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ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΫΪΝ ΜΑ Υ ΕΡ
Έπωφεληθεϊσα τής έφετεινής—λόγω τής κακοκαιρίας—παρα- 
τάσεως τής κινηματογραφικής σαιζόν παρουσίασε δύο νέα

— άπό τά πλέον εκλεκτά της έργα. -

1) Είς τό “ ΑΤΤ1 ΚΟΝ„

Τό λεπτό δραματικό ρωμάντζο

ΡΟΛΟΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
μέ τήν τρισχαριτωμένη ΛίΙΡΕΤΤΑ ΓΙΛΓΚ 

καΐτούς: ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΟΝ = ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΟΡΤΕΖ

2) Είς τό “ΚΟΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ,,
Τό γεμάτο περιπέτεια και αγωνία φίλμ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ
μέ τήν γοητευτική fl^AHPlnl ΚΑΡΛΑΫΛ

καί τόν ΧΑΡΑ ΡΑΓΚΛΕΧ
Καί ή παράκαιρη αυτή προβολή, πού ό καθένας θά έπρεπε νά 
τή φοβηθή, έσημείωσε μιά απόλυτη επιτυχία τόσον γιά 

--------- τούς δύο κινηματογράφους δσον καί γιά τήν ---------

ΜΕΤΡΟ ΕΚΟΛΝΤΟΥΤΙ MATE?
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δέν βάσταξε παρά λίγες σύντομες μέρες στό τελευταίο 
ταξεΐδι ποΰ τούς ένωσε .. .

ΚΑΙ τούς δύο τούς περιμένει ό θάνατος . . .
. .. Προτιμοΰν νά πεθάνουν χωρίς τό ύστατο φιλί τοΰ 

/ άποχαιρετισμοΰ γιά νά μή προδοθοΰν . . .
. . . γιά νά μή καταστρέψη ό ένας τήν ευτυχία τοΰ άλλου.
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ΤΑΞΕΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ
$ "Ενα άπό τά πειό δυνατά ρωμαντικά φίλμ πού 

παρουσίασε& εφέτος δ κινηματογράφος.

καί τοΰ υπέροχου 
έρμηνευτοΰ

Ό θρίαμβος τής βασι- 
λίσσης τοΰ Φίλμ 

τής περιφήμου μοιραίας 
γυναίκας
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ΚΑΙΗ ΦΡΑΝΣΙΣ
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τάς πολάς έφετεινάς έπιτυχίας μας
πού προβάλλεται μέ πραγματικόν θρίαμβον τήν παρούσαν έβδομάδα

Μία άπό

είς τό Κινηματοθέατρον

I W ·ί «ΚΙ ΜΙΙΝΙΗ ΦΙλΜ ΕΛλΙΙ I.L$
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άθην-Πειραιώς δρ.200 
’Επαρχιών  » 1Γ>0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

Έτησία Δρχ. 350
Αί συνδρομαΐ άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΕΤΟΣ ΙΓ'ΑΡ. 9 (378)

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γραφεία : ‘Οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ άριθ. 43 
(Α· ΟΡΟΦΟΣ ΑΡ. 5) ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Άριθ. Τηλεφώνου : 28-143

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ό στίχος.. .Δρ. 10.— 
Ήσελίς.... » 800.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ.10
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Ώμορφιά, υγεία καί σεμνοτυφία

ΤΟ ΓΥΜΝΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΜΝΟΝ

Αί σκέψεις μας φτερουγίζουν πρός τήν άρχαίαν 
Ελλάδα, δταν γίνεται λόγος περί καλλονής καί 
ρωμαλέας ύγείας. Κάτω άπό τόν γαλανό ουρανό 
τής ’Αττικής, ένας 
Λαός έρωτευμένος 
μέ τό ώραΐον, ανα
ζητούσε τήν τελειό
τητα τής πλαστικής 
ώμορφιάς, καί ή έπι- 
τυχία του σ’ αύτό τό 
έπίπεδο περικλείεται 
στά ύπέροχα γλυπτά 
του Φειδίου.

Κι’ δμως, πόσο ά- 
πέχουν οΐ περισσό
τεροι άνθρωποι άπό 
τήν κλασσικήν καλ
λονή ! Στερημένοι 
άπό τις εΰκολίες των 
φορεμάτων, δέν πα
ρουσιάζουν συνήθως, 
παρά ένα θλιβερό 
καίάντιαισθητικό θέ
αμα. ’Ελάχιστες μο
νάχα έξαιρέσεις έρ
χονται νά μάς παρη
γορήσουν κάπως. 
”Ας άπονείμωμεν 
λοιπόν δικαιοσύνην 
εις τόν κινηματογρά
φον : Ό φακός του 
εξουδετερώνει άλύ- 
πητα δλους δσοι 
στερούνται χάριτος 
καί ώμορφιάς. Καί 
τί ϋπέρχο θέαμα ά- 
ποτελεΐ ένα νεαρό 
κορμί, μέ σχήματα 
άρμονικά, πού χαί
ρεται έλεύθερο τις 
άκτϊνες τοΰ ήλίου.

Τά γυμνιστικά 
φίλμ, που προβάλ
λονται συνήθως, α
ποτελούν ταινίες
προπαγανδιστικές. Τήν πρωτοβουλίαν αύτήν άνέλα- I 
βεν ό Γερμανικός κινηματογράφος, τοΰ οποίου ώρι- 
σμέναι ταινίαι άποτελοΰν πραγματικούς ΰμνους είς 
τήν άνθρωπίνη σάρκα.

Ή ζωή στό ύπαιθρο, άδέσμευτη άπό τά φορέματα

"Ενας ϋμνος πρός τήν άρχαίαν ’Ελλάδα 
πού παρεμποδίζουν τήν φυσιολογικήν άνάπτυξιν τοΰ 
ύλικο” είναι μας, μάς παρουσιάζεται στις ταινίες 
αύτές σάν ή άπαραίτητος προϋπόθεσις τής ύγείας, 

τής ρώμης καί τής 
καλλονής. Σ’ δλες 
αύτές τις Γερμανικές 
γυμνιστικές ταινίες 
ύπάρχει πληθώρα 
ώραίων γυμνών κορ
μιών, πού προσφέ- 
ρονται στό ζωογόνο 
χάδι τών άκτίνων 
τοΰ ήλίου. Κάποιο 
κορμί νεάνιδος, πού 
μόλις άρχίζει νά 
σχηματίζεται καί νά 
ώριμάζη, μήπως δέν 
ενθυμίζει μιά Τανα
γραία κόρη, πού πή
ρε ξαφνικά ζωή κάτω 
άπό τήν έπέμβασιν, 
ποιός ξέρει ποιάς 
μυστικής δυνάμεως ;

’Αλλά καί ή ’Αμε
ρική θέλησε νά προσ- 
φέρή φόρον _ τιμής 
πρός τό γυμνόν, καί 
ή σχετικές ταινίες 
της μάς παρουσιά
ζουν ώραΐες εικόνες 
καί άρμονικά κορ
μιά. Ή ταινίες αύτές 
έχουν «γυρισθή» άπό 
έρασιτέχνας, οι ό
ποιοι δμως φαίνεται 
πώς πιστεύουν στήν 
Ιδέα τοΰ γυμνισμού.

Έκτος δμως άπό 
τις ταινίες αύτές, τις 
έμπνευσμένες άπό 
ζηλωτάς τοΰ γυμνι
σμού καί τής φυσιο- 
λατρείας, ύπάρχουν 
κινηματογραφικά έρ
γα, πού ύμνοΰν τήν

ζωήν τοΰ άπλοΰ καί ΰγιοΰς ά^θρώπου, καί πού δέν 
«έγυρίσθησαν» διά προπαγανδιστικούς λόγους. Είς 
τήν κατηγορίαν αύτήν πρέπει νά συμπεριλάβωμεν 
τήν σειράν τών άναριθμήτων «Ταρζάν», πιθηκαν
θρώπου, πού ζή μακρυά άπό έναν πολιτισμόν, πού
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ΑΙ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

Όπως άνηγγείλαμεν καί διά τοΰ προπαρελθόν- 
τος φύλλου, αί συνδρομαί τοΰ «Κινηματογραφικού 
Άστέρος» ηύξήθησαν άπό 1ης Μαΐου έ. 'έ. ώς κατω
τέρω.
Έτησία ’Αθηνών - Πειραιώς · Περιχώρων Δρχ. 200
Έτησία Επαρχιών γενικώς > 150
Έτησία έξωτερικοϋ γενικώς » 350
Έκαστον τεΰχος > ]Q

Αί συνδρομαί άπαραιτήτως θά είναι έτήσιαι τό 
δέ άντίτιμον θά προκαταβάλλεται.

Έπίσης δηλοΰται δτι, ή κυκλοφορία τοΰ «Κινη
ματογραφικού Άστέρος·, έπαυσε άπό 1ης Μαΐου νά 
γίνεται διά τών περιπτέρων τοΰ Πρακτορείου τών 
Εφημερίδων, θά άποστέλλεται δέ μόνον είς τούς 
έγγραφομένους συνδρομητάς, οίτινες θά λαμβάνουν 
έπί πλέον δωρεάν καί τδ πανηγυρικόν τεΰχος.

Είς τά γραφεία μας πωλοΰνται καί άποστέλλονται 
καί είς τάς Επαρχίας, παλαιά τεύχη καί τόμοι άπό 
τοϋ 1930 καί έντεϋθεν μέ τάς άνωτέρω τιμάς.

Χρηματικά έμβάσματα άπ' εύθείας είς τόν ήμέτε. 
ρον κ. Ήρακλήν Οικονόμου, Σωκράτους 43, ‘Αθήνας

ΗΤΛΝ ΕΠΟΜΕΝΟ
Ή ΖανέτΓκαίηνορ, ή δημοφίλεστέρα ένζενύ»τοϋ 

άμερικανικοΰ κινηματογράφου, ή όποια κατόπιν τής 
σοβαρός άσθενείας της ήναγκάσθη νά μείνη έπί ένα 
περίπου έτος μακράν τοΰ στούντιο, έπανέρχεται είς 
τήν όθόνην. Όλαι αί μεγάλαι κινηματογραφικοί έ- 
ταιρεΐαι τής προσέφεραν μυθώδη ποσά διά νά τήν 
προσλάβουν άλλά ή Γκαίηνορ έπροτίαησε νά ύπο- 
γράψη συμβόλαιον μέ τήν έταιρίαν ' πού τήν άνέ- 
δείξε καί μέ τήν δποίαν έχει σύνδεση τό όνομά της. 
Τό νέον συμβόλαιον τής Γκαίηνορ 'μέ τήν «Φόξ» 
προβλέπει διά τρία έργα που θά «γυρισθοϋν» κατά 
τήν περίοδον 1936 1937. Ώς πρώτον έξελέγη μιά γοη
τευτική αισθηματική ιστορία, άπ’ έκείνες είς τίς ό
ποιες ή ύπέροχη «στάρ» είναι άσυναγώνιστη, καί 
τιτλοφορείται «Μέ τό μπάντζο έπάνω στά γόνατά 
μου».

άγνοεϊ μίαν ζωήν, παρομΜαν πρός τήν ζωήν τών 
μακρυνών προγόνων μας.

Μπορούμε άκόμα νά άναφέρουμε ώρισμένς άλ
λες έξωτικές ταινίες, πού παρουσιάζουν άπό τής 
δθόνης τήν ζωήν φυλών, γιά τις όποιες ή γυμνότης 
άποτελεΐ πράγμα φυσικόν καί πού άποροΰν γιά τήν 
αιδώ, τήν όποιαν έ είς έπιδεικνύομεν.

Τό γυμνόν μπορεί νά είναι ώραΐον, μπορεί νά 
είναι άσχημον, δέν είναι δμως ποτέ άσεμνον, δταν 
δέν έπιδιώκη κανείς αύτήν τήν έντύπωσιν μέ στά
σεις καί κινήσεις ύποπτους. Άντιθέιως, τό ήμίγυ- 
μνον, πού κρύβει μαζύ καί φανερώνει, είνε πολύ 
πλέον άσεμνον, ή τούλάχιστον περισσότερον σκαν- 
δαλιστικόν.

Δέν πρόκειται νά μεταβληθή κανείς είς ήθικολό 
γον, καί νά γίνη θιασώτης ή έχθρός τοΰ -,υμνισμοΰ. 
Άπό τής αισθητικής άπόψεως, τό γυμνόν δέν είνε 
δυνατόν νά καταδικασθή.

Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι πρέπει νά κάνη κα
νείς κατάχρησιν τοϋ γυμνοϋ έπί τής δθόνης.' Καί 
μόνον δταν μάς έδειξε γυμνά κορμιά, χωρίς καμμιά 
πρόθεσιν διδασκαλίας ή προπαγάνδας, κατώρθωσεν 
ό κινηματογράφος νά μάς συγκινήση αίσθητικώς. 
Πρέπει δέ νά έχωμεν πάντοτε κατά νοϋν δτι τό 
άνθρώπινον σώμα είνε ώραΐον, καί δτι τίποτε πού 
είνε ώραΐον, δέν πρέπει νά μάς παραμένη άγνωστον.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΙΛΜ
THS ΣΥΡΛΕΎ- ΤΕΜΠΛ

Ή μικροϋλα «στάρ», πού γνωρίζει σήμερον παγκό' 
σμιες έπιτυχίες δσες καμμιά άλλη συνάδελφός της, 
δείχνει άφάνταστη δραστηριότητα Δέν προφθαίνει 
νά τελειώση ένα φιλμ. καί άρχίζει άμέσως άλλο. 
Σ’ αύτό φυσικά είναι ύπαίτιο καί τό κοινό πού διαρ
κώς άπαιτεΐ νά τήν βλέπη.

Στό διάστημα 5 μηνών «έγύρισε» τρία μεγάλα 
έργα: «Ή μικρά έπαναστάτις», «Ό Καπετάν Γεν- 
νάρης» καί «Δυστυχισμένο πλουσιοκόριτσο». Καί στά 
τρία ή κοσμοαγαπημένη μικρούλα είναι ύπέροχη. 
Στό πρώτο, πού είναι μιά συναρπαστική πολεμική 
Ιστορία, έμφανίζονται κοντά της ό Τζών Μπόλς, ή 
Κάρεν Μόρλεϋ καί ό Τζάκ Χόλτ. Στό δεύτε, ο, ένα 
θαυμάσιο κοινωνικό δράμα πλούσιο σέ συγκίνησι 
άλλά καί σέ γέλοια, πού έκτυλίσσεται στό γραφι
κό περιβάλλον ένός φάρου, ή Τζούν Λάγκ, ό Γκύ 
Κίμπυ καί δ Σλίμ Σάμμερβιλ. Στό τρίτο, μιά πλού
σια φιλμοπερέττα, ή Άλίς Φαίη, ή Γκλόρια Στούαρτ, 
ό Μιχαήλ Γουώλεν, ή Ντίξι Ντούνμπαρ καί δ Τζάκ

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ_Ζ- ΜΑΚ ΝΤΟΝΑΛΤ
Ή γλυκειά Ζανέτ Μάκ Ντόναλτ ή πρωταγωνί

στρια τόσων έξαιρετικών έργων μας έτοιμάζει μιά 
έμφάνισιν της πού - καθώς λέγεται—θά είναι πειό ά- 
ποθεωτική άπό κάθε προηγούμενή της

Πρρκειμένου νά πρωταγωνιστήση στήν νέαν ται
νίαν «Σάν Φραντσίσκο» παραγωγής Μέτρο Γκόλν
τουϊν, εύρίσκεται ύποχρεωμένη νά έκτελέση τό δυ- 
σκολώτερο μουσικό πρόγραμμα πού έχει ν’ άντιμε- 
τωπίση μία ύψίφωνος- δλόκληρες άριες άπό τόν 
«Φάουστ , άπό τήν «Τραβιάτα» τοΰ Βέρντι, ώς καί 
συνθέσεις τοϋ Βάλτερ Jurmann καί τοΰ Μπρονκολάβ 
Κάπερ. Άπό τής δύσκολες άριες άναφέρωμεν τό 
τό Les bijoux de Faust καί τό Adieu, tout ce que 
j’aime.

Ή Ζανέτ άσχολεΐται καθημερινώς μέ τήν μελέ
την τοϋ προγράμματος ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ μου
σικού Χέρμπερτ Στότχαρτ.

Τήν σκηνοθεσίαν τοϋ «Σάν Φραντσίσκο» άνέλα
βε)' δ Βάν Γίτάϊκ ό περίφημος σκηνοθέτης τής «Μα- 
ριέ_ττας» καί τής «Ρόζ Μαρί» τά όποια θά προβλη
θούν είς τήν πόλιν μας τήν προσεχή περίοδον.

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΚΤΟΥ
Ό γνωστός καρατερίστας τής δθόνης Λάϊονελ 

Μπάρρυμορ είς τό νέον φιλμ τής Μέτρο Γκόλντουϊν 
«Ή μάγισσα τοϋ Τομπουκτοΰ», παρουσιάζεται είς 
πολλάς σκηνάς μετεμφιεσμένος μέ καταπληκτικήν 
έπιτυχίαν είς γραίαν. Ή μεταμφίεσις αύτή τοϋ επι
τρέπει νά _πραγματοποιήση μιά τρομερή έκδίκησι 
έναντίον_τών κατηγόρων του, είς τάς ψευδείς κατα
θέσεις τών όποιων ώφείλετο ή καταδίκη του καί ή 
άποστολή του είς τά κάτεργα τής Γουιάνας.

ΕΓΓΡΑΦΑϊ ΣΤΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ
Χαρ. Πετρόπουλος 
Έμμ. Άνδρουλάκης 
Κινημ. Παλλάς 
Δάρ. Σαρφατής 
Γ. Δασκαλάκης 
Γ. Γεωργοπουλος 
Μιχ. Καραγιάννης

Άθήναι 1-5-936
» 1-1-936
» 1-6-936
» 1-5 936
» 1-1-936
» 1-4-936

Κομοτινή 1-5-936

Μέχρι 30- 4 937
» 30- 3-937
» 30- 5 937
» 30- 4-937
» 30-12-937
» 30- 3-937
» 80- 4 937
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— Τό γερμανοπολωνικόν φίλμ «Αύγουστος δ Ιππότης 
βασιλεύς» παραγωγής Nerthus Film τδ όποιον έξησφα- 
λίσθη διά τήν Ελλάδα ύπό τής νέας εταιρίας «Λύρα 
Φίλμ» προβάλλεται εις πολλάς πόλεις τής Πολ,ωνίας μετά 
καταπληκτικής επιτυχίας.

— Τό νέον φίλμ τής Μάρθας "Εγγερθ φέρε, τόν τίτλον 
La voix saisissante, σκηνοθετεϊται δέ ύπό τοϋ περίφη
μου Γκέζα φόν Μπόλβαρυ. Παρτναίρ τής ‘ΈγΥ^Ο® είς 
τό έν λόγτρ φίλμ, θά είναι δ Πάουλ Χάρτμαν είς ένα ρό
λον άγγλου αξιωματικού.

— ‘II Πάουλα Βέσσελυ θά «γυρίση» είς τό Βερολϊνον 
ένα φίλμ ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Κάρλ Φραϊλιχ.

—‘Η Ρενάτε Μύλλερ θά «γυρίση» διά λογαριασμόν τής 
Tobis-Cinema τρία φίλμ κατά τήν περίοδον 1936-37.

— ‘Ο Χάρρυ Πήλ ετοιμάζει ένα νέον αστυνομικόν 
φίλμ ύπό τόν τίτλον «90 minutes d’arret».

— Μετά τάς επιτυχίας είς τά φίλμ «Πυγμαλίων» καί 
«Ή νεότης μιας βασιλίσσης», ή γλυκειά Τζέννυ Γιοϋγκο 
ύπέγραψε συμβόλαιον μετά τής Tobis Cinema θα «γυ
ρίση» δέ σειράν έργων παραγωγής Κλάγκεμαν.

— Τό νέον φίλμ τοΰ Μπενζαμίνο Τζίλλι --’Άβε-Μα- 
ρία» ήρχισε νά «γυρίζεται», ύπολογίζεται δέ οτι θά είναι 
έτοιμον εντός τοΰ προσεχοΰς ’Ιουλίου. Είς τό φίλμ^ αύτό 
συμπρωταγωνιστούν καί ή Κάτε φόν Νάγκυ, ο Χαραλτ 
Πάουλσεν καί ό Πάουλ ‘Ένκελς.

— Είς τά έν Τέμπελχωφ στούντιο «γυρίζεται» τό νέον 
φίλμ «Une soiree a 1’Opera ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ σκη
νοθέτου Πάουλ Βέγκενερ. Τούς πρωτεύοντας ρολους θά 
ύτοδυθοΰν ή Λίντα Μπαάροβσ, δ Γοϋσταβ Φραϊλιχ, δ 
Χάραλτ Πάουλσεν, δ Τεοντόρ Λός καί ή Τζένια Νικο- 
λάγιεβα- Είς δευτερεύοντας ρόλους οί Ροΰντολφ Κλάίν 
Ρόγγε, Μπροΰνο Τζίνερ, Γιοζεφίν Ντόρα κ. ά.

— Τδ νέον φίλμ τής "Αννυ Όντρα καί τοΰ Χάνς 
Ζένκερ θά έχη τό τίτλον «Μήν μέλιτος».

--Είς τό νέον φίλμ τής Ούφα Accord Final μέ τόν 
Βίλλυ Μπίργκελ, θά συμπρωταγωνιστήση καί ή Λίλ Ντά- 
γκοβερ. Οί άλλοι ρόλοι έδόθησαν είς τόν Τεοντόρ Λός 
τήν ούγγαρέζα Μαρία φόν Τασνάντυ καί τόν Πετερ 
Μπός.

— Είς τό Νιουμπάμπελσμπεργκ «γυρίζονται» αί τελευ
ταίοι σκηναί τή; δπερέττσς «Βοκκάκιος». Ή διανομή τών 
ρόλων έχει ώς εξής: “Ελλη Φίνκεντσέλλερ, Βίλλυ Φρίτς, 
Φίτα Μπένκχοφ, Πάουλ Κέμπ, Τζίνα Φάλ ιενμπεργκ καί 
Άλμπρεχτ Σόενχαλ.

—Είς τό «Ούφα Πάλας άμ Τζό» τοΰ Βερολίνου έδόθη 
ή πρεμιέρα τοΰ φίλμ «Σαβόϊ Ότέλ 217», μετά πολύ με
γάλης επιτυχίας. Πρόκειται κυρίως περί αστυνομικού φιλμ 
εις τό όποιον τόν πρωτεύοντα ρόλον ύποδύεται ό μοναδι
κός Χάνς Άλμπερς.

— Είς τό νέον φίλμ «Κβό Βάντις ;» τής Μέτρο Γκόλ

ElfilKOH ΕΡΓ0ΣΤΑΣΙ011 ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΙΙ 
(Φ91 ΕΪΓ) 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΘΕΑΤΡΩΝ

ΒΑΪ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΪ
ΑΘΗΝΑΙ

Έργοστάσιον : Όδός Κολώτου 1 
Έργαστήριον : ’ Αγ. Μελετίου 127 
Πληροφ.: Πάξ Φίλμ Φειδίου 11 

ΤΙΜΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
Άπό δρχ. 150 καί άνω 

ντουϊν, τόν ρόλον τοΰ Νέρωνος θά ύποδυθή ό Βάλλας 
Μπήρρυ.

—Ό Φρίτς Λάγκ θά «γυρίση» είς τό* Χόλλυγουντ διά 
λογαριασμόν τής Μέτρο Γκόλντουϊν, τό έργον Mob Rule 
(‘Ο δχλος κυβερνά), είς τό όποιον θά πρωταγωνιστοΰν, 
ή Συλβία Σίντνεϋ, ό Λούϊς Στόν καί δ Σπένσερ Τρέϊσυ.

—Ή παλαιά μας γνώριμος Αγνή Άϋρες έπανέρχεται 
είς τόν κινηματογράφον. "Ηδη ύπέγραψε συμβόλαιον μετά 
τής Μέτρο Γκόλντουϊν καί θά πρωτοεμφανισθή είς τό 
νέον έργον «Κορίτσι τής πόλεως» μαζύ μέ τήν Ζανέτ 
Γκαίϋνορ.

— Ή Μέτρο Γκόλντουϊν ετοιμάζει τό νέον έργον 
Moonlight Murder (Φόνο; ύπό σεληνόφως) είς τό οποίον 
θά πρωταγωνιστούν ή Μέϊτζ Ήβανς και ο Τσεστερ 
Μόρις.

— Ή αύτή εταιρία ετοιμάζει ένα μεγάλο αεροπορικό 
φίλμ ύπό τόν τίτλον Wings of Tomsttow (Φτεροΰγες 
τής αύριον).

— Ό Τζών Μπόλς καί ό Γουάλλας Μπήρρυ πρωταγω
νιστούν είς τό νέον φίλμ τής «Φόξ-20ος Αιών» A mes
sage to Garcia.

—Είς τό νέον φίλμ τής U.F.A. Zwischenakt πρωτα
γωνιστούν ή Λίντα Μπαάροβα καί δ Γοϋσταβ Φραϊλιχ. 
Σκηνοθεσία Βέγκενερ.

—Τέσσαρα αστέρια πρώτου μεγέθους, οι συμπαθείς 
καλλιτέχναι Ρενάτε Μύλλερ, Τζέννυ Γιοϋγκο, "Αντολφ 
Βόλμπρυκ καί Χάνς Ρήμαν, πρωταγωνιστούν είς τό νέον 
φίλμ τής Cine Allianz Allotria.

—Είς τό Τόκιο προβάλλεται μετά μεγάλης επιτυχίας 
τά γερμανικά φίλμ «Μαζοΰρκα» και «Ή Ίωαννα τής 
Όρλεάιης».

—Είς τό «Ούφα Πάλας άμ Τσό» τοΰ Βερολίνου προε
βλήθη μετά μεγάλης έπιτυχίας το ρωσσικής ύποθέσεως 
έργον «Στσένκα Ραζίν» (βόλγα-Βόλγα) είς ο πρωταγωνι- 
στοΰν δ συμπαθής γερμανός καλλιτέχνης Χάνς "Ανταλ- 
μπερτ φόν Σλέτωβ καί ή Βέρα "Εγκελς. ‘Ως γνωστόν καί 
είςτήν βωβήν έκδοσιν-πρό όκταετίας-τόν ρόλον τοΰ Στσένκα 
Ραζίν ύπεδύετο δ αύτός καλλιτέχνης.

—Ή τελευταία άποκάλυψις τοΰ Κλάρενς Μπράουν, ή 
βιεννέζα ύψίφωνος Λουίζα Ράϊνερ, πρωταγωνιστεί εις τήν 
νέες ταινίες τής Μέτρο Γκόλντουϊν. «Ό βασιλεύς τών 
γυναικών» καί «Έσκαπάντ».

— Ή νεαρά νεοΰρκέζα "Ανν Λόριγκ βραβευθεΐσα είς 
διαγωνισμόν καλλονής είς Χόλλυγουντ, ύποδύεται πρω
τεύοντα ρόλον είς τό νέον φίλμ τής Μέτρο Γκόλντουϊν 
«Ρόμπεν Χούτ».

ΕΙΔΙΚΟΝ Ρ ΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 
ΰΗ/ν\. ΠΟΝΤΙΚΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO

TAAOSTQNOS ΑΡ. 8 ΑΘΗΝΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗΈΤΤΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ, 

Εργασία ύπευΰύνως ήγγυημένη καί άρτια άπό 
πόσης άπόψεως.

Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφωνων
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Ο ΑΚΑΝΘΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Τό πιό συγκινητικό φίλμ τής τελετταίας δεκαετίας. 

Πρωταγωνιστεί τό υπέροχο τρίο : 

ΑΝ ΧΑρΝΤΙΓΚ-ΐςΛΑΤΒ /V\npOVK-KONpAT ΝΑΓΚΕΛ 
Σκηνοθεσία τοΰ μεγάλου ρεζισέρ ΦΡΑΝΚ ΛΟΫΝΤ

Υ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ 
ραμα μέ τό φωτείνότερο 
' έ ρ ι » τής δθόνης, τήν I

ΤΕΜΠΛ 
καί ΤΖΑ1ΗΜ ΝΤΑΝ 

—
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΚ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ

Mid χαριτωμένη φιλμοπε^ττα με τό γοητευτικό ζευγάρι

ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΗΝΟΡ - ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ Μουσική ΒΕΡΝΕΡ ΧΕΎ’ΜΑΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΑΙ TO ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣ& 
ββ

Ιφ Β Λ Μ „
ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟ

ΜΟΥΒ1ΤΟΝ ND Ο
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 6 [Μέγαρον Καστόρι]
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ10

Έπί τέλους ήρχισε ν’ άλλάζη ή δψις τοΰ καιροΰ 
κα'ι έτσι δλοι οί θερινοί κινηματογράφοι έλπίζεται 
νά άνοίξουν τάςπύλαςτων συντόμως.Οί πλεϊστοι έξ 
αύτών είναι καθ’ δλα έτοιμοι καί δέν άναμένουν 
παρά μόνον τό σύνθημα τό όποιον έδόθη ήδη καί 
πάλιν άπό τόν «Ζέφυρον» τοΰ θησείου

’Εφέτος θά λειτουργήσουν ύπό τάς ιδίας ώς καί 
πέρυσι διευθύνσεις, οί γνωστοί θερινοί κινηματο
γράφοι ‘Α&ηνά, "Εσπερος, Άλκαζάρ, ’Αττικόν, Βικτω
ρία, Αΐντο, "Εντεν, Ζέφυρος, Αίγλη, Πεύκα, Δ. *Εκ&έ- 
σεως Ζαππείου, Στάδιον, Σαβοΐα, Βερντέν, Νεάπολις, 
Γκλόρια, Πανα&ήναια, Καπιτόλ, Κυβέλεια και Πανελ
λήνιον καί Πάλλας. Τό Ριάλτο θά λειτουργήση ώς 
έπιχείρησις τής Έλλην. Κινημ. Ένώσεως καί τόΝινδν 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. I. Σκενδερίδη ώς Σινέ- 
Βαριετέ. Έπίσης θά λειτουργήση ώς θερινόν καί 
τό Οϋφα Πάλας τής Πλατείας Συντάγματος.

Νέοι θερινοί θά λειτουργήσουν οί έξής; Έρ/·ής 
έπί τής όδοΰ Καρόλου τής έταιρίας «Πιτσάκη, Τζέμη 
καί Σια», Τιτάνια είς τό τέρμα ακριβώς τοΰ τράμ 
Παγκρατίου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ν. Σαμπατά- 
κου, πολυτελέστατος καί μέ ώραιότατα καθίσματα, 
έτερος ύπό τόν περίεργον ή μάλλον σαχλόν τίτλον 
Τάουμηε (περιστερά), πέραν τοΰ τέρματος τοΰ τράμ 
’Αχαμνών, έπί τής όμωνύμου όδοΰ καί τό Ρουαγιάλ 
έπί τής όδοΰ ’Ηπείρου ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Άλ. Μυράτ, είς τόν όποιον, ώς πληροφορούμεθα, 
θά προβάλλονται ταινίαι α' βιζιόν καί μέ τιμάς 
εισιτηρίου 25 δραχμών !

Πολύ περίεργος θερινή κινηματογρ. έπιχείρησις!
Είς τά προάστεια θά λειτουργήσουν ώς καί κατά 

τό παρελθόν έτος οί έξής θερινοί: Μπομπονιέρα καί 
Τιτάνια (Κηφίσσιά), Τιτάνια (Άμαρούσιον), Τιτάνια 
(Χαλάνδριον), Κρυοτάλ καί "Ετουάλ (Καλλιθέα), Ή· 
ρώδειον (Ν. Φιλαδέλφεια), Μόν Σινέ καί Σόνια (Βύ
ρων), καί οί γνωστοί κινηματογράφοι—θηριοτροφεία 
τής Νέας Ιωνίας Κρόνος καί'Αστήρ. Πιθανόν νά λει- 
τουργήση θερινός κινηματογράφος καί είς τήν Ν. 
Σμύρνην.

Καί είς τόν Πειραιά θά λειτουργήσουν δύο θερι
νοί έφέτος : Τό Σπλέντιτ είς τήν ταράτσαν τοΰ χει- 
μερινοΰ τοιούτου ύπό τήν διεύθυνσιν πάντοτε τών 
άδελφών Γιαμαλίδη καί έτερον έπί τής ταράτσας 
τοΰ καφενείου «Πάνθεον» εις τό Πασσά Λιμάνι ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μέντη. Τό θερινόν Παλλάς 
τοΰ κ. Ζερβοΰ μή έτοιμασθέν δέν θά λειτουργήση 
έφέτος.

**
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη

σαν είς τούς κεντρικούς α' βιζιόν κινηματογράφους 
καί κατά ήμερομηνίας, τά έξής έργα :

Τιτάνια, 11-17 Μαΐου «Είναι ώραΐα νάσαι έρω- 
τευμένος» καί 18-24 ίδιου “Μή μέ ξεχνάς,,.

Παλλάς. 11-17 Μαΐου «Γκάγκστερ» μέ τόν Μπουμ- 
πούλ, καί 18-24 «Ταξεΐδι χωρίς τέλος»,

Σπλέντιτ. 11-17 Μαΐου «Ό χορευτής μέ τή μάσκα» 
καί 18 24 ίδιου “Κλό Κλό,,.

Αττικόν. 1117 Μαΐου «Ρόδον τοΰ μεσονυκτίου», 
καί 18-24 Μαΐου «’’Ανθρωποι έν πολέμφ».

Πάν&εον. 11-17 Μαΐου «’Ακάνθινος δρόμος» καί 
18-24 ίδιου <’Η πριγκήπισσα διασκεδάζει» καί «Μο
νάχη στή ζωή».

Κοτοπούλη. 11-13 Μαΐου "Τό μυστήριον τοΰ έξπρές,, 
14-17 Μαΐου «Τό μυστικόν τοΰ ΦοΟ ΜαντσοΟ», 18-20 
Μαΐου «Τό έγκλημα ένός άθώου» καί 21-24 ίδιου 
""Ένα έξυπνο κόλπο,,.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον αί είς Α' βιζιόν προ- 
βληθείσαι ταινίαι είς τούς μεγάλους κεντρικούς Κίνημα- 
ογράφους, έπραγματοποίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

Έβδομδς 4 -10 Μαίαν 1936.
ΠΑΛΛΑΣ «Ρότσιλδ», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 4 Μαΐου Εισιτήρια 1352
Τρίτη 5 » > 1076
Τετάρτη 6 » > 1095
Πέμπτη 7 > > 1022
Παρασκευή 8 » > 794
Σάββατον 9 > » 1012
Κυριακή

ΤΙΤΑΝΙΑ «

10

Τό χιλ
Τό δλον 

ιάρικο», Γκ. Μορλαί,

2063
8413

Δευτέρα 4 Μαΐου Εισιτήρια 2557
Τρίτη 5 » * 1800
Τετάρτη 6 > » 1374
Πέμπτη 7 » » 1123
Παρασκευή 8 » » 785
Σάββατον 9 » » 1135
Κυριακή 10

Τό δλον
2026

10800
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή γυναίκα τής Ταβέρνας», Ίρέν Ντάν.
Δευτέρα 4 Μαΐου Εισιτήρια 702
Τρίτη 5 » » 780
Τετάρτη 6 > » 909
Πέμπτη 7 > > 654
Παρασκευή 8 » » 695
Σάββατον 9 > > 760
Κυριακή

ΑΤΤΙΚΟΝ

10

«Τόπο
Τό δλον » 

στά νειάτα», Λιάνε Χάϊντ.

1384
5884

Δευτέρα 4 Μαΐου Εισιτήρια 1056
Τρίτη 5 » » 1096
Τετάρτη 6 > » 1092
Πέμπτη 7 » > 1007
Παρασκευή 8 > > 763
Σάββατον 9 » » 1002
Κυριακή 10 » »

Τό όλον 
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ή Σκύλλα».

1896
7912

Δευτέρα 4 Μαΐου Εισιτήρια 960
Τρίτη 5 » » 988
Τετάρτη 6 » » 881
Πέμπτη 7 > > 775
Παρασκευή 8 » » 595
Σάββατον 9 » » 726
Κυριακή

ΚΟΤΟΠΟΥ

10
Τό δλον »

ΛΗ «Αγωνία αετών», Κ. Ρεμύ.

1079
6004

Δευτέρα 4 Μαΐου Εισιτήρια 533
Τρίτη .) » » 490
Τετάρτη 6

Τό δλον
507

1530
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Δακτυλικά αποτυπώματα», Κλ. Γκέΐμπλ
Πέμπτη 7 Μαΐου » 1329
Παρασκευή 8 » > 850
Σάββατον 9 > » 790
Κυριακή 10

Τό δλον
1307
4276

Έβδομάζ 11 — 17 Μαΐου 1936
ΠΑΛΛΑΣ «Γκάγκστερ», Ζίορζ Μιλτών
Δευτέρα 11 Μαΐου Εισιτήρια 2071
Τρίτη 12 » > 1369
Τετάρτη 13 » » 1θ83
Πέμπτη 14 » »
Παρασκευή 15 » * ·1θ
Σάββατον 16 » ’ 834
Κυριακή 11 » * __15bb

Τό δλον » 8037
ΤΙΤΑΝΙΑ «Είναι ωραία νάσαι ερωτευμένος», Κ. Χάρντ.
Δευτέρα 11 Μαΐου Εισιτήρια 939
Τρίτη 12 » » 977
Τετάρτη 13 » » 69ο
Πέμπτη 14 » » 620
Παρασκευή 15 » » °8υ
Σάββατον 16 » » 625
Κυριακή 17 » » 648

ΑΤΤΙΚΟΝ «Ρόδον τού μεσονυκτίου», Λωρ. Γιώγκ.

Τό δλον » 5090
ΠΑΝΘΕΟΝ «Άκάνθι νος δρόμος», Κλάϊβ Μπρούκ.
Δευτέρα 11 Μαΐου Εισιτήρια 745
Τρίτη 12 » » 838
Τετάρτη 13 » > 638
Πέμπτη 14 > » 690
Παρασκευή 15 » » 515
Σάββατον 16 » » 569
Κυριακή 17 » » 828

Τό δλον » 4823

Δευτέρα 11 Μαΐου Εισιτήρια 1151
Τρίτη 12 » > 1176
Τετάρτη 13 » » 1021
Πέμπτη 14 » » 1001
Παρασκευή 15 » 710
Σάββατον 16 » 820
Κυριακή 17 > » 925

Τό δλον 6804
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό χορευτής μέ τή μάσκα», Νάνσυ Κάρολ.
Δευτέρα 11 Μαΐου Εισιτήρια 290
Τρίτη 12 » » 398
Τετάρτη 13 » » 352
Πέμπτη 14 » 433
Παρασκευή 15 » 279
Σάββατον 16 » » 400
Κυριακή 17 » > 357

Τό όλον » 2509
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Τό μυστήριον τοΰ έξπρές».
Δευτέρα 11 Μαΐου Εισιτήρια 832
Τρίτη 12 > > 912
Τετάρτη 13 » » 610

Τό δλον » 2354

1026
763
603
979

3371

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ «Μυστικόν Φοΰ-Μαντσοϋ».
Πέμπτη 14 Μαΐου Εισιτήρια
Παρασκευή 15 » »
Σάββατον 16 » ’
Κυριακή 17 » »

Τό δλον
***

ΔιεδόΘη μετ’ έπιτάσεως ή φήμη, δτι τό άρμόδιον 
ύπουργεΐον μελετά καί θά έφαρμόση τό σύστημα 
τής δυναμικότητας διά τήν εισαγωγήν τών κινημα
τογραφικών ταινιών. Είμεθα είς θέσιν_νά βεβαιώσω- 
μεν δτι ή είδησις αδτη είναι έντελώς άνακριβής, 
τεθεΐσα εις κυκλοφορίαν ύπό τοΰ γνωσ τοΰ τύπου 
τοΰ κινηματογραφικού κύκλου τοΰ κ. Je sais tout τοΰ
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διαδώσαντος έπίσης δτι είς τήν έπί τής όδοΰ Στα
δίου άνεγειρομένην οικοδομήν Νικολούδη, γίνεται 
καί Κινηματοθέατρον καί μάλιστα δτι τήν ένοικία- 
σίν του διαπραγματεύεται καί γνωστός έπιχειρημα- 
τίας.

Καί ύστερα λέγουν δτι δέν πάσχει άπό μανίαν....
»"*

Διαταγή τής Κυβερνήσεως κατεσχέθησαν εις τά 
διάφορα τελωνεία τοΰ Κράτους αί κινηματογραφι
κοί ταινίαι αί παριστώσαι τάς έργατικάς ταραχάς 
Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών.

* ’*
Συνεχίζονται έντατικώς αί έργασίαι διά τήν άπο- 

περάτωσιν τών δύο νέων μεγάλων Κινηματοθεάτρων 
τής πρωτευούσης' τοΰ έπί τής όδοΰ Σταδίου καί 
έντός τοΰ περιβόλου τοΰ μεγάρου ’Αρσάκειου καί 
τοΰ έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου τοΰ «Έλλην. Κτη
ματικού Όργανισμοΰ». Παρά τάς καταβαλλομένας 
δμως προσπάθειας, είναι ζήτημα άν θά καταστή 
δυνατόν νά είναι έτοιμα έντός τοΰ προσεχοΰς ’Οκ
τωβρίου ή Νοεμβρίου καί ιδίως τό τής όδοΰ Πανε
πιστημίου. Τοιούτου είδους αϊθουσαι, άπαιτοΰσαι 
έγκαταστάσεις καί διακοσμήσεις έξαιρετικαί, δέν 
είναι δυνατόν νά περατοΰνται δπως-δπως.

Περί τής έκμεταλλεύσεως τών Κινηματοθεάτρων 
αύτών, είναι γνωστόν δτι, τό μέν τοΰ ’Αρσάκειου 
ένοικιάσθη ύπό τοΰ κ. Λέων. Παπαγεωργίου είς τό 
όποιον—άν ή πληροφορία μας είναι άκριβής—έδόθη 
τό όνομα Φοίβος, τό δέ τοΰ «Έλλην. Κτημ. ’Οργα
νισμού» είς τό όποιον θά δοθή τό όνομα «Ρέξ»,.κατά 
πάσαν πιθανότητα θά τό έκμεταλλευθή ή ίδιοκτή- 
τρια έταιρία ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Άλ. Σεκια- 
ρίδη.

* ■ *
Ή δημοσιευθεΐοα είς τό προηγούμενον,διαφήμησις 

ήχητικών μηχανημάτων τής Αμερικανικής Έταιρίας 
R. C- A. Potopbone μάς πληροφορεί δτι τήν άπο- 
κλειστικήν πώλησιν διά τήν Ελλάδα τών μηχανη
μάτων τής ΕΡΣΕΑ άνέλαβεν ό κ. Γεώργ. Παπαστό- 
φας, άντιπρόσωπος καί τών γνωστών μηχανημάτων 
“Σινεμεκάνικα,,.

Ή άνάθεσις τής άποκλειστικής πωλήσεως τών 
ήχητικών μηχανημάτων τής R. Α«, ήτις είναι ή 
μεγαλειτέρα ήλεκτρική έταιρία τού κόσμου, είς τόν 
κ. Γ. Παπαστόφαν, άποδεικνύει καί τήν άπόφασιν 
αύτής δπως διάδοση καί είς τήν χώραν μας τά ήχη- 
τικά κινηματογραφικά μηχανήματα αύτής άτινα μόνα 
έξ δλων τών άλλων προϊόντων της παραμένουν 
άγνωστα είς αύτήν, ένώ άντιθέτως έχουν καταλά
βει τήν πρωτεύουσαν θέσιν είς δλας τάς άλλας 
χώρας, λόγω τής άπολύτως φυσικής άποδόσεώς των 
καί τής τελειοτάτης κατασκευής των.

Είμεθα βέβαιοι δτι ή έκλογή τοΰ κ. Γ. Παπαστό- 
ψα, είδικωτάτου καί ίκανωτάτου διά τό έμπόριον 
τών κινηματογραφικών μηχανημάτων, θά συντέλεση 
άπολύτως είς τήν έπιτυχίαν τού σκοποΰ τής μεγά
λης αύτής έταιρίας καί θά ίκανοποιήση πάντα έπι- 
χειρηματίαν άγοραστήν τών τελειοτέρων ήχητικών 
κινηματογραφικών μηχανημάτων τοΰ κόσμου R.C.A. 
Photophone.

|| Η Kim ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ g
Πειραιεύς

Καπιτόλ. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο χονδρός καί ό 
λιγνός ύπό δίαιταν», «Παρέλασις τοΰ γυμνού», “Ρότσιλδ,, 
καί “Μοιραία γυναίκα,,.

Χάϊ-Αάϊφ, Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρίγκηψ Ί



 «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
«ΚIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ1ΚΟΣ ΑΣΤΗΡ» 13

ωάννη;», «Ζουανίτα», ‘’Τόπο στά νειάτα,, κοκ “Τό χιλιά
ρικο,,.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα «’Όνειρα πού σβύ- 
νουν», «Δικός μου γιά πάντα», “Ρομπέρτα,, καί Ανά- 
στασις,,.

Παλλάς, Προεβλήθησαν τά έργα «Ραντεβού στή Βιέν
νη», «Νατάσσα», “Ξαναγύρισε,, καί “Ηρωική παρέλασις,,.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ξανθή Κάρμεν», 
«Νύχτα γάμου», “’Αγάπα με γιά πάντα,, καί “Ρομπέρτα,,.

‘Εκλαίρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή προδοσία» καί 
«Μυστικός πράκτοορ 13».

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Κοράκι», «Τό 
«Τό στοιχειωμένο τραίνο», “Ηέπιφυλακή,, καί “Τό μυστικό 
τοΰ μπλε δοιματίου,,.

'Αλκαξάρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζοϋντεξ», «Ή κό- 
λασις τών καρχαριών» καί «Δράμα Ιπποδρομίου».
Θεσσαλονίκη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Άστατη γυναίκα» 
καί «Τό μυστικόν ένός αγνώστου».

Τιτάνια, Προεβλήθησαν τά «Χαρήτε τή ζωή σας» 
καί «Ή φίλη τής Α· έξοχότητος».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ζουανίτα» καί 
«Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο».

Πατέ. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τό μυστικόν τής 
λαίδης Χάμιλτον» καί «Ή κόλασις τοΰ Δάντε».

‘Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Χορός στό Σα
βόϊ», «Ό αόρατος άνθρωπος», «Εύθυμη ζωντοχήρα» καί 
«Πανικός».

‘Αλκαξάρ. Προεβλήθη «Ό λοχαγός Μπόμπυ».
Έϋνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Φλογισμένες καρ

διές» καί «Τ’ απόκρυφα τής Τσέκας».
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Ό αθώος ληστής», «Τό 

λιμάνι τών τίγρεων», «‘Ο άνθρωπος μέ τά δύο πρόσωπα» 
καί «‘Η σκιά τής παγόδας». >

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τελευταία έφοδος», 
«Τρομακτική έκκρηξις», «Ματωμένη χαραυγή» καί «Φλο
γισμένες καρδιές».

‘*Χ ίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Όταν ήμουν, 
κατάσκοπος», «Νύχτες Μόσχας», «‘Ορκίστηκες νά μ’ αγα
πάς» καί «Χορός στό Σαβόϊ».

Κνβέλεια. Προεβλήθησαν «Τό φάντασμα τής Άριζό- 
νας», «Είναι χαριτωμένος» καί «Βασιλική τίγρις».

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κεφάλι ένός 
ανθρώπου» καί «Πώς έσβυσε μιά αγάπη».
Πάτραι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μή με ξεχνάς», «‘Ο 
πρίγκηψ 'Ιωάννης», «Αί τελευταΐαι ήμέραι τής Πομ
πηίας», “Νύχτες Χαβάης,, καί “Ρεγγίνα,,.

Πάνϋεον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «’Επι
κίνδυνο κορίτσι», «Μή μέ ξεχνάς» καί «Έκβιασταί».

Πάνϋεον. (Ταράτσα) Προεβλήθησαν τά έργα «Έκτος 
Νόμου», «Τό φάντασμα τών θαλασσών» «‘Η προδοσία», 
“Στά νύχια τοϋ έκβιαστοΰ,, καί “Μυστηριώδης φακίρης,,,

Άνδριόπονλος
Σΰρσς

'Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα « Ο άσωτός υιός», 
«Ό μαύρος θάνατος», «Ή μαύρη ζούγκλα», τά ζουρνάλ 
τών κηδειών Κονδύλη, Βασιλέως τής ’Αγγλίας καί Βενι- 
ζέλου, «Ό γολγοθάς μιάς άτιμασθείσης» καί διάφορα 
Φόξ Νιούς. Συνοδινός
Δάριοοα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μπαντέρα», «Χρυ
σές μποΰκλες» «Μαύρη κόλασις», «Ή λέσχη τφν αύτοκτο- 
νούντων», «Ή νήσο; τών πειρατών», «Ό μεγαλείτερος 
έρως τοΰ Σούμπερτ», «Ρεγγίνα», «‘Η παρείσακτος», «Δι
πλό ρωμάντσο»,«Ή γυναίκες αγαπούν τόν κίνδυνο» «Τού
νελ 9 δέν άπαντά», «Γιατί νά δουλεύουμαι», «‘Ο βαρκά

ρης τού Βόλγα», «Δεσποινίς Λιζελότ», «Άστατη γυναί
κα», καί «Ό μικρό; ’Ιάκωβος».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τέ έργα «Φλόγες τοΰ πεπρω
μένου» «Νέες περιπέτειες τού Ταρζάν», «Ό δικτάτωρ» 
«Δέν είμαστε πειά παιδιά», «Κλό Κλό», «Ή Α. Μ. ό 
έρως», «‘Ο βασιλεύς τών βασιλέων», «Άριζόνιαν», «Ή 
μαύρη συμμορία», «Λουκρητία Βοργία», «Δυό καρδιές σ’ 
ένα βάλς», «Ξανθή Κάρμεν», «Ευτυχία», «Μιά νύχτα έ
ρωτος», «Δέν φοβούμαι τόν έροιτα», «Αμόκ», «Τό ήμερο- 
λόγιον μιάς ερωτευμένης», «Τό σπήτι τοΰ τρόμου» καί 
«Ό άσσος τοΰ άέρος». Μπακογιάννης
Σέρραι

Πάνϋ·εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μυστική συνεδρία- 
σις», «Σεκόγια», «Κλεμένη αγάπη», «Πολωνέζικο ρωμάν- 
τσο», Ταρζάν», «Εύθυμη ζωντοχήρα», «Σόζ μπίρ, ’Αλλάχ 
μπίρ» «Νεανικό όνειρο» καί «’Αόρατος άνθρωπος».

Κρόνιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τουραντότ», «Νο· 
κτοΰρνο», «Χρυσή πεταλούδα», «Μπαττερφλάι' «Μιά 
νύχτα έρωτος», «Πολισινέλ», «Χρυσές μποΰκλες», «‘Ο με
γαλύτερος έρως τοΰ Σοϋμπερτ» καί «Χαρήτε τή ζωή 
σας». Βατακίδης

Μυτιλήνη
Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαρώνος άτσίγγα· 

νος», «Φώς στό σκοτάδι», «’Εστεμμένοι είλωτες», «Χόπ- 
Λά», ή κηδεία τού Βενιζέλου, «Δάκρυα βασιλίσσης», «Δι
πλό ρωμάντσο», «Μιά νύχτα έρωτος», «Ραγισμένες καρ
διές», «Στά σύνορα», «Φολί Μπερζέρ», <Ή κωμωδία 
τής ζωής», «Στιγματισμένος», «Θέλω νά γίνω μεγάλη 
κυρία», «Μονάχη στή ζωή», «Ξανθή Κάρμει» καί διά
φορα Φόξ Νιούς.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό τελευταίο 
βάλς», «Μις Μπά», «Παρθένος μητέρα», ή κηδεία τοΰ 
Βενιζέλου, «Οί πειραταί τοΰ άέρος», «Καβαλλάρης φάν
τασμα», «Βίβα Βίλλα», «Άς ζήσωμε απόψε», «Μπαντέρα», 
«Κέρινες μάσκες», «Αύτοκρατορικός δρόμος», «Ό ήρως 
τής κολάσεως», «Μητρότης» καί «Καλλιέντε».

Σωφρονιάδης 
Κόρινθος

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Τά πάθη τοΰ Χρι
στού»’ «Ό κόμης Δράκουλας», «Δόκτωρ X.», «Τό πήδη
μα τοΰ θανάτου», «Ή παραμονή τής ναυμαχίας», «Πρώ
τη φλόγα» κοί «Τά χέρια πού μιλοΰν».

'Ατελιέ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαΰρα Ρόδα», «Οί 
καλικάντζαροι», «Βαμμένο πέπλο», «Παρθένος μητέρα», 
ή κηδεία τοΰ Βενιζέλου καί ήδη δίδει παραστάσεις ό 
θίασος Α. Μπούμπη. Φιλόπουλος
Ρίθυμνον

Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό ρωμάν
τσο μιάς δακτυλογράφου», «Ταρζάν καί ή σύντροφός 
του», «‘Η γάτα καί τό βιολί», <Τό βάλς πού δέν ξεχνιέ
ται», «Στή χώρα τών ονείρων», «Σιμαρούν» καί «Ό 
εΐσαγγελεύς». Όδ, Παπ.
Κομοτινή

‘Αττικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Μουλέν Ρούζ», 
«Τό βουνό τών κεραυνών», «Ό μεγαλύτερος έρως τοΰ 
Σοϋμπερτ», «Νυκτερινή περίπολος», «Φτερό στόν άνεμο» 
καί «Σμόκυ» άπαντα έπιτυχώς. Χατξηλυκούδης

■Χανιά

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «“Οταν ή πόλις 
κοιμάται», «Παραμονή τής Ναυμαχίας», «Τό βαμμένο 
πέπλο» καί «Θά πάρω ένα εκατομμυριούχο». Προσεχώς 
θά δοθοΰν ύπό θιάσου μερικαί παραστάσεις καί θά επα
κολουθήσω ή προβολή τών έκλεκτοτέρων ταινιών νέας 
παραγωγής.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό μυστικόν τής 
κ. Μπλάνς», «‘Ο ληστής τοΰ Τεξάς», «Ατρόμητοι αερο
πόροι», «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Νύχτες Πετρου-

πόλεως», «‘Η πάλη τών γιγάντων», «Στόν παράδεισο 
δικτάτωρ» καί «’Αόρατος σκιά». Κολλάρος
'Ηράκλειον (Κρήτης)

Πουλακάκη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κατακτητής 
τών θαλασσών», «Τυφών», «"Οταν δ έρως ψυθιρίζει», “Τό 
βάλς τοΰ Δουνάβεως,. καί “Λουκρητία Βοργία,,.

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Επικίνδυνη κλη
ρονομιά», «’Εστεμμένοι είλωτες-, «'Ερωτική ραψωδία», 
«Ροκαμβόλ» καί "Χρυσές μποΰκλες,,.

Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί παράδοξοι τα- 
ξειδιώται», «Ή κοιλάς τοΰ μυστηρίου», «Ό άνθρωπος 
άπό τό νέο Μεξικό», «'Αλήτες τοΰ Τέξας» καί “Γό έγ
κλημα τοΰ λεωφορείου,,.
Ξάνθη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρίτα», «Νύχτες 
Μόσχας», «Ό Σαρλό) στό μέτωπο», «Ματωμένα ίχνη» 
καί Φόξ Νιούς.

Πάνϋεον Αργεί
ΠαρασχΙδης

Aiyiov
Μπούφαλο. Προεβλήθησαν τά έργα «Δέν είμαι έγω 

ό ένοχος», «Ό βασιλεύς τής ’Αρένας», «Ποτέ πειά δέν 
θ' άγαπήσω», «'Ερωτικό ρωμάνισο», ή κηδεία τοΰ Βενι
ζέλου, «Τό τελευταϊον βάλς τοΰ Σοπέν» καί «Μιά γυναί
κα, χαμόγελο, ζωή».

‘Ανάπλασις. Προεβλήθησαν τά έργα «Μονάχη σιή 
ζωή», ·Κβό Βάντις», «Ό προσωπιδοφόρος παλαιστής», 
«Καζαιόβα», «Ό τυχοδιώκτης», «Ό λευκός άετός», «‘Π 
νήσος τών θησαυρών» καί «‘Ο διάβολος είναι γυναίκα». 
Προσεχώς «Κάστα Ντίβα», «Μαΰρα Μάτια», «Ζουανίτα», 
«Βίβα-Βίλλα», «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα» κ. ά.

Καρβέλας
Βόλος

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαμμένος πέπλος» 
«Νοσταλγία», «Ό Βαρκάρης τοΰ βόλγα» καί «Σκιές πού 
περνοΰν».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό Μαύρο Δωμά
τιο», <Τό ασθενές φΰλον», «Νύχτα γάμου» καί «Ό άν
θρωπος τών δύο κόσμων». Χ· Π.
Καβάλλα

‘Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ζουζοΰ», «Χορός 
στό Σαβόϊ», «Χρυσές μποΰκλες» καί «Μέσα στή θύελλα».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ματωμένη χαραυ
γή», «Ή πρώτη φλόγα», «Κατηγορούμενε ομολόγησε» 
καί «Ό μεγαλείτερος έρως τοΰ Σοϋμπερτ».

Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «*Η νήσος τών χα
μένων άνθρώπων», «Δέν φοβούμαι τά κόλπα σου», «Ό 
άνδρας πού κάθε μιά ποθεί», «“Ιχνη γιγάντων», «Διαρ- 
ρήκτρια», «Τό βουνό τώνκεραυνώτ» καί «Ό πιλότος τοϋ 
θανάτου». Βασιλάκος
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «'Αγάπα με γιά πάν
τα», «Τό παιδί τοϋ καταδίκου», «Είμαι ένας δραπέτης», 
«Σκάρφες», «Χονδρός καί Λιγνός», «Γκράντ Ότέλ», «Ό
ταν ήμουν κατάσκοπος», «Τουραντό», «Έπιζόντ» καί 
«Τό δράμα τοΰ μεσονυκτίου».

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κεφάλι ένός 
άνθρώπου», «Ό Τσάρλυ Τσάν στό Λονδϊνον», «Ό Σαρ
λό) στό μέτωπο» καί «Νυκτερινή περίπολος».

Γοριδάρης

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

'Οδός Εμμανουήλ Μπενάκη Τ Α.α 
^Τηλέφωνον 23-593 — ΑΘΗΝΑΙ

ΟΦΥΑΑΚΠΜΕΝΟΣΤΗΗΙΗΪΟΥ ΤΟΝ ΚΑΡΧΑΡΙΒΜ
* Η μεγάλη αυτή παραγωγή τής «20ος Αιών - Φοξ> 

προβάλλεται κατ’ αύιάς μέ καταπληκτικήν επιτυχίαν 
είς τά μεγάλα κινηματοθέατρα τής 3Αμερικής. Είναι 
τρόπον τινα ή ύπόθεσις Ντρέϋφους τής Αμερικής. 
Μία μεγάλη δικαστική πλάνη εγεινε αφορμή νά κατα- 
δικασθή ό δό*τωρ Μώντ ώς φονεύς τοΰ προέδρου τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών ’Άμπρααμ Λίνκολν καί νά τοΰ 
επιβληθούν αφάνταστα μαρτύρια.

Οι κριτικοί ομολογούν ότι αί ρεαλιστικώτεραι σκη- 
ναί τοΰ «Είμαι δραπέτης» ώχριοΰν εμπρός εις τάς πα
ρόμοιας τοΰ «Φυλακισμένου τής νήσου τών καρχαριών».

«ΙΙοτέ άλλοτε, γράφει τό «Motion Picture», ο κινη
ματογραφικός φακός δέν απέδωσε τόσον ζωντανές σκη
νές μαρτυρίου καί ποτέ άλλοτε φίλμ δέν συνεπήρε κυ
ριολεκτικά τόσον τούς θεατάς όσον αύτό».

Είς τό φίλμ, τό όποιον έσ χηνοθέτησεν με την γνω
στήν δεξιοτεχνίαν του ό Τζών Φόρντ, πρωταγωνιστούν 
ό Γουώρνερ Μπάξτερ καί ή Γκλόρια Στούαρτ.

Τό φίλμ αύτό περιλαμβάνεται είς τό πρόγραμμα 
1936—1917 τής «Φόξ Φίλμ».

0 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ
Είδαμε πολλά πολεμικά δράματα έως τώρα είς 

τόν κινηματογράφον «Ή Μεγάλη Παρέλασις» καί 
τό «Πόσον έστοίχισεν ή νίκη» είς τόν βωβόν, τό «Δυ
τικόν Μέτωπον», «Ούδέν νεώτερον άπό τό μέτωπον», 
«Ξύλινοι σταυροί», γιά νά άναφέρωμε τά κυριώτερα 
μας έδωσαν δλην τήν εικόνα τοΰ πολέμου, μέ τήν 
φρίκην καί τό μεγαλεΐον του ΤΙ περισσότερον μπο
ρούσε νά μας δώση ό κινηματογράφος;

Καί δμως τό μεγάλο φίλμ τής «Φόξ-20ος Αιών», 
πού φέρει τόν τίτλον «Ό δρόμος πρός τήν δόξαν» 
καί πού τώρα μόλις έπερατώθηκε τό «γύρισμα» του, 
υπερβάλλει σέ δραματικότητα καί σέ συγκίνησι δλα 
τά γνωστά πολεμικά φίλμ καί μας δίνει κάτι τό 
άπολϋτως νέο καί πρωτότυπο. Σκηνοθέτης του είναι 
ό περίφημος Χάουαρντ Χώκς, δ όποιος έπλούτισε 
τήν κινηματογραφικήν Τέχνην μ’ ένα έργον εξαιρε
τικής ωραιότητας.

Πρωταγωνιστεί ένα πρωτοφανές σύνολον ηθο
ποιών. ’Αρκεί νά σημειώσωμεν δτι μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται ό Φρέντερικ Μάρς, ό Γουώρνερ 
Μπάξτερ, ό Λάϊονελ Μπάρυμορ καί ή ώραιοτάτη 
Τζούν Λάγκ.

ΥΠΟ ΔΥΟ ΞΗΜΔΙΑ:*
Σπάνια ή κοινή γνώμη υποδέχτηκε στήν ’Αμερική 

φιλμ μέ τόσον ενθουσιασμό δπως τό «'Υπό δύο 
σημαίας». Τό έργον αύτό, παρμένο άπό τό πασί
γνωστο μυθιστόρημα τής Ούίντα, έκτυλίσσεται στίς 
γαλλικές άποικίες καί πραγματεύεται τούς ήρωϊ- 
σμούς καί τά κατορθώματα μιάς μικρούλας γαλλίδος 
μέ μεγάλα αισθήματα καί μέ άφάνταστο θάρρος. 
Τόν δύσκολον αυτόν ρόλον, πού έπρόκειτο κατ’ 
άρχάς νά ύποδυθή ή Σιμόνη Σιμόν, έρμηνεύει μέ 
πολύ μπρίο ή μεγάλη «στάρ» Κλωντέτ Κολμπέρ. 
Παρά τό πλευράν της εμφανίζονται ό συμπαθέστα
τος Ρόναλντ Κόλμαν, δ γίγας εις άνάστημα καί είς 
τέχνην Βίκτωρ Μάκ Λάγκλεν καί ή ώραιοτάτη Ρό· 
ζαλιντ Ροΰσσελ, ή όποία θεωρείται ώς μιά άπό 
τάς έλπίδας τοΰ άμερικανικοΰ κινηματογράφου. _'Η 
σκηνοθεσία οφείλεται είς τόν Φράνκ Λόϋντ, δ όποιος 
μέ τό έργον αύτό άποκτά αυτοδικαίως τόν τίτλον 
τοΰ μεγαλυτέρου άμερικανοΰ ρεζισέρ.



ΟΙ ΡΕΝΤΡΕΣΕΡ ΦΙΛΙΠΣ
Τί κερδίζετε έπί εν έτος, (διά τήν Αλλαγήν τοϋ ρεύματος άπό τριφασικού είς συνεχές) χρήσιμο- 

ποιοϋντες, Αντί τών γνωστών Γκρούπ, Ρεντρεσέρ Φίλιπς

ΡΕΝΤΡΕΣΕΡ τύπου 2X45 No 1925 

(Είναι στά 90 VOLT διά 2 ή 3 "Αρκ 
συνολικής Αποδόσεως 90 AMPER)

Αξία δρχ. αύτοϋ 32 000

ΓΚΡΟΥΠ στά 90 AMPER
(Είναι διά 110 VOLT διά 2 ή 3 "Αρκ 

συνολικής Αποδόσεως 90 AMPER)
’Αξία αύτοϋ δραχ. 37.000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛίΙΣΕΩΣ ΕΙΣ 10.000 ΩΡΑΣ
ΡΕΝΤΡΕΣΕΡ ΦΙΛΙΠΣ
1ΟΟΟ ώρες X8.10Χ-^^-Χ 2 δρχ. τό 

oU
κιλοβάτ καί διά ταύτόχρονον
λειτουργίαν 2 ή 3 Άρκ δρχ. 20 250

8000 ώρες X 4 05 X 2οΟ
δρ τό κιλοβάτ καί διά λειτουργίαν

ένός μόνον &ρκ δρχ. 81.000
1ΟΟΟ ώρες X Ο 2 X 2 δρχ τό 
κιλοβάτ καί διά λειτουργίαν χωρίς

τροφοδότησιν αρκ δρχ. 400
Τό όλον δρχ. 101.650

ΣΥΝΗΘΕΣ ΓΚΡΟΥΠ
1000Χ8.10Χ-^§-Χ2 δρχ. τό κιλό-

ο 5
βάτ διά λειτουργίαν 2 η 3

&ρκ δρχ 24.923
8000 X 4.05 X^iS-X 2 δρχ 

ο u
τό κιλοβάτ διά λειτουργίαν
ένός μόνον &ρκ δρχ. 129.60D
1000X2X2 δρχ. τό κιλοβάτ 
διά λειτουργίαν Αν ευ τροφοδο

τήσεως δρχ. 4.000
Τό δλον δρχ. 158.523

έξάγεται Από τήν Ανωτέρω συγκρισιν έ'χομεν διαφοράν καταναλώσεως 
σέ έργασίας 1ΟΟΟ ώρών

Καί διαφοράν Αξίας Ρεντρεσέρ Από Γκρούπ
Δρχ. 56.873

» 5000
'Ολικόν κέρδος » 61.873

ΗΤΟΙ 39 θ)ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ Π
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ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ
Τοΰ μεγάλου συγγραφέως τών άστυνομικών έργων 
ΕΝΤΓΑΡ ΟΥΑΛΛΑΖ είναι και μία έπιτυχία. 

Τό νέο του αστυνομικό έργο

ίΑΚΤΪΛΙΚί ΑΠΟΤΥΠΟΜΗΑ
είναι άνώτερο άπό κάθε άλλο σέ δράσι, περιπέτεια και γούστο.

Είναι ή τραγική ιστορία ένός νέου πού γιά τήν 
άπόκτησι πλούτου <αί δόξης θέτει παν ιερόν 
είς τήν διάθεσιν τών αίμοβόρων ληστών.

Έργον ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΝ - ΣΤΓλΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ - ΕΝΘΘΤΣΙβΛΕΣ
ΤΠΕΡΟΧΟΝ

μέ πρωταγωνιστάς τού; ασυναγώνιστους

Ρ 0 Ζ A Ρ ΜΠΑΡΟΕΛΜΕΣ - BC Λ A Ρ Κ Γ Κ Ε ϊ Μ Π Λ 
καί τήν πεντάμορφη ΦΑΟΥ ΡΑΙΥ

Προεβλήθη εί; τόν Κινημ)γράφο & 6 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ s s

3 ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΧΤΕΡΕΧ 3
Λάμπουν μέ τήν ώμορφιά τους, τή χάρι τους, τήν ύπέροχη ήθο- 
ποιοΐαν τους στήν περίφημη καί τελευταίαν δημιουργία τους

ΤΟ ίίΚΛΗΜΑ ΕΙΙΟΣ ΑΒΡΟΥ
ΝΤΟΥΓΚΛΑΖ ΦΑΟΡΜΠΑΝΚΖ

AQPETTA ΓΙΩΓ = ΦΙΦΗ ΝΤΟΡΖΑΙ
Δράμα άφθάοτου πλοκής και ενδιαφέροντος είς 
τό όποιον οί έρμηνευταί του άναδεικνύονται 

— αντάξιοι τής φήμης των.---- —

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΑ8ΤΗΖ

WARNER BROSS -fIRSI ΝΛΤΙΟΝΗ FILMS HEUflS β.Ε.
ΟΔΟΖ ΠΑΤΜΖ8ΩΝ 32 - AOHNA8
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