
έργα τοΰ Nalpas μεταξύ τών όποιων τά, Sidouie Pa· 
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nache μέ τόν κωμικόν Μπάχ, «Ό διάδοχος τοΰ Μπάλ 
Ταμιταρέν», ενα μέ τόν Γκαμπό Μορλα'ι κ. α.

Ή Έλλην. Κινηματ. "Ενωσις θά φέρη καί έφέτος 
τόν μεγαλείτερον αριθμόν ταινιών, 90 περίπου, πα
ραγωγών U.F.A, United Artists καί διαφόρων άλ
λων γαλλικών, άγγλικών, καί γερμανικών, μεταξύ 
τών όποιων συγκαταλέγονται, έκ τών 16 τής Οϋφα. 
τά : «Πριγκήπισσα τής Τσάρντας» μέ τήν Μάρθα 
"Έγγερτ, «'Ο χρυσός» μέ τήν Μπριγγίτε Χέλμ, «Ή 
νήσος» μέ τόν Β. Φρίτς καί τήν Μπρ. Χέλμ. έκ τών 
50 τών United Artists, δώδεκα μόνον, μεταξύ τών ό
ποιων τά : «Σκάνδαλον στή Ρώμη» μέ τόν Έντυ 
Κάντορ, «Ή ζωή τοΰ Δόν Ζουάν μέ τόν πατέρα 
Ντούγκλας Φαίρμπαγκς, «Νανά» τοΰ Ζολά μέ τήν 
περίφημη 'Αννα Στέν, «Άνάστασις> τοΰ Τολστόΐ, επί
σης μέ τήν ’Άννα Στέν, «Ό κόμης Μόντε Χρίστο» 
καί άλλα διαφόρων παραγωγών ώς τά : «Ό Γολγο- 
θάς», «Ή κυρία μέ τάς καμελίας» τοΰ Άμπέλ Γκάνς 
μέ τήν Υβόν Πρεντάν, «Ό ερυθρός Σουλτάνος» δηλ. 
όλόκληρος ή ζωή τοΰ Άβδούλ Χαμίτ, «Ριγολέττος» 
μέ τόν περίφημον Άουτόρι τής Σκάλας τοΰ Μιλάνου, 
♦ Χριστός» μέ τήν Γκαμπύ Μορλα'ι «Ό ηθοποιός Κήν» 
μέ τόν Σάρλ Μπουαγιέ, «Χριστός ό Ναζωραίος- μέ 
τήν περίφημη άοιδόν τοΰ Βατικανού Καπέλλε Σιξ- 
τίνα, τό όποιον «έγυρίσθη» ύπό τήν σνωτάτην έπο- 
πτείαν τοΰ Βατικανοΰ, «Βαριετέ», «Δέν εϊμεθα πλέον 
παιδιά» μέ τήν Γκ. Μορλαί, τό τελευταΐον έ'ργον τοΰ 
Ζώρζ Μιλτόν «Μπουμπούλ ό Α' βασιλεύς τών Νέ
γρων», «’Ήμουν κατάσκοπος» γαλλική μέ τόν Κόν- 
ρατ Φάΐτ, «Τσοϋ-Τσίν-Τσάου» μέ τόν Φρίτς Κέρτνερ 
καί τήν ’Άννα Μαίϋ Βόγκ, παραγωγής Μπρίτις Γκω- 
μόν, «Περιπλανώμενος Ιουδαίος» μέ τόν Κόνρατ 
Φάΐτ άγγλική, <Ό χορός τοΰ Σαβόϊ» μέ τήν Φραν- 
τσέσκα Γκάαλ καί μουσική Πώλ Άμπράχαμ, ένα 
μέ τόν Γιάν Κιεπουρα καί τήν Μάρθα "'Εγγερτ 
κ.τ λ. Επίσης τά περίφημα έγχρωμα Σίλλυ Σύμφωνι, 
διάφορα Μίκυ Μάους καί τά τελευταία έπίκαιρα γε
γονότα (ζουρνάλ).

Ή Α.Ε.Κ.Ε. θά φέρη 65 περίπου φίλμ. ώς μάς 
άνεκοίνωσε, έκ τών όποιων 30 κατάλληλα διά κεν
τρικούς Κινηματογράφους καί 35 διά λαϊκούς. Τά 
ανωτέρω άνήκουν είς τάς παραγωγός Pathe Natan, 
άμερικανικής Universal κ. ά.

Ή Α.Κ.Ε. Φόξ Φίλμ θά φέρη καί έφέτος περί τάς 
40 ταινίας διαφόρων ειδών κ αί γλωσσών (γερμανι
κός, άγγλικάς καί γαλλικός) μεταξύ τών οποίων ά- 
ναφέρονται τά: «Κόλασις στούς αιθέρας» μεγάλο αε
ροπορικό φίλμ μέ τόν Γουώρνερ Μπάξτερ, «Ό πρίγ- 
κηψ τοΰ Πιπερστάϊν» μέ τήν περίφημη Φλορελ, «Άπή- 
γαγον έναν Άνδρα» γαλλική έπίσης, μέ τόν Άνρύ 
Γκαρά καί τήν Λιλή Νταμιτά σκηνοθεσία "Εριχ 
Πόμμερ, Un fil a la patte μέ τήν Σπινελλί καί τόν 
Έτσεπάρ, «'Ένας φόνος στό Τρινιτάτ» μέ τόν Σπέν- 
σερ Τρέΐσυ, «Ό κόσμος προχωρεί» (Le monde en 
marche) είς τό όποιον λαμβάνουν μέρος 20 «αστέρες» 
μεταξύ τών όποιων δ Μοχίκα, ή Λουΐζ Ντρέσλερ, ή 
Μαντελέν Καρόλ, Ea je Empreint μέ τήν Άλίς Φίλντ 
καί τόν Ζάν ΤουλοΟ, «Ή Σουζάνα είμαι έγώ» μέ 
τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, «Ή μεγάλη θύελλα» τό μεγαλύ- 
τερον πολεμικόν φιλμ τής έποχής, «Βασιλική τίγρις» 
γυρισμένο έκ τοΰ φυσικοΰ είς τήν ζούγκλα τής Μα
λαισίας, «Δεσποινίς Λοχαγός» στρατιωτική όπερέτ- 
τα, «Τσιγγάνικο τραγούδι» μέ τόν Μπουαγιέ, «Τό 
πάτημα τής γάτας» ή νέα μεγάλη κωμωδία τοΰ Χά_- 
ρολδ Λόυδ, «Ό "Ίλιγγος» έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ 
Σάρλ Μερέ, «'Υπερήφανη πριγκήπισσα» μέ τόν Σάρλ 
Μπουαγιέ, «Χόπ—Λά» μέ τήν Κλάρα μπόου, «Κατά
σκοπος 33> μέ τόν Άντρέ Λυγκέ, δύο ρεγάλας έπι- 
θεωρήσεις ύπό τούς τίτλους «Τά Σκάνδαλα» καί 
Bottoms Υρ κ.ά.Έπίσης τά νεώτερα Φόξ Νιούς καί τά 
περίφημα «Κάμερα θρΐλς», δηλαδή ταινίαι 400 -500 
περίπου μέτρων αί όποΐαι δείχνουν έκ τοΰ φυσικοΰ 
όλους τούς τρομερούς κινδύνους εις τούς όποιους 

έκτίθενται οί όπερατέρ διά νά κινηματογραφήσουν 
άνεξερεόνητα μέρη, θύελλας, αερομαχίας, ΰφαίστεια, 
τρικυμίας, μάχας ή ναυμαχίας, έπαναστάσεις κλπ.

Τό γραφεΐον τον κ. I. Μαργουλή θά φέρη έπίσης 
περί τάς 35 ταινίας έκ τών όποιων αί 20 περίπου κα
τάλληλοι διά λαϊκούς κινηματογράφους καί 15 διά 
τούς μεγάλους κεντρικούς α' βιζιόν. Δυστυχώς τό 
γραφεΐον αυτό, δπως καί τής Α.Ε.Κ.Ε.. άπέφυγε νά 
μάς γνωστοποιήση έπί τοΰ παρόντος τούς τίτλους 
τών έργων αύτών. περιορισθέν μόνον νά μάς δή
λωσή δτι αί νέαι ταινίαι του θά είναι έκ τών καλυ
τέρων γαλλικών, γερμανικών καί άγγλικών.

Συμπληρωματικά διά ταινίας τών άλλων γρα
φείων, θά γράψωμεν είς τό προσεχές τεΰχος.

Ό κ. Έμμ. Τζανετής έκ τών γνωστότερων τεχνιτών 
τοΰ κινηματογράφου, άναδιοργανώσας τελείως τό εργα- 
στήριόν του καί πλουτίσας αύτό καί μέ τά απαραίτητα 
ειδικά τυπογραφικά στοιχεία, αναλαμβάνει, όπως μάς ειδο
ποιεί διά μιας σχετικής αγγελίας του δημοσιευόμενης είς 
τό άνά χεϊρας τεΰχος, τήν έκτύπωσιν καί κατασκευήν ελ
ληνικών υποτίτλων τών όμιλουσών ταινιών μέ τάς αύτάς 
τιμάς, ο'ίας αναλαμβάνουν καί άλλοι συνάδελφοί του.

Έξ αφορμής τής έν λόγιο είδοποιήσεως, έπιθυμούμεν 
νά κάμωμεν θερμήν σύστασιν είς τά διάφορα κινηματο
γραφικά γραφεία τών ’Αθηνών, νά φροντίσουν ούτως 
ώστε ή παρεχόμενη ύπ’ αύτών εργασία διά τήν κατα
σκευήν τίτλων νά δίδεται ή μάλλον νά διανέμεται είς 
όλα τά ειδικά εργαστήρια, δηλ. είς τά 2—3 υπάρχοντα έν 
Άθήναις, ούτως ιοττε νά χορηγείται κατ’ αυτόν τόν τρό
πον εργασία καί είς τούς υπολοίπους βιοπαλαιστής. Διά 
τήν ζωήν καί τήν εργασίαν δέν πρέπει νά δίδεται τό προνο
μίου είς μερικά μόνον άτομα μιας τήξεως έπαγγελματιών. 
'Όλοι έχουν τύ δικαίωμα νά ζήσουν, έφ*  δσον είναι καί 
εργατικοί καί τίμιοι καί εύσυνείδητοι, διά τοΰτο λέγομεν, 
οφείλουν νά κάμουν τά γραφεία, μίαν δικαίαν διανομήν 
τής εργασίας. ΊΙ συγκέντρωσι; ολοκλήρου τής παραγωγής 
των τίτλων είς έν καί μόνον έργαστήριον, μοι ραιώς θά 
φέρη τόν μαρασμόν είς τά άλλα, πράγμα τό όποιον θά 
δημιουργήση κατόπιν τήν μονοπωλειακήν παραγωγήν τοΰ 
είδους αύτοϋ τών ταινιών καί συνεπώς τήν επιβολήν ενός 
κατά πολύ ηϋξημένου τοΰ σημερινού τιμολογίου, ύπό εκεί
νων πού θά επικρατήσουν.

Διά τούς ανωτέρω λόγους άλλά καί διότι ολοι σχε
δόν, είναι καί καλοί τεχνΐται καί διατηρούν κοινόν τιμο- 
λόγιον, έπιμένομεν δτι έπιβάλλεται, ώς δικαία,'ή διανομ ή 
τής εργασίας.

I ■ am ταμ mml
Σημ. «Κινημ. ’Αστέρας». Ύποβάλλομεν θερμήν σύ- 

στασιν πρός τού; κατά τόπους ανταποκριτής μας τοΰ Ε
σωτερικού, όπως αποστέλλουν τακτικώς κατά δεκαπενθή
μερον, πίνακα τών κατά σειράν προβαλλόμενων είς τούς 
κινηματογράφους τής πόλειός των έργων. Είναι απόλυτος 
ανάγκη ή ένημερότη; αύτή διά τό περιοδικόν μας, διά 
τοΰτο παρακαλοΰμεν πάντας τούς φίλους ανταποκριτής 
μας δπως συμμορφωθούν μέ τάς υποχρεώσεις μα; απέ
ναντι τών αναγνωστών μας.
Θεσσαλονίκη

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά, «Ερωτικά γυμνάσια». 
«Σερενάτα Σοϋμπερτ» καί «’η γυναίκα στό βολάν».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «"Οταν δ έρως κάνει 
μόδα», «Κι’ εμένα ποιος θά μέ φιλήση» καί «"Ερωτες 
πριγκήπων».

“Απόλλων. Προεβλήθησαν τά, «‘Π καρδιά μου διστά
ζει», «Μ’ αγαπά τρελλά» καί «Τώρα φίλα με δσο θέλεις» 

ιγα «Μ’ αγαπά τρελλά*  
Χαβάϊ», «Ύπό 

Χαρίλαος. Προεβλήθησαν τά έ. 
«Πρώτον σφάλμα», «Τύ άνθος τής ψευδ-

σημαίαν», «’Ερωτικά γυμνάσια» καί «Ευτυχία γιά μιά 
νύχτα».

“Αχίλλειον. «Ό κ. και ή κ. και ο μπιμπί», «Γκλόρια», 
«’Εσύ τήν ημέρα κΓ έγώ τήν νύχτα» καί «Πάπρικα*.

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ, «Ό ατσαλένιος 
κάου-μπόϋ, «Στή μυστική υπηρεσία», «Τίγρις», «Μπόμπ 
Στύλ», «Ό φίλος μου δ βασιληάς», «Στήν άλλη ζωή», 
«Σκώτλαντ Γιάρδ» καί «Λάριγκαν δ τρομερός».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα, «Ποιος δ ένοχος» 
«Ή πριγκήπισσα τής Μόσχας», «’Ερωτικά γυμνάσια», «Το 
πρώτον σφάλμα», «Ευτυχία γιά. μιά νύκτα» καί «Τό μυ
στικό λεωφορείο».

Έ&νικόν. Φρέντ Τόμσον καί δύο Μπόμπ Στήλ.
Πάτραι

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Βόλγας στις 
φλόγες», «Σιωπή, τό γύρισμα αρχίζει», «Άπηγορευμένη 
αγάπη» μέ τόν Άλμπέρ Πρεζάν, «Ό άρχιατσίγγανος» μέ 
τόν Μοχίκα καί «Τό σημεϊον τοΰ σταυροϋ» έπιτυχώς.

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά γυναίκα διατάσ- 
σει», «Ταξείδιον αναψυχής», «Τά φλέγόμενα βουνά» καί 
«Θά γίνης δούκισσα» Άνδρεόπουλος
Βόλος.

’Αχίλλειον. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Ή 
’Αδυναμία μου» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ, «Άπηγορευμένη 
μελωδία», «Δόκτωρ Μαμπύζ», «Τό μυστικόν πού καίει», 
«Βίκτωρ καί Βικτώρια» καί «Τό μυστικόν τής λευκής 
κυρίας».

Έξωραϊστική. Προεβλήθησαν «Ό γυρισμός», «Σκάν
δαλο στή Βουδαπέστη» μέ τήν Φρ. Γκάαλ, «'Οδηγήστε 
με κυρία», «"Ερως μέ μοτοσυκλέττα» μέ τήν Μάγδα 
Σνάϊντερ, «Πές μου ποιά είσαι» καί «Τόπάζ».

Παπαβασιλείου 
’Ιωάννινα

Εύστρατιάδη. Προεβλήθησαν τά φίλμ Όί Κοζάκοι», 
«Ή Μαντόνα», «Ό τρελλός τραγουδιστής», «Ή Τρόικα» 
καί μερικά άλλα ανάξια λόγου. Ό περίφημος διευθυντής 
τού ανωτέρω κινηματογράφου διαδίδει ψευδώς δτι θά 
έγκαταστήση προσεχώς μούβιτον, συστήματος Webster 
Chicago. "Ισως νά πρόκειται νά μεταφερθή είς αυτόν μέ 
τά μηχανήματά του δ Πρεβεζίανος κ’. Καρτεζίνης.

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά βωβά έργα «Ραψωδία 
έρωτος», «Ό πέπλος τοΰ παρελθόντος», «Ό κόμης Κό- 
στια», «Ό Κομήτης», «Ή γυναίκα τής χθές καί τής 
αυριον», «Πριγκήπισσα Μάσσα», «Ή μάσκα τοΰ Σατανά», 
«"Οταν ή πόλις κοιμάται», «Δικαίωμα δ έρως», «Περιπέ
τεια σενορίτας», Τό κορίτσι τοΰ καμπαρέ», «Σήμα κιν
δύνου», Ζοζεφίν Μπαϊκερ καί · Τό ψεύδος » μέ τόν Γιάν- 
νιγκς. Παπαξήσης,
Άγρίνιον

Θέσπις. Προεβλήθησαν τά έργα Μοιραία αγάπη», 
«’Ανατολή», «Ζωρζέττα Ρουντέ», Σύγχρονες παρθένες» 
«Τρέϊντερ Χόρν», «Σάν όνειρο», "Ετσι κάνουν όλες» καί 
«Χριστίνα». Προσεχώς έγκατάστάσις μηχανημάτων μού
βιτον.

Κεντρικόν- Πιγκάλ. Θά κάμη έναρξιν ιός κινηματο
γράφος, ώ; διαδίδεται τουλάχιστον, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τού κ. Βασιλ. Τριαντάφυλλου.

Δασύλειον Άγ. Κο>ν)τίνου (Έπιχ. Άμπέση). Προ
εβλήθησαν τά έργα «Ή συμμορία τών 30» καί «Τό τρα
γούδι τοΰ Κοζάκου».

Πάνϋ-εον (’Αμπέση). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μιά 
νύχτα μπάλου», «Ό κοζάκος τοΰ Βόλγα» καί «Τό χαμένο 
Ζέππελιν». Πασχαλίδης
Τρίκχαλκ

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή λέσχη τών 73», 
«Τό τραγούδι μιας νύχτας μέ τόν Γιάν Κιεπούρα, Μαμ
ζέλ Νιτούς μέ τόν Ραιμού, Μιά γυναίκα διατάσσι , 
«Μαριάνα καί «Ό είσαγγελεύς» μέ τόν Τζων Μπάρρυ- 
μορ. Προσεχώς τό ελληνικόν «Αυτή είναι ή ζωή».

Σύρο;
Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν κατά σειράν τά έργα «Γιά 

νάσαι αγαπημένη», «Τό παλάτι τών ονείρων» «Μητέρα», 
«Τί ονειρεύονται ή γυναίκες», «Πάρε τή γυναίκα μου», 
«Κεραυνός θά γινώ καί θά πέσω , «"Ερως καί σαμάρια», 
«Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας», «’Ομολόγησε», «Τό σημεϊον 
τού Σταυρού» μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Ή ’Αδυναμία 
μου»μέ|τήν Χάρβεϋ. Προσεχώς«Καβαλκάτ», «Ξύλινοι σταυ
ροί», «Ό Βόλγας στής φλόγες» κ. ά. Γεραγάλας
Καλά μ οιι

Τριανόν, Προεβλήθησαν δυστυχώς άνευ επιτυχίας τά 
έργα «"Ενα κορίτσι πού δέν ξεχνιέται», «Ύπό τήν γέφυ
ραν τών στεναγμών», «Οί δύο αντίζηλοι» καί «Σαγγάϊ 
εξπρές». Είναι μυστήριον πού πηγαίνει ό κόσμος τών 
Καλαμών αφού αποφεύγει τόν Κινηματογράφον.

Κεφαλλωνίτης
Καβάλλοι

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσιγγάνικες νύ
χτες», «Ό κ. ή κ. καί δ μπιμπί», «Όρλώφ», καί «Θά μέ 
παντρευφθής» άπαντα μετά μεγάλης επιτυχίας.

Πάνϋεον Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ «Ύπό τήν 
αγωνίαν τοϋ πνιγμού» μέ τόν Γκίψον, «Τά επτά θανάσι
μο-μαχαίρια» μέ τόν Άλτίνι, «Ίβαγκορόδ» καί τό επει
σοδιακόν «Τό σταχτί φάντασμα». Βασιλακος
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά χείλη μου προ
δίδουν», « Άτλαντίς»,«Σάν σμίξουν δυό καρδιές», «Αυτός, 
έκείνη καί δ φίλος», «Γυναίκα άλά γκαρσόν», «Ό Φράντς 
είναι γυναίκα», «Όρλώφ», «Τό μυστικόν τής λευκής κυ
ρίας» καί «Πάπρικα» άπαντα έπιτυχώς· Βουδούρης

'Ηράκλειον.
Πονλακάκη. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα « Ο· 

ταν ό έρως κάνει μόδα», «Ή κατάσκοπος έπί τό έργον», 
«Ή ωραία τής Γρενάδης» καί «Φυγάδες» μέ τήν Κάτε 
φόν Νάγκυ.

Άλκαξάο. Προεβλήθησαν τά έργα «Ώρκίστηκες να 
μ’ αγαπάς», «Τό δράμα τού ιπποδρομίου», ιι’Εάν ό αΰτο- 
κράτωρ τό ήξευρε» καί «Ό έμπορος τής άμμου».

Παλλάς (βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Κόκκινος 
κρίνος», «Ό διαφθορεύς», «Σενόρ Άμερικάνο» καί «Κέρ
βερο; τής τάξεως».

Βόσπορος (υπαίθριος βωβός). Διέκοψε λογφ ζημιών.
Σπλέντιτ (υπαίθριος βωβός). Λόγιο ζημιών περιόρισε 

τά; παραστάσεις του δίδων τοιαύτα; κατά Πέμπτην και 
Σαββατο-Κύριακα. Προεβλήθησαν τά «Άποχαιρειιστήριον 
βαλς τού Σοπέν», «Τό δράμα τής Βίντεργκάρντεν» και 
«Τό γκρέμισμα ενός κόσμου». Παρατηρητής

Κέρκυρα
Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Άπηγορευμένη με

λωδία». «Μάτα-Χάρι» μέ τήν Γκάρμπο, «Γαμήλιον ταξεί- 
δι», «‘Π δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν» μέ τήν Άννυ 
"Οντρα, 'Ο δρόμος πρός τήν διαφθοράν», «Σαγγάϊ ’Εξ
πρές» μέ τήν Μαρλέν Ντίτριχ, «Δόν Κιχώτης» μέ τόν 
Σαλιάπιν, «Θάμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα», «Αυτή ή 
καμμιά άλλη», «’Έρωτες πριγκήπων» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς 
καί διάφορα Φόξ Νιούς.

Ζέφυρος. Προσεχώς θά κάμη έναρξιν ως βωβός.
Τιτάνια. "Εναρξις λίαν προσεχώς. Αίπούας

Δράμα
Πάν'&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Αττίθασσος», 

«Ή βασίλισσα τοϋ θάρρους», «Εύθυμος ιππότης» καί 
«Ίβαγκορόδ».

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Οί λησταί της Ν. 
Ύόρκης- είς δύο έποχάς, «Έγκλημα καί έξιλέωσις», «Οί 
άνθρωποι πού εξαφανίζονται καί «Σκιαι τής νυκτος».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν, τό ελληνικόν «Λικηγορίνα»,
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Χάν σμίξουν δυό καρδιές», ’Δέν θέλω νά μάθω ποιος 
βίσαι» καί «Τό συνέδριον χορεύει». Γοριδάρης
Ξ,-ίνΒη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ύπό ψευδή ση
μαίαν», «Τσιγγάνικες νύχτες», «Θά μέ παντρευτής», «Τό 
συνέδριον ηθικής», «Μανδραγόγα» μέ τήν Μπρ. Χέλμ καί 
«Βικτιόρια καί οΰσσάρος».

'Ωραία Θέα. "Εναρξις προσεχώς μέ εγκαταστάσεις 
όμιλοϋντος κινηματογράφου. Παρασχίδης
Πύργος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Καρτιέ Λατέν», 
«Δόν Κιχώτης», «Τό δνειρον τοϋ Σέμπρουν», «Μυστικός 
ταχυδρόμος», «Φρανκενσεάϊν», «Ή μικρούλα άπατεών», 
«‘Ο Νόμος τών συνόρων», «Ναγγάνα», «Τοτό», «Ράφλ» 
μέ τόν Ρόναλτ Κόλμαν, «Ό πόλεμος τοΰ βάλς» καί «Με- 
λούκα». Σινόπουλος

Η KINHMQT. ΚΙΝΗΞΙΣ 
ειχ την ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Αλεξάνδρεια Ιούλιος (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Ή 
παρελθοΰσα χειμερινή κινηματογραφική τής πόλεώς 
μας περίοδος, δέν ύπήρξε δυστυχώς ικανοποιητική 
άπό άπόψεως άποδόσεως. Ή κυριωτέρα άφορμή, ύ- 
πήρζεν τό μποϋκοτάζ τοΰ ίσραηλιτικοΰ στοιχείου 
έναντίον τών γερμανικών ταινιών, αίτινες ώς έπί τό 
πλεΐστον προβάλλονται είς τήν πόλιν μας. ’Από τής 
πρώτης ήμέρας τής έφαρμογής τοϋ μποϋκοτάζ κατά 
τών γερμανικών ταινιών, ή κίνησις τών κινηματο
γράφων ήρχισε νά μειοΰται αϊσθητώς, καθ’ όσον τό 
μποϋκοτάζ έπεξετάθη καί έναντίον άλλων ευρωπαϊ
κών ή άμερικανικών ταινιών είς τάς όποίας έπαιζαν 
γερμανοί καλλιτέχναι. Δύο—τρεις Κινηματογράφοι 
έπεχείρησαν νά προβάλλουν γερμανικός ταινίας, τό 
τΐ έπηκολοΰθησε δέ, δέν περιγράψεται. Οί μποϋκο- 
τάροντες τάς γερμανικός ταινίας έφθασαν είς τό ση
μεΐον νά πληρώνουν τά εισιτήρια τών θεατών διά 
νά πηγαίνουν είς άλλα κινηματοθέατρα. "Αλλοι μπο- 
ϋκοτέρ έκάλυπτον μέ λευκό χαρτί τάς τοιχοκολλη 
μένας διαφημήσεις τών Κινηματογράφων πού έπρό- 
βαλλαν γερμανικός ταινίας, καί άλλοι τολμηρότεροι 
έρριπτον κατά τήν διάρκειαν τών παραστάσεων δια
φόρους χημικάς ούσίας, ώς δακρυγόνα άέριακλπ. διά 
νά προκαλοϋν τήν φυγήν τών θεατών.

Οί συλληφθέντες διά παρόμοιας ένεργείας μπου- 
κατέρ άριθμοϋνται κατά έκατοντάδας, άλλά τά έπι- 
βαλλόμενα πρόστιμα δέν τούς πτοοΰν. Ή όξύτηςτής 
καταστάσεως έφθασε είς τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά 
έζαναγκασθή ή γερμανική πρεσβεία νά διαμαρτυρη- 
θή καί νά άπειλήση τήν Αιγυπτιακήν Κυβέρνησιν,έάν 
δέν λάβη ριζικά μέτρα προστασίας τοΰ γερμανικού 
έμπορίου. Καί τά μέτρα μέν έλήφθησαν, άλλ’ ήδη ού- 
δείς έκ τών διευθυντών τών Κινηματογράφων δέχε
ται τήν προβολήν γερμανικών φίλμ.

Εννοείται δτι ή κατάστασις αύτή έχει καί τήν 
κωμικήν της πλευράν. Έξέχον μέλος τής έπιτροπής 
τοΰ μποϋκοτάζ, δστις τυγχάνει καί έμπορος γερμα
νικών ταινιών, ένάγει τούς διευθυντάς Κινηματογρά
φων. διότι δέν δέχονται, έξ άψορμής τοΰ μποϋκοτάζ, 
νά προβάλουν τάς γερμανικός ταινίας πού έχουν 
ένοικιάση.

—'Ένα μόνον φίλμ παραγωγής γαλλικής Παρα- 
μάουντ, τό Un soir de reveillon μέ τόν Άνρί Γκαρδ 
καί τήν Λεμονιέ προεβλήθη είς τήν πόλιν μας καί 
έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν.

— Είς τήν πόλιν μας λειτουργούν 16 κεντρικοί Κι
νηματογράφοι έκ τών όποιων οί 8 διευθύνονται ύπό 
έλλήνων έπιχειρηματιών. Λειτουργούν έπίσης καί πε

ρί τά 8 συνοικιακά, άλλ’ δλα, έννοεϊται φυτοζωούν 
διά τοΰτο καί συχνότατα άλλάζουν διευθύνσεις.

—Παραιτηθέντος τοΰ κ. Κ. Σαρολίδη, τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ «Σινέ - Ριάλτο» άνέλαβεν ό κ. Α. Παλαιο- 
λόγος.

— Κατά τήν έφετεινήν περίοδον παρετηρήθη μεγά
λη παραγωγή αιγυπτιακών όμιλουσών ταινιών, μέ 
μηχανήματα λήψεως αιγυπτιακής έφευρέσεως, τά ό
ποια έν τούτοις σημειώνουν μεγάλην πρόοδον.

— Είς τό «Λίντο» προεβλήθη ή έλληνική όμιλοΰ 
σα (;) ταινία «”Αχ! αύτός δ έρως». Έχίσης είς τό 
«Αλάμπρα» τό «"Εξω φτώχεια» καί τό ζουρνάλ τής 
πάλης Λόντου. Γ. Σειρηνίδης

ΝΕΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΤΗΣ ΖΑΝΕΤ ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ

Ή Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ ή δποία τελευταίως προ- 
σελήφθη ύπό τής Μέτρο Γκόλντουϊν μετά τοΰ Μωρίς 
Σεβαλιέ, ήναγκάσθη ν’ άναβάλη τήν καλλιτεχνικήν 
της περιοδείαν, λόγφ τοΰ δτι ή έργασία της είς τά 
στούντιο τήν έμποδίζει πρός τοΰτο.

’Εκτός άπό τήν «Εύθυμη χήρα» τοΰ Λέχαρ εις τήν 
όποιαν συμπρωταγωνιστεί μετά τοΰ Μωρίς Σεβαλιέ 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ "Ερνεστ Λοΰμπιτς, θά έμφανι- 
σθή καί είς δύο άκόμη ταινίας, είς τήν «Δούκισσαν 
τοΰ Ντελμόνικο», μετά τοΰ Κλάρκ Γκέϊμπλ καί εις 
τήν «"Ατακτη Μαριέττα» μετά τοΰ γνωστοΰ τενόρου 
Νέλσων Έντυ.

Ο ΝΕΟΣ ΠΑΡΤΝΑΙΡ ΤΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟ
Μετά τήν άποπεράτωσιν τής ταινίας τής Μέτρο 

Γκόλντουϊν «Βασίλισσα Χριστίνα» ή θεία Γκάρμπο 
ήρχισε τό «γύρισμα» τής νέας της δημιουργίας «Ό 
ματωμένος πέπλος» κατά διασκευήν τοΰ δμωνύμου 
μυθιστορήματος τοΰ Σώμερσετ Μάγκαν. Ώς νέον 
συμπαίκτην της ό σκηνοθέτης τής ταινίας Ρίχαρτ 
Μπολεσλάβσκυ, έξέλεξεν τόν Χέρμπερτ Μάρσαλ δ 
όποιος θά ύποδυθή τόν δραματικόν ρόλον τοΰ Αν- 
τρέ. Σημειωτέον δτι ό Μάρσαλ ένεφανίσθη τελευ
ταίως παρά τό πλευράν τής Νόρμα Σήρερ είς τήν 
ταινίαν της Μέτρο Γκόλντουϊν «“Οταν ή γυναίκα 
άγαπά» πραγματοποιήσας μίαν πρώτης τάξεως έπι
τυχίαν. Τήν έν λόγφ μάλιστα ταινίαν θά ίδωμεν καί 
ήμεϊς κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον είς ένα 
τών μεγαλειτέρων κινηματογράφων τών ’Αθηνών.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
— Είς τό Λονδϊνον «γυρίζεται» μία πολύ ενδιαφέρουσα 

καί τήν 'Ελλάδα κινηματογρα ,ική ταινία εις ήν άναπα- 
ρίσταται ολόκληρος ή ζωή καί ή δράσις τοϋ μεγάλου 
φιλέλληνας λόρδου Βύρωνος. Πιθανώς ή ταινία αυτή νά 
έκδοθή καί είς τήν ιταλικήν γλώσσαν ώς έπίσης καί είς 
τήν έλληνικήν, είς τό μέρος δπου τόν εμφανίζει έν Έλλάδι.

— Ή παραγωγή τής γαλλικής εταιρίας «Πατέ·Νατάν» 
ανέρχεται έφέτοο εις 26 ταινίας μεταξύ τών οποίων συγ
καταλέγονται τά έργα «Σαπφώ» τοϋ Άλφόνς Ντωντέ μέ 
σκηνοθέτην τόν Λεόνς Περέ. «Ή «Άρλέτ καί οΐ πατέρες 
της» τοΰ Άνρύ Ρουσέλ, «’Αμόκ» άπό μιά νέα νουβέλα 
τοΰ Στεφσν Τσβέϊκ, Uue femme chipee τοΰ Λουΐ Βερνέίγ 
• Ή δεσποινίς ιατρός» σκηνοθεσία Μωρίς Τουρνέρ, ένα 
φίλμ μέ τήν Μαρσέλ Σαντάλ, δύο μέ τήν Άν-αμπέλλυ, 
• ‘Ο Ταρταρίνο; τής Ταρασκόνη;» τοΰ Άλφόνς Νιω τέ, 
• "Αννα Καρενίνα», τρία φίλμ μέ τόν συμπαθή Βικτόιρ 
Φρανσέν κ. ά.

— Τό νέον φίλμ τής Φόξ, γερμανικής παραγωγής καί 
μέ γερμανούς καλλιτέχνας φέρει τόν τίτλον Ein Wal- 
zer fur Dich,

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Α Γ Ο Ρ A 1 
Π2ΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί Ά 

φρίκην.

A- Κ Ε
ΦΟΞ - ΦΙΛΜ

(ΕΛΛΑΣ)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 

(ΜΕΓΑΡΟΗ ΠΟΛΥΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ) 

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,. 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

WEBSTER CHICAGO J
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ'ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΪΤΟΪ ΑΞΑΡΛΗί
ΣΤΑΔΙΟΥ 6Ο§ - Α Θ Η Ν A I

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΒΑΛΚΑΝ ΦΙΛΜ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

EMM. ΤΖΑΝΕΤΗ
ΟΔΟΣ TZQPTZ ΑΡΙΘ. 12 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝ2Ν :
ΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15

miMtH immi nimi 
Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ 
‘‘ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ Κ° „

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ : 23-544

ΤΗΛ ΜΑΤΑ:“ΚΟΣ ΜΟΦΙΛ Μ-ΑΘΗ Ν Αι„ 
Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
κών Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς έργασίμους 

I ώρσς τηλεφωνείτε : 23-754).

ΚΤΑΓΚ - ΦΙΛΙ Κ- η Ε. I
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Η Μ. Α. ΓΑΖΙΑΛΗΣί 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλεως 1 5

Τπλέφ. 21.239
Τηλ. Δοις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ f 
ΐίαραγωγη καί έκμετάλλευσις ] 
'Ελληνικών κινηματογραφι- | 
κών έργων και ζουρνάλ, Βιο- 1 
μηχανικών, διαφημιστικών,
τουριστικών καί εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
Η ΛΡΧΑΙΟΓΕΡ*  ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

-------------— —< * ΙΛΧ .Τ'- Β

Παραγωγή κινημ. έργων, διαφη
μιστικών καί τουριστικών ται-| 

νιών, ζουρνάλ κλπ.
Είδικότης είς κινηματογραφι
κούς τίτλους. Πλούσια συλλογή 
ειδικών ττπογραφικών στοιχείων

ΚΩΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ I
Πανεπιστηυίβυ 36 

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 

ΕΝΟΙΚ1ΑΣΙΣ 
ΚΙΝΙΙΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

’Αντιπροσωπεία 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής'Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

CINE RA D10
Μηχανήματα

Όμιλοϋντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα εφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
Ενοικιάσεις — Πωλησεις 

AGHNA
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

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

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

Μηχανήματα όμιλοϋντος Clht RADIO 
ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

δλων τών διασιάσεων.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΧ ΦΙΛΜ 

Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ’» 
‘Οδός Σωκράτους 43 

1-ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 

’Αντιπρόσωπος τών Οίκων 
G. F. F. Α. και G. R. C. 

ΑΘΗΝΑΙ
Γραφεία : Πανεπιστημίου 83 

Άριθ. Τηλεφ. 24 626

Α·εκε
Τμήμα Έκμεταλλεύσεως 
Κινηματογραφικήν ταινιών

ΑΘΗΝΑΙ
TQNIA ΠΑΤΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΑΔΣΤΟΝΟΣ 1

Άριθ. Τηλ. 24.339

Τηλεγρ. Δ)σις «PSYKO»

;:EISs 
IKON O

Κ.νηματογραφικαί
Μηχαναι - Εξαρτήματα

Γενικοί Αντιπρόσωποι
I. IQANNOY & Α. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99—Τηλ. 80-684
ΑΦΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ Δ I ΕΤ V Γ» λ. ι λ. . ... _
9ΕΣ)ΝΙΚΗ οδος βενιζελου 3 - τηλ. δι ευθ ." 01Α ΟΝ 0 Μ0 Υ-Σ A Μ A Ρ Α,, 

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

U-T · -X ---

Π Λ Ξ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

2S Όδος Εύριπύου 28

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Χρήματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπύϋς, Μουσικαί 
Οόβερτοΰραι καί Μίκυ-Μάους

Κ.ΦΡΛΓΚΕΤΗΣ&Π
Κινηματογραφικά! §

Ταινίαι και Μηχαναι κ 
Ηχητικά Μηχανήματα D 
Μούβιτον καί Βιταφόν s 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΑΙΑΣΤΑΣΕΟΝ|ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 R

-ΑΘΗΝΑΙ- |

Τύιτ. Ν. Δαμιανού & Σια Έμμ. ΓΛιτβνΑκη 14



Ά 
A

*A

A

Α 
Α 
Α 
Α

A 
A 
λ 
A 
A

Ά 
Α 
Ά 
Α 
Α 
Α 
Α 
Ά 
Α 
Α 
Α
Α 
Α

Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α

WEBSTER CHICAGO
ΕΓΚηΤΗΣΤΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΠΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

αριθμός τών εντός 6 μηνών έκτελεσθεισών εγκαταστάσεων καί ή 
σοβαρότης τών ένδιαφερθέντων επιχειρηματιών, είναι ή καλλίτερα 

έγγύησις διά τήν ιδεώδη άπόδοσιν τών μηχανημάτων μας.

AQHNQN
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΟΕΣΙΣ ΕΛΛΗΝ· ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ 
DPOX 
ATODZ 
BDKTDPDA 
KmZEZTOK 
ΕΤΟΥΑΛ (Καλλιθέας) 
Ιί^ΠΟΙί^ΙΙΠΟΝΟΕΡΑ (Κηφισιάς) 
ΠΑΝΕΑΛΗΝΙΙ0Ν 
miON-XIINE

ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Ό

(Ζάππειον Μέγαρον) 
(κ. Άντ. Ζερβού) 
(κ. Γ. Καπράλου) 

(Άν. 'Εταιρίας «Άλκαζάρ») 
(κ. Γ. Κοσμίδη) 

(κ. Έμμ. Βρεττού) 
(Άδελ. Καρατζοαούλου) 

(κ. I. Σόρμπυ) 
(κ· Ν. Σαμπατάκου)

(Μ. Δημοπούλου καί Σια) 
(κ. Ν. Μαστέλλου) 
(κ. Γ. Καρτεζίνη)

Α 
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Α 
Α
>Α 
Α 
Α 
Α

ΑΖΤΙΗΡ (Χίου)
ΑΤΕΛΟΕ (Λουτρακιού)
ΓΚΛΟΡίΑ (Πρεβέζης)
Ζητήσατε προσφοράς άναφέροντες άριθμόν θέσεων τού Κινηιιατο-
γράφου σας, βολτάζ πόλεως (συνεχές ή έναλλασσόμενον) καί μάρκαν 

τών μηχανών σας προβολής.

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΞΑΡΛΗ
ΟΔΟΞ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 (ΣΤΟΑ ΗΛΙΑΔΗ) 

ΑΘΗΝΑΙ
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