
ΜΑΡΙΑ-ΖΑΚΟΜΠϊΝΙ

'Η ίταλίς καλλιτέχνις τής οθόνης ή οποία ένεφανίσθη είς πλεϊστα έργα κατά τήν έφε- 
τεινήν περίοδον καί τής οποίας νεώτερα έργα έξησφαλίσθποαν διά τήν 'Ελλάδα, τά 

όποϊα θά προβληθούν κατά τήν προσεχή περίοδον 1929—1^.30.
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Διαρκής παρακαταθήκη παρά τώ άποκλειστικώ άντιπροσώπω έν ‘Ελλάδι
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Π . I
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕ1ΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΚΑ
ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΊΧΓΑΛΑ.ΜΒ ΑΊΧΓΤ^.Ι

Μετά πάσης ειλικρίνειας και άπολντου έχεμυϋ'είας την διεκπεραίωσιν 
πόσης φύσεως κινηματογραφικών Εργασιών και υποθέσεων.

Αγοραπωλησίας και Μισθώσεις Κινηματογραφικών ταινιών, Μηχανημά
των, ’Εξαρτημάτων κλπ.

Διαφημίσεις έργων, καταχωρήσεις εις εφημερίδας, εκτυπώσεις διαφόρων 
έντυπων κλπ.

Μεταφράσεις τίτλων κλπ.
‘Εξεύρεσιν έργασίας εις ειδικούς ύπαλλήλους.

Παροχήν Εμπορικών πληροφοριών μεταξύ συναλλασσόμενων.
Παραγγελίας διαφόρων ειδών εις τό Εξωτερικόν.

Επεξεργασίαν σχεδίων νέων Κινηματογράφων κλπ. κλπ.

Π

)Ι 
Π

Χτημ-είωσις. Παραινηθείς της διευθυνσεως τής A. Ε. «Σινέ Όριάν» 
κατόπιν επταετούς εργασίας κατά την διάρκειαν τής οποίας κατέβαλα ύπερανθρώ- 
πους προσπάθειας όπως συντολεσιο καί έγω εις την πρόοδον τοΰ Κινηματογρά
φου, δια ·πρώτιην φοράν απευθύνομαι εις τον κινηματογραφικόν έν γένει κό
σμον^ καί ιδιαιτέρως προς οσους κυρίους συνειργάσθησαν μεθ’ έμοΰ καί έξαιτοϋμαι 
τήν ύποστήριξίν των.

Η πολυετής πείρα μέ έπεισε ότι ή ϊδρυσις ενός τελείως ά εςχρτήτ ι> 
Πρακτορείου Γ ενικών Κινηματογραφικών εργασιών καθίστατο απαραίτητος, διότι 
τούτο τα μέγιστα ηθελεν εςυπηρετηση τα συμφέροντα τού κινηματογραφικού κό
σμου καί ιδίως τών Επαρχιών.

IV. Φ11ΚΙΪ
Χτοά Φέίη 1 4ίί

ΆΘήναΐ

ΕΤΟΣ ST*. ΑΡ 19 204)

Έ'ησία Δρ, Ϊ5.—
‘Εξάμηνος » 40. —
"Εξωτερικοί! Γενικώς
Ε ησία Δολλάρια 2.—

ΆιιερικίΙς

Έτησία Δολλάρια 3.—

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. ΔΥ©

ΚΑΤΑΧδΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φοράν 
ό στίχος. . . Δρ. 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. » 
Άνω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος » 
Ή σβλΐς ... »
Είς τό έξώφνλλον » 600.—

Μ
Η

"Εβδομαδιαία Κινηματογραφική 
Έπιθβώρησις

Ιδιοκτήτης—Γενικός Διευθυντής :
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γραδεϊα : Κολωνβΰ 68 (Άνω πάτωμα)
ΤΗΛΕΦΩΝΦΝ 1-56

5.—

4.—
500.—

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΙΑ ΕΙΜΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣ TAS Α2ΦΑΑΙΣΤΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ό βαούς χειιιών τον όποιον διήλθομεν καί η I ποία νά έγγυάται αύτοΐς τήν κάλυψιν τής διαφοράς 

κρίσις ήτις μαστίζει τάς κινηματογραφικός έπιχει-I τών είσπράξεών τιον^λογη) βροχής η άλλων ωρισμε· 
ρήσεις εΐνε ή βάσις τοΰ άρθρου μας.

Άπευθυνόμεθα προς τούς Διευθυντάς τώ 
νηματογράφων καί τάς ’Ασφαλιστικός εταιρίας , (
τήν πραγματοποίησιν τοΰ κάτωθι σχεδίου ασφαλείας, _ _ , ,
κατά τής μειώσεως τών εισπράξεων λόγφ βροχής, έλλήνων Διευθυντών, νά άσφαλίση τήν 
ψύχους ή άλλων αιτίων καί θά ήμεθα ευτυχείς ’-----
ήκούομεν τάς έπί τούτου γνώμας των. , . . . .

Ή ιδέα βεβαίως δεν εΐνε νέα διότι άν δεν έφηρ- * παραίτητον τήν ύπαρξιν
-·---έκμεταλλεύσει τών ταινιών, αυτή J §σθν £ βαρύς χειμών εΐν<> v.w 

μακροΰ χρόνου είς διαφόρους ηψχθς ούχί μεγάλης διαρκεία:

| νων περιπτώσεων. Θά ύπήρχεν όμως πιθανότης νά 
κι- άρέσκη ή πρότασις αύτη εις τούς "Ελληνας Διευθυν- 
διά τάς; "Ας μάς έπιτραπή νά άμφιβάλλομεν.

Εν περιπτώσει καθ’ ήν έπροτείνετο εις τινα τών 
/ έπιχείρησί ν 

εάν του εναντίον τών προαναφερομένων κινδύνων, ά 
। σφαλώς ή άπάντησίς του θά ήτο δτι δεν θεωρεί ά- 
__ .. / τοιούτου συμβολαίου καθ 
όσον ό βαρύς χειμών εΐνε σπανιότατος καί τό δριμΰ 

' ις. Μάρτυρας δέ τού ι
σχυρισμού του τούτου θά προβάλη τον λήξαντα χει
μώνα καί τούς παγετούς όμοιους τών οποίων δεν εϊ- 
δομεν επί σειράν ετών.

Ή mentalite τού άσφαλιζομένου έν Έλλάδι εΐνε 
δυστυχώς εκείνη κυρίου τίνος δστις δεν ασφαλίζεται 
εΐμή μόνον δταν εΐνε σχεδόν βέβαιος έκ τών προτέ- 
ρων δτι θά είσπράξη τήν ασφάλειαν του. Ή δημι
ουργία δμως τής ασφαλείας δεν σκοπεί νά κάλυψη 
βεβαίαν τινά καταστροφήν αλλά νά αποζημίωση δ- 
σον τό δυνατόν είς εύρυτέραν κλίμακα ζημίαν τινά 
τυχαίαν. Μόνη ή πυρασφάλεια είσέδυσεν έπαρκώς 
είς τά ήθη μας καί τήν έκτελοΰμεν άνευ υστεροβου
λίας. Θά έπρεπεν δμως νά συμβαίνη τό ίδιον καί 
διά πάντα τά λοιπά είδη ασφαλειών. Ό πράγματι 
προνοητικός άνθρωπος θά ώφειλε νά εξασφαλίζεται 
έκ τής πλειονότητας τών άπειλούντων αυτών κιν
δύνων.

Έάν δλοι οί Διευθυνταί τών Κινηματογραφικών 
επιχειρήσεων έσκέπτοντο τοιουτοτρόπως, ίσως θά 
διέβλεπον τήν σοβαρότητα καί τό ενδιαφέρον τό ό
ποιον ενέχει ή πραγματοποίησις τού σχεδίου τούτου 
τής ασφαλείας κατά τοΰ κινδύνου της έλαττωσεως 
τών εισπράξεων αυτών.

’Αναμένομεν τάς απόψεις των.

μόσθη είσέτι έν τή έκμεταλλεύσει τών ταινιών, αυτή ■ 
λειτουργεί ήδη από ι 
άλλους κλάδους.

Έν Αγγλία καί έν Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
Αμερικής ούδεμία αθλητική συγκέντρωσις ή άλλη 
υπαίθριος εορτή δργανούται έάν έκ τών προτέρων 
δεν έχη συναφθή ασφαλιστικόν συμβολαιον κατα τιμ 
τυχόν έλαττωσεως τών προβλεπομενων εισπράξεων 
συνεπείς βροχής. Τό συμβολαιον τούτο εΐνε άπλού- 
στατον. Στηρίζεται έπί τών αποτελεσμάτων προη- 
γουμένωνέτών διά τάς αύτάς ήπαρομοίας συγκεντρώ
σεις καί έπί τοΰ έλαχίστου τών εισπράξεων. Εν πε- 
ριπτώσει βροχής, ενός χιλιοστομέτρου π. χ„ η Α
σφάλεια ύποχρεοΰται νά καταβαλη την διαφοράν η- 
τις ήθελε προκύψη μεταξύ τών πραγματοποιηθεισών 
καί τών προβλεφθεισών εισπράξεων. Ετερον είδος 
συμβολαίου προβλέπει τήν πληρωμήν ποσού ίσου 
προς τά γενόμενα έξοδα εν περιπτώσει αποτυχίας 
τής δργανώσεως. Τών τελευταίων τούτων συμβο
λαίων γίνεται χρήσις κατά την εποχήν τής^παραγω
γής τών ταινιών έν τώ έξωτερικφ. Εν Ευρώπη το 
είδος τούτο τών ασφαλειών εκτελεΐται εξ ίσου ευκό
λως, άλλάσπανίως διότι τό γνωρίζουν ολιγωτερον. 
Παρ’ ήμϊν αι άσφάλειαι αύται αγνοούνται τελείως.

Κατά τήν γνώμην μας, θά ήτο ευκολωτατη καί 
ή έν Έλλάδι δημιουργία νέου τύπου ασφαλείας είδι- 
κώς διά τάς Κινηματογραφικός επιχειρήσεις, η ο-
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜ. ΑΦΤΕΡΟΣ*

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝ1ΝΤ1ΥΞΙΣ 
ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΒΑΓΓΟΝ ΒΑΚΟΓΙΑΝΝΗΝ

Σήμερον από τών στηλών τοΰ Κι.· τματογροφτ· θά σας ανακοίνωσα» τ αποτελέσματα τά όποια, εί- 
κοΰ Άστέρος όμιλεϊ ό κ. Βάγγος Βακογιάννης, γε- ιιαι πεπεισμένος δτι, θά ικανοποιήσουν πλήρως τάς 
νικάς διευθυντής τής «Σινε Όριάν», | απαιτήσεις τοΰ κοινού. Είναι ό τρίτος χρόνος ποΰ

Ό κ. Βάγγος Βακογιάννης, μεγάλείτερος υιός' πηγαίνω είς Ευρώπην καί έχω αρκετήν πείραν τής 
τον κ< Γεωργίου Βακογιάννη, προέδρου τής εταιρίας εργασίας μου, ώστε νά είμαι είς θέσιν νά ίκανο- 
«Σινέ Όριάν» εΐνε έξ εκείνων ποΰ γεννιούνται διά1 ποιήσω διά τής εκλογής μου τό κοινόν τό όποιον τό- 
τόν κινηματογράφον, γι’ αυτό, αν καί νεαρότατος1 σον μάς υποστηρίζει.
ακόμη, (μόλις 24 ετών) άνέλαβε νά διευθυνη—καί! —"Ωστε, έπί τοϋ παρόντος κ. Βακογιάννη δέν 
διευθυνη τόσον έπαξίο^ς,—τήν μεγαλειτέραν έλληνι-, έχετε νά μάς εϊπήτε τίποτε θετικότεροι' περί νέων 
κήν κινηματογραφικήν εταιρίαν ταινιών ;
οΐα εΐνε σήμερον ή «Σινε Ό
ριάν»;

Ό κ, Βάγγος Βακογιάννης, 
νέος μέ εύρεΐαν μόρφωσιν καί 
καλλιτεχνικήν ψυχήν, παρακο- 
λουθήσας άπό έτών παρά τό 
πλευράν τής τέως διευθυνσεως 
τής «Σινέ Όριάν» τήν έν γέ- 
νει κινηματογραφικήν κίνησιν 
καί τήν έξέλιξιν τοΰ κινηματο
γράφου έν Έλλάδι, κάτοχος κα- 
τών ελάχιστων κινηματογραφι
κών λεπτομερειών τοΰ τόπουμας, 
εΐνε εις έκ τών ολίγων εκείνων 
πού εΐμποροΰν νά όμιλήσουι 
σχετικά μέ τήν πρόοδον τοΰ κιν 
νηματογράφου στήν Ελλάδα.

Διά τοΰτο λοιπόν έθεωρή
σαμεν σκόπιμον πρό τής άνα- 
χωρήσεώς του είς Ευρώπην πρός 
προμήθειαν νέωνταινιών διά τήν 
προσεχή περίοδον 1929—1930 
νά ζητήσωμεν τήν γνώμην του 
—γνώμην άρκετά βαρύνουσαν 
έπί τής δλης κινηματογραφικής 
σχετικός μέ τά νέα έργα ποΰ θά

Βάγγος Βακογιάννης
Γενικός Διευθυντής «Σινέ Όριάν»

μας κίνησε ως— 
προμηθευθή ή

«Σινέ Όριάν» καί τήν μελλοντικήν παρουσίασιν 
ηχητικών ταινιών έν Έλλάδι.

Τόν κ. Β. Βακογιάννην κατορθώσαμεν έπί τέλους 
ν' άπομονώσωμεν είς τό ιδιαίτερόν του γραφεΐον, 
κατόπιν διημέρου καταδιώξεως, καί νά τοΰ θέσωμεν 
τά έρωτήματά μας είς τά όποια άπήντησε πολύ ευ
χαρίστως μέ λόγια δμως λίγα, μετρημένα, σαφή, κα
τηγορηματικά.

—’Αναχωρώ σήμερον ή αΰριον, μάς είπε, δι’ 
Ευρώπην διά τήν προμήθειαν ταινιών καί επομένως 
δέν είμαι είς θέσιν αυτήν τήν στιγμήν νά σάς ανα
κοινώσω τίποτε τό θετικόν. Θά έπισκεφθώ δλα τά 
ευρωπαϊκά.κέντρα—Λονδΐνον, Ρώμην, Παρισίους,
Βιέννην καί Βερολϊνον—θά ίδώ δλας τάς ύπαρχού- 
σας είς τάς ανωτέρω άγοράς ταινίας μέ τά ίδια τά 
μάτια μου, θά έκλέξω μετά τής μεγαλειτέρας προ
σοχής τάς διά τάς άνάγκας μας ταινίας καί κατόπιν

Κτνιιικιτογριιότκίχ. Α<Ιτ"ρ

—’Έχω ήδη προμηθευθή δι' 
άντιπροσώπων μου μερικάς έ-, 
τών καλλίτερων ταινιών, άλλά θά 
μοΰ έπιτρέψετε νά σιωπήσω έπί 
τοΰ προκειμένου διότι δέν εΐνε 
άκόμη καιρός νά γνωσθοΰν 
πολλά. Σάς διαβεβαιώ δμως δτι 
τόσον οί πελάται μας δσον και 
τό κοινόν θά μείνουν ύπερευ 
χαριστημένοι έκ τών εκπλήξεων 
ποΰ θά παρουσιάση ή έταιρί- 
μας κατά τήν προσεχή σαιζόν. 
Είμαι βέβαιος δτι τά κινημα
τοθέατρα τής εταιρίας «Αττι
κόν» καί «Σπλέντιτ» καί κατό
πιν δλα τά άλλα τών έν ταΐς 
έπαρχίαις πελατών μας, θά κα
ταστούν, κατά τήν προσεχή πε
ρίοδον, πραγματικοί κινηματο
γραφικοί παράδεισοι.

—Καί περί ηχητικών άν όχι 
δμιλουσών ταινιών κ. Βακογιάν- 
νη τί σκέπτεσθε ; Σείς τουλά
χιστον δέν πρέπει νά φέρετε τήν’ 

πρόοδον αύτήν;
—Θά σάς εϊπω άμέσως. Τό ζήτημα τής ηχητικής 

ταινίας διά τήν Ελλάδα δέν εΐνε τόσον εύκολον, 
δσον τό φαντάζεσθε. Διότι έκτος τοΰ δτι εΐνε δαπα
νηρότατοι', έπί τοΰ παρόντος, πράγμα τό όποιον κατ' 
ανάγκην θά έπιβαρΰνη τά εισιτήρια, δέν φαντάζομαι 
δτι θά υπάρχουν καί οί κατάλληλοι πρός τοΰτο μη
χανικοί—όπερατέρ, τούς οποίους απαιτεί ή νέα τέ
χνη. Τό ζήτημα δμως αυτό δύναται νά κανονισθή 
διά τής παρακολουθήσεως θεωρητικών καί πρακτι
κών μαθημάτων άπό ειδικούς μηχανικούς. ’Έπειτα 
μή λησμονείτε καί τό άλλο' τό δτι ή μερική έγκατά- 
στασις καί ή παρουσίασις ηχητικών ταινιών θά έπι- 
φέρη τελείαν άναστάτωσιν είς τάς έλληνικάς κινημα-
τογραφικάςέπιχειρήσεις.Διότι άν έξαιρέσει κανείςμερι- 
κούς(2—3) έπιχειρηματίας έκ τών δευτερευουσώνπό- 
λεων τής Ελλάδος οΐ όποιοι ένδεχόμενον νά φέρουν 
καί αυτοί τοιαύτας, τότε τί θά γίνουν οΐ άλλοι

kivnpatovpsapixeS Αστήρ

κινηματογράφοι;Πρέπει λοιπόν τό ζήτημα αυτό νά μελετηθή κά
πως σοβαρώτερον καί δχι επιπόλαια.

"Οσον σοβαρόν δι’ έμέ κατά τό ταξείδιόν μου 
είς Εύριόπην εΐνε τό ζήτημα τής έκλογής ταινιών 
τόσον εΐνε καί τό ζήτημα τής μελέτης διά τήν δυ
νατήν έγκατάστασιν τής ηχητικής ταινίας είς 
τούς κινηματο··ράφους μας. Δέν φαντάζεσθε βέβαια
δτι ή «Σινέ Όριάν» θά ύστερήση είς τό ζήτημα 
τοΰτο. ’Αλλά πώς εΐνε δυνατόν νά σκεπτόμεθα περί 
τοιούτων ταινιών, τουλάχιστον δι’ έφέτος, ένφ καί 
τά ήδη υπάρχοντα γερμανικά μηχανήματα δέν έχουν 
όλοκληρωτικώς τελειοποιηθή ; Τά μόνα δέ τέλεια, τά 
αμερικανικά, έκτος πού εΐνε πολύ ακριβά—στοιχί
ζουν πλέον τοΰ εκατομμυρίου—έπί πλέον δέν 
περνούν άπ’ αυτά άλλες ταινίες, πλήν τών αμερικα
νικών.

Ποιος λοιπόν εΐνε έκεΐνος πού θά τολμήση νά 
φέρη είς τήν 'Ελλάδα τήν πρόοδον αύτήν πριν τε
λειοποιηθούν τά μηχανήματα αυτά ;

Γνωρίζετε πόσα συστήματα μηχανών όμιλοΰν 
τος κινηματογράφου υπάρχουν είς δλον τόν κόσμον ; 
Πλέον τών 600. Εννοείται δτι δλα αυτά τά συστή
ματα σύν τφ χρόνφ τελειοποιούμενα θά συναγωνί
ζονται άλληλα καί τοιουτοτρόπως θά καταστή δυ
νατή ή έγκατάστασίς των είς δλους τούς κινηματο
γράφους τής 'Ελλάδος.

’Ήδη έγώ μεταβαίνων είς Ευρώπην, έν τών 
κυριωτέρων μελημάτων μου, ως σάς εΐπον καί προη
γουμένως, εΐνε καί τό ζήτημα τούτο. Θά προσπα
θήσω νά κάμφ παν τό δυνατόν, νά εΐσθε δέ βέβαιοι 
δτι δέν θά ύστερήση καί είς τήν πρόοδον αύτήν ή 
«Σινέ Όριάν». Ή σκέψις μου δμως πάντοτε, εΐνε 
δπως συγχρόνως μέ ημάς διευκολύνω κατά τό δυνα
τόν καί τούς έν ταΐς έπαρχίαις πελάτας μας, πράγμα 
τό όποιον έλπίζω νά τό κατορθώσφ.

• Είς τό σημεϊον αυτό ό κ. Βακογιάννης μάς πα- 
ρεκάλεσε νά διακόψωμεν τήν συνέντευξιν, νά γνωρί- 
σωμεν δέ έκ μέρους του είς τούς άναγνώστας μας δτι 
μετά τήν έπιστροφήν του έξ Ευρώπης θά είναι είς 
θέσιν νά εϊπη περισσότερα μέ έργα παρά μέ λόγια.

Έχαιρετήσαμεν τόν κ. Βακογιάννην εύχηθέντες 
είς αυτόν καλήν έπάνοδον καί άπήλθομεν βασιζόμε
νοι είς τάς πράγματι εύγενικάς προσπάθειας τοΰ 
συμπαθούς νεαρού συνομιλητοΰ μας.

* W.

“0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Α'ΤΗΡ,,
«Α. Ε IC Λ IT Ε ΙΝ Θ Έ Ι TVT Ε2 Γ· ο =

'Απο τοΰ παρόντος φύλλου καί μέχρι τέλους ’Ι
ουλίου έ. έ. ό «Κινηματογραφικός ’Αστήρ Θά έκ- 
δίδεται άνελλειιτώς κατά δεκαπενθήμερον, άπό δέ 
τής Ιης Αύγουστου θά έπαναλάβμ τήν τακτικήν έ- 
βδομαδιαίαν του έκδοσιν. Ή Διεύϋ·υνσις

j ΑΦΙΞΕΙΣ—ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
—Άφίχθη έκ Βερολίνου ό κ. Θ. Δαμασκηνός, διευθυν

τής τής εταιρίας «Συμβατική» αντιπροσώπου τής U F.A.-
— Χθές Σάββατο ν άνεχιόρησεν είς Ευρώπην διά τήν 

προμήθειαν ταινιών ό κ. Βάγγος Βακογιάννης γενικός δι
ευθυντής τής «Σινέ Όριάν».

Άνεχώρησεν έπίσης δι’ Ευρώπην ό κ. ’Ιωσήφ Μαρ- 
γουλής διευθυντής τοϋ ομωνύμου γραφείου κινηματο
γραφικών ταινιών.

—Άφίχθησαν είς τήν πόλιν μας οί κ. κ. Παπαγιαννό- 
πουλος διευθυντής τοΰ κινηματογράφου «Όπερά» Κων
σταντινουπόλεως καί ό κ. Ε. Μαυροδημάκης διευθυντής 
τοϋ έν Παρισίοις γραφείου Μαΰρο—Φίλμ. Ό κ. Μαυροδη
μάκης άνεχιόρησε καί πάλιν προχθές διά Παρισίους θά έ- 
πιστρέψη δέ μετά είκοσαήμερον.

— Περί τό τέλος τής έρχομένης έβδομάδος αναχωρεί 
είς Ευρώπην διά τήν προμήθειαν ταινιών ό κ. Α. "Ανα- 
στασιάδης διευθυντής τοΰ έπί τής όδοϋ Κολοκοτρώνη 9 ο
μωνύμου γραφείου.. — .

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΙΗΗΜΑΤΟΓΡΑΦίΙΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ή πρώτη σας φροντίς πρέπει νά είναι πώς 
νά στερειόσητε τήν έπιχείρησίν σας.

ΜΗ ΚΤΙΖΕΤΕ ΕΠΙ ΑΜΜΟΥ
Ή θεμελιώδης καί ισχυρά βάσις είναι ή προ
μήθεια τελείας Κινηματογραφικής μηχανής 
Μόνη συγκεντρώνουσα δλα τά τεχνικά πλεονε

κτήματα είναι ή *

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ (ΜΙΜΜΤ)
ήτις έκτος τού δτι είναι ό ιδεώδης τύπος τών 

μηχανών, έχει τό πλεονέκτημα νά παρέ
χεται μέ πληρωμήν είς 12 ΜΗΝΙ- 

ΑΙΛΣ ΔΟΣΕΙΣ είς τρόπον 
ώστε μέ έλάχιστα νά έχε

τε μίαν ασυναγώνιστου

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Διαρκής Παρακαταθήκη

παοά τώ άντιποοσώπφ τής Εταιρείας Γ. ΣΥ- 
ΝΘΔΙΝΟΣ καί Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΛΣ»διά τήν

Μακεδονίαν καί Θράκην

Α. ΤΣΑΣΤΑΠΑ
’Οδός Βασιλέως Ηρακλείου b

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
’Άμεσος άπάντησις είς πάσαν ξητουμένην 

πληροφορίαν.
» ' — f

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Είς τό Λονδΐνον ίδρύθη τελευταίως μία νέα ε
ταιρία δμιλουσών ταινιών μέ κεφάλαια ένός εκατομ
μυρίου λιρών στερλινών. Ή νέα αυτή εταιρία εύρί- 
σκεται έν συνδυασμφ μετά τής British Instructional 
καί τής γερμανικής Klangfilm— Tobis.

Πρός τό παρόν ήρχισε ή παραγωγή δέκα όμι- 
λουσών ταινιών.
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Η ΕΚΑΙΚΗΣΙΣ MOY ΑΝΗΚΕΙ
Κατά το μυθιστόρημά τής Μαρίας Κορέλλι.—Σκηνοθεσία Ζώρζ Ζακομπί, Πρόσωπα: Σούζυ Βερνόν 

ιΜαρι Φερά), Ρουθ Βέΐχερ (Κόμησσα Ρομανί), "©λαφ Φίού (Ζώρζ Φερά), (Άνρύ ’Έντουαρ 
(Φ- Ρομανί),’Ίντζ (Στέλλα).

— Μή λυπάσθε, είπε δ κόμης, έχετε εμπιστο
σύνη σ’ εμένα.

—Έίσθε τόσο καλός ! είπε ή νέα.
—-Νά, τί προτείνω, είπε δ κόμης : δταν θά τα- 

ξειδεύω, δ αδελφός σας θά άσχολήται μέ τήν δια- 
χείρησι τοΰ κτήματός μου : έτσι θά μπορή νά μείνη 
κοντά σας.

Ή Μαρί δέν ήξευρε τί ν' άπαντήση :. συμβου
λευότανε τόν άδελφό της μέ τό βλέμμα, καί δ Ζώρζ, 
άφοΰ δίστασε λίγο, είπε :

—Δέν θά λησμονήσω ποτέ, κύριε, τήν καλωσύνη 
πού μοΰ κάνετε : θά προσπαθήσω νά φανώ άξιος.

—Καλά, είπε δ κόμης, δέν μοΰ μένει πιά παρά 
νά σάς παρουσιάσω στήν κόμησσα.

Καί χωρίς νά χάση καιρό, πήρε τόν Ζόορζ καί 
τόν παρουσίασε στή γυναίκα του. Ή κόμησσα δέν 
άπέκρυψε τήν χαρά της’ αντί νά μένη μόνη στόν 
πύργο, ήτανε βεβαία δτι θά έχη κοντά της ένα σύν
τροφο καί επί πλέον δ σύντροφος αύτός ήτανε ένας 
χαριτωμένος καί κομψός παριζιάνος, ένας άνθρω
πος πραγματικώς τοΰ καλού κόσμου. Αύτό άρκοΰσε 
νά κολακεύση τήν γυναικεία της ματαιοδοξία.

Ή αναχώρησες τοΰ κόμητος έπλησίαζε καί ζή
τησε άπό τήν γυναίκα του νά τόν συνοδεύση : άλλ’ 
αύτή ήρνήθη.

—Ξεύρετε καλά, δτι ή γυναίκες είνε άστατες, φί
λε μου, είπε.

Καί άρχισε νά γελά μέ τέτοια χάρι, ιοστε δ κό
μης δέν έπέμεινε περισσότερο. Άνεχώρησ” μόνος 
μέ τό γιώτ του.

'Όπως τό μαντεύετε, ή κόμησσα είχε κάποια υ
στεροβουλία: δ άδελφός τής γκουβερνάντας τής είχε 
κάνει έντύπωσι, γιατί ήτανε κομψός καί ωραίος νέ
ος, καί δ Ζώρζ άφ’ ετέρου άπό τήν πρώτη στιγμή 
ένοιωσε συμπάθεια πρός τήν κόμησσα.

Είλικρινώς, φοβούμενος κάποιον κίνδυνο, άπε- 
φάσισε νά ζητήση εξηγήσεις άπό τήν κόμησσα.

—Θά ήμουνα ευτυχής, κυρία νά μείνω πολύν 
καιρό έδώ, άλλά λόγοι επείγοντες μέ καλούν στό 
Παρίσι.

—Θά μέ άφήσετε μόνη !... άνεφιόνησε τρομαγ
μένη ή κόμησσα.

— Πρέπει, κυρία, είναι καλλίτερα έτσι.
—’Όχι, δέν θά φύγετε, είπε ή κόμησσα μέ φω

νήν τρέμουσαν.
Τότε, δ Ζώρζ έμεινε καί τό πιο φλογερό πάθος 

κυρίευσε τά δυο αύτά πλάσματα. Φαινόντανε δτι 
είχαν χάσει τό λογικό τους.

Μιά κακή εϊδησις είχε έρθει στόν πύργο. Τό 
γιώτ μέ τό δποϊον ταξείδευε δ Ρομανί, είχε χαθή

Ή νεαρά κόμησσα Ρομανί ήτο υποχρεωμένη νά 
ζή είς τήν Κορσική, δπου ό σύζυγός της είχε μεγά
λα συμφέροντα. Είχε κάνει δ,τι μπορούσε γιά νά έγ- 
κλιματισθή μέ τήν ωραία καί άγρια αύτή χώρα,' 
άλλά χρειαζότανε τήν κίνησι τών μεγάλων πόλεων 
καί νοσταλγούσε τό Παρίσι. Μόνον τό Παρίσι ήτανε 
τό πλαίσιο πού ταίριαζε μέ τήν ώμορφιά της καί δέν 
είχε στό νοΰ της παρά μιά σκέψι : νά μεταβή στήν 
πρωτεύουσα. Πολλές φορές είχε κάνει υπαινιγμό γιά 
τόν στενοχώρια που αισθανότανε, απομονωμένη στό 
νησί αύτό τής ομορφιάς, ό σύζυγός της δμως προ-J 
σεποιεϊτο δτι δέν καταλάβαινε. Είχε αποφασίσει λοι
πόν νά θίξη τό ζήτημα αύτό χωρίς περιφράσεις, καί 
ζήτησε άπό τόν σύζυγόν της νά εγκατασταθούν στό. 
Παρίσι.

— Ξεύρετε δτι θέλω πάντα νά σάς ευχαριστήσω 1 
οτι αύτή είναι ή πιο μεγάλη μου επιθυμία, άλλά, । 
τήν φορά αύτή, άρνοΰμαι.

— Αύτή είναι ή τελευταία σας λέξις ;
— Ναί, είπε δ κόμης, καί λυπούμαι πολύ πού 

σάς λύπησα.
Ή κόμησσα δέν επανήλθε πια σ’ αύτό τό ζή

τημα. Φαινότανε δτι είχε ξεχάσει τήν επιθυμία της 
καί ή ζωή έξηκολούθησε δπως στό παρελθόν. Ή 
κόμησσα είχε έμπιστευθή τήν μικρή της κόρη Στέλ
λα στις φροντίδες τής Μαρί Φερρά, μιάς απλής 
νέας, ή οποία έθεωρεΐτο δλιγώτερον ώς γκουβερ- 
νάντα παρά ως μέλος τής οικογένειας. Μιά ημέρα 
ήλθε άπροόπτως στόν πύργο ένας νέος, δ δποίος 
ζήτησε νά ίδή τήν Δδα Φερρά. Ή Μαρία πήγε είς 
συνάντησιν τού επισκέπτου καί τοΰ άνοιξε τήν ά- 
γκαλιά της. ’Ήτανε δ αδελφός της Ζώρζ τόν όποιον 
πρό πολλοΰ δέν είχε ίδή. Είχε ύφος σκεπτικό καί 
λυπημένο. 'Η Μαρί ανησύχησε καί ήρώτησε :

— Τί συμβαίνει;
—Άδελφούλα μου, έρχομαι νά σέ άποχαιρετήσω’. 

φεύγω γιά πάντα άπό τήν Γαλλία.
—Τί λές ; Έδώ δέν έχει δουλειά γιά σένα ;
—Δέν έχω πιά δεκάρα : ’Έχασα δλα τά χρήματά 

μου στό χαρτοπαίγνιο, πρέπει νά ξαναδημιουργήσω 
τή ζωή μου άλλου.

Τήν στιγμή πού έκανε αυτές τίς εκμυστηρεύσεις, 
πού είχαν κατασυγχίσει τήν Μαρί, παρουσιάστηκε δ 
κόμης Ρομανί. Είδε τήν λύπη ζωγραφισμένη στό 
πρόσωπο τής γκουβερνάντας καί τή ν ήρώτησε τί είχε.

Επειδή ή νέα είχε ειλικρινή χαρακτήρα καί δέν 
μπορούσε νά κρύψη τίποτε, διηγήθη στόν κόμητα 
τήν συνομιλία πού είχε μέ τόν άδελφό της: τοΰ είπε j 
πόσο λυπότανε πού θά χωριζότανε άπό τόν Ζώρζ 
γιά πολλά χωρίς άλλο χρόνια. ' 

σ' ένα ναυάγιο, καί δέν ήξευραν’τί έγινε|δ επιβάτης.
Ή εϊδησις αύτή δέν έπροξένησε μεγάλη λύπη 

στήν άπιστη σύζυγον, ή δποία εξακολουθούσε νά 
ζή μέ τό πά$ος της.

'Ο κόμης δμως δέν είχε πνιγεί. Κ' ένα βράδυ 
έπέστρεψε, χωρίς ν'άναγνωρισθή, στό κτήμα του.Καί 
ένφ δέν τόν είχαν ίδή, εκείνος μπορούσε νά βλέπη 
τούς ενόχους. Δέν έσκέφθη πιά, παρά ένα πράγμα : 
νά σκοτώση κείνη πού τόν είχε προδώσει. Κρύφθη
κε πίσω άπό ένα φράχτη καί δ Φερρά, παίρνοντάς 
τον γιά κλέφτη, τόν έπυροβόλησε. ■

Ό κόμης είχε τραυματισθεϊ μόνον καί άναγνω- 

Ή Ρουθ Βέ'ίχερ καί ό Άνρύ ’Έντουαρ είς μίαν χαρακτηριστικήν 
σκηνήν τοΰ έργου «'Η ίκδίκησις μοϋ ανήκει»

ρισθείς άπό τήν Μαρί Φερρά, τήν παρεκάλεσε νά 
μή πή τίποτα. ’Ήξερε δτι στήν νέα είχε ενα σύμ
μαχο καί έξηφανίσθη χωρίς νά μαντεύσουν τήν πα
ρουσίαν του στόν πύργο. 'Ανέβαλε γιά αργότερα 
τήν έκδίκησί τον.

Ή κόμησσα καί ό Ζώρζ Φερρά είχαν εγκατά
λειψη τήν Κορσική καί είχαν καταφύγει στήν Μασ
σαλία. Έκεΐ έζησαν πολυτελώς καί τά χρήματα τοΰ 
Ζώρζ τέλειωσαν γρήγορα.

Οί δυο συνένοχοι άρχισαν νά μαλώνουν : ή μοίρα 
έγινε δ εκδικητής τοΰ κόμητος, άλλ αύτός δέν είχε 
λησμονήσει τά σχέδιά του. Άνεκάλυψε τήν διεύθυναι 
τής γυναίκας του καί μπήκε μιά βραδυά στην βίλλα, 
άπό τόν κήπο. Ή κόμησσα κόντεψε νά λιποθυμήση 
άπό τόν τρόμο της βλέποντας τόν άνθοωπο πού ορ
θώνονταν μπροστά της καί τόν δποϊον ένόμιζε πε
θαμένο.

Μιά σφοδρά συζήτησις άρχισε μεταξύ τών δύο 
συζύγων καί, έξαφνα, ακούστηκε μιά πιστολιά καί ή 
κόμησσα σωριάστηκε κάτω. Ήτο νεκρή.

Ό κόμης ήτανε άπελπισμένος καί άναγκάσθηκε

• νά συγκέντρωση δλας τάς δυνάμεις του γιά νά δρ- 
μήση πρός τήν διεύθυνσι, άπό τήν οποίαν είχε πέσει 
δ πυροβολισμός.

Αί δίκαστικαί άρχαί προέβησαν εις άνάκρισιν καί 
άνεκάλυψαν είς τόν κήπον, ένα πιστόλι, καί τό Ο
νομά του Φάμπιο Ρομανί χαραγμένο επάνω στήν 
κάνη τού δπλου.

Ό ένοχος ήτανε λοιπόν ό κόμης' τόν συνέλα- 
βον. Ή Μαρί Φερρά, ή δποία είχε φοβηθή γιά τόν 
προστάτη της τούς μεγαλυτέρους κινδύνους, σκέ- 
φθηκε αύτόν πρώτα πριν άπό τόν άδελφό της καί 
πήγε καί έπεσκέφθη τόν κόμητα στή φυλακή : δταν 

τόν είδε δέν μπόρεσε νά μην τοΰ πή :
—Τί κάνατε ; Πώς μπορέσατε νά 

σκεφθήτε τέτοια τρομερή έκδίκησί; Τώ
ρα εΐσθε ένας φονηάς.

—Δέν είμαι εγώ δ ένοχος, Μαρία, 
σάς τό ορκίζομαι!

'Π Μαρία εννόησε, άπό τήν ειλικρί
νεια τοΰ τόνου τής φωνής, δτι δ κόμης 
έλεγε τήν άλήθεία: τέτοιος άνθρωπος 
δέν μπορούσε νά πή ψέμματα, προπάν
των σ αύτη τή στιγμή. Τότε άφησε τήν 
μεγάλη αγάπη πού είχε γι' αύτόν νά 
μιλήση.

—Πρέπει ν' άμυνθήτε, είπε. Πρέπει 
νά πήτε τήν άλήθεια στούς δικαστάς.

—Πρέπει νά σιωπήσοι, είπε δ κό
μης, δέν θέλω νά στιγματίσω τήν μνή
μη τής μητέρας τής Στέλλας. Πρέπει ή 
κόρη μου νά τήν σέβεται πάντα.

—Λοιπόν ! άνεφώνησε ή Μαρία, θά 
μιλήσω γιά σάς, δέν πρέπει νά πληρώ
σετε γιά τούς ενόχους.

Καί έφυγε ταραγμένη.
Ή ύπόθεσις ήλθε στό κακουργοδι- 

κεΐο, καί δ κόμης Ρομανί παρουσιάσθη 
ώς ένοχος φόνου ενώπιον τών δικαστών.

"Ολαι αί αποδείξεις ήσαν εναντίον του καί έπέμεινε 
νά μή υπεράσπιση τόν εαυτό του. Αλλά ή Μαρία 
έπενέβη καί διεκήρυξε δτι δ κόμης ήτοάθώος.

Γενική κατάπληξις έπεκράτησε. Ή συνεδρία διε- 
κόπη. Τήν στιγμή έκείνη, ένας άνθρωπος ένεφανί
σθη, δ Ζώρζ Φερρά, δ όποιος δμολόγησε τό έγκλη
μά του. Αύτός άφοΰ είχε άποχαιρετήσει τήν κόμησ
σα, είχε έπιστρέψει στήν βίλλα καί έφόνευσε τήν ε
ρωμένη του. Ό κόμης άφέθη ελεύθερος καί ξανα- 
βρήκε τήν αγαπητή του μικρήΣτέλλα καί οί δυό τρυς 
προσπάθησαν νά παρηγορήσουν τήν δυστυχή Μαρί, 
ή δποία τά είχε χάσει δλα, καί ή δποία είχε θυσιά
σει τήν αδελφική της τιμή στόν έρωτά της.

ΛΗS1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 31 τρέχ. μηνάς Μαΐου λήγουν αί συνδρομαί τών κ. 

κ. I. Τσίρκα Καβάλλαν, Δ. Δημητριάδη Δράμαν, Χρ. Δα- 
σκαλάκη Θεσ]νίκην καί Β. Τσακίρη Μυτιλήνην.

Παρακαλοΰνται θερμώς οί ανωτέρω κύριοι δπως μάς 
ειδοποιήσουν εγκαίρως περί άνανεώσεως τής συνδρομής 
των διά νά μή διακοπή άπό 1ης ’Ιουνίου ή περαιτέρω α
ποστολή τοϋ φύλλου.
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—Τό νέο φιλμ τοϋ Λοϋμπιτς «Ό βασιλεύς τής 
Μπερνίνα» με πρωταγωνιστάς τον Τζών Μπάρρυ- 
μορ καί την Καμίλλη Χόρν σημειώνει επιτυχίαν εν 
Βερολίνφ, κρινόμενον ευμενέστατα υπό των κριτικών. 
To «Der Film» μάλιστα τό όποιον διακρίνεται διά 
την άμεροληψίαν του γράφει: «'Ένα φιλμ τοΰ Λούμ- 
πιτς σημαίνει πάντοτε κάτι πολύτιμον, κάθε έργο 
του προδίδει καί την αξίαν τοΰ δημιουργού του...» 
ακολουθεί λεπτομερής άνάλυσις τοΰ έργου καί τέλος 
εις τό ζήτημα τής ηθοποιίας εκφράζεται όλος ό θαυ
μασμός τόσον διά τον Μπάρρυμορ όσον καί διά την 
Χόρν, ή οποία επιτυγχάνει δημιουργίαν καλυτέραν 
καί τής «Θυέλλης» (Παραγωγή United Artists).

—’Επίσης εύμενώς κρίνεται τό νέο φιλμ τής 
’Όλγας Τσέχοβα «Ντιάνα, ή τό πεπρωμένο μιας πα
ρισινής». 'Η σκηνοθεσία οφείλεται εις τον Βάσνεκ, 
πρωταγωνιστεί δε ό Σλετώβ (παραγωγή Tschecho 
wa-Film G. m. b. h.).

—«Πόλεμος στά σκότη» είνε τό νέο φιλμ τής 
Γκρέτα Γκάρμπο εις τό όποιον ή ντίβα δημιουργεί 
ένα έξαίσιον ρόλον τής κατασκόπου Σόνιας. Σύν
τροφος είνε ό Κόνρατ Νάγκελ, αυστριακός λοχαγός.

Ή σκηνοθεσία οφείλεται εις τον δημιουργόν τοΰ 
«Μπέν Χούρ» Φρέντ Νίμπλο. Εις τό Βερολίνον 
παίζεται μετ’ επιτυχίας μεγάλης καί κρίνεται λίαν εύ
μενώς παρά τά ένυπάρχοντα, ως γράφουν αρκετά 
σφάλματα. (Παραγωγή Me το).

—Τό φιλμ τοΰ Αύγουστου Γκένινα (τό όποιον 
ήγοράσθη καί διά τήν Ελλάδα υπό τοϋ κ. Αναστα- 
σιάδη, «Καρτιέ Λατέν» με την Κάρμεν Μπόνι, τον 
Ίβάν Πέτροβιτς καί τήν Χέλγκα Τόμας, παιζόμενον 
εις τό Άμβοΰργον έσημείωσεν εξαιρετικός εισπρά
ξεις τήν δευτέραν ημέραν διατεθέντων 20.000 εισι
τηρίων. Κατ’ αύτάς θά παιχθή καί έν Βερολίνφ από 
τής οθόνης τοΰ γνωστού αριστοκρατικού θεάτρου 
«Ούφα Πάλας άμ Τζόο».

—'Η γνωστή Ιαπωνική κινηματογραφική εται
ρεία «Μάτσου—Τάκε» ήγόρασεν έν Βερολίνφ στού
ντιο με τον σκοπόν νά καταστήση αυτά ευρωπαϊκόν 
κέντρον της. Δεν θά άργήσωμνν λοιπόν νά ίδωμεν 
καί ενταύθα ιαπωνικής τέχνης φίλμ.

—Ή Φιλανδία ετοιμάζει ένα τοπικού ενδιαφέ
ροντος ιστορικόν φίλμ. ’Ονομάζεται «Μέ τό σπαθί 
στο χέρι» καί πραγματεύεται τά επαναστατικά γεγο
νότα τοΰ 1918.

—«Τά θαυμάσια ψεύδη τής Νίνας Πέτροβνα» 
τό τόσον αναμενόμενον φίλμ τής U. F. A. προβλη- 
θέν επί τέλους έν Βερολίνφ, έσημείωσεν καταπληκτι
κήν έπιτυχίαν κριθέν ως αριστούργημα. ’Ιδιαιτέρως 
δλως έπαινεΐται ή Μπριγκίτε Χέλμ, ή οποία εις ένα 
ρόλον άπ’ αύτούς ποΰ τήν άνέδειξαν επιτυγχάνει 
δλως έξαισίαν δημιουργίαν, ύπερβαίνουσα αυτήν 
έ αυτήν.

—Ufaton είνε ή παραγωγή δμιλουσών ταινιών 
U. F. Α διά τήν οποίαν λέγει, ή τόσον γνωστή έν- 

ταΰθα εταιρεία, δτι εύθύς έξ αρχής θά κυριαρχή
σουν. Μερικά έξ αυτών θά είνε φ λμ τής Λίλιαν 
Χάρβεϋ, τοΰ Φρίτς καί τής Τζέννυ Γιούγκο.

—'Η παραγωγή τής Metro κατά τήν νέαν πε
ρίοδον θά άνέλθη εις 50 φίλμ. Δέον δέ νά τονισθή 
δτι ουδόλως έπηρεάζει αύτήν ό γνωστός συνδυασμός 
μέ τήν Fox. Παραμένει δηλαδή ανεξάρτητος παρα
γωγή.

—'Η νέα παραγωγή τής U. F. Α. 1929—30 
περιλαμβάνει 8 καθαρώς Ufa φίλμ, 12 Ufaton φιλμ 
δηλ. ηχητικός καί όμιλούσας ταινίας καί Ικανόν 
ακόμη αριθμόν έκδόσεως U. F Α.
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θαν εις σύσκεψιν προς τον σκοπόν ν’ αντιμετωπί
σουν τό πρόβλημα τής εισαγωγής τοΰ όμιλοΰντος 
κινηματογράφου έν Έλβετίφ. Κατά τήν σύσκεψιν 
άντηλλάγησαν διάφοροι γνώμαι καί κατέληξαν εις 
τό συμπέρασμα δτι ή εισαγωγή δμιλουσίον ταινιών, 
εις χώρας μικρός στερουμένας ιδίας παραγωγής καί 
φυσικφ τφ λόγοι ασθενών οικονομικών μέσων ώς ή 
Ελβετία, παρουσιάζεται ώς εξαιρετικόν πρόβλημα 
ένεκα τών μεγάλων δαπανών αί όποϊαι απαιτούνται 
διά τάς ειδικός έγκαταστάσεις.

Τελικώς έξελέγη επιτροπή ή όποια θά μεριμνήση 
διά τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου καί ϊνα μή ή 
Ελβετία ύστερήση τής ποοόδου αυτής.
ΐ!= - - -........... ~ — Μ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΙΙ1ΤΙ1Ι ΘΕΡΙΝΗΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Τό πρόβλημίχ τή; σας
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

'Η όποια σάς ΠΑΡΕΧΕΙ τάς παγκοσμίου 
φήμης κινηματογραφικός μηχανάς

τής έν Μιλάνφ
ΑΝΩΝΎΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

: ΣΙΝΕΜΕΚ ΑΝΙΚ Α:
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΠΟΧΛΕΙΣΤΙΚΩΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ
ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ

’Αντί νά ένοικιάζητε καί νά χάνετε τό ένοίκιον 
τοΰ λοιπού διά τής καταβολής ένοικίου θά ά- 

γοράζητε τήν μηχανήν σας.

AIAPEHS ΠλΓαΚΑΤΑΟΒΚΗ Sil SSilSIS
Όδός Γ'. Σεπτεμβρίου 28 β
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
3Από σήμερον είσήλθομεν όριστικώς πλέον εις τήν 

θερινήν κινηματογραφικήν περίοδον. Πλεΐστοι θερινοί 
κινηματογράφοι έκαμαν εναρξιν από τής παρ. Παρασκευ
ής, ένω άλλοι,θά κάμουν εναρξιν περί τό τέλος τοϋ μη
νάς.Διότι είνε άλήθειαότι παρ’ολην τήν ζέστην τής ημέ
ρας, τά βράδυα δεν είνε δυνατόν νά καθίση κάνεις εις 
τό ύπαιθρον λόγω τής διαπεραστικής υγρασίας.

Πρώτος και καλλίτερος, όπως λέγουν, εκαμε εναρ- 
ξιν από τοΰ Πάσχα ό h ινηματογράφος τής όδοϋ 3Αχιλ- 
λέως Ραμένα ό'χι μέ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.3Από 
τής παρ, Παρασκευής έκαμαν εναρξιν και οί δυο τής 
όδοϋ Θ. Δεληγιάννη κινηματογράφοι Άλκαζάρ καί 
Περροκέ. Τό Περροκέ (πρώην θερινόν Άχίλλειον) έ- 
πισκευασθέν ριζικώς, άπετέλεσε πραγματικόν στόλισμα 
τής συνοικίας Μεταξουργείου. 3Εάν δέ, παρουσιάση και 
ταινίας εκλεκτός καθ3 όλην τήν περίοδον, ασφαλώς θά 
καταστή τό συμπαθητικώτερον θερινόν κέντρον.

Περί τοϋ τελευταίου όμα>ς άς μάς έπιτραπή επί τοϋ 
παρόντος νά άμφιβάλλωμεν εκτός αν καί οί συναγωνι- 
σταί του ‘Αλκαζάρ καί Ρεγκάλ δεν δυνηθοϋν νά πα
ρουσιάσουν καλλίτερα έργα. Είναι όμως βέβαιον ότι τά 
δύο τελευταία έξησφάλισαν τάς έκλεκτοτέρας ταινίας 
πράγμα τό όποιον έγγυάται τήν πρόοδον αυτών.

3Από τής τταρελθούσης Πέμπτης εκαμε εναρξιν καί 
ό νέος επί τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου κινηματογρά
φος Μογκαντορ υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ φίλου κ. Δ. 
Καρρά. ι

Μέχρι τής προσεχούς Παρασκευής υπολογίζεται ότ- 
θά κάμουν εναρξιν όλοι οί θερινοί κινηματογράφοι ό 
πότε πλέον εις τό προσεχές φύλλον θά δημοσιεύσωμεν 
πλήρη πίνακα τών εις τήν πόλιν μας θερινών τοιούτων 
εκ τών οποίων οί πλεΐστοι μέ ξενικούς τίτλους. Τι μα
νία είνε αυτή Θεέ μου μέ τά ξενικά αυτά ονόματα! e Υ
πάρχει νομίζομεν κάποιος νόμος, ό όποιος φορολογεί 
επί τό δεκαπλάσιον τάς ξενικός έπιγραφάς. Οί αρμόδιοι 
τι λέγουν επί τοϋ προκειμένου ;

Κατά πληροφορίας θετικός ή Φόξ Φίλμ άπεφάσισε 
νά ίδρυση ίδικά της γραφεία εις τάς διαφόρους Βαλκα
νικός πρωτευούσας καινά αναδιοργάνωση επί άλλωνβά- 
σεων τά ήδη υπάρχοντα τοιαϋτα. Οϋτω μετά τήν έκκα- 
θάρισιν τοϋ προσωπικού τών γραφείων της έν 3Α λε
ξανδρεία (Αίγύπτου), θά έπακολουθήση λίαν συντόμως 
τοιαύτη καί εις τά έν Άθήναις τοιαϋτα, έρχομένου έπί 
τούτω ένταϋθα, περί τά τέλη τρέχοντος μηνός, τοϋ ύ- 
ποδιευθυντοϋ τοϋ έν Παρισίοις κεντρικού πρακτορείου 
κ. Hurley. Είνε ένδεχόμενον ό κ. Harley νά συνοδεύε
ται καί υπό τοϋ αντικαταστάτου τοϋ κ. Στεφανίδη,καθ3 
οσον έλήφθη οριστική πλέον άπόφασις περί αντικατα
στάσεων του.

’ Οπως άνηγγείλαμεν καί εις τό προηγούμενον τεύ
χος, άπεφασίσθη διά τήν 24 τρέχ. μηνός ή σύγκλησις 
Γενικής Συνελεύσεως τής «.Π.Ε.Κ.» μέ θέματα : Λογο
δοσία καί άρχαιρεσίαι. Μολονότι μέχρι τής στιγμής δέν 
άπεστάλησαν προσκλήσεις εις τά μέλη, έν τούτοις δέν 
πιστεύομεν νά άναβληθή ή σύγκλησις τής γενικής 
συνελεύσεως καί νά μένη τό Σωματεΐον έν αποσυνθέσει 
τήν στιγμήν καθ3 ήν κινδυνεύουν ζωτικά συμφέροντα 
τών έπιχειρηματιών τοϋ κινηματογράφου.

Πρέπει όμως καί τά μέλη κατά τήν προσεχή συνέ- 
λευσιν νά έχουν τό θάρρος τής γνώμης των καί νά -ψη
φίσουν τά πρόσωπα έκεΐνα τά όποια θά είναι ικανά νά 
διοικήσουν ενα σωματεΐαν μέ προορισμόν καί σοβαρό
τητα οΐον είναι τό τής Π.Ε.Κ·

Ευτυχώς μέ τήν γνώμην μας διά τον τρόπον τής 
συγκροτήσεως τοϋ νέου Διοικ. Συμβουλίου συμπίπτουν 
καί αί γνώμαι τής πλειονότητας τών μελών τής*Π.Ε.Κ *

εχομεν δέ τήν έλπίδα ότι τό νέον Συμβούλιον θά αντι
προσωπεύει όλους τούς κλάδους τοϋ κινηματογράφουκαί 
προ παντός τάς 3Επαρχίας αί όποϊαι είχον τελεία>ς ά- 
ποκλεισθή κατά τό παρελθόν.

Σχετικώς, δημοσιεύομεν κατωτέρω έπιστολήν τοϋ 
τέως διευθυντοϋ τής 'Εταιρείας Σινέ Όριάν μ. Ν. 
Φωκά.

Άθ*ήναι τή 15 Μα ίου 1929 
Φίλε κ. Διευθυντά

Προκειμένου κατ’ αύτάς νά γίνη έκλογή νέου Διοικη ι- 
κού Συμβουλίου τή; Π.Ε.Κ. παρακαλώ όπως ι οΰ έπιτραπή 
διά τών στηλών τού αγαπητού Κινηματογραφικού Άστέ- 
ρος καί έκφέρω καί έγώ τήν ταπεινήν μου γνώμην σχετι
κώς μέ τήν μέλλουσαν συγ ρότησιν αυτού.

Καί έπί τού προκειμένου νομίζω δτι δέον νά καταβληθώ 
ιδιαιτέρα προσπάθεια δποις έκλεγώσι πρόεδρος καί μέλη τού 
Αιοικη; κού Συμβουλίου οί καταλληλότεροι έξ δλων ’ών 
κλάδων καί οί δυνάυενοι πρα ματικώς νά άφοσιωθ-ώσι προς 
τό γενικόν καλόν διά τό όποιον καί ιδρύθη ή Πανελλήνιος 
Ένωσις Κινηματογράφων. Συγκεκριμμένως δέον ν’ άντιπρο- 
σωπεύωνται άπαραιτήτως εις τό συι βούλιον Ιον) 01 μεγά
λοι αθηναϊκοί κινηματογρά । οι, 2ον) οί συνοικιακοί ιοιού- 
τοι, 3ον) τά γραφεία ταινιών, 40ν) οί Κινηματογράφοι Μα
κεδονίας, δον) οί Κινηματογράφοι Πελοπο'-νήσ υ, 6ον) οί 
Κινηματογράφοι Θβασα ίας > λπ., 7ον) οί Κινηματογράφοι 
τών νήσων καί 8cv)oi έμποροι κινηματογραφικών ειδών καί 
μηχανημάτων.Διά νά γίνη δμως αυτό πρέπε νά παρευρε^ώοι 
καί οί έν τζΐς έπαρχίαις έπιχειρηματ c ι Κινηματογρά
φων κατά τήν ημέραν τής Γενικής Συνελεύσεως καί όρισθή 
ούτω ύπ’ αυτής ό τρόπος τής έκλογής τού Διοικητικού συμ· 
βουλίου τ όποιον έν τή περιπτώσει ταύτη θ-ά εχαιρε τής 
απεριορίστου έ π.στοσύνης όλ'κλήρου τού κινηματογραφι
κού κόσμου τής 'Ελλάδος καί θ·ά ήδύνατο ούτω ό)ς μία δύ- 
ναμις ίσχυροτάτη πλέο'·, μεταρρυθ-μιζουσα καί τό Καταστα
τικόν,νά αφοσίωσή άπερίσπαστον εις τήν άνάπτυξιν τών γε
νικών συμφερόντων καί εις τήν Ολοκληρωτικήν έπιτυχία^ν 
τών σκοπών διά τούς οποίου; > αί ίδρύθ·η.

Ευχαριστών θερμώς διά τήν φιλοξενίαν τής παρούσης 
διατελώ μετά πάσης τιμής.

Ν. ΦΩΚΑΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΠΕ Ρ A I ΕΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. Μέ κοσμοσυρροήν προεβλήθη τό 
ελληνικής παραγωγής έργον «Ή Άστέρω» σημείωσαν σπά
νιάν έπιτυχίαν καί τό όποιον πανίίομολογουμένως είναι τό 
καλλίτερον ατό τά μέχρι τοϋδε προβληθέντα έργα ελληνικά.

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη επίσης «Ή Άστέρω» μέ 
έπιτυχίαν ώς άλλωστε άνεμένετο.

Κινημ. Χάϊ—Λάϊφ. Κατά τήν λήξασαν εβδομάδα προ- 
εβλήθη τό έργον Βαρβάρα ή κόρη τής ’Ερήμου» μέ τρα
γούδι ΰπό τοϋ τενόρου κ. Τρίμη. Τό έργον ήρεσεν.

Κινημ. Φως. ’Από τής Δευτέρας προεβλήθη τό σού- 
περφιλμ «Μπέν—Χοΰρ» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, άπό δέ τής 
Πέμπτης τό έγον «Λενζερί».

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα, «Κοιλάς 
τοΰ τρόμου μέ τόν Άλμπερτίνι, τό έπεισοδιακόν «Μυστι. 
κόν τοϋ ‘Ιπποδρομίου» καί δ «Φάουστ» μέ τόν Έμίλ Γιάν. 
νιγκς καί τήν Καμίλλην Χόρν. ' Ε. Βρυέννιος

Άπο 12—19 Μαΐου
Κινημ. ’Ολύμπια. Άπό τής Δευτέρας προεβλήφη τό 

έργον « Η κυρία μέ τήν Μάσκα άπό δέ τής Πέμπτης. «Οί. 
κίτρινοι ΠειραταΙ · μέ τόν Ούίλιαμ Μπόϋντ καί τήν Λεα- 
τρίς Τξόϋ.

Κινημ. Χάϊ—21άι<ρ. Άπό τής Δευτέρας προεβλήθη τό 
έργον «Μανικιουρίστα άλά γκαρσόν* μέ τήν Κάρμεν Μπόνι 

' άπό δέ τής Παρασκευής «Γιά μιά θεατρίνα» μέ τήν Λιάνε
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Χάίτ. , . , ί
Κινημ. Σπλέν~^~. Προεβλήθη μέ επιτυχίαν τό έργον 

«τό Κύκνειον άσυα .
Κινημ. Φως. Προεβλήθησαν τά έργα : «Ή άμαξα τών 

φαντασμάτων» καί «ό Σφαγεύς τών ’Αρμενίων» μέ τήν 
Μαρσέλ Άλμπάνι.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά έργα : «Μπέν— 
Άλή» μέ τόν Νοβάρρο. «Σιωπηλός Σωτήρ» καί «’Αγγελιο
φόρος τής νυκτός. Ε. Βρυέννιος
Ν· ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Κινημ. "Ηλιος. Προεβλήθησαν τά έργα Οί "Αγιοι Τό-, 
ποι», «Διαβολοκαπετάνισσα», «ΟΙ έρωτες τής Κάρμεν» καί 
«'Όρια θαλασσών». Επίσης προεβλήθησαν Πτωχόκο- 
σμος» καί «Τό άνθος τής Βαγδάτης ».

Κινημ. Κρυστάλ. Προεβλήθησαν «Ό άνθρωπος μέ τό 
φράκο » καί μέ μεγάλην έπιτυχίαν Βόλγα-Βόλγα». Επίσης 
προεβλήθησαν «Τό θύμα τοΰ έρωτος· καί «Ή κοιλάς τοΰ 
θανάτου».

Κινημ. Έκλαίρ. Προεβλήθησαν «'Η σειρήν τής Βενε
τίας», «"Αμαξα φαντασμάτων», «Κυρία μέ τήν έρμίνα» καί 
-<Οί είλωτες». Επίσης παοεβλήθη έπί ολόκληρον εβδομάδα 
μέ έπιτυχίαν «Ή ούγγρική ραψωδία».

Κινημ. Βερντέν. ’Από τής παρ. Δευτέρας έκαμε έναρξιν 
τών παραστάσεων του καί ό υπαίθριος κινηματογράφος 
τοΰ συνοικισμού μας «Βερτνέν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ- 
Παπαγρηγοριάδη καί μφ τό έργον Ή κυρία μέ τάς κα- 
μελίας». ' ’ Βιζυηνός
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΒ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρος καί 1 
Ρασπουτίν» καί «Ό έπίγειος παράδεισος». |

Κ'-νημ. Λ. Πύργου. Προεβλήθη έπιτυχώς έπί δεκαπεν
θήμερον τό έργον «Κοζάκοι·.

Κινημ. Παλλάς. Προεβλήθησαν τά έργα«Μάτα -Χάρι» 
καί «Ή αδελφή της άπό τό Παρίσι·.

Κινημ. Πατέ. Προεβλήθησαν τά έργα Ή ύπόθεσις 
τοΰ Ρουαγιάλ Παλάς» καί «Φωλεά αετού».

Κινημ. Άϋ·ήναιον. Προεβλήθη συνεχώς έπί δεκαπεν-1 
θήμερον ή ελληνική ταινία Μαρία Πενταγιώτισσα» μέ με- 
γ λην έπιτυχίαν.

Κινημ. Μοδέρν. Προεβλήθησαν διάφορα επεισοδιακά 
καί «’Εκβιασμός καί συκοφαντία .

Κινημ. 'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκόσμι
ος πόλεμος» καί «Βασιλική τίγρις».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «’Εκβια
σμός καί συκοφαντία», «ϊ(εγάλη περιπέτεια τοΰ Γύψων», 
«"Αννα Κρίστι» καί «Χανούμ τής Σταμπούλ». Προσεχώς 
«Μαρία Πενταγιώτισσα».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σφηκοφω- 
ληά» καί «Τί έπαθεν ό Γιάννης».

Πρό έβδομάδος ήρχισε λειτουργών ό θερινός συνοικια
κός κινηματογράφος ’Απόλλων εντός δε τής εβδομαδος 
αυτής αρχίζει τάς παραστάσεις του καί ό έτερος θερινός 
Καραβάν Σαράι, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Κινημ. ’Αττικόν
ΑΣΒΕΣΤΙΟ” ΙΟΝ (Θεσίνίκης)

Κινημ. ’Αττικόν. Κατά τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα έ- 
συνεχίσθη ή προβολή τοΰ έργου «Ή αμαξά' ύπ’ άριθ. 13* 
μέ έπιτυχίαν καί συνέχεια τοΰ έπεισοδιακοΰ Τά ίχνη τοΰ 
τρόμου». Λίαν προσεχώς Ό κουραμπιές», καί «Περιπλα- 
νώμενος ’Ιουδαίος·. Βικίας
ΧΑ*ΚΙΣ

Κινημ. «Λούξ-. Διεύθυνσις τών κ.κ. Λεμπέση Σιμιτζή 
Βα'ίνά. Προεβλήθησαν μέ επιτυχίαν ύπό τοΰ ανωτέρω μό
νου κινηματογράφου τής πόλεώς μας Λούξ» (μή λειτουρ- 
γοΰντος έτέρου) Τά έργα : «Μορφινομανεϊς», «ξανανέωμα 
τής ζωής», «Ή Τραγική Στιγμή,· «Ό Δαίμων τής θαλάσ
σης»,' «Μιά πάλη στήν άβυσσο», «Ματωμένη Χορεύτρια», 
«Ή Κόρη τοΰ Σεΐχη», «Μέγας συναγερμός», «Εις τόν 
βωμόν τής ήδονής», «"Αννα Καρένιν», «Ή ’Αγρια Κόρη», 
«"Αννη Λώρριν» καί «Ή 13η ώρα». Μέ εξαιρετικήν δέ

έπιτυχίαν καί μέ άφάνταστον κοσμοσυρροήν, προεβλήθη 
τό έργον «Μπέν Χοΰρ» μέ τόν Ραμόν Νοβάρο.

’Από τής 18ης Μαΐου ό μονάκριβός μας έφέτος κινη
ματογράφος «Λούξ» μεταφέρεται εις τόν «Άβερώφειον 
Κήπον» (Ζυθεστιατόριον κ. Κωνστ. Ζέμπελη), ένθα θέλει 
λειτουργεί άνελλειπώς, προβάλλων καθ’ δλην τήν θερινήν 
σαιζόν τά έκλεκτότερα έργα. Άκροϋ-αλασσίτη .
ΚΈΡΚΥΡΑ

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοΰζικ. 
Χώλ», «Κοιλάς τών γιγάντων», «Καρδιά χορεύτριας» μέ 
πολύ μεγάλην έπιτυχίαν, «Σωτήρ πλοίαρχος», «Περιπέτειαι 
χορεύτριας», «Μπέν Χούρ μέ άφάνταστον έπιτυχίαν, «Τύ
ψεις συνειδήσεώς» άνεπιτυχώς, «’Αφηνιασμένοι ταύροι 
καί Τό λιμάνι τών δακρύων». Λίαν προσεχώς «Ή Άστέ- 
ρω, «Ελένη τής Τροίας , «Μαρία Πενταγιώτισσα» κ.λ.π.

Κινημ. Δημ. ϋ-εάτρου. Προεβλήθησαν τά έργα αΜιά 
νύχτα στό Λονδϊνον , «Πέτσινη μάσκα», «Πώς παντρεύ
τηκε ό Γιάννης» καί «"Αννα φόν Μπέλλιγκ ·. Μπιζέλης 
Ξ«ΝθΗ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα Πριγκήπιστα 
’Αναστασία ή Ό τυφεκισμός τοΰ Τσάρου», «Οικογενεια
κός φίλος» καί 'Υπό τήν σκιάν τών τάφων > μέ έπιτυχίαν. 
Προσεχώς «Νεανική μέθη. -Τρελλή Λόλα» κ.λ.π.

Καζαντζής
Ε'ΕΤΣ£

Κινημ. Μ. ’Αλέξανδρος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό 
κλέφτης τής Βαγδάτης». «Ό Σαρλώ Κάρμεν», Ό παπάς 
καί οί φτωχοί» καί ή κωμωδία ·Ό Σαρλώ ξενύχτης».

Κινημ. Βέρμιον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Λευκή 
Αδελφή», «Χόρ-χόρ Αγάς» καί «Τό μαγεμμένο βασιλό
πουλο» μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Έσπιελίδης
ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό λυσ
σασμένος σύζυγος» -μέ τόν Σύδνεϊ Τσάπλιν, «Οί κατά
σκοποι» έπί μίαν έβδομάδα μέ άρίστην έπιτυχίαν καί «Ό 
δόκτωρ Σαϊφερ . Κατά τά διαλείμματα εμφανίζεται έπί τής 
σκηνής τοΰ «Αχίλλειου · ό θίασος Φερούτσιο. Κατά τήν 
πρεμιέραν ή συρροή τοΰ κοσμου έφθασε σέ σημείο ν’άναγ- 
κάση τήν έπέμβασιν τής αστυνομίας διά τήν τήρησιν τής 
τάξεως. Θερμά συγχαρητήρια εξς τήν διεύθυνσιν τοΰ «Ά- 
χιλλείου» πού ουδέποτε ύπολογίζει δαπάνας καί κόπους 
γιά νά μάς παρουσίαση κάτι τό ώραϊον, τό εύχάριστον.

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό άνοι- 
χτομάτης» καί τό «Φανφάν λά τυλίπ» εις έξ έποχάς μέ 
αρκετά καλήν έπιτυχίαν.

Κινημ. Ζάππειον. Μετά τήν προβολήν τοΰ έργου 
’Εξπρές 340 προεβλήθη «Ή γυναίκα μέ τό μαστίγιον». 

"Ηδη έπαυσε λειτουργών ληξάσης τής χειμερινής περιόδου.
Ό θερινός κινηματογράφος«Έξωραϊστικής»ετοιμάζεται 

καί κατ’ αύτάς αρχίζει τάς εργασίας του. Παπαβασιλείου 
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα Ό άν
θρωπος μέ τήν ’Ισπανό», «Τό σινιάλο τής αγάπης» καί 
«Ό μικρός λόρδος» μέ έπιτυχίαν. Μιχάλου
ΧΑΜΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντρον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή 
κόρη τοΰ διαρρήκτου», «Ή πριγκήπισσα τή; Τζάζ», «Μπα
μπά μου είσαι θησαυρός· καί «Μανέζ» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ένοχος 
έτιμωρήθη· καί «Φαζίλ».

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό δια
μάντι τοΰ Τσάρου» καί «Τί τοΰ κόστισε ένα φιλί» μέ τήν 
Ντάνιελς.
ΛΥΤ ΛΗΊ4

Κινημ. Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό γίγας του 
άέρος», «Ό άγνωστος» μέ τόν Κέν Μέϊναρ, «Ό αεροπόρος» 
«Οί έρωτες τής ‘Ελένης τοΰ Μενελάου», «Ό ατρόμητος 
καβαλλάρη?», «Γέλα παληάτσο» καί «Ό Παράδεισος». Τήν

προσεχή έβδομάδα "Αννα Καρένινα καί «Φοιτητής τοΰ 
ντάνσιγκ».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό νικητής 
τών άρματοδρομιών», «Ρίγη έρωτος-, «Οί λησταί τών τραί
νων», «Τά εγκληματικά χέρια», Ή κόλασις τοΰ έρωτος» 
καί Οί κίτρινοι πειραταί». Τήν προσεχή έβδομάδα '«Ο 
έχθρός» καί «Βαγαπόντης ποιητής . Προσεχώς «Ίβαγκο- 
ρόδ» καί «Θά μέ παντρευτής . Α. Σωφρ.
Α'ΓΙ^Ν

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν Τό μυστηριώδες 
άεροπλάνον» εις δέκα έπεισόδια, «Εις τόν βωμόν τής ήδο
νής» καί «Δακτυλογράφος μιά φορά», Μπιρμπίλης 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Η Κάρμεν 
τοΰ Σάν Πάολι» καί «Τό κορίτσι τής ρεβύ» ύπέρ τής Πο
δοσφαιρικής Όμάδος Λεβαδείας. Επίσης προεβλήθησαν 
«Ή κόλασις τής Σαγγάης» καί «Πριγκηπικός έρως».
^^Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν εις τήν δροσόλουστον 
ταράτσαν τών κ. κ. Δημακοπούλου καί Σκοτίδα «Ό ήρως 
τών επτά θαλασσών», «Ό χαλύβδινος άνθρωπος», «"Αχ 
μπέμπη!» «'Η κυρία δέν θέλει παιδιά καί «’Αθώα αμαρ
τωλή»» Πανουργίας
ΧΙΟΣ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Μεγάλη πα- 
ρέλασις» μέ έπιτυχίαν, «Ό χείμαρος», «Ζήτω ό αθλητι
σμός»' «Ή λαίλαψ», «'Η ’Αγωνία». Ό θαλασσοκράτωρ» 
καί «Ό γορίλλας». Κ. Βουδούρης
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έρ" 
γα «Μπαμπάς μέ τό στανιό», «Στά καταγώγια» καί «'Ο έ
ξυπνος βλάκας». ’Επίσης προεβλήθησαν Τό φάντασμα 
τής περιουσία;» καί «Τά τρία ωρολόγια» .

Μπαρχαμούζας
ΛΑΜΆ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«’Εκατομμυριούχος άπατεών» μέ τήν Κόλιν Μούρ.

’Ελαφρός 
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαρία 
Πενταγιώτισσα» μέ μεγάλην κοσμοσυρροήν, αλλά δέν ήρεσε 
διόλου, «Τά μυστήρια τοΰ Χόλλυγουντ καί «Τό στοιχειω- 
μένο καράβι».

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν «Πώς χορεύουν τσάρλε
στον» μέ τόν Ρέτζιναλ Ντέννυ καί τά πρώτα έπεισόδια 
τοΰ έργου «Ό ματωμένος δρόμος».

Κατ’ αύτάς ήρχισε λειτουργών καί έτερος Κινηματογρά
φος (θερινός) ύπό τόν τίτλον «Μετέωρα» εις τόν όποιον 
προεβλήθησαν διάφορα επεισοδιακά καί «'Η κόλασις».

Δημητριάδης 
ΔΡΑΜΑ

Κινημ. Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα Ή χορεύτρια 
τής Γρεννάδης», «Ό καπετάν Ρασκάς» μαζΰ μέ έπεισόδια 
τοΰ έργου «ΟΙ λησταί τής Ν. Ύόρκης».

Σινέ Ο’ύφα. Τήν ημέραν τοΰ Πάσχα έκαμε έναρξιν ό 
θερινός Κινηματογράφος Σινέ Οϋφα μέ τό έργον Κίρκη 
ή γόησσα» μέ τήν Μούρραιϋ καί μέ τήν δίπρακτοι- κωμω
δίαν « Ο Σ’ρλιο στό ένεχειροδανιστήριον .

ΠΏΣΟΤΣΑΝΗ ·

Κινημ. Άστή2· Προεβλήθησαν «Ό μόνος της τρόπος 
μέ τήν Ν. Τάλμαίτζ. <Ή βελόνη τοΰ διαβόλου», Ή κόρη 
τών Μορμόνων», «Ό κήπος τοΰ ’Αλλάχ? καί τό έπεισο- 
διακόν «Ή αόρατος άκτίς».

Σημεϊωσις. Τιι παραπάνω έργα προεβλήθησαν καί εις 
τόν κινηματογράφον Άλιστράτη. τοΰ κ. Μοσχοβίτη.

Μαρκΐδης
ΠΑΤΡΑΙ

Παρ’ δλον πού βρισκόμαστε σ’ έποχή καλοκαιρινή.

κινηματογράφοι μας έξακρλουθοΰν νά προβάλλουν έργα είς 
τάς χειμερινά; αιθούσης των μέ τήν αυτήν ώς καί πρώτα 
έπιτυχίαν. Έν τφ μεταξύ έξακολουθοΰν αί έπισκευαί τών 
θέρινών τοιούτων Ζεν'ι& Άλάμπρα καί “Οασις. ’Εφέτος 
οι πατρινοί θά πρέπη νά ικανοποιηθούν άπό θεάματα γιατί 
μέταξύ τών άλλων θά λειτουργήσουν καί τρεις νέοι θερι - 
νοί κινηματογράφοι τούς οποίους ό συναγωνισμός θά ανα
γκάζω νά μάς παρουσιάζουν έκλεκτά έργα.

Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν τά 
έ^ής έργα.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «ΡΗ θεία 
Γυναίκα», <Ό Ηλίθιος» καί «Τόπληγωμένο πουλί» άπαντα 
μέ σχετικήν έπιτυχίαν. Προσεχώς «Οί Κοζάκοι».

Κινημ. Πάνϋ·εον. (Αίθουσα). Προεβλήθησαν Σμλτο 
μορτάλε ,«Ό λευκός αετός», «Τό πληγωμένο πουλί» «Ό 
ηλίθιος» καί «Ή φωνή τοΰ αίματος». Προσεχώς «Βόλγα 
—Βόλγα .

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα Ή βασίλισσα 
τών Φολί», «Βόρειος πόλος», «Δυό φορές κατάδικος»^ «Ή 
Αυγή· καί «'Η πριγκήπισσα Τρούλαλα μέ τήν Χάόβεϋ 
Προσεχώς «Ματωμένη χορεύτρια». Άνδριόπουλδς

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ BIO.VIHXANIA
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Κ^ΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1928

ΟΜ'ΛΟΥΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Κεφάλαια κατατεθειμένα διά πα
ραγωγήν ταινιών Δρχ.

Διά Κινηματοθέατρα »
’Ενεργητικόν 20 κυριωτέρων εταιριών » 
Εισπράξεις κινηματογράφων τό 1928 »
’Ενοικιάσεις ταινιών 
’Αξία παραγωγής ταινιών έτησίως »
"Εξοδα συντηρήσεως τών στούντιο »
’Ετήσιον μισθολόγιον ήθοποιών

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
— Κ. Δημητριάδην (Καβάλλαν). Πρέπει άνελλειπώς 

νά μάς καθιστάτε ένημέρους τής κινήσεως, δχι μόνον καί 
δΓ έν έργον, άλλά καί άν άκόμη δίακόψουν νά μάς τό 
γνωρίζετε.

—I. Σταματίου (Άλεξάνδειαν). Σάς εύχαριστοΰμεν διά 
τό ένδιαφέρον σας καί τάς εύχάς. σας. Διατηροΰμεν όμως 
άπό έτών άντιπρόσωπον καί ήμεθα άρκετά ευχαριστημέ
νοι. Έλπίζομεν ότι δέν θά παυσετε καί είς τό μέλλον νά 
ένδιαφέρεσθε διά τήν πρόοδον τοΰ περιοδικού μας εν τή 
πόλει σας.

— Ε. Πολιτάκην (Ηράκλειον). Λυπούμεθα ε’ιλικρι- 
νώς διά τήν παραίτησίν σας. Παρακαλοΰμεν μέχρις δτου 
άναλάβει άλλος νά μάς στέλνετε άνταποκρίσεις διότι δ κ. 
Χανιωτάκης τόν όποιον’μάς συνιστάται δέν μάς έγραψε 
τίποτε άκόμη. Συνδρομή δεσποινίδος Πολυξίγκη έληφθη 
καί σάς εύχαριστοΰμεν.

— Κ. Βουδούρην (Χίον). Δελτίον έστάλη. Παρακα- 
, λοΰμεν αποστέλλετε τακτικώς καθ’ έβδομάδα άνταπο- 
ι κρίσεις.

— Καζαντζήν (Σάν&ην). ’Επιταγή έλήφθη. Τό ζητη- 
θέν τεύχος έστάλη είς τόν κ. Κριτήν.

— Παπανικολάου (Λάρισσα). Γιατί δέν μας γράφετε 
πλέον; ’Εάν δέν σάς εΐνε δυνατόν, τότε γνωρίσατε το εις 
τήν διεύθυνσιν.

. — Καραγιάννην (Θεσ)νίκην). Σάς παρακαλοΰμεν νά
μάς γράψετε ποια φύλλα πρέπει νά στείλωμεν είς τόν κ. 
Γεωργιάδην. Τό 4-5 τεύχος έστάλη εις τήν Σινέ Όριάν.

I — Καρακώσταν (Σάμον). Συνδρομή Κινηματογράφου 
Καλλιθέα έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.

| — Μπαργαμούζαν (Καστοριάν). Συνδρομή κ. Ελιαου
οΐ έλήφθη. εύχαριστοΰμεν,

144.000.000.000
122.400.000.000
54.000.000.000
39.600.000.000
14.400.000.000

8.280.000.000
360.000.000

3.600.000.000
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♦ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΙΝΗΝΜΤΟΓΡ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ *
—Εις διαγωνισμόν ενός γερμανικού περιοδικού ά- 

νεδείχθη ως ή δημοφιλέστερα ηθοποιός τής Γερμα
νίας ή Λίλιαν Χάρβεϋ.

— Αί τελευταίοι θετικαί πληροφορίαι βεβαιούν 
δτι ή Λιλή Νταμιτά, περί ής μάλιστα διεδόθη δτι 
νυμφεύεται τον υιόν τού τέως Κρόνμπριτς, παραμέ
νει όριστικώς παρά τή Μέτρο Γκόλδουϊν.

— 'Η Έννυ Πόρτεν καί ή Έβελλυν Χόλτ είναι 
αί μόναι γερμανίδες καλλιτέχνιδες πού δεν έχουν 
κόψει τά μαλλιά των.

—'Η αδυναμία τής Μπριγκίτε Χέλμ είναι τά 
άνθη. Τά λατρεύει, δπως λέγει ή ιδία, όσον τίποτ' 
άλλο στον κόσμο.

• —Ή|μεγάλη Γερμανική’Εταιρεία Γκρημπάουμ έ 
κλείσε συμβολαίου μέ τόν’Ιβάν Πέτροβιτς τον μεσου- 
ρανούντα ζέν πρεμιέ τού παγκοσμ. κινηματογράφου.

—Τό πρώτον έργον τού I. Πέτροβιτς μέ την έ- 
ταιρ. Γκρημπάουμ είνε «Τό Δακτυλίδι τής αυτοκρα- 
τείρας». Θά είνε από τις μεγαλείτερες ταινίες πού 
βγάζει μέχρι σήμερον δ Πέτροβιτς, διότι ή εταιρεία 
εινε υποχρεωμένη νά ξοδέψη μισό έκατομ. δολ. γι’ 
αυτήν.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 
ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΙΠίΧΚΕΥΘΗΤΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ MAX

Προσφέρομεν τάς ωραιοτέρας καί τά; πλέον 
δυνατάς ταινίας τής μεγάλης 'Αμερι

κανικής Εταιρίας

TIFFANY STAHL
Τελευταίας παραγωγής

Κ. ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Χαλκοκονδΰλη 39α

ΑΘΗΝΑ!
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Δ. 1. ΚΑΡΡΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12 Οδός Πατησίων— AGHNAI 
Τηλέφ. 52—14

Εξασφαλίσατε κέρδη καί πρόοδον διά τά< έπι- 
χειρήσεις σας μέ τάς ΕΚΛΕΚΤΑΣ καί ΕΜ- 
ΠΟΡΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ πού σάς προσφέρομεν 

εις άφθονον ποικιλίαν
ΔΡΑΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ
ΑΤΡΑΞΙΟΝ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΑ
ΚΩΜΩΔΙΑΙ

Μέ τούς διαπρεπέστερου; πρωταγωνιστάς
Αί ΝΕΑΙ Κπ/η^)χαί Μηχαναί

εινμΎρμ^Ιματα
ΧΑΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ί

ΧΑΡΙΣ OHTYPATEP
ΧΑΡΙΣ ΤΑΜΠΑΥΡ

προβάλλουν μέ στερεοσκοπικήν έμφάνισιν καί 
έχουν ΑΠΟΛΥΤΟΝ υπεροχήν καί καλυτέραν 

προβολήν από δλας τάς γνωστάς(μηχανάς.
Ούδεμία φθορά εξαρτημάτων. Ευκολία χρήσε- 
ως προσιτή καί εις παιδιά. ’Απόλυτος σταθε- 
ρότης προβολής εις την έλαχίστην καί τήν με- 

γίστην ταχύτητα.
Λειτουργία εντελώς ΑΘΟΡΥΒΟΣ

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΑΣ

Αυτόματο; λίπανσις, αυτόματος λειτουργία, 
αυτόματος φωτισμός

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ καί διά τάς ΟΜΙ- 
ΛΟΥΣΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ καί τά;

ΗΧΗΤΙΚΑΣ ΤΑΙΝΙΔΣ
Διά τήν Μακεδονίαν καί Θράκην άπευθυντέον 
εις Θεσσαλονίκην ΚΥΡΟ ΦίΛΜ Μέγαρον 
Δρακούλη 12—Γωνία Βενιζέλου—Μητροπό" 

λεως—Τηλ. 12—76
bill — - ............ -

r ■ · ’ Λα
ή Πεοϊοδος
η 1 9 2 8-1 9 2 9 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΙΙεοιοοος u

1 9 2 8-1 9 2 9

ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ό πρώτος πίνας έδημοσιεύθη εις τό ύπ' άριί). 4—5 τεύχος

Tirlof εργον Κινήματα- 
Οέαιρον

Γραφεϊον 
εκμεταλλεύσεων Τίτλο·; εργον Κινηααιο- 

Φέαιρον
Γραφεΐον 

h μεταλλεύσεως

•0 ϊχθρό; 
Ή Άσιέρω
2 η Μ ιρτίου 1821 
Κό»κ· τριαντάφυλλα 
Τρελλό χορεύτρια 
Έξ έ δομαδς 
Νύχτα στό Λονδίνο 
Κόρη τού Σεΐχη 
Μαύρος πιεοριότος 
Πύρ ' βς γροθιές 
Περιπ. πυροσβεσιης 
Λευ ή Σκ/άβα

Τελιυ οϊος άιθοώπων 
Κύκλων τού Τεξός 
Λησιαί Όλυμπου 
Κατ ιρράκτηιθανάτσι

Κερπυνοβ καβλλάρηί 
Έ^ίθεσις τρι ίνου 8 
Γίγαντες θαλάσσης 
Κορίτσι Βαριετέ
Κάτω τά χέρια 

Λ·στής γρα'ίτου 
Νύχια μούρου άετοΰ 
Jnoi'i Πεντογιώτισσο 
Ζω τανον πτώμα 
Έπίγοος παράδεισο, 
Στά όπλα 
Φιιλ ά άετοΰ 
5 φοβιρές γροθιές 
Καρδιά χορειτρίας 
Λησιαί φανιάομαια 
Βέρρα Μ ρτξεβα 
Καπετάνισα οιαβόλου 
Επάνοδος

‘Υπό άγωιίαν πνιγμοί 
Οϊζογεν ιακός φίλος 
Μπαλαόο 
Δρόμος Σαγγάης 
Πόλεμός στον Κίνα 
‘0 Π .ληκαράς

Πριγζήτισ. Τρούλαλο 
Κάποιοι νέος 
Θεριό Άριζόνας 
Βα ώνος Άτσιγγανος 

Εκβ ασμΛςΣυκοφανιίυ 
’Αγγελος σκότους
Χιονοστρόβιλος 
Έρ σταί μεσονικτίοι 
‘0 επιβάτης

ΙΚ ρναβάλι Νίτσας 
Μυστη)δηςεξαφάνισι; 
Κοιιφβτί
Πρίγζηψ γονδολιέρης 
Αρπαγ ς της δύσ.ως 

Γιγαντομαχοι αίθέρο. 
Σέλλα διαβόλου 
‘0 ηλίθιος 
Πρώτη άγάπη 
Ουγγρική ραψωδία 
Ονειρον ώμορφιάς 
Iτπόιαι σκότους 

Μάτα-Χάρι 
Μπροσιά σό Ινρίωμν 
Θύματα καθήκοντος 
Θ ία Γυναίκα 
Άνθρωπος οέ φράκο 
Λευκός ’Αετός

Ατ-ικόν 
Σπλέν ιιτ 
Ί'τεσλ 

Οΰφα Πάλας
Ρ ζικλοιρ 
Άθην ϊχόν 

Οΰφα Πάλας
Σπ'έντιτ 
’ Αθη- αϊκόν 
Ροζικλαίρ 
Σηαμτσρ 
Ά·τ κόν 

Οΰφα Πάλας
Αθηναϊκόν 
Σπλέντιτ 
'Ελλάς

> 
’Αθηναϊκόν 
Πα-όραμα 
'Ελλάς

Ροζικλαίρ 
Πανόραμα

’Αττικόν 
'Αττικόν

Ουφ ι-Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
‘Ελλάς

Ιντεσλ 
Ροζικλαίρ 
’Αττικόν 
‘Ελάς

Οΰφα Πάλας 
Ελλά;
Ρι ζικ '.αΐρ 
Ίνεάλ 
‘Ελλάς 
Πανόραμα 
Πανόραμα

Οΰφα Π λ >ς 
Σ τλέντιτ 
‘Ελλος 
Αττικόν 
Άθ ηναϊκό ν 
Ίνιεόλ 
Σινα ·πάρ 
1 Ελλάς 
’Αττικόν

Ουφ ι Πάλας 
’Αθηναϊκόν 
Ίνεάλ 
Σπλέντιτ 
Έ'.λάς 
’Αθηναϊκόν

‘Ελλάς 
'Αττικόν 
Σπλέντιτ 
Οΰφα-Πά?ας 
Ί ντεάλ

Π .τόρτμα 
Στλέττιτ 
’ίντεόλ 
Αθηναϊκόν 
Άτιικον 
Άθ'ιναϊχόν 
’Αθηναϊκόν

Μέτρο Γκόλντουϊν 
Ντάγτ —Φιλμ 
Γ-ρήκ Φ'Λμ
Άμ λοχ.-Βουλγαρίδη 
Κ. Φρ ιγκέτη 
Κ. Σουλίδη 
Συμβατική 
Σι· έ Όριάν 
Κ. Σουλίδη 
Δημ Καρρά 
I. Μαργουλή 
Σινε Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά 
I Κουροπνιώτη 
I Μαργουλή

Μετρο-Γκολδουϊν 
Δ. Καρρά
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Μετρό Γκόλδουϊν 
I. Μαργουλή 
Λ. Καρρά

Μ τρο-Γκόλδουϊν 
Άζαξ Φιλμ 
Σι>έ Όριάν 
Συμβατική 
Δ. Καρρά
Άμ> λοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.- Βουλγαρί δη 
Δ. Καρρά 
Σι έ Οριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Συμβ τική 
I. Μ ·ργουλή 
Κ. Φρανκέτη 
Φόξ - Φιλμ 
Κ. Φραγκέτης 
Μέ-ρο Γ«όλντβιν

Άμολοχ.- Βου'γαρίδη 
I Κουρου'ΐώτη 
Μιτρο Γκόλντβιν 
I. Μαργουλή 
Σι' έ Όριάν 
I Μ ιργοι λή 
I Κυίρουνιώτη 
I. Μαργουλή

Άμολοχ.· Βουλγαρίδη 
Α. Άνασταοΐυδη 
ΣυμΡατική 
Κ. Σουλίδη
Άμολοχ -Βουλγαρίδη 
Σι< έ Όριάν
Μετρό Γκόλντουϊν 
I. Μαργουλή 
Άαολοχ -Βουλγαρίρη 
Μετρό Γκόλντουϊν 
Σσέ Όριον 
Συμβ ιτική
Άμ λοχ.-Βουλγαρίδη 
Με ρό-Γκόλντβιν 
Σινέ Όριάν 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
Δηα. Καρρά 
Μ τρο-Γκολ βιν 
Κ. Σουλίδη 
I. Μαργουλή

Γύψων στό στραό 
Πειρατής έρήμου 
Γ< ρί> λας
Ναύτη γλυκού νεροί 
Στάνδαλον Βαδεν 
Σ' ιρήν τροπικών 
'4τρόμητος αεροπόρος 
Β λγ>· —Β ιλγα 
Ν.νηταί Φωτιάς 
Μ'ίοτικός ταχυδρόμος 
Μελα'όν σημεϊον 
Περιηέ». χρυσοθηρών 
Ινδιάνα 
"Ερωτες Ρασπουτίν 
Στοιχ. κυβαλλάρης 
Τοαγωδια νεότητος 
Κοζάκε ι 
Τερέϊα Ρακίν 
Άλήται Β έννης 
Β λος δ·σβόλου 
Ψευδό ήρα 
Μαργαρ. Ροι ανώφ

Μωρά Πσρθέ .ς 
Μεγάλη Π ικυμία

Μυσ ήριον σ'ό οκοτοτ 
"Αρ,ων τής'Αλοσκαι 
Έρυ 'ροϊ 'Επιδρομείς 
Νεό τ λουτοι 
Σάν Άστοσπή 
Λαιμόν Κοβαλλσρης 
Άγάπη Κοζάκου 
Μπε' φενκό » 
Άρχιδοΰξ Μπαλέττοι 
Άνγ λιο'ΐ όρος νυκτότ 
Μόντε Χοήστος 
Άνθος Βαγδάτης 
"Πρ εα θαλάσσης 
Ρόζ Μας>ή 
Μοντέρνες ίντολές 
Δύο 'Αδελφοί

‘ Ελ1 άς 
Ρυζ κλαίρ 
Έ λάς 
'Αθηναϊκόν 
Οΰφα Πάλστ 
Ίντεάλ
Ελλάς 

Άττι όν
Έ λάς 
’Αττικόν

Οΰ α Πάλπς 
Άθ' ναϊκόν 
Σπλέντιτ 
Ίντεόλ 
Άδη αϊ*όν 
Ροζικλα ρ

Σπλέντιτ 
Ί-τιόλ 
ΡοζΉλαΐρ 
Άθη αϊκόν 
Οΰ ι.α Πάλαι 
Π .νόρ ιμα 
’Αττικόν 
Έλ’άς. 
‘Ελλάς 
‘Ελλάς

Πανόραμα 
Αθηναϊκόν 
Ροζικλαίρ 
’Αθηναϊκόν 
Αττικό ί 
Οΰφα Πάλας 
Έλλάν 
Άΰηναϊ>όν 
Σπλέντιτ 
Ροζικλαίρ 
Σπλέντιτ 
’Αττικόν 
’ Αττικόν

I. Μαργουλή 
Δ. Καρρά 
Άμ λοχ Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή 
Συμβατική 
"Ηστερν Φιλμ 
I. Μαργο.λή 
Σινέ Όριάν 
Ε Μαργουλή 
Σινέ ’< 'ριάν 
Σημβατι ή 
I. Μαργουλή 
Φόξ Φ·λμ 
1 Κ υ ουνιώτη 
I. Μ, ργουλή 
Κ. Φραγκέτη 
Μετρό Γκηλδαυϊν 
Άμολοχ. Βουλγαδίδη 
Κ. Φραγκέτη
I. Μ .ργουλή 

Συμβατική 
Άμολοχ. Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή 
Κ. Φρανκέτη 
Μετρό-Γκόχτουϊν 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη

» »
Δ. Καρρά

Κ. Φραγκέτη 
Σιτέ Όρ άν 
Μ. Γλυτσοΰ 
Άμολοχ.-Βουλγαρίδη 
I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν 
Κ. Φραγκέτη 
Μετρό Γκόλδβιν 
Σινέ Όριάν 
Μετρό Γκόλδουϊν

-----=
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ΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΟΤΙ H

I ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ I 
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ΕίΝΑΙ © ΙΔΕΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
I ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΙΑ TON I

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΣΑΣ
1) Συνδυάζει άπόλυτον άντοχήν, στερεότητα, σταθερότητα προβολής κα ξ

I άθόρυβον λειτουργίαν. ξ

2) Σάς έξασφαίίζει κατά τής πυρκαϊάς απολύτως. . i
3) Είναι κατάλληλος διά ρεύμα έναλλασσόμενον και συνεχες των 220 και = 

| 110 βόλτ. |

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
— Ι>·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙ·Ι···ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ··ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ··ΙΙ·Ι·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ···ΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ··ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 3

| (Είναι ή μηχανή ή κατάλληλος διά κινηματογράφους μεγάλους,ουνοι- ϊ
κιακούς, θερινούς, σχολικούς, αιθουσών κλπ.) |

| Πωλείται κατά δλως πρωτότυπον τρόπον ήτοι : ξ

] ΓΠΕ 12 ίΏΗΝίΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ
। απο mms 2200.-eos 4500·'—mhniaiqs mras tot iraoi |
! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |

Γ. ΣΥΝΟΔ1ΝΟΣ και Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
I Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 28^ ϊI Α Θ Η Ν A I I
ξ Διαρκής παρακαταθήκη άνταλλακτικών ξ

I ςινεμεκ,αντκ
= Αάμπαι οικονομίας —Φακοί Μπός—Κάρβουνα προβολής. ξ

3 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ =I ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ 1
Μ. ΊΣΑΤΣΑΠΑΣ

| ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΑει0Υ 6 ~ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1
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