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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

EIKONES ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ
Προ σαραντα περίπου έτών έγεννήθη δ κινηματο
γράφος. Σήμερον γεννάται ή τηίεόρασις, κοί μαζύ της
φώτα καί εικόνες προσπαθούν νά διανύσουν τούς δρό
μους εκείνους τοΰ αίθέρος, είς τ ούς όποιους μέχρι τίνος
έκυριορχοΰσε μόνον ό ήχος.
Λέγουν, δτι ή τηλεόρασις έρχεται μέ κάποιαν καθυστίρησιν. Άνεμένετο άπό τεσσάρων ή πε’ντε έτών Τό
ραδιοφωνον διεδόθη ταχύτατα καί έτελειοποιήθη άρκετά,
ένφ ή τηλεόρασις έζοΰσε μίαν ζωήν περιωρισμένην είς
τό ημίφως τών έργοστασων. ’Αλλά μεταξύ ραδιόφωνου
καί τηλεοράσεως υπάρχει μία μεγάλη διαφορά, ή όποια
δέν φαίνεται έκ πρώτης όψεως. Είνε ή διαφορά ποΰ
υπάρχει μεταξύ μιας μεγάλης μουσικής συμφωνίας καί
ένός μικρό» ρόδου.
"Ενα έλάχιστον μέρος τοΰ δευτερολέπτου είνε μία
χρονική περίοδος έξαιρετικώς ανεπαρκής διά ν" άκούση
κανείς μίαν ολόκληρον μουσικήν έκτέλεσιν, ένφ αρκεί
διά νά ίδή ένα λουλούδι. Έάν, δπως καί τούς ήχους τής
ορχήστρας, παρατηρήσωμεν τό τριαντάφυλλον στίγμα πρός
στίγμα, καί δχι έν τφ συνόλφ του, θά μείνη αόρατον,
κρυμμένον είς τήν μονότονον έκείτην αλληλουχίαν τών
φωτεινών ατόμων είς τά όποια τό έχωρίσαμεν.
Τό μάτι θέλει τήν σύνθεσιν, ένφ τό αυτί απαιτεί
τήν άνάλυσιν. Συνολική θέα άπό ένα μέρος, αλληλουχία
ηχητικών κυμάτων άπό τό άλλο. Κατά τό χρονικόν διά
στημα, πού είνε μόλις αρκετόν ν* άκούσωμεν μίαν μουσι
κήν νόταν, το μάτι ήμπορεϊ νά ίδή δλα δσα συμπεριλαμβάνονται μέσα είς έναν άπέραντον ορίζοντα. Αύτή είνε
λοιπόν ή διαφορά ποΰ χωρίζει τήν ραδιοφωνίαν άπό τήν
τηλεόρασιν.
*
»»

Ό αιθήρ, γεμάτος ήδη άπό ήχους πού παίζουν ένα
είδος κυνηγητό, άρχίζει νά γεμίζη καί άπό εικόνας, χωρι
σμένος καί αύτάς είς άτομα φωτός, πού καταδιώκονται
είς τήν άτμόσφαιραν. Οί δρόμοι τοΰ αίθέρος δμοιάζουν
μέ άπειρα τριχοειδή άγγεϊα, άπό τά όποια δέν ήμποροΰν
νά περάσουν παρά μόνον άτοια φωτός ή ήχου. Δι’ αύτό
λοιπόν, διά νά γίνη έκπομπή άπό ένα σταθμόν, αί ^σκηναί πρέπει προηγουμένως νά διαλυθούν είς μικροσκοπικά
φωτεινά στίγματα. Έπειτα, τά στίγματα αύτά άναχωροΰν
ένα πρός ένα, ταξιδεύουν είς τούς αιθέρας άλληλοκατα·
διωκόμενα καί φθάνουν είς τήν οθόνην τού δέκτου. "Όλα
δέ αύτά γίνονται μέ τόσην ταχύτητα, ώστε νά παρουσιά
σουν τήν άπαιτουμένην σύνθεοίν, σάν νά εϊχαμεν δλόκληρον τήν εικόνα πρό οφθαλμών.
Έπί τής διαφανούς οθόνης τού δέκτου, κάθε φω
τεινόν στίγμα παραμέιει έλαχιστότατον χρονικόν διά
στημα, μόλις ένα έκατοστόν χιλιοστού τοΰ δευτερολέπτου,
καί,μετά εξαφανίζεται διά ν’ άφήση τήν θέσιν του είς
τί» επόμενον φωτεινόν άτομον, καί ούτω καθ’ εξής, Κάθε

στίγμα παρουσιάζεται εις τό πλευράν τοΰ προηγουμένου
και καταλαμβάνει τόν χώρον του. Ό οφθαλμός τα συγ
χέει δλα αύτά καί βλέπει μαζύ δλα τά στίγματα, άκόμη
καί έκεϊνα πού έχουν ήδη άντικατασταθή άπό χιλιάδας
άλλων. Καί ή τηλεόρασις λοιπόν είν<· καταπληκτικόν άποτέλεσμα τής ταχύτητος, άκριβώς δπως τό άεροπλάνον, τό
όποιον στηρίζεται είς τόν άέρα λόγφ τή; ταχυτάτης κινήσεως τής έλικος.
Τό νέον θαύμα τής τηλεοράσεως, καθώς καί τό πα
λαιόν ή'.η τοΰ κίνημα :ογράφου, βασίζεται άπολύτως έπί
τοΰ γεγονότος, δτι ίέν κατορθώνει νά λησμονήση άμέσως
κάτι τό όποιον είδε. ‘Η είκών παραμένει είς τό οπτικόν
νεΰρον περίπου ένα δέκατον τοΰ δευτερολέπτου, μετά τήν
πραγματικήν της έξαφάνισιν. Έάν κανά τό διάστημα αύτό
δέκα χιλιάδες στίγματα διατεθούν έπί τής οθόνης τοΰ
δέκτου, ό οφθαλμός τά βλέπει μαζύ, ηνωμένα. Βλέπει
δηλαδή, δχι μίαν άλληλουχίαν στιγμάτων, άλλά τήν ει
κόνα ολόκληρον. Καί αί παλμικοί αύταί δονήσεις τοΰ
φωτός, χάρις είς τήν έλαχίστην έκείνην παραμονήν τής
είκόνος έπί τοΰ δπτικοΰ νεύρου, μεταβάλλονται είς τό γε
λαστόν πρόσωπον μιάς ώραίας γυναικός ή μίαν άλλην
εικόνα οίανδήποτε.
Ή τηλεόρασις είνε ή καταπληκτική έκείνη τέχνη διά
τής όποιας έξαπατάται ή δρασίς μέ τήν ταχύτητα.’Αλλά καί
ολόκληρον τό σόμπαν είνε τό άποτέλεσμα μιας παρό
μοιας τέχνης : ύλη ή ύλη πού μάς περιστοιχίζει δέν είνε
παρά μία άπάτη, έναντίον όχι μιάς, άλλά καί τών πέντε
αίσθήσεών μας.

**♦

Είς τό βασιΛ,ειον τοΰ αίθέρος δεσπόζει ένας πολύ
περίεργος νόμος. Ήχοι καί “εικόνες πρέπει νά διαλυ
θούν είς τά στοιχεία έκ τών όποίων άπετελέσθησαν. Μό
νον δ,τι δέν είνε σύνθετον έχει δικαίωμα ζωής είς τούς
αιθέρας. Οί ήχοι δμως φθάνουν ήδη σύνθετοι είς τό μι
κρόφωνου τοΰ σταθμού έκπομπής, άκριβώς επειδή μετα
δίδονται εις τόν άέρα ύπό μορφήν κυμάτων. Λόγφ τοΰ
γεγοιότος αύτοΰ, τόσον άπλοΰ καί συγχρόνως τόσον πο·
λυκλόκου, ή ραδιοφωνία έχει ζωήν είκοσι έτών, ένφ ή
τηλεόρασις μόλις τώρα άρχίζει νά ζή, άφοΰ έπί εΐκοσιν
έτη έγίνοντο πειράματα διά τήν διάλυσιν καί έπανασύνθεσιν τής είκόνος.
Έπίσης καί αί εικόνες πού τυπώνονται είς τάς έφημερίδας καί τά περιοδικά, άποτελοΰνται άπό μυριάδας
λευκών καί μελανών στιγμάτων τοποθετημένων πολύ
πλησίον άλλήλων. ’Αρκεί νά ίδή κανείς μίαν εικόνα μέ
φακόν, διά νά διακρίνη τά στίγματα άπό τά δποία άποτελεϊται. Τ6 πρόβλημα τής τηλεοράσεως είνε τό εξής :
μεταβίβασες τών στιγμάτων αύτών, ένα πρός ένα καί μέ
τοιαύτην ταχύτητα, ώστε νά δυνηθή ό οφθαλμός νά τά
ίδή δλα μαζύ. "Οσον μικροτέρα είνε ή μεταβιβαζόμενη

είκών τόσον δλιγώτερα είνε τά στίγματα καί συνεπώς
εύκολωτέρα ή μεταβίβασις.
Είνε εύκολος ή μεταβίβασις μιάς είκόνος πού έχει
τό μέγεθος γραμματοσήμου καί άποτελεϊται άπό χονδρά
στίγματα. Δύσκολος δμως είνε ή με ταβ βασις μιάς είκόνος
μεγέθους κάρτ-.τοοτάλ καί άποτελουμένης άπό μικροσκοπικά στίγματα, κατάλληλα δμως διά τόν άνασχηματισμόν
τής είκόνος. Έπί τσΰ σημείου αυτού οί τεχνικοί μόνον
τελευταίως κατώρθωσαν νά σημειώσουν επιτυχίαν. Ή
πρός μεταβίβασιν είκών χωρίζεται εις 10 χιλιάδες στίγ
ματα, τά όπ ιία μεταβιβάζονται εις διάστημα ένός εικοστού
πέμπτου τοΰ δευτερολέπτου.
,
***
Άκριβώς ό κινηματογράφος, τόν όποιον ή τηλεόρασις τείνει νά έκτοπίση, προσέφερε τήν μεγαλειτέραν
βοήθειαν είς τόν νέον αύτόν κλάδον τής τεχνικής πού
έγεννήθη διά νά τόν φονεύστ). Ή κατασκευή τών κινη
ματογραφικών τ ανιών έχει ώς βάσιν τήν άρχήν τή; νέας
τηλεοράσεως. Καί λέγομεν νέας, δ όιιύπάρχει καί παλαιό,
έκείνη πού δέν ήθελε νά πάρη ώς βάσιν τόν κινηματο
γράφον καί κατέληξεν είς τά μουσεία. Δέν υπάρχει άμφιβολία, δτι είνε δυσκολώτερον νά χωρίσωμεν είς μυριάδας
στίγματα μίαν σκηνήν έκ τοΰ φυσικού παρά μίαν φωτο
γραφίαν. Μέ τόν κινηματογράφον ή σκηνή αύτή άναπαρίσταται είς διάστημα ένός δευτερολέπτου, μέ 25 φωτο
γραφία;. "Ιδού λοιπόν λυθέν θεωρητικώς τό πρόβλημα
τής τηλεοράσεως : δχι μεταβίβασις μιάς σκηνής έκ τού
φυσικού, άλλά διά μέσου τής κινηματογραφικής ταινίας,
πού περιέχει ήδη τήν εικόνα έν αναλύσει.
Τά τελευταία πειράματα άπέδειξαν δτι ή τηλεόρασις
εύρίσκεται ήδη είς τά πρώτα της βήματα. ‘Ολίγα δέ έτη
θά είνε άρκετά διά νά έχωμεν τόν όμιλοΰντα κινηματο
γράφον είς τό σπίτι μας δπως τώρα έχομεν τό ραδιόφωνον. Έν στενή συνεργασίφ μετά τού ραδιοφώνου, δ κινη
ματογράφος θά σημειώση τότε μίαν νέαν έποχήν καί θά
φθάση είς τό άπόγειον. ΔΓαύτό πρέπει νά τόν βγάλωμεν
άπό τάς σκοτεινά; αίθούσας προβιλής καί νά τόν έμπιστευθώμεν είς τά ραδιοκύματα. Ή έπιτυχία είνε ζήτημα
όλίγων έτών.
Είναι πολύ πιθανόν, δτι είς τό μέλλον ή τηλεόρασις
θά έγκαταλείψη τήν κινηματογραφικήν ταινίαν διά νά
πσίρνη εικόνας εκ τοΰ φυσικού. Ενδιαφέροντα πειράματα
έγιναν ήδη είς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου. Άπό πρακτικής
δμως πλευράς τούτο δέν έχει μεγάλην σημασίαν. Πράγ
ματι, τί σημασίαν έχει άν αί εικόνες έλήφθησαν έκ τοΰ
φυσικού ή άπό μίαν ταινίαν; Ό κινηματογράφος έσημείωσεν ήδη μίαν καταπληκτικήν πρόοδον, πράγμα τό
οποίον μάς δίδει πολλάς έλπίδας διά τήν πρόοδον τής
τηλεοράσεως.
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Η KINHM. ΚΙΗΗΪΣ ΕΙΣ ΤΗΗ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, (τοΰ τακτικού άντσποκριτοΰ μας).
—Ή κινηματογραφική κίνησις τή; Αίγύπτου διέρχεται,
άπό διετία: σχεδόν, κρίσιν λόγφ άφ’ένός τών κακών ται
νιών καί αφ’ έιέρου τής οικονομικής δυσπραγίας. Άν
έξαιρέση τις τά δύο μεγολείτερα κινηματοθέατρα τό
«Ριάλτο» καί τό «Ρουαγιάλ» είς τά όποια μπορεί νά προστεθή καί τό «Ρέξ», τό οποίον προέβαλε καί τάς παρα
γωγός τής U.F.A. δύο έτών μέ τιμάς ήλαττωμένας κατά
50 ο)ο λόγφ τού μποϋκοτάζ τών Ισραηλιτών, όλα τά άλλα
κινηματοθέατρα, μόλις καί μετά βίας κακώρθωσαν νά
σταθούν.
Τό ώραϊον δμως είναι, δτι οί έβραϊοι τής Αίγύπτου,
σάν γνήσιοι απόγονοι τοΰ Μωϋσέως, μόλις ήλαττώθησαν
αί τιμαί τού Rix είς τό ήμιιυ, δπου προεβάλλοντο ταινίαι γερμανικοί άμέσως έμετριάσθη τό έθνικόν των μίσος
κατά τών γερμανικών ταινιών.
Τό Γχωμδν παρέμεινε κλειστόν καθ’ δλην τήν χειμεπινήν περίοδον καί μόνον κατά τάς έορτάς τοΰ Βαϊραμίου έδωσε μερικά; κινημ. παραστάσει; μέ έργα αιγυ
πτιακής παραγωγής, άλ/.ά καί αύταί ήσαν άνεπιτυχεϊς.
Τό Ράντιο έπίσης, κατεδαφίσθη.
Πρό τριών περίπου μηνών ένεφανίσθη καί πάλιν είς
τήν πόλιν μας ό κ. Μαδράς μέ τήν «Πενταγιώτισσά» του
τήν δποίαν έπρόβαλε εις κάποιον κινηματογράφον τών
προαστείων μέ τιμάς εισιτηρίων 10 — 15 μιλιέμ.
Κατόπιν άποφάσεως τής Κυβερνήσεως, δ εισαγωγικός
δασμός τών Κινημ ταινιών αύξάνεται άπό 100 γρ· διατιμ.
τό κιλόν, είς 500.
Σειρηνιδης

ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒΣΚΥ
Ό γνωστός Ρώσσος σκηνοθέτης τής ταινίας «Ρασποϋτιν» Ρίχαρντ Μπολεσλάβσκυ, πρόκειται ν’ άρ·
χίση προσεχώς τό «γύρισμα» μιας νέας δραματικής
ταινίας ύπό τόν τίτλον «Κορίτσια τοΰ Μανχάτταν»,
μέ πρωταχωνιστάς τούς Τράντοντ Τόντ, Μωρίν Ο’
Σούλλιβαν καί Λουΐς Στόν.

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΛΟΓΑ

**»

Είναι ό τίτλος μιά; νέας ταινίας τοΰ γνωστού σκηνο
θέτου "Εντμοντ Γκούλντιγκ, ό όποιος έγραψε καί τήν
ύπόθεσιν καί διηύθυνε τήν ταινίαν «"Οταν μιά γυναίκα
άγαπά», μέ πρωταγωνίστριαν τήν Νόρμα Σήρερ.
Είς τήν «έσωτερική φλόγα» θά πρωταγωνιστήσουν οί
Χέρμπερ Μάρσαλλ καί 'Αν Χάρντιγκ.

Ή μεγάλη αύτή έφεύρεσις έχει φυσικά, καί τά τρωτά
της. Καί ένα άπό τά σπουδαιότερα τρωτά είνε δτι απαι
τείται ή χρησιμοποίησις μόνον βραχέων κυμάτων. Τά
κύματα 200 έως 600 μέτρων πού χρησιμοποιούνται συνή
θως άπό τήν ραδιοφωνίαν, δέν είνε καθόλου κατάλληλα
διά τήν τηλεόρασιν, ή τις απαιτεί κύματα πέντε έως έξη
μέτρων. Αί δυσκολίαι αρχίζουν άπ
* έδώ. Διότι τά βραχέα
αύτά κύματα δέν ήμποροΰν νά διανύσουν μεγάλος απο
στάσεις. ΔΓ αύτό λοιπόν, ή τηλεόρασις άναγκαστικώς θά
είνε περιωρισμένη είς κάθε πόλιν.
Τά μικρά αύτά κύματα έκπεμπόμενα άπό έναν ιστόν
εύρισκόμενον είς τό κέντρον μιάς μεγαλουπόλεως, δέν θά
δυνηθοΰν ν* άπομακρυνθοΰν πέραν τών περιχώρων. Έν
πάση δέ περιπτώσει δέν ήμποροΰν νά ταξιδεύσουν πέραν
τών βΟ χιλιομέτρων, διότι ή είκών δέν θά διακρίνεται
καθόλου.
ΟΙ πομποί λοιπόν τηλεοράσεως θά περιορίσουν τήν
δράσιν των εντός τής ιδίας πόλεω; δπου είνε έγκατεστη
μένοι. Κάθε πόλις θά έχη καί τόν σταθμόν τη; καί δλοι
θά δίδουν άσφαλώς τό ίδιον πρόγραμμα, άκριβώς δπως
καί τώρα μία κινηιιατογραφική ταινία προβάλλεται ταυΤαχρόνως εις δλας τάς μεγάλας πόλεις. Κατά βάθος, θά

είνε μία προβολή ήχητικών καί όμιλουσών τοινιών, μία
κινηματογραφική διανομή κατ’ οίκον.
Ό περιορισμός αύτός τών σταθμών έκπομπής είς μικράν ακτίνα, δέν είνε πολύ σπουδαίος. Διότι καί χωρίς
τήν αδυναμίαν τών βραχέων κυμάτων νά διανύσουν μεγά
λα; άποστάσεις, ή τηλεόρασις θά ήτο πάλιν περιωρισμένη.
Ό οφθαλμός είνε πολύ περισσότερον εύαίσθητος άπό
τήν άκοήν. Ένφ ήμπορούμεν ν’ άκούσωμεν μίαν μουσι
κήν συναυλίαν κατά τό μάλλον καί ήττον ήλλοιωμένην,
μέ παράσιτα, δπως συμβαίνη είς τό ραδιόφωιον, δέν είνε
δυνατόν νά ίδοΰμε εί'όνας άπό τάς όποιας λείπουν τμή
ματα ή έχουν παρεμβληθή ξέναι φωτοσκιάσεις. Έν τοιαύτη
περιπτώσει ή είκών δέν θά διακρίνεται καθόλου, πράγμα
πού συμβαίνει δίαν έρχεται άπό μεγάλην άπόστασιν.
Μόνον άπό τόν τοπικόν σταθμόν θά ήμπορή νά βλέπη
κανείς καθσρά τάς εικόνας.
’Ιδού λοιπόν πραγματοποιούμενον καί τό δνειρον τής
τηλεοράσεως. Είνε καί αύτό μία διείοδυσις είς τό βασίλειον τής ούτοπίας, συνεχιζομέ'-η τελευταίως μέ ταχύτητα
καταπληκτικήν. Καί ή τηλεόρασις είνε άσφαλώς ένας-άπό
τούς σπουδαιοτέρους σταθμούς !
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Τήν χειμερινήν κινηματογραφικήν περίοδον, διεδέχθη άμέσως ή θερινή. Άπό δεκαπενθημέρου δέ
δλοι οί θερινοί Κινηματογράφοι, μηδ’ αύτών τών
προαστείων έξαιρουμένων, ήρχισαν τάς έργασίας
των μέ άποδόσεις, σχεδόν κατά τό πλεΐστον Ικανο
ποιητικός. Μόνον κατά τάς 2—3 ήμέρας πρό τών
έκλογών παρετηρήθη κάποια σχετική χαλάρωσις.
Έφέτος, μέσα είς τούς τόσους ώραίους θερινούς
Κινηματογράφους πού διακρίνονται διά τήν ώραίαν
των έμφάνισιν, διά τό άνοιχτόκαρδο περιβάλλον
των, διά τήν άνετον παραμονήν τών θεατών καί διά
τό έν γένει καλαισθητικόν πνεύμα τών διευθύνσεών
των (αύτοί δέ είναι τό «Λίντο», ό «"Εσπερος», ή «’Α
θήνα», τό «Κάπιτολ» καί τό «Άλκαζάρ») προσετέθηθησαν καί έτεροι δύο. Τό έπί τής όδοΰ Κυψέλης
«Ριάλτο» καί το έπί τής Λεωφ. Αλεξάνδρας «Παναθήναια». Τό «Ριάλτο» είναι ένα πραγματικόν &έατρον
^αϋμα μέ φωτέϊγ άναπαυτικώτατα, μέ δύο σειράς
θεωρείων έξ έκάστης πλευράς, κρεμαστούς κήπους,
φωτισμόν άπλετον, ώραΐον έξώστην κλπ. Τό έπί τής
Λεωφ. "Αλεξάνδρας «Παναθήναια· ένοικιασθέν, ώς
γνωστόν, διά μίαν πενταετίαν ύπό τής έταιρίας Σαλφατή—Τριβέλα—Δημητριάδη, έκτίσθη έπί νέου σχε
δίου μέ μπετόν, μέ σειράς ώραίων θεωρείων, νέαν
εύρύχωρον σκηνήν, ώραιότατον κυλικεΐον, κήπους
κλπ. Είς αύτά δέον νά προστεθούν ώραΐα καί Ανα
παυτικά καθίσματα, άπλετον φωτισμόν, καθαρά σέρ
βις καί τέλειον πρό παντός μηχάνημα. Τά νέα αύτά
θερινά κινηματογραφικά κέντρα, προστιθέμενα εις
τά ώς άνω άναφερόμενα έκλεκτά λοκάλ, περιποιοΰν
τιμήν είς τήν πόλιν μας, αί διευθύνσεις των δέ είναι
άξιαι θερμών συγχαρητηρίων.

Ό Κινηματογράφος -Μαζέστικ», τό περίφημον
πρώην «Πανόραμα», έπισκευάζεται πλέον έκ βάθρων.
Κυριολεκτικώς, δέν πρόκειται περί έπισκευής άλλά
μάλλον περί έκ νέου άνοικοδομήσεως αύτοΰ. Ό ήδη
ένοικιαστής του κ. Κοσμίδης άνανεώσας διά μίαν
δεκαετίαν περίπου τό συμβολαιόν του μετά τού ιδιο
κτήτου, άνέλαβε τήν υποχρέωσιν νά τό κατεδάφιση
σχεδόν καί νά κτίση νέον τοιόΰτον έπί άλλου έντε'
λώς σχεδίου. Τό νέον «Μάζεστικ», τού όποιου ή εί
σοδος, ή σκηνή καί ό θάλαμος μετατοπίζονται, θά
εχη πλατείαν, δύο σειράς θεωρείων καί εύρυχωρότατον έξώστην, συνολικής χωριτικότητος 1000 περί
που θεσεων καί μέ δλα τά άπαραίτητα κομφόρ, συμφώνως μέ τάς σημερινός κοινωνικός άιταιτήσεις. Ή
δλη έπισκευή θέ άπαιτ^ση χρόνον τρίμηνον περί
που, άρχεται δέ έντός τών προσεχών ήμερών.
Τό χειμερινόν «Κοσμοπολΐτ» του ίδίου έπιχειρηματιού, διέκοψε έπίσης τάς πρόβολός του λόγω τοϋ
θέρους.
'Υπό τού 'Υπουργείου τής Παιδείας άπεστάλη
πρός τους γενικούς έπιθεωρητάς τών σχολείων, έπιθεωρητάς τών δημοτικών σχολείων, διευθυντάς τών
παιδαγωγικών Άκαδημιών κλπ., έγκύκλιος, διά τής
όποιας καθίσταται γνωστή ή σύστασις γραφείου
μορφωτικού κινηματογράφου, τό όποιον θά ύπάγεγεΐου
Καλών Τεχνών τού Ύπουρ-

Διά τής έγκυκλίου παρακαλοΰνται οί έκπαιδευτικοί λειτουργοί νά βοηθήσουν κατά τό δυνατόν τό
νέον γραφεΐον είς τό έργον του
Πληροφορούμεθα εύχαρίστως δτι άπό τής 1ης
Ιουλίου Ιδρύεται έν Άθήναις ύπό τών συγχωνευθει-
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σών είς μίαν έταιρίαν, άμερικανικών έταιριών «Γουώρνερ Μπρόδερς» καί «Φέρστ Νάσιοναλ» γραφεΐον
έκμεταλλεύσεως ταινιών διά τήν 'Ελλάδα μέ διευ
θυντήν τών κ. Βίκτωρα Μιχαηλίδην, μέχρι τοΰδε
διευθυντήν^ τού γραφείου Άμολοχίτη - Βουλγαρίδη.
Ή νέα έν Έλλάδι Αμερικανική έταιρία θά διαθέση
άρκετάς ταινίας διά τήν έλληνικήν άγοράν, δεδο
μένου δτι άπό τετραετίας δέν έγένετο ούδεμία έκμετάλλευσις των ταινιών της είς τήν χώραν μας.
Ό κ· θίκτωρ, Μιχαηλίδης εύρισκόμενος ήδη έν
Ευρώπη επιστρέφει έντός τού τρίτου δεκαημέρου
του τρέχοντος μηνός.
, Kara τάς τελευταίας έβδομάδας τής λειτουργίας των,
οι κεντρικοί Κινηματογράφοι τών Αθηνών έπραγματο
ποίησαν τά κάτωθι εισιτήρια.

‘Εβδομάς 13 — 19 .Μαΐου 1935.
ΑΤΤΙΚΟΝ «Κλεμένη άγάπη», Μοντγκόμερυ.
Δευτέρα
13
Μαΐου
Εισιτήρια
844
Τρίτη
»
14
»
634
Τετάρτη
»
15
»
558
Πέμπτη
»
16
423
Παρασκευή
»
17
»
357
Σάββατον
»
»
18
313
Κυριακή
19
»
»
419
Τό δλον
»
3608
ΤΙΤΑΝΙΑ «Τό δράμα τοΰ μεσονυκτίου», Λ. Γιούκ.
Δευτέρα
13
Μαΐου
Είσιτήρια
931
Τρίτη
»
14
>
888
Τετάρτη
15
»
817
Πέμπτη
»
>
16
633
Παοασκευή
»
17
»
586
Σάββατον
»
18
>
597
Κυριακή
»
19
»
650
Τό δλον
>
5132
ΠΑΛΛΑΣ « Κορίτσια γιά παντρειά», Ρ. Μύλλερ.
Δευτέρα
13
Μαΐου
Είσιτήρια
933
Τρίτη
14
709
»
Τετάρτη
15
543
>
Πέμπτη
16
499
»
Παρασκευή
17
378
Σάββατον
»
13
492
Κυριακή
»
19
370
Τό δλον
3924
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ή Μούμια», Μπ. Κάρλωβ.
Σάββατον
11
Μαΐου
Είσιτήρια
709
Κυριακή
%
>
12
1652
>
Δευτέρα
13
846
Τρίτη
»
14
681
»
Τετάρτη
15
706
Πέμπιη
>
16
513
Παρασκευή
»
17
»
__ 419
»
Τό δλον
5526
ΣΠΛΕΝΤΙΤ «Ό πατέρας», Χένρυ Γουώρνερ.
Δευτέρα
13
Μαΐου
Είσιτήρια
249
Τρίτη
14
305
Τετάρτη
15
318
>
Πέμπτη
16
234
Παρασκευή
»
17
276
»
Σάββατον
18
268
Κυριακή
19
>
»
215
Τό δλον »
1865

'Εβδομάς 20—26 Μαΐου

1935.

ΑΤΤΙΚΟΝ «Τά απρόοπτα τοΰ Βαγκό—λί», Φλορέλ.
966
Είσιτήρια
Μαΐου
20
Δευτέρα
>
>
479
21
Τρίτη
»
458
»
22
Τετάρτη
»
»
315
23
Πέμπτη
»
»
239
24
Παρασκευή
»
215
>
25
Σάββατον
236
»
»
26
Κυριακή
>
2908
Τό δλον
ΠΑΛΛΑΣ «Γιά λίγη άγάπη», Χάρρυ Μπώρ.
Δευτέρα 20 Μαΐου Ευεργετική προσωπικού καί διέκοψε
διά τήν θερινήν περίοδον.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Καριόκα», Ντολ. ντέλ Ρίο.
346
Μαΐου
Εισιτήρια
Δευτέρα
20
282
»
>
Τρίτη
21
198
>
»
Τετάρτη
22
196
>
»
Πέμπτη
23
183
»
»
Παρασκευή
24
>
>
Σάββατον
25
241
»
»
Κυριακή
26
- 1446
Τό δλον
»
Εισιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά
τήν πρώτην του προβολήν...........................
21 026
Σύνολον Εισιτηρίων
22.470
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό δικτάτωρ τοΰ παραδείσου». Μαρι Γκλορι
780
Είσιτήοια
Μαΐου
18
Σάββατον
599
19
Κυριακή
372
20
Δευτέρα
303
21
Τρίτη
239
22
Τετάρτη
2.343
Τό δλον
ΠΑΝΘΕΟΝ «Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι».
Πέμπτη
23
Μαΐου
Είσιτήρια
218
Παρασκευή
24
>
*
}?2
Σάββατον
25
»
’
Τό δλον
»
066
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά
τήν πρώτην του προβολήν
14.999
Σύνολον ΕΙσιτηρίων
Ιθ.όυδ
ΣΠΛΕΝΤΙΤ ίΉ πριγκίπισσα τοΰ Τσάρδας», Μ. Έγκερτ
Δευτέρα
20
Μαΐου Ευεργετική προσωπικού
Τρίτη
21
Εισιτήρια
219
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά
τάς πρώτας του προβολάς
έ * -9^4
Σύνολον Εισιτηρίων
48.163
ΣΗΜ. Τό «Σπλέντιτ» διέκοψε κατόπιν τάς παραστά
σεις του διά τήν θερινήν περίοδον.

'Εβδομάς 27— 2 ‘Ιουνίου
_

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

.
27
28
29
30
31

1935.

Β.έννης», Μ. Σνάϊντερ.
Μαΐου
Είσιτήρια
»
'
»
»
»
»
»

»

»

236
238
135
98

ιοί

Τό δλον
·
808
Διέκοψε άμέσως τάς παραστάσεις του διά τήν θερινήν
περίοδον.
ΤΙΤΑΝΙΑ «Νοκτοΰρνο», β' βιζιόν.
98
Δευτέρα
27
Μαΐου
Είσιτήρια
60
Τρίτη
28
__
52
Τετάρτη
29
»
»
210
Τό δλον
»
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά
16 104
τήν πρώτην του προβολήν
16.314
Σύνολον

ΤΙΤΑΝΙΑ «Φρασκουΐτα», β' βιζιόν.
69
Μαΐου
Είσιτήρια
30
Πέμπτη
61
>
»
31
Παρασκευή
50
Ιουνίου
»
1
Σάββατον
104
2
Κυριακή
' 284
Τό δλον
Είσιτήρια πραγματοποιηθέντα κατά
τήν πρώτην του προβολήν
10.722
Σύνολον Εισιτηρίων
11.006
Άπό τής έπομένης 3 Ιουνίου διέκοψε τάς προβολάς
του λόγφ τοΰ θέρους.
ΠΑΝΘΕΟΝ «Ό Σωσίας», Κάμιλλα Χόρν.
355
Μαιου
Εισιτήρια
26
Κυριακή
220
»
·
27
Δευτέρα
158
»
>
28
Τρίτη
154
29
Τετάρτη
77
30
Πέμπτη
964
Τό δλον >
***
>
’
Τό ΙΙάν&εον έσυνέχισε τάς παραστάσεις του μέχρι
τής Κυριακήσ, μέ ένα έργον περιπετειώδες β' βιζιόν ύπό
τόν τίτλον «Τό έξπρές No 12» προβληθέν τό πρώτον είς
τό Μάζεατικ, άπό δέ τής Δευτέρας 3 Ιουνίου, έκλεισαν
πάντες οί κεντρικοί χειμερινοί Κινηματογράφοι, τερματίσαντε: οΰοω τάς παραστάσεις των τής χειμερινής περιό
δου 1934 — 35.
Θέρος ! "Αγιον Θέρος ! Θέρος άθάνατον. Ή προστάτις έποχή τών ποικιλλωνύμων λαθρεμπόρων του
κινηματογράφου. Ή έπ^χή τής έντατικωτέρας δρόυ
σεώς των κατά τήν δποίαν δημιουργοΰνται _έκ του
προχείρου πλεΐστοι δσοι κινηματογράφοι του υπαί
θρου ή καί πλανόδιοι κυριολεκτικώς, είς διάφορα
χωρία καί κωμοπόλεις. Είς τήν Μακεδονίαν, τήν
Θράκην, τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεόν, τήν Εύ
βοιαν, τήν Κρήτην, τήν Μυτιλήνην, τήν Σάμον Ιδίως
είς τάς δύο τελευταίας νήσους καί τήν ’Ικαρίαν, τάς
Ίονίους νήσους, τήν Ήπειρον καί πού δέν δργιάζει;
’Αφού πολλάκις άποθρασύνονται μέχρι τοιούτου ση^
μείου ώστε νά διενεργούν λαθραίας προβολάς και
είς αύτά άκόμη τά περίχωρα τών Αθηνών!_
Άλλά καί άλλοτε ώμιλήσαμεν περί του ίδιου
θέματος. Πρός τΐ νά έπαναλαμβάνομεν τά ΐδια; ΟΙ
μόνοι ζημιούμενοι είναι τά διάφορα γραφεία, μικρά
ή μεγάλα δι’ ήμάς άδιάφορυν. Πάντως ή δμαδική
ζημία είναι πολύ μεγάλη. Άλλ’ άφοΰ αύτοί οί ίδιοι
οί ζημιούμενοι δέν θέλουν, ή μάλλον δέν είναι είς
διανοητικήν κατάστασιν Ικανοί νά έννοησουν τάς γινομένας είς βάρος των ζημίας, ήμεΐς τί ήμπορούμεν νά
πράξωμεν; "Αλλωστε πλειστάκις τούς ύπεδείξαμεν
τόν τρόπον τής άντιμετωπίσεως έκ μέρους μας τής
καταστάσεως αύτής καί τά ώφέλη άτινα θά προσκο
μίσουν έκ τής καταπαύσεως τής λαθραίας πΡθΡθ·
λής τών ταινιών των. Δυστυχώς δχι μόνον δέν ήθέλησαν νά μάς ένισχύσουν πρός τοΰτο, άλλ ούτε
κάν έδωσαν προσοχήν είς τάς ύποδείξεις μας. Δεδο
μένου δέ, δτι ήμεΐς δέν δυνάμεθα νά έκκενώσωμεν
τό περιεχόμενον τής κεφαλής μας διά νά πληρώσωμεν τάς ίδικάς των καί κατά συνέπειαν νά διορθωσωμεν τόν κόσμον, παύομεν πλέον είς τό μέλλον
νά άσχολούμεθα μέ τοιαύτης φύσεως ζητήματα, ώστε
νά μή δυσαρεστουνται και οι άλλοι τούς όιιοίους
θέλωμεν νά έχομεν φίλους» έφ’ όσον είναι καί άναγνώσται μας.
Κατωτέρω δημοσιεύομεν συγκριτικόν πίνακα τών
πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων υιχό ένός έκάστου
τών Κινηματογράφων Α
* βιζιόν καί συνολικως κατά
τάς δύο τελευταίας κινηματογραφικός περιόδους
τών έτών 1933-34 καί 1934-35, έξ οδ έμφαίνεται ή

ΠΙ fl
εμφαινων τάς προβληθείσας, είς τούς κεντρικούς Κινηματογράφους Α'. βιζιόν τά’ΑΟηνών, ταινίας, τά πραγματοποιηθέντα ύπ’ αύτών εισιτήρια, τον Κινηματογράφον
είς δν προεβλήθη έκάστη καί || γραφείον έκμεταλλεύσεως αύτής

1)
2)
3)
4)

ΟΙ Άθλιοι (Τρεις Έποχαί)
Ή πρ.γκήπισσα τοΰ τσάρδας
Νύχτες Μόσχας
Βασίλισσα Χριστίνα
5) Τό τελευταίο βάλς τοΰ Σοπέν
' 6) Μαρίτα
7) Κυρία μέ τάς καμελίας
8) Περιπέτεια στή Χονολουλοΰ
”9) Νανά
10) Άσμα ασμάτων
11) Ό Δικτάτωρ
12) Πώς έσβυσε μιά αγάπη .
13) Τό μυστικό τών Βοροντσέφ
14) Κόμης Μόντε-Χρίστο
15) Καριόκα
161 Τσιγγάνικο τραγούδι
17) ‘Ο αόρατος άνθρωπος
18) Ό κόκκινος σουλτάνος
19) Χορός στό Σαβόϊ
20) Έσκιμώ
21) Λακ-ω-ντάμ
22) ΟΙ Ιππόται τής έρήμου
23) Τό σκάνδαλον
24) Τό αηδόνι τής Βιέννης
25) Μπουμπούλ βασιλεύς Νέγρων
26) Πολωνέζικο αίμα
27) Όπως μέ ποθείς

28) Μπάττερφλαΰ

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
88)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)
46)

47)
48)
49)
50)
51)

Στό περιθώριο τής ζωής
Νοκτοΰρνο
Δακτυλογράφος παντρεύεται
Περιπλανώμενος Ιουδαίος
Τό μαρς τών οΰσσάρων
Μεγ. διάβ.σέ μικρό παπούτσι
Μασκαράτ
Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου
Άοτοπώλις τών Παριαίων
Βαρκαρόλα
Σήμερα ζούμε
Ή κυρία τού ντάνσιγκ
Κατηγορούμενε ομολόγησε
ΟΙ ξένοιαστοι
Ό μυστηριώδης κ. X.
Ταρζάν καί σύντροφός του
Ό κουρεύτ τής Σεβίλλης
Έκλεψαν έναν άνδρα
Γιά λίγη αγάπη
‘Ο κοζάκος καί τ’ αηδόνι.
Ά νυ καί Άννυ
Άζέφ ό ιούδας
"Οταν ή γυναίκα αγαπά

52) Ρωμαϊκά σκάνδαλα
53) S. Ο· S. Παγόβουνα

110737
48163
47811
46560
30411
28040
27418
26085
25018
24184
23770
23769
23762
22593
22470
21341
21028
19888
19199
18902
18591
17955
16847
16843
16828
16710
16693
16642
16412
16314
16205
15942
15720
15565
15506
15345
14972
14802
14130
14045
13871
13807
13582
132υ5
1095
13020
12618
12380
12313
12087
11995
11887
11752

Αττικόν
Άμολ.-Βουλγαρίδη
Τιτάν,Σπλέντ- Ε.Κ.Ε.
Πάνθεον
Άμολ.-Βουλγαρίδη
’Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Τιτ. - Άπόλ. Ε Κ.Ε.
Τιτ.-Σπλέντ Ε.Κ.Β.
Τιτ.-Άπόλ. Ε.Κ.Ε.
Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Τιτ.-Άπόλ. Ε.Κ.Ε.
Παλλάς
Α. Κιν. Εταιρία
Τιτ. -’ Απόλλ. Ε.Κ.Ε.
Πάνθεον
Άμολ. - Βουλγαρίδη
Τιτ. - Άπόλ. Ε.Κ.Ε.
Τ ιτάνια
Ε.Κ.Ε.
Τιτάνια
Ε.Κ.Ε·
Αττικόν
Φόξ Φιλμ
’Αττικόν
Άμολ.-Βουλγαρίδη
Άτ. - ΙΙάνθ. I. Μαργουλή
Σπλέντιτ
Ε.Κ.Ε.
Αττικόν
Μέτρο Γκόλνντουϊν
Παλλάς
Κιν.ΈπιχειρήσειςΑ.Ε,
Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Παλλάς
Α. Ε. Κ. Ε.
Σπλέντιτ
Ε. Κ. Ε.
Τιτάνια
Αττικόν
Άμολ.- Βουλγαρίδη
Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Παλλάς
Ά. Κιν. ‘Εταιρία
Παλλάς
Ί. Μαργουλή
Σπλέντιτ
Ε.Κ.Ε.
Παλ.-Πάνθ.. Άμολ.-Βουλγαρίδη
Τιταν ια
Ε.Κ.Ε.
Άττ κόν
Άμολ.-Βουλγαρίδη
Πάνθεον
Παλλάς
Άν. Κιν. Εταιρία
Αττικόν
Άμολ. · Βουλγαρίδη
Σπλέντιτ
Α. Ε. Κ. Ε.
Σπλέντιτ
Ε. Κ. Ε.
’Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Αττικόν
Ιίάνθεον
Κ. ’Επιχειρήσεις Α.Ε.
Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Παλλάς
Ά ιτικόν
Πάνθεον
Άμολ. - Βουλγαρίδη
Παλλάς
Φόξ Φιλμ
Παλλάς
Άν. Κιν. ‘Εταιρία
I Ιαλλάς
Κιν, Έπιχειρ. Α.Ε.
Ε. Κ. Ε.
’Απόλλων
Τιτάνια
’Αττικόν
Μέτρο Γκόλντουϊν
Τιτάνια
Ε Κ. Ε.
Πάνθεον
Άμολ. - Βουλγαρίδη

54) Χόρ-Χόρ Αγάς

Πάνθεον
Παλλάς
56) Έγώ είμαι ή Σουζάννα
_ Πάνθεον
57) Ταρζάν κυρίαρχος ζούγκλας W) Πάνθεον
FiR
-»ΗΖ\
58)1 Εσένα τγζ
ποθώ
Παλλάς
59) Βιεννέζικα παραμύθια
1? Παλλάς
60) Χρυσή πεταλούδα
10 Τιτάνια
61) Κατά διαταγ. αϋτοκράτορος ; '8 Πάνθεον
62) Φρσσκουΐτα
Τιτάνια
63) Σκάρφεϋς
Τιτάνια
64) ‘Ερωτικό ρομάντσο
Τιτάνια
65) Ισραήλ
6 Τιτάνια
66) Τό μεγάλο παιγνίδι
•4 Πάνθεον
67) Δακτυλογράφος εκατομμύρια
Τιτάνια
68) Ό κλέφτης τής Βαγδάτης
Σπλέντιτ
69) Λιλιόμ
Αττικόν
70) Αάκρυα Βασιλίσσης
Αττικόν
71) ’Αμόκ
11 Σπλέντιτ
72) Ένα δνειρο σ’ ένα βάλς
1» Τιτάνια
73) “Ερως καί ηθική
11 Τιτάνια
74) Παγκσνίνι
1 I Πά'βεον
75) Πολωνέζικο αίμα
Η Σπλέντιτ
76) Θές δέν θές θά μ’άγαπήσης
Ιίάνθεον
77) Γιά μιά νύχτα έρωτος
1 ‘Αττικόν
Μ Πα'λάς
78) Σκάνδαλα 1934
79) Μπήττερ-Τί
Παλλάς
80) Δόν Ζουάν
1» Σπλέντιτ
J9 Πάνθεον
81) Ζοσλέν
4 Πάνθεον
82) ‘Ο λοχαγός τών κοζάκων
83) Κατάσκοπος 33
Πάνθεον
11 ’Αττικόν
84) Ό πύργος τοΰ μυστηρίου
ΐι Πάνθεον
85) Σαπφώ
8ι;) Χωρίς ΟΙκογένεια
Τιτάνια
Παλλάς
87) Μιά Χριστουγεννιάτ. νύχτα
88) Νυκτερινή πτήσις
‘Αττικόν
89) Μιά βραδυά στή Βουδαπέστη
Παλλάς
11 Παλλάς
90) Χειμωνιάτικο όνειρο
91)
’ “ Απόψε θαρθώ κοντά σου
Πάνθεον
92) Ή γάτα καί τό βιολί
’Αττικόν
93) Ό άσωτος υΙός
Σπλέντιτ
Απόλλων
94) "Οταν ήμουν κατάσκοπος
95) Έτσι είνε ή Σιμόν
Παλλάς
I ) Παλλάς
96) Ό κυρίαρχος τής γής
97) Πολισινέλ
Παλλάς
98) Τσιγγάνικο αίμα
Τιτάνια
99) Ξεχασμένη μελωδία
Σπλέντιτ
100) ‘Ο άτιμασθείς Ρογήρος
Τιτάνια
101) νέν είμαστε πειά παιδιά
Τι άνια
102) Στή χώρα τών ονείρων
Πάνθεον
103ι ‘Ο λευκός παράδεισος
«I Τιτάνια
101) Ό άρχων τού κόσμου
Σπλέντιτ
105) Σας ζητούν στό τηλέφωνο Ilf ‘Απόλλων
11. Σπλέντιτ
106) Τό κορίτσι μιας νύχτας
55) Φα·δώρα

«

Άν. Κιν. Εταιρία
Φόξ Φιλμ
Άμολ. - Βουλγαρίδη
Κιν. Έπιχειρ. A. Ε.
Άν, Κιν. Εταιρία
Ε. Κ. Ε.
Α. Ε. Κ. Ε.
Ε. Κ. Ε.

A. Ε. Κ. Ε.
Ε. Κ. £.
Φόξ Φιλμ
Α. Ε. Κ. Ε.
Ε. Κ. Ε.
Κιν. Έπιχειρ. A. Ε.
Ε. Κ. Ε.
Κιν. Έπιχειρ. A. Ε.
Μέτρο Γκόλντουϊν
Φόξ Φιλμ
I. Μαργουλή
Ε. Κ. Ε.
A. Ε. Κ.Ε.
Φόξ Φιλμ

Άμολ. - Βουλγαρίδη
Α. Ε. Κ. Ε.
Ε. Κ. Ε.
Άν. Κιν. Εταιρία
Μέτρο Γκόλντουϊν
’Αν. Κιν. ‘Εταιρία
Κιν Έπιχειρ. Α.Ε.
Μέτρο Γκόλντουϊν
Ε. Κ. Ε.

Άν. Κιν, Εταιρία
Κιν. Έπιχειρ. Α Ε·
Άν. Κιν. Εταιρία
Ε. Κ.. ΕΤ. Σπυρίδη
Ε. Κ. Ε.
Κιν. Έπιχειρ. Α.Ε
Ε. Κ. Ε.

Παλλάς Φιλμ
Ε. Κ. Ε.

Ί07) ’Ιωάννα
1< 8) Κρυφή αγάπη
109) Τουραντότ
110) Άγγελος στό σκοτάδι
111) Πρός την άβυσσο
112) Τό νού σου στήν Άμέλια
113) Άστέρ’.πέφτ. από τδνι.ύρανό
114) Μιά νύχτα στό Μόντε Κάρλο
115) Άνδρας πού κάθε μιά ποθεί
116) Ζοϋντ ’Εξπρές
117) Τρία ραντεβού τά μεσάνυχτα
118) Ή καλύτερη πελάτις
119) Ό Κλέπτης .
120) 25 χρόνια Ελλάς
121) Ό κομμωτής τών κυριών
1221 Παρθένες τοΰ 1935
123) Τό παραστράτημα
124) Μουλέν Ρουζ
125) Ξανθή Κατερινοΰλα
126) ‘Η Μούμια
127) Τό τραγούδι τού ήλιου
128) Τθΰνελ 9 δέν άπαντά
129) ‘Η δεσποινίς κυρία
13θ) Γυναίκα πού ξέρει τί θέλει
131) ‘Ο Έντυ φακίρης
132) Τό δράμα τού μεσονυκτίου
133) "Ερωτες τοΰ Τσελλίνι
134) Ή μικρή Ντόριτ
135) Δίς Λιζελότ
136) Μανουελίτα
137) Ή κυρία τοΰ Μαξίμ
138) Ό κύριος Άλμπέρ
139) Τό ασθενές φύλον
14θ) Μεσσαλίνα
141) Κορίτσια γιά παντρειά
142) Ποτέ πειά δέν θ'άγαπήσω
143) Κλεμένη αγάπη
144) Μιά έπίσκεψις τή νύχτα
14δ) Κτύπα ξύλο
146) Ή φίλη τής A. Ε.
147) Ό φωτογράφος τής αγάπης
148) Μιά νύχτα στή Βενετία
149) Μαρία Θηρεσία
150) ‘Ο κόσμος γυρίζει
151) Τά άπρόοπτα τοΰ Βαγκόν-λί
152) Ό δικτάτωρ τοϋ παραδείσου
153) Χαρήτε τή ζωή σας
154) Βασιλεύς καί σωσίας του
155) Ό πατέρας
156) ‘Η μικρή άνθοπώλις
157) Ό Σωσίας
158) Κορίτσια τής Βιέννης
159) Έρως σ' όλα τά πατώματα

Άν. Κν;‘Εταιρία
710ό Παλλάς
I. Μαργουλή
7066 Παλλάς
Ε. Κ.Έ.
6898 Σπλέντιτ
Ε Κ.Ε.
6896 Τιτάνια
» ι>6889 Σπλέντιτ
6710 Τιτάνια
Άν.
Κιν 7 ‘Εταιρία
6627 Παλλάς
Ε. Κ. Ε. O’3463 Σπλέντιτ
Μέτρο Γκόλντουϊν
6445 Αττικόν
Κιν. Έπιχ. A. Ε.
6390 Παλλάς
»
>
>
>
6376 Παλλάς
Ε. Κ. Ε.
6280 Σπλέντιτ
Άμολ. Βουλγαρίδη
6271 Πάνθεον
Ντάγκ Φιλμ
6200 Παλλάς
.’Άν. Κιν ‘Εταιρία
6152 Παλλάς
Κ tv. Έπιχ. Α. ε!
6120 Πάνθεον
Ε. Κ. Ε.
6039 Σπλέντιτ
» « ·
5704 Απόλλων
5698 Σπλέντιτ
Α Ε. Κ. Ε.
5526 Πάν 9 εον
Ε. Κ. Ε.
5435 Τιτάνια
Α. Ε. Κ. Ε.
5400 Πάνθεον
Ε. Κ. Ε.
5345 Σπλέντιτ
» »
5307 Σπλέντιτ
» »
5236 Τιτάνια
* *
5132 Τιτάνια
» »
5132 Σπλέντιτ
Άμολ. Βουλγαρίδη
4907 Πάνθεον
Άν.
Κιν. Εταιρία
Παλλάς
4833
Ε. Κ. Ε.
4708 Απόλλων
4680 Σπλέντιτ
Άν. Κιν. ‘Εταιρία
4291 Παλλάς
4019 Παλλάς
Άμολ. Βουλγαρίδη
4016 Πάνθεον
Πάξ - Φιλμ
3924 Παλλάς
Ε. Κ. Ε.
3723 Απόλλων
Μέτρο Γκόλντουϊν .
3608 Αττικόν
Ε. Κ. Ε.
3481 Απόλλων
»
>
3438 ’Απόλλων
»
>
3391 Σπλέντιτ
’
Απόλλων
3301
Ε. Κ. Ε.
3203 Σπλέντιτ
Ε. Κ. Ε---- ___
3145 Σπλέντιτ
Φόξ Φιλμ
3003 ’Απόλλων
2908 Αττικόν
Άμολ- Βουλγαρίδη
2343 Πάνθεον
Ε. Κ. Ε.
2208 Απόλλων
»
»
2174 Σπλέντιτ
1865 Σπλέντιτ
Α.
Ε.
Κ. Ε.
18(>9 Άπόλ) ων
Κιν. Έπιχειρ. Δ- Ε.
964 Πάνθεον
1. Μαργουλής
808 ’Αττικόν
Ε. Κ. Ε·
613 Απόλλων

Κινηματογράφους,
ΣΗΜ.— At υπόλοιποι 103 __
-fr----- , „
πρός συμπληρωσιν του όλου αριθμού τών προβληθεισών εφέτος διά πρώτην φεζ1
Έλλάδι, δέν άναφέρονται είς τδν παρόντα κατάλογον, κα&όσον αύται προεβλή&ησαν είς λαϊκούς ---των όποιων τα είσιτήρια άδυνατοϋμεν νά παρακολουθήσωμεν, διότι ot κινηματογράφοι ούζοι προβάλλουν συνψΟι τό δλιγώτερον δύο ταινίας συγχρόνως καί έπομένως αδύνατος δ καθορισμός της δυναμικότητας μιας εκαστης.

Κ

»

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

«Κ 1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ:

ΤΙΤΑΝΙΑ

192

254

410.878

424.763

2140

1672

ΑΤΤΙΚΟΝ

239

238

446.026

487.923

1866

2050

ΠΑΛΛΑΣ

239

228

423.640

334.898

1871

1468

ΠΑΝΘΕΟΝ

226

231

353.952

312.201

1568

1351

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

239

233

350.523

261.170

1466

1120

ΑΠΟΛΛΩΝ

232

130

235.169

93.836

1009

721

85

—

93.076

—

1095

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1933-34

2.412.100

Τό θλιβερόν τοΰτο γεγονός, πρέπει νά άποδοθή
άναμφισβητήτως, πρώτον είς τήν πραγματοποιηθείσαν τεραστίαν Υκάφαν τής αύξήσεως της τιμής τών
είσιτηρίων κατά δύο έστω.δραχμάς καί δεύτερον
είς τήν κακήν ποιότητα τών είσαχθεισών ταινιών,
πράγματα τά όποια έκαμαν τό πολύ κοινόν νά δυσφορήση καί νά δείξη διά τής άποχής του τήν δυ
σφορίαν του.
Δυστυχώς, ήμεϊς άπό τής άρχής τής ληξάσης
περιόδου, ύπεδείξαμεν είς τούς ένδιαφερομένους τόν
κίνδυνον τοΰτον, άλλά ούδείς ήθέλησε νά δώση σημασίαν είς τάς συστάσεις μας. Είς σχετικάς δέ συζητήσεις μετά τών ένδιαφερομένων μάς άπήντων δτι
δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι έπί 350 χιλιάδων περίπου, είσιτηρίων κατά μέσον δρον, ένός έκάστου Κινηματοθεάτρου των,ή αϋξησις αϋτηάντιστοιχεϊ πρός ίσον
άριθμόν δραχμών, πράγμα ούχί καί τόσον εύκαταφρόνητον 1 Άλλά οί δυστυχείς αύτοί, έλησμόνηοαν
είς τήν περίστασιν αυτήν νά έρωτήσουν και τον ξε·

1934 - 35

1933-34

1934-35

1.914.791

νοδόχον, ό όποιος είναι τό Κοινόν, καί τοΰ όποιου ή
γνώμη, κατά τάς άντιλήφειο των. δέν έγει, Φαίνεται
βαρύτητα.
Είς τήν αύτήν, ώς άνωτέρω, θέσιν εύρέθησαν καί
οί, Κινηματογράφοι τής Θεσσαλονίκης, αί διευθύνσεις
τών όποίων μάλιστα, ύπερέβαλον τών συναδέλφων
των τών Αθηνών, αύξήσαντες τάς τιμάς τών είσιτη
ρίων των κατά τρεις δραχμάς.
’Αποτέλεσμα! Πτώσις τοΰ άριθμοΰ τών είσιτη
ριων κατα οο)ο.
Εννοείται δτι, ούδέν κακόν άμειγές καλοϋ, διότι
ή αϋςησις αυτή τής τιμής τών εισιτηρίων τών κεν·
τρικων Κινηματογράφων, έμείωσε μέν τήν κίνησιν
αυτών κατα 25 περίπου τοΐς έκατόν, άντιθέτως δμως
ηυζησε τήν κίνησιν τών λαϊκών καί συνοικιακών
κατά 50—60 ο)ο είς άμφοτέρας τάς πόλεις.
Μήπως, τά άνωτέρω, θά γοησιυεύσουν ώο ιιαθόματα διά τό μέλλον;

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΞ

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

Κινηματοθέατρα

ΑΤΤΙΚΟΝ

Ημερομη
νία ένάρ
ξεως ένός
έκάστου

Μέχρι

τής

4-10-934 31-5-935

Σύνολον
ΠραγματοποιηΣύνολον πραγματο. Άναλο θέντα
Αναλογία
είσιτήρια
’ ήμέραν
ήμερόν ποιηθέντων
ύπό
ένός έκάστου καθ
γία
καθ
’
κατά τόν
λειτουρ είσιτηρίων
τών Κινηματογρά μήνα
Μάϊον
μέχρι
τής
2
ήμέραν
φων
κατά
τόν
γίας
1935
Ίουν. 1935
Μάϊον 1935
238

487.923

2.050

Ήμέρ. 31

24.580

792

ΤΙΤΑΝΙΑ

22— 9-934

2-6-935

254

424.763

1.672

Ήμέρ. 33

18.011

545

ΠΑΛΛΑΣ

29- 9-934 19 5-935

228

334.898

1.468

Ήμέρ. 19

16.717

880

ΠΑΝΘΕΟΝ

12-10-934 30-5-935

231

312.201

1.351

Ήμέρ. 30

17.221

573

ΣΠΛΕΝΤΙΤ

1-10-934 21-5-935

233

261 170

1.120

Ήμέρ. 20

7.686

384

ΑΙ ΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΚΥ

ΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΤΑΙΝΙΑΙ

Γραφεία έκμεταλλεύσεως

1933-34 1934 - 35

66
17
24
30
31
13
11
21
13
8
1
8
5
248

'Ελληνική Κινημ. 'Ένωσις
Φόξ Φίλμ A. Ε.
Μέτρο Γκόλντουϊν A. Ε.
Άμολοχ.-Βουλγαρίδης
Άνών.Κινημ. Έταιρία
Α. Ε. Κ. Ε.
Κινημ. Επιχειρήσεις A. Ε.
Τηλ. Σπυρίδης
’Ιωσήφ Μαργουλής
Άδελ. Σαντίκου
Κων. Σουλίδη
Κ. Φραγκέτη καί Σια
Διάφορα άλλα γραφεία
Σύνολον ταινιών

67
43
21
25
18
19
13
18
17
6
6
4
10
267

ΠΙΝΑΞ

Εισιτηρίων πραγματοποιηθένιων ύπό ταινιών κατά
τήν χειμερινήν περίοδον 1934—35, προβληθεισών μό
νον είς τούς κεντρικούς κινηματογράφους τούς έχον
τας τιμάς είσιτηρίων 27 δραχμών Α' θέσεως καί _17
δραχ. Β' t θέσεως, τών γραφείων προβληθεισών
αύτών καί τό ποσοστόν τής δυναμικότητας αύτών.

Γ ραφεία

Έλλην. Κινημ. "Ενωσις
Άμο? οχίτης-ΒουλγσρΙδης
Μέτρο Γκόλντουϊν
Ανώι. Κιν, Έταιρία
Κινημ. Επιχειρήσεις A. Ε.
Α Ε. Κ. Ε.
Φόξ · Φιλμ A. Ε.
’Ιωσήφ Μαργουλής
Τηλέμ. Σπυρίδης
Παλλάς Φίλμ
Ντάγκ φιλμ A. Ε.
Πάξ Φίλμ

67 712.690
18 357.185
16 243 656
17 166 282
13 119.4’2
95.050
10
89.605
9
5
53.457
1
7411
1
7 19σ
6 200
1
’ 1
3.924
159 1.862.147

σιτηρίων.

Περίοδοι

1934 - 35

1

Περίοδοι

1933 · 34

ριΟμοΰ τών ει 

Πραγματοποιηθέντα είσιτήρ. ’Αναλογία καθ’ ήμέραν

Περίοδοι

Ταινίαι

Ήμέραι λειτουργίας
Κινηματοθέατρα

"Ετερος συγκριτικός πίναξ, δημοσιευόμενος κα
τωτέρω δίδει μίαν εικόνα τοΰ άριθμοΰ τών διατεθεισών είς πρώτην προβολήν ταινιών έν Αθήναις
ύπό ένός έκάστου τών γραφείων Έκμεταλλεύσεως
κατά τάς δύο τελευταίας χειμερινός περιόδους τών
έτών 1933-34 καί 1934-35.

*Α ν αλογία έπί
το ϊς έκατόν έπΐ τοΰ δλου ά-

σημειωθεΐσα τεραστία έφετεινή πτώσις τοΰ άριθμοΰ I 497,309 είσιτήρια συνολικός έπί τών ώς άνωτέρω
τών τίσιτηρίων άπό τής περυσινής, άνερχομένης είς | άναφερομένων Κινηματογράφων.

Άριθ.
είσιτηρίων

10

38 2724
19 1813
13 0846
8 9295
6.4b6
5.1043
4 8119
2.8707
0.4012
0.3863
0 3329
0.2107
99.9994

Ή παρουσιαζομένη
έπ ί
έλαττον διαφορά
είσιτηρίων είς τά πραγματοποιηθέντα ύπό του συνολικοΰ άριθμοΰ τών ταινιών τών διαφόρων γραφείων,
όφείλεται είς τό δτι, ένώ ύπελογίσθησαν είς τόν
άριθμόν των εισιτηρίων τών θεάτρων, ώς τά είσιτήρια των,ταινιών, ως πραγματοποιηθέντα ύπό παλαι
ών τοιούτων παρελθουσών περιόδων, ώς αί ταινίαι,
«Ό βασιλεύς τών βασιλέων», «Τι βάλς τοΰ Δουνάβεως», «’Εξπρές» No 12» προβληθέντα τό πρώτον είς
τό «Μαζεστίκ» κ. ά.
Κατά τήν προσεχή κινημ. περίοδον, οί κεντρικοί
άριστοκρατικοί Κινηματογράφοι τών Αθηνών θά παραμείνουν οί ίδιοι τής παρελθούσ ης περιόδου, προστιθεμένου μόνον τοΰ «Σαλόν Ίντετ^λ» του κ Κοσμίδη
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Αί παρουσιασθείσαι μεγάλαι δυσχέρειαι διά τήν έκ'
σκαφήν τοΰ έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου οικοπέδου·
τοΟΈλλην.Κτημ.’Οργανισμού καθιστά άπολύτως άδύ'
νατον τήν άποπεράτωσίν του έντός τής προσεχούς
κινημ. περιόδου, δσαι δήποτε καί άν καταβληθούν
προσπάθειαι καί εις δσας δήποτε ποινικός ρήτρας
καί άν ύποχρεοΰνται ή άναλαβοΰσα τήν έκτέλεσιν
έργοληπτική έταιρία «Τέκτων». "Ημεθα τόσον βέ
βαιοι περί τούτου ώστε νά άναλάβωμεν καί ήμεϊς
τήν εύθύνην τής καταβολής ποινικής ρήτρας έάν
κατορθωθή ή άποπεράτωσίς του έντός τής προσεΧοΰς χειμερινής κινημ. περιόδου.
'Επίσης δέν πρέπει νά γίνεται λόγος άκόμη καί
περί τοΰ έτέρου τοιούτου, τοΰ άνεγειρομένου έπί
τοΰ οικοπέδου Σταδίου καί Κοραή τής άσφαλιστικής έταιρίας «’Εθνική». Είς τό οίκόπεδον τοΰτο ή
«’Εθνική» θά κτίση πράγματι ένα μέγαρον εις τό
είσόγειον τοΰ όποιου σκέπτεται νά άνεγείρη καί
θέατρον. Τό δλον κτίριον θά διασχίζουν στοαί, μία
έκ τής όδοΰ Κοραή πρός τήν όδόν Έδουάρδου Λώ
καί μία έκ τής όδοΰ Σταδίου. Είς τό κέντρον τοΰ
κτιρίου κατά τό ύπάρχον σχέδιον τοΰ |ΐηχανικοΰ κ.
Λυκούδη θά άνεγερθή τό θέατρον, μέ είσοδον δμως
έκ τής στοάς καί δχι άμέσως έκ τής κεντρικής όδοΰ
καί τοΰτο διά νά γίνουν άλλα καταστήματα έπί τής
όδοΰ Σταδίου. Ήδη δμως, προσβληθέντος τοΰ κ.
Λυκούδη έξ ήμιπληγίας, θά μείνουν Ισως άνεκτέλεστα τά βασικά σχέδια, τά όποια θά συνεπλήρωνε
άφοΰ έπεσκέπτετο τήν Ευρώπην σχετικός. Πιθανώς
ή «’Εθνική» νά άναθέση είς άλλον μηχανικόν τήν
έκπόνησιν νέων σχεδίων, άλλά τοΰτο είναι έπίσης
ζήτημα χρόνου καί άποφάσεως Συμβουλίου.
Τό γεγονός δμως, τό ένδιαφέρον τόν κινημ κό
σμον, είναι ένα· δτι δέν πρόκειται έπ’ ούδενί λόγφ
νά άναμένη τις περάτωσιν κτιρίου πρό τής παρελεύσεως τοΰ 1936.

ΙΓ
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Πχτρ«ι

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Είναι χαριτωμένος»
και «Κρυφή αγάπη».
Πάν&εον ( Ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Κρυφή
αγάπη», «‘Ο κουρεύς τής «Σεβίλλης», «Ή Μπαττερφλάϋ», «Ή μικρή Ντόριτ», «‘Ο κοζάκος καί τ' άηδόνι»
καί «Ρωμαϊκά σκάνδαλα».
Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ιπ
πότης τής έρήιιου», «‘Η αγάπη τοϋ ναύτη», «Μαύρη Κόλασιτ» καί «Ή μικρή Ντόριτ».
Ζενί&. Προεβλήβησαν τά έργα «Ρωιιαϊκά σκάνδαλα»,
«Ό λευκός παράδεισος», «Μιά νύχτα έρωτος» καί «Ή
κυρία Μπαττερφλάϋ».
Οΰφα Πάλα!. Προεβλήθη τό φίλμ «Έγώ είμαι ή
Σουζάνα» μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ.
Άνόριόπουλο!
Τρίχχαλα

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο ωραίος φοιτη
τής», «Γυμνός σάν τό σκουλίκι» μέ τόν Μπουμπούλ,
«Πρέπει νά χωρίσω τή γυναίκα μου», «’Ατλαντίς»,«"Ερω
τες πριγκήπων», «Μάτα Χάρι», «Ό τελευταίος άνδρας
έπί τής γής» καί «Ευτυχία γιά μιά νύχτα».
Άνοίνιον

Πάρκον Παπαστράτου. *Από τής παρελθούσης Κυρια
κής έκαμε έναρξιν τών παραστάσεων του ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Μ. Καζαντζή καί προεβλήθησαν τά έργα «Χόλ
λυγουντ ρεβιοΰ», Τό στοιχειωμένο σπήτι», «Στά κάτεργα»
«Τιτάνες τοΰ άέρος», «Ό βασιλεύς τών τζαμπατζήδων»
καί «Φρά δ άβολο».
Κεντρικόν (Έηιχ. Τριανταφνλλβν). Προεβλήθησαν

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»

τό ελληνικόν'«Γιά τήν αγάπη της» μέ τήν Μ. Κοτοπούλη,
<Το έκδικηιικό φάντασμα», «Ό πιθηκάνθρωπος» καί «Έξιλέώσις ενόχου».
Πασχαλίδης
Δράμα

;-· Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Καλό ταξείδι Μά
νικα», «Σταυρός καί Σπαθί», Έγώ εϊμαι ή Σουζάνα»,
«Θές δέ θές θά μ’ άγαπήσης», «Γιά νά σέ άγαποΰν»,
«Αί δυο όρφαναί» μέ έξαοετικήν έπιιυχίιιν, «Λευχός ΈΤ0
*
ριός»ί
παλάτι τών ονείρων» καί «Κόκκινος έπαναστάτης». ■ Έπίσης προεβ/ήθησαν «"Ενα κορίτσι πού δέν
ξεχνιέται», «Τό πήδημα τοΰ θανάτου», «‘Ο έμπορος τών
ονείρων» καί «Ληστής μέ τό στανιό».
Πάνϋεον.Προεβλήθη τό φίλμ«Ό φτωχός σπουδασιής».
ϊά νίη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Θές δέν θές θά μ"
άγαπήσης»· ‘Ό βασιλεύς τής αρένας», «Ό άρχων τοΰ κό
σμου», «Παγκόσμιος θύελλα» καί Φόξ Κάμερα Θρίλς,
τό επεισοδιακόν «Ό νόμος τών συνόρων», «Μανωλέσκου»,
-«.Σκάνδαλον στή Βουδαπέστη», «Αί δύο όρφαναί», «Τό
κορίτσι τής Τσάρντ“5’> 'Ό άρχισιδηρουργός», «Νύχτες
στο Βόσπορο». «Μέ τή μάσκα τοΰ άλλου», «‘Ο Βόλγας
στις φλόγες», Τόμ Τίλλερ καί «Ή κιβωτός τοΰ Νώε».
Προσεχώς «Ό κοζάκος καί τ’άηδόνι» κλπ. Δυστυχώς παρά
τήν προβολήν έκλεκτών έργων οί θεαταί μετροϋνται είς
τά δάκτυλα.
Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τό έπεισοδιακόν «Εκδικητής
καβαλλάρης» καί κωμωδία Ζιγκωτό καί «‘Ο κρυμένος
θησαυρός». Προσεχώς έναρξις μέ μηχανήματα όμιλοίντος.
Κεντρικόν Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός τών
κοζάκων», «Πές μου ποια είσαι;», «Δόν Κιχώτης», «Κα
τάσκοπός 33», «Έγώ είμαι ή Σουζάνα», «Στό περιθώριον τής ζωής» καί «Τό συνέδριον χορεύει».
Πάνϋεον. ^Προεβλήθησαν τά έργα «Μισελίν», «Τό
αηδόνι τής Βιέννης», «"Οπως μέ ποθείς», «"Οταν ή γυ^
ναϊκα αγαπά», «Άζέφ ό ’Ιούδας τής Ρωσίας» καί «Ποιός
είναι ό τζόκεϋ»
Λυκόπ.
Λεβάδ«ιοι

‘Αρμονία. Προεβλήθησαν τά έργα «’Αγάπα με αύτή
τή νύχτα», «Ή Στοργή», «’Ορκίστηκες νά μ’ αγαπάς»,
«Προικοθήραι», «Ό ωραίος Γρεναδιέρος», «Ή τρελλή
Λόλα», «Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ» καί «Σαγκάϊ ’Εξπρές»
άπαντα μέ μεγάλην επιτυχίαν. "Ηδη αργεί διότι έγκαθιστά νέου τύπου ηχητικά μηχανήματα, θά κάμη δέ έναρξιν
τό δεύτερον δεκαήμερον τρέχοντος μηνός. Πανουργίας
Άργσοτόλιον

Μούβιτον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αύτός, εκείνη καί
ό φίλος», «Ή Άνάστασις», «Ύπό ψευδή σημαίαν», «Ή
Σουξάν στό μπάνιο» καί «Μιά νύχτα αγωνίας».
Πάνϋεον. (Βωβός). Προεβλήθη «Ό υίός τοΰ Ζορρό»,
«Στά βάθη τής ’Αφρικής» καί «’Ο ακροβάτης».
Κατά τό θέρος πιθανόν νά λειτουργήσουν τέσσαρες
κινηματογράφοι. Έπίσης ένας είς Λάκυθρα καί ένας είς
τό ληξούρι.
Βουτσινάς
Χίος

Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό λυκόφως τών
τσάρων, «Τό παλάτι τών όνείρων», «Παγίς στά σύνορα»,
"’Αέριον X. 9„ “Τό μυστικόν τοΰ καταδίκου,. ,,Ή
Σάρξ», “Σμόκυ,, "Η γυναίκα στό β.ιλάν,, καί "Η κακοκέφαλες,, τελείως ακατάλληλη, γι’ αυτό καί τό παρηκολούθησαν 65 μόνον θεαταί. ΈπΙτης προεβλήθησαν τά
φίλμ «Ταρζάν, «"Οταν ξυπνά τό παρελθόν», «Τήν αγάπη
πρέπει νά τήν νοιώθης» καί «Στή μυστική ΰπηοεσία».
Βουδούρης
Ζάκυνθος

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Οδηγήστέ με κυ
ρία», « Γό ύπ’ άριθ. 17 αϋτοκίν»τον», «Μέσ’ την αγκαλιά
του»; «Φράνκενστάϊν», «Λάκ-ω·ντάμ» κΣκιαί υποκόσμου»,
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«Τό έγκλημα τής όδοΰ Μόργκαν», «Μιά μέρα σ’αγάπησα»
«Ό πρωταθλητής» καί «Τά απόκρυφα τοΰ Λονδίνου»
Γρυπάρης

Ηράκλειον

Πουλαχάκη Προεβλήθησαν τά φιλμ «Έρως καί
ήθική», «Μαρία Θηρεάα», «Ό δικτάτωρ», «Μιά φορά
στή ζωή» καί «‘Η αδελφή μου καί έγώ».
’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λοχαγός τών
κοζάκων», «Πάλι μαζί μ’ έσένα», «Τά χείλη μου προδί
δουν», «Τό έξπρές τοΰ θαιάτυυε καί «’Αγάπα με αυτή τή
τή νύχτα».
Παρατηρητής
Βαθύ

(Σάμου)

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί δύο όρφαναί»,
♦ Γλυκά φιλιά Βερόνικα». «Τό ά.τρο τής «Βαλέντσια»,
«Ριγολέτο», «Μικρούλα καλώς ήλθες», «Ή Α. Μ. ό έρως»
«Κατηγορουμένη έγέρθητι» καί «Σερενάτα Σοϋμπερτ».
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό τυχοδιώκτης»,
♦‘Ο ληστής τής ’Αριζόνας» καί «Ή τιμή τοΰ ναύτη
*.
Πούλμαν

Μυτιλήνη

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα, οί «ΟΙ άθλιοι» έπί
δεκαπενθήμερον, «Μπήττερ-Τί» καί «Ή γυμνή γυναίκα».
Λίαν προσεχώς «Ή μασκώτ τοΰ λόχου» κ. ά.
Σαπφώ. Προεβλήθησαν «Τό μυστικόν τής ζούγκλας»,
«’Αέριον X. 9.», «Καριόκα», «Ή κυρία μέ τάς καμιλίας»,
«Κατάσκοπος 33», «Τσιγγάνικο αίμα», «Οί έρωτες τοΰ
Τσελίνι», «Δεσποινίς Ζωζέτ ή γυναίκα μου», «Τσάρεβιτς»,
«Τά σκάνδαλα» καί «Βίκτωρ καί Βικτώρια» μέ μικράν
έπιτυχίαν. Προσεχώς «Ζούντ Εξπρές», «Ό λοχαγός τών
κοζάκων».
Σωφροι ιάδης
Σΰρος

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Λευκός αετός»,
«Καζανόβα» «Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ», «Δάκρυα βασιλίσσης«, «Τό δράμα τοΰ Ιπποδρομίου», «Ή κυρία τοΰ
ντάνσιγκ», «Έξτάζ», «Γέλοιο στήν κόλασι» καί «Ζοσλέν».
Γεραγάλας
Κοιβάλλα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Πώς νά τό πώ
στόν άνδρα μου», «Ό αόρατος άνθρωπος», «Κουκαράτσα», «Τό σφάλμα μιας μητέρας» καί «Ό άρχισιδηρουργός» μετά μεγάλης επιτυχίας.
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σταυρός καί
σπαθί», «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», «Ένα αστέρι πέφτει
άπό τόν ούρανό» καί «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων» μετά
μεγάλης επιτυχίας.
Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή νήσος τοΰ κινδύ
νου», «Μιά νύχτα τρόμου», «Τό δράμα τοΰ Ρίο Γκράντε»,
«Ό πρωτοπυγμάχος», «Ό νόμος τών συνόρων» καί
‘Ένοχος ή αθώος».
Πάνϋεον (βωβός). Προσεχώς έναρξις ύπό τήν διεύθϋνσιν τοΰ κ. Περαντινοϋ.
Βασιλάκος
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τραγοΰδι», «Μανωλέσκου», «Τό σκάνδαλον» καί «Ξανθή
Κατερινοΰλσ».
Λίαν προσεχώς κάμει έναρξιν και νέος καί κινημα
τογράφος ύπό τήν έπωνυμίαν «Όασις» καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Χρήστου.
Σιδηρόκαστρον. Λειτουργεί άπαξ τής έβδομάδος. Προε
βλήθη τό έργον «ΟΙ Κοζάκοι τοΰ Ντον».
Πΰργος

(’Ηλείας)

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα ' «Ή πριγκήπισσα
τής Τσάρντας», «Θεία αρμονία», «"Ενας άγγελος στό
σκότος», «Μιά γυναίκα πέρασε», «Κτύπα ξύλο», «Πρός
τήν άβυσσο», «Ό φωτογράφος τής άγάπης», «Μεγάλη
αγάπη», «Άννυ καί "Αννυ· καί «Τό άνθος τής Χαβάϊ».
Λίαν προσεχώς κάμνει έναρξιν καί ό νέος θερινός κι
νηματογράφος «Δεξαμενή» ύπό τήν διεύθυνσιν τών συμ
πολιτών μας βιομηχάνων κ. κ. Μορτόγια καί Παπαϊω
άννου.
Ζαφειρόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Κ1χΗΜ. Κ1ΝΗΝΙΣ
Ό κ. Τζών Μάνσψιλτ, διευθυντής τής μοχ pim
Corp, διά τήν Εγγύς ’Ανατολήν, έπέστρεψεν έκ τοΰ
άνά τά Βαλκάνια ταξειδίου του.
—Άφίχθη έκ Θεσσαλονίκης καί μετ’ όλιγοήμερον
παραμονήν εις τήν πόλιν μας άνεχώρησε καί πάλιν
δ κ. ’Αντώνιος Δεσύλλας, διευθυντής τοΰ έκεΐ ύποκαταστήματος τής Μέτρο ΓκόΛντουϊν Φίλμς.
—Έπέστρεψεν έκ τοΰ εις ’Αμερικήν ταξειδίου του
ό κ. X. Άξαρλής, άντιπρόσωπος τών ήχητικών μη
χανημάτων Webster Chicago.
—Άφίχθη είς τήν πόλιν μας δ κ. Κλ. Λουλουδόπουλος διευθυντής τοΰ πρακτορείου τής Fox Film
έν Σόφια (Βουλγαρία).
—Άφίχθη έκ Θεσσαλονίκης δ κ. Άριστ. Μενδρινός, διευθυντής τοΰ έκεΐ δμωνύμου κινηματογραφι
κού πρακτορείου.

0 ΕΡΙΚ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΤΜ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ό γνωστός ήθοποιός τοΰ Κινηματογράφου Έρικ
φόν Στρόχαϊμ, προσελήφθη ύπό τής «ΜέτροΤκόλντουϊν»Μάγιερ» διά νά χρησιμεΰση ώς τεχνικός σύμ
βουλος τοΰ σκηνοθέτου Κλάρενς Μπράουν είς τήν
πραγματοποίησιν τής ταινίας «Άννα Καρένενα». Ώ5
γνωστόν τούς κυρίους ρόλους θά ύποδυθοΰν ή Γκρέτα Γκάρμπο καί ό Φρήντριχ Μάρς.

Μιά ταινία ή όποια ϋά ικανοποίηση καί ϋά ένϋουσιάση όχι μόνον τό κοινόν τών αριστοκρατικών κινη
ματογράφων, αλλά συγχρόνως καί τό κοινόν τών μικρών
συνοικιακών κινηματογράφων... Δεν τής λείπει τίποτε:
Θρύλος, πάϋος, κωμωδία καί μεγαλειώδεις σχηναί. 'Ο
λόκληρον τήν ταινίαν διακρίνει ένας βαϋύς άνϋρωπισμός.

ΕΓΓΡΑΦΜ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κιν. Ροζικλαίρ
Άθήναι 1- 7-935 Μέχρι
Μορτ. & Παπαϊωάννου Πΰργος 1- 1-935
»
Κιν Νεάπολις
Άθήναι 1- 5-935
»
Έ. Κυριακόπουλος
*1- -6-935
»
1 7-935 ■>- ■
Ί. Τσσμαδός»
1 10-934 »
Όδ Καπάδαης
1- 6 935 >
θ. Κυριακίδης
Σόφια 1- 6-935 .· ■>Κ. Λουλουδόπουλος
Ε. Μαυροδημάκης Άθήναι 1- 6 935
»
1- 7-935 - -» Κ. Φραγκέτης
»
1- 7 935 » ·
Δ. Σκούρας
Γενναίος Σκούρας Έδεσσα 1-10 934 >

Ή μεγάλη ’Αμερικάνικη ‘Εταιρία

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΰΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

I R. C. A.

PHOTCPHCNE INC

Λάρισα

'Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Φτερό στόν
άνεμο», «Μπαροΰ» καί «Τό μεγάλο παιγνίδι».
Τιτάνια. Διέκοψε τάς προβολάς του διά νά τάς έπαναλάβη ώς θερινός είς τήν πλατείαν τοΰ Φρουρίου εντός
τών ημερών.
Σ.

(Radio Corporation of America Photophone Inc)

Άνέΰ'εαε τήν άντιπροαωπείαν της διά τήν ‘Ελλάδα είς τον κ.

Σέορ-χι.

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν τά έργα «’Ατσαλένιοι άεροπόροι», «Ή μυστηριώδης νήσος» είς δύο έποχάς, «Ό
άρχιατσίγγανος», ή πάλη Λόντου καί Σίκυ, «Οί φυγάδες»
μέ μεγάλην έπιτυχίαν καί «Ή κατάσκοπος έπί τό έργον»
μέ έπιτυχίαν. Έπίσης προεβλήθη μέ ήλαττωμένας τιμάς
εισιτηρίων, δρχ. 7 καί 4.50 τό έργον «Μυστηριώδης νεκρανάστασις»,
Κρόνιον, Προεβλήθησαν τά έργα «Σκάνδαλον στή
Βουδαπέστη», «Ένα φιλί μπρός στόν καθρέπτη», «Πώς
θά τό πώ στόν άνδρα μου», «‘Ο άρχισιδηρουργός» μετά
μεγάλης έπιτυχίας, «Τό παλάτι τών όνείρων», «Τσιγγάνικο

30- 6 93g
30-12935
30- 4-9’6
30- 5 936
30- 6-936
30 9 935
30 5936
30- 5-936
30- 5 936
30- 6 936
30- 6 936
30- 9-935

ΧΑΡ. ΠΕΤΡ©Π©ΥΛ©Ν
'Οδός Σταδίου 8 — ΑΘΗΝΑΙ — ΆριΦ. Τηλεφ. 22-169
ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΔΥΧΝΙ2Ν R. C. Α.

Radiotrons

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ “ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΡΕΙΑ,,
Μία έπιστολή τοΰ κ. Βίωνος Παπαμιχάλη
Φίλτατε κ. Οικονόμου
θά μοΰ έπιτρέψης νά προσθέσω κι’ έγώ μερικά
λόγια είς δσα έκλεκτός ^συνάδελφος, άναπληρών με
λόγφ άδιαθεσίας μου, έγραψε σχετικώς μέ τό φιλμ
«Κορίτσια γιά παντρειά». Τό δνομα τοΰ σκηνοθέτου,
οί ήθοποιοί πού πρωταγωνιστούν, καί ή εύμενής κρι
τική τοΰ «Κ. Α.», μού έκίνησαν τήν περιέργειαν γι’
αύτό τό φίλμ, τό όποιον δέν κατόρθωσα νά παρα
κολουθήσω τήν έβδομάδα τής προβολής του εις τό
«Παλλάς». ΔΓ αύτό έπήγα νά τό ϊδω είς τό «Μάζεστικ» πού προεβάλλετο πρό ήμερων. Όμολογώ δτι
έφυγα ένθουσιασμένος άπό τό έργον, άλλά καί μέ
κάποιαν θλίψιν, διά τήν νοοτροπίαν τοΰ κοινού μας,
τό όποιον, δπως δείχνει δ τόσον χρήσιμος πίνακας
των εισιτηρίων πού δημοσιεύεις κάθε δεκαπενθήμε
ρον, δέν έξετίμησεν δσον έπρεπε τό φιλμ τοΰ Βίλχελμ Τίλε. Βεβαίως δέν πρόκειται περί άριστουργήματος. ’Έχει δμως τόση δροσιά αύτή ή κινημα
τογραφική όπερέττα, τόσο μπρίο, τόσες θαυμάσιες
είς πρωτοτυπίαν καί φινέτσα λεπτομέρειες, ώστε
νά μπορή κανείς νά τήν θεωρήση χωρίς ύπερβολήν
ώς ένα άπό τά καλλίτερα δείγματα τοΰ είδους.
Έάν μάλιστα άφαιροΰντο μία ή δύο σκηναί καί
έσυντομεύοντο μερικές άλλες πού τραινάρουν κά
πως, τό φιλμ θά έκέρδιζεν είς γοργότητα ρυθμοΰ
καί είς ένότητα, καί θά παρηκολουθεΐτο άκόμη πε
ρισσότερον εύχάριστα.
Ό Βίλχελμ Τίλε, ό περίφημος δημιουργός τοΰ
«Δρόμου τοΰ Παραδείσου» τοΰ «Δέν σ’ άΦήνω δέν
θά πας», καί τόσων άλλων άξιολόγων έργων, άρέσκεται πάντοτε είς τήν πρωτοτυπίαν. ’Έτσι καί τό
«Κορίτσια γιά παντρειά», τό όποιον δέν άποτελεΐ
έζαίρεσιν τοΰ κανόνος, δέν όμοιάζει μέ κανένα άλλο
φίλμ. Τό μεγάλο αύτό προσόν, τόσον σπάνιον είς
τήν έποχήν των «Films eu serie» μας προδιαθέτει
εύνοϊκά καί μας καθιστά έπιεικεΐς διά τάς άτελείας
του. Άπό τά εύρήματα τοΰ φίλμ άναφέρω τό χαρι
τωμένο τρίο τών άδελφών είς τάς διαφόρους εκδη
λώσεις του, τήν έρωτικήν έξομολόγησιν μέσφ τής
δακτυλογράφου, καί τήν κινηματογραφικήν ταινίαν
τοΰ μεσιτικού γραφείου συνοικεσίων, τό όποιον είναι
κάτι τό περίφημον.
Είς τήν καλήν έντύπωσιν τοΰ συνόλου βοηθοΰν
τόν Τίλε καί οί ήθοποιοί του, τέσσερα έκλεκτά «άστέρια» τοΰ γερμανικοΰ κινηματογράφου : ή Ρενάτε
Μύλλερ, ό Χέρμαν Τίμιγκ, ό Βόλφ Άλμπαχ Ρέττυ
καί ό Σέκε Σάκαλ, καθώς κοί ή εύχάριστη μουσική,
ή. δποία ύπογραμμίζει έκάστοτε χαρακτηριστικά
τάς διαφόρους καταστάσεις.
Καταλήγων πιστεύω δτι τό φίλμ αύτό, τό όποιον
δέν έξετιμήθη δσον έπρεπε κατά τήν προβολήν του
είς τό «Παλλάς», ίσως καί λόγφ τοΰ άκαταλλήλου
τοΰ καιροΰ, θά άποζημιωθή μέ τό παραπάνω κατά
τήν θερινήν περίοδον, όπότε τό κοινόν, καί δικαίως,
δείχνει έξαιρετικήν εϋνοιαν πρός τά έλαφρά καί
δροσερά έργα.
Μέ συγχωρεΐτε κ. Οικονόμου διά τήν δευερολογίαν,
άλλά ή συνείδησίς μου ώς κριτικού μοΰ έπέβαλεν
νά μή παραλείψω νά άσχοληθώ καί έγώ μέ ένα
έργον, τό όποιον ήξιζε μέ τό παραπάνω αύτήν τήν
τιμήν.
Μέ πολλήν φιλίαν
_______________________ ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΩΔ.ΟΥΝΤΑΙ είς τιμήν ευκαιρίας μία κινη
ματογραφική μηχανή προβολής Τύπου Sirino
καί μία Τύηου Γκωμόν. Πληροφορίαι κ. Χρή-

στον Γούναρην, Φλώρινα,

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ FOX-FILM
ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣΤΗΣ 20th CENTURY
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα συνήλθεν έν Σικάγφ τών
Η.Π.Α συνέδρων τών διευθυντών τής Fox Film Corp,
είς τό όποιον παρέστησαν 30C περίπου διευθυνταί τών
άνά τόν κόσμον γραφείων τής Fox Film Corp. Κατά τό
συνέδριον, τούτο ό πρόεδρος τής Fox κ. Κέντ άνήγγειλεν
δτι έπεράτωσε τάς διαπραγματεύσεις μετά τής παραγω
γικής αμερικανικής εταιρίας 20th Century Pictures καί
συμφώνως πρός τάς ληφθείσας αποφάσεις ή εταιρία 20th
Century Pictures, συγχωνεύεται κυριολεκτικός είς τήν
FOX Film. Κατά συνέπειαν ή παραγωγή τής έταιρίας
αδρής άνερχομένη εις 20 περίπου φίλμ έιησίως καί τών
οποίων ή έμπορικότης είναι παγκοσμίως γνωστή, θά πε
ριλαμβάνεται τού λοιπού εις τόν κατάλογον τών ταινιών
τής Fox Film.
Κατά τάς αΰτάς άνακοινώσε.ς τοΰ κ. Κέντ, ούδεμία
άλλη μεταβολή γίνεται είς τήν σύνθεσιν τοΰ προσωπικοί
τής Fox Film, πλήν το'ι δτι δ πρόεδρος τής 20th Cen
tury Pictures καί ό γεν. διευθυντής και παραγωγός τής
αύτής έταιρίας κ. Νταρίλ Ζανούκ, θ’ αποτελούν μέλη τού
Διοικ. Συμβουλίου τής Fox Film, τοΰ κ. Κέντ διατηρούν
το; τήν πρ -εδρίαν τής Fox.
Ό κ. Κέντ συνεχίζων τάς άνατοινώσεις του πρός τούς
συνέδρους—διευθυντής είπεν δτι, ή Fox ένδιαφερομένη
έξ ίσου καί διά τήν πανευρωπαϊκήν αγοράν πραγματο
ποιεί ήδη είς εΰρεϊαν κλίμακα τό πρόγραμμά τη: τούτο
καί προσέλαβε διά τόν σκοπόν αύτό“ τούς άριστεϊς τοΰ
ευρωπαϊκού κινηματογραφικού στερεώματος μεταξύ τών
όποιων συγκαταλέγονται ή Σι μόνη Σιμόν τό εϊδωλον τής
γαλλικής οθόνης, ή οποία θά εύρίακεται εις Χόλλυγουντ
κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου διά νά λάβη μέρος είς μίαν
νέαν ταινίαν τού στηνοθέτου Φράνκ Λόϋδ, ή Καίτη
Γκαλιάν πρωταγωνίστρια τοΰ ομωνύμου έργου τοΰ Ζάκ
Ντεβάλ «Μσρί Γκαλάντ», ή Τοΰττα Ρόλφ, ή διάσημος
σκανδιναυή καλλιτέχνις τού μουσικού θεάτρου, ή δποία
θά κάιιη τήν πρώτη της έμφ ίνισιν είς «ό έργον τοΰ
Άλφρέντ Σαβουά «Ή ράττρια τής Λυνεβ λ», δ περίφη
μος Ιταλός τενόρος Νϊνο Μαρτίνι κ.ά. Ε’ις τό καλλιτε
χνικήν στερέωμα τής Fox Film πλήν τών άνωτέροι καί
τής Σίρλεϋ Τέμπλ τή; πενταετούς αύτής καλλιτέχνιδος,
ή τις ήρχισε νά έπισκιάξη έν Ευρώπη καί τήν δόξαν τής
Γκάρμο καί τής Ντήτριχ, προστίθενται, μέ τήν συγχώ
νευσή τής 20th Century καί οί καλλιτέχναι αΰιή: Ρόναλτ
Κόλμαν, Τξώρτξ Άρλις, Φρέντερικ Μάρς, Λωρέττα
Γιοΰγκ κλπ.
Τήν Σίρλεϋ Τέμπλ, τό πενταετές αύτό κοριτσάκι —
θαύμα, θά τήν ϊδωιιεν καί ήμεϊς έφέτος, συμπρωταγωνι
στούσα μετά τοΰ Λύονελ Μπάρρυμορ.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΛΛ ΛΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΙΣ άρίστης
άποδόσεως, σχεδόν καινουργής μέ μηχανήν προ
βολής Simplex, ένοικιάζεται διά τήν θερινήν
περίοδον Πληοοφορεΐαι είς τά γραφεία μας.
—Διευθυνταί Κινηματογράφων! Ένισχύοντες τόν
«Κινηματογραφικόν Αστέρα», ένισχύετε αύτάς ταύτας τάς Κινηματογραφικός Επιχειρήσεις σας.
—Τό Πανεπιστήμιου κάθε έπιχειρηματίου Κινη
ματογράφου, είναι δ «Κινηματογραφικός Άστήρ*.

Παραχωρεΐται έπ! ειδική συμφωνίφ οίκόπεδον ίν Μοσχάτφ ίπΐ τής κεντρικής Λεωφόρου
ίκ πήχεων περίπου 2700 κατάλληλον δι’ έγκατάσιασιν ·&ερινοΰ Κινηματογράφου
Ιίληροφορίαι οίκία Ιατρού κ. Δήμερη Μενάνδρου 49
'Ομόνοια, Τηλέφ. 28 167.
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