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ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
EFNEST ΛΟΥ/ΛΠΙΤΣ

PIAOS ΜΕΤΡΟ

έβδόμάδάί;·^ ίς τό ΠΑΝΘΕΟΝ τών ’Αθηνών, 
λ ^άύ'ρ^ότρ?·:: ι

.·:κ4^σ ·-φ^ ι τοΰ 1934

ΒΥΣΕ
άλερν γόήϊ ;υτικήν πρωταγωνίστριαν ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΟΥ-

κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα τό ρομαντι-

ΠΩΣ ΕΣ
μέ τόν νέον άστέρα τής οθόνης, τήν

ΛΑΒΑΝ ή όποια κατέκτή.σ&ν. άμε ιως τάς συμπάθειας τοΰ Κοινού
ΑΠΟ ΤΗςΆεΥΤΕΡΑΣ 

προβάλλεται είς τό ΑΤΤΟΚΟΝ

ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ

। τελευταία επιτυχία τής Άννυ Όντρα και τοΰ Ίβάν Πέτροβιτς

Εί; δέ τί, ΠΑΝΘΕΟΝ 
ή 7 ε^ίφΐμίή ::·υ® ρα τοΰ Ροσσίνι

μέ τόν γνωστόν βαρύτονον τ j$·: Όπερά ίωμίκ τών Παρισίων ΑΝΤΡΕ ΜΠΩΖΕ

ΕΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΠΡΟΒΛΗΘΗ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΟΑΒΟΛΟΣ ΧΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ή 
διαβολο-ούγγαρέζας Φραντσίο «α Γκάηλ. :■:·

μέ ίάν:>:Βι <τώρ Φρανσέν, τήν ΜαντλένΟ ΚΛΕΠΤΗΣ τοΰ Μπερνστάϊη 
Ζάν Πιέρ Ώμον.

Ρενώ και τόν

ΤΑΜΕΙΔΙ ΧΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ^ ί τζλέΰταία έπιτυχία τής Λιάνε Χάϊντ καί τών

η

ΚΟΜΗΣ ΟΜΠΛΙΓΚΑΝΤΟ ϊ^ «’

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ fBIK
ΕΕΗΣΦΑΛΙΣΑΜΕΝ >1>ν 

θλητοΰ τής έλευθέρας πάλης

Τίμιγκ, Λεό Σλέζακ καί Χά·
μοφιλή Μπουμπούλ κ. &.

Έρμαν

μεγαλείτερον θρίαμβον τοΰ παγκοσμίου πρωτα-
TZUWAONTOY μέ τόν πρωταθλητήν τής ’Αμερικής 

ΣΙΚΑΤ εις ταινίαν μούβιΐρβζ ήχ^κίρφς 50 μέτρων, ή οποία θά προβληθή άπό τής
Δευτέρας, ταύτοχρόνως εί ατογράφους ΑΤΤϋΚΟΝκα'> ΠΑΝ0ΕΟΝ
τών ’Αθηνών. ;>?:

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
— Άρ. Τηλεφώνου 24-895

AMOAOXITJU
:'ί$^γΐρα<ρήματα «Φιλματέξ

Αντιπρόσωπος Μακεδονίας καί Θράί ΕΝΔΡΙΝΟΣ οδός Τσιμισκή 7, Θεσσαλονίκη

Γραφεία Εύπόλιδος 14, Άθήναι
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ 
Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼ 
Αί σννδρομαι απαραι
τήτους προπληρώνονται ,

ΕΤΟΣ IB' ΑΡ.2 (348)

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΦΚΓΗΕΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝ£Ι£

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
’Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός SOKPATCYS άριβ. 43 
(Α* ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΤΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος...Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 1000.— 

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα.

Ίδιαίτεραι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5
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Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑ2ΙΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ό ’Ιταλικός τύπος άνήγγειλεν έσχάτως μίαν συμφω
νίαν συναφθεΐσαν μεταξύ τών ’Εταιρειών Soc. An. Lux 
Christiana καί τής Pittaluga, κατά τήν οποίαν ή τελευ
ταία αναλαμβάνει τοΰ λοιπού και διά λογ)σμόν τής Chri
stiana νά προμηΟεύη μέ φίλμ τό συνολον τών Καθολι
κών Κινηματογράφων, τούς οποίους μέχρι σήμερον έτρο- 
φοδότει ή <Lux Christiana». <

ΕΙνε αυτονόητον δτι ή Pittaluga θά προμηθεύη έκεΐνα 
μόνον τά Φίλμ, τά όποια θί άφίνη έλεύθερα ή ’Επιτροπή 
τής Καθολικής λογοκρισίας.

Άντιθέτως, ή «Lux Christiana» θά άρχίση έκ νέου 
δρώσα μαζί μέ τήν «Ente per la Cinematografia Edu- 
cativa e Beligiosa» έν Ρώμη.

Άμφότεραι al έπιχειρήσεις ίδρύθησαν ύπό τών περί 
τό Βατικανόν κύκλων καί μέ τήν ύποστήριξιν τής ·Κα· 
&ολικής Δράστως*.  Λέγεται φυσικά δτι τό παγκόσμιον 
κέντρον τών Καθολικών Φίλμ θά έχη ώ; έδραν τήν Ρώ
μην,καί φαίνεται δτι τό Βατικανόν, άποβλέπον είς τήν έπι- 
τυγίαν προπαγανδιστικών σκοπών, θά παράσχη έπί τοΰ 
προκειμένου γενναίαν τήν ύποστήριξιν του

Ή «Ente per la cinematografia Educativa e Beli
giosa», θά πρόκειται νά εμφανίζεται, μέ δεδηλωμένην 
ανεξαρτησίαν, μέ έτίσημον Σωματειακόν χαρακτήρα καί 
νά μή έξυπηρετή έπαγγελματικούς σκοπούς.

Ώς δργανον εκτελεστικόν τής «Ente Ιδρύθη ή «Lux 
Christiana» ύπό μορφήν ’Ανωνύμου ’Εταιρίας, τής οποίας 
πρωτεύον καθήκον όίφειλε νά είναι ή μέ Φίλμ καί Μη
χανήματα τροφοδότησις τών έν Ίταλίφ Συνδέσμων Κα
θολικών Κινηματοθεάτρων

‘Επειδή έν Μιλάνφ ύφίσταται άπό τοΰ 1927 μία Κα
θολική Όργάνωσις Ταινιών, άνακληθεϊσα εις ένε,γόν 
δράσιν ύτό τοΰ κληρικού Καθηγητοΰ Don Carlo Can- 
zi?ni, ίδρύθη μία συνεργασία μεταξύ τής «Lux Christi
ana» τής Ρώμης καί τοΰ C.U.C.E. (Cousortio Uteiiti 
Cinematografi Educativi) τοΰ Μιλάνου, άχθεΐσα είς Σύμ- 
βασιν, τής οποίας ή ύπογραφή έλαβε χώραν τήν 31ην 
Μαρτίου 1933. Μέσφ τής τελευταία; ή «Lux» έγένετο ό 
προμηθευτής τών Κινηματογραφικών συσκευών καί τών 
Φίλμ είς δλους τούς μετόχους τής C-U.C.E. (τόν Σύνδε
σμον τών μεταχειριζομένων εκπαιδευτικός ταινίας).

Έφ’ δσον λοιπόν σήμερον ή <Lux Christiana», ή 
όποια είναι γεγονός δτι έχει ύπό τόν άμεσον έπίβλεψίν 
της ένα μέγαν αριθμόν ηνωμένων Καθολικών Κινημα
τογράφων, Σεμιναρίων κλπ , μεταβιβάζει είς τήν «Pitta- 
luga» τά καθήκοντα τής διανομής ταινιών, τούτο άπο- 
δεικνυει δτι ή όργάνωσίς της δέν εύρίσκετο εις τό ύψος 
της καί δτι έδοκίμασεν άπαγοητεύσεις.

"Αν θά ήθελε κανείς νά έπισκοπήση κατ’ εξοχήν τήν 
μέχρι σήμερον άνάπτυξιν τής Καθολικής δράσεως τών 
ταινιών έν ’ϊταλίρι, θά έξηκρίβωνεν δτι αΰτη δέν άντεπε-

κρίθη πρός τάς έλπίδας καί τάς προσδοκίας πολλών κι
νηματογραφικών Καθολικών κύκλων.

Παράδοξον έξ άλλου φαίνεται τό δτι, είς τήν Γερμα
νίαν, Αυστρίαν, Γαλλίαν κ ί Βέλγιον (διά νά μή άναφέ- 
ρωιιεν τινάς μόνον χώρας) ύιτάρχουσι παραδειγματικοί 
’Οργανώσεις Φίλμ Καθολικοί, είς αυτήν έν τοΰτοις τήν 
’Ιταλίαν, ένθα έχει τήν έδραν της ή Καθολική ’Εκκλη
σία, παρομοίας αξίας οργανώσεις, δέν ύφίστανται.

‘Η Ente» σήμερον έν Ρώμη ασκεί σχεδόν άποκλει- 
στικώς τά καθήκοντα τής Καθολικής Λογοκρισίας, αί δέ 
ύποβαλλόιιεναι έν ’Ιταλία διάφοροι έπί ταινιών ποιναί 
γίνονται τή είσηγήσει της Συχνότατα γίνονται απαγορεύ
σεις προβολής Φίλμ άναποριστόντων είς τό Βατικανόν, 
ώς έπί παραδείγματι άπηγορεύθη ή προβολή τοΰ γνω
στού Φίλμ τής Aafa «ή περιπέτεια μιας ωραίας Κυρίας», 
«ή χορεύτρια τοΰ Sans-souci», ό Victor und ihr Husar», 
ώ; καί τών τής U.F.A. «τό Συνέδριον χορεύει», «Drei 
von der Tankstelle», «Bonny» κλπ.

Τήν προεδρείαν τής Καθολικής Λογοκρισίας άσκεϊ ό 
Comm. Prof. Conte Giuseppe della Torre, αρχισυντά
κτη; τοΰ γνωσιοΰ δημοσιογραφικού οργάνου τοΰ Βατικα
νού «Osservatore Romano—Ρωμαίος Παρατηρητής».

’Επίσης ή «Ente per la Cinematografia Educativa 
e Beligiosa» δέν έτήρησεν δσα είχεν ύποσχεθή έν άρχή.

Τό Βατικανόν τελευταίως άπεφάσισε τήν άναβίωσιν 
καί τήν πραγματοποίησιν προβολής κατά μήνα διαφόρων 
εκκλησιαστικού τύπου Φίλμ. ώς έγένετο είς τό παρελθόν 
μέ τό γνωστόν τοιοϋτον Φίλμ τοΰ Άγιον "Ετονς, μή
κους 1810 μέτρων.

Πρός τό παρόν θά γίνουν προετοιμασίαι διά τήν πα
ραγωγήν ένός Φιλμ, τοΰ οποίου ώς θέμα θά χρησιμοποι- 
ηθή ή Παπική θερινή διαμονή τοΰ Castelgandolfo. Τά 
μηνιαία αυτά Φίλμ θά διατίθενται έπίσης καί είς τό 
έξωτερικόν.

Δέν αποκλείεται, άπό τήν μικράν αυτήν κινηματογρα
φικήν έργασίαν τοΰ Βατικανού, νά έξελιχθή τοΰτο είς έν 
μεγαλείτερον κέντρον κινηματογραφικής εργασίας.

Έν πάση περιπτώσει ή άρχή έγένετο.

ΕΓΓΡΑφΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Άνδρ. Δρίτσας ’Αθήνα 1-1-935 Μέχρι 30-12-935
Κ- Χατζηξάνθης Ξάνθη 1-1-935 » 30-12 935
Ίωάννου καί Μάλλας ’Αθήνα 1-1-935 » 30-12-935
Εύθ. Γιαννέλλης » 1-1-935 » 30 12-935
Άθ Κατσαούνης » 1-1 935 » 30-12 935
Εύάγ. Νεόφυτος » 1-1-935 » 30 12-935
Α. Μελιτάς » 1-1 935 » 30-12-935

ekOINOl ΠΟΥ ΟΠΕΡΧΟΝΤαΐ

-|- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΟύΙΝΟΞ
Άπέ&ανεν είς ήλικίαν 78 περίπου έτών καί 

έκηδεύ&η σεμνοπρεπώς έν Πειραιεΐ τήν 20 
Ίανουαρίου 1935 ό παλαίμαχος Ιδιοκτήτης καί 
δημιουργός κινηματογραφικών έπιχειρήσεων με
ταξύ τών όποίων καί ή έταιρία «Συνοδινός καί 
Παπαστόφας», ό γνωστότατος είς τόν κινηματο
γραφικόν κόσμον καί είς τούς όπωσδήποτε άναμι- 
χ&έντας είς τά τοΰ Κινηματογράφου, <5 πρώτος, 
δύναταί νά πή κανείς, έγκαταστήοας τόν πρώτον 
έν Έλλάδι Κινηματογράφον, ό καλός καί άφε 
λέστατος Γ. Συνοδινός.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» αντί μνημοσύ
νου πρός τόν έκλιπόντα, κρίνει σκοπιμώτερον ν’ ανα
φέρει μερικά άπό τά χαρακτηριστικότερα ανέκδοτα 
τής κινηματογραφικής ζωής του, δπως τά είχεν άφη- 
γηθή δ ίδιος.
Πώς άνεμίχ&η είς τόν Κινηματογράφον

—’Εγώ παιδί μου, ήιιουνα ένας άπλοΰς καφε- 
τζής στον Πειραιά, καί δέν είχα ιδέα νά γίνω θεα
τρίνος..μοΰ έλεγε κάποτε, διηγούμενος πώς άνεμί- 
χθη στά κινηματογραφικά.

— Θεατρώνης, κυρ Γιώργη.,.τοΰ παρετήρησα.
—Τό ίδιο κάνει βρε παιδί μου... τί Γιάννης, τί 

Γιαννάκι,ς. "Απλωνα τά τραπεζάκια μου, λοιπόν, 
κεΐ στό Πασσά Λιμάνι, δταν ήτανε λιακάδα τό χει
μώνα, δροσοΰλα τό καλοκαίρι καί σερβίριζα τά κα
φεδάκια, τά λουκουμάκια, τις παγωμένες λεμοναδί 
τσες μου καί μάζευα δεκαρίτσες, δταν μιά μέρα 
μοΰρχεται ένας γάλλος ήτανε, φραντσέζος ήτανε, μα- 
καρουνάς ήτανε, Ιταλός, αυστριακός, έγγλέζος, δέν 
ξέρω, φράχτεν, φροϋχτεν, μερσί, παρντόν έλεγε καί 
μοΰδωσε τέλος πάντων νά καταλάβω δτι είχε ένα 
μπαούλο μέσα στό οποίο είχε μιά μηχανή κινημα
τογράφου καί μοϋ πρότεινε νά συνεργασθούμε. Αυ
τό έγεινε στά 1905 περίπου. Ό κόσμος, μοΰ έλεγε, 
θάτρεχε νά ϊδή, θά υπερτιμούσα λίγο .τά ποτά καί 
θά τοΰδινα κι’ αύτουνοΰ ένα ποσοστό. Σκέφτηκα 
τό πράγμα, δέχτηκα τήν πρότασι, έστησε ένα πανί, 
εβαλε τή μηχανή ποΰ φωτιζότανε τότε μ’ άσετυλίνη 
καί γύριζε μέ τό χέρι καί μοιράσαμε τά φέϊγ βολάν.

Γό βράδυ, σωστή διαδήλωσι στό Πασσά Λιμά
νι. Γά Κρητικά, τά Μανιάτικα, ή σινοικία Βσβου- 
λα, δλος δ ΙΙεραίας είχε μαζευτή οίκογενεισκώς 
’Εγώ καί τά δυό μου γκαρσόνια τρίβαμε τά χέρια 
άπό χαρά . δταν μέ τήν προβολή τής πρώτης ται
νίας, μιάς ταινίας 50—60 μέτρων πού παράσταινε 
ενα σιδηρόδρομο ποΰτρεχε, δλος δ κόσμος πού σιήν 
αθχή στεκόταν χαζεύοντας σέ κάποια άπόστασι, τόσο 
ενθουσιάστηκε άπ’ αυτά ποΰβλεπε νά.. γίνωνται στό 
πανί, συνεργείς τοΰ διαβόλου γυιέ μ’ ! . δπως έλεγε, 
ώστε ε’ισορμώντας νά καταλάβη μιά θέσι, δημιούρ
γησε τέτοιο κακό, έκανε τόση ζημιά στά σερβίτσια,

πού δέν μπορέσαμε νά πιάσουμε δεκάρα. ’Έτσι ή 
πρώτη προσπάθεια άπέτυχε, γρήγορα δμως κατα
λάβαμε δτι μέ τό νοίκιασμα τών καρεκλών μπορού
σε νά μπή στά πράγματα λίγη τάξη, ώστε άπό τήν 
άλλη μέρα δλα πήγαιναν θαυμάσια καί. . . έμπλεξα 
στή δουλειά αυτή
Τί τλά πή . . . σόλο τό βιολί

Πραγματικά ή πρόβλεψις τοΰ μακαρίτη έπαλή- 
θευσε κΓ δ κινηματογράφος τοΰ'δωσε τά μέσα μιάς 
ζωής άνετης καί κέρδη ‘Ο χθεσινός καφετζής, έγεινε 
τρανός επιχειρηματίας, άλλά μόνον άπό εμπορική 
διαίσθηση. Στό βάθος έμενε πάντα άφελής τύπος 
δπως πριν, χωρίς νά εξελίσσεται προοδευτικά. ’Έτσι 
μιά μέρα, τότε ποΰ δέν είχε βοεθή δ δμιλών καί ή 
προβολή τών βωβών ταινιών, έγίνετο τή συνοδείφ 
ορχήστρας, δ μπάρμπα Γιώργης, πού διηύθυνε τά 
«’Ολύμπια» στό Πασσά Λιμάνι τοΰ Πειραιώς, κα
θώς σουλατσάριζε στήν αίθουσα παίζοντας τό κομ
πολόι του μέ τά χέρια πίσω, παρετήρησε δτι άπ’ δλη 
τήν ορχήστρα έπαιζε μόνον τό βιολί. Τό πράγμα 
τόν παραξένεψε κι’ επειδή παραιεινότανε, πήγε σι- 
γά-σιγά στήν άριστερή πλευρά τής δρχήστρας, έσκυ
ψε σ’ έναν άπό τους μουσικούς πού δέν έπαιζαν καί 
τοΰ ψιθύρισε :

—’Εσύ γιατί δέν βαράς ;
— Παίζει «σόλο» τό βιολί, τοΰ άπήντησε δ μου

σικός.
Ό μπάρμπα Γιώργης δέν κατάλαβε τί έσήμαινε 

ή λέξις «σόλο», άλλ’ άπομακρύνθηκε, εξακολουθών
τας νά παίζη τό κομπολόι του καί νά κόβει βόλτες 
νευριασμένος, γιατί οί άνθρωποι τής δρχήστρας πού 
πλήρωνε ήσαν...τεμπέληδες. "Οταν παρετήρησε μετά 
κάμποση ώρα δτι εξακολουθούσε τό. .ίδιο βιολί, έξω 
φρενών πέρασε, δσο άθόρυβα μπορούσε καί πήγε 
άπό τήν άλλη πλευρά τής δρχήστρας καί ρώτησε 
σιγά έναν άλλο μουσικό.

—Δέ μοΰ λές εσύ, γιατί δέν βαράς;
—Μά παίζει κύρ-Γιώργη, «σόλο» τό βιολί... 
Αύτή τή φορά δ μακαρίτης δέν τό χώνεψε.
— Ρέ τί θά πή σόλο καί σόλο; Έγώ πληρώνω 

γιά νά βαράτε δλοΓ! Εμπρός, άρχισε γιάνά σέ δού
νε, νά παίξουνε κι’ οί άλλοι!
Τά στοιχεία του

"Αλλο χαρακτηριστικό τής άφελείας του άνέκδοτο, 
είναι καί τό κατωτέρω :

— Κάποτε έπαίζετο στά «Ολύμπια» τοΰ Πει
ραιώς πού διηύθυνε, ένα έργο πού είχε ιιεγάλη επι
τυχία, ώστε δ κόσμος έστεκε όρθιος καί στριμωγ- 
ιιένος, καταργώντας τόν νόμον τού άδιαχωρήτου. 
"Ενας άστυφύλαξ τότε έζήτησε τό θεατρώνη κι’ δταν 
παρουσιάστηκε δ μακαρίτης Συνοδινός τοΰ είπε :

—Δέν ξέρεις δτι δέν επιτρέπεται νά στέκεται δ 
κόσμος όρθιος ;
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ MAS Συνεργασία κ. BQnOZ ΠΑΠΛΜιΧΑΛΗ

Παραγωγή «G.G. Films»
ΝΥΧΤΕΣ ΜΟΣΧΑΣ

(ΌμιλοΟσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Πάνθεον» 
Έκμετάλλευσις Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη

Τοΰ Γκρανόφσκυ, του περιφήμου Ρώσσου σκηνο 
θέτου, είναι τό πρώτον φιλμ πού βλέπομεν είς τήν 
πόλιν μας.- Όμολογοΰμεν δτι μέ αύτό δικαιολογεί 
πλήρως τήν φήμην του.

Τό θέμα, έμπνευσμένον άπό ένα άνέκδοτον μυθι
στόρημα τοΰ Πιέρ Μπενουά, έκτιλίσσεται είς τήν 
Ρωσσίαν, κατά τήν έποχήν τοΰ Τσάρου Νικολάου Β' 
καί παρέχει άφθονον ύλικόν είς τόν σκηνοθέτην διά 
ώραίας καί γραφικός σκηνάς.

’Αλλά περισσότερον άπό τό σενάριο μάς θέλγουν 
αί εικόνες τοΰ Γκρανόφσκυ. Είτε είναι ένα γραφικόν 
τοπεΐον πού τό διασχίζει μιά τρόικα, είτε σέ μιά 
σκηνή μέθης καί γλεντιοΰ, πού ή τσιγγάνικη όρχή- 
στρα παίζει παθητικούς σκοπούς, είτε είς τόν άνα- 
κτορικόν χορόν μέ τά ζεύγη πού στροβιλίζονται ύπό 
τούς ήχους τής μουσικής, αί εικόνες φέρουν τήν 
σφραγίδα ένός ραφιναρισμένου γούστου, συνιστα- 
μένου μέ τήν τελείαν γνώσιν τών κινηματογρα
φικών πραγμάτων. * *

—Τό ξέρω, άλλ’ άφοϋ δέν έχω καθίσματα ;
—Νά μή τούς μπάσης.
—Κι’ άφοϋ εκείνοι θέλουν νά μπουν ; Νά, άλ

λωστε, τώρα θ’ ανάψουν τά φώτα, θά βγουν οί 
πρώτοι καί θά κάτσουν αυτοί...

*0 άστυφύλαξ, πού πέρασε τήν αφέλεια τοΰ μα
καρίτη γιά εϊρωνία, τοΰ είπε :

—Τά στοιχεία σου·..
Ό κύρ-Γιώργης στάθηκε απορών : «Τί διάβολο 

στοιχεία τοΰ ζητούσε δ άνθρωπος τής τάξεως!»
—Πώς σέ λένε, πόσων χρόνων είσαι, ποΰ κά

θεσαι .. Τοΰ εξήγησε τέλος δ πόλισμαν.
Ό μπάρμπα Γιώργης κατάλαβε, έδωσε τά στοι

χεία του, έσουφρωσε τά χείλη προ τοΰ έπαπειλουμέ- 
νου προστίμου καί άπεμακρΰνθη διά νά συνέχιση 
τις βόλτες του.

Ή συρροή τοΰ κόσμου δμως έξηκολουθησε καί 
αργότερα, δταν δ πρώτος πόλισμαν έτελείωσε τήν 
υπηρεσίαν του καί άνελαβεν άλλος, δστις παρατηρή- 
σας τήν παράβασιν τών αστυνομικών διατάξεων ήλθε 
νά προβή καί αύτός εις παρατηρήσεις, απευθυ
νόμενος εις τόν μπάρμπα Γιώργη, τοΰ έπρόσθεσε:

—Τά στοιχεία σου !
Άλλ αύτήν τήν φοράν δ μακαρίτης Συνοδινός 

δεν ταχασε. ’Ηρεμότατα έκυτταξε τόν αστυφύλακα 
στα μάτια καί τουπέ.

—Δέν έχω άλλα!., Πρόλαβε καί μοΰ τά πήρε δ 
συνάδελφός σου. W.

Βεβαίως τό φιλμ δέν είναι έστερημένον έλαττω- 
μάτων. Άρκεταί σκηναί (ώς έπί παραδείγματι ό κε- 
ραυνοβόλος έρως τοΰ άξιωματικοΰ πρός τήν Νατά- 
σα, ή συμπεριφορά τούτου κατά τήν έπίσκεψιν τοΰ 
μνηστήρος τής Νατάσα είς τό νοσοκομεΐον, ή σκηνή 
κατά τήν όποιαν δύο έρωτευμένοι έξέρχονται είς τόν 
κήπον τοΰ Νοσοκομείου, ένφ οϊ πληγωμένοι διά νά 
δοθή περισσοτέρα γοητεία είς τό περιβάλλον, άρχί-

%

ζουν να τραγουδούν κ. ά.), δέν στέκουν ψυχολονι- 
κως Αλλα το μειονεκτήματα ταΰτα, όφειλόμενα 
κυρίως είς τό σενάριο, δεν καταστρέφουν τήν τελειό
τητα του συνόλου.

Έκ τών ηθοποιών καλλίτερος άναμφισβητήτως ό 
Χαρρυ Μπωρ. Ή Άνναμπέλλα συμπαθής τήν έμφά- 
νισιν αδικείται όλίγον άπό τόν ρόλον της ό όποιος 
είναι άρκετά περιορισμένος. Ή Σπινελλί κρατεί 
ευσυνείδητα τον ρόλον της κατασκόπου, άλλά είναι 
ντυμένη μέ πολύ κακό γοΰστο. Ό συμπαθής ζέν 
πρεμιε Πιερ Ρισαρ Βίλμ είναι δπως συνήθως, καλός 
βολβός8 ζ “ρ1σμενας σκηνάς ά°ΰ έφάνη όλίγον ύπερ-

Γενικώς τό «Νύχτες Μόσχας» είναι ένα άπό τά 
καλλίτερα φιλμ της γαλλικής παραγωγής πού προε
βλήθησαν κατα την τρέχουσαν περίοδον είςΡτήν 
πολιν μας, και τό όποιον παραλλήλως πρός τήν 
άναμφισβητητον καλλιτεχνικήν του άξίαν, συνδυάζει 
και μεγάλην έμπορικότητα.

Τό «Πάνθεον» μέ τό έργον αύτό έσημείωσεν έφέ- 
τος την μεγαλυτέραν του έπιτυχίαν.
Παραγωγή 'RK. Ο.»

ΚΑΡΙΟΚΑ
(ΌμιλοΟσα άγγλιστί) Προεβλήθη εις τά «Τιτάνια» 

καί «’Απόλλων» Εκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Τό φίλμ αύτό έγνώρισε παντοΰ δπου προεβλήθη 

μεγάλην έπιτυχίαν Δέν άμφιβάλλω δτι θά συμβή τό 
ίδιο και εις τον τόπον μας. 1

Πρόκειται περί έργου, τό όποιον δέν δυνάμεθα 
να κατατάξωμεν είς ώρισμένην κατηγορίαν. Είναι 
ένα πλούσιον καί μεγαλοπρεπές θέαμα, τό όποιον 
διανθίζεται άπο περίφημα μπαλλέτα καί εύχάριστον 
μουσικήν. Η υπόθεσις δέν διακρίνεται ο(5τε διά τό 
πνεύμα της ούτε διά τό ένδιαφέρον της. Άλλά άπό 
ένα φιλμ ως το «Καριόκα» δέν ζητά κανείς ύπόθεσιν.

Τα μπαλλέτα του, οί χοροί του, ή πεταχτή μου
σική, τα τραγούδια του, δ πλοΰτος τών ντεκόρ τά 
κοστούμια, τα ώραΐα τοποΐα, ή άφθονία τοΰ έιιψύ- 
χου υλικου, και ή_ώμορφιά τών πρωταγωνιστών, είναι 
πάνωΡατα π°υ Αποζημιώνουν, καί μέ τό ,ταρα-

•Η Ντολόρες ντέλ Ρίο δέν έχει νά κάνη πολλά 
πράγματα. Είναι δμως τόσον νόστιμη! Συμπαθής 
έπισης και ό Τζεν Ραϋμόν. Ή Τζίντζερ Ρότζερς είναι 
χαριτωμένη εις τόν χαρακτηριστικόν ρόλον τής ’Αμε
ρικανίδας άρτίστας. Περίφημος χορευτής καί καλός 
κωμικός ό Φρέντ Ασταίρ. Συμπράττει άκόμη καί ό 
Ραουλ Ρουλιεν, ό όποιος τραγουδεί μέ πολύ αίσθη
μα ένα ωραίο ταγκό.

Μέ όλίγας λέξεις : Πλούσιον θέαμα μέ έξησφα- 
λισμενην τήν έμπορικήν έπιτυχίαν.

Παραγωγή «Metro Goldwyn Mayer»

ΕΣΚΙΜΩ
(ΌμιλοΟσα είς τήν διάλεκτον Προεβλήθη είς τό 

των Εσκιμώων) «’Αττικόν»
Εκμετάλλευσις «Μέτρο ■ Γκόλντουϊν»

Ό Βάν Ντάϊκ πιστεύει δτι έκεϊ δποο έξακολου- 
σουν να ζουν οι άνθρωποι είς πρωτόγονον κατά- 
στασιν ύπάρχει καί ή εύτυχία. "Οπου πατήσουν οί 
λευκοί, μαζυ μέ τόν πολιτισμόν των, εισάγουν καί 
τήν δυστυχίαν. Αύτήν τήν άρχήν, τήν δποίαν μάς

έδειξεν ήδη είς τάς «Λεύκάς Σκιάς», τήν ύποστηρίζει 
έκ νέου μέ τό νέον του έργον. 01 «Έσκιμώοι» είναι 
documentaire romance Παραλλήλως πρός μίαν ύπο- 
θεσοΰλαν άφελή καί συμβατικήν δ Βαν Ντάϊκ, μας 
δεικνύει τά ήθη καί έθιμα τών Εσκιμώων Όιιολο- 
γοΰμεν δτι αύτό τό μέρος μάς Ικανοποιεί καί μας 
θέλγει άπείρως περισσότερον. Βλέπομεν άκόμη διά
φορα άλλα ένδιαφέροντα πράγματα, ώς λ.χ. τό κυ
νήγι τών θαλασσίων έλεφάντων, τών λευκών άρκτων, 
τών φαλαινών κ.ά., καί παριστάμεθα μάρτυρες σκη
νών έξαιρετικής ώραιότητος.

Ή φωτογραφία, άν καί δέν παρουσιάζει τήν ωραιό 
τητα τών εικόνων τοΰ -S.O.S.», έχει έν τούτοις ύπέρ 
αύτής τό προσόν τής ποικιλίας, τής δποίας έστε- 
ρεΐτο τελείως τό προαναφερθέν φίλμ. Δέν βλέπομεν 
διαρκώς τούς αιωνίους πάγους. Ό Βάν Ντάϊκ μάς 
δείχνει καί τοπεΐα καταπράσινα, καί ποταμούς μέ 
γάργαρα νερά, καί ούρανούς άνοικτόχρωμους. Έτσι 
τό φίλμ δέν είναι ποτέ μονότονον, καί δέν κουράζει.

Σημειώνομεν άκόμη δτι οι πρωταγωνίσταί του 
φίλμ, διαλεγμένοι άπό πραγματικούς Έσκιμώους, 
δεικνύουν τόσην φυσικότητα έρμηνείσς καί άντίλη- 
ψιν, πού θά έζήλευαν άσφαλώς πολλοί λευκοί έπαγ- 
γελματίαι.

Γενικώς πρόκειται περί έξαιρετικά ένδιαφίροντος 
έργου, τό όποιον μάς γνωρίζει νέους κόσμους κα_ί 
πράγματα άγνωστα, καί τό όποιον άξίζει νά δή 
κανείς.
Παραγωγή Europa Films

TO ΑΗΔΟΝΙ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Ό Γιοχάννές Μέγιερ έρχεται μέ τό φίλμ αύτό νά 

μάς άποζημιώρη διά τόν «"Ασωτον υιόν» του. Τό 
«Αηδόνι τής Βιέννης» είναι ή Ιστορία μιας μικρού
λας άσπρορουχοΰς, τής Τερέζας Κρόνες, ή όποια 
γίνεται μεγάλη καλλιτέχνις τοΰ τραγουδιοΰ. Τόν 
ρόλον της Τερέζας ύποούεται ή Μάρθα Έγκερτ. 
Σπανίως ή συμπαθής αδτη καλλιτέχνις είχε· τήν 
εύκαιρίαν νά έρμηνεύση ένα ρόλον τόσον άβαντα- 
δόρικον. Είναι άλήθεια δτι τόν κρατεί περίφημα καί 
δείχνει μία σταθερή καί άναμφισβήτητη έξέλιξι. Πε
ριττόν νά γράψωμε διά τό τραγοΰδι της, τό όποιον 
είναι εις δλους γνωστόν. Ό Λεό Σλέζακ είναι, δπως 
κατά κανόνα, περίφημος. Είναι εύτύχημα πού δ κινη
ματογράφος κατώρθωσε νά προσηλυτίση τόν λαμ
πρόν αύτόν ήθοποιόν. Εις τό φίλμ συμπράττουν άκό
μη ή Μάργκαρετ ΚοΟφερ, δΤέο Λίνγκεν, δΓκουστάφ 
Βαλντόου κ. ά. Ντεκόρ, κοστούμια, «έξωτερικά» φω
τογραφία, φωτισμός, ντεκουπάζ, μοντάζ, δλα είναι 
άμεμπτα. ,

Γενικώς πρόκειται περί άξιοσημειώτου φίλμ, τό 
όποιον παραλλήλως συνδυάζει καί άξιόλογον έμπο
ρικότητα. Έδώ έσημείωσεν έπιτυχίαν.

Παραγωγή «U.F.A.»
ΠΡΟΣΙΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟΝ 

(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη είς τό «Σπλέντιτ» 
Έκμετάλλευσις Ε.Κ.Ε.

Ή έποχή κατά τήν όποιαν κάθε ταινία τής «Οΰφα» 
είχε έξησφαλισμένην τήν έπιτυχίαν παρήλθε πλέον. 
Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν εις τοΰτο είναι άγνωστον. 
Πάντως τό βέβαιον είναι δτι άπό τά προβληθέντα 
έφέτος έργα τής μεγάλης γερμανικής φίρμας είς τήν 
πόλιν μας, είναι ζήτημα έάν δυνάμεθα. νά έκλέξω- 
μεν δύο έως τρίσ πραγματικώς ένδιαφέροντα.

Τό «Πρός τήν άβυσσον», άν καί έπιμελημένον εις 
τήν σκηνοθεσίαν του, δέν άποτελεϊ έξαίρεσιν τοΰ 

κανόνος. Πραγματοποιηθέν ύπό τοΰ Χάνς Στέϊνχαρ 
τό δράμα αύτό, διατηρεί άπ’άρχής μέχρι τέλους έχα 
θεατρικόν τόνον, έπιτεινόμενον άπό τό παίξιμο (βρι
σμένων ήθοποιών. Τό λάθος δέν όφείλεται είς τούς 
τελευταίους, οί όποιοι ήτο δύσκολον νά δώσουν ζωήν 
καί νά καταστήσουν άνθρωπίνους ρόλους τόσον συμ
βατικούς καί ψεύτικους.

Τό σύνολ-ν, άν καί έπιμελημένον, είναι κάπώς 
ψυχρόν καί στερείται, είς ώρισμένας σκηνάς, τής 
άπαιτουμένης δυνάμεως.

Έκ τών ήθοποιών καλλίτερος είναι δ ύποδυόμε- 
νος τόν Ρίστ, τόν στρατιωτικόν άκόλουθον τής πρε
σβείας, διά πρώτην φοράν έμψανιζόμενος είς τήν 
πόλιν μας. ’Αξιοσημείωτος έπίσης καί ό ύποδυδμε- 
νος τόν πρεσβευτήν. Ό Βίλλυ Φρίτς καί ή Μπριγκίτ- 
τε Χέλμ δέν έχουν πολλά πράγματα νά κίμόΐΛ. 
ΆποτελοΟν μάλλον στοιχεία διακοσμητικά. "Οσον 
άφορά τήν Φρανσουάζ Ροζαί, τήν γνωστήν γαλλίδα 
καρατερίσταν, ή όποία μάς έμφανίζεται τελεία κά
τοχος τής γερμανικής γλώσσης, κρατεί ένα ρόλον 
πού δέν τής ταιριάζει διόλου.

Τό φίλμ, χάρις καί μόνον είς τά όνόματα τής 
Χέλμ καί τοΰ Βίλλυ Φρίτς, έσημείωσε σχετικήν έπι
τυχίαν.
Παραγωγή «City Film»

ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΑΒΟΤ
(ΌμιλοΟσα γερμανιστί) Προεβλήθη -είς τό «Σπλέντιτ» 

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

‘Η περίφημος όπερέττα τοΰ Πάουλ Άμπράαμ «Χο
ρός στό Σαβόϊ» διεσκευάσθη μέ τήν σειράν της εις 
κινηματογραφικόν έργον. Δέν διετήρησεν παρά τόν 
τίτλον της καί μερικά τραγούδια της, τά όποια άλ
λωστε έκτελεΐ περίφημα ή Γκίττα Άλπαρ. Διατί 
έγειναν δλαι αί άλλαγαί πού βλέπομεν, έφόσού τό 
έργον δέν έκέρδισεν είς πνεΰμα, παραμένει άνέξή- 
γητον. Άλλά έάν τό φίλμ δέν μάς ικανοποιεί τόσον 
άπό άπόψεως σενάριο, δσον καί άπό άπόψεως ντε
κουπάζ καί μοντάζ, έχει άλλα προτερήματα τά όποια 
μάς άποζημιώνουν διά τά μειονεκτήματά του. Αύτά 
είναι: ή εύχάριστη μουσική τοΰ Άμπράαμ, ό χορός 
τής Ρόζι Μπάρσονυ, ή όποία έκρεάρησε τόν ίδιον 
ρόλον μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί είς τό θέατρον, 
τό τραγοΰδι τής Γκίττα "Αλπαρ, τά πλούσια καί κα
λοβαλμένα μπαλέττα καί τό παίξιμο τοΰ Χάνς Για- 
ράϋ, τοΰ ΣοΟμπερτ τής «Σερενάτας·.

Αύτά δλα συντελοΰν ώστε τό φιλμ νά παρακο- 
λουθήται εύχάριστα. Φίλμ έμπορικόν.

Παραγωγή Distributeurs Reunis
Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΚΑΜΕΛΙΑΣ 

(Όμιλοΰσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τά «Τιτάνια» 
καί «Απόλλων»

Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.
Ή έντύπωσις πού άποκομίζει τις, παρακολουθών 

την κινηματογραφικήν αύτήν διασκευήν τοΰ έργου 
τοΰ Αλεξάνδρου Δουμά (υίοΰ), είναι δτι, αύτή ή 
περ'φημος Ιστορία τής Μαργαρίτας Γκωτιέ καί τοΰ 
Άρμάνδου, άν καί προικισμένη μέ έπιτυχή ιστορικήν 
άναπαράστασιν, έγήρασε πραγματικώς ύπερβολικά 
καί ξεφεύγει άπό τά σημερινά ήθη καί έθιμα διά νά 
μπορή νά ένδιαφέρη τόν σημερινόν θεατήν. Αύτό 
δμως*  δέν είναι λόγος διά νά ζημιώση ούτε κατ’ 
έλάχιστον τήν έμπορικήν έπιτυχίαν τοΰ φίλμ, τήν 
δποίαν, δ μαγικός τίτλος του, τοΰ έξασφαλίζει.

Τό φίλμ ά>τό θεαματικής άπόψεως κρινόμενον 
είναι περίφημα άνεβασμένον καί δείχνει τό καλό 
γοΰστο τών δημιουργών του, Άμπέλ Γκάνς καί Ρι- 
βέρς. Καθ’ δλην τήν έξέλιξιν τής άτέλειωτης αύτής
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μέχρι σήμερον προεβλήθησαν εν αθηναις 
32 

ΙΕΛΡΑΓΩΓΙϊε

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ 
ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΛΙΛΙΟΜ
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΚΛΕΨΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΥΕΛΛΑ 
ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ 1934 
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 33 
ΑΠΟΨΕ ©ΑΡΘΩ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ 
Η ΣΟΥΖΑΝΑ ΕΙΜ’ ΕΓΩ 
Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ 
Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΖΑΚΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΑΘΙ 
ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΩΔΙΑ 
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ 
ΦΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΑΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ 
ΕΡΩΤΕΣ ΑΜΑΖΩΝΩΝ 
ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΑΤΙΜΑΣΘΕΙΣΗΣ 
Η ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΑΣ1Σ 
ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ 
ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΘΗΡΙΩΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
ΚΟΛΑΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΊ 
ΤΟ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΦΑΚΙΡΗΣ 
01 ΙΠΠ0ΤΑ1 ΤΗΣ ΑΡΒΥΛΛΑΣ 
Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΚΑΟΥ ΜΠΟΤ 
ΣΜΟΚΥ, 
ΟΙ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ

Μαντελέν Καρόλ. Φρ. Τόν 
Σάρλ Μπουαγιέ, Άνναμπέλλα 
Σάρλ Μπουαγιέ, Φλορέλ 
Άνρ'ι Γκαρα, Λιλή Νταμιτά

Άλίς Φαίϋ, Ροΰντι Βάλυ 
Άντρέ Λυγκέ, Έντβίς Φεγιέρ 
Τζέννυ Γιοϋγκο, Πάουλ Χέρμπιγκερ 
Λίλιαν Χάρβεϋ 
Ζούγκλα, θηρία 
Ζοζέ Μοχίκα 
Ζοζέ Μοχίκα
Ζ. Μοχίκα, Μόνα Μάρις 
Ρ. Ρουλιέν, Μόνα Μάρις 
Ζ. Μοχίκα, Μορένο 
Ρ. Ρουλιέν, Μορένο 
Κλάρα Μπόου 
Γκρέτα Νίσσεν 
Έλίζα Λάντι 
Ντ. Τζόρνταν 
Νίγκελ Μπροΰς 
Λεγεών τών Ξένων 
Ζ. Ραυμόν, Λ. Γιούγκ 
Γουώρνερ "Ολαντ 
Σπένσερ Τρέϊσυ 
Βίκτωρ Τζόρυ 
Βίκτωρ Τζόρυ 
Μάκ Λάγκλεν, Ε. Λόβ 
Ζώρζ Όμπριάν 
Ζώρζ Όμπριάν 
"Ενα άλογο 
Σπένσερ Τρέϊσυ

1Ε^··ΗΒ··ΗΙΙ

ΦΙΛΜ (ΕΛΛΑΣ)

1934 - 1935
ΜΟΝΟΝ ΑΙ ΤΑΙΝΙΑ! ΜΑΣ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΙ ΛΡΙΣΤΟΚΡΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΗΦΟΙ

ΠΑΔΔΑΣ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΠΟΔΔΩΝ

Προέβαλον ιδικάς μας ταινίας

Οί πραγματοποιοΰντες 20 000
εισιτήρια έβδομαδιαίως

Κινηματογράφοι τής αστικής τάξεως

ΜΑΖΕΣΤΙΚ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ - ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ
Προβάλλουν ιδικάς μας ταινίας

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΖΗΤΟΥΝ

ΤΔ I NIAS ΦΟΞ
Διότι μόνον μέ αύτάς οί Κινηματογράφοι κερδίζουν

ΛΕΦΤΑ
ΡΕΚΟΡ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ

ΦΟΞ μούβιτον νιούς (όμιλοΰντα και ελληνιστί)» ΦΟΞ μούβΙ κ(*μερα  Φρίλς (περιπέτειαι όπερατέρ). ΦΟΞ 
τούνς (μίκυ μάους). ΦΟΞ Ριτον μαγικά χαλιά (τουριστικά).

μούβιτον τέρρύ



10 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 11 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

αισθηματικής περιπέτειας εύρίσκομεν γραφικότητα, 
χάριν, πλούτον, λεπτό γοΰστο καί άρμονίαν. Κρίμα 
πού δγειναν δλα αύτά δι’ ένα θέμα πού δέν ήξιζε 
τήν θυσίαν.

Τόν ρόλον τής Μαργαρίτας ύποδύεται ή περίφη
μος Υβόν Πρεντάν, ή τέως σύζυγος τοΰ Σασά Γκι- 
τρύ, διά πρώτην φοράν έμφανιζομένη είς τόν Κινη
ματογράφον.

Παρ’ δλον τό άναμφισβήτητον ταλέντο της, δέν 
είναι ή Ιδεώδης έρμηνεύτρια τοϋ ρόλου. Δείχνεται 
έπιτηδεία, καί, καλλιτέχνις μέ άντίληψ.ν, άλλά ή 
έρμηνεία της έχει κάτι τό μονότονον. At κινήσεις 
της δέν έχουν χάριν κα'ι άνεσιν. Ό Πιέρ Φρεναί, συμ
παθής τήν έμφάνισιν, παίζει όλίγον θεατρικά, δπως 
άλλωστε κα'ι οί λοιποί έρμηνευταί, οί όποιοι, άγνω
στον διατί, προέρχονται δλοι άπό τό θέατρον.

Συμπέρασμα: ’Έργοντοΰ όποιου δέν έπεβάλλετο 
ή κινηματογράφησις. Ώς φίλμ, κρινόμενον, είναι έπι- 
μελημένον κα'ι σκηνοθετημένον μέ καλαισθησίαν.

Πάντως έπαναλαμβάνω δτι, έσημείωσε κατά τήν 
ενταύθα προβολήν του σημαντικήν έπιτυχίαν, δπως 
άλλωστε είναι βέβαιον δτι θά σημειώση κα'ι όπου- 
δήποτε άλλοΰ ήθελεν προβληθή.

Παραγωγή «Paramount»
ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΜΟΝ

(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό «Παλλάς». 
Έκμετάλλευσις A. Κ. Ε.

Παριζιάνικη κομεντί, μέ δτι χαριτωμένο καί πι
κάντικο άφήνει ή λέξις νά ϋπονοηθή. Φίλμ όλίγον 
τολμηρόν είς τήν σύλληψιν καί τήν έκτέλεσίν του, 
πραγμα ποΰ δέν άφαιρεϊ άλλωστε τίποτε άπό τήν 
χάριν καί τό ένδιαφέρον του. Άντιθέτως μάλιστα, 
μου φαίνεται δΓ αύτόν άκριβώς τόν λόγον άρέσει 
καί περισσότερον.

Φυσικά άπό ένα φίλμ τοΰ είδους τούτου δέν έχο- 
μεν καλλιτεχνικός άπαιτήσεις. Μάς άρκεΐ τό δτι 
είναι σκηνοθετημένον μέ πλούτον, δτι δ διάλογος 
είναι σπινθηροβόλος, καί δτι ό Άνρί Γκαρά είναι 
χαριτωμένος. Δέν χρειάζονται περισσότερα διά νά 
περάση κανείς δύο ώρες εύχάριστες.

Παραγωγή Metro Ooldwyn

ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΑΠΑ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί) Προεβλήθη είς τό

«dubbin ») «’Αττικόν·
Έκμετάλλευσις Μέτρο-Γκόλντουϊν

Σύγχρονον κοινωνικόν δράμα, έρμηνευόμενον 
άμεμπτα ύπό τών τριών πρωταγωνιστών. Τό σενά
ριο, όφειλόμενον είς τόν σκηνοθέτην ’Εντμοντ Γκούλν- 
τιγκ, τόν δημιουργόν τοΰ «Γκράντ Ότέλ», παρουσιά
ζει χαρακτήρας πολύ ένδιαψέροντας καί άληθινούς, 
παρ’ δλον πού διαφέρουν άπό ήμάς καί συνεπώς 
παραμένουν άκατανόητοι έν πολλοΐς διά τόν "Ελ 
ληνα θεατήν.

Τό μειονέκτημα, κατά τήν γνώμην μου, τοΰ φίλμ 
έγκειται είς*  τήν μεγάλην φλυαρίαν τών διαλόγων 
του. ’Ισως ό σκηνοθέτης προσπαθεί μέ αύτούς νά 
μάς κάνη περισσότερον νοητήν τήν ψυχολογικήν κα- 
-τάστασιν τών ήρώων του. Άλλ’ αύτό έχει ώς άπο- 
τέλεσμα νά μειώνη τό θεαματικόν μέρος καί τόν 
ρυθμόν τοΰ φίλμ.

’Από τούς τρεις πρωταγωνιστάς, οί όποιοι είναι, 
δπως έγραψα καί πάρα πάνω, πρώτης τάξεως, ιδιαι
τέρως ξεχωρίζει ή Νόρμα Σήρερ. Ή ώραία αύτή 
καλλιτέχνις, ή όποια είς κάθε της έμφάνισιν παρου
σιάζεται καλλιτέρα καί τελείως διαφορετική άπό 
τήν προηγουμένην, άξίζει κάθε έπαινον διά τήν θαυ- 
μασίαν δημιουργίαν της. Ό Χέρμπερ Μάρσαλ, ό ύπο- 

δυόμενος τόν σύζυγον, είναι καλλίτερος άπό κάθε 
του άλλην έμφάνισιν.

Συμπέρασμα: Φίλμ ένδιαφέρον διά τό θέμα του, 
(σύγχρονος κοινωνική μελέτη) καί τήν έρμηνείαν τών 
ήθοποιών.
Παραγωγή «Metro-Goldwyn»

“ Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΣΙΓΚ
(Όμιλοϋσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό

«dubbing» «’Αττικόν»
Έκμετάλλευσις Ε. Κ. Ε.

Τά έργα είς τά όποια πρωταγωνιστούν ή Τζόαν 
Κράουφορντ καί ό Κλάρκ Γκέημπλ είναι κατά κανό
να ένδιαφέροντα. Ή προσωπικότης τών δύο τούτων 
άριστων ήθοποιών άρκεΐ διά νά προσδώση θέλγη- 
τρον καί είς ένα φίλμ μέτριας άξίας.

Είς τό ύπό κρίσιν, τό όποιον μάς εισάγει είς τά 
παρασκήνια τοΰ θεάτρου καί μάς άφηγεΐται τήν ιστο
ρίαν μιάς άσημης χορεύτριας, ή όποια κατορθώνει, 
χάρις είς τό ταλέντο καί τήν έπιμονήν της, νά γίνη 
«άστήρ· τών Νεοϋρκέζικων μιοΰζικ-χώλλ, τόσον ή 
Κράουφορντ δσον καί δ Γκέημπλ είναι καί πάλιν 
περίφημοι. Είς τήν πρώτην μάλιστα δίδεται ή εύκαι- 
ρία νά μάς δείξη καί τήν μεγάλην χορευτικήν της 
δεινότητα,

Σκηνοθέτης είναι ό Λεονάρ, ό τέως σύζυγος καί 
σκηνοθέτης τών έργων τής Μαίη Μουραίη.

Αύτό άρκεΐ διά νά άποδείξη δτι ήτο ό καταλλη
λότερος διά νά σκηνοθετήση τήν «Κυρίαν τοΰ Ντάν- 
σιγκ- καί νά δώση τήν άπαιτουμένην άτμοσφαΐραν 
τών θεατρικών παρασκηνίων, τήν όποίαν γνωρίζει 
πλέον πολύ καλά. Τά χορευτικά σκέτς, καθ’ ας καί 
δ τρόπος τής φωτογραφήσεώς των, πολύ ένδιαφέ
ροντα.

Μένει άκόμη νά προσθέσωμεν δτι τό φίλμ έχει 
άνεβασθή μέ πλοΰτο, δτι ό Φράνσοτ τόν δείχνει κα
ταφανή έξέλιξιν καί δτι ένδοιασμούς έχομεν ώς 
πρός τό ντουμπλάρισμα καί τό χάππυ-έντ τοΰ φίλμ.

Γενικώς πρόκειται περί ένδιαφέροντος έργου, μέ 
έξησφαλισμένην τήν έμπορικήν έπιτυχίαν.

ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΑΙ

Τή πρωτοβουλία τών έν Θεσσαλονίκη κ. κ. Άρ. Μεν- 
δρινοϋ καί Άντ. Δεσύλλα, ένηργήθη έρανος ϋπέρ τοΰ 
ασθενούς κ. Νικ. Φωκά, συνελέγησαν δέ τά κατωτέρφ 
ποσά, τά όποια άπεστάλησαν έκεΐθεν άπ’εύθείας πρός τόν 
ασθενή συνάδελφόν των.

Άρισιοτέλης Μενδρινός Δρχ. 250.—
'Αντώνιος Δεσύλλας (Μ. G. Μ.) » 250.—
Χρηστός Δημητρόπουλος [Ε. Κ. Ε.) * 200.—
Σαμπετάϊ Μαλλάχ » 200.—
Γειόργιος Δαρβέρης (Διονύσια) » 200.—
Χρ Μουτσόπουλος (Πάλας) » 200. —
Μπενϊκος Σεγούρας (Άλκαζάρ) » 250.—
Έλί Μπενβενίστε (Πατέ) » 200.—
Θ. Χαιζηνάκος (’Ηλύσια) » 150.—
Χρ. Μοσχοβίτης (Καβαλλα) » 200.—
Χατζηξάνθης καί Σιάκκας (Ξίνθη) » 200.—
Στ. Κάτσιος » 100.—
Πέπος Σεγούρας » 100 —
Γεωρ. Λουδάρος (μηχανικό;) » 100.—
Νικ. Γούδας (Δράμα) » 50.—
Δημ. Παρταλιός (φορτωτής) » 50.—

Τό δλον δρχ. 2.900 —
’Επίσης άπεστάλησαν έκ μέρους τοϋ κ. Άλκ. Τριαν

τάφυλλου, διευθυντοΰ τοϋ Κινηματογράφου «Πάνθεον» 
(Αθηνών), πρός τόν ήμέτερον διευθυντήν κ. Ήρ. Οικο
νόμου, διά λογαριασμόν τοΰ ασθενούς κ. Ν. Φωκά δρχ. 
πεντακόσιοι (άρ. 500).

Ή κίνησις είς τούς κεντρικούς αθηναϊκούς κινηματο
γράφους υπήρξε ζωηρά καί κατά τόν παρελθόντα μήνα 
’Ιανουάριον, δχι δμως καί εις δλους. Ο * Απόλλων» εξα
κολουθεί νά κατέχω τήν θέσιν τοΰ τελευταίου, τό δέ κο- 
λοσσ.αϊον «Παλλάς» άπό τρίτον είς τήν θέσιν τών εξ 
κεντρικών (είς αριθμόν εισιτηρίων) νά πλησιάζη νά κατα
λάβω τήν θέσιν τοΰ τετάρτου. λ

Δυστυχώς τό «Παλλάς» τό μεγαλιίτερον και το πολύ- 
τελέστερον Κινηματοθέατρου τής πρωτευούσης, τό όποιον 
άρχικώς, έτρεμον κυριολεκτικώς παντα τα αλλσ, επεσε το· 
σον είς τήν συνείδησιν τοΰ κινηιιατογριφοφίλου κοινού, 
ώστε νά πλησιάζη νά μειονεκτή είς αριθμόν εισιτηρίων 
καί αΰτσύ άκόμη τού «Παιθεου». Η τοσ ιν καλή κατά τα 
άλλα διεύθυνσις τοΰ ωραίου αυτού Κινηιιατογρσφ >υ, δέν 
θέλει ν’ άντιληφθή τό κακόν καί έξακολουθεϊ νά προβά- 
λη έογα ανάξια τής θεσεως τοΰ ωραίου αυτου Κινηματο
θεάτρου. ’Οσάκις δέ προβάλλονται έργα άξια καλυτέρας 
τύχης καί αυτά περνούν άπαρατήρητα, λόγο) τοΰ δτι τό 
κοινόν άπώλεσε πλέον τήν έμπιστοσΰνην τυυ.* 

, . * .* ....’Εκ παραλλήλου με του; αριστοκρατικούς καθείς τους 
κεντρικούς λαϊκούς Κινηματογράφους τώ’, Αθηνών παρα- 
τηρεϊται ζωηρότατη κίνησις, ανώτερα κατά πολύ τής πέ
ρυσι νής, κατά τήν αυτήν εποχήν. Την μεγαλειτέραν κίνη- 
σιν, σημειώνει πάντοτε τό «Μαζέστικ» ως επίσης , καί τό 
«Ροζικλαίρ». Επίσης αρκετά Ικανοποιητικήν άπόδοσιν 
εχει και τό νέον Κινηματοθέατρον «Κοσμοπολίτ» του κ. 
Κοσμίδη τό όποιον μέ τήν ώραίαν του έμφάνισιν κα'ι την 
έκλεκτικόιητα τών προγραμμάτων του. συγκεντρώνει τάς 
συμπάθειας τοϋ κινηματογραφόφιλου κοινού.

Έ^αίρεσιν μόνον αποτελούν οί συνοικιακοί αθηναϊκοί 
κινηματογράφοι, οί όποιοι παρά τάς ωραίας αίθουσας, τά 
έκλεκτά των προγράμματα και τά τέλεια ηχητικά των μη
χανήματα, έξακολουθοϋν νά φυτοζωούν, δυστυχώς.

* * *
Μολονότι πολύ ένωρ'ι; άκόμη, ήρχισε νά σημειοΰτατ 

κάποια σχετική κίνησις περί τάς θερινός κινηματογρα
φικός επιχειρήσεις. Οΰτω, τό θερινόν «Παναθήναια» τής 
Λεωφόρου ‘Αλεξάνδρας, ένοικιασθέν ήδη διά μίαν πεντα
ετίαν ύπό τής αύιής έπιχειρήσεως, τής διευθυνούσης τό 
θερινόν «Νεάπολις», έπισκευάζεται ήδη ριζικώς.

Επίσης τό έπί τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας θερινόν 
«Νινόν», ένοικιάσθη έφέιος καί διά μίαν πενταετίαν υπό 
τής Γεν. Κινημ. Εταιρίας «Τσούκας καί Σια» μέ διευθυν
τήν τόν κ. Κωστόπουλον.

Είναι ένδεχόμενον νά λειτουργήσω έφέτος ώς θερινός 
κινηματογράφος καί τό έπί τής όδοΰ Πατησίων θέατρον 
«Άθήναιον» τοΰ κ. Μακέδου.

’Επίσης καλός κινηματογράφος, λέγεται δτι θά λει
τουργήσω έφέτος καί είς τό έν Χαλανδρίφ θέατρον τοΰ 
κ. Δούρου, καταλλήλως διασκευαζόμενον, ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τού κ. Δασκαλάκη.

Εις τήν «Αϊγλην» τοΰ Ζαππείου, κατά τήν έπί θύραις 
θερινήν περίοδον δέν θά λειτουργήσω ώς λέγεται, κινημα
τογράφος. Άντιθέτως είς τά «Πεύκα» τού Ζαππείου, πρώ
ην «’Αγελάδες», θά έγκαταστηθή κινηματογράφος θερινός.

Ένδεχόμενον νά λειτουργήσω έφέτος ώς θερινόν Κινη- 
ματοθέατρον καί τό γνωστόν ώραϊον θέατρον τής Συνοι
κίας καί όδοΰ Κυψέλης «Ριάλτο».

Τό έπί τής όδοΰ Πατησίων θερινόν «Λίντο» θα διευ
θύνεται έφέτος ύπό τοΰ ιδιοκτήτου του κ. Κατσαούνη άπο- 
μακρυνθέντος τοΰ κ. Β. Τριαντάφυλλου.* τ * * ζ eΚατά τάς δύο παρελθούσας εβδομάδας, οί Κινηματο
γράφοι α' βιζιόν τών ’Αθηνών προέβαλον τά κάτωθι έργα 
κατά τάς ακολούθους ημερομηνίας.

Παλλάς; 21-27 Ίανουαρίου «Έτσι είνε ή Σιμόν» καί 
28-3 Φεβρουάριου «Ιωάννα» μέ τήν Γκαμπύ Μορλαί.

Αττικόν : 21-27 Ίανουαρίου «Όταν ή γυναίκα αγα
πά» μέ τήν Νόρμα Σήρερ ταινία Metro καί 28 3 Φεβρου
άριου ■ “Η κυρία τοΰ ντάναιγκ» μέ τήν Κράουφορδ καί 
τόν Γκέΐμπλ, ταινία έπίσης Metro.

Τιτάνια: 21-27 Ίανουαρίου «Καριόκα» ταινία παραγω
γής R.K.O., μέ τήν Ντολόρες ντέλ Ρίο καί 28-3 Φεβρου
άριου «'Ένα δνειρο, σ' ένα βάλς» μέ τόν Χέρμπιγκερ.

Σπλέντιτ: 21-27 Ίανουαρίου «Πρός τήν άβυσσο» ται
νία Οΰφα μέ τήν Μπρ. Χέλμ καί τόν Β. Φρΐτς καί 28-3 
Φεβρουάριου «Χορός στό Σαβόϊ» μέ τήν Γκίτα "Αλπαρ.

Πάν&εον: 21-27 Ίανουαρίου έσυνεχίσθη διά δευτέραν 
εβδομάδα ή προβολή τού ωραίου έργου «Νύχτες Μόσχας» 
καί 28-3 Φεβρουάριου «Πώς έσβυσε μιά αγάπη» μέ τόν 
Τζών Μπόλς.

Απόλλων : 21-27 Ίανουαρίου «Καριόκα» συγχρόνως 
μέ τό «Τιτάνια» καί 28-3 Φεβρουάριου «Ό κόσμος γυρί
ζει· ταινία παραγωγής Φόξ Φίλμ.

* * *
Κατά τάς δόο παρελθούσας εβδομάδας αί α' βιζιόν 

προβληθεΐσαι ταιν’αι είς τούς κεντρικούς Κινηματογρά
φους τών ’Αθηνών, έπραγματοποίησαν τά κατωτέρω εισι
τήρια :

•Εβδομάς 14—20 Ίανουαρίου 1935.
ΠΑΛΑΑΣ «Σκάνδαλα τοΰ 1934».
Δευτέρα 14 Ίανουαρίου Είσιτήρια 2058
Τρίτη 15 » > 1336
Τετάρτη 16 > > 1155
Πέ ιπτη 17 » > 1168
Παρασκευή 18 » > 831
Σάββ ,τον 19 957
Κυριακή 20 » 1955

Τό δλον » 9.460
ΑΤΤΙΚΟΝ <ΡΕσκιμώ».
Δευτέρα 14 Ίανουαρίου Εισιτήρια 3006
Τρίτη 15 » » 2789
Τετάρτη 16 » > 2496
Πέμπτη 17 > » 2102
Παρασκευή 18 > 1809
Σάββατον 19 » > 2355
Κυριακή 20 » » 4345

Τό δλον » 18.902
ΤΙΤΑΝΙΑ «Δέν είμαστε πιά παιδιά», Γκ. Μορλαί.
Δευτέρα 14 Ίανουαρίου Είσιτήρια 894
Τρίτη 15 » > 1048
Τετάρτη 16 > » 1076
Πέμπτη 17 » » 962
Παρασκευή 18 » > 819
Σάββατον 19 > » 1039
Κυριακή 20 » » 1620

Τό δλον » 7.458
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Τό αηδόνι τής Βιέννης», Μ. ’Έγκερτ.
Δευτέρα 14 Ίανουαρίου Ειαντήρια 1985
Τρίτη 15 » » 2138
Τετάρτη 16 » » 2216
Πέμπτη 17 > 2245
Παρασκευή 18 » * 1761
Σάββατον 19 > * 2646
Κυριακή 20 » * 3822

Τό δλον » 16843



12 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
13 «Κ 1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

ΠΑΝΘΕΟΝ «Νύχτες Μόσχας», Άνναμπέλλα.
Δευτέρα 14 Ιανουάριου Εισιτήρια 2992
Τρίτη 15 3334Τετάρτη 16 ·*  β 3330Πέμπτη 17 » » 3395Παρασκευή 18 3205
Σάββατον 19 » » 3545Κυριακή 20 » » 4877

Τό δλον » 24.678ΑΠΟΛΛΩΝ « «Ή κυρία μέ τάς καμελίας», Β' έβδομάς.
Δευτέρα 14 Ιανουάριου Εισιτήρια 289Τρίτη 15 » » 427Τετάρτη 16 435Πέμπτη 17 » » 397Παρασκευή 18 431Σάββατον 19 574
Κυριακή 20 > » 1187

11.995

, Τό δλον » 3.740
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 

αύτοΰ έργου κατά τήν παρελθ. εβδομάδα 
είς τό «Τιτάνια» καί «Απόλλων» . . 23678

Συνολον εισιτηρίων 27.418
‘Εβδομάς 31—27 Ιανουάριου 1935

ΠΑΛΛΑΣ «Έτσι εΐνε ή Σιμόν», Άνρ'ι Γκαρά. 
Δεύτερα 21^ Ιανουάριου Εισιτήρια 1252

984Τετάρτη 23 > » 1023Πέμπτη 24 » » 978Παρασκευή 25 » » 853Σάββατον 26 » , 1073Κυριακή 27 » „ 1902
, Τό δλον » 8.065

ΑΤΤΙΚΟΝ « Οταν η γυναίκα αγαπά», Ν. Σήρερ.
Δεύτερα 21 Ιανουάριου Εισιτήρια
Τρίτη 22 » > 1705

1696Τετάρτη 23 » » 1639Πέμπτη 24 » > 1396Παρασκευή 25 » 1306Σάββατον 26 > » 1578Κυριακή 27 > , 2675

ΤΙΤΑΝΙΑ «Καριόκα- 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκευή 
Σάββατον 
Κυριακή

21
22
23
24
25
26
27

Τό δλον »
■ Ντολορές ντέλ Ρίο. 

Ιανουάριου Εισιτήρια 2715
2126
2187
1683
1505
1886
3633

Τό δλον » 16.035
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Προ; τήν άβυσσο», Μπρ. Χέλμ.
Δευτέρα 21 Ίανουαοίου ΕΙσιτήρια 837
Τρίτη 22 » » 980
Τετάρτη 23 » » 986
Πέμπτη 24 » » 892
Παρασκευή 25 » » 819
Σάββατον 26 » » 917
Κυριακή 27 » » 1458

ΠΑΝΘΕΟΝ «Νύχτες
Τό δλον » 

Μόσχας», Β' έβδομάς.
6.889

Δευτέρα 
Τρίτη

21
22 ’Ιανουάριου Εισιτήρια 1700

2217Τετάρτη 23 2241Πέμπτη 24 2066Παρασκευή 25 > 1991Σάββατον 26 > » 2636Κυριακή 27 > » 3974
Τό δλον · 16.828

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αύτοΰ έργου, είς τό αυτό θέατρον κατά 
τήν παρελ. εβδομάδα........................................ 24.678

Σύνολον Εισιτηρίων 41.506

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό τοΰ 
αϋτοϋ έργου κατά τήν ιδίαν εβδομάδα εις 
τό «Τιτάνια» 16.035

ΑΠΟΛΛΩΝ
Δευτέρα

«Καριόκα», Ντ. ντέλ Ρίο.
21 Ίανουαρίου Εισιτήρια 719

Τρίτη 22 » 677
Τετάρτη 23 5> 724
Πέμπτη 24 » 513
Παρασκευή 25 » 546
Σάββατον 26 » » 613
Κυριακή 27

Τό δλον
» 1239

5.031

Σύνολον Εισιτηρίων 21.066

Β 
0 
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Λόγφ κα&-υστερήσεως πλείστων όσων ανταποκρί
σεων έκ των ‘Επαρχιών, &ά δημοσιεν&οΰν ανιαι πλή. 
ρεις είς το επόμενον τεύχος τής 17ης τρέχοντος.
Πειραιεός

Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκάνδαλον» μέ 
τήν Γκ. Μορλσί «Νύχτες Μόσχας».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή κυρία μέ τάς 
καμελίας» καί «Τ’ αηδόνι τής Βιέννης» μέ τήν Μάρθα 
Έγκερτ.

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Έσκιμώ» καί «Ό 
λοχαγός τών Κοζάκων».

Καλιφόρνια Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκόσμιος πό
λεμος», «Θεία αρμονία», «Καραβάν», «Τό εξπρές τοΰ θα
νάτου» καί «Ή ρούμπα τής αγάπης».

Ίννεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένα κορίτσι σάν 
καί σένα», «Γαλάζιος άγγελος», «Ό Βόλγας στής φλό
γες», «Σέ μιά χαμένη νήσο» καί «Έμντεν».

Φώς. Προεβλήθησαν τά έργα «Φιλήστε με», «Ή κυρία 
τοΰ 13», «Μανωλέσκο», «Θύελλα» καί «Νύχτες Λονδίνου».

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ό ήρως τοΰ άέρος» 
«Τό εϊδωλον τοΰ Μουλάχ», «‘Η φιλακιΟμένη», «Επιστρο
φή ξενητεμένου», «Ξανθό όνειρο», «Πώς γλεντούν τά 
κορίτσια··, καί «Θυελλοδδης σωτήρ».

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ιππότης τής 
νυκτός», «Σιμαρόν», «'Η κυρία τοΰ 13», «Ό χείμαρρος·, 
«Νειάτα τόλμη, θάρρος» και δ «Κινέζικος παπαγάλος». 
Βαθύ (Σάμου)

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κ. ή κ. καί ό 
μπιμπί», «"Ενα κορίτσι σάν καί σένα», «Τό παλάτι τών 
ονείρων», «Μιά φορά στή ζωή», «Ή γέφυρα τών στε
ναγμών», «Δεσποινίς παραμύθα Χόφμαν», «Τήν αγάπη 
πρέπει νά τήν νοιώθης» καί «Ή γυναίκα στό βολάν».

Ή διεύθυνσις τοΰ ανωτέρω κινηματογράφου είναι 
αξία συγχαριτηρίων διά τήν έκλεκτικότητα τών προγραμ
μάτων της.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά ίχνη τοΰ τό
ξου· καί «Τρεις ύπέροχοι άλήται». Ε. Πούλμαν
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά περιπετειώδη Τίμ Μοκ 
Κόϋ, «Σιμαρόν», «'Ο φίλος μου ό βασιληάς», «Πρός τήν 
διαφθοράν», «’Απόψε θαρθώ κοντά σου» μέ τήν Γιοΰγκο, 
«‘Ομολόγησε», «Πριγκήπισσα τής τσάρντας» μέ εξαιρετι
κήν επιτυχίαν, «Ό πόλεμος τοΰ βάλς», «Χαλύβδινοι αε
τοί», «Τό παλάτι τών ονείρων» καί «Μικροΰλα καλώς 
ήλθες» μέ μικράν επιτυχίαν. Τήν προσεχή εβδομάδα «Ή 
δακτυλογράφος καί τά εκατομμύρια» καί «Καζανόβας».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά περιπετειώδη Μπούκ Τζό- 
νες, Τόμ Τίλερ, «Μετά τήν προδοσίαν» μέ τήν Τζίνα Μα
νές μέ μικράν επιτυχίαν, «Ή γυναίκα μέ τό σέξ άπήλ», 
«Βασίλισσα Χριστίνα» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Μέσα στήν 
άγγαλιά του» ύπεραρέσαν, «Αγάπα με αυτή τή νύχτα» 
μέ μικράν έπιτυχίαν, «Τό γεράκι» άνεπιτυχώς καί «‘Ο 
βόλγας στής φλόγες» Προσεχώς «Λευκή αδελφή», «Σου 

χαρίζω τή βραδυά μου», «Έσκιμώ». Σωφρονιάδης 
Δοάμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κορίτσι τοΰ συν
τάγματος», «Τό σημεϊον τοΰ σταυρού», «Ή αύτοκράτειρα 
καί έγώ», «Ή μάσκα τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ» καί «Σαιζόν στό 
Κάιρο».

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό χωριό τής α
μαρτίας», «Άπλοι φαντάροι», «‘Ο κόμης Μοντεχρήστος», 
είς δύο έποχάς, «Γιολάντα» καί «Ματωμένη γαρδένια». 
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιάσου Κοτο
πούλη, προεβλήθη τό τουρκικόν φιλμ «Ό λεμπλεμπιτζής 
Χόρ-χορ αγάς». Προσεχώς «Έτκιμώ·, Νύχτες Μόσχας» κλ.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «"όταν ήμουν κα
τάσκοπος», «Δέν φοβοΰμαι τόν έρωτα», «Τσάρεβιτς», «Ό 
λοχαγός τών κοζάκων» τοΰ οποίου άπηνορεύθη ή προ
βολή ύπό τής αστυνομίας τής πόλεώς μας, λόγφ τοΰ επα
ναστατικού χαρακτήρος του, άλλ’ έπετράπη καί πάλιν ή 
προβολή άνευ δμως τίτλων, λόγιο τών διαμαρτυριών τοΰ 
κ. Μοσχοβίτη καί «Έγώ καί ή Αύτοκράτειρα» μέ τήν 
Χάρβεΰ καί τόν Κόνρατ Φάϊτ. Προσεχώς «Πλωτή νήσος 
δέν άπαντά» καί «Διαγωγή μηδέν».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δράμα τοΰ Ιππο
δρομίου», «Μπροστά στό θάνατο», «’Αέριον X. 9», «‘Ο 
φριυρός τών συ,όρων» καί “Τιτάνες του άέρος,,.
Λάρισα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σήμερα ζοΰμε, 
«Σταυρός καί σπαθί» μέ έπιτυχίαν, «Μιά μέρα σ’ αγά
πησα», «Άρσέν Λουπέν» καί «Δώσ’ μου αυτή τήν ευ
τυχία.

Τιτάνια. Είς τόν νεοϊδρυθέντα ώραϊον αυτόν κινημα
τογράφον προεβλήθησαν τά έργα, «Φρασκοτ'ίια», «Νινόν» 
μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, «Μάρς Ρακότση», «Ό πρ'γκηψ 
τής Άρκαδώς», «Άννυ καί *Ανν>·»  καί «Μανωλέσκου». 
Τόσον ή άπόδοσις τών μηχανημάτων «Ούέμπστερ Σικάγου 
δσον καί ή έμφάνισις τοΰ ωραίου αύτοΰ κινηματογράφου 
ένεθουσίασαν τό Κοινόν τής πόλεώς μας. Σονλάκος. 
Χανιά

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί επιδρομείς τοΰ 
βυθού», «Ή πριγκήπισσα τής Τσάρντας», «Τό λαχεΐον 
τοΰ διαβόλου» καί «Τά φώτα τής πόλεως».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Θά γίνης δού- 
κισσα», «Έ-οχα χέρια», «Ό γυρισμός» καί «Ό δύσκο
λος δρόμος». S.
Καλάμαι

"Εσπερος. Προεβλήθη ιαν τά έργα «Μεσ’ τήν άγγα 
λιά του», «Λευκή ’Αδελφή» μέ αφάνταστη έπιτυχίαν,«Σιά 
κύματα τοΰ Βοσπόρου» τελείως κατεστραμέιη προ αλέ- 
σασα καί πυρκαΐάν κατά τήν δεντέραν ημέραν τής προ
βολής της, χάρις δέ είς τήν κατασκευήν τοΰ θαλάμου καί 
τή» ψυχραιμίαν τοΰ Κοινού δέν έσημειώθησαν σοβαρά 
γεγονότα. Έπίσης προεβλήθη καί τό «Κογκορίλα· καί 
ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος Καλλιτεχνικής Συντρο
φιάς.

Τριανόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ξανθή Κατερι- 
νοϋλα», «Ή κυρία τοΰ Μαξίμ», «Δύσκολος δρόμος», «Ό 
γυρισμός», εντελώς καταστραμένο φίλμ, γι’ αύτό καί τό 
παρηκολούθησαν μόνον 150 θεατοί, «Φρειδερίκη» μέ ε
ξαιρετικήν έπιτυχίαν, «Βενετσιάνικες νύχτες», «‘Ο βασι
λεύς τών τζαμπατζήδων» καί «Τσιγγάιικο αίμα».

Εΐνσι λυπηρόν, δτι προβάλλονται μερικά έργα όχι μόνον 
κατωτατης αξίας μή τιμώντα τήνπνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ 
Κοινοΰ τής πόλειός μας άλλά καί τελείως κατεστραμένα, 
πραγμστα τά όποια πρέπει νά Αποφεύγουν αί διευθύνσεις 
τών Κινηματογράφων μας καί νά εκτιμούν τάς καλάς δια 
θέσεις τοΰ Κοινού. Τάκης Κεφαλλωνίτης

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός Αγοράν μηχανή προβολής, 
παντός τύπον, μέχρι ποαοϋ Δρχ. 30.000. 
ΠροαφοραΙ δεκταΐ είς τά Γραφεία τοϋ εΚιν. 
Άστέρος»,

HPQ2KAHSI2 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ ΚΙΝΗΜ)ΦΟΥ 

«· FEPQS. ΓΑΡ/ΛΠΗΝ
Προσκαλείται ό κ Γεράσιμος Γαρμπής όπως 

έπιστρέψη Αμέσως τάς άπό τριμήνου ταινίας 
άιινας κατακρατεί παρά παν δικαίωμα ώς καί 
τό άντίτιμον των ένοικίων των, Άλλως έντός 
τριών ήμερων έπιδίδεται μήνυσις έναντίον του 
είς τόν Αρμόδιον Είσαγγελέα έπί Απάτη, κατα
κρατήσει καί φθορμ ξένης περιουσίας κ.λ.π.

'Ηρ. Οικονόμου

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ 
ΤΑΒΕΡΝΑ 

'’ΜΑΓΕΙΑ” (ΓΚΡΕΤΣΗ) 
Άχαρνών 178 μέχρι Άγ. Μελετίου 87

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΤΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ 
Δίδονται Γεύματα καί έπί παραγγελείφ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΕΙΔΟΠΟΙΜΣΙΣ
δΓ δλους τούς κ. κ. Διευθυντής 

Επαρχιακών Κινηματογράφων

Ο άρτίως κατηρτισμένος ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙ
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΕΛΛΑΣ,, 
έκμεταλλευόμενος τάς διαφημίσεις 67 Κι
νηματογράφων εις 38 έπαρχιακάς πόλεις 
τής 'Ελλάδος, φέρει είς γνωσιν των κ κ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΙ 
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ δτι άποφασίσας νά 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ τό δίκτυόν του παρακα- 
λεΐ όσους έπιθυμοΰν νά συνεργασθώσι 
μετ’ αύτοΰ Διά τήν ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ των Κινηματογρά
φων αυτών, όπως τοΰ τό γνωρίσωσι είς τήν 
κάτωθι διεύθυνσιν .

Γ-x tc

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ

«ΕΛΛΑΣ”
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 24 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ- 25-228
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ΙΙΤβΓΚ-ΦΙΑΜΚ- η ε 
γεν.διευθυντής ΛΗΜ. Α. ΓΑΖΙΑΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ ■ Μητροπόλ«ως 1

Τηλέφ. 21.239
Τηλ. Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΝΙ - Α0ΗΜΑΙ 
ΙΙαραγωγη και έκμετάλλευσις 
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων και ζουρνάλ, Βιο·*  
μηχανικών, διαφημιστικών, 
τουριστικών και εκπαιδευτι

κών ταινιών κτλ.
= Η ΔΡΧΔΙΟΓΕΡ*  ΕΤΔΙΡΙ*  ΕΝ ΕΛΛΔΔΙ

| Cl ΝΕ RADIO
Μηχανήματα 

Ξ'Ομιλοΰντος Κινηματογράφου 
= Τά μόνα έφάμιλλα τών

Ευρωπαϊκών
= Ενοικιάσεις — Πωλήσεις

ΑΘΗΝΑΙ
=Στοά Φέξη άρ. 52 Α’ Όροφος

A Κ Ε·

ΦΟΞ ■ ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

ί ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

: (μεγαροη πολυδωροπουλου)

: ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

; ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

1
Κ.ΦΡΑΓΚΕΤΗΙ&Σ" 

Κινηματογραφικοί 
Ταινίαι 

τής παγκοσμίου 
παραγωγής 

kimm ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΑΟΝ ΤΟΝ λιλςταςεον 
ϊ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18 

-ΑΘΗΝΑΙ-I
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 

Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & Σ'*  
’Οδός Σωκράτους 43 

1ος όροφος — άριθ. 2 
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΘΗΝΑΙ ΟΑΟί ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΙΕΥβΥΝΖΙΖ I "ΑΝΖεΡΒΟΣ. 
ΘΕΧΙΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟν 3 - ΤΗΛ. διευθ."ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-Σ»ΜΑΡΑ„

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών και Μίκυ Μάους.

ΚΟΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ
Πανεπιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
’Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής'Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡ.Ι

ΠΑΞ ΦΙΛΜ
ΑΘΗΝΑΙ

28 Όύάς Εύριπίδου 28

Τηλ. Διεύθ. «Μαιξοξενάτο»
Πωλήσεις, ενοικιάσεις κ«! 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δράματα, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικά! 

Οΰβερτοΰραι κα'ι Μίκυ- Μάους

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:

ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝ IKON ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΔΗ (Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ!

ΓΑΛόΣΤΩΝΟΣ ΑΡ. 8 (1 η πάροδος Οδ. πατησιών)

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

ΠΟΛΕΟΣ, ΑΝΕΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ειδική κατασκευή μηχανημάτων δια θερινούς καί 

χειμερινούς κινηματογράφους.
Κατασκευαί—Έπισκευα!— Μετατροπαί.

ZEISS 
IKON

Κινηματογραφικοί!
Μηχαναΐ - 'Εξαρτήματα

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
Ε Μ Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18 

TAX. ΚΙΒ. -171

ΑΓΟΡΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν και Ά 

φρίκην.

WEBSTER CHICAGO 1
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ = 

ΗΧΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Η

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ =| 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΙΠΟί ΑΜ|
Σ ΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ-

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ: "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, ||
Άριθ. Τηλεφώνου 26.845 =g

j
Χώρος πρός διάΰεσιν := 

Δτ’ έχάσιην δημοαίεναιν ::
Δρχ 50.— Ξ

Έτησίως προπληρωτέα g 
Δρχ. 750 —

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφι
κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναΐ προβολής

ΑΡ- ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 24-241

ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ
Ε- ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Α' όροφος άρ. 5 
ΑΘΗΝΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΒΩΒΩΝ
ΤΑΙΝΙ9Ν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝ-ΦΙΛΜ
■mwimi πιιιιιι

Χ.Κ.ΓΗΛΗΠΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18

ΑΘΗΝΑΙ

khimh nmignm εταιρία | 
Κ. & Μ Α ΓΑΖΙΑΔΗ g 
"ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ - ΦΙΛΜ Κ°.„ X

ΑΘΗΝΑΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ 48 |

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ I 23-544
ΤΗΛ)ΜΑΤΑ: "ΚΟΣΜΟΦΙΛΜ-ΑΘΚΝΑι.=
Παραγωγή ‘Ελληνικών Κινημ)|| 
κώ ν Έργων καί Ζουρνάλ, Βιο-Ξξ 
μηχανικοί- Διαφημιστικά!- Του-§ 
ριστικα! καί Έγκυκλοπαιδικα!= 
Ταινίαι. (Μετά τάς έργασίμουςΞ 
ώρας τηλεφωνείτε: 23-754).

[WEBSTER CHICAGO
ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ! ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

:·| ’Αντί άλλης διαφημίσεως παραθέτομεν κατωτέρω δύο εύχαριστηρίους έπιστολάς 
πελατών μας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΣΤΗΡ
X.IOS

Έν Χίψ τή 11 Ίανουαρίου 1935

ΜΙΑ ΑΛΗΘΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ή Διεύθυνσις τοΰ Κινηματογρά
φου «Άστήρ» έν Χίω, θεωρεί ύπο- 
χρέωσίν της, έπί τη συμπληρώσει 
ένός όλοκλήρου έτους, άπό τής 
έγκαταστάσεως μηχανήματος όμι
λο ΰντος,συστήματος WEBSTER CHI
CAGO, ύπό τοΰ αντιπροσώπου καί 
ήλεκτρολόγου Χρήστου Άξαρλή, 
δπως Βιακηρύξη πρός δλους τούς 
Συναδέλφους καί διευθυντάς κινη
ματογράφων, τήν μεγίστην σπου- 
Οαιότητα τών έν λόγω μηχανημά
των, ώς καί τήν τελείαν άπόδοσίν 
των καί,δηλώστι δτι καθ’ δλον τό 
έτος, ούδέ έδεησε νά μετακαλέσω 
τόν άντιπρόσωπον, έστω καί πρός 
ά,πλήν έπιθεώρησιν.

Μ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ καί Σία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΝ
ΤΟ ΠΑΝ ΘΕΟΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ifl-ΕΜ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
CANEA-CRE ΓΕ

Έν Χανίοις τή 15 Ίανουαρίου 1935

Κύριον
Χρήστον Άξαρλήν

’Αθήνας

Κύριε,
Διά τής έπιστολής μου ταύτης 

σπεύδω νά σάς έκφράσω τάς εύχα- 
ριστίας διά τά μηχανήματα WEBSTER 
CHICAGO, τά όποια έγκαταστήσατε 
είς τόν κινηματογράφον μου, καί 
τών όποιων ή άπόδοσις είναι ανώ
τερα οίασδήποτε μάρκας έξ δσων 
έχω άκούσει.

Μεθ’ ύπολήψεως

I. ΔΑΣΚΑΛΟΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. iNIIIIPOIDIIDi 111 TH EAUU 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΞΑΡΛΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 6οΔ
ΤΗΛ. 26-845 τηο. λιευβυνζιζ



TO ΥΠΕΡΤΕΛΕΙΩΝ

ΙΔΕΩΔΕΣφ ΤΟ

φ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑ φ
ΚΑΘΕ ΚΑΜΠΙΝΑΝ

ΦίΛΊΠΣ ΣΙΝΕ ΣΟΝΟΡ
ΦΘΗΝΟΝ

ΣΤΕΡΕΟΝ

ΕΥΚΟΛΟΜΕΤΑΧΕΙΡ1ΣΤΟΝ

ΑΚΙΝΔΥΝΟΝ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Φ 
Φ

ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ Φ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Λ. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ηι ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Φ Δ ^.Κ F Φ

ΟΔΟΣ ΓΛΑΔΧΤΩΗΟΧ 1 - ΤΗΛ. 24-339 
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