
Ή
ΦΡΑ ΔΙΑρΟΛ 
AGYKH AAGAC 
ΓΚΡΑΝ}-OJG/ 
ΡΑίΠΟΥ]ΙΝ

1932 MAJA-XADI 
JPC1NJCP- ΧΟΡΝ 
JADZAN

1931 DCDMANJZO 
]ΟΔΓΟΥΔΙ*]Η*  JH*  *€βΙΛΛ  
ΚΑ]ΗΦΟΟΟί

1930 GDCLH μίΓΓΑΝωΝ 
ΕΥΘΥΜΗ MAADIJH 
ΛΟΧΑΓΟ*  ΦΡΟΥΡΑ*

1929 ΛΕΥΚΛΙ *ΚΙΑΙ  
ΡΑΨωΔΙΑ GDCDJO*  
MY*JHDIO)AH*  KYDIA

1928 ANNA KADCNIN 
ΚΟΖΑΚΟΙ 
ΓΕΛΑ ΠΑ/

192? ΜΠΕΝ-XOYD

1926
XC IIY1ADO ί
ΠΕΙΡΛ*ΜΟ*

1925
ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΗ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ λ II

Σκηνοθεσία Ρ. Μαμουλιάν. Πρωταγωνιστούν ή θεία Γκάρμπο, ό Τζών Τζίλμπερ 
και ό Λούϊς Στόν.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΧΤΑΧ ©KTO
Σκηνοθεσία Ζ. Κουκόρ. Πρωταγωνιστούν ή Τζίν Χάρλοου, Τζών καί Λύονελ 
Μπάρρυμορ, Ούάλλας Μπήρρυ καί Μαρία Ντρέσλερ.

ε χ κ ιι μ ο
Σκηνοθεσία Βάν Ντάϊκ. Πρωταγωνιστούν ηθοποιοί ιθαγενείς.

Η ΚΥΡΟΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΧΟΝΓΚ
Σκηνοθεσία Ρ. Λέοναρντ. Πρωταγωνιστούν ή Ζζώαν Κρόουφορδ καί ό γόης Κλάρκ 
Γ κέϊμπλ.

Ο ΑΝΔΡΑΧ ΠΟΥ KASE MDA ΠΟΘΕΟ 
Σκηνοθεσία Βάν Ντάϊκ. Πρωταγωνιστούν ό Πρίμο Καρνέρα, ή Μύρνα Λόϋ καί ό 
Τζάκ Ντέμσεϋ.

Η ΓΑΤΑ KAD ΤΟ BDOAD 
Σκηνοθεσία Οΰΐλιαμ Χόβαρτ. Πρωταγωνιστούν ό Ράμον Νοβάρρο καί ή Ζαννέτ 
Μάκ Ντόναλτ.

ΝΥΚΤΕΡΟΝΗ ΠΤΗΧΟΧ
Σκηνοθεσία Κλ. Μπράουν. Πρωταγωνιστούν οί Κλάρκ Γκέϊμπλ, Τζών καί Λύονελ 
Μπάρρυμορ, "Ελλεν Χέϊζ καί Ρ. Μοντγκόμερυ.

ΠΑ MDA ΝΥΧΤΑ ΕΡΟΤΟΧ
Σκενοθεσία Ρ. Μπολεσλάβσκυ. Πρωταγωνιστούν ό Κλάρκ Γκέϊμπλ καί ή Μ. Λόϋ

ΧΤΗ ΜΕΟΗ ΕΝΟΧ ΒΟΕΝΝΕΖΙΚΟΥ BDOADOY
Σκηνοθεσία Σ. Φράνκλιν. Πρωταγωνιστούν ό Τζών Μπάρρυμορ καί ή Διάνα 
Γ ουΐνιαρτ.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ g
Σκηνοθεσία Λόϋδ Φρέντς. Πρωταγωνιστούν οί άμίμητοι κωμικοί Χονδρός - Λιγνός

ΤΑΡΖΑΝ ΚΑΟ Η ΧΥΝΤΡΟΦΟΧ ΤΟΥ
Σκηνοθεσία Σ. Γκίμπονς. Πρωταγωνιστούν ό Τζώννυ Βαϊσμύλλερ καί ή Μωρίν 
Ο’ Σούλιβαν.

ΟΠΩΧ ΜΕ ΠΟΟΕΟΧ
Σκηνοθεσία Ζ. Φιτσμώρις. Πρωταγωνιστούν ή θεία Γκάρμπο καί ό ’Έριχ φόν 
Στροχάΐμ.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ
Σκηνοθεσία Ε. Σέτζουϊκ. Πρωταγωνιστούν ό Μπάστερ Κήτον καί ό Τζίμ Ντυράντε.

©0 HENODAXTOI
Σκηνοθεσία Ζ. Μάρσαλ. Πρωταγωνιστούν οί αμίμητοι κωμικοί Χονδός καί Λιγνός

ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΑΠΑ
Σκηνοθεσία "Εντμον Γκοϋλντιγκ. Πρωταγωνιστούν ή Νόρμα Σήρερ καί ό Ρόμπερτ 
Νοντγκόμερυ.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΣΤΟ ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ
Σκηνοθεσία Ο. Σά'ίτερ. Πρωταγωνιστούν οί μεγάλοι κωμικοί Χονδρός καί Λιγνός.

ΧΗΜΕΡΑ ΖΟΥΜΕ
Σκηνοθεσία X. Χόκ. Πρωταγωνιστούν ή ώραία Τζώαν Κράουψορδ καί ό Γκάρυ 
Κοϋπερ.

ΚΛΕΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ
Σκηνοθεσία Ρ. Μπολεσλάβσκυ. Πρωταγωνιστούν ή Μέϊτζ ΤΗβανς καί ό Ρ. 
Μποντγκόμερυ.

Η ΟΥΕΛΛΑ ΒΕΖΠΑ
Σκηνοθεσία Ρ. Μπολεσλάβσκυ. Πρωταγωνιστούν ό Νίλς "Άστερ καί ή Κέϋ 
Φράνσις.

MYXTDKH ΧΥΝΕΔΡΟΑΧΙΧ
Σκηνοθεσία Ζ. Χίλ. Πρωταγωνιστούν ή Τζίν Χάρλοου, Ούάλλας Μπήρρο, Κλάρκ 
Γκέϊμπλ καί Λούϊς Στόν.

ΠΛΑΧΜΕΝΗ ΠΑ ΤΟΥΧ ΑΝΔΡΑΧ
Σκηνοθεσία Β. Φλέμιγκ. Πρωταγωνιστούν Τζίν Χάρλοου καί Λή Τρέσσϋ.

Η ΑΝΑΚΡΙΧΙΧ ΑΡΧΙΖΕΙ..,.
Σκηνοθεσία Βάν Ντάϊκ. Πρωταγωνιστούν οί Γουώρνερ Μπάξτερ καί Μύρνα Λόϋ.

ΕΣΕΝΑ ΠΑΝΤΑ @Α ΘΥΜΟΥΜΑΙ
Σκηνοθεσία Ρ. Λέοναρντ. Πρωταγωνιστεί ή Μάριον Νταΐβις.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Σκηνοθεσία Σ. Σέλγουϊν. Πρωταγωνιστούν Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ καί Έλίζαμ- 
πετ "Αλεν.

Ο/ΛΙΛΟ ΥΣ ΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼ 
Αί αυνδρομαί άπαραι 
τήτως προπληρώνονται ,

ΕΤΟΣ XI. ΑΡ.9(333)

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 5

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ 

k. & HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία : ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριβ. 30

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ιδιαίτερα! συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 5

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ή «Μπρίτις Ίντερνάσιον&λ Πίκτσυρς» «γυρίζει» 

τό περίφημον άστυνομικόν μυθιστόρημα «Ή έπι- 
στροφη τοΰ Μπούλντοκ Ντράμοντ»

—Ή ιδία έταιρεία έτοιμάζει τό φιλμ «Java Head» 
μέ σκηνοθέτην τόν Βάλτερ Ρούμπιν καί πρωτατωνί- 
στριαν τήν Άννα Μαίη Βόγκ.

—Ή «Julius Hagen-Production» τοΰ Λονδίνου «γυ
ρίζει» διά λογαριασμόν τής «Ράντιο Πίκτσιρς» τήν 
γνωστήν παλαιάν έπιτυχίαν τής Πόλα,Νέγκρι «Μπέλλα 
Ντόννα» μέ τήν Ιδίαν καλλιτέχνιδα, τόν Τζών Στι- 
ούαρτ, τήν Μαίρη Έλλις καί τόν Πάτρικ Κάμπελ.

—«Ή Λόντον-Φίλμ» «γυρίζει» τήν μεγάλην ταινίαν 
«Ή Ιδιωτική ζωή τοΰ Δόν Ζουάν» μέ έρμηνευτήν τόν 
Ντούγκλας Φαίρμπαινκς τόν πρεσβυτέραν. Σκηνοθέ
της είναι ό Άλεξ Κόρντα καί συμπράττουν άκόμη οί 
ήθοποιοί Μπίνι Μπάρνες, Ντιάνα Νάπιερ, Τζόαν 
Γκάρντνερ, Νατάλια Πάλλεϋ καί ή Μπενίτα Χιούμ.

—Ή ίδια έταιρία έτοιμάζει μίαν μεγάλην ύπερ- 
παραγωγήν «The field of the cloth of Gold» (Ή χώρα 
του χρυσομάλλου δέρατος) μέ πλειάδα περιφήμων 
διεθνών «άστέρων» ώς ό Τσάρλ Λώτον, ή Φλόρα 
Ρόμπσον, ό Μωρίς Σεβαλιέ, ή Μέρλ Όμπερόν καί δ 
Ντούγκλας Φαίρμπαινκς, υίόΤ.

Ό περίφημος γερμανός σκηνοθέτης Έριχ Τσάρελ, 
δ δημιουργός τοΰ φίλμ «Τό Συνέδριον χορεύει» έτοι- 
μάζει τρία μεγάλα έργα διά λογαριασμόν τής «Φόξ» 
τά : «Τσιγκάνικο τραγούδι» έκδοσις άγγλική μέ τόν 
Λιοΰ "Αύρες, τήν Πάτ Πάτερσον (Κυρία Σάρλ Μπου- 
αγιέ) καί τήν Τζήν Πάρκερ- έκδοσις γαλλική μέ τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ καί τήν Άνναμπέλλα, «Ρωσσικόν 
Μπαλλέτο» καί τό «Πανδοχεΐον τοΰ Λευκοΰ άλόγου» 
τό περίφημον μουσικόν θέαμα ποΰ έδίδαξε ό ίδιος 
είς τό Παρίσι μέ πρωταγωνιστήν τόν Μπουμπούλ.

—Ό Ζέσσε Λάσκυ θά κινηματογραφήση διά τήν 
Ιδίαν έταιρίαν τους «Έρωτας τοΰ Καζανόβα» μέ ή- 
ρωα τόν Σάρλ Μπουαγιέ.

—Ό "Ιρβιν ,Τάλμπεργκ «γυρίζει» διά τήν Μέτρο- 
Γκόλντουϊν» τό φίλμ «Τί γνωρίζει κάθε γυναίκα» υέ 
πρωταγωνίστριαν τήν Έλλεν Χέηζ.

—Είς τήν «Μέτρο-Γκόλντουϊν» προσελήφθη πλήν 
τής Σβάνσον καί ή περίφημη Κώνστανς Μπέννετ, 
τέως καίαύτή μαρκησία ντέ λά Φαλαίζ, ή όποια θά 
έμφανισθή είς τό φίλμ «Τό πράσινο καπέλλο».

Τό τελευταΐον φίλμ τοΰ Ίνκιτσίνωφ «’Αμόκ» έτε- 
λείωσεν. Είς τό έ’ργον αύτό έμφανίζεται καί εις ένα 
ώραΐον ρόλον ή Μαρσέλ Σαντάλ.

—Ό διάσημος γάλλος σκηνοθέτης Ρενέ Κλαίρ 
«γυρίζει» διά τήν «Πατέ Νατάν» τό φίλμ «Ό τελευ
ταίος έκατομμυριοΰχος» μέ τόν Μάξ Ντιαρλύ.

—Διά τήν Ιδίαν έταιρίαν δ Άνρΰ Φεσκοϋρ έτοι-- 
μάζει, μέ τήν φιλολογικήν συνεργασίαν τοΰ Μαρσέλ 
Πανιόλ, τήν κινηματογράφησιν τοΰ περιφήμου μυθι
στορήματος τοΰ Άλφόνς Ντωντέ «Ό Ταρταρίνος
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άπό τήν Ταρασκόνη» μέ πρωταγωνιστήν τόν πολύν 
Ραιμύ.

~Ό Ζουλιέν Ντυβιβιέ έπέστρεψεν άπό τόν Κα
ναδά, όπου μετέβη διά νά γυρίση» τά «έξωτερικά» 
τοΰ φίλμ «Μαρία Σαπντελαίν»' μέ τήν Μαντελέν 
Ρενώ.

Ο Κρανοφσκυ «γυρίζει» είς τήν Γαλλίαν τήν 
ταινίαν «Νύχτες τής Μόσχας» μέ τήν Σπινελλί καί 
τον Πιέρ Μπλανσάρ.

—Τό τελευταΐον φιλμ τοΰ Ζάκ Φεύντέρ «Τό με
γάλο παιγνίδι, μέ έρμηνευτάς τήν Μαρί Μπέλλ,, τόν 
Πιέρ Ρισάρ-Βιλμ, τήν Φρανσουάζ Ροζαί καί τόν Μαρ
σέλ Βανέλ, προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν είς τό 
Παρίσι.

—· Ο Μαρσέλ,Λερμπιέ τελειώνει τήν κινηματογρά- 
φεσιν τοΰ περίφημου έργου τοΰ Μπατά'ίγ«Σκάνδαλον» 
μέ έρμηνεύτριαν τήν Γκαμπύ Μορλαί.

—Ή γνωστή μας Ντίτα Πάρλο «γυρίζει» είς τήν 
Ελβετίαν ένα φίλμ μέ σκηνοθέτην τόν Άνρύ Ρουσσέλ.

'Η πρώτη τοΰ νέου έργου τής U.F.A. «Ι/or» έγινε 
είς χάς 29 παρ. Μαρτίου καί είς τόν κινηματογρά
φον Ufa Palast, μέ θριαμβευτικήν έπιτυχίαν. Τό έρ
γον έξεδόθη είς τήν γαλλικήν καί γερμανικήν, πρω- 
ταγωνιστοΰν δέ είς μέν τήν γερμανικήν βερσιόν ή 
Μπριγγίτε Χέλμ. δ Χάνς Άλμπερς, Λίεν Ντέγιερς. 
Μιχαέλ Μπόνενκ. ά., είς δέ τήν γαλλικήν ή Μπριγ- 
γίτε Χέλμ, ό Πιέρ Μπλανσάρ. Ροζέρ Κάρλ, Άνρύ 
Μπόσκ κλπ.

— Μέ, άρκετήν έπιτυχίαν προεβλήθη διά πρώτην 
φοράν είς τό Atrium τοΰ Βερολίνου τό νέον έργον 
Abenteiier im Sudexpress εις τό όποιον τους κυριωτέ- 
ρους ρόλουςύποδύονται ή Σαρλότ Σούζα, Ράλφ Ρόμ- 
περτς, Κάρλ Λοΰντβιχ Ντήλ καί Ριχ. Ρομανόφσκυ.

— 'Ο Πάουλ Βέγκενερ σκηνοθετεί διά λογαρια
σμόν τής ΟΟφα τό έργον «Un homme veut voir 1’AT 
lemagne», πρωταγωνιρτοΰν δέ οί : Κάρλ Λ. Ντήλ, 
Μπριγγίτε Χόρνεϋ, Χέρμαν Σπίλμαν κ. ά. Όπερατέρ 
Βάγκνερ.

— Εις τό Capitol τοΰ Βερολίνου προεβλήθη μέ 
έξαιρετικήν έπιτυχίαν τό γαλλικόν φίλμ «'Η Μάχη» 
(La Bataille) μέ τήν Άνναμπέλλα, τόν Σάρλ Μουα- 
γιέ καί τόν Τζών Λόντερ.

— Μέ άρκετήν έπίσης έπιτυχίαν προεβλήθη είς 
τό Titania Palast-ή νέα ταινία Strassburg auf der 
Schanz, παραγωγής Ideal Film καί μέ πρωταγωνι- 
στάς τήν Ούρσούλα Γκράμπλεϋ καί τόν Χάνς Στοΰβε.

— Είς τ_ά έν Νιουμπάμπελσμπεργκ (Νέα Βαβυλών) 
στούντιο τής U.F.A. «γυρίζεται» είς δύο έκδόσεις — 
γαλλικήν καί γερμανικήν—τό νέον μεγάλο φίλμ 
«Πριγκήπισσα Τζάρντας», ή περίφημη όπερέττα τοΰ 
Έμμεριχ Κάλμαν. Σκηνοθεσία Γκέοργκ Ζάκομπυ, 
όπερατέρ Κ. Χόφμαν. Πρωταγωνιστούν είς τήν γαλ
λικήν βερσιόν ή Μέγκ Λεμονιέ, Φελίξ Ούντάρ καί

Μαρσέλ Βιμπέρ, εις τήν γερμανικήν δέ ή Μάρθα 
Έγγερτ, δ Πάουλ Χέρμπιγκερ, Ίντα Βούστ καί Χάνς 
Γ ιούγκερμαν.

— Μέ μεγάλην άποτυχίαν προεβλήθη εις το έν 
Βερολίνω Mozartsaal κινηματοθέατρον, ή νέα ταινία 
Das blumenmadchen vom grandhotel παραγωγής 
γερμανικής Φόξ μέ τήν "Ελσα Μερλίνι καί Γκέορκ 
Άλεξάντερ.

— Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν προεβλήθη είς τήν 
Gloria—Palast τοΰ Βερολίνου τό νέον φίλμ τής U.F·*  
Mein Herr ruft nach dir είς τό όποιον τούς πρωτεύ
οντας ρόλους υποδύονται ή γλυκειά Μάρθα Έγ
γερτ, ό τενόρος Γιάν ΚιεποΟρα, δ κωμικός Πάουλ 
Κέμπ καί δ Πάουλ Χέρμπιγκερ.

— Έπιτυχώς έπίσης προεβλήθη είς τό Primus 
Palast τής Potsdamer Strasse τό φίλμ τής Terra «Die 
grosse chance μέ πρωταγωνιστάς τήν Καμίλλα Χόρν 
καί τόν Χάνς Σένκερ.

— Ή Γκέρτα Μάουρους καί δ ΤεοντόρΛός πρωτα
γωνιστούν εις τό νέον φίλμ Madchen mit Pr.'kura 
παραγωγής NDLS τοΰ όποιου ή πρώτη έδόθη μέ άρ- 
κετά μεγάλην έπιτυχίαν είς τό Capitol am Zoo.

— Μέ άρκετήν έπιτυχίαν προεβλήθη είς τό Atri
um τοΰ Βερολίνου τό νέονί,φίλμ τοΰ Κάρλ Φραϊλ^χ 
Friihlingsmarchen είς τό όποιον πρωταγωνιστούν 
ή "Ιντα Βούστ καί ό Λίβιο Παβανέλλι.

Η Κριτική μας
Παραγωγή «Film Osso»

ΚΑΡΤΙΕ ΛΑΤΕΝ
(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Τιτάνια» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
"Ολα τά έργα τοΰ Τουρζάνσκυ, άλλο όλιγώτερον 

καί άλλο περισσότερον, είναι ένδιαφέρον ta. Τό«Καρ- 
τιέ Λατέν» (Hotel des Etudiants) είναι άσφαλώς ένα 
άπό τά καλά του. Πρόκειται περί ένός ψυχολογικού 
δράματος, τό όποιον έκτιλίσσεται όπως δεικνύει καί 
ό τίτλος του, μεταξύ σπουδαστών άμφοτέρων τών φύ
λων. Δύο νεαροί φοιτηταί, τελείως άντιθέτου χαρα
κτήρας έρωτεύονται τήν ιδίαν νέαν. Ό περισσότερον 
τολμηρός καί μοντέρνος κατορθώνει, δπως συμβαίνη 
σχεδόν κατά κανόνα, νά τήν κατακτήση. Επακολου
θούν διάφορα δραματικά έπεισόδια κατά τά όποια 
οί δύο φίλοι διακόπτουν τάς σχέσεις των ένώ ή νε
αρά φοιτήτρια μένει έγγυος καί, άπογοητευμένη, 
άποφασίζει νά αύτοκτονήση. Έάν τό φίλμ έσταμα- 
τοΰσε έδώ άσφαλώς θά έκέρδιζε πολύ. Δυστυχώς ό 
δημιουργός του, διά καθαρώς έμπορικους λόγους, κα
ταφεύγει είς ένα πολύ κοινόν δσον καί άψυχολόγη- 
τον τέλος: τήν μετάνοιαν τοΰ σκληροΰ φοιτητοΰ καί 
τήν κατ’ εύχήν έκβασιν τών πραγμάτων. Τό φίλμ τοΰ 
Τουρζάνσκυ, πλήν τοΰ τέλους του, ώς προανέφερα 
καί δύο σκηνών ποΰ τραινάρουν άδικαιολογήτως (αί 
σκηναι _οΰ τραίνου καί τοΰ χορού τών φοιτητών) 
είναι καθ’ δλα άξιοσημείωτον. "Εχει δροσιάν, νειάτα 
πραγματικά, αίσθημα, συγκίνησιν, καί έπί πλέον εϊνε 
άμεμπτον άπό τεχνικής άπόψεως. Μερικαί φωτογρα- 
φίαι ένθυμίζουν ταμπλώ σπουδαίων μαίτρ, καί τό 
ντεκουπάζ δύναται νά χρησιμεύση ώς πρότυπον εις 
πολλούς δήθεν δεξιοτέχνας. Άπό τούς ήθοποιούς, οί 
περισσότεροι τών όποιων διά πρώτην φοράν έμφανί- 
ζονται, είναι πολύ καλοί οί δύο νεαροί, οί ύποδυόμε- 
νοι τούς φοιτητάς. Ή Λιζέτ Λανβέν έχει μερικάς έπι- 
τυχεΐς έκφράσεις άλλά καί κάποιαν μονοτονίαν είς 
τό παίξιμό της, ή όποια τήν ζημιώνει άρκετά.

Γενικώς πρόκειται περί ένδιαφέροντος έργου, τό 
όποιον ή Ε.Κ.Ε. δέν έπρεπε νά άφήση διά τό τέλος 
τής σαιζόν. Έάν προεβάλλετο ένωρίτερα θά έση- 
μείωνε άσφαλώς σημαντικήν έπιτυχίαν, διότι έχει 
δλα. ~α πρός τοΰτο άπαιτούμενα προσόντα.

ΕΝΟΕΚηΗΕΕΙΗΚΙΗΗΜΑΤΟΙΡΑΦΙΚΗΠΕΡΙΟΑΟί
Γιά τή νοοτροπία τοΰ κοινοΰ μας, προκειμένου 

νά διατυπώση τή γνώμη του γιά μιά κινηματογρα
φική ταινία πού έχει παρακολουθήση, εϊνε γνωστή 
ή άντίληψή του καί άπ’ δσα μέχρι σήμερα έχουμε έκ- 
θέσει άπό τών στηλών μας καί έξ αύτής της ψυχο
λογίας του, ή δποία δέν συμβιβάζεται μέ τά λεπτά 
αίσθήματά του, πού ξέρει νά έκδηλώνη σέ κάθε άλλο 
έπίπεδο. μά δχι καί στό κινηματογραφικό, στό όποιο 
μόνον ή έξωτερικές, ή έντυπωσιακές καταστάσεις 
τό εύχαριστοΰν.

Έξ αύτοΰ τοΰ λόγου προήλθε καί ή δμαδική 
προτίμησή του πρός τις έλαφρές καί άπίθανες υπο
θέσεις τών όπερεττών. Άλλά καί γενικώτερα άν έξε- 
τάσωμε τά πράγματα, έκεΐνο πού διαπιστώνωμε εϊνε 
δτι καί κατά τήν έφετεινή σαιζόν, ή όποια έβριθε 
άπό θέματα ίκανοποιοΰντα καί τόν πιό, άπαιτητικό 
θεατή, μιά άσυναρτησία έπεκράτησε στις διάφορες 
προτιμήσεις Τοΰ κοινοΰ. Γι’ αύτό,κάί δέν μποροΰμε 
νά βγάλωμε ένα συμπέρασμα σύμφωνο μέ τά γού
στα του.

Τό μοναδικό ίσως καί τό χαρακτηριστικώτερο 
σημείο πού παρατηρήσαμε εϊνε, ή έπιδειχθεΐσα τάσις 
του είς τήν παρακολούθηση τών άμερικανικών ται
νιών, γιά τις όποιες άλλοτε είχε διαφορετική άντί- 
ληψη. Καί τό σημείο αύτό εϊνε εύχάριστο, γιατί θά- 
ταν μεγάλο κρίμα άν καί έφέτος Εξακολουθούσε ή 
συστηματική έκείνη παρακολούθηση τών φιλμοπε- 
ρεττών τής γερμανικής προελεύσεως. Εϊνε βέβαιο 
πώς ό γερμανικός κινηματογράφος, στό εϊδος αυτό 
τών φιλμοπερεττών. διαθέτει τό καλλίτερο έπιτελεΐο 
άπό άπόψεως καί ήθοποιών καί μουσικών καί σενα
ριογράφων. Μά ή άνεξάντλητη κατασκευή των κα- 
τήντησε νά τις παρουσιάζη τόσο κοινές, τόσο... γνώ
ριμες μεταξύ των, ώστε νά δημιουργηθή έφέτος 
έκεΐνο πού προκαλεϊται συνήθως στήν _άντίληψη τοΰ 
θεατοΰ, δταν τοΰ... σερβίρεται συνεχώς τό ίδιο... „ 
φροΰτο.

Έν πάση περιπτώσει, ή χειμερινή κινηματογρα
φική σαιζόν ούσιαστικώς έχει παρέλθει καί οί κινη
ματογράφοι πού έξακολουθοΰν νά έργάζωνται άκόμα 
δέν προβάλλουν άξιόλογα έργα.

Πολλοί μάλιστα έπαναλαμβάνουν τήν προβολή 
παλαιών ταινιών, άναμένοντες τό.,.,σφύξιμο τής ζέ
στης γιά νά κλείσουν. Κατά συνέπειαν καί ή κριτική 
μας γιά μιά έκπνέουσα κινηματογραφική, έποχή δέν 
θά είχε τό ένδιαφέρον της. "Ο,τι άπομένει νά συ- 
στήσωμε, έφ’ δσον τώρα άρχίζει μιά νέα έποχή γιά 
τούς έπιχειρηματίας, ή έποχή τών προμηθειών τών 
διαφόρων ταινιών, εϊνε τό έξής: Νά λάβουν ύπ’ δψ,ει 
τις κρίσεις πού έκάναμε γιά τά διάφορα έργα, τούς 
πίνακας γιά τήν έπιτυχία τους καί_έν γένει κάθε 
σύστασή μας καί άναλόγως νά προβοΰν είς τάς προ
μήθειας των. , ,

Ό «Κινηματογραφικός Αστήρ» που έπιοιωκει ανέ
καθεν νά έξυπηρετήση μέ κάθε τρόπο τά συμφέροντά 
τους, κάνει αύτή τή σύσταση μέ τήν πεποίθηση πώς 
θά είσακουσθή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΤΉΖΑΝΟΣ

ΕΓΓΡΛΦΛΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Σωτ. Πετρόπουλος 
Ε Άνδρουλάκη; 
Άν. Κιν. Έταιρία 
Γεωρ. Κοσμίδης 
Κινημ. «Νινόν» 
Έμ. Κυριακόπουλος 
Θ. Βουδούρης 
Ε. Μαυροδημάκης

Μυτιλήνη 
Άθήναι

Κέρκυρα 
Άθήναι

1-1-931 μέχρι 30-12-934
1-4-934: 30- 3-935
1-6-934 30- 5-935
1 5-334 » 30- 4 935
1-1-934 » 30-12-934
1 6 934 30 - 5-935
1-4 934 30- 3-935
1-6-934 » 30- 5-935
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Μετά πολύμηνον ασθένειαν άπέθανεν ή σεβαστή 

δέσποινα * Αγγελική Παπαστόφα προσφιλής μήτηρ τών 
φίλων κ. κ. Γεωργίου καί Σωτ. Παπαστόφα. Τήν κη
δείαν της παρηκολούθησσ,ν μεταξύ τών άλλων και 
πλεΐστα μέλη τής κινημ οικογένειας ώς καί τό Διοικ. 
Συμβούλιον τής Π.Ε.Κ. τού οποίου δ κ. Γεωρ. Παπα- 
στόφας τυγχάνει μέλος. Μετά τήν νεκρώσιμον ακολου
θίαν ό αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος 'Αγγελιδάκης έξε- 
φώνησε τόν έπικήδειον έξάρας τάς χριστιανικός και 
οικογενειακός άρετάς τής μεταστάσης.

— Πρό δεκαπενθημέρου επίσης άπέθανεν έν Κο- 
ρίνθω ή ’Αθήνα Δαμασκηνού σεβαστή μήτηρ τού φίλου 
διευθυντού τής «Έλλην. Κινημ. ‘Ενώσεως» κ. Θεοφά- 
νους Δαμασκηνού. Τήν κηδείαν της, γενομένην έν Κο- 
ρίνθω, παρηκολούθησαν μεταξύ τών άλλων και οί 
συνεργάται τού κ. Δαμασκηνού έν τή «‘Ελλην. Κινημ. 
‘Ενώνει*  κ. κ. Βακογιάννης, Κουρουνιώτης, Άναστα- 
σιάδης, Μαγκλής κ.λ.π. μεταβάντες έπί τούτω είς Κό
ρινθον.

Τήν 13 Μ at ου άπεβίωσεν έν Χαλανδρίω οπού 
διέμενεν δ Μιχ Δασκαλάκης^ πατήρ τού κ. Γεωρ. Δα- 
οκαλάκη, διευθυντού τού έν τή Λεωφόρω ’Αλεξάνδρας 
θερινού κινηματογράφου «Νινόν».

Είς τούς οϋτω πληγέντας αγαπητούς φίλους, ή διεύ- 
θυνσις τού «Κινηματογραφικού ’Αστέρος» εκφράζει τά 
θερμά της συλλυπητήρια.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ^ΓΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΗΡΑΣ
Ή «Μέτρο-Γκόλντουΐν Μάϋρ» προβλέπουσα μίαν 

θαυμασίαν έκμετάλλευσιν είς όλόκληρον τόν κό
σμον, της μελλοντικής της ΰπερπαραγωγής «Εΰθυμη 
χήρα» άπεφάσισεν νά πραγματοποιήση έκτος τής 
’Αγγλικής έκδόσεως κα'ι ^ιίαν Γαλλικήν τοιαύτην 
πρός έκμετάλλευσιν είς τας Γαλλόφωνους χώρας.

Είς τήν Γαλλικήν έκδοσιν τής «Ευθυμης χήρας» 
θά πρωταγωνιστήσουν έκτός τοΰ Μωρ'ις Σεραλλιέ 
καί τής Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ καί οί έξής γνωστοί 
Γάλλοι καλλιτέχναι: Ντανιέλ Παρολά, Μαρσέλ 
Βάλλε, Έμίλ Ντελλίς, Φιφί ντ’ Όρσαί, Γιόλα Ντα- 
βρίλ, Λύα Γκίς, Πωλίν Γκαρόν Όννέττ Ντυβάλ, 
Μπαρμπάρα Λέοναρντ κ. ά.

Ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ διασήμου 
σκηνοθέτου "Ερνττ Λοΰμπιτς ήρχισαν ήδη αί προκα
ταρκτικοί έργασίαι διά τήν κατασκευήν καί τήν πραγ
ματοποίησή τής άθανάτου αυτής φιλμοπερέττας τοΰ 
Φράντζ Λέχαρ.

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΜΕΝΗ
Ό διάσημος καλλιτέχνης τής όθόνης Φρήντριχ 

Μάρς πρόκειται νά ΰποδυθή τόν ρόλον τοΰ Ρόμπερτ 
Μπράουνιγκ είς τήν νέαν παραγωγήν τής M.G.M. 
«Μιά καινούργια έρωμένη» μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Νόρμα Σήρερ.

Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίας αυτής, είς τήν ό
ποιαν θά συμπαίξη καί ό άφθαστος άγγλος καλλι
τέχνης Τσάρλς Λώτον, άνέλαρεν δ Σίντνεϋ Φράγκλιν. 
’Επίσης συμμετέχουν καί οί: Μωρίν Ο’ Σιούλλιβαν, 
φερντινάν Μουνιέ, Κατερίν Άλεξάντερ κ. ά.

ΠΩΔΟΥΝΤΑΙ είς αυμφέρουσαν τιμήν 1300 
καθίσματα κοινά καί 300 σιδηρά τραπέζια αν 
νή&ους μεγέθους, Άπαντα έν καλή καταστάσει, 
κατάλληλα διά θερινόν Κινηματογράφον. Πλη- 
ροφορίαι είς τά γραφεία τοϋ «Κινηματογραφι 
κοϋ ’Αστέρος» ώρα 1 )—1 π. μ κα&’ έκάστην.

ΩΡΑΙΑΙ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΟΙ
"Οταν τό κοινόν βγαίνει άπό τούς κινηματογρά

φους, δπου προεβλήθη τό φίλμ «Μεγάλη Αικατερίνη» 
μέ τήν ’Ελισάβετ Μπέργκνερ, τήν μεγάλην Γερμανί
δα ήθοποιόν, είναι πάντοτε κατενθουσιασμένον άπό 
τό παίξιμον τής πρωταγωνίστριας. Καί·άν κανείς 
είπή : «Κρίμα πού δέν είνε ώραία !» ξεσπάζει άμέ- 
σως θύελλα διαμαρτυριών : Τί σημαίνει άν δέν είναι 
ώραία ; Ποιός τό προσέχει αύτό ; Δέν άρκεΐ ή λάμ- 
ψις τών ματιών της ; Καί ή τέχνη της δέν τής δίδει 
μίαν άλλην ώμορφιά, πραγματικήν, άνωτέραν ;

Αί διαμαρτυρίαι αύταί δείχνουν κάτι εύχάριστον 
δτι τά γούστα τοΰ κοινού έχουν άλλάξει. "Εχει συμ- 
βή μιά μικρή έπανάστασις, μέ τό έξής άποτέλεσμα : 
Στοιχεΐον άπαραίτητον, κύριον, μεγαλείτερον τοΰ 
κινηματογραφικού άστέρος, δέν είνε ή ώμορφιά τού 
προσώπου καί τού σώματος, άλλά ή τέχνη καί τό 
πνεύμα του.

Αί νέαι αύταί άντιλήψεις συμπίπτουν μέ τό τέλος 
τής υπεροχής τού Χόλλυγουντ καί τήν διαρκώς με- 
γαλειτέραν έπικράτησιν τού εύρωπαϊκού κινηματο
γράφου.

Ένώ τό Χόλλυγουντ προσπαθεί νά σωθή μαζεύ
οντας άπό δλον τόν κόσμον έκατοντάδας ώραία κο
ρίτσια καί δημιουργώντας μίαν νέαν κινηματογρα 
φικήν τέχνην μέ βάσιν τήν άφθονον έπίδειξιν γυμνών 
αί εύρωπαϊκαί έταιρεΐαι κάμνουν έντελώς τό άντί- 
θετον. Καί μία άπό αύτάς, ή «Κόρντα-Τέπλιτζ», άφοΰ 
έδημιούργησε τόν «’Ερρίκον Η'», δπου ό θεατής δέν 
άναζητεΐ τήν γυναικείαν ώραιότητα, «έγύρισε» καί άλ
λο ένα φίλμ δίδοντας τόν ρόλον τής πρωταγωνί
στριας είς μίαν ήθοποιόν δχι ώραίαν, τήν Μπέργκνερ.

"Εκαμε μάλιστα κάτι περισσότερον : Μαζύ μέ τήν 
Μπέργκνερ, παρουσίασε καί μίαν άλλην ήθοποιόν, 
πού δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν καλλονήν, τήν 
Φλώρα Ρόμπσον, ώς βασίλισσαν ’Ελισσάβετ. Έν 
τούτοις, κανείς άπό τούς θεατάς τοΰ φιλμ δέν έδωσε 
προσοχήν είς τά έλαττώματα τής φυσιογνωμίας τών 
δύο ήθοποιών.

Καί εις τό Χόλλυγουντ δμως οί διευθυνταί δέν 
έχουν πάντοτε άπόλυτον έλευθερίαν έκλογής. "Ετσι 
πολλές φορές άναγκάζονται νά παρουσιάσουν καλ- 
λιτέχνιδας δχι πολύ ώραίας.

’Αλλά υπάρχει τό μακιγιάζ τό όποιον θαυματουρ
γεί. Άρκεΐ νά είποΰμε δτι ένας μακιγιέρ έστοιχημά- 
τισε νά μεταβάλη είς δροσερόν κοριτσάκι τήν Μα
ρίαν Ντρέσσλερ, παρ’ δλα τά 60 της χρόνια ! Καί 
θά τό έπετύγχανε ίσως, άν τοΰ τό έπέτρεπε ή Ιδία 
νά δοκιμάση.

Ή Κλωντέτ Κολμπέρ έγινε ή ώραιοτάτη Ποππαία 
είς τό «Σημεΐον τοΰ Σταυρού» χάρις είς τό μακιγιάζ, 
καίτοι τό πρόσωπόν ,ης δέν είνε καθόλου τέλειον.

ΤΑ ISTOPIKA ΦΙΛ/ν\^
Ή έπιτυχία τοΰ «Ερρίκου τοΰ 8ου» έγινε άφορμή 

νά έπανέλθη ή μόδα τών ιστορικών ταινιών. "Ολαι 
αί μεγάλαι έταιρεΐαι Αναγγέλλουν διά τήν προσεχή 
περίοδον σεβαστόν άριθμόν τοιούτου είδους έργων. 
Άναφέρομεν μερικά έξ αύτών : «Βασίλισσα Χριστίνα» 
μέ τήν Γκάρμο, «'Η κόκκινη Τσαρίνα» μέ τήν Ντή- 
τριχ, «Ναπολέων», ή ζωή καί οί έρωτές του, μέ τόν 
Ρόμπερστον, «Μαρία Άντουανέττα» μέ τήν Νόρμα 
Σήρερ καί τόν Τσάρλ Λώτον, «Κυρία Ντί Μπαρρύ» 
μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο, «Κλεοπάτρα» τοΰ Σέσιλ 
ντέ Μίλ -μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ, «Λόλα Μοντέζ» 
μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο κ.τ.λ. κ.τ.λ.

"Ας ίδωμεν πώς θά ύποδεχθή τό κοινόν αύτήν 
τήν πλημμύραν τών σίτορικών φίλμς.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ £ΤΟΤΙΣΤΙΚΟΙ

1933-34
ΔΡΙΘΜΟΙ

Ή λήξασα κινηματογραφική περίοδος 19'33—34, υπήρ- 
ξεν άπό πάσης άπόψεως Ικανοποιητική Τό κοινόν τό πα- 
ρακολουδήσσν τάς κινηματογραφικός παραστάσεις, παρου
σιάζει αΰξησιν, έν συγκρίσει μέ τήν πεουσινήν χειυερινην 
περίοδον, 20—25 περί του τοϊς εκατόν. Αί τεδεϊσσιείς κυ
κλοφορίαν τ< ινίαι, δηλαδή, ( ί τό πρώτον έν*  Αδήναις 
προ?'ηθεϊσ α το αΰτα», παρουσιάζουν επίσης αυξησιν 20 
25 ο)ο άπό τής παρελδούσης περιόδ υ.

Τ’ άνωιερω άναμφισβήΓητα γεγονότα, είναι ενδεικτικά 
τής καλλι ε.ιεύσιως τής δέσεως του κινηματογράφου εν 
Έλλάδι, πράγμα είς τό όποιον συνέτεινε κατά πολύ και 
ή έλάττω'ΐς τού φόρου τών εισιτηρίων τιον κινηιιατογρα- 
φ ον. Βεβαίως, τό τελιυΓαϊον τούτο καλόν, εςουδέτερε ύται, 
άν ληφδή ύπ’ Γ.-ψιν, δτιή πτώσις τής τιμής τοΰ χάρτινου 
δολλαρίου, ή άγκασε τού: παραγωγούς καί γενικώς τους 
πωλητάς ταινιών, νά κανονίσουν τιμήν χρυσού δολλαριου 
δ ά τά; αγοραπωλησίας τών ταινιών, πράγμα το <ί*πο^θ^ 
δ ά τήν Ελλάδα, σημαίνει τιμήν δολλαρίου περίπου 18( 
δρχ. Τούτο όυως δέν είναι ζήτηιια τό όποιον ήαπορεΐ να 
επίδραση και επί τής γενικής κινηματογραφικής καταστα- 
σιω; τού τόποι» μας, καδόσσν αί πτώσεις και οι υψώσεις 
τών τ,μών τών διαφόρων νομισμάτων είναι εφήμεροι. Επίσης 
ένφ τών κινηματοθεάτρων καί πολλών γραφείων^ ταινιών 
αί έργαοίαι, ηύξήδηοαν άρκετά Ικανοποιητικά, υπάρχουν 
εντούτοις καί γραφεία τών οποίων αί ζηι· σι είναι σημαν
τικοί. Τούτο δμως δέν πρέπει νά νομισδή δτι δυνατόν νο 
μεταβά/η τήν γενικήν καιάσ ασιν, καδοσον δα χρησι- 
μεύση ώς μάδημα ιί; τό προσεχές μέλλον καί δά κανο
νίση τήν πορείαν τού συναγωνισμού ενός έκαστου εισανω- 
γέα,ς, πράγμα τό όπ< ΐον δά τού έ ατρεψη μιαν καλλιτερεν- 
σιν τών εργ -σιό ν του. Τό ελληνικόν Κοινον, τ·» οποί ν είναι 
άρκετά άνεπτυγμένον κινηματογραφικά)', άπεδειςεν άλλην 
μ·'αν φοράν or< γνωρίζει πολύ κσλα να έ τιμά τα καλα κι
νηματογραφικά έργα καί τάς προσπάθειας των διευδύν- 
σ> ων τών κινηματογράφων, αΐτινες άμιλλωνται εις την 
παρουσίασιν ιιιάς αιθούσης καταλλήλου προς τας σημε
ρινός απαιτήσεις τού Κοινού.

Επομένως αί εύγενεϊ; προσπάδειπι των διευδυντών 
τών Κινηματ »γράφων διά τ·ιν ίκανοποίησιν των απαιτή
σεων τού Κ· ινού καί ή έκ μέρους τού τελευταίου άναγνω- 
ρισις τών προσπαδε ών τούτων, έπεφερε τά εφετεινά καλά 
αποτελέσματα, τά τ ίσον Ικανό ποιητικά, τα οποία μες 
επιτρέπουν νά αίσιοδοζοΰμεν διά τήν αύριον.

Κατωτέρω δηιιοσιεύομεν πλήρη καί απολύτως ακριβή 
στατιστικήν τή; γενικής κινήσεως τού Κινηματογράφου εν 
'Ελλάδι, κατά τήν ληξασαν περίοδον 1933—34 ως και 
συγκριτικούς άριδμους τής πσρελδούσης τοιαύτη: 1932-33.
Περίοδος 1933-1934

’Αριδ. Νέων ται .'ιών προβληδεισων εις δια
φόρους άδηναϊκού; Κινηματογράφους................

Έκ τούτων γαλ/ικαί 89 
άγγλικαί 81 
γερμανικοί 71 
ϊσπανικ ι 1
ελληνική 1 
ήχητικαί 2________

Kata παραγωγός: 
1’ara.v.ount...........................
Metro Goldwyn ' ayer . . · 
Columbia.....................................
Eox Film.....................................
U. F· A.............................................
Universal ...........................   ■
Monogram ................................
United Artists...........................

24S

•27

» 20
» 17
» 21
» 14
» 8
» 7

Ondra Lamac........................... * „
R. Κ. .. .............................................. * ®
Cine Allianz ....·■·
Patbe Natan ............................ ■
Landon Film ··_·■■· ’ 94g

Διαφόρων άλλων παραγωγών ... ——------------
Αί Ανωιέρω ταη-ίαι έτέθησαν είς κυκλοφορίαν έν τή 

Άλλντακή Αγορά ό.τό τών κάιωίίι γραφείων εκμεταλλβυ- 
σεω\ ώς έξής : , ng
«ΈλΛην Κινημ. "Ενωσις», Γαινιαι 
Άνών Κι ημ 'Εταιρία » '
Άμολοχίτη - Βουλγαρίδμ » '
Μέτρο Γκόλντουϊν Φίλμς »
Τηλ Σ.τυρίδη ” 7,
ΦοΕ Φίλμ ’
’Ιωσήφ Μαργουλή ” ...
A. Ε. Κ. Ε. _ ’ ]·’
Αντωνίου Ζερβού ’ R
Αδελφών Σαντίκου ’
Κ. Φραγκέτη καί Σία ’ '
Ε. Μαυριδημάκη
Ηρ. Οικονόμου ”

Κωνστ. Σουλίδη 
Σύνοδ - Παπαστόφα 
Καίσ. Καιτοριάδη ’ ----- — --------

Το ήλον »
Περίοδος 1932-1933^

Κατά τήν παρελ πεοί .δον 1 >32-33 έτέίίσσαν ει: κυ
κλοφορίαν ί.τό τών διαφορω. αθηναϊκών γραφείων 198 ει 
δλω ταινίαι έκ τών οποίων, θί αγγ,ικα.

53 γέρμα νι καί 
3 ίσπανικαί

ζαΐ αί ύ.τϊλοιποί διαφόρων ,’ίλλων γλωσσών ή b/.y^v· 
■Η έφετεινή έποαένω: αυςησι; πρετει να υτολογισίΐη ε ξ 

πΧίπου τοϊ: εκατόν, τόσον εις ποσότητα οσον και ει,
είδος γλώσσης.

Κατωτέρω δημοσιενομεν ενδιαφεροντ ι πίνακα των 
ποαγιιατσποιηδέντων, ύπό ενός έκαστο» των 
■/ι'νηματογράηων α’ βιζιόν. εισιτηρίων, εν ολφ και κατα 
μέσον όρον ήμερησίως. κι, τάτ ημέρας λειτουργίας ε.Ος 
έκάσ ου'ές αύτών. άπό τή: ηοέρας της ε,αρςεως των με 
γρι κ ιί τής 27 Μα'ίου 1934- __________ _______
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Τ ιτάνια 17)11)33 192 410.878 2.140

Αττικόν 1)10)33 239 428.640 1.866

Παλλάς
Πάνθεον

1)10)33
14)10)33

239
226

445.0’>6
353.952

1.793
1.568

Σπλέντιτ 1)10)33 239 350.523 1.466

Κοτοπούλη , 5)11)33 85 93.076 ! 1.095

Απόλλων 7)10)33 232 235.169 . 1.009
1
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1934 1935

Ια καχχίΐεχνικά σζοιχεϊα Ιης έφεζεινηςρσσιαίας και καΐαωχτικίικης παραγωγής μας.
Μ.

ΑΣΤΕΡΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΙ
Λ1Λ1ΑΝ ΧΑΡΒΕΓ

ΣΑΡΑ ΜΠΟΤΑΓΙΕ 
ΟΝΤΕΤ ΦΛΩΡΕΛ

ΑΝΡ1 ΓΚΑΡΑ 
ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΤΝΟΡ

ΤΙΑΡΑ ΦΑΡΕΛ 
ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑ

ΖΟΖΕ ΜΟΧ1ΚΑ 
ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟ

ΠΙΕΡ ΕΤΙΕΠΑΡ 
ΕΔΒΙΣ ΦΕΓΙΕΡ 

ΠΑΟΤΛ ΧΕΡΜΠ1ΓΚΕΡ 
ΤΖΕΝΤ ΓΙΟΤΓΚΟ

ΑΝΤΡΕ ΛΤΓΚΕ 
MEI ΤΖ ΗΒΑΝΣ 

ΡΑΟΤΛ ΡΟΤΛΙΕΝ 
ΕΛΙΖΑ ΛΑΝΤΙ

ΤΖ2Ν ΜΠΟΛΙ 
ΡΟΖΙΤΑ ΜΟΡΕΝΟ 

Γ0Τ2ΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ 
ΜΑΝΤΕΛΕΝ ΚΑΡΟΛ 
ΣΠ1ΝΕΛΙ -ΠΑΤΕΡΣΟΝ - ΑΛΚΟΒΕΡ 

Κ. Λ .Π.

ΕΡ1Χ ΠΟΜΜΕΡ

ΚΛΑΓΚΕΡΜΑΝ

ΕΡ1Χ ΤΣΑΡΕΛ

ΖΕΣΣΕ ΛΑΣΚΤ

ΦΡΑΓΚ ΛΟΓΑ

ΦΡ1ΤΣ ΛΑΓΚ

ΡΑΟΤΛ ΓΟΤ2ΛΣ

MAS ΟΦΙΛΣ

ΟΤΙΛΙΑΜ ΧΟΒΑΡΤ

ΤΙΑΡΑ ANTON

ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΚΟΣ

Κ. Λ. Π.

Συνεργασία Ιών διαζορεωεσζερών 
’έΣΙσζέρων, ΣκηνοόεΙών και συγ
γραφέων σΐά μεγαχείζερα σίοννϊιο 

Ιοϋ κόσμου.

Ούόέωοζε ή κινημαίογραφικη 
ζέχνη έφόασε εις ζοιουίον 

βαδμόν όό}ης.
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Η BAXDADXXA XFDXTDNA
Η ΠΟΧΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΧΤ^ΧΙΣ ΤΗΧ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΟΜΗΖ

Τό τμήμα ερευνών τής M.G.M., προκειμένου νά κα- 
θορίση μερικός λεπτομέρειας τής έποχής τής Βασι
λίσσης Χριστίνας τής Σουηδίας, αΐτινες ήσαν απα
ραίτητοι διά τό < γύρισμα» τής νέας ταινίας τής 
Γκρέτα Γκάρμπο,_εύρέθη είς πολύ δύσκολον θέσιν.

_Ή Σουηδία τοΰ 17ου αίώνος συνεταράσσετο διαρ
κώς άπό πολέμους, έτσι δέ, τά τότε χρονικά είναι 
γεμάτα άπό έκτεταμένας περιγραφάς μαχών, άγνο- 
οΰντες τελείως τήν κοινωνικήν καί πνευματικήν ζωήν 
τοΰ τόπου.

Κατά τό “γύρισμα,, ένός ιστορικού φίλμ, σπανίως 
λείπουν άκριβή στοιχεία διά τά σπουδαιότερα ζητή
ματα. Συνήθως, αί δυσχέρειαι παρουσιάζονται όταν 
χρειάζεται κάποιο μικρό πράγμα, κάποια λεπτομέ
ρεια φαινομενικώς περιττή άλλά πραγματικός άπα- 
ραίτητος, διότι δίδει τήν χροιάν τής έποχής.

"Ενα τυπικόν παράδειγμα αποτελεί είς τήν περί- 
πτωσιν αυτήν, ή μικρή ύδρόγειος σφαίρα, τήν όποιαν 
είχε είς τό δωμάτιόν της ή βασίλισσα Χριστίνα. Δέν 
ήτο δυνατόν νά άντικατασταθή ή υδρόγειος τοΰ 1630 
μέ μίαν σημερινήν. ’Έγειναν προσπάθειαι νά κατα- 
σκευασθή μία σφαίρα τής γής, δπως τήν έφαντά- 
ζοντο τήν εποχήν έκείνην. ’Αλλά τό αποτέλεσμα ήτο 
ανάξιον λόγου. Έπί τέλους, κατόπιν μακρών άναζη- 
τήσεων, άνεκαλύφθη ή αυθεντική σφαίρα είς τήν πε
ρίφημου συλλογήν άρχαίων άντικειμένων τοΰ βιβλιο
πωλείου Χούντιγκτων τής Πασσαντένα.

’Ακόμη μεγαλείτεραι δυσκολίαι παρουσιάσθησαν 
διά τήν άναπαράστασιν τών ’Ανακτόρων, δπου έγεν- 
νήθη καί έζησε έπί πολλά έτη ό βασίλισσα Χριστίνα. 
Τά άνάκτορα αυτά κτισμένα τόν 11ον αιώνα, έχουν 
καταστραφή άπό μίαν πυρκαϊάν, 40 έτη μετά τήν πα- 
ραίτησιν έκ τοΰ θρόνου, τής βασιλίσσης Χριστίνας. 
Δέν εύρέθη πουθενά ούδεμία περιγραφή των. Μόνη 
άκτίς φωτός ϋπήρξεν ένα σχέδιον άνακαλυφθέν είς 
κάποιον παλαιοβιβλιοπωλείου.

Μεγάλην βοήθειαν διά τήν άκριβή άπόδοσιν, άν 
δχι τών λεπτομερειών, τούλάχιστον δμως τοΰ πνεύ
ματος καί τοΰ γούστου τής έποχής, προσέφερεν ή 
Γκάρμπο, θέσασα είς τήν διάθεσιν τών άρχιτεκτόνων 
καί τών διακοσμητών τής κινηματογραφικής έται- 
ρείας τό πολύτιμον ιστορικόν ύλικόν πού έφερε μαζί 
της άπό τήν Σουηδίαν. 'Η ιδία έδωσε καί μίαν σπου- 
δαιοτάτην εικόνα τοΰ λιμένος τοΰ Ντάντσιγκ, δπως 
ήτο πρό 300 έτών, εικόνα ή όποια έχρησίμευσε διά 
νά άναπαρασταθή τό πλαίσιον τής τελευταίας σκη
νής τοΰ φίλμ.

Τό ξενοδοχεΐον, δπου έκτυλίσσεται τό είδύλλιον 
μεταξύ τής βασιλίσσης και τοΰ πρεσβευτοΰ τής Ισπα
νίας, είναι ένα τυπικόν κτίριον τής Σουηδίας τοΰ 
17ου αίώνος, άπό χονδρά μαδέρια καί κορμούς δέν
δρων, μέ τάς σχισμάς βουλωμένας μέ στουπί καί λά
σπην.

Τό πλοΐον, είς τό όποιον έπιβιβάζεται ή βασί
λισσα Χριστίνα, κατεσκευάσθη σύμφωνα μέ τό ύπό- 
δειγμα μιας παλαιός είκόνος, ποΰ παρίστανε τό ιστο
ρικόν Ιστιοφόρον «Άμαράντα».

Καί μία άλλη άξιοσημείωτος λεπτομέρεια : Ή 
Χριστίνα είχε δύο θρόνους, τόν ένα τών προγόνων 
της, κατασκευασμένον άπό σκαλιστόν ξύλον, καί τόν. 
άλλον άπό συμπαγή άργυρον, δώρον τοΰ μεγάλου 
θησαυροφύλακος Λόρδου Μάγκνους.

Τό^φίλμ είναι άκριβές καί είς τό σημεΐον αύτό. 
Βλέπομεν, πράγματι, καί τούς δύο θρόνους κατα
σκευασμένους φασικά είς τό Χόλλυγουντ.

Μία μικρή ιστορία συνδέεται μέ κάποιο δακτυ

λίδι, τό όποιον φορεϊ ή Γκρέτα Γκάρμπο είς τό δεύ
τερον μέρος τοΰ φίλμ. Είναι ένα δακτυλίδι τής έπο- > 
χής έκείνης, τό έφοροΰσε δε ή κυρία "Ελζεκε, μία ’ 
άπό άπό τάς πιο πιστάς άκολούθους τής βασιλίσσης 
Χριστίνας.

Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου τό κόσμημα αύτό 
έφθασε είς τά χέρια τοΰ κόμητος Μπόνανς, τοΰ γνω
στού συλλέκτου πολυτίμων λίθων, δ όποιος μόλις 
έμαθε δτι έγυρίζετο τό φίλμ «Βασίλισσα Χριστίνα», 
έφυγε άμέσως άπό τήν Νέαν Ύόρκην διά τό Μπέ- 
βερλυ - Χίλλ, μέ τόν σκοπόν νά τό χαρίση είς τήν 
Γκρέτα Γκάρμπο.

Συνέβη δμως κάτι άπρόοπτον είς τόν κόμητα 
Μπόνανς, τό όποιον τόν έβαλε σέ μεγάλην στενο
χώριαν.

Κατά τό διάστηπα τοΰ ταξειδιοΰ, τοΰ έκλεψαν 
τήν μικρήν βαλίτσα πού περιείχε τό δακτυλίδι. Καί 
έτσι άναγκάσθηκε, έπειτα άπό δύο ήμερών ματαίας 
έρεύνας, νά παρουσιασθή είς τήν Γκρέτα χωρίς τό 
πολύτιμον δώρον.

Φαντασθήτε τώρα τήν κατάπληξίν του, δταν είδε 
τό δακτυλίδι νά λάμπη είς τό χέρι τής Σουηδής ήθο- 
ποιοΰ !..„ ’Εκείνος πού τό είχε κλέψει, θαυμαστής 
προφανώς τής Γκρέτας, τής τό είχε χαρίσει!

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ U.F.A.
Είς τά έν Νιουμπάμπελσμπεργ στούντιο τής Οΰφα 

έτοιμάζονται πυρετωδώς τρία νέα φίλμ : «Ή πριγ- 
κήπισσα τοΰ Τσαρντας» μέ τήν Μέγκ Λεμονιέ, Φέλιξ 
Ούντάρ, Μάρφα Ντερβιγί, Μαρσέλ Βιμπέρ καί Λύν 
Κλεβέρ διά τήν γαλλικήν έκδοσιν καί Μάρθα "Εγ- 
γερτ, Χάνς, Σένκερ, Πάουλ Χέρμπεγκερ καί Πάουλ 
Κέμπ διά τήν γεροανικήν τοιαύτην. 2 «Τό κορίτσι μιας 
νύχτας» μέ τήν Κάτε φόν Νάγκυ, Πώλ Μπερνάρ καί 
Λουσιέν ΜπαροΟ διά τήν γαλλικήν βερσιόν καί Κάτε 
φόν Νάγκυ, Βίλλυ Φρίτς, Χάνσι Νίσε καί Χάνς Μόζερ 
διά τήν γερμανικήν. Παραγωγή Στάπενχορστ, σκη
νοθεσία Σύντζελ καί 3) «Ή ζωή είναι ωραία» μέ 
τήν Ντόριτ Κρέϋσλερ. ’Ίντα Βούστ, Λέο Σλέζακ κα 
Βόλφ Λιμωενσέΐνερ. Παραγωγή Κάρλ Ρίττερ.

Η ΓΚΛΟΡΙΑ ΣΒΑΝΣΟΝ ΠΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ή διάσημο; πρωταγωνίστρια τοΰ ’Αμερικανικού κινη

ματογράφου Γκλόρια Σβάνσον υπέγραψε μακροχρόνιον 
συιιβόλαιον μετά τή; M.G-M- διά λογαριασμόν τής όποιας 
θά «γυρίσρ» κατά τό 1934 τρεις ταινίας.

Σημειωτέον δτι ή Γκλόρια Σβάισον, δτε ήτο ακόμη 
άγνωστη, έπαιζε μικρούς δραματικούς ρόλου; ιίς ταινίας 
τής προαναφερθείσης εταιρίας.

ΤΖΩΑΝ ΚΡΑΟΥΦΟΡΝΤ · ΦΡΑΝΤΣΟΤ ΤΟΝ
Ή Τζώαν Κράουφορντ ϋστερα άπό τήν έγκατά· 

λειψη τοΰ συζύγου της Ντούγκλας Φαίρμπανξ (υίοΰ). 
έρωτεύθηκε τρελλά τόν ’Αμερικανόν ζέν πρεμιέ 
Φράντσοτ Τόν, μετά τοΰ όποιου θά έμφανισθή κατά 
τήν προσεχή κινηματογραφικήν περίοδον είς τάς ται
νίας «Ό άντρας τών όνείρων μου» παραγωγής Μ. 
G,Μ, καί «Στήν τρέλλα τοΰ χορο0».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν ευκαιρίας, μηχανή προ
βολής A.E.G. συγχρονιζατέρ, άμπλιφικατέρ καί 
μεγάφωνον Φίλιπς. Πληροφορίαι «Μέτρο Γκόλ· 
ντουϊν Μάϋερ» Θεμιστοκλέους 15 Ά&ήναι.

Ή χειμερινή περίοδος 1933—34 έληξε πλέον όριστικώς. 
'Όλοι σχεδόν οί κεντρικοί κινηματογράφοι τών ’Αθηνών 
έκλεισαν ήδη, πλήν τοΰ «Πανθέου» τό όποιον συνεχίζει 
έπί τινας ημέρας ακόμη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
καί τό «Τιτάνια» τό όποιον συνεχίζει- διότι δέν κλείνει 
τό «Πάνθεον».

Έν τώ μεταξύ ήρχισαν νά λειτουργούν μερικοί θερινοί, 
μέχρι δέ τοΰ τέλους ιής έβδομάδος θά κάμουν έναρξιν καί 
οί υπόλοιποι, πλήρη πίνακα τών όποιων παραθέτομεν κα
τωτέρω :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΙΙατησίων 122 
Θ. Δεληγιάννη 
Πλ. Κυψέλης 
Ζάππειον 
ι->. Δεληγιάννη 
Λ. ’Αλεξάνδρας 
Πατησίων 161 
Πλατεία Βησείου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

«’Αθήνα» 
«Άλκαζάρ ■ 
«’Αττικόν» 
«Αίγλη» 
«Βικτωρία» 
«Βερντέν» 
«"Εσπερος» 
«“Εντεν» 
«Ζέφυρος» 
♦ Ήλεκτρα» 
«Κάπιτολ» 
♦ Κυψέλη» 
«Κυβέλεια» 
«Λίντο» 
»Μόν Σινέ» 
«Νεάπολις» 
«Νινόν» 
♦ Παναθήναια» 
• Παλλάς·» 
«Πανελλήνιον» 
«Παναθήναια» 
«Στάδιον» 
«Σόνια»

Είς τόν Πειραιά θά λειτουργήσουν I , 
νοί, ό εί; έπί τής ταράτσας τοΰ χειμερινού Λ fl----- Λ—: —ϊ__ » Λ 1 ..S----Λ—X

Νέα Σφαγεία 
Όδός 'Αγ. Μελετίου 
'Οδός Ζακύνθου 
Άλυσσίδα
Πατησ.(Στ. Καλιφρονα' 
Πλ. Έξαρχείων 
Όδός ’Ασκληπιού 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 
Άλυσσίδα 
Παγκράτι 
Λεωφ. Συγγροΰ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 
Ήρώδου ’Αττικού 
Συν. Βύρωνος

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

R. G. Α. 
Western 
Pacent 
Western 
Webster 
Saba 
Western 
Western 
Cinemeccanica 
Cine Radio 
Klang Film 
Cine Radio 
Samson

■ ) Klang Film 
'Ελληνικόν 
Klang Film 
Cinemeccanica 
Cine Radio 
Cinemeccanica 
Webster 
R.G.A.
Cinemeccanica 

’Ελληνικόν.
εφέτος δύο θερΓ 

_____ __ ~ 7 «Σπλέντιτ»καί 
ό έτερος έπί τής πλατείας Αλεξάνδρας υπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ κ. Γεωργιάδη. Είς τά προάστεια τών ’Αθηνών 
θά λειτουργήσουν θερινοί οί εξής κινηματογράφοι:Είς τήν 
Κηφισσιάν ή «Μπομπονιέρα» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Παν. 
Κωνσταντινίδη, μέ μηχανήματα Webster, έτερος είς τόν 
σταθμόν τοΰ ’Αμαρουσίου μέ μηχανήματα Cine Radio, είς 
τήν Καλλιθέαν τό «Έτουάλ» υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Βρετοΰ (υίοΰ) μέ μηχανήματα Webster, είς τήν στάσιν Χα
ροκόπου τής Καλλιθέας τό «Κρυστάλ» τοΰ κ. Κοσμίδη μέ 
μηχανήματα cinemeccanica καί είς τό Νέον Φάληρον τό 
γνωστόν θερινόν «Γκρέκα».

Είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους τών ’Αθηνών 
προεβλήθησαν κατά τάς παρ. έβδομάδας τά εξής έργα σ’ 
καί β' βιζιόν.

Παλλάς .· 7—13 Μαΐου «Τζάζ Γκέρλ» μέ τήν Άννυ 
Όντρα, 14—20 «Μισελίν», 21—27 ίδιου «Βενετσιάνικες 
νύχτες» καί τήν 28 μόνον «Ό γυρισμός» ώς ευεργετική 
τοΰ προσωπικού τού θεάτρου καί έτερμάτισε τήν χειμερι
νήν του κινημ. περίοδον.

Αττικόν : 7—13 Μαΐου «Τό μυστικόν τής λευκής κυ
ρίας», 14—20 «Τά θύματα τής κρίσεως» μέ τόν Χονδρόν 
καί Λιγνόν, 21—27 «Μοντέρνα χρόνια» καί 28—30 ίδιου 
♦Ό έρως θέλει πείσματα» μέ τήν Σαρλότ "Αντερ καί 
έκλεισε τάς πάλας του.

Τιτάνια : 7-13 Μαΐου έπανάληψις τοΰ έργου «Μάρς 
Ρακότσυ», 14—20 ίδιου «Ό άρχισηδουργός» β' βιζιόν, 
21—27 «Ή εύθυμη χήρα»—όχι βεβαίως ή γνωστή όιε- 
ρέττα τοΰ Λέχαρ—μέ τήν Γκλόρια Σβάνσον καί 28—3 

’Ιουνίου «Τρελλή Λόλα» β' βιζιόν, οπότε καί θά κλείσΐΐ 
τάς πάλας του.

Σπλέκτιτ : 7—13 Μαΐου «Νινόν» β' βιζιόν, 14—20 
«"Ενα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο» επίσης β' βιζιόν, 
21—27 ίδιου «Μιά ουράνια νάχτα» μέ τόν Τζών Μπόλς 
καί έτερμάτισε τάς χειμερινός του παραστάσεις.

Πάν&εον : 7—13 Μαΐου «Ό δύσκολος δρόμος», 14—20 
«Ή μασκώτ τοΰ λόχου», 21—27 ίδιου «"Ενα φιλί μπρό 
στόν «καθρέφτη» καί 28—3 ’Ιουνίου «Τό δράμα τοΰ Ιπ 
ποδρομίου μέ τήν Άννίτα Πέϊτζ.

‘Απόλλων: 7—13 Μαΐου «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», 
14—20 «Βίκτωρ καί Βικτώρια» καί 21—27 ίδιου «Ό βα
σιλεύς τής ’Αρένας», άπαντα β' καί γ' βιζιόν καί έτερ
μάτισε τάς χειμερινός του παραστάσεις.

* *
Τά πραγματοποιηθέντα εισιτήρια ύπό τών προβλη- 

θέντων έργων είς τούς α' βιζιόν κεντρικούς κινηματογρά
φους τών ’Αθηνών.

‘Εβδομός 30—6 Μαίαν 1934.
ΠΑΛΛΑΣ «Μ’ αγαπά τρελλά», Φλορέλ.
Δευτέρα 30 ’Απριλίου Εισιτήρια 1047
Τρίτη 1 Μαΐου ,, 994
Τετάρτη 2 ■ 1 11 657
Πέμπτη 3 ■ 1 11 766
Παρασκευή 4 ·ι >1 626
Σάββατον ο 927
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ

6 „ _
Σύνολον είσιτηρίων 

«Ό ωραίος φοιτητής», Ρ. Νοβάρρο.

1260
6277

Δευτέρα 30 ’Απριλίου Εισιτήρια 793
Τρίτη 1 Μαΐου „ 1248
Τετάρτη 2 ιι U 653
Πέμπτη 3 11 11 646
Παρασκευή 4 1 ι 1> 656
Σάββατον 5 11 · 1 994
Κυριακή

ΤΙΤΑΝΙΑ

6 „ _
Σύνολον είσιτηρίων 

"Τσάρεβιτς» β' βιζιόν.

1864
6354

Δευτέρα 30 ’Απριλίου Εισιτήρια 330
Τρίτη 1 Μαΐου » 567
Τετάρτη 2 » » 367
Πέμπτη 3 Ι· 11 388
Παρασκευή 4 ιι 11 396
Σάββατον 11 11 639
Κυριακή 6 11 ’ ’ 956

Σύνολον εισιτηρίων 3643
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώιην του 
προβολήν είς τόν κινηματογ. Σπλέντιτ 20532

24175Σύνολον Εισιτηρίων
«Ρομάντσο μιας δακτυλογράφου», Μοσχάϊμ

30 ’Απριλίου Εισιτήρια 219
ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

1 Μαΐου » 292
2 » 269
3 » » 370
4 » .288

5 » » 530
6 » »  531

Σύνολον Είσιτηρίων 2499
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ΠΑΝΘΕΟΝ «Οί κύριοι τοΰ Μαξίμ», Λή Πάρρυ.
Δευτέρα 30 'Απριλίου Εισιτήρια 441Τρίτη 1 Μαΐου ·» 689Τετάρτη 2 > > 552Πέμπτη 3 > > 486
Παρασκευή 4 > » 459
Σάββατον » 732
Κυριακή 6 » » 734

'Εβδομος 7—13 Μαΐον 1934

Σύνολον είσιτηρίων 4096
ΑΠΟΛΛΩΝ «Ή ωραία τής Γρεννάδης», Β' βιζιόν.
Δευτέρα 30 ’Απριλίου Είσιτήριιι 146Τρίτη 1 Μαΐου » 242Τετάρτη 2 168
Πέμπτη 3 » » 208
Παρασκευή 4 216
Σάββατον 5 325
Κυριακή 6 411

Σύνολον είσιτηρίων 1716
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοϋ
αυτου έργου κατα πρώτην του προβο-
λήν είς τόν κιντιματογράφον Σπλέντιτ 13632

Σύνολον είσιτηρίων 15348

Σύνολον εισιτηρίων 3098
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην του
προβολήν εις τόν κινηματογ. Τιτάνια 21701

Σύνολον» Εισιτηρίων 24799

ΠΑΛΛΑΣ «Τζάζ Γκέρλ», "Αννυ "Οντρα.
Δευτέρα 7 Μαΐου Εισιτήρια 1260
Τρίτη 8 > 964
Τετάρτη 9 » 814
Πέμπτη 10 » > 485
Παρασκευή 11 > » 421
Σάββατον 12 » 728
Κυριακή 13 » > 1514

Σύνολον εισιτηρίων 6186
ΑΤΤΙΚΟΝ «Τό μυστικόν τής λευκής κυρίας», I. Ντούν.
Δευτέρα ί Μαΐου Εισιτήρια 494
Τρίτη 8 694
Τετάρτη 9 629
Πέμπτη 10 519
Παρασκευή 11 506
Σάββατον 12 485
Κυριακή 13 1291

Σύνολον είσιτηρίων 4618
ΤΙΤΑΝΙΑ «Μάρ.; Ρακότσυ», β' βιζιόν,
Δευτέρα 7 Μαΐου Εισιτήρια 227
Τρίτη 8 » » 310
Τετάρτη 9 » » 470
Πέμπτη 10 » 359
Παρασκευή 11 » » 286
Σάββατον 12 > 536
Κυριακή 13 » > 910

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην του 
προβολήν είς τούς Κινηματογράφους

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό δύσκολος δρόιι ος», Μπριγκίττε Χέλμ.
Δευτέρα 7 Μαΐου Εισιτήρια 943
Τρίτη 8 1025
Τετάρτη 9 > 1 819
Πέμπτη 10 524
Παρασκευή 11 495
Σάββατον 12 η 843
Κυριακή 13 1544

Σύνολον είσιτηρίων 6193
ΑΠΟΛΛΩΝ «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», β' βιζιόν.
Δευτέρα 7 Μαιου. Εύεργετική Προσωπικού
Τρίτη 8 Εισιτήρια 297
Τετάρτη 9 • 231
Πέμπτη 10 256
Παρασκευή 11 239
Σάββατον 12 425
Κυριακή 13 η 629———

Σύνολον είσιτηρίων 2077
Βισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην του προ-
βολήν εις τον κινηματογρ. Σπλέντιτ 25630

Σύνολον ΕΙσιτηρίυιν 27707
Έβδομός 14—-20 Μαΐον 1934.

ΠΑΛΛΑΣ «Μισελίν» Σουζύ Βερνόν
Δευτέρα 14 Μαΐου Εισιτήρια 988
Τρίτη 15 240
Τετάρτη 16 891
Πέμπτη 17 » Τ> 98<;
Παρασκευή 18 » » 150
Σάββατον 19 » 563
Κυριακή 20 » » 261

Σύνολον είσιτηρίων 4079
ΑΤΤΙΚΟΝ Τά θύματα τής κρίσεως», Χονδρός—Λιγνός
Δευτέρα 14 Μαΐου Εισιτήρια 1635
Τρίτη 15 » » 1'54
Τετάρτη 16 » » 1180
Πέμπτη 17 > 1752
Παρασκευή 18 > » 668
Σάββατον 19 » » 810
Κυριακή 20 » > 1410

Σύνολοι είσιτηρίων 8909
ΤΙΤΑΝΙΑ Άρχισιδηρουργός», β' βιζιόν.
Δευτέρα 14 Μαΐου Εισιτήρια 426
Τρίτη 15 » » 240
Τετάρτη 16 > » 394
Πέμπτη 17 » 647
Παρασκευή 18 » 325
Σάββατον 19 » 374
Κυριακή 20 » » 566

Σύνολοι είσιτηρίων 2972
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ΠΑΝΘΕΟΝ « Ή μασκώτ τοΰ λόχου », Άρμ. Μπερνάρ.
Δευτέρα 14 Μαΐου Εισιτήρια 509
Τρίτη 15 » » 537
Τετάρτη 16 > » 503
Πέμπτη 17 > » 559
Παρασκευή 18 » 337
Σάββατον 19 » Σ’ 392
Κυριακή 20 » » 439

ΑΠΟΛΛΩΝ «ι Βίκτωρ
Σύνολον Είσιτηρίων 

καί Βικτώρια», β' βιζιόν
3276

Δευτέρα 14 Μαΐου Εισιτήρια 150
Τρίτη 15 > » 194
Τετάρτη 16 » » 254
Πέμπτη 17 * » 147
Παρασκευή 18 » » 184
Σάββατον 19 » 179
Κυριακή 20 > 177

Σύνολον είσιτηρίων 1285
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην του 
προβολήν είς τόν κινηματ. Τιτάνια 14201

Σύνολον Είσιτηρίων 15486
Έβδομός 21-27 Μαΐον 1934

ΠΑΛΛΑΣ « Βενετσιάνικες νύχτες», Λιλή Νταμιτά
Δευτέρα 21 Μαΐου Εισιτήρια 889
Τρίτη 22 » 230
Τετάρτη 23 » 361
Πέμπτη 24 » 132
Παρασκευή 25 » 301
Σάββατον 26 » 82
Κυριακή 27 )> 230

Σύνολον Είσιτηρίων 2228

Σύνολον είσιτηρίων 1953

ΑΤΤΙΚΟΝ «Μοντέρνα χρόνια» , Τζ. Κράουφορδ
Δευτέρα 21 Μαΐου Εύεργετική Προσωπικού
Τρίτη 22 Εισιτήρια 522
Τετάρτη 21 > » 337
Πέμπτη 24 » 288
Παρασκευή 25 η 258
Σάββατον 26 » > 240
Κυριακή 27 306

>ολον είσιτηρίων 1951
ΤΙΤΑΝΙΑ ·‘Εύθυμη χήρα», Γκλόρια Σβάνσον.
Δευτέρα 21 Μαΐου Εισιτήρια 372
Τρίτη 22 * > 375
Τετάρτη 23 » » 269
Πέμπτη 24 » » 156
Ιίαρασκευή 25 » » 268
Σάββατον 26 » » 215
Κυριακή 27 » * 19S
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ΑΠΟΛΛΩΝ «Ό Βασιλεύς τής Αρένας», β' βιζιόν.
Δευτέρα 21 Μαΐου Εισιτήρια 110
Τρίτη 22 » 113
Τετάρτη 23 > » 128
Πέμπτη 24 » > 128
Παρασκευή 25 » 131
Σάββατον 26 » » 163
Κυριακή 27 » 181

Σύνολον Εισιτηρίων 3852

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Νινόι » β' βιζιόν.
Δευτέρα 7 Μαΐου Ευεργετική Προσωπικού
Τρίτη 8 » Εισιτήρια 586
Τετάρτη 9 » » 547
Πέμπτη 10 » Β 450
Παρασκευή 11 » Β 418
Σάββατον 12 » » 649
Κυριακή 13 » » 1202

Σύνολον Είσιτηρίων 53719
ΣΠΛΕΝΤΙΤ « "Ενα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο» β' βιζιόν
Δευτέρα 14 Μαΐου Εισιτήρια 336
Τρίτη 15 » » 491
Τετάρτη 16 » » 360
Πέμπτη 17 » » 490
Παρασκευή 18 » » 256
Σάββατον 19 » » 349
Κυριακή 20 » . » __ 449

Σύνολον Είσιτηρίων 2731
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά την πριότην του 
προβολήν εις τόν κινηματογρ. Τιτάνια 29630

Σύνολον Είσιτηρίων 33482

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην του
προβολήν είς τόν κινηματ. «Σπλέντι» 5069

Σύνολον είσιτηρίων 7800

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Μιά ουράνια νύχτα», Τζών Μπόλς.
Δευτέρα 21 Μαΐου Εισιτήρια 87
Τρίτή 22 » 137
Τετάρτη 23 » > 181
Πέμπτη 24 » » 146
Παρασκευή 25 » 123
Σάββοτον 26 > » 117
Κυριακή 27

Σύνολον είσιτηρίων
128
919

ΠΑΝΘΕΟΝ «"Ενα φιλί μπρος στόν καθρέφτη»
Δευτέρα 21 Μαΐου Εισιτήρια 288
Τρίτη 22 » 271
Τετάρτη 23 > 214
ι ιέμπτη 24 » » 219
Παρασκευή 25 266
Σάββατον 26 182
Κυριακή 27

Σύνολον είσιτηρίων
215

1655

Σύνβλον είσιτηρίων 954 
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου κατά τήν πρώτην του 
προβολήν είς τόν κινηματ. «Σπλέντιτ». 8853

Σύνολον είσιτηρίων 9807

Σχετικώς μέ τήν προμήθειαν νέων ταινιών διά τήν πε
ρίοδον 1934—35, μολονότι λέγονται πολλά, ούδέν είσέτι 
είται απολύτως βέβαιον. Γεγονός μόνον είναι δτι διεξάγε
ται άγριος συναγωνισμός μεταξύ τών ένδ αφερομένων γρα
φείων. μερικά τών οποίων έχουν εξασφαλίσει αρκετόν α
ριθμόν άξ ολόγων ταινιών, ως ή Έλλ. Κινηα. "Ενωσις, 
Άμολοχίτης-Βουλγαρίδης, Λ. Ζερβός, ή ’Ανώνυμος Κινημ. 
'Εταιρία, ή οποία, έκ τής νέας παραγωγής τής Paramount 
θά φέρη έλάχιστον μόνον αριθμόν,5—6 έκ τών καλυτέρων, 
κ. ά. Έλπίζομεν, νά εϊμεθα είς θέσιν, είς τό προσεχές 
τεύχος, νά γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστας μας αρκετούς 
τίτλους τών νέων είσαχθησομένων ταινιών.** *Πληροφοροάμεθα ότι αί κινηματογραφικοί έπιχειρήσεις 
τοΰ κ. Α. Ζερβοΰ, μετετράπησαν είς ’Ανώνυμον 'Εταιρίαν 
ύπό τήν επωνυμίαν «Κινηματογραφικοί Επιχειρήσεις» Α.Ε. 
μέ πρόεδρον τοΰ Διοικ. Συλβουλίου τόν κ. Κ. Μαζαράκην 
έκ τών κυριωτέρων μετόχων τής Τθαπέζης Πειραιώς. Λέ
γεται έπίσης, χωρίο έν τούτοις καί νά βεβαιοΰται, δτι ή 
άνωτέρω νέα Άν. Εταιρία, προτίθεται νά άνεγείρη νέον 
μεγάλο πολυτελές Κινηματοθέατρον 2.000 περίπου θέσεων 
είς τήν γωνίαν τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου καί όδοΰ 
Κοραή, δπου άλλοτε ή οικία τοϋ αειμνήστου πολιτικού 
Δημ. Ράλλη, ιδιοκτησίας ήδη τοΰ κ. Λυκιαρδόπούλου.

| I ΠΙΕΙ! m Oifflf
Πειραιεΰ;

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κατάσκοπος 
έπί τό έργον», «Νινόν« μέ τόν Κιεπούρα καί «Ή αδελφή 
μου καί έγώ».

Χαί-Αάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Όδηγήστέ με 
Κυρία,» «Άν τό μάθη ή γυναίκα μου», καί «Ή μασκώτ 
τοϋ λόχου».

Κάπιτολ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Ναυμαχία» μέ 
τόν Σάρλ Μπουαγιέ. «Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου» 
καί «Τό έγκλημα εής όδοΰ Μόργκ».
Οεοοαλονίκη

Αιινναια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «’Αγάπα με αυτήν 
τήν νύκτα» καί «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία.».

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μιά φορά στή ζωή», 
καί «Πριγκήπισσα ’Αλεξάνδρα».

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά «‘Ο άγραφος νόμος» καί 
«Ό είσαγγελεύς».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά «"Ημουν μιά κατάσκοπος», 
καί «Τό μυστικόν πού καίει».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαροΰ» καί «Μιά 
νύχτα στή Βενετία».

Άλχαζάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Έρως ά λά Άμε- 
ρικαίν» καί «Περιζήτητος γαμπρός».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή γυναίκα γιά τήν 
όποιαν ομιλούν» καί «Ό υίός τής μαιτρέσσας μου» καί
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άπό τής 7 Μαΐου διέκοψε τάς χειμερινός του προβολάς.
Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο δαί

μων τοΰ υποβρυχίου», «'Ανοιξιάτικο τραγούδι», «Ή Ναυ
μαχία», «Ή τελευταία μου αγάπη» μέ τόν Μοχίκα, β'βι
ζών καί «Τό ρομάντζο μιας νύχτας».

Πάν&εον (Αϊ'&ουσα;. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά 
άγρια ζώα τοΰ Κογκό», «‘Ο δαίμων τοΰ υποβρυχίου ' «Τί- 
γρις τής Άριζόνας» καί «Ή τελευταία μου αγάπη».

Ζενΐϋ· (ϋ·ερινός). Έναρξις εντός τών ημερών.
Ονφα (θερινός). ‘Ομοίως. Άνδριόπουλος

Βόλος
Άχίλλειον. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά φίλμ «Αί δύο 

όρφαναί», «"Ενα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο»,«Φρειδερίκη® 
καί «Θεόδωρος καί Σια». Προσεχώς «Ή αδυναμία μου», 
«Τά χείλ — μου προδίδουν», «‘Ο Άρχιατσίγγανος» κ. ά.

Παπαβασιλείον 
Ηράκλειον

Πονλακάκη. Προεβλήθη τό φίλμ «Όρλώφ» καί έδωσε 
παραστάσεις κατόπιν ό θίασος Παλαιολόγου. "Ηδη εγκα
θίσταται εις τό θερινόν.

Απόλλων. Προεβλήθησαν «Ό άρχιατσίγγανος», 
«Μελό», «’Ένα δράιια στον ωκεανό» καί «Κική». "Ηδη 
εγκαθίσταται είς τό θερινόν «Άλκαζάρ».

Παλλάς (βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τέσσαρες 
νύφες δυό γαμπροί,» «Ζήτω ό αθλητισμός» καί «Σιωπηλός 
κατήγορος». Εντός τών.ημερών μετεγκατάστασή είς τό 
θερινόν «Βόσπορος».

Άρχάκες. Προεβλήθη «Τό κορίτσι τής Ρεβϋ·»
Νεαπόλεως. Προεβλήθη «‘Η ζωντοχήρα».
Ίεράπετρα Προεβλήθησαν «Ό Ρασποϋτιν» καί «‘Η 

τρελλή Λόλα». Ό παρατηρητής.
Σΰρος

’Απόλλων. Προέβαλε κατά σειράν τά έξής έργα 
«Μιά ώρα κοντά σου», «Δέν σ’ άφήνω, δέν θά πας» καί 
«Σερενάτα Σούμπερτ».

Προσεχώς, έναρξις τοΰ θερινού «Πάνθεον».
Γεραγάλας.

Μυτιλήνη
Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ατιμασμένη», 

«Πάρε τή γυναίκα μου» καί «Τά χείλη μου προδίδουν».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρέπει νά χω

ρίσω τή γυναίκα μου», «Δυό καρδιές ένας κτύπος», «Ζη
τείται δολοφόνος», <Σάν σμίξουν δυό καρδιές», καί 
»Τό δνειρον τοΰ Σέμπρουν». Σωφρονιάδης.
Κέρκυρα

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σοϋμπερτ», 
«"Ενα κορίτσι πού δέν ξεχνιέται», «‘Η ύπεράσπισις έχει 
τόν λόγον», «Θά μέ παντρεφτής». «‘Ο πρίγκηψ τής ’Αρ
καδίας», «’Αγάπη, γέλοιο, ξενοιασιά», «Ό άγνωστος ερα
στής» καί «Ό κ. ή κ. καί ό μπιμπί» ώς τιμητική τού 
προσωπικού.

Λίαν προσεχώς ένορξις νέου θερινού Τιτάνια μέ μη
χάνημα Klang Eilm.

Φαΐνιξ (θερινός). "Εναρξις λίαν προσεχώς. Μπούας.
Ξάνθη

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μιά τρελλή ιδέα» 
μέ τόν Β. Φρίτς, «Ή Σφίγξ ώμίλησε» καί «Ευτυχία γιά 
μιά νύχτα».

Σέ λίγες ημέρες έναρξις τού θερινού «Πάνθεον»
Παρασχίδης

Άργοστόλιο ν
Μούβιτον Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Κογκο- 

Οίλλα», «"Οταν άγαποΰμε» μέ τήν Σάλλυ "Αϋλερς καί 
«"Ιχνη γιγάντων». Προσεχώς έναρξι- τοΰ θερινού «’Απόλ
λων». Βουτσινας
Μεσολογγίου

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή ορφανή τοΰ 
Καπρί», «'Εξαιρετική περιπέτεια», «Κίτρινοι πειραταί»,

«Ζουρνάλ έλληνοβουλγαρικού πολέμου», «Τό καραβάνι πρός 
τήν Δύσιν» καί «Τσίρκους». "Ηδη διέκοψε διά νά έγκα- 
τασταθή εις τό θερινόν. Γεωργόπουλος
Αίτωλικόν.

Ρίς τόν Κινηματογράφον τής πόλεώς μας, προεβλήθη
σαν τά έργα «Ή ορφανή τού Καπρί», «’Εξαιρετική πε
ριπέτεια», «0'1 κίτρινοι πειραταί», καί «Τό καραβάνι πρός 
τήν δύσιν». Γεωργόπονλος
Ζάκυνθος

Ώάν&εον. Προεβλήθησαν ιά φίλμ «Κογκορίλλα», 
«'Ένα παράξενο κορίτσι», «Κική», «Παρθένες μέ στολή», 
«Ξαναγύρισε στή γυναίκα σου», «Τό μυστήριον τής κόκ
κινης βίλλας» καί «Ό βασιλεύς τών λούστρων» άπαντα 
έπιτυχώς. Γρυπάρης
Αϊγιον

Παρ&ενών. ’Έδωσε μερικός παραστάσεις δ θίασος 
Αούη. Ήδη άργεϊ. Μπιρμπίλης
Βαθύ (Σ»μου)

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή σφίγξ ώμίλησε» 
«Ό πρίγκηψ τής ’Αρκαδίας», «'Ένας άνδρας μέ καρδιά», 
«*ιγό>  τήν ημέρα καί οϋ τήν νύχτα» καί τό παιδί τοΰ έ
ρωτος».

‘Αττικόν Βωβός. Αργεί. Πούλμαν
Πύργος

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λιμπελάϊ», «Τό 
ρομάντζο μιας νύχτας», «Τό Χριστινάκι τοΰ δασοφύλα
κας», «Στή χώρα τού μειδιάματος», «Άτλαντίς», «Μετά 
τόν έρωτα» καί «Δέν θέλω νά μάθω ποιος είσαι»

Σινόπονλος. 
Δράμα

Ή έν τή πόλει μας Στρατιωτική Λέσχη, τή πρωτοβευ- 
λείςτ τοΰ διευθυντοΰ της κ. Ποπαδογιάννη ενοίκιασε έξο- 
χικύν κέντρον είς τό όποιον έγκστέστησε καί Κινηματο
γράφον πρός ψυχαγωγίαν τών μελών της καί προεβλήθη 
έπιτυχώς τό έργον «Ουγγρική Ραψωδία».

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κοζάκος τοΰ 
Βόλγα», «Στά Κάτεργα» μέ τόν Χονδρόν καί Λιγνόν καί 
«Τό δράμα τοΰ Ρίο Γκράντε».

Ρέμβη (θερινός). Προεβλήθησαν «Τό θΰμα», «Τό λυ
κόφως τής δόξηςτ, «'Όταν τά νειάτα διψοΰν», «Τό μυ
στηριώδες σήμα» καί «Τό τραγοΰδι τής ερήμου».

Κατ’ αύτάς θά κάμη έναρξιν τών παραστάσεών του 
καί ό Κινηματογράφος «Πάνθεον». Γοριδάρης
Καβάλλα

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Συζυγικά παρα
πατήματα», «Δαυίδ Γκόλντερ», «Μιά τρελλή ιδέα τού 
Φρίτς» καί «Μιά γυναίκα, έια τραγοΰδι, ένα φιλί» 
Προσεχώς «Σερενάτα Σοϋμπερτ»,

Πάν&εον (’Εξοχικόν). Προεβλήθησαν τά βωβά φίλμ 
«Ό δαίμων τής θαλάσσης» καί «Ό Γιάννης καί τό τσάρ
λεστον».

Βασιλακος 
Χανιά

Πάν&εον. Προηβλήθησαν τά έργα «Ό κ. ή κ. καί ό 
μπιμπί», «Τσιγγάνικες νύχτες», «Όρλώφ» καί «Τά φλέγό
μενα βουνά».

'Ολύμπια (βωβός). Προεβλήθη «Ό πρίγκηψ Ροβέρ
τος» Γιαλεράκης.

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΠΕΛΛΟ
Είναι δ τίτλος μιας νέας ταινίας παραγωγής 

«Μέτρο-Γκόλντουϊν-Μάγιερ» εις τήν οποίαν θά πρω
ταγωνιστήσουν ή ωραιότατη Κωνστάνς Μπέννετ 
μετά τοΰ Χέρμπερτ Μάρσαλλ.

ΑΤΛΑ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Α Γ Ο Ρ A 1 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - 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 

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ) 

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “Φ0ΞΦ1ΛΜ,. 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ1ΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ : 
0101 ΘΕΗΙΙΤΟΚΙΕΟΙΣ Ιδ

ΚΙΝΒΜΙΚΒ ΠΑΡΛΓΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ» & Μ. Α ΓΑΖΙΑΔΗ
"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ · ΦΙΛΜ Κ° ,,

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48
ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ : 23-544

ΤΗΛ Μ ΑΤΑ:"ΚΟΣ ΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΗΝ Αι„
Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ) 
κών "Εργων καί Ζουρνάλ, Βιο
μηχανικοί- Διαφημιστικοί- Του
ριστικοί καί ’Εγκυκλοπαιδικοί 
Ταινίαι. (Μετά τάς εργασίμους 
ώρσς τηλεφωνείτε : 23-754).

Χώρος προς διάΒεσιν
Έκαστη δημοσίευσις δρχ. 50

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

Δ Η Μ- ΠΟΝΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ 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—Έπισκευαί — Μετατρο- 
παί. ’Ενοικιάσεις όμιλουσών έγκαταστάσεων κινηματογράφου.

Μ-ΦΙΛΜ Κ2 ρ Ε.
γεν.διευθυντής ΔΗΜ. Λ. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μπτρόπόλεως 1

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

κών ταινιών κτλ.
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

3

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

’ ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ

ΧΡΗίΤΟΪ Μ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6Ο§

ΕΛΛΑΔΑ

■ ΑΘΗΝΑΙ

Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ&Γ
Κ ινη ματογραφ ικαί 

Ταινίαι και Μηχαναι 
Ηχητικά Μηχανήματα 
Μοΰβιτον και Βιταφόν 

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ OAQN ΤΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΟΝ
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CINE RADIO
Μηχανήματα

Όμιλοΰντος Κινηματογράφου 
Τά μόνα έφάμιλλα τών 

Ευρωπαϊκών
Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ
Στοά Φέξη άρ. 52 Α' "Οροφος

ΤΗΛ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
’Αντιπρόσωπος τών Οίκων 

G. F. F. Α. και G. R. C. 
ΑΘΗΝΑΙ

Γοαφεΐα : Πανεπιστημίου 83 
' Άριθ. Τηλεφ. 24 626

Τύπ. Ν. Δαμιανού & Σια Έμμ. Μπενάκη 14

ΚίΙΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστηιιίοο 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! 
ΤΑΙΝΙΑΙ

Δράματα, ’Επεισοδιακά 
Κωμωδίαι

Διαφόρων Παραγωγών

Ο € Κ.£·
Τμήμα Έκμεταλλεύσεως
Κινηματογραφικών ταινιών

ΑΘΗΝΑΙ
IQNIA ΠΑΤΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΑΑΣΤΟΝΟΣ 1

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

ΚΟΝ
Ss

Κινημοιτογραφικοιί 
Μηχαναϊ - 'Εξαρτήματα 

Γενικοί Αντιπρόσωποι

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών 1 σινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Π ΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όδος Εύριπδου 28 
Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο» 

Άρ. Τηλ. 23-687 
Πωλήσεις, ενοικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόΰς, Μουσικαΐ 

Ούβερτοΰραι καί Μίκυ· Μάους

iMnnmii
ΑΘΗΝΑΙ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30-ΤΗΛ.ΔΙΕΥΘ,‘ΦΙΛΜΑΠΑΡ,

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ 
’Αποκλειστικοί ’Αντιπρόσω
ποι τών ήχητικών μηχανη

μάτων

CINt/nECCANICA
MILANO
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3diss Ofzcn. <A.9. Dresden

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Οί έν Έλλάδι Γεν. Αντιπρόσωποι τοΰ παγκοσμίως 
άνεγνωρισμένου γερμανικού Οίκου Zeiss Ikon A. G. 
τής Δρέσδης, φέρουν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων 
κ. κ. διευθυντών Κινηματογράφων, δτι τά διεθνούς 
φήμης εργοστάσια Zeiss Ikon A. G. έθεσαν είς κυκλο
φορίαν πλήρεις ήχητικάς εγκαταστάσεις όμιλοΰντος κι
νηματογράφου (μούβιτον, άμπλιφικατέρ, μεγάφωνα 
κλπ.) ύπό όρους έξαιρετικώς επωφελείς είς πάντας.

Τά έργοσιάσια Zeiss Ikon A. G. επέτυχαν, μότά 
μακράς επιστημονικός μελέτας έπί τής κατασκευής τών 
ένισχυτών (άμπλιφικατέρ), νά δημιουργήσουν δύο ειδι
κούς τύπους εγκαταστάσεων διά κινηματογράφους άπό 
500- 1500 δέσεων και άπό 1500—2500 θέσεων, τών 
οποίων τ’ άποτελέσματα, ώς πρός τήν διαύγειαν τής 
άποδόσεως φωνής καί ήχων καί συνεπώς τελειότητα 
κατασκευής, είναι υπέρτερα πάντων τών μέχρι σήμερον 
γνωστών παρομοίων μηχανημάτων.

Τά εργοστάσια Zeiss Ikon A. G. έφρόντισαν διά 
τήν κατασκευήν τών άμπλιφικατέρ καί μούβιτον μέ τήν 
ιδίαν επιμέλειαν, όπως καί διά τάς μηχανάς προβολής, 
τών οποίων ή τελειότης εΐνε παγκοσμίως γνωστή. Δέν 
υπάρχει δθεν αμφιβολία δτι οί κ. κ. Διευθυνται Κινη
ματογράφων θά εΰρουν απόλυτον συμφέρον έγκαθι- 
στώντες ήχητικά μηχανήματα Zeiss Ikon A.G. Dresden.

Οί έπιθυμοΰντες παρακαλοΰνται ν’ απευθυνθούν 
πρός τούς Γεν. ’Αντιπροσώπους κ. κ.

I. ΙΩΑΝΝΟΥ&Α. ΜΑΛΛΗΝ
Όδός Πατησίωλ' 99 Τηλέφ. 80.684

ΑΘΗΝΑΙ
Τιμαί καί τρόποι πληρωμήςέξαιρετικώς εύνοϊκοί.


