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ΕΐΝΕ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΛΕΟΝ

ΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λόγφ τοΰ δτι μόλις ένα τρίμηνο παρήλθε άπό ιής κατασκευής των είναι οχεδόν άγνωστες 
στον τόπο μας, στό εξωτερικό δμως κατέχουν πραγματικόν ρεκόρ ταχότητος στής τοποθε
τήσεις των διότι ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ άψ" ένός μέν μέ τήν

γιά νά έχετε ένα καλό μηχάνημα δέν υπάρχει λόγος νά πετάξετε τά ώραϊα σας χιλιά
ρικα γιά ν’ άγοράσετε μάρκες καί ονόματα.
οί θεαταί δέν δίδουν καμμίαν σημασίαν στά διάφορα αύτά όνόματα καί μάρκες μηχα 
νημάτων άλλά μόνον στήν ΑΠΟΔΟΣΙ.
ή πρόοδος τής επιστήμης στά μηχανήματα τοΰ όμιλοϋντος έχει καταπληκτική έξέλιξι 
καί έπιβάλλεται στόν κάθε έπιχειρηματία νά προσεχή μόνον στήν ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΙ.

ΝΙΤΣΕ
ΙΔΕΩΔΗ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΟΥΣ

άφ’ έτέρου δέ μέ τήν

ΟΙ KONOMIΚΩΤΑΤΗ Ν ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ
"Ολο δέ τό μυστικό τής ΙΔΕΩΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣΤΩΝ έγκειται στά τελευταίως εφεύρε, 
θέντα μεγάφωνα </V\ Q ΧΙΛΛΟ US τά όποια είς τόν τελευταΐον διεθνή διαγωνισμόν έχα 

ρακτηρίσθησαν ώς 400 ο)ο άνώτερα δλων τών έν χρήσει μεγαφώνων.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έτησία....... Δρ. 100.—

i

I
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ 

Έτησία Δολλάρια ΔΥΟ ▼ 
Αί σννδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται ,

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. & Κ. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ 
’Αρχισυντάκτης: Βίων Παπαμιχάλης 

Γραφεία: ‘Οδός 2QKPATOY2 άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥΕΤΟΣ IB ΑΡ.9(355) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 5
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ΕΠΙ TQ IQBIAQIQ ΤΟΥ ΛΥΜΙΕΡ

RI ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΥ και ΗΣΥΡΜΛΤΟΥ

Είς ’Αμερικανικόν περιοδικόν δημοσιεύονται αί 
ένδιαφέρουσαι απαντήσεις πού έδωσαν δύο άπό τούς 
μεγαλειτέρους έφευρέτας τής εποχής μας—ό Μαρ- 
κόνι καί ό Λυμιέρ—είς τό ύποβληθέν είς αύιούςέρώ- 
τημα: πώς συνέλαβαν καί έπραγματοποίησαν τήν 
ιδέαν τής μεγαλειτέρας των έφευρέσεως;

—’Έχουν περάσει περίπου σαράντα χρόνια—ά- 
πήντησεν ό μαρκήσιος Μαρκόνι, ό πατήρ τοΰ ασυρ
μάτου—άπό τήν έποχήν έκείνην, καί δμως κάθε 
στιγμή τής περιόδου έκείνης μοΰ μένει άλησμόνητη

ΤΗτο ή 14η Μαΐου τοΰ 1897, μία ήσυχη καί γλυκειά 
ανοιξιάτικη ήμέρα. Μαζή μέ τούς τρεις βοηθούς μου 
είχαμε καρφωμένα τά μάτια μας καί τεντωμένα τά 
αύτιά μας πρός τόν μικρόν πρωτόγονον δέκτην πού 
είχαμε κατασκευάσει πρό ολίγων ήμερων, έπάνω 
είς ένα ξύλινο τραπέζι.

Ή σκηνή αύτή συνέβαινεν είς τό μικρό νησάκι 
τοΰ Λάβερνοκ Πόϊντ, έπάνω άπό τάς βραχώδεις 
άκτάς τοΰ όποιου είχαμεν ύψώσει μίαν κεραίαν υ- 
ψους τριάντα μέτρον. Εϊς τό βάθος τοΰ όρίζοιτος— 
ορατός χάρις είς τήν άνέφελον έκείνην καί διαυγή 
ήμέραν—μας έχαιρέτιζεν άπό τό μέσον τοΰ πορθμοΰ 
τοΰ Μπρίστολ ό φάρος τής μικρας νησΐδος Φλάτ- 
χολμ, πού είνε τριγυρισμένη μέ κανόνια. Άλλά τά 
κανόνια αύτά δέν μας ένδιαφέρουν τώρα καθόλου. 
Αί σκέψεις μας έστρέφοντο π ρός μίαν μικράν συ
σκευήν παραγωγής ήλεκτρικών σπινθήρων, ή όποία 
εύρίσκετο πίσω άπό τά κανόνια, μέσα είς μίαν κα- 
λύβην τής νήσου καί ή όποια έπειτα άπό όλίγα δευ
τερόλεπτα έμελλε νά έκπέμψη είς τόν αιθέρα σή
ματα πού θά έλαμβάνοντο διά τοΰ δέκτου έκείνου 
πού εύρίσκετο έμπρός μας έπάνω είς τόν ξύλινον 
πάγκον! θά έφθαναν μέχρις ήμών τά σήματα; Αύτό 
ήτο τό έρώτημα πού είχε τήν στιγμήν έκείνην δι’ 
ήμας τήν μεγαλειτέραν σημασίαν άπό δ,τι δήποτε 
άλλο, θά κατώρθωνε τάχα δ πομπός μας νά ύπερ- 
πηδήση τό διάστημα μεταξύ Φλάτχολμ και Λάβερ
νοκ, έναδιάστημα πέντε περίπου χιλιομέτρων;

Είς τήν κορυφήν τοΰ φάρου έφάνη τέλος μία ση
μαία. ”Ηκουα καθαρά τούς κτύπους τής καρδιάς τοΰ 
καθηγητοΰ Γκλάμπυ, πού έσκυβεν έπάνω άπό τό 
τραπέζι, δίπλα μου. Ήξεύραμεν δτι ή έκπομπή τών 
σημάτων θά ήρχιζε τώρα... Ό πομπός τοΰ Φλάτχολμ 
θά έστελνε πρώτον τό μόρσειον σήμα τοΰ γράμμα
τος «ν». Τέσσαρες άνθρωποι έπερίμεναν μέ κομμέ- 
νην άναπνοήν καί νεκρικήν σιγήν.. Έξαφνα ήκοό- 
σθη ένα ξηρόν «τάκ> I Καί τό μόρσειον σήμα τοΰ 
γράμματος «ν» διασχίζον τό διάστημα τών πέντε

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

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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Πώς έπραγματοποιήϋ'η ή μεγάλη των ιδέα

χιλιομέτρων είς τά πτερά τοΰ αίθέρος έφθασε καθα- 
ρώτατα είς τόν δέκτην μας. Είχαμεν νικήσει!

Ό Γκλάμπυ μέ άγκάλιασε καί δλοι μας έκαταλά- 
βαμε δτι ή στιγμή έκείνη έμελλε νά σημειώση σταθ
μόν είς τήν ιστορίαν τής έπιστήμης καί τής άνθρω- 
πότητος !»-

***
— "Οταν είς ένα νεώτερον κινηματογράφον θαυ

μάζετε τήν τέχνην μιας Μάρλεν Ντήτριχ ή τήν ύπο- 
βλητικήν καλλονήν μιάς Γκρέτας Γκάρμπο — εϊπεν 
άφ’ ετέρου δ Λουδοβίκος Λυμιέρ, ό έφευρέτης τής 
κινηματογραφίας—άσφαλώς δέν θά φαντάζεσθε ποτέ 
δτι ή θαυμαστή αύτή τέχνη τών ζωντανών σκιών ο
φείλει τήν γένεσίν της είς ένα άπλοΰν στοίχημα. Τό 
στοίχημα αύτό δέν τό είχα συνάψει οΰτε έγώ, οΰτε 
δ άδελφός μου, άλλά δύο ’Αμερικανικοί λέσχαι με
ταξύ των κατά τό έτος 1877. Μερικά άπό τά μέλη 
τών λεσχών αύτών είχαν τήν γνώμην δτι δταν ένα 
άλογο καλπάζη, εύρίσκονται είς κάθε στιγμήν ταύ- 
τοχρόνως είς τόν άέρα καί τά τέσσαρα πόδια του' 
άντιθέτως δμως άλλοι είχαν τήν ιδέαν δτι αύτό είνε 
άδύνατον καί δτι τό άλογο θά πατά έπί τοΰ έδά- 
φους τούλάχιστον μέ τό ένα πόδι του. Πώς θά ήμπο- 
ροΰσε νά λυθή ή διαφορά αύτή; Τό σχετικόν στοί
χημα έπί τών δύο άπόψεων είχεν όρισθή διά ποσόν 
πεντακοσίων δολλαρίων.

Ό φωτογράφος Μαίημπριτς εύρήκε τότε, άφοΰ 
έσπασεν άρκετόν καιρόν τό κεφάλι του, μίαν άποτε- 
λεσματικήν μέθοδον διά νά λύση τό πρόβλημα αύτό. 
Παρέταξεν είς τήν σειράν 24 φωτογραφικός μηχανάς 
καί έβαλεν ένα τζόκεϋ νά καλπάση μέ τό άλογό του 
έμπρός άπό τάς μηχανάς αύτάς. Χάρις είς ένα έξυ- 
πνον μηχανισμόν, καθώς τό άλογο έπερνοΰσεν έμ
πρός άπό κάθε φωτογραφικήν μηχανήν, έπροκαλοΰ- 
σεν αύτομάτως τήν λειτουργίαν της, καί έτσι έλή- 
φθησαν 24 φωτογραφίαι είς τήν σειράν, προβληθεί- 
σαι έπειτα είς ένα τοίχον μέ γοργήν διοδοχήν.

Αύτή ήτο ή πρώτη άληθινή προβολή κινούμενης 
εικόνας, καί σχεδόν ή πρώτη μικρή ταινία! "Ημουν 
τότε πολύ νέος, άλλά έπειτα άπό άρκετά έτη είδα 
είς ένα περιοδικόν μίαν είκονογραφημένην άφήγησιν 
τοΰ πειράματος έκείνου.

Ή στιγμή έκείνη ύπήρξεν άποφασισπκή δι’ δλην 
τήν περαιτέρω σταδιοδρομίαν μου, διότι, τότε άκρι
βώς μοΰ έγεννήθη ή ιδέα τής μελέτης καί τής τε- 
λειοποιήσεως μιάς συσκευής πού θά ήμποροΰσε νά 
άναπαραστήση έν προβολή κινούμενα άντικείμενα.

Τήν 28ην Δεκεμβρίου τοΰ 1895 είς τό ύπόγειον

β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚβΙΤΟΓΡ. PEHOPTM g
a #

ΑΜΕΡΙΚΗ
Τό «Ρόμπιν Γούντ», ό περίφημος «Ρομπέν, ό Βασιλεύί 

τών δασών» ή παλαιά μεγάλη επιτυχία τοΰ Ντούγκλας 
Φαίρμπανκς «γυρίζεται» ύπό τών «Ηνωμένων Καλλιτεχνών» 
είς νέαν έκδοσιν μέ πρωταγωνιστήν τόν 'Ρομπέρ Ντονάτ, 
τόν γνωστόν μας άπό τόν «Κόμητα Μοντεχρήσιον».

—Ή ιδία εταιρεία κινηματογράφε! διά.... ποσοστήν ; 
φοράν τούς «’Αθλίους» τοϋ Οϋγκώ. Σκηνοθέτης είναι ό 
Ρώσσος Ρισάρ Μπολεσλάφσκη.

— ‘Ο «Κήπος τοΰ ’Αλλάχ», ό όποιος έκινηματογραφήθη 
πρό ετών ύπό τοΰ Ρέξ "Ιγκραμ μέ τήν Άλίς Τέρρυ καί 
τόν Πέτροβιτς «γυρίζεται» έκ νέου ύπό τής «Μέτρο Γκόλν
τουϊν» μέ «αστέρα» τήν Τζόαν Κράουφορντ.

—Ό Έρνεστ Λιοΰμπιτς διωρίσθη διευθυντής παραγω
γής τής «Παραμάουντ».

— Ή Κλωνιέτ Κολμπέρ είναι σήμερον ή πλέον περιζή
τητος ηθοποιός τοϋ κινηματογράφου.

Πρωταγωνιστεί ταύτοχρόνως είς τέσσαρα μεγάλα φίλμς 
τεσσάρων διαφόρων εταιριών' Ρεκόρ εις τά χρονικά τών 
«αστέρων».
ΓΑΛΛΙΑ

Ό Άνρί Ρουσσέλ «γυρίζει» τούς «Μποέμ» τοΰ Μυρζέ 
μέ πρωταγωνίστριαν τήν ’Ανναμπέλλα. Τό ίδιον έργον 
έκινηματογραφήθη είς τήν "Αγγλίαν μέ τόν Νιούγκλας 
Φαίρμπακς υιόν.
. —Κατ’αύτάς τελειώνει τό «γύρισμα» τοΰ φίλμ «"Εγκλη

μα καί Τιμωρία», τό όποιον είναι εμπνευσμένο'.· άπό τό 
γνωστόν έργον τοΰ Ντοστογέφσκη. Πρωταγο νιστοΰν ό 
Πιέρ Μπλανσάρ, ό Χάρρυ Μπώρ καί ή Μαντελέν Όζεραί.

— ‘Ο Χάρρυ Μπώρ πρωταγωνιστεί άκόμη και είς ένα 
άλλο φίλμ ρωσσικής άτμοσφαίρας τό όποιον φέρει τόν 
τίτλον “Μαύρα Μάτια,,. Είς τό φίλμ αύτό, τό όποιον έ- 
πήρε τόν τίτλον του άπό τό λαϊκό ρωσσικό τραγοΰδι 
«”Οτσι Τσόρνεγια», θά έχη ώς σύντροφον τήν Σιμόνη 
Σιμόν.

—Τό γνωστόν δράμα τής Βετσέρας καί τοϋ άρχιδου- 
κός τής Αυστρίας Ροδόλφου κινηματογραφεΐται είς νέαν 
έκδοσιν μέ πρωταγωνιστάς τόν Σάρλ Μπουαγιέ, τόν Πιέρ 
Ρισάρ Βίλμ καί τήν Σιμόνη Σιμόν.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ό Φέζα φόν Μπόλβαρυ σκηνοθετεί ένα νέον μουσικόν 
φίλμ «Στραντιβάριους», μέ πρωταγωνιστήν είς μέν τήν 
γαλλικήν έκδοσιν τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ είς δέ τήν γερμα
νικήν τόν Γκούσταφ Φραϊλιχ.

—Ή Μάρθα "Εγκερτ πρωταγωνιστεί είς τό νέον φίλμ 
τής «cine - Allianz» ή «Ξανθή Κάρμφν» μαζΰ μέ τόν Λέο 
Σλέζακ, ένφ ό Ζάν Κιεποΰρα «γυρίζει» διά τήν ιδίαν 
εταιρίαν τό φίλμ «’Αγαπώ όλες τις γυναίκες.

—Διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως ότι ή Πόλα Νέγκρι ήλθε 
έπανειλημμένως εις σύγκρουσιν μέ τόν Βίλλυ Φόρστ δ’ 
ώρισμένας λεπτομέρειας τοϋ φιλμ «Μαζούρκα». Οί καλώς 
πληροφορημένοι ύποστηρίζουν ότι φαίνεται μάλλον βεβαία 
ή άποχώρησις τής Νέγκρι.

ένός Παρισινού κέντρου προέβην, μαζή μέ τόν άδελ- 
φόν μου, είς τήν προβολήν τής πρώτης κανονικής 
κινηματογραφικής ταινίας. Έν τούτοις δέν εύρέθη 
τότε κανείς Εύρωπαΐος κεφαλαιούχος διά νά προ- 
σφέρη τά άπαιτούμενα κεφάλαια διά τήν έκμετάλλευ- 
σιν τής έφευρέσεως, καί έτσι προηγήθησαν εύθύς έξ 
άρχής είς τήν νέαν μεγάλην αύτήν βιομηχανίαν οί 
’Αμερικανοί.

—Τό εύαγγέλιον τοΰ Κινηματογραφισιοΰ είναι 
«'Ο Κινηματογραφικός Άστήρ».

Ο κ. HP. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΕΐΞΛΕΓΗ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΟΥ ΙΟΒΙΛΑΙΟΥ ΤΟΥ κ. Λ. ΛΥΜΙΕΡ
Ή παρισινή όργάνωσις διά τήν δημοσίαν ώφέ- 

λειαν La Renaissance Frangaise (Γαλλική ’Αναγέννη
σις) άνέλαβεν τήν πρωτοβουλίαν νά έορτάση τό φθι- 
νόπωρον τρέχοντος έτους, τό Ίωβιλαΐον τοΰ κ. Λουΐ 
Λυμιέρ.

Πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ έφευρέτου τοΰ Κινη
ματογράφου, ή άνακάλυψις τοΰ όποιου ήλλαξε τήν 
τροχιάν τής άνθρωπίνης ζωής.

Ό Πρόεδρος τής γαλλικής Δημοκρατίας, ή γαλ
λική Κυβέρνησις, οί σοφοί καί οί βιομήχανοι, ανέ- 
λαβον ύπό την προστασίαν των τήν έορτήν ταύτην 
ή όποία θά λάβη χώραν τόν προσεχή Νοέμβριον είς 
τό μεγάλο Άμφιθέατρον τής Σορβώνης, παρουσία 
τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Άλ. 
Λεμπρέν. /

'Η Renaissance Franpaise καθώς καί ό Πρόεδρος 
τοΰ Συνδικάτου τής γαλλικής Κινηματογραφίας 
(Chambre Syndicale Franpaise de la Cinematographie) 
κ. Charles Delac, άπηύθυναν έπιστολάς είς τόν «Κι
νηματογραφικόν ’Αστέρα», διά τών όποιων γνωστο
ποιούν είς τόν ήμέτερον διευθυντήν κ. Ήρ. Οικονόμου, 
δτι έξελέγη επίτιμον μέλος τής Επιτροπής διά τόν 
έορτασμόν τοΰ Ίωβιλαίου τοΰ κ. Λυμιέρ.

Ό κ. 'Ηρακλής Οικονόμου άπεδέχθη εύχαρίστως 
τήν ονομασίαν του ταύτην καί ηύχαρίστησε δι’ έπι- 
στολής του τόσον τήν Renaissance Franpaise οσον 
καί τόν κ. Charles Delac διά τήν τιμητικήν διάκρισιν 
πού τοΰ έγένετο, μεταξύ δλων τών Ελλήνων Κινη
ματογραφιστών.

Γ.’ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Άγγέλεται έκ Βενετίας δτι ή όργάνωσις τής Γ' 

Κινηματογραφικής εκΟέσεως, ή οποία θ’ άρχίση 
τόν προσεχή Αύγουστον, συνεχίζεται ■ πυρετωδώς. 
Πολλοί Κινηματογραφικοί Οίκοι έδήλωσαν συμμε
τοχήν.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

ΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Άγγέλεται έκ Νέις Υόρκης οτι, σοβαρώτατον δνστή- 
χημα συνέβη είς αντοκΐνητον τον οποίον έπέβαινεν ό 
περίφημος πρώην ανήλικος κινηματογραφικός άστήρ, 
Τζαΐκν Κούγκαν,

Τό αντοκΐνητον, ενώ διήρχετο άπό ένα ορεινόν δρό
μον, 90 χιλιόμετρα άνατολικώς τον Σαν Ντιέγο τής 
Καλιφορνίας, έξέκλινε, λόγω βλάβης τών φρένων τον 
και κατέπεσεν είς μίαν χαράδραν, Τέσσαρες έκ τών επι
βατών τον, μεταξν τών όποιων και ό πατήρ τον νεαρού 
ή&οποιον, έφονεν&ησαν. Ό Τζαΐκν Κονγκαν, άπλως 
έτρανματί,ο&η ελαφρώς.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Π. Άντωνόπουλος Καλάμαι 1 10-934 
Κιν. «Παλλάς» Άθήναι 1- 6-935 
Έλβετ. Πρεσβεία Άθήναι 1-1-934 
Κ. Μαζαράκης Άθήναι 1- 1-935 
Έμμ. Καλογήρου Άθήναι 1- 5-935 
Β. Ποταμιάνος Άθήναι 1- 5-935

Μέχρι 30 9-935
» 30- 5-936
» 30 12-935
» 30-12 935
» 30- 4-936
» 30- 4-936
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Παραγωγή «Osso»

ΤΡΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
'Ομιλούσα γαλλιστί. Προεβλήθη εις τό «Παλλάς»

Έκμετάλλευσις ’Κινημ. Επιχειρήσεις Α.Ε.»
Τό φίλμ αύτό έχει τό χαρακτηριστικόν δτι μας 

έπιτρέπει νά γνωρίσωμεν διά πρώτην φοράν είς τήν 
πόλιν μας τόν Ζούλ Μπερρύ, γνωστόν καί φημισμέ- 
νον ήθοποιόν τοΰ γαλλικού θεάτρου. Αί έντυπώσεις 
μας δμως, τούλάχιστον κρίνοντες άπό αύτήν τήν έμ· 
φάνισίν του, δέν είναι ένθουσιώδεις.

Κατά τά λοιπά τό φιλμ εΤναι μία έλαφρά μουσική 
κομεντί, εύχάριστη μέν, άλλά χωρίς άξιώσεις. Τό 
σατυρικόν στοιχεΐον είναι δ,τι καλλίτερον περιέχει 
τό έργον αύτό.

Οί ήθοποιοί παίζουν εύσυνείδητα τούς ρόλους 
των καί θά ήτο άδικον κανείς νά άρνηθή τό μπρίο 
καί τήν χάριν τής Μπέττυ Στόκφιλντ, ή όποια ένθυ- 
μίζει ύϊερβολικά τήν Ζανέτ Μάκ Ντόναλντ, τήν συμ
παθητικήν έμφάνισιν τής Σιμόνης Σιμόν, τό χιούμορ 
τοΰ Ντρανέμ, δ όποιος δημιουργεί ένα σπαρταριστόν 
τύπον βασιλέως.

Συμπέρασμα: Φιλμ τό δποΐον παρακολουθεϊται 
εύχάριστα.

Παραγωγή Metro Goldwyn

ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό 

«dubbing» «Αττικόν»
Έκμετάλλευσις: «ΜέτροΤκόλντουϊν»

Πρόκειται περί έργου καθαρώς άμερικανικής νοο
τροπίας. Τό σενάριο είναι γεμμάτο άπό άπιθανότη- 
τες καί έξωφρενισμούς, άλλά παρ’ δλα αύτά παρα- 
κολουθεΐται εύχάριστα χάρις είς τό εύσυνείδητο παί
ξιμο τών ήθοποιών καί τήν άξιόλογον σκηνοθεσίαν 
τού Μπολεσλάφσκυ. Ό Ρόμπερ Μοντγκόμερυ είς 
έναν άπό τούς συνηθισμένους του ρόλους, πού συν
δυάζουν τό αίσθημα μέ τό χιούμορ, είναι δπως πάν
τοτε χαριτωμένος. Ή Μάτζ Ήβανς, νόστιμη καί έκ- 
φραστική, άποτελεΐ τήν Ιδεώδη σύντροφόν του.

Γενικώς πρόκειται περί έργου χωρίς άπαιτήσεις, 
τό δποΐον παρά τήν έψωφρενικότητά του πού φθάνει 
τά δρια τοΰ μύθου, παρακολουθεϊται διά τούς λό
γους πού άνέφερα παρά πάνω, μέ ένδιαφέρον.

Παραγωγή «Columbia»

ΚΡΥΦΗ ΑΓΑΠΗ
'Ομιλούσα γαλλιστί Προεβλήθη είς τό 

«dubbiag· «Παλλάς»
Έκμετάλλευσις Ί. Μαργουλή

Τό έργον αύτό είναι άποκλειστικόν δημιούργημα 
τοΰ Φράν Κάπρα, περιφήμου σκηνοθένου τού ’Αμερι
κανικού κινηματογράφου. Τό σενάριο έγράφη ύπό 
τού ίδιου, καί έτσι τό φίλμ διατηρεί όμοιογένειαν 
σπάνιάν.

Πρόκειται περί ένός αισθηματικού δράματος, τό 
δποΐον πραγματεύεται τόν μεγάλον άλλά κρυφόν 
έρωτα ένός ζεύγους. Εκείνη πτωχή ύπάλληλος, άλλά 
άνώτερη γυναίκα. Εκείνος πλούσιος, διάσημος, πού 
φθάνει εις τά άνώτερα πολιτικά άξιώματα, καί, έπι- 
προσθέτως, πανδρεμμένος. Τό θέμα, εις τάς γενικάς 

γραμμάς, ένθυμίζει άρκετά τό «Περιθώριον τής 
ζωής·.

’Από τεχνικής άπόψεως τό φιλμ είναι έξαίρετον. 
Γοργός ρυθμός, ζωντανό μοντάζ, σκηνοθεσία δλο 
νεύρα καί δύναμιν. Ή φωτογραφία είς ώρισμένα ση
μεία άριστουργηματική.

Οί ήθοποιοί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κάπρα, θαυ
ματουργούν. Ή Μπαρμπάρα Στάνγουϊκ ύποδύεται 
τόν δύσκολον ρόλον της μέ πολλήν λεπτότητα καί 
αίσθημα. Είς ώρισμένας σκηνάς μάλιστα (δπως είς 
έκείνην πού σκοτώνει τόν σύζυγόν της διά νά μή 
προδώση τόν άνδρα πσύ λατρεύει) δείχνει δύναμιν 
ήθοποιΐας άξιοθαύμαστον. Καλός έπίσης καί δ ’Αν- 
τόλφ Μανζοΰ είς τόν ρόλον τοΰ έραστοΰ, ώς έπίσης 
καί δ Ράλφ Μπελάμυ δ όποιος ύποδύεται τόν κυνι- 
κόν δημοσιογράφον.

Υπάρχουν βεβαίως καί μειονεκτήματα είς τό φίλμ, 
δπως έπί παραδείγματι διάφορα άψυχολόγητα καί 
άπίθανα σήμεΐα τού σενάριο, καθώς καί τό άνεπιτυ- 
χές έν πολλοϊς ντουμπλάρισμα, άλλά αύτά δέν κα
ταστρέφουν τήν γενικήν έντύπωσιν δτι ^πρόκειται 
περί πραγματικώς καλού φίλμ, ένός έκ τών όλίγων 
πού προεβλήθησαν έφέτος είς τάς ’Αθήνας.

Παραγωγή pelner et Somlo
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΙΑ

'Ομιλούσα γερμανιστί Προεβλήθη είς τό «Παλλάς» 
Έκμετάλλευσις Πάξ—Φίλμ

"Ενα έργον τοΰ Βίλχελμ Τίλε, τού γερμανοΰ σκη· 
νοθέτου τόσων έπιτυχιών δέν μπορούσε νά είναι κα
τώτερον άλλων προηγουμένων. Βεβαίως δέν πρόκει
ται περί μεγάλης έπιτυχίας, άλλά ή άρκετά πρωτό
τυπος ύπόθεσίς του, ή σχετικώς ώμορφη μουσική του 
καί τό κέφι τών πρωταγωνιστών του, Ρενάτε Μύλ- 
λερ, Σέκε Σακάλ, Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ καί "Ερμαν 
Τίμμιγκ, κρατούν τόν θεατήν άπ’ άρχής ώς τό τέλος 
είς διάθεσιν νά παρακολουθεί εύχάριστα τό φίλμ, 
τό όποιον καί λόγφ τών όνομάτων τών πρωταγω
νιστών του, άγαπητών είς τό έλληνικόν κοινόν, τού 
έξασφαλίζουν μίαν άξιόλογον έμπορικότητα εις τήν 
περαιτέρω έκμετάλλευσίν του.

ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΟ
Κατόπιν μιάς καταπληκτικής επιτυχίας επτά συ

νεχών εβδομάδων, εις τόν μεγαλλίτερον κινηματο
γράφον τοΰ Λονδίνου «Πάλλας» ή άριστουργημα
τική ταινία τής «Μέτρο Γκόλντουϊν-Μάγιερ» «Νταΐ- 
βιντ Κόππερφιλντ» θά συνέχιση τάς θριαμβευτικός 
προβολάς της καί εις τόν αριστοκρατικόν Κινημα
τογράφον «Άμπίρ» τής Ιδίας πόλεως.

Είς τήν άνωτέρω ταινίαν πρωταγωνιστούν οί 
Αίονελ Μπάρρυμορ, Μωρίν Ο’ Σούλλιβαν, Μαίϋτζ 
“Ηβανς, Λού’ίς Στον καί ’Ελίζαμπετ “Αλλαν.

—Νά φυλάγετε καί νά βιβλιοδένετε κάθε χρόνο 
τά τεύχη τοΰ «Κινημ. Άστέρος». Είναι δ μόνος τρό
πος νά παρακολουθείτε καί νά έξυπηρετεϊτε τήν έπι- 
χείρησίν σας.

—"Οταν κρατείτε δεμένους τούς τόμους τού «Κι
νηματογραφικού Άστέρος», συμβουλεύεσθε εύκόλως 
καί πάντοτε τήν πολύτιμον, διά κάθε έπιχειρηματίαν, 
ύλην του.

Η ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Σπανίως διά κινηματογραφικήν ταινίαν έγρά- 

φησαν τόσον ενθουσιώδεις κριτικοί δπως διά τήν 
«ΕΥΘΥΜΗ ΧΗΡΑ» τής «Μέτρο Γκόλντουϊν» ή 
δποία έχαρακτηρίσθη ύπό τών Παρισινών κινημα
τογραφιστών ώς ή «έμπορικωτέρα ταινία τής τε
λευταίας δεκαετίας». Χιλιάδες κόσμου κατακλύζουν 
καθημερινώς τήν αϊθουταν τού αριστοκρατικού κι
νηματογράφου «Μαντελέν» διά νά θαυμάσουν «τό 
πειό χαριτωμένο καί πλούσιο θέαμα πού μάς πα 
ρουσίασε δ παγκόσμιος κινηματογράφος» κατά τήν 
εκφρασιν τής γνωστής γαλλίδος Λουσί Ντεραίν.

SEQUOIA

Πρόκειται μιάς νέας άριστουργηματικής ταινίας 
τού ύπαίθρου, διά τήν δποίαν ό παγκόσμιος κινημα
τογραφικός Τύπος έγραψε τάς εύνοϊκωτέρας κριτι
κός τόσον διά τήν πρωτοτυπίαν της, δσον καί διά 
τήν άριστουργηματικήν της πραγματοποίησιν.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν μερικά άποσπάσματα 
κριτικών:

«'Ένα άξιοσημείωτον καί σπάνιον φίλμ...."Οταν ή
Ακαδημία τοΰ Κινηματογράφου συνεδριάση διά ν’ 
άπονείμη τό βραβεΐον της είς τήν καλλιτέραν ται
νίαν τού έτους, είμαι βέβαιος δτι θά τό δώση είς τό 
«Sequoia».

—Δέν είναι δυνατόν νά είναι κανείς κινηματο
γραφιστής, έάν δέν συμβουλεύεται τόν «Κινηματο
γραφικόν ’Αστέρα·.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΝΑΥΑΧΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΞΥΛΟΥ —ΣΙώΗΡΟΥ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟ1ΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΕΪΓ)

ΘΕΑΤΡΩΝ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
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Ποικιλία Μοδέρνων Σχεδίων 
ΤΙΜΑΙ

άπό δραχ. 1’>0 καί άνω δΓ έκαστον 
κάθισμα, άναλόγως σχεδίου, ποιότητος 

ξύλου καί ταπετσαρίας.
Είδικότης διά καθίσματα μέ σιδηρούν 

σκελετόν.

».»■«, ΛΥ,.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

Ή Κλωντέτ Κολμπέρ, ή δποία έξελίχθη εις μίαν άπό 
τάς πλέον δημοφιλείς καί περιζητή τους καλλιτέχνιδας τοΰ 
Χόλλυγουντ χωρίζει άπό τόν σύζυγόν της Νόρμαν Φόστερ.

—Ή ’Αγνή "Αύρες, παλαιά δόξα τοΰ βωβσΰ κινημα
τογράφου, ή δποία έγνώρισε τήν μεγάλην έπιτυχίαν ώς 
σύντροφος τοΰ Βαλεντίνο είς τόν «Σεΐχην*  ένεφανίσθη 
τελευταίως κατόπιν δλικής έκλίψεως έπί έτη άπό τό καλ
λιτεχνικόν στερέωμα, είς ένα καμπαρέ τής Νέας Ύόρκης, 
δπου χορεύει καί τραγουδά.

—Ή παλαίιιαχος Φραντζέσκα Μπερτίνι έπανέρχεται 
είς τόν κινηματογράφον. Είναι σήμερον 52 έτών, άλλά 
κανείς δέν τής δίδει οΰτε τά σαράντα.

—Ό Σάρλ Μπουαγιέ παρά τάς άντιθέτους διαδόσεις 
έξακολουθεϊ νά παραμένη είς τό Χόλλυγουντ δπου «έγύρι- 
σε» δύο ήδη φίλμς, έ'να μέ τήν Κλωντέτ Κολμπέρ καί 
ένα μέ τήν Κάθριν Χέπμπουρν, καί προτίθεται νά «γυρί
ση» καί τρίτον ύπό τόν τίτλον «Σαγκάη» καί μέ σύντρο-. 
φον τήν Αορέττα Γιούγκ.

—’Εξεδόθη τό διαζύγιον τοΰ Ντούγκλας Φαίρμπανκς 
μέ τήν Μαίρη Πίκφορντ.

—Τό κουτσομπολιό τοΰ Χόλλυγουντ έξακολουθεϊ νά 
διαδίδη δτι δ Μωρίς Σεβαλιέ είναι υπέρ πο-ε έρωτευμέ*  
νος μέ τήν Καίϋ Φράνσις. ’Εννοείται δτι οί ένδιαφερόμε- 
νοι τό άρνοΰνται έπιμόνως.

—Παρά τάς άφαντάστους προσπάθειας τοΰ Σάμουελ 
Γκόλντουϊν ή Άννα Στένν δέν έπέτυχε νά κατακτήση 
τήν μεγάλην εύνοιαν τοΰ ’Αμερικανικού κοινοΰ. "Ετσι 
θεωρείται πλέον βέβαιον δτι πολύ γρήγορα θά έπιστρέψη 
είς τήν γηραιάν Ευρώπην.

—Μετά τις ξανθές καί τις πλατινέ, τώρα είναι τής 
μόδας ή κοκκινομαλλοΰσες. Ή έταιρία «Φόξ» έκμεταλ- 
λευομένη τήν περίστασιν «γυρίζει» μίαν ύπερεπιθεώρησιν 
«Ή κοκκινομαλλοΰσεςσέ παρέλαση» (Redhead’s parade).
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
HmniumumHnu ΰΐΰΐ HcmnnuHmHuinHnminnmnniiiiiini

Ή χειμερινή κινημ. περίοδος έκπνέει δριστικώς I 
πλέον κα'ι ούδεμία τονωτική ένεσις είναι δυνατή νά 
τής παρατείντ] τήν ζωήν, πολλοί δέ χειμερινοί κινη
ματογράφοι, Αριστοκρατικοί καί λαϊκοί, ήρχισαν τάς 
επαναλήψεις παλαιών έπιτυχιών, μέχρις δτου έπέλ- 
θη καί τό τέλος τούτων.

Μετά τό κλείσιμον δλων τών κεντρικών χειμερι
νών κινηματογράφων α'. βιζιόν, θά δημοσιεύσωμεν, 
μεγάλου ένδιαφέροντος πλήρεις στατιστικούς πίνα
κας δλοκλήρου τής κινηματ. κινήσεως τής ληγού- 
σης περιόδου 1934—35, οί όποιοι θ’ άποτελοΰν πραγ
ματικόν καθρέπτην τοΰ κινηματογραφικού έμπορίου 
τής χώρας μας, χρήσιμον είς πάντα όπωσδήποτε εν
διαφερόμενον διά τόν κινηματογράφον.

Οί δημοσιευθησόμενοι στατιστικοί πίνακες, θά εί
ναι έξαιρετικώς πρωτότυποι έφέτος, διότι θά παρου
σιάζουν δλόκληρον τήν κινημ. κίνησιν τοΰ τόπου μας 
άπ’ δλας αυτής τάς πλευράς, ούτως ώστε νά έξυπη- 
ρετή πλήρως δχι μόνον τόν έλληνα διευθυντήν κινη
ματογράφου καί έμπορον ταινιών, άλλά καί γενικώς 
πάντα ένδιαψερόμενον διά τό έν Έλλάδι έμπόριον 
τοΰ κινηματογράφου, ξένον έμπορον ή παραγωγόν 
ταινιών. * * *

"Οπως έγράψαμεν είς τό προηγοόμενον τεύχος 
μας, ήρχισαν, άμέσως μετά τό Πάσχα, τά ταξείδια 
τών Ελλήνων Αγοραστών ταινιών είς τάς χώρας 
τής κινηματογραφικής παραγωγής.

Μέχρι σήμερον δέ, άνεχώρησαν ύπό άπόλυτον 
incognito!!! διά Γαλλίαν καί Γερμανίαν οί κ. κ. Βί
κτωρ Μιχαηλίδης καί Ν. ’Αργυρής διά λογαριασμόν 
τών γραφείων ’Αμολοχίτη-Βουλγαρίδη καί Α. Β. Κ. Ε. 
καθώς καί ό κ. Μάριος Δράκων διά λογαριασμόν 
τών γραφείων τοΰ κ. ’Αντωνίου Ζερβού.

'Εννοείται δτι τό incognito έξακολουθεΐ νά κρα
τείται μέ παραδειγματικήν εύλάβειαν, δπως καί τά 
έθιμα τής ,άγγλικής βασιλικής Αυλής, υπάρχουν δέ 
πλεϊστοι δσοι, οΐτινες πιστεύουν άκόμη, δτι ό μέν 
ταξειδεύει είς Θεσσαλονίκην ή τά Κιοΰρκα, ό δέ δτι 
μετέβη είς Ζάκυνθον διά κυνήγιον μπεκατσών, τώρα 
ποΰ είναι ώς βλέπετε, κατάλληλος ό καιρός!!!

Πάντως ύπάρχουν καί οί αφελείς οΐτινες διερω- 
τώνται, διατί αύτό τό μυστήριον νά περιβάλη πάντοτε 
τά ταξείδια τών κινηματογραφιστών τής Ελλάδος, 
προκειμένου νά προμηθευθοΰν μίαν ταινίαν. Δέν ήμ- 
ποροΰν δέ νά τό έξηγήσουν, μολονόνι μερικοί έξ αύ
τών συμβουλεύονται καί τά διάφορα μέντιουμ τής 
πολυθρυλήτου έταιρίας τών ψυχικών έρευνών.

Τών αφελών δμως αύτών τήν άπορίαν έπιθυμοΰ- 
μεν νά λύσωμεν ήμεΐς, καίτι δέν έχωμεν ούδεμίαν 
σχέσιν μέ τάς ψυχικός έρεύνας.

"Ολοι λοιπόν οί "Ελληνες έμποροι ταινιών πά
σχουν άπό μίαν άσθένειαν μυστηριώδους είδους, 
γκαταμπανταγκάλα όνομαζομένην, ή όποια έχει τήν 
Ιδιότητα νά περιβάλη πάντοτε τάς σκέψεις τοΰ 
άσθενοΰς μέ ένα πέπλον μυστηρίου. Ή έκδήλωσις 
αύτή τής Ασθένειας παρουσιάζεται έκάστην άνοιξιν, 
πρό παντός. ’Εννοείται δτι ή άσθένεια αυτή είναι 
μικρόβιον τό όποιον προσβάλη συνήθως καί πάντα 
νέον έμπορον ταινιών, διότι έκεΐ, είς τοιαύτης δηλ. 
ποιότητας αίμα, βρίσκει τό μικρόβιον έδαφος νά 
καλλιεργηθή.

Έν Εύρώπη λοιπόν, οί διάφοροι έμποροι ταινιών 
καί πρό παντός οί περίφημοι αύτοί μεσάζοντες, οί 
όποιοι κατέκλυσαν τελευταίως τά διάφορα κινημ. 
κέντρα, έχουν κάμη σαφή διάγνωσιν τοΰ είδους τής 
άσθενείας καί μόλις ώς φθάση ή έποχή τής προσβο
λής τοΰ άσθενοΰς ύπό τοΰ μικροβίου, Αμέσως οΰτοι

τηλεγραφούν τό «σπεύσατε-σπεύσατε», διά νά έκμε- 
ταλλευθοΰν καταλλήλως τήν περίστασιν. Έξ άλλου 
οί μεταπωληταί ή παραγωγοί ταινιών οί όποιοι δέν 
είναι καί τόσον άφελεΐς, δσον τούς φαντάζονται οί 
δικοί μας, άρχίζουν τό τρενάρισμα τών συμφωνιών, 
τό δποϊον τρενάρισμα, ένισχύει καί ό μεσάζων—άλ
λωστε αύτό τοΰ συμφέρει—μέχρις δτου φθάσουν καί 
οί άλλοι άσθενεΐς οί προσβληθέντες άργότερα, διά 
λόγους οικονομικούς, άπό τήν μυστηριώδη άσθένειαν 
γκαταμπανταγκάλα, δπότε άρχίζει, έν συνεννοήσει 
μεταξύ πωλητών καί μεσαζόντων, ή προσπάθεια διά 
τήν παράταοιν τής άσθενείας τοΰ προσβληθέντος 
καί έκτίθεται οϋτω ή ταινία, είς πλειοδοτικήν δημο
πρασίαν διά νά φθάση αισίως είς τήν τιμήν τών 
50—60 χιλιάδων φράγκων, τάς οποίας καταβάλει εύ- 
χαρίστως δ Έλλην έπιχειρηματίας διά νά τήν παρα- 
λάβη, νά τήν φέρη είς τήν Ελλάδα, νά τήν βάλη είς 
τό ξΰδι καί δταν εύρεθή όθόνη πρός προβολήν νά 
είσπράξη έναντι τοΰ άνωτέρω ποσοΰ τό έν τέταρ
τον μόνον.

Αύτή είναι δυστυχώς ή πραγματική κατάστασις 
είς ήν περιήλθεν, λόγω τοΰ μεγάλου συναγωνισμού, 
τό κινηματ. έμπόριον έν Έλλάδι. Ό συναγωνισμός δέ 
οδτος δίδει τήν εύκαιρίαν είς τούς διαφόρους έμπο
ρους καί μεσάζοντος νά κερδίζουν άκόπως χρήμα
τα είς βάρος τών συναγωνιζομένων συμπολιτών μας 
άγοραστών ταινιών. Ώς φαίνεται δέ καί ή συνεργα
σία τών γραφείων Α.Ε.Κ.Ε. καί Άμολοχίτη-Βουλγα- 
ρίδη άποβλέπει είς τήν παΰσιν τοΰ συναγωνισμού 
καί εις τήν δημιουργίαν κοινού μετώπου άγοράς 
ταινιών έν Εύρώπη. Άλλά μήπως ή συνεργασία αύ
τή είναι λόγος διά νά παύσουν καί οί άλλοι συνα- 
γωνισταί των νά προσφέρουν μεγαλειτέρας τιμάς 
διά τήν, άπόκτησιν μιας ταινίας ; Ήμεΐς δέν πιστεύ· 
ωμεν δτι οί άλλοι θά θελήσουν ν’ αύτοκτονήσουν, 
διότι τ’ άνωτέρω δύο γραφεία ήνωσαν τάς προσπά
θειας των, άλλά θά φροντίσουν μέ παν μέσον νά 
άποκτήσουν τάς καταλλήλους έκείνας ταινίας διά 
τήν Ελλάδα, έφ’ δσον μάλιστα έχουν άπόλυτον 
άνάγκην πρός τούτο.

Διά τόν λόγον αύτόν δ συναγωνισμός δέν πρό
κειται _νά παύση καί ούτε πρέπει νά παύση, έφ’ δσον 
διά τού συναγωνισμού προάγονται αί έπιχειρήσεις. 
Εκείνο μόνον τό όποιον πρέπει καί έπιβάλλεται νά 
παύση, είναι νά σταματήση ή πληγή τών διαφόρων 
μεσαζόντων οΐτινες έκμεταλλεύονται τάς περιστά
σεις καί έπιβαρύνουν τάς τιμάς τών ταινιών κατά 
50 καί 100 τοΐς έκατόν. * ♦ *

"Ολοι οί θερινοί κινηματογράφοι εύρίσκονται 
έτοιμοι σχεδόν καί έν άναμονή τής βελτιώσεως τοΰ 
καιρού διά τήν έναρξιν τών παραστάσεών των. Πρώ 
τος, είχε τό θάρρος νά κάμη έναρξιν πρό δεκαπεν
θημέρου δ κινηματογράφος «Ζέφυρος» τοΰ θησείου, 
άλλ’ ή άπότομος μεταβολή τοΰ καιρού δέν τοΰ τό 
έπέτρεψε. Πάντως μέχρι τέλους τού μηνός δλοι οί 
θερινοί θ’ άρχίσουν τήν λειτουργίαν των τερματιζο- 
μένων έν τώ μεταξύ τών παραστάσεων τών χειμερι
νών.

_ Κατά τόν τελευταΐον μήνα προεβλήθησαν τά 
έξής έ'ργα είς τούς κεντρικούς α'. βιζιόν κινηματο
γράφους τών ’Αθηνών.

Αττικόν.—15-21 ’Απριλίου «Γιά μιά νύχτα έρω. 
τος» μέ τόν Κλάρκ Γκέϊμπλ, 22—27 ’Απριλίου «’Ιη
σούς ό Ναζωραίος», 28—5 Μαίου «Οί ϊππόται τής 
έρήμου» μέ τούς Χονδρόν καί Λιγνόν, 6—12 Μαίου

«Ό πύργος τοΰ μυστηρίου» μέ τόν Μπόρις Κάρλωφ 
καί 13—19 ίδίου «Κλεμένη άγάπη».

Τιτάνια.-15—21 ’Απριλίου «Ό άγγελος του σκό
τους» μέ τόν Άντρέ Λυγκέ, 22— 27 ’Απριλίου «Ό βα
σιλεύς τών βασιλέων», 28-5 Μαΐου «Άνευ οικογέ
νειας», 6—12 Μαΐου «Ό Έντυ Φακίρης» καί 13—19 
ίδίου «Τό δράμα τού μεσονυκτίου».

ΠαλΙάς.-15-21 ’Απριλίου «25 χρόνια Ελλάς» τής 
Ντάγκ-Φίλμ, 22—25 Απριλίου «Τό άσθενές φΟλον», 
τήν 26ην Μεγ. Παρασκευήν κλειστόν, 27—5 Μαΐου 
«Ό μυστηριώδης κ. X.» καί ή όρχήστρα Φερρατζάνο, 
6—12 Μαΐου «Τρία ραντεβού τά -μεσάνυχτα» καί δ 
Φερρατζάνο καί 13-19 ίδίου ή γερμανική δπερέττα 
«Κορίτσια γιά παντριά» μέ τήν Ρενάτε Μύλλερ, Σέ
κε Σακάλ κλπ. _

Πάν&εον.—15 -21 ’Απριλίου «Παρθένες του 1935» 
μέ τήν Ούρσούλα Γκράμπλεϋ, 22—27 ’Απριλίου «’Ιη
σούς δ Ναζωραίος» συγχρόνως μέ τό 'Αττικόν, 28—3 
Μαΐου «Μεσσαλίνα» μέ τήν Ρίνα ντέ Λιγκουόρι, 
4-10 Μαΐου «Ό Κλέπτης» μέ τόν Βικτώρ Φρανσέν, 
καί 11—19 «Ή μούμια» μέ τόν Μπόρις Κάρλωφ.

Σπλέντιτ. — 15—21 ’Απριλίου «Μιά νύχτα στό 
Μόντε Κάρλο» μέ τήν ”Αννα Στέν καί τόν Χάνς 
Άλμπερς, 22-27 ίδίου «Ό βασιλεύς τών βασιλέων», 
28—5 Μαΐου «Μιά γυναίκα πού ξέρει τί θέλει» μέ 
τήν Λίλ Νταγκόβερ, 6—12 Μαΐου «Ό βασιλεύς καί ό 
σωσίας του» καί 13—19 ίδίου «Ό πατέρας».

***
Κατά τάς τρεις παρελθούσας εβδομάδας, τά προβλη- 

θέντα είς τούς Κεντρικούς Κινηματογράφους τών ’Αθη
νών, α' βιζιόν έργα, έπραγματοποίησαν τά κάτωθι εισι
τήρια.

•Εβδομάς 22-28 Απριλίου 1935.

ΤΙΤΑΝΙΑ«Ό βασιλεύς τών βασιλέων».

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ίησοΰς Ναζωραίος».
Μ. Δευτέρα 22 ’Απριλίου Εισιτήρια 1099
Μ. Τρίτη 23 » > 1761
Μ. Τετάρτη 24 » » 2253
Μ. Πέμπτη 25 > » 2236
Μ. Παρασκευή 26 > > 4144
Μ. Σάββατον 27 » » 770

Τό δλον » “12263

Μ. Δευτέρα 22 'Απριλίου Εισιτήρια 3018
Μ. Τρίτη 23 » 3006
Μ. Τετάρτη 24 » » 3790
Μ. Πέμπτη 25 » 3289
Μ. Παρασκευή 26 4542
Μ. Σάββατον 27 » » 789

Τό δλον » 18434
ΠΑΛΛΑΣ «Τό άσθενές φύλον», Μ. Λεμονιε.
Μ. Δευτέρα 22 'Απριλίου Εισιτήρια 1628
Μ. Τρίτη 23 » .· 1146
Μ. Τετάρτη 24 783
Μ. Πέμπτη 25 492
Μ. Παρασκευή 26 » Δέν έλειτούργησε

Τό δλον » 4049

ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό βασιλεύς τών βασιλέων».
Μ. Δευτέρα 22 ’Απριλίου Εισιτήρια 1673
Μ. Τρίτη 23 > » 2378
Μ. Τετάρτη 24 > » 2433
Μ. Πέμπτη 25 » » 1442
Μ. Παρασκευή 26 » » 2981
Μ. Σάββατον 27 > » __ 377

Εβδομάς 29—5
Τό δλον

’Απριλίου 1935.
11284

Τό δλον » 7457

ΠΑΝΘΕΟΝ «Ίησοΰς Ναζωραίος».
Εισιτήρια 707Μ. Δευτέρα 22 ’Απριλίου

Μ. Τρίτη 23 » 1012
Μ. Τετάρτη 24 » 1403
Μ. Πέμπτη 25 » 1463
Μ. Παρασκευή 26 » 2455
Μ. Σάββατον 27 » 417

Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα ύπό 
τοΰ αύτοΰ έργου καί κατά τήν ιδίαν 
εβδομάδα είς τό «’Αττικόν» .... 12.263

Σύνολον Εισιτηρίων 19.720

Τό δλον » 5.307

ΑΤΤΙΚΟΝ «Οί ϊππόται τής έρήμου» , Χονδρός—Λιγνός.
Κυριακή 28 ’Απριλίου Εισιτήρια 3850
Δευτέρα 29 » » 3750
Τρίτη 30 » » 2114
Τετάρτη 1 Μαΐου » 1866
Πέμπτη 2 » » 1400
Παρασκευή 3 >> » 1416
Σάββατον 4 » > 1266
Κυριακή 5 » 2293

ΤΙΤΑΝΙΑ «Χωρίς
Κυριακή 28

Τό ό 
οικογένεια».

’Απριλίου

ίον »

. Εισιτήρια

17.955

841
Δευτέρα 29 » > 1312
Τρίτη 
Τετάρτη

30 » » 1009
1 Μαΐου » 1041

Πέμπτη 2 » 928
Παρασκευή 3 » » 1064
Σάββατον 4 » » 963
Κυριακή 5 » » 1707

ΠΑΛΛΑΣ «’
Τό δλον » 8865

Ο μυστηριώδης κ. X.», καί Φερρατζάνο.
Σάββατον 27 Απριλίου Είσιτήοια 1597
Κυριακή 
Δευτέρα

28 > » 2044
29 » » 2285

Τρίτη 30 > » 1239
Τετάρτη 1 Μαΐου » 1358
Πέμπτη 2 » » 1042
Παρασκευή 3 > » 1065
Σάββατον 4 > > 1226
Κυριακή 5 » » 1726

ΠΑΝΘΕΟΝ
Τό δλον » 

«Μεσσαλίνα», Λίνα ντέ Λιγκουόρι.
13.582

Κυριακή 
Δευτέρα

28 ’Απριλίου Εισιτήρια 865
29 » » 1022

Τρίτη 
Τετάρτη

30 » > 178
1 Μαΐου » 558

Πέμπτη 2 » » 448
Παρασκευή 3 > » 545

ΣΠΛΕΝΤΙΤ
Τό δλον 

«Μιά γυναίκα πού ξέρει
» 4.016

τί θέλει», Ντάγκοβερ.
Κυριακή 28 Απριλίου Εισιτήρια 509
Δευτέρα 29 > » 863
Τρίτη
Τετάρτη

30
Μαΐου

> 507
1 » 602

Πέμπτη 2 » » 591
Παρασκευή 3 » » 736
Σάββατον 4 » 640
Κυριακή 5 » » 859

‘Εβδομάς 6 — 12 Μαΐου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Ό πύργος τοΰ μυστηρίου», Β. Κάρλωφ.
Δευτέρα 6 Μαΐου Εισιτήρια 2361
Τρίτη ι > » 1735
Τετάρτη 8 » » -1246
Πέμπτη 9 » » 903
Παρασκευή 10 » » 525
Σάββατον 11 » » 813
Κυριακή 12 » » 1432

Τό δλον . 9015
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ΤΙΤΑΝΙΑ «Ό Έντυ Φακίρης », Ε. Κάντορ. , ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό κλέπτης», Β. Φρανσέν.
Δευτέρα 6 Μαΐου Εισιτήρια 973 Σάββατον 4 Μαΐου ΕΙσιτήρια 1561
Τρίτη 7 * » 792 Κυριακή 

Δευτέρα
5 » 1701

Τετάρτη 8 » » 784 6 » 654
Πέμπτη 9 > 646 Τρίτη 7 > 714
Παρασκευή 10 525 Τετάρτη 8 > 677
Σάββατον 11 » 590 Πέμπτη 9 > 526
Κυριακή 12 *

Τύ δλον »

960
5236

Παρασκευή 10 >
Τό δλον »

438
6271

ΠΑΛΛΑΣ « Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα» Σιμόν Σιμόν. ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό βασιλεύς καί δ σωσίας του».
Δευτέρα G Μαΐου Εισιτήρια 1037 Δευτέρα 6 Μαΐου Εισιτήρια 285
Τρίτη 7 > > 951 Τρίτη 7 > 332
Τετάρτη 
Πέμπτη

8 * » 942 Τετάρτη 8 » » 343
9 > 850 Πέμπτη 9 > > 273

Παρασκευή 10 » 667 Παρασκευή 10 > > 294
Σάββατον 11 863 Σάββντον 11 » » 292
Κυριακή 12 >

Τό δλον
* 1066

6376
Κυριακή 12 »

Τό δλον »
355

2174
ΠΙΝΑΞ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τών κεντρικών Κινηματογράφων α' προβολής τών ’Αθηνών, τών πραγματοποιηθέντων άπό τής ήμερομηνίας 
ένάρξεως ένός έκάστου κατά τήν τρέχουσαν περίοδον 1934—1935, μέχρι καί τής 30 ’Απριλίου έ. έ. και 
ή καθ’ ήμέραν άναλογία αύτών, ώς κα’ι τά πραγματοποιηθέντα μόνον κατά τόν παρελθόντα μήνα ’Απρίλιον 

μέ τήν καθ’ ήμέραν άναλογίαν.

Κινηματοθέατρα
Ημερομη
νία ένάρ
ξεως ένός 
έκάστου

Μέχρι 

της

Σύνολον 
ήμερών 
λειτουρ

γίας

Σύνολον 
πραγματο. 
ποιηθέντων 
εισιτηρίων

’Αναλο
γία καθ’ 
ήμέραν

Πραγματοποιη
θέντα εισιτήρια 

ύπό ένός έκάστου 
τών Κινηματογρά

φων κατά τόν 
’Απρίλιον 1935

’Αναλογία 
καθ’ ήμέραν 

κατά τόν 
’Απρίλιον 

1935

ΑΤΤΙΚΟΝ 4-10-934 30-4 935 207 463.343 2.238 50.943 1.698

ΤΙΤΑΝΙΑ 22- 9-934 30 4-935 221 466.752 1.840 46.909 1.563

ΠΑΛΛΑΣ 29— 9—934 30-4-935 209 318.181 1.522 32.359 1.076

ΠΑΝΘΕΟΝ 12-10-934 30-4-935 201 294.980 1.467 30.172 1.005

ΣΠΛΕΝΤΙΤ 1-10-934 30-4-935 212 253 484 1.195 46.010 1.533

Πληροφορούμεθα δτι ή Γεν. Διεύθυνσις τής Fox- 
Film έν Νέα Ύόρκη, άπένειμεν είς τήν Ελληνικήν 
Φόξ-Φ’ιλμ βραβεϊον έκ 300 δολλαρίων δπως διανεμη
θούν μεταξύ τοΰ προσωπικοί; τών γραφείων της, διότι 
κατά τόν παγκόσμιον διαγωνισμόν τών γραφείων 
τής Φόξ-Φίλμ τόν λαβόντα χώραν κατά τό διάστημα 
τών 17 έβδομάδων, άπό τής 26 Αύγουστου 1934 μέ
χρι τής 29 Δεκεμβρίου 1934, ή Φόξ-Φίλμ «Ελλάς», 
ήλθε πρώτη είς πραγματοποίησιν μεγάλων είσπρά- 
ξεων.

Ό «Κινημ. Άστήρ» έκτιμών τήν εργατικότητα τού 
προσωπικού τής έλληνικής Φόξ-Φίλμ καί ιδιαιτέρως 
τοΰ διευθυντοΰ της κ. Σταμέλου, άπευθύνει τά θερ
μά του συγχαρητήρια καί τήν ευχήν δπως πάντοτε 
θριαμβεύει.

* · *
Ή έκβράχωσις—διότι δέν γίνεται πλέον έκχω- 

μάτωσις—τοΰ οίκοπέδου ένθα θ’ άνεγερθή τό νέον 
Κινηματοθέατρον Rex τοΰ Έλλην. Κτηματικοΰ ’Ορ
γανισμού περατοΰται μέχρι τέλους τοΰ μηνός, άμέ- 
σως δέ κατόπιν θ’ άρχίση ή έκβράχωσις τής πλευ
ράς ένθα ή έξοδος τοΰ κινηματογράφου «Τιτάνια». 
Μέχρι σήμερον δέν έγένετο οϋδεμία σχετική έργα 
σία, έν άναμονή τής διακοπής τών παραστάσεών του 
καί διά νά μή δυσχερανθή ή λειτουργία τής έξόδου 
τοΰ κινημ. τούτου. Μετά τήν έκσκαφήν καί τοΰ τμή
ματος έκείνου, θ’ άρχίση άμέσως, ή θεμελίωσις, ώς 

δέ πιστεύεται—δλαι αί ενδείξεις άλλωστε μάς πε- 
θουν περί τούτου—, αί έργασίαι διά τήν περάτωσιν 
τής άνεγέρσεως τοΰ δλου μεγάρου δέν θά πα- 
ραταθοΰν καί πέραν τοΰ ’Οκτωβρίου.

Ήδη ήρχισαν αί συνεννοήσεις διά τήν έπίπλωσιν 
καί διακόσμησιν τών διαφόρων αιθουσών καί λοιπών 
διαμερισμάτων καί τών τριών πατωμάτων τοΰ κτι
ρίου (Καμπαρέ, Κινηματογράφου καί θεάτρου ή αι
θούσης συναυλιών), ώς έπίσης καί διά τήν έγκατά- 
στασιν τών διαφόρων μηχανημάτων του, ούτως ώστε 
νά μή προκαλεΐται ούτε μονόλεπτος βραδύτης είς 
τήν πρόοδον τών έργασιών διά τήν άνέγερσιν τοΰ 
μεγάρου.

Σχετικώς μέ τήν προμήθειαν καί έγκατάστασιν 
τών διαφόρων μηχανημάτων άερισμοΰ, έξαερισμοΰ, 
ψυκτικών μηχανών, θερμάνσεως, ήλεκτρισμοΰ κλπ. 
έγκαταστάσεων, ήλθεν είς συνεννοήσεις μετά τών 
έν Βερολίνφ διαφόρων ειδικών έργοσιασίων, ό έκ 
τών μετόχων τοΰ ’Οργανισμού κ. Άλ. Σικιαρίδης, 
δστις άπό μηνός εύρίσκεται έν Εύρώπη.

Ό κ. Σικιαρίδης κατά τό διάστημα τής έν Εύρώ
πη (Γαλλία, Γερμανία καί ’Αγγλία) διαμονής του 
έπεσκέφθη καί διαφόρους παράγοντας τοΰ κινηματο1 
γράψου.

***
Σχετικώς μέ τήν ένοικίασιν τής έν τφ ένωτέρω 

μεγάρω αιθούσης συναυλιών, πληροφορούμεθα δτι 

ύπεβλήθησαν μέχρι τοΰδε πλεισται αίτήσεις έκ μέ
ρους καλλιτεχνικών ’Οργανισμών καί θιάσων πρό
ζας περιλαμβανόντων τά καλύτερα στοιχεία.

_ Πληροφορούμεθα έπίσης δτι διά τήν αίθουσαν 
τοΰ θεάτρου θά κατασκευασθή καί δεύτερον ειδικόν 
δάπεδον τό όποιον θά χρησιμοποιείται κατά τήν 
διάρκειαν τών Άπόκρεω δΓ όρισμένους μεγάλους 
χορούς.____________________________________

I ε εμ m mrnil
|LU||______________________________________________ _____________ ___  ||L1J|

Πειραιεΰς

Χάϊ—Λάϊφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Γάμος περιο
ρισμένης ευθύνης» καί «Οί ίππόται τής ερήμου».

Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον «Αμόκ».
Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο μυστηριώδης κ. 

X» καί «Ό πύργος τοΰ μυστηρίου». 
Θεσσαλονίκη

Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον προσεβλήθησαν 
είς τούς κινηματογράφους τής πόλεώς μας τά εξής έργα.

'Πλύσια. «Οί ξένοιαστοι» καί «Άζεφ ό ’Ιούδας τής 
Ρωσσίας».

Διονύσια. «Τό παραστράτημα» καί «Τό ερωτικό ρο
μάντζο».

Πάλας. «Ό κυρίαρχος τής γης».
Πατέ. «Νοκτοΰρνο» καί «Τό νοΰ σου στην Άμέλια». 
'Απόλλων. «Κβό Βάντις», «Τό μεγάλο παιγνίδι» καί 

«Τό βάλς πού δέν ξεχνιέται».
’4λκ<χίάρ. «Νύχτες Μόσχας» καί «Ό πρίγκηψ τοΰ Πι- 

περστάϊν».
Πάνϋεον. «Ό μάγος», «Ό πετεινός τοΰ συντάγματος», 

«Ληστής διάβολος», «Ό νόμος τής γροθιάς», «Τό τρα
γούδι τοΰ Νείλου» καί «Γυναίκα πειρασμός».

Κνβίλεια. «‘Ο τελευταίος ανδρας έπί τής γής», «Άγρία 
μελωδία» καί «‘Ο τρομακτικός Μπούφαλο Μπίλ».

Άχίλλειον. «"Ενα τραγούδι γυρίζει τόν κόσμο», «Λευ
κή Αδελφή» καί «Κάνετε λάθος δεσποινίς».

Έϋνικόν. «Τό παλάτι τών ονείρων», «Παληάτσοι», 
«Ένα φιλί μπρος στον καθρέπτη», κοί «‘Ο πλοίαρχος 
φάντασμα».

‘Δετικόν. «‘Η διαθήκη τού δόκτωρος Σατάι», «Δι
καιοσύνη», «Μητέρα», «Νύχτες Μόσχας» καί «Επαρχίες 
τοΰ Σάν Φραγκίσκο». 
Χανιά

"Ολύμπια, Προεβλήθησαν νά έργα <.Ή άρτοπώλις 
τών Παρισίων», «Τό παιδί τοΰ καρναβαλιού», «Ό άνθρω
πος μέ τήν ίσπανό», «Ή μάσκα τοΰ Φοΰ Μαντσοΰ», «Τό 
υποβρύχιον μέτωπον», «Ή δάκτυλό παντρεύεται», «Ή 
μάχη» καί «"Οπως σάν πρώτα». '

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Τό βάλς μιας νύχτας», 
«Μαρς Ρακότσυ». «Είναι χαριτωμένος», «’Εσύ τήν ήμέρα 
κι’ εγώ τή νύχτα», «Σιωπή, τό γύρισμα αρχίζει», «Έσκι- 
μώ», «Ένα όνειρο σ’ ένα βάλς» καί «Νανά». 
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα. «Τουραντότ», «Ή 
μικρούλα τοΰ τραίνου», «Τό τελευταϊον βάλς τοΰ Σοπέν», 
«Ξανθή Κατερινοΰλα» καί «Τό αηδόνι τής Βιέννης».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πριγκήπισσα ’Α
λεξάνδρα», «Ένα Κορίτσι πού δέν ξεχνιέται», «Ταρζάν 
καί ή σύντροφός του·, «Τό τραγούδι τοΰ Νείλου» καί μέ 
μεγάλην επιτυχίαν τό έργον «Ό κυρίαρχος τής γής».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο βασιλεύς τών τζα
μπατζήδων», «Έν όνόματι τοΰ νόμου», «Τό σπήτι τοΰ 
μυστηρίου», «Ό κεραυνός τοΰ Σιλβάρ», Ή μάστιγξ τών 
γκάγκστερς» καί «Δαιμονιώδης ίλιγγος». Βασιλάκος 
ΖάχυνΒσς

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά ένοχα χέρια·, 
«Τό κεφάλι ένός ανθρώπου», «Ή αδελφή μου καί εγώ», 

«Διαγωγή μηδέν», «Παγκανίνι», «Τό μυστικόν πού καίει» 
«’Εγώ είμαι ή Σουζάνα», «Δεσποινίς Ζαιζέττσ ή γυναίκα 
μου», «Ροβινσών», «Ό μαΰρος ούσσάρος», «Σταυρός καί 
σπαθί», «Τό γεράκι» καί «Ή μαύρη Κόλασις». Γρνπάρη 
Πύργος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κατερι- 
νοΰλα», «Καβαλκάτ», «Ή αδυναμία μου», «Ό τρελλός α
γωνιστής», «Ύπό τήν γέφυραν τών στεναγμών» καί «Ή 
καλύτερή μου πελάτις». Ζαφειρόπουλος
Λενχάς

‘Απόλλων. (Όμιλών) Προεβλήθησαν τά έργα «Μαν
τάμ Πομπαντοίρ», «’Ερωτικό βάλς», «Γαμήλιον ταξείδι», 
♦ Ή Όρντινάντσα» μέ τήν Σαντάλ, «Ό θείος μου ό ’Αρ
χιστράτηγος», «Μάτερ Ντολορόζα», «Κέρδιζε τή ζωή σου», 
«‘Ο γυιός τοΰ μαχαραγιά», «Ό βασιλεύς τών λούστρων», 
«Σούζαν Λενόξ», «Στή διαφθορά» καί «Όρκίσθηκες νά 
μ’ αγαπάς».

Πάνϋεον (Βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό χρήμα 
πού διαφθείρει τά κορίτσια», «Ή ατιμασμένη τοΰ δυτικοΰ 
μετώπου», τό ελληνικόν «Γιά τήν αγάπη της», «Τό κο
ρίτσι τής παρέας», «Τό τραγικό τραίνο», «Λευκός γά
μος» καί «Τό ψυχοράγημα τής Ρωσίας».

"Απαντα τά ανωτέρω βωβά έργα ήσαν τελείως κατε- 
στραμένα καί έλλειπή. Τσιρίμπασης
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Πρός τήν άβυσ
σον», «"Ενα όνειρο σ’ ένα βάλς», «"Ενα αστέρι πέφτει 
απ' τόν ουρανό», «Τό αηδόνι τής Βιέννης», «Τρελλή 
Λόλα», «Όπως μέ ποθείς», «Τό παραστράτημα», «Ό 
δικτάτωρ» «Ό άνθρωπος χωρίς όνομα» καί «Έσκιμώ». 
Πάτραι

‘/ντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δόκτωρ Τζαϊκυλ», 
«Ταξείδι στον ωκεανό», «Οί αντίζηλοι», «Μιά φορά στή 
ζωή» καί «"Οπως μέ ποθείς».

Πάνϋεον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
γολγοθάς μιας γννσικός», «’Επικίνδυνος κληρονομΓα», 
«Κατά διαταγήν τοΰ αϋτοκράτορος», «Οί αντίζηλοι», «’Α
πόψε θ’ άρθω κοντά σου» καί «Τό κορίτσι μιας νύχτας».

Πάνϋ-εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν «Ή κοΰρσα τοΰ 
θανάτου», «Ό υγρός τάφος», «Δόκτωρ Τζαϊκυλ» καί «Δέν 
μέ τρομάζουν τά κόλπα σου» Άνδριόπουλος
Δ,άρ :σα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ρωμαϊκά σκάνδαλα», 
«Μάσκα μυστηρίου», «Ό βασιλεύς τών αλητών», «Μανω- 
λέσκου» καί «Ή σφίγξ ώμίλησε».

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ύπό τήν σκιάν 
τής παγόδας», «Έσκιμώ», «Δύσκολος δρόμος», «Ή τύχη» 
καί «Μπάττερφλάϋ».
Σέρραι.

Πάνϋ-εον. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ θιάσου Νέζερ, 
προεβλήθησαν τά έργα «Ή διαθήκη τοΰ δόκτορος Μα- 
μπύζ», «Ταρζάν καί ή σύντροφός του».

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Άννυ καί Άννυ», 
«Στή μέθη ένός βιεννέζικου βιολιού», «Ό Ταρζάν καί 
ή σύντροφός του» μετά μεγάλης επιτυχίας καί «’Ανοιξιά
τικο τραγούδι» μέ τόν Σμίθ. Βατακίδης

ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
Πωλοννται 16 Κινηματογραφικοί ταινίαι παραγωγής 

1931 καί 10 ταινίαι, όμιλονσαι Μούβιτον παραγωγής 
1932 έν άρίοτη καταστάσει μετά τον διαφημιστικόν 
των νλιχον.

Έπίσης 15 βωβαί ταινίαι παλαιοί μετά τον διαφη
μιστικόν των νλικον.

Πληροφορίαι είς τον 'Κινηματογραφικόν Αστέρα» 
κα&’ έκάστην.
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Im-φίλη2 Q Ε.
I

γεν. διευθυντής Δ Η Μ. Λ. ΓΑΖΙΛΔΗΣ 
ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλιως 1

Τπλέφ. 21.239
_ Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΜ - ΑΘΗΝΑΙ
Ξ ΙΙαραγωγη και εκμετάλλευσις 
= ‘Ελληνικών κινηματογραφι- 
Ξ κών έργων καί ξουρνάλ, Βιο- 
Ξ μηχανικών, διαφημιστικών, 
Ξ τουριστικών καί εκπαιδευτι- 
Ε κών ταινιών κτλ, 

■ S Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

I

I
I

Ξ

1

A- Κ Ε

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ 
(ΕΛΛΑΣ) 

ί ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΑΘΗΝΑΙ

: ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

: (μέγαρον πολυδωροπουλου)

I ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,, 

: ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

f

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝ)Φ0Υ 

ΜΗΧΑΝΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
NITZSCHE a g. 

ΤΑΙΝΙΑΙ 
ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ—ΣΙΩΠΗΛΑΙ 
ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΣΙ/ΛΕΝ2 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΟΡΚ-ΦΑΚΟΙ- ΚΑΘΡΕΠΤΛΙ 
1 Δ Κ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
|ΑΘΗΝΛΙ SQKPATOYS 43 

| ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ 

| Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
& Σ· ΓΑΒΡΙΗΛ 

Ξ 'Οδός Σωκράτους 43
Ξ 1ος όροφος — άριθ. 2

ΑΘΗΝΑΙ
s Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι 
5 κών ταινιών παγκοσμίου 

παραγωγής.
Μηχαναί προβολής 

Ξ Άρι&. Τηλεφώνου 24-241 
ΰΐΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ZEISS IKOhj

Εκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου 
, παραγωγής.

Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Κινηματογραφιχαί 
Μηχαναί - ’Εξαρτήματα 

Γενικοί Αντιπρόσωποι
I. IQANNOΥ & Α. ΜΑΛΛΗΣ

Πατησίων 99 —Τηλ. 80-684
Α0ΗΝΑΙ

ΚΠΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 
Πανεπιστημίου 36 

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ 
’Αντιπροσωπεία 

ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
τής Έταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ

Π ΑΞ ΦΙΛΜ 
ΑΘΗΝΑΙ

28 ’Οδός Εύριπίδου 28

Τηλ. Αιεύθ. «Μαιζοξενάτο»
Πωλήσεις, ένόικιάσεις καί 

Παρακαταθήκη Κινημ.Ταινιών 
Δραματσ, Κωμωδίαι, ’Αστυνο
μικά, Κάου-Μπόϋς, Μουσικαί 

Ούβερτοϋραι καί Μίκυ· Μάους

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18

ΑΓΟΡΑΙ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Ειδική δργάνωσις διά τήν 
Κεντρώαν ’Ασίαν καί ’Α

φρικήν.•
Α β

7/ Τ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :
ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13 II

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ
ΟΔΟΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

4 Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

WEBSTER CHICAGO
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ 

ΗΧΗΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖΑΡΜΙΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ: “ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,, 
Άριθ-. Τηλεφώνου 26.845

ΕΙΔΙΚΟΝ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝ IKON ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΰΗ/ή. ΠΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO 
ΓΛΑόΣΤΡΝΟΣ ΑΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΫΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, 
’Εργασία ύπευθύνως εγγυημένη καί άρτια άπό 

πόσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

Χώρος πρός διά&εσιν ΞΞ 

Δι’ έκάστην δημοσίευαιν ==
Δρχ. 50.—

Έτηαίως προπληρωτέα ΞΞ 
Δρχ. 750.—

ΜΑΥΡΟ-ΦΙΛΜ 
Ε ΜΑΥΡΟΔΗΜΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Σωκράτους 43, Α.' όροφος άρ. 5
ΑΘΗΝΑΙ

I

ΟΜΙΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΒΩΒΩΝ 
ΤΑΙΝΙ9Ν

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ




