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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Διά μίαν φοράν
δ στίχος. . . Δρ. 7.— 
Μέχρι τριών δη
μοσιεύσεων δ στ. » 5 —
"Άνω τών τριών 
δημοσ. δ στίχος » 4. —
Ή σελΐς ... » 500.—
Είς τό έξώφυλλον » 600.—

ΘΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΗ Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ;
Τό θεωρούμε περιττόν νά έξάρωμεν τήν σημασί

αν τής ιστορικής έργασίας τοΰ σοφοΰ όμηριστοΰ Βί
κτωρος Μπεράρ. Φθάνει νά σάς ποΰμε,δτι χάρις είς 
τάς μελέτας καί τάς αναζητήσεις τοΰ διάσημου αύ
τοΰ ιστορικού, μπορούμε σήμερα νά γνωρίζουμε τήν 
ιστορικήν αλήθειαν τών έργων τοΰ τυφλού ποιητοΰ. 
Ό Βίκτωρ Μπεράρ αφιέρωσε τριάντα ολόκληρα χρό
νια τής ζωής του διά νά μεταφράση τήν «’Οδύσσει
αν» τοΰ 'Ομήρου καί νά τήν πλουτίση μ ερμηνευ
τικά σχόλια. Τελευταίως μάλιστα έξέδωσε κ ένα εκ
λαϊκευτικόν βιβλίον, μέ τόν τίτλον «Ή Άνάστασις 
τοΰ « Ομήρου».

Φαντασθήτε τώρα τόν σοφόν αύτόν ελληνιστήν.. 
σκηνοθέτην!Διότι ή αλήθεια εινε πώς ό Βίκτωρ 
Μπεράρ έζησε τόσον πολύ μέσα εις τό περιβάλλον 
τών ομηρικών επών, ώστε ήσθάνθη τήν επιτακτικήν 
ανάγκην νά τό άναστήση,νά τό ζωντανέψη. Καί ποι
ος άλλος, δπως ό κινηματογράφος, κατέχει εις τόσον 
μεγάλον βαθμόν τήν δΰναμιν τής άναπαραστάσεως.

Μόλις διεδόθη ή φήμη αυτή, ό συντάκτης ενός 
μεγάλου παρισινού κινηματογραφικού περιοδικού 
έτρεξε αμέσως νά βρή τόν διαπρεπήν σοφόν και νά 
τόν έρωτήση έάν σκοπεύη, πράγματι, νά έγκαταλεί- 
ψη τά αρχαία κείμενα καί τάς άρχάιολογικάς έρευνας 
καί νά«γυρίση» τήν«’Οδύσσειαν».

'Η εϊδησις αληθεύει άπολύτως! άπεκρίθη ό κα
θηγητής είς τόν κινηματογραφικόν συντάκτην. Φρο
νώ δτι ή" Όδύσσεια’μπορεϊ νά γίνη ένα υπέροχο 
φίλμ. ’Έχετε ύπ’δψιν σας δμως δτι δέν είναι ούτε 
εύκολο,ούτε δυνατόν νά κινηματογραφηθή ή« Οδύσ
σεια» δπως ένα κοινόν φίλμ, τοϋ οποίου ή δράσις 
εκτυλίσσεται είς τήν σύχρονον έποχήν. Αλλά αύτό 
δέν πρέπει νά έκπλήττη κανένα. Καί νά γιατί: Είς έ
να φίλμ υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία: τά τοπία 
καί τά πρόπωπα. Έάν έ'χώμεν τό ένα άπό τά δύο, 
πρέπει νά σάς εξομολογηθώ δτι αύτό δέν είνε άρκε- 
τό, άφοΰ μάς λείπει τό άλλο. Γνωρίζομεν καλά, πά
ρα πολύ καλά τάτοπία.'Όλες μου οίέρευνες,δπως εί
νε γνωστόν, έκεϊ οφείλονται καί εκεί απεσκοπουν, 
είς τόν καθορισμόν τής ιστορικής άληθείας τοΰ 
«ποιήματος». ’Επιμένω είς αύτό: τό ταξεϊδι τοΰ Ο-

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο κ. Β. ΜΠΕΡΑΡ

δυσσέως μας είνε σήμερον άπολύτως γνωστόν. Γνω' 
ρίζομεν ποΰ εύρίσκεται τό σπήλαιον τής Καλυψοΰς 
καί δλα γενικώς τά μέρη τά όποια έπεσκέφθη ό Ό- 
δυσσεύς. ’Έχω μίαν ώραιοτάτην συλλογήν φωτογρα
φιών, όφειλομένην είς τόν κ. Μπουασσονά, τήν ο
ποίαν μάλιστα θά έκδιόσω άργότερα. Αύτή εινε ή 
δική μου « ’Οδύσσεια »!

Κατά συνέπειαν τό πρόβλημα τών τοπίων εινε 
ήδη λελυμένον. ’ Ας έλθωμεν λοιπόν είς τό ζήτημα 
τών προσώπων. Ενθυμεϊσθε βέβαια δτι αί όμηρικαί 
διηγήσεις άναφέρονται είς τόν ΙΟον καί 9ον π. χ. 
αιώνα καί είνε βέβαιοι· πώς ελάχιστα γνωρίζομεν πε
ρί τής εποχής εκείνης.

Είνε γνωστόν πώς οί άρχαιολόγοι μας μόλις είς 
τά 1880 ήσχολήθησαν μέτάς άνασκαφάς τής Τροίας, 
τών Μυκηνών καί δτι παρ’δλα τά ευρήματα πού ήλ- 
θον εις φώς δέν κατωρθώσαμεν νά έ'χωμεν στοιχεία 
σχετικά μέ τά ενδύματα τα>ν ανθρώπων τής εποχής 
τοΰ Όδυσσέως. 'Υπό τούς δρους αύτούς δέν μάς ε
πιτρέπεται νά έμφανίσωμεν πρόσωπα είς τό φίλμ αύ
τό τής Όδσυσείας.Είνε άσφαλώς λυπηρόν, άλλά έτσι 
είνε.

Άς άρκεσθώμεν λοιπόν είς τό νά παρουσιάσω- 
μεν μόνον τά τοπία, τά όποια αύτά τουλάχιστον δέν 
έχουν άλλάξει καθόλου καί τά βλέπομεν καί ημείς δ
πως τά έβλεπον κα οί σύγχρονοι τοΰ Όδυσσέως.

’Αλλά τότε πώς σκέπτεθε τήν προβολήν μιάς τέ
τοιας ταινίας;

'Όπως ξέρετε, τά ποιήματα τοΰ 'Ομήρου δέν ή- 
σαν προορισμένα νά διαβάζονται,άλλά νά άπαγγέλ- 
λωνται δημοσία. Θά ήτο δυνατόν λοιπόν νά καταφύ- 
γωμεν είς ένα τραγουδιστή, σέ μία άπαγγελία. ’Άλ
λως τε, ποιος ξέρει άν ένα μεγάφωνον δέν άνεπλήρω- 
νε καί τά δύο αύτά; Λέγονται πολλά τά καλά διά τά 
όμιλοΰντα φίλμ. 'Ομολογώ δτι εγώ δέν ήκουσα άκό
μη κανένα. Τό ζήτημα έχει άνάγκην μελέτης. Τέλος, 
κάθε προβολής θά ήτο δυνατόν νά προηγηθή ένας 
διάλογος, ιοστε οί θεαταί νά λαμβάνουν γνώσιν τοΰ 
επεισοδίου τό όποιον θά έμφανισθή είς τήν οθόνην.

—Καί ή συναρμολόγησις;
—Δέν είνε δύσκολος.'Η ’Οδύσσεια είνε μία σύν-
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θεσις τριών πρωτοτύπων δραμάτων: Τό ταξεΐδι τοΰ 
Τηλεμάχου, ή διήγησις πρός τόν Αλκίνοον και τρί
τον ή έκδίκησις τοΰ Όδυσσέως. ΔΓ ώρισμένους λό
γους εξαιρώ τόν πρόλογον καί τόν επίλογον.

Tit τρία αυτά επεισόδια εινε διαφορετικής αξίας 
τό καθένα. 'Η « διήγησις » μοΰ φαίνεται ώς ένα δρα
ματικόν αριστούργημα άρτιιότατον. Θά προτείνω λοι
πόν αΰτοΰ τοΰ μέρους τήν κινηματογράφησιν.

—Καί τό ζήτημα τής γλώσσης;
— Ασφαλώς θά χρησιμοποιήσωμεν τήν γαλλικήν. 

Βέβαια οί Γερμανοί καί οί ’ Αγγλοι καί οί Ιταλοί 
θά μπορέσουν άμα θελήσουν νά μεταφράσουν τά κεί
μενα τής « Οδύσσειας » είς τήν γλώσσαν των. Είς 
τήν 'Ελληνικήν βέβαια γλώσσαν δέν μπορεί νά γί
νη τό φίλμ αυτό. Ποιο κοινόν θά υπήρχε διά νά τό 
έννοήση;

--Καί διά τήν έπιτυχίαν τής προσπάθειας σας 
αυτής τί φρονείτε;

—Δέν ανησυχώ καθόλου γι’ αύτό. Τά τελευταία 
χρόνια έκανα πολλές διαλέξεις σχετικώς μέ τόν 'Όμη
ρον. Ημπορώ τά τό καυχηθώ,’δτι όλες έπέτυχον. 
’Έ! λοιπόν, έχω τήν γνώμην οτι καί τό φίλμ θά έ- 
γνιυριζε τήν ιδίαν έπιτυχίαν. Πρέπει νά όμογογή- 
σουμε δτι τό κοινόν έχει βαρεθή πιά τά « βιομηχα
νικά » φίλμ, άπό τά όποια λείπει ή ποιητική φαν 
τασία. Μοΰ φαίνεται λοιπόν, δτι τό «γύρισμα » τών 
μεγάλων κλασικών έργτυν θά ενθουσίαζε τό κοινόν.

—Μέ τό μέσον αύτό θά γνωρίζαμε τούς ασύγ
κριτους θησαυρούς" ποΰ μάς άφησε ή αρχαία 'Ελ
λάς;

— Αναμφιβόλως...’’Εχω δέ τήν απόλυτον πεποί- 
θησιν' δτι ή είκων ήμπορεϊ περίφημα ν’ αντικατα
στήσω τό κείμενον.

Τό κοινόν, ένώ θ’άκοιίη τόν άοιδόν ν' απαγγέλ
λω τούς αρμονικούς στίχους τής ομηρικής εποποιί
ας, θά βλέπη εμπρός του τά θαυμάσια τοπία τής 
Αττικής, είς τά όποια έλαβον χούραν οί επικοί αγώ

νες μεταξύ τών 'Ηρώων καί τών Θεών.

ΜΠΡΙΓΚ ΤΕ ΧΕΛΜ- ΖΑΝ ΚΙΕΠΟΪΡΑ
'Η δημοφιλής γερμανίς ντίβα Μ.τριγκίττε Χέλμ 

κατόπιν ειδικής άδειας τής Ουφα, θά παίξη είς ένα 
φίλμ σονόρ μέ τόν διάσημου Ιταλόν τενόρον Ζάν 
Κιεπούρα, διά λογαριασμόν ενός εύρωπαϊκοΰ κινη
ματογραφικού κονσόρτσιουμ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
ρωσσου σκηνοθέτου Γρηγόρη Ραμπίνοβιτς.

Παραλλήλως, διαψεύδεται καί ή φήμη, δτι ή 
Μπριγκίττε‘Χέλμ προτίθεται νά συνεργασθή μέ τήν 
μεγάλην ιταλικήν κινημ. φίρμαν «Πιταλούγκα».

0 ΜΕΝΖΟΪ ΕΙ2 ΤΗΝΜΕΤΡΟ ΓΚΟΑΝΤΟΥΓΝ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.—Ό Αντόλφ Μενζού υπέγρα

ψε μακροχρόνιον συμβολαίου μετά τής Μετρο-Γκόλ- 
ντουϊν-Μάγερ διά νά «γυρίσω» ει; Γαλλικάς,’Ισπανι
κός,.’Αγγλικός καί Ιταλικός ομιλούσα; ταινίας,

ΗΘΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Άπό τό έγκριτον ιατρικόν περιοδικόν τών Αθηνών 
«'Υγεία» παραλαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν τό κάτωθι έν
διαφέρον άρθρον περί χρησιμοποιήσεως τοΰ Κινηματο
γράφου ώς οργάνου υγιεινής αγωγής.

। Ό Κινηματογράφος πρέπει νά γίνη έπί μάλλον 
! καί μάλλον δργανον διδασκαλίας καί άγιογής’ άπό 
| τής άπόψεως αύτής, εινε άπαράμιλλος.
I Ποιος διδάσκαλος, είς οίονδήποτε κλάδον καί άν 
Ιάνήκη, θά αμφισβητήσω τήν σημασίαν τών εικόνων 
διά νά καταστήσω πλέον έντυπωτικάς τάς υποδείξεις 
του ; Ποιος από μάς, όμιλών, δέν έσχεδιαγράφησεν 
είς τόν μαυροπίνακα ; Ποιος δέν δυνάμωσε τά γρα
πτά ή προφορικά μαθήαατά του μί ζωγραφιές καί 
πίνακας τοΰ τοίχου ; Μέ πόσην δράσιν αποδεικτι
κήν' δέν θά έδεκαπλασιάζοντο αί εικόνες αύταί, δταν 
θά άναπαρίστων φωτογραφικώς μοδέλα ζωντανά 
καί τάς κινήσεις των; Οίίτωςή ιατρική καί ή χει
ρουργική ^χρησιμοποίησαν επωφελώς τόν κινημα
τογράφον διά τήν διδασκαλίαν. 'Π προβολή μέ φίλμ 
μιας έγχειρήσεως ή τοΰ βαδίσματος άτόμου πάσχον- 
τος άπό νόσον τοΰ νευρικού συστήματος υπερβάλ
λει ολας τάς λοιπός μεθόδους διδασκαλίας.

'Ο κινηματογράφος, ώς οργανον άγωγής, έφηρ- 
μόσθη κατά τά τελευταία έτη μέ άποτελέσματα έξαι- 
ρετικώς ικανοποιητικά είς τήν υγιεινήν.

'Η υγιεινή, ώς γνωστόν, εινε τό σύνολον τών 
μέσων, άτινα οφείλει ό άνθρωπος νά χρησιμοποιώ 
διά νά διατηρή τ1Ιν υγείαν του. 'Π υγιεινή δέν μπο
ρεί νά είσαχθή είς τά ήθη παρά έάν έμφυτευθή είς 
τά πνεύματα καί ένσωματωθη είς τόν ψυχολογικόν 
αυτοματισμόν. Δέν μπορεϊ νά περιμένω κανείς τίπο
τε άπό μέτρα καταναγκασμού, ούτε άπό διδασκα
λίαν θεωρητικήν Πρέπει νά δείξωμεν.τά μειονεκτή
ματα τής έλλείψεοις τής υγιεινής, τήν ευχέρειαν καί 
αποτελεσματικόνητα τών μέτρων υγιεινής,τόάτομικόν 
καί συνολικόν όφελος πούπροέρχεται άπότήν έφαρμο
γήν των. Δέν υπάρχει τίποτε τό εύκολτότερον άπό 
τοΰ νά πραγματοποιήσωμεν τάς απαιτήσεις αύτάς. 
Είς τήν κοινωνικήν αγωγήν ό κινηματογράφος προ
σφέρει υπηρεσίας ανεκτίμητους. Εις δλας τάς χώρας 
οί ειδικοί τοΰ φίλμ, διά τήν προπαγάνδαν τής υγιει
νής, επέτυχαν αληθινά θαύματα.

Η ΠΡίΠΒ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΥ ΟΝΤΡΑ
ΒΕΡΘΑΙΝΟΧ. Κατά τήν προσεχή έβδομάδα αρ

χίζει τό«γύρισμα» τής πρώτης όμιλούσης ταινίας τής 
’Άννυ ’Όντρα «Τό κορίτσι τής πλατείας» κατά σκη
νοθεσίαν, δπως πάντοτε, τοΰΚάρλ Ααμάκ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΦΟΞ

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΚΛΑΡΚ
31 Αύγουστου — 13 Σεπτεμβρίου

0 ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Νόμος 4767

ΕΛΑ 11ΝIΚ Η ΔΗ MOK PAT IΛ
"Εχοντος ύπ’ δψει τό άρθρον 75 τοΰ Συντάγματος, έκ- 

δίδομεν τόν επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό τής Βου
λής καί τής Γερουσίας.

"Αρθρον 1·—1. Έγκατάστασις καί λειτουργία κινημ. ή 
παρεμφερών έπιχειρήσεων έπιτρέπεται μόνον κατόπιν ά
δειας τής άστυνομικής αρχής, ήτις, έάν ή προβολή εικό
νων γίνεται έν άνοικτφ χιόρφ, έκδίδεται μετά γνωμοδότη- 
σιν τοΰ οικείου νομομηχανικοΰ ή άστυμηχανικοΰ, έάν δέ έν 
κλειστώ, μετά σύμφωνον γνιόμην τοΰ κατά τό επόμενον 
αρθρον συμβουλίου.

2. Είς πόλεις πληθυσμού άνω τών δέκα χιλιάδων κα
τοίκων ό ανοικτός χώρος πρέπει νά είνε πάντοτε περιπε- 
φραγμένος κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τελείως τήν έξω
θεν θέαν.

Άρθρον 2.—1. Τό συμβούλων, συγκροτούμενον δι’ ά
ποφάσεως τοϋ οικείου Νομάρχου, άποτελεϊται έκ τοΰ διευ- 

έχει, είτε ύπό τόν όρον τής έντός ώρισμένης προθεσμίας, 
τασσόμενης διά τής αυτής άποφάσεως, έκτελέσεως τών 
άπαραιτήτων άρχιτεκτονικών, οικοδομικών, μηχανικών, ή- 
λεκτρολογικών ή άλλων μεταρρυθμίσεων, λεπτομερώς έν 
τή άποφάσει ταύτη καθοριζόμενων. 'Η μή συμμόρφωσις 
τοΰ έπιχειρηματίου πρός τά διά τής άποφάσεως ύποδει- 
χθέντα μέτρα κπί έντός τής ταχθείσης προθεσμίας συνε
πάγεται τήν διακοπήν τής λειτουργίας τοΰ κινηματογρά
φου, διατασσομένην καί έκτελουμένην έπιμελεία τής άστυ
νομικής άρχής.

2. Πάσα αίτησις συνοδεύεται ύπό: 1) γραμματίου παρα
καταθήκης δραχμών τριών χιλιάδων διά τάς πόλεις Αθη
νών, Θεσσαλονίκης καί Πειραιώς, χιλίων διά τάς άνω τών 
5.000 κατοίκων, καί τριακοσίων διά τάς κάτω τών 
5000 κατοίκων, 2) σχεδίου τοΰ κτιρίου μετά λεπτομερούς 
έκθέσεως διά τήν γενομένην ήλεκτρικήν έγκατάστασιν. Τό 
προηγούμενοι’ ποσόν κατανέμεται μεταξύ τών μελών τοΰ 
συμβουλίου λόγιο άμοιβής αυτών κατά τά εΐδικώτερον δι’ 
άποφάσεων τών ύπουργών ’Εσωτερικών καί Συγκοινωνίας

θυντοΰ τής Νομαρχίας, τοΰ προϊσταμένου τής άστυνομικής 
άρχής, τοΰ παρά τή οικεία άστυνομική αρχή άπεσπασμένου 
μηχανικού, έν έλλείψει δέ τοιούτου ενός μηχανικού όριζο- 
μένου ύπό τοΰ Νομομηχανικοΰ, ενός ηλεκτρολόγου και ενός 
άστυίάτρου ή τών νομίμων αυτών άναπληρωτών. Διά τάς 
εκτός τής έδρας τοΰ νομού πόλεις συγκροτείται δι’ άπο
φάσεως τοϋ Νομάρχου συμβούλων έκ τριών ή πέντε δημο
σίων υπαλλήλων, ού άπαραιτήτως αποτελεί μέλος καί ό 
προϊστάμενος τής άστυνομικής άρχής.

2· Τό συμβούλων θεωρείται έν άπαρτία παρόντων τριών 
μελών καί άποφαίνεται διά πλειοψηφίας. άφοΰ άκούση 
πάντοτε μέν τόν διευθυντήν ή αντιπρόσωπον τής έπιχειρή
σεως, οσάκις δέ κρίνει σκόπιμον καί οίαδήποτε άλλα πρό
σωπα.

3. Διά τάς Αθήνας καί τά προάστεια τό συμβούλιον 
απαρτίζεται : 1) Έκ τοΰ προϊσταμένου τής άστυν. άρχής, 
2) τοΰ προϊσταμένου σχεδίου πόλεων, 3) τοΰ τμηιιατάρχου 
τοΰ ήλεκτρολογικοΰ τμήματος του 'Υπουργείου Συγκοινω-

κανονισθησόμενα.
Άρθρον 4.—1. Ή άδεια λειτουργίας έκδίδεται μετά 

\ την έκτέί.εσιν τών ύπό τοΰ συμβουλίου έγκριθεισών έγκα- 
ταστάσεων έπ’ όνόματι ώρισμένου προσώπου φυσικοΰ ή 
νομικοΰ ελληνικής Ιθαγένειας καί δι’ ώρισμένον κτίριον.

ι 2. Έπιτρέπεται κατ’ έξαίρεσιν νά προβάλλωνται ται- 
νίαι διδακτικού ή έπιστημονικοΰ περιεχομένου καί είς άλλα 
κτίρια, κατόπιν άδειας τοΰ άστυνομικοΰ διευθυντοΰ, μετά 
σύμφωνον γνιόμην τοΰ δημοσίου μηχανικού ή τοΰ μηχανι
κού τοΰ δήμου ή τής κοινότητος ή τών άναπληρωτών αυ
τών. έν έλλίψει δέ τοιούτων. ιδιωτών μηχανικών, προσκα-

! λουμένων παρά τής αρμόδιας άστυνομικής άρχής.
3. Απαγορεύεται ή μεταβίβασις άδειας πρός άλλοδα- 

πόν, πάσα δ’ άλλη μεταβίβασις γνωστοποεϊται άπαραιτή-
τως είς τήν άρμοδίαν αστυνομικήν άρχήν, ήτις οφείλει νά 
τηρή τά πρός άναγραφήν τών έν λόγφ άδειών βιβλία.

4. Προτάσει τοΰ συμβουλίου δύναται κατά τόν αυτόν 
τρόπον τοΰ καθ’ ον παρέχεται νά άνακαλήται χορηγηθεϊ- 

νίας, 4) ενός άστυίάτρου καί 5) ενός άντιπροσιόπου τής]σα άδεια λόγιο μεταβολής τών συνθηκών τοΰ κτιρίου, ύφ’ 
Π.Ε.Κ. ή τών νομίμων αυτών άναπληρών. । άς αΰτη έξεδόθη. καί μέχρις έκτελέσεως τών ύπό τοΰ συμ-

4. Διά τόν Πειραιά καί τά προάστεια τό συμβούλιον , βουλίου ύποδεικνυομένων μεταρρυθμίσεων, 
άπαρτίζεται: 1) έκ τοΰ προϊσταμένου τής άστυν. άρχής, 2) " ' ·
τοΰ προϊσταμένου σχεδίου πόλεων, 3) τοΰ προϊσταμένου ,, . , ... . . ._
τής ύπηρεσίας τών ήλεκτρομηχανολογικών έγκαταστάσεων ! υποβάλλεται είς τήν διεύθυνσιν ’Αστυνομίας 
τοΰ ύπουργείου τής Συγκοινωνίας. 4) ενός άστυίάτρου καί Θεσσαλονίκης αίτησις περί χορηγήσεως άδειας 
5) ενός άντιπροσιόπου τής Π.Ε.Κ. ή τών νομίμων άναπλη- \ ληπτικής άναγραφής τής ύποθέσεως τοΰ έργου, 
ρωτών αυτών.

5. Έπιτρέπεται ή άναθεώρησις τών άποφάσεων τών 
άνωτέρω συμβουλίων αιτήσει τής άστυνομ. άρχής ή τοΰ 
διευθυντοΰ τοΰ κινηματογράφου, ύποβαλλομένη έντός δέκα 
τό πολύ ημερών άπό τής κοινοτοίήσεως τής άποφάσεως. 
Ή άναθεώρησις γίνεται έντόπιον συμβουλίου συγκροτού
μενοι- διά μέν τάς Αθήνας καί Πειραιά καί τά προάστεια 
τούτων 1) έκ τοΰ διευθυντοΰ τών Δημοσίων "Εργων. 2) τοΰ χαρακτηρίζω ταινία: 
διευθυντοΰ τών Σιδηροδρόμων, 3) τοΰ παρά τώ ύπουρ- 
γείω τών Εσωτερικών διευθυντοΰ τής άστυνομίας Πό
λεων, 4) τοΰ παρά τφ ύπουργείιμ Υγιεινής Γ 
τής 'Υγιεινής καί 5) ενός άντιπροσιόπου τής Π. Ε. Κ. ή 
τών νομίμων αυτών άναπληρωτών, είς δέ τάς λοιπάς πό
λεις ένώπιον Έπιτροπής δριζομένης δί’ άποφάσεως τοΰ υ
πουργού τών Εσωτερικών.

"Αρθρον 3.—1. Ή άδεια έγκαταστάσεως ή λειτουργίας 
κινηματογράφου παρέχεται έπί τή αίιήσει τοΰ διευθυντοΰ 
τής κινηματογραφικής έπιχειρήσεως ή άλλου άντιπροσιό- 
που τούτου. *Η  αίτησις παραπέμπεται έντός έβδομάδος 
ύπό τοΰ άστυνομικοΰ διευθυντοΰ είς τό συμβούλιον, δπερ. 
έξετάζον αυτήν άπό τής άπόψεως καί μόνον τοΰ κινδύνου 
τής ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητος τών θεατόϊν, έκ- 
δίδει καί δημοσιεύει έντός μηνός ήτιολογημένην άπόφασιν, 
δι' ής χορηγεί τήν άδειαν, τοΰ κτιρίου είτε μένοντος ώ_

"Αρθρον 5.— 1. Πρό πάσης προβολής κινηματογραφι
κής ταινίας ή καί πρό τής εισαγωγής αύτής έν Έλλάδι 

Αθηνών ή 
μετά περι-

2. Έπί τή βάσει τών στοιχείων τούτων ΰποχρεοΰται ή 
διεύθυνσις ή νά έκδώση άδειαν προβολής ή νά άπαγορεύ- 
ση ταύτην καθ’ δλον τό Κράτος ή εΐς ώρισμένας περιφέ
ρειας αύτοΰ, έφ' όσον τό περιεχόμενον είνε οπωσδήποτε 
επιβλαβές είς τήν νεότητα.

"Αρθρον 6.—1. Ή άστυνομική διεύθυνσις Αθηνών ή 
Θεσσαλονίκης δύναται, τή αιτήσει τοΰ ενδιαφερομένου, νά 

ώς καταλλήλους δι' άνηλίκους κάτω
τιΰν 16 έτών.

__  2. Διά τήν έκδοσιν τοιαύτης άδειας απαιτείται πάντοτε 
διευθυντοΰ ή γνώμη τών κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ύφιστα- 
π r· ιλ Ugv(l)v ή συσταθησομένων σωματείων ή ύπηρεσιών τών 

άποσκοπούντων είς τήν προστασίαν τής νεότητας. Μετά 
I τήν σύστασιν τοΰ Κεντρικού Γραφείου Μορφωτικοΰ Κινη
ματογράφου ή άδεια χορηγείται μετά σύμφωνον γνώμην 
τοΰ Γραφείου τούτου.

3. Ώς τοιαΰται ταινίαι δύνανται ίδίόις νά θεωρηθώσιν 
αί παριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεϊα. Ιστορικός 
σκηνάς. ήθη καί έθιμα διαφόρων λαών, γεγονότα τής φυ
σικής ιστορίας, φαινόμενα καί πειράματα έπιστημονικά, 
γεωργικός έργασίας, έγκαταστάσεις καί βιομηχανικός επι
χειρήσεις. ή αί ταινίαι αί έχουσαι περιεχόμενον άποβλέπον 

., ι είς τήν άνύψωσιν τών άρετών, τής οικογενειακής εστίας, 
»ς I τής άγάπης τής οικογένειας, τής μητρικής στοργής, τοΰ
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πνεύματος αύτοθυσίας, τών ήρωϊκών πράξεων καί τέλος 
αί έμπνέουσαι τήν ενεργητικότητα, τήν ευθυμίαν, τήν κα
λοσύνην καί τό θάρρος.

4. Ό χαρακτηρισμός τής ταινίας ώς καταλλήλου δι’ ά
νηλίκους ή τούναντίον δέον νά άναγράφηται είς τό πρό
γραμμα καί τάς διαφημίσεις τοΰ κινηματογράφου.

"Αρθρον J.—1. Κατά τών άποφάσεων τής αστυνομικής 
αρχής δ ενδιαφερόμενος έχει τό δικαίωμα προσφυγής έντός 
10 ημερών άπό τής κοινοποιήσεως τής έν άρθρω 6 παρ. 
1 άποφάσεως τής ’Αστυνομικής Διευθύνσεως έν Άθήναις 
ένώπιον ’Επιτροπής άποτελουμένης έκ 1) τοΰ Είσαγγελέω; 
τών έν Αθήναις Πρωτοδικών, 2) τοΰ παρά τφ 'Υπουργείο 
τής Παιδείας διευθυντοϋ τής Παιδείας, 3) τοΰ παρά τώ γικοΰ Συμβουλίου. 
'Υπουργείο τών Έσοτερικών τμηματάρχου τής 
μίας Πόλεων, 4) τοΰ Προέδρου τής ένόσεως τών συγγρα
φέων καί 5) ένός αντιπροσώπου τής Πανελληνίου Κίνημα- ί 
τογραφικής Ένώσεως ή τών νομίμων αυτών άναπληρωτών. | 
Είς ήν περίπτωσιν ή ταινία έχαρακτηρίσθη ώς έπιβλαβής 
είς τήν νεότητα, προστίθενται δύο παιδαγωγοί οριζόμενοι ! 
δι’ άποφάσεως τών Υπουργών Παιδείας καί ’Εσωτερικών ] 
καί ό Πρόεδρος τοΰ Σωματείου τών Παιδικών Κινηματο- ί 
γράφων. Χρέη γραμματέως τής ’Επιτροπή; θά έκτελή εις ΐ 
τών παρά τή διευθύνσει τής ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ Ύ- ! 
πουργείου ύπηρετούντων γραμματέων.

2) Έν Θεσσαλονίκη ή, προσφυγή άσκεΐται ένώπιον Έ- ί 
πιτροπής άποτελουμένης έκ 1) τοΰ Είσαγγελέφς τών έν [ 
Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών, 2) τοΰ παρά τή Γεν. Διοικήσει ; 
διευθυντοϋ τής Παιδείας ή τοΰ διευθυντοϋ τοΰ Διδασκα
λείου, 3) ένός άνωτέρου διοικητικού ύπαλλήλου όριζομέ- 
νου δΓ άποφάσεως τοΰ Γεν. Διοικητοΰ, 4J ένός καθηγη- 
τοΰ τού Πανεπιστημίου όριζομένου ύπό τής Συγκλήτου 
καί 5) ένός Αντιπροσώπου τής Π. Ε. Κ. ή τών νομίμων 
αυτών άναπληρωτών. Είς τήν ’Επιτροπήν ταύτην καί είς 
τήν περίπτωσιν τοΰ χαρακτηρισμού τής ταινίας ώς έπιβλα- 
βοΰς είς τήν νεότητα προστίθενται ώς μέλη δύο παιδαγω
γοί οριζόμενοι δΓ άποφάσεως τοΰ Γενικοΰ διοικητοΰ καί 
μία Αντιπρόσωπος τοΰ Πατριωτικού Ιδρύματος. Χρέη 
γραμματέως έκτελεϊ είς τών γραμματέων τής Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκης οριζόμενος δΓ άποφάσεως τοΰ Γενικοΰ Δι- 
οικητοΰ.

3. Α'ι Έπιτροπαί άποφαίνονται άνεκκλήτως έντός 48 
ώρών άπό τής ύποβολής τής προσφυγής. Τήν τοιαύτην ά- 
πόφασιν οφείλει ή ’Επιτροπή νά άνακοινώση είς τό Ύ- 
πουργεϊον.

4. Τά μέλη τών ’Επιτροπών τακτικά καί αναπληρωμα
τικά ώς έπίσης καί ό γραμματεύς αύτής, έφοδιαζόμεναι δΓ 
είδικοΰ δελτίου ταυτότητας έκδιδομένου παρά τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Πόλεων τοΰ ’Υπουργείου Εσωτερι
κών, έν Θεσσαλονίκη δέ ύπό τοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ, δι
καιούνται έλευθέρας εισόδου είς άπαντας τούς κινηματο
γράφους άπηλλαγμένης παντός δικαιώματος καί φόρου 
πρός ένάσκησιν γενικής έποπτείας κατά τά διά διατάγμα
τος όρισθησόμενα.

"Αρθρον 8. Πάσα κινηματογραφική έπιχείρησις ύπο- 
χρεοΰται, έπί άπειλή στερήσεως τής άδειας έλευθέρας 
λειτουργίας νά προβάλλη καθ’ έκάστην μετά τοΰ τακτι
κού προγράμματος τάς ύπό τής συσταθησομένης ειδικής 
κινηματογραφικής υπηρεσίας τοΰ Κράτους χορηγούμενος 
δωρεάν ταινίας διάρκειας ούχί πλέον τών πέντε πρώτων 
λεπτών κατά τά λεπτομερέστερον δΓ άποφάσεως τοΰ Υ
πουργού τών . ’Εσωτερικών όρισθησόμενα.

"Αρθρον 9.—1. ’Απαγορεύεται άπολύτως ή είς δημο
σίους κινηματογράφους είσοδος άνηλίκων κάτω τών 16 έ
τών. Ή ήλι-κία έξακριβοΰται διά τής έπιδείξεως είς τά όρ
γανα τής ’Αστυνομίας ή τόν αρμόδιον ύπάλληλον τής έπι
χειρήσεως, πιστοποιητικού τοΰ οικείου Δημάρχου ή Προ
έδρου Κοινότητας, διά δέ τούς άλλοδαποΰς, τής Προξενι
κής αρχής τοΰ Κράτους, ού τυγχάνουσιν ύπήκοοι. Τά πι
στοποιητικά ταΰτα δέον νά φέρωσιν έπικεκολλημένην καί 
έσφραγισμένην τήν φωτογραφίαν τοΰ υπέρ ού έξεδόθησαν 
ταΰτα.

2. Διά διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τών υπουρ
γών ’Εσωτερικών καί Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δύνα-

ται νά έπιτραπή δπως τοιαΰτα πιστοποιητικά έκδίδωντατ 
καί ύπό τών αρμοδίων διευθυντών σχολείων, δημοσίων 
καί ιδιωτικών.

3. Ή άπαγόρευσις αΰτη δέν ισχύει είς παραστάσεις 
ταινιών, κριθεισών καταλλήλων δΓ ανηλίκους κάτω τών 
16 έτών.

4. Διά τήν άσκησιν τοΰ ελέγχου τοΰ εδαφίου 1 καί είς 
πόλεις έχούσας πληθυσμόν άνω τών 20 χιλιάδων κατοίκων 
διορίζονται ύπό τή; αστυνομικής αρχής τή υποδείξει τώ.’ 
διευθυντών τών επιχειρήσεων, ειδικοί υπάλληλοι μισθοδο
τούμενοι ύπό τούτων, ?.αθ’ ά είδικώτερον θέλει ορίσει δι
άταγμα έφ’ άπαξ έκδοθησόμενον μετ’άπόφασιν τοΰ ύπουρ- 
_______________ . Διά τοΰ αύτοΰ διατάγματος δύναται ν’ 

Άστυνο· ! άνατεθή ή ένάσκησις τοΰ έλέγχου τούτου καί είς δημοσί- 
------- ους ύπαλλήλους ή προσθέτους αστυφύλακας, κατά τάς δι

ατάξεις τοΰ άρθρου 43 τοΰ νόμου 2815.
"Αρθρον 10.—1. Ό οικείος αστυνομικός διευθυντής ο

ρίζει διά διαταγής του ένα ή πλείονας τών ύπ’ αύτόν άξ]- 
κών, πρός ένάσκησιν ύπευθύνου έποπτείας τής τηρήσεως 
τών διά τοΰ παρόντος οριζόμενων.

2. Οί αστυνομικοί ούτοι εισέρχονται πρό τής παρασιά- 
σεως ή κατά τά διαλείμματα είς τάς κινηματογραφικός 
αίθούσας προκειμένου νά έξετάσωσιν αν έ'χη πληρωθήτό 
άνώτατον οριον τοΰ έπιτρεπομένου άριθμοΰ θέσεων, δτε 
καί δύνανται νά άναστέλλωσι τήν περαιτέρω έκδοσιν εισι
τηρίων, παρακολουθοΰσι δέ ύπευθύνως τήν τήρησιν τών 
τήν λειτουργίαν τών κινηματογράφων άφορωσών αστυνο
μικών διατάξεων.

3. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν απειλείται κίνδυνος τοΰ κοι- 
νοΰ. δύναται ό Διευθυντάς τής ’Αστυνομίας νά διατάξη ύ
πευθύνως τήν διακοπήν τής παραστάσεως. Συνεχιζομένου 
τοΰ κινδύνου ύποβάλλει πρότασιν είς τό έν άρθρ.2 τοΰ πα
ρόντος Σιιμβού ιον, δπερ άτοφαίνεται έντός 24 ωρών όρι 
ριστικώς περί συνεχίσεως τών εργασιών τοΰ κινηματογρά
φου ή περί τής άνακλήσεως τής άδεια; μέχρι συμμορφώ- 
σεως τοΰ ιδιοκτήτου ή διευθυντοϋ πρός τά ύπό τοΰ Συμ
βουλίου ύποδειχθησόμενα μέτρα.

’ Αρθρον 11.—1. Τιμωρείται διά φυλακίσεως ένός μη
νός μέχρις ένός έτους ή καί χρηματικής ποινής από 500 
έως 20.000 δραχμών, άπαγορευομένης άμα καί τής συνε
χίσεως τής περαιτέρω λειτουργίας του κινηματογράφου, ό 
διευθυντής τής έπιχειρήσεως ή δ έκπροσωπών αύτήν έν 
περιπτώσει λειτουργίας τοΰ κινηματογράφου άνευ τής κατά 
τό αρθρον 1 άδειας.

2. Μέ τάς αύτάς ποινάς τοΰ εδαφίου 1 τής προηγουμέ- 
νης παραγράφου τιμωρείται δ λαβών τήν έν άρθρω 1 ά
δειαν ήδ διάδοχος αύτοΰ ή ό ύπό τούτων ύποδειχθείς καί έγ- 
γράφως δεχθείς τήν ιδιότητα ύπευθύνου διευθυντοϋ τής 
έπιχειρίσεως, έν περιπτώσει συνεχίσεως τών παραστάσεων 
τοΰ κινηματογράφου μετά τήν διαταχθεΐσαν διακοπήν 
αυτών.

3. Τιμωρείται διά προστίμου μέχ^ι 1000 δραχμών ό δι
ευθυντής κινηματογράφου δστις είς τό πρόγραμμα καί τάς 
διαφημίσεις αύτοΰ δέν ανέγραψε τόν χαρακτηρισμόν τής 
ταινίας ώς καταλλήλου ή μή δ’ άνηλίκους κάτω τών 16 
έτών.

4. Διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματικής 
ποινής μέχρι τεσσάρων χιλιάδων δραχ., έν υποτροπή δέ 
δι’ άμφοτέρων τών ποινών τιμωρείται, δστις έπρόβαλεν ή 
διέταξε νά προβληθή ταινία μή εγκεκριμένη εις κινηματο
γραφικήν αίθουσαν, είς ήν είχε δηλωθή δτι παριστώνται 
ταινίαι δΓ άνηλίκους, ώς καί δστις διαφημίζει όπωσδήπο- 
τε ώς καταλλήλους δι’ άνηλίκους, παραστάσεις τοιαύτας, 
έν αίς δμως δέν προβάλλονται ταινίαι ούτω χαρακτηρι- 
σθεϊσαι.

5. Μέ φυλάκισιν ένός μέχρι τριών μηνών ή χρηματικήν 
ποινήν 500 μέχρι 4000 δραχ., τιμωρείται ό κατά τό άρ- 
θρον 9 έδάφιον 4 επιτετραμμένος τόν έλεγχον τής εισόδου 
τών άνηλίκων εις κινηματογράφους, έάν έπιτρέψη τήν εϊ- 
σοδονείς άνηλίκους "κάτω τών 16 έτών.

6. Μέ πρόστιμον 500 μέχρι 2000 δραχμών, έν υποτρο
πή δέ διά διπλάσιάς ποινής, τιμωρείται ό διευθυντής τοΰ 
κινηματογράφου, είς ον έξεδόθησαν εισιτήρια έπί πλέον

τών έν τή αιθούση ύπαρχουσών θέσεων.
"Αρθρον 12.—ϊ. ΟΙ διευθυνταί τών κατά τήν εναρξιν 

τής Ισχύος τοΰ νόμου τούτου κινηματογράφων, ύποχρεο.ν- 
ται νά ύποβάλωσι τήν κατά τό αρθρον 3 αΐτησιν, , έντός 
διμήνου άπό ταύτης, καταβάλλοντες τό ήμισυ τών έν άρ- 
θοφ 3 έδαφίφ 2 τελών.
' 2. Ή καθόλου έφαρμογή τών διά τού παρόντος νομού 

οριζόμενων άνήκει είς τήν παρά τώ υπουργείς» τών ’Εσω
τερικών διεύθυνσιν άστυν. Πόλεων.

3. Τό Νομ. Διάταγμα τής 29 ’Ιουλίου 1927 «περί κυρω- 
σεως τοΰ άπό 13]15 Σεπτεμβρίου 1925 Ν. Δ. περί κινημα
τογράφων καταργεΐται.

"Αρθρον 13.—ΔΓ υπουργικών άποφάσεων κανονισθή- 
σονται αί λεπτομέρειαι τής έφαρμογή; τοΰ παρόντος, τι
θέμενου έν ίσχύϊ έν όλω ή εν μερει δια Διαταματων.

Ό παρών νόμος, ψηφισθείς ύπό τής Βουλής καί τής 
Γερουσίας καί παρ’ Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευ- 
θήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελε- 
σθήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους.

Έν ’Αθήναις τή 24 Μαΐου 1930
Έν όνόματι τσΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας

Τό Υπουργικόν Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος

Ελενϋ-, Κ. Βενιζέλος

ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΑ
ΤΗΣ ΦΟ^ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ

Τά μέλη
\. Δίγκας, Γ. Σίδερης. Γ. Παπανδρέου, Γ. Μαρής, Β. Κα- 

ραπαναγιώτης, Κ. Σπυρίδης.^Έμ. Έμμανουηλίδης, Θ. 
Σοφούλης, Α. Παπάς. Α. Παπαδατος.

Οι Υπουργοί
Έπί τών Εσωτερικών 

Γ. Σίδερης 
Έπί τής Υγιεινής 

Α. Παπάς
Έπί τής Δικαιοσύνης

Έπί τή; Συγκοινωνία;
Ν. ’Αβραάμ 

Έπί τής Παιδείας 
Γ. Παπανδρέου

Δ. Δίγκας
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους 

Έν Άθήναις τή 27 Μαΐου 1930.
Ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης

Δ. Δίγκας

σφραγίς.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί δέσεως είς ίσχύν τοΰ νόμον 4'76'7 

«περί κινηματογράφων»
Ε Λ Α Η Ν Π< Η Δ Η Μ OK Ρ AT IΑ

“Εχοντες ύπ όψει τό αρθρον 13 τοΰ ν’μου 47(>7 
«περί κινηματογράφων» προτάσει τοΰ Ήμετέρου 
επί τών Εσωτερικών Ά’πουργοΰ, άπεφασίσαμεν καί 
διατάσσομε ν.

Τίθεμεν είς ίσχύν τόν νόμον 4767«περί κινημα
τογράφων και) άπάσας αύτοΰ τάς διατάξεις πλήν τών 
άφορωσών τήν άπαγόρευσιν τής εισόδου άνηλίκων 
κάτω τών 1(1 έτών, ιον ή έφαρμογή ά'ρξεται άπό τής 
άρχής τοΰ νέου οικονομικού έτους 1931—1932 ήτοι 
άπό τής 1 Απριλίου 1931.

Εις τόν αύτόν 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημο
σίευση' καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.

Εν Αίΐήναις τή 17 Ιουλίου 193ο.
'Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΑΑΕΞΑΝ \ΙΌΣ ΖΑΤΜΗΣ 
'Ο έπί τών ’Εσωτερικών 'Υπουργός 

Γ. Σίδερης

ίΪΔΪ
31 Αύγουστου — 13 Σεπτεμβρίου

Κατά .πληροφορίας τής γερμανικής κινηματο
γραφικής έφημερίδος Film Kurier ή Φόξ Φίλμ 
Κορπορεσιον μετονομάζεται λίαν προσεχώς εις 
Μούβιτον Φίλμ Κορπορεσιον. Ούτω μετά τήν άνά- 
ληή'ΐν υπό τοΰ κ. Χαρλεϋ Κλάρκ τής προεδρεία; 
τής Φόξ Φίλα συνέπεια τής οποίας ήτο ή διαγρα
φή, τοΰ Ονόματος του κ. Ουιλλιαμ Φόξ ιός προέδοου, 
επερχεται τελεία μεταβολή καί είς τήν όλην ονομα
σίαν τής άνωτέρω εταιρίας.

0 ΝΤ0,ΡΚΑΪΓφαΪΡΜΠ1ΝΚ2
ΘΑ ΔΙΑΖΕΥΧΘΗ ΤΗΝ ΜΑΙΡΗΝ ΠΙΚΦΟΡΔ;

ΡΩΜΗ 16 Ιουλίου. (Ίδ. ραδ. ΰπηρ.). Κα
τά τηλεγράφημα εκ Ν. Ύόρκης, μεγάλην έντύ- 
πωσιν προξενεί ή εΐδησις περί προσεχούς διαζυ
γίου τών αστέρων τού κινηματογράφου Μαίρης 
Πίκφορδ καί Ντώγκλας Φαίρμπανξ, οΐτινες η- 
σαν μέχρι τοΰδε γνωστοί ώς άποτελοϋντες υπό
δειγμα συζυγικής ευτυχίας.

Η ΠΗΡΗ ΓΩΓΗ 1950-51
ΤΗΣ RADIO PICTURES

Κατ έξηκοιβωμένας πληροφορίας ή παραγωγή 
1930—31 τής αμερικανικής εταιρίας Radio 0ά 
είναι άρκετά ενδιαφέρουσα. Περιλαμβάνει 3-1 μεγά
λα φίλα μεταξύ τών οποίων τρία μέ τήν Μπεμπέ 
Ντάνιελς έκ τών οποίων πάλιν, τών εν, «'II ΝτΓξιά- 
να> σοΰπερ-φίλμ, τρία φιλμ μέ τόν Ρίτσαρντ Ντίξ 
καί δύο φιλμ μέ τήν Μπέττυ Κόμπσον. Πεντήκοντα 
έξ μικρά φίλμ ί)ά συνοδεύσουν τά 34 μεγάλα.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΠΙ ΤΩΜ ΚΙΝΜΜΒΤΟΓΡλΦΩΝ 
'Όσοι άπό σάς δέν προεβάλατε άκόμη τήν πρώτην 

Ελληνικήν έπτάκρατον κωμωδίαν
Ο ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ..

τοΰ Ορέστη Αάσκου
Σπενσατε νά την κλείσετε ! ! !

Γιατί σ’ αυτήν πρωταγωνιστεί ό περίφημος Έλλην 
μιμητή; τοΰ Σαρλώ κ. Κ. Σπαθόπουλος

Γιατί άπεδείχθη ότι εΐνε ή 
έμττορικωτέρα Έλληνική ταινία 

Παραγωγή ΑΚΡΟΠΟΛ ΦΙΛΜ 
Έκμετάλλευσι; R^TPO ΦΙΛΜ 

'Οδό; Έμμ. Μπενάκη 13 - ΑΘΗΝΑΙ 
Γεν. Αντιπρόσωπος διά Θράκην καί Μακεδονίαν 
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΦΙΛΜ Μέγαρον Κόφφα —ΘΕΣ]ΝΙΚΗ
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ΧΑΤ ΦΙΛΜ
Γ. ΣΪΜΙΝΟΣ & Γ. ΜΟΑΣΤΟΦΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4|1—ΑΘΗΝΑΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ ΤΗΠ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΠΙΑΠ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΠ 

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1930-1934
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Έκ τής μεγαλειώδους έφετεινής παραγωγής τής ώς άνω εταιρίας θέτομεν εις 
τήν διάθεσιν τών πελατών μας τά κάτωθι όμιλοΰντα, ήχητικά και άδοντα έργα:

“ΕΡΩΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ,, “ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΟΧΟ,, “ΘΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ,, 
“ΠΑΙΧΝιΔΑΚΙ,, “ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΕΪΔΙ,, “ΡΟΜΑΝΤΖΟ ΤΗΣ 

ΣΕΒΙΛΛΗΣ,, “ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΛΟΥΞ,, “ΣΥ
ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ,, ‘THE W PLAN., ‘WEST END..

•‘CAPE FORLORN,, “THE YELLON MASK ,

ΜΕ ΤΤΡΩΤ ΑΓΩΝΙΣΤ ΑΣ
’Άννα Μαίϋ Γουόγκ, Κάρλ Μπρίσον, Έστέλ Μπρόντυ, Άλεξάντρ ντ’ Άρσύ, 

Τζών Αόγκτεν, Ζάκ Τρεβόρ, Μόντυ Μπάνκς, Μπέττυ Μπάλφουρ, 
Βίβιαν Τζίμπσον, Ντόναλτ Κάλθροπ,Πόλλυ Βάρντ:..

ότι λάμπει είς τό κινηματογραφικόν στερέωμα

ΣΚΗΝΟΘΕΤΑΙ
"Αϊχμπεργκ, Ντυπόν, Χίτσοκ, Μόντυ Μπάνκς, Χάρρυ Αάχμαν, Βίκτωρ Σαβίλ

Τών άνωτέρω έργων, ών πολλά εΐνε είς την Γαλλικήν γλώσσαν καί έγχρωμα 
έκλείσθη ήδη ή προβολή είς τά κινηματοθέατρα «Σαλόν

’ Ίντεάλ» ’Αθηνών καί «Χάΐ Λάΐφ» Πειραιώς

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΠ ΕΡΓΩΠ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Προσεχώς θά άναγγείλωμεν νέαν σειράν έκ τών συμπληρωθησομένων έργων

ΣΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑ ΣΠΕΥΣΕΤΕ ΠΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΠ ΠΡΟΒΟΛΗΠ 

ΤΩΠ ΕΡΓΩΠ ΜΑΣ ΕΠ ΤΩ ΚΙΠΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩ ΣΑΣ
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ΟΜΙΛΟΥΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γ. ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ & Γ. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ
ΛΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΣ ΕΝ ΜΙΛΑΝΩ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΣΙΝΕΜΕΚΆΝΙΚΑ.·

ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β — ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφική Διεύθυνσίς : ΦΙΛΜΑΠΑΡ

Εν Ά8ιίναι$ τή 9 Αύγουστου 1930

Άζιοτίμους κ. κ. ’Επιχειρηματίας Κινηματογράφων 
ΚΥΡΙΟΙ

Εϊμεθα εύτυχεΐς άναγγέλλοντες ύμΐν ότι ή A. Ε. «ΣΙΝΕ" 
ΜΕΚΛΝ1ΚΑ>, Θέτει είς την διάθεσιν σας δι’ ημών ώς άπο- 
κλειστικών άντιπροσώπων διά την 'Ελλάδα, Τουρκίαν, ’Αλβα
νίαν Κύπρον καί Δωδεκάνησον τά νέα της πλήρη (μούβιτον— 
βίταφον) όμιλοΰντα μηχανήματα.

λίακρά πείρα, έπισταμένη μελέτη απέδωσαν ώς αποτέλε
σμα τά τελειότερα είς άπόδοσιν καί άντο,ήν μηχανήματα.

Διπλά άμπλιφικατέρ, έφεδρική γραμμή, ειδική τρόμπα 
τών μεγάφωνων αποκλειστικού προνομίου Σινεμεκάνικα, έζα- 
σφαλίζουν άπό πάσης ζημίας τήν έπιχείρησιν, έζ οίασδήποτε 
τυχαίας βλάβης. Έν μιφ. λέζει δέν εΐνε δυνατόν νά διακοπή 
ούδ’ έπί στιγμήν ή παράστασις έστω καί άν συμβή οίαδήποτε 
βλάβη.

Αί έγκαταστάσείς έκτελούνται ύπό ειδικού μηχανικού 
τής Σινεμεκάνικα.

Τά μηχανήματά μας έφαρμόζονται είς πάσαν μηχανήν 
προβολής.

Σημειώσατε ότι τά μηχανήματα ταύτα δέν ένοικιάζον- 
ται άλλά πωλούνται καί παραμένουν ίδικά σας.

Πωλούμεν πλήρεις έγκαταστάσείς διά δύο μηχανάς προ 
βολής, μίαν μηχανήν καί χωριστά δίσκους καί φωτοηλεκτρι- 
κάς κυψέλας, (διά ταινίας μούβιτον) κλπ. έζαρτήματα.

Αί τιμαί των, άνάλογοι πρός τήν χωρητικότητα τού θεά
τρου σας, αί χαμηλότεραι δυναταί. Διά τήν πληρωμήν αί με- 
γαλύτεραι εύκολίαι.

ΆποτανΘήτε είς ημάς διά νά σάς άποστείλωμεν δωρεάν 
προϋπολογισμούς καί μελέτας διά τήν έγκατάστασίν σας.

Μεθ’ύπολήψεως

Γ. ΣΥΗΟΔΙΠΟΣ ΚΑΙ Γ· ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
•Δ,^Δ,.^.Λ.β,ιιΙΪΙι,.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡΙο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εβδομας
________________________________________ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ AXTjjP

ρηματίας κινηματογράφιον τής ’Αμερι
κής καί επίτιμος πρόεδρος τής Γου
ώρνερ Μπρόδερς κ. Σπ. Σκούρας. 
Τοϋτο δμως δέν φαίνεται άληθές, 
διότι πρόκειται μάλλον περί τοϋ αδελ
φού του διαμένοντος πάντοτε έν Άθή- 
ναις. ούδεμίαν δέ σχέσιν έχονιος μετά 

_, , , J. τών επιχειρήσεων τοϋ έν 'Αμερική ά- 
έξακολουθοΰν νά άρνοΰνται τήν δελφοΰ του.

1 Τώρα έκ τών ανωτέρω διαδόσεων, 
αν ήμποροΰν οί Αναγνώσταί μας καί εν
διαφερόμενοι νά βγάλουν κανέν συμ
πέρασμα. άς μάς τό γνωρίσουν.

Ημείς δμως μάλλον πιστεύομεν ότι 
τό «’Αττικόν ή θά τό κρατήση καί πά
λιν ή Σινέ ^Οριάν ή θά ένοικιασθή ύπό 
τοϋ έξ ’Αμερικής γκρουπ.

ξύ δμως ϋπο τούς σήμερον ίσχύοντας 
φορολογικούς όρους, ή εισαγωγή κινη
ματογραφικών πλακών είναι σχεδόν α
δύνατος, διότι ή τεραστία έπιβάρυνσις 
τής αξίας των θά καταστήση προβλη
ματικήν τήν κάλυψιν αύτής. Εμφανί
ζεται δέ οΰτω ζήτημα διακοπής τής 
λειτουργίας πλείστων κινηματοθεάτρων 
τών όποιων τά μηχανήματα χρησιμο
ποιούν μόνον ειδικός πλάκας.

Αί Αλλεπάλληλοι αναγνωρίσεις τού 
ύπάρχοντος άτοπου, εΐνε νομίζομεν αρ
κετός λόγος νά γίνη κάποια προσωρινή 
διόρθωσίς του, Αφού ή οριστική κατ’ α
νάγκην θά βραδύνη έπί πολύ είσέτι, καί 
έν Αναμονή αύτής δέν θά καταστή 
δυνατέ] έφέτος ή εισαγωγή τοΰ άνωτέ- 
„ ; ταινιών.

Ή έκ τής εφαρμογής οίουδήποτε 
προσωρινού μέτρου παράβασις τοΰ φο- 

ιινηματογράφων. : ρολογικοΰ νόμου, δέν πρόκειται άλλως 
«κι ί-... ί. I τεν(] εΐ ναι παρά τυπική μόνον, δεδο- 

I μενού δτι ή ούσιαστική εφαρμογή αύ- 
τοΰ δέν θά έπέτρεπε τόν χαρακτηρι
σμόν τών ύπό άμφισβητουμένην κατά- 

( ταξιν τών ειδών αυτών, είς τήν κατη- 
■ γορίαν τών κοινών φωνογραφικών, Α- 

....... „ . , Όταν είς τό δασμολόγιον περιελή- φοΰ καί τό μέγεθος καί ό τρόπος τής
ένοίκιον ύπό τών φθησαν ώς φορολογήσιμα είδη τά γραμ χρήσεώς των εΐνε τελείως διάφορος 

’ ’ τών τελευταίων.
Έν πάσει περιπτιόσει, ή Ανάγκη κά

ποιας προσωρινής διευθετήσεως εΐνε ε
πιτακτική, προτού φθάσωμεν είς τό 
σημεϊον δχι μόνον νά γίνωμεν κατα
γέλαστοι ώς έμποδίζοντες άπό στενότη
τα άντιλήψεως τήν διάδοσιν μιας ω
ραίας καί εκπολιτιστικής έφευρέσεως. 
άλλά καί νά ίδωμεν διακοπτούσας τάς 
εργασίας των επιχειρήσεις, έκ τών ό
ποιων όχι ολίγοι άνθρωποι Αποζούν.

Ή κίνησις εις τούς θερινούς κινη- 
μττογράφους ήρχισε νά μειοϋται, καθ' 
οσον τόν τρέχοντα μήνα πλεϊστοι όσοι 
συμπολΐται προτιμούν τάς έξοχός άπό 
τήν άφόρητον ζέστην τών 'Αθηνών. 
Έν τούτοις, ορισμένοι κινηματογράφοι, 
δπως έπί παραδείγματα τό Άλκαζάρ 
(όμιλών), Έσπερος (βωβός) καί 2 3 
άλλοι έξ ' . " * \
πώλησιν εισιτηρίων είς θεατάςλόγωτής 
μεγάλης συγκεντρώσεως, πράγμα τό ό
ποιον άποδεικνύει. πόσον τό κοινόν 
εκτιμά τούς ενσυνειδήτους επιχειρημα
τίας.

Πολλοί άναγνώσταί μας θά ένθυ- 
μοΰνται τό μυστήριον τοΰ θανάτου τοΰ 
βασιλέως τών βασιλέων καί αειμνή
στου αύτοκράτορος τής Άβυσσηνίας 
Μενελίκ. Μήνες καί άν δέν άπατώμεθα 
χρόνια ολόκληρα, διεδίδετο δτι άπέθα- 
νεν, χωρίς έν τούτοις νά πεθαίνει. 
Οΰτω πώς κατήντησε καί ή ί-----  . ,
τής ένοικιάσεως τοΰ κεντρικού κινημα
τογράφου «’Αττικόν».

Κατ’ άπολύτως <", . ’ξ , .
πληροφορίας ή ύπόθεσις έχει ώς εξής: j

Ή Σινέ Όριάν, εΰρίσκουσα ύπέρογ-| 
κον τό ζητούμενοι· έ 
ιδιοκτητών, παρητήθη τής περαιτέρω 
χρήσεως τού «’Αττικού».

Έν τφ μεταξύ, παρουσιάσθη ό 
Μπογδάνος. άνώτατος υπάλληλος 
Εθνικής Τραπέζης, ώς άντιπρόσωπος. 
ενός γκρούπ, έξ Ελλήνων τής ’Αμερι
κής, όόποΐος προσέφερενΐ .900.000 δρ.έ- 
νοίκιον, συνήψε δέ, κατά τάς βεβαιώ
σεις τοΰ ίδιου κ. Μπογδάνου. συμβό- 
λαιον έξ έτών. Τό συμβόλαιον τοΰτο ή 
προσύμφωνον—ή άλήθεια είναι δτι δέν 
γνωρίζομεν επακριβώς—ύπεγράφη κατά 
τάς πληροφορίας μας τήν 26 Ιουλίου 
έ. έτους.

’Από τής ημέρας δμως έκείνης μέχρι 
τής σήμερον, ούδείς έκ τοΰ γκρούπ 
τών νέων ένοικιαστών παρουσιάσθη. 
ούτε καί ό έμφανιζόμενος ώς Αντιπρό
σωπος τής όμάδος αύτής κ. Μπογδά
νος δέχεται νά γνωστοποιήση 
μάδα τών νέων ενοικιαστών, 
τών λοιπόν, τών μυστικών 
σεων καί μυστηριωδών δηλώσεων, δί
δεται άφορμή νά κυκλοφορούν διάφο
ροι φήμαι καί νά παρουσιάζουν τήν 
θρυλλικήν σύμβασιν ώς ανύπαρκτον.

Δύο άλλα δέ γεγονότα, ώς ή μή με
ταφορά τοΰ μηχανήματος όμιλούντος. 
ύπό τής Σινέ Όριάν είς τό «Σπλέντιτ» 
καί ή παρέλευσις τοΰ χρόνου —ήδη εύ- 
ρισκόμεθα είς τά μέσα Αύγουστου—ώς 
καί αί τόσαι άλλαι ανωτέρω Αναγρα
φόμενοι διαδόσεις, δίδουν αφορμήν νά 
γίνεται πιστευτόν, ή δτι πρόκειται 
περί μπλόφας ή δτι οί νέοι ένοικιασταί 
δέν είναι τόσον σοβαροί, ώς άρχικώς

Χημοσιευθέντος τοΰ Εκτελεστικού. 
Χιατάγματοςτό όποίονθέτει είςτήνίσχύν 
τόν νέον Νόμον περί κΐ”·’,;,·~’"",'ρ"7'·"’. · 

। νομίζομεν ότι μας επιβάλλεται ή άνα- 
ύπόθεσις δημοσίευσις αΰτοϋ ώς καί τοΰ Ε. Δ. είς 

τό άνά χεΐρας τεύχος τοϋ «Κ. Άστέ- 
’ ρος» διά νά λάβουν γνώσιν οί ένδιαφε- 

δμως έξηκριβωμένας ρόμενοι έπιχειρηματίαι.

ύπηρεσία έδέχθη νά τάς χ
ώς κινηματογραφικά εξαρτήματα. 1 μετά τό βιζιονάρισμα. διά προβολήν έν

Εσχάτως δμως αί Αντιλήψεις τών Άθήναις καί Πειραιεΐ διευθυντής έ- 
τελωνειακών υπηρεσιών μετεβλήθησαν, ταιρίας έκμεταλλεύσεως θεάτρων τών 
άγνωστον διατί, καί ήξιώθη ή αύστη- । δύο πόλεων. Τό άμεσον μετά τό βιζιο- 
ρά έφαρμογή τοΰ νόμου, ό όποιος δέν νάρισμα κλείσιμον τών ταινιών, πείθει 
κάιινει καμμίαν διάκρισιν μεταξύ κι- ότι όντως πρόκειται περί εξαιρετικής 
νηματογραφικών καί συνήθων φωνο-1 παραγωγής. Σημειωτέου 
γραφικών πλακών. τ-?·".: τής

Οί ενδιαφερόμενοι κα θίγόμενοι εί- τής ώς άνω εταιρίας, ήτις συνεχίζει τήν 
σαγωγεϊς προσέφυγον διά τής Π. Ε. Κ. έκτέλεσιν τοΰ προγράμματος της 1930 
είς τάς αρμόδιας άνωτέρας άρχάς καί | —31 μέ πλούσιον έπιτελεϊον σκηνοθε- 
μετά πολλάς συζητήσεις, άνεγνωρίσθη τών καί ήθοποιών.
τό δίκαιον τών Απόψεων των, πλήν ο- Όμοίως μας άνεκοίνωσεν δτι εισά- 
μως ή Αναγνώρισες αΰτη δέν εΐχεν άλ- ! γει τά όμιλούντα μηχανήματα τή Σι
λό Αποτέλεσμα, πλήν τοϋ νά τούς δοθή μεκάνικα. άτινα, εύθύς άπό τής τοπο- 

utv civu., luuuv ή συμβουλή δπως ένεργήσουν παρά τή θετήσειος τοΰ πρώτου έν Μιλάνιρ, έγέ-
ένομίσθη. Διότι άρχικώς είχε διαδοθή^ Κυβερνήσει, ίνα κατά τήν νέαν σύνο-1 νοντο ένθουσιωδώς δεκτά ύπό τοΰ κι- 
δτι, τοΰ γκρούπ τών Ελλήνων Άμερι-1 δον τής Βουλής κατατεθή νομοσχέδιου , νηματογραφικοΰ κόσμου καί τοΰ κοι- 
κανών συμμετέχει καί δ μεγάλος έπιχει-I διευθετούν τά πράγματα. Έν τώ μετά- νοΰ. Προσαρμόζονται είς οίανδήποτε

την
Έξ αύ- 
ένοικιά-

ουνατη εφ 
' ρο> είδους

Ό έπιστρέψας έκ τοϋ έξωτερικοΰ κ.
_____ Γ ...,, διευθυντής τής «Χάϊ 

. θά Φίλμ μας μετέδωσε πολλά τά εύχάρι- 
'.· τό ’ στα διά τόν κινηματογραφικόν μας κό- 
τότε. σμον. Ή παραγωγή τής Μπρίτις Ίντερ-

μόφωνα και αί φωνογραφικά! πλάκες, 
δέν εΐχεν έμφανισθή ακόμη ό όμιλών ;

κ. ι κινηματογράφος καί κατά φυσικήν συ
νέπειαν ούτε τά διάφορα είδη τών σχε
τικών μηχανών αί όποϊαι λειτουργούν 
μέ ειδικός πλάκας. Διά τοΰτο. δταν τό 
πρώτον εϊσήχθησαν είς τήν Ελλάδα αί 
διά τόν όμιλούντα κινηματογράφον 
προοριζόμεναι είδικαί πλάκες, έδημι- 
ουργήθη ζήτημα μεταξύ τής τείωνια- 
κής υπηρεσίας καί τών εισαγωγέων, άν 
έπρεπεν αύται νά καταταχθοΰν είς τά 
κινηματογραφικά εξαρτήματα (είσαγωγ. | .. ____ .
δασμός 15 ο]ο κλάσις 135β). οπότε, είς Παπαστόφας, 
τήν δευτέραν δηλαδή περίπτωσιν, 
έφορολογοϋντο μέ 8 μετσλ. δραχ.
κοιλόν (κλάσις 186). Είς τό τέλος, τότε. ' σμον. Ή παραγωγή τής Μπρίτις Ίντερ- 
έπεκράτησεν ή ΰποστηριζομένη ύπό τών νάσιονα?, θά είναι έφέτος έξαιρετική. 
εισαγωγέων άποψις καί ή τελωνειακή Έκ τών μέχρι τοΰδε περατωθέντων έρ- 

arz..a.. ..ζ ,,,ς χαρακτηρίση γων, σεβαστόν άριθμόν έκλεισε αμέσως

έξαιρετικής
_ _-1Γ_______________ _ _τι εΐνε τό 

I πρώτα έργα τής έφετεινής παραγωγής 
τΐίο ώ: ανω έταιοίατ. ΰτισ συνενίΕει τήν 

μηχανήν προβολής, έχουν τό μέγα 
πλεονέκτημα τής έφεδρικής έγκατα- 
στάσεω ς καί δέν ενοικιάζονται άλλά 
πωλοΰνται είς τιμάς μάλιστα προσιτός 
είς παν βαλάντιον καί έπί πλέον παρέ
χονται μακροχρόνιοι προθεσμίαι πλη- | 
ρώμης. Είναι φυσικόν κατόπιν τών A- I 
νωτέρω πλεονεκτικών συνθηκών των | 
τά μηχανήματα ταΰτα νά τύχουν τής 1 
αύτής υποδοχής έν τή χώρα μας ο'ίας : 
έ'τυχον καί αί μηχαναί προβολής τής 
Σινεμεκάνικα. Λίαν προσεχώς θά άρ- ί 
χίσουν αί πρώται έγκαταστάσεις ένταΰ- ! 
θα. αϊτινες θά έκτελεσθοΰν ύπό εΐδι- ! 
κοΰ μηχανικού τών εργοστασίων.

Παρεκλήθησαν ύπό τής Νίλο-Φίλμ» j 
νά δηλώσωμεν δτι δέν μεταβάλλεται ή 
ονομασία τής Ανωτέρω εταιρίας είς !

Πάλλας-Φίλμ».

Είς τό νέον κινηματοθέατρον τής 
Θεσσαλονίκης (1000 θέσεων μέ έγκατα- 
στάσεις όμιλούντος) έδόθπ διά διαγω
νισμού τό όνομα «Ήλύσια» από 33 ά- 
ναδόχους. Ευχόμενα νά τούς ζήση.

Ό ’Άργος

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πάτε (Ν. Φάληρον). Προεβλήθη- 
σαν τάφίλμ Μοδέρνα γυναίκα , Δίς , 
Ζωζέττα ή γυναίκα μου καί Ή χο
ρεύτρια τοΰ Ρουαγιά?. Παλάς .

Κΐγκ Ζώρξ. Χρυσή πεταλούδα , 
Ή ναυμαχία τής Έλιγολάνδης , Μα- 
θητευύμενος στρατηγός καί Ό βαρ
κάρης τοΰ Βόλγα .

Σαλαμίς. Πέτσινη μάσκα . Σα- 
χραζάτ · , Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα 
καί Ή καρδιά μου Αργά .

Αϋρα. Προέβαλε τό έργον Μανι- 
κιουρίστα ά λά γκαρσόν καί ήδη Αργεί.

Καστέλλα. Κακομοίρες γυναίκες , 
Ή Άνάστασις , Μανδραγόρας καί 
Πριγκήπισσα τής Τσάρντας .

Λ. Πύργος. Ή καλύβα τού μπάρ
μπα Τόμ , Οί εχθροί τών γυναικών , 
Ό Πρόεδρος καί « Όταν ή σάρξ ύ- 

ποκύπτει».
Χαρίλαος. Ηροεβλήθησαν τά φίλμ 

Ή γή τής ηδονής», «Ό φοιτητής τής 
Πράγας», «Ναύτης μέ τό στανιό», «Ό 
Αγαπημένος τής γιαγιάς» καί Παγκό
σμιος πόλεμος».

Ζάετπειον. Προεβλήθησαν Μπαμ
πάς μέ τό στανιό» καί Τό τελευταίο 
σύνορο».

Καραβάν Σεράϊ. «Ρωσσική θύελ
λα», Βόλγα-Βόλγα», «Ουγγρική ραψω
δία» καί «Τρελλή Λόλα».

Αττικόν. Προεβλήθησαν «Τό τρο
μερόν καταφύγιον», συνέχεια Μπού- 
φαλο» καί «Ή γή τής ηδονής».

Τσιμισκή. Προεβλήθησαν «Ή κυ
ρία μέ τήν έρμίνα», Στά δίχτυα τής 
δακτυλογράφου», Θησαυροί τοΰ Σαρ- 
λώ» καί «Μοδέρνα γυναίκα».

Παραλία. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό Αγαπημένος τής γιαγιάς», «Ναύ
της μέ τό στανιό», «Ό νόθος» μέ τήν

Ζακομπίνι καί Ό Χρυσοθήρας μέ I Ή γυναίκα τής χθές» καί. «Αντίο 
τόν Τσάπλιν. I Μιμή».

Μοδέρν. Προεβλήθησαν Ό χρυ-) Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έπεισοδια- 
σοθήρας» καί συνέχεια < Οί λησταί τού . κά «Τό τρίο κούπα», «Ταρζάν ό παντο- 
Παναμΰ». [ δύναμος», «Ή βασίλισσα τοΰ θάρρους»

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν «Ή ά- ’ καί «Τό ίπποδρόμιον» μέ τούς Πάτ 
γνωστός καί «Οί άθλιοι» τοΰ Οΐιγκιό. J καί Πατασόν.

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν τά έργα ΣΠΑΡΤΗ
Τό μυθιστόρημα μιας έταίρας» καί I 

«Ναύτης τοΰ γλυκού νερού . ’Ήδη ήρ- I 
χισεν ή λειτουργία ήχητικοΰ καί προ
βάλλονται πρός τό παρόν μόνον Short 
ήτοι τό Τραγούδι τοΰ Βόλγα» καί αλ- 
λα.Προσεχώς «Λοΰκι μπόΰ ή Τό παιδί 
τοΰ δρόμου».

Πανόραμα. Προεβλήθησαν Οί έχ- 
θροί τών γυναικών», «”Εξ ήμέραι έρω
τος» καί «Ό χρυσοθήρας».

Μοοκώφ. ’Έκαμε έναρξιν μέ τήν 
Χορεύτρια τοΰ Πάλας» καί Τί τρα

βούν οί παντρεμμένοι». Άλχακαν
ΠΑΤΡΑΙ

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον πα- 
ρετηρήθη αρκετή μείωσις είς τήν κί- 
νησιν τών κινηματογράφων μας. Τού
του ενεκεν, τρεις έκ τών συνοικιακών 
διέκοψαν τάς εργασίας των. ’Ήδη λει
τουργούν κανονικά καί μέ καλάς ερ
γασίας οί, «Άλάμπρα» καί «Ζενίθ».

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν «Ή χο
ρεύτρια τών θεών», «Είλωτες τής α
γάπης», «Σόνια Βερανώφ·. «Ή γή τής 
έπαγγελίας» καί «Ή φυγάς». Προσε
χώς «Ή λεγεών τών ξένων».

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν τά έργα Τό 
τέλος μιας ήθοποιού». «Τό θαΰμα τών 
πτερύγων», «Γυναίκες στό βόρβορο», 
«"Εξ εβδομάδες μέσα στούς άπάχηδες» 
καί «Κβό Βάντις;».

Νέον Φάληρον. Προεβλήθησαν τά 
έργα «Στό χείλος τής Αβύσσου»,«Πριγ- 
κήπισσα Λουλοΰ» καί διέκοψε τάς πα
ραστάσεις του άπό τής 28 π. μ.

"Αλσος. ’Αργεί.
Κυψέλη (Προσφυγικά). Αργεί.

Άνδριόπουλο;
ΒΟΛΟΣ

'Εξαιραΐστική. Προεβλήθησαν «Τό 
Καρναβάλι τοΰ έρωτος , «ϊά γαλάζια । 
κεριά», «Πώς έπλούτισε ό Γιάννης» , 
καί «Τό Χρήμα».

Κύματα. Προεβλήθησαν «Ό Ατρό
μητος καβαλλάρης», «Ό Ανεμοστρόβι
λος τοΰ ιπποδρομίου» καί «Αί 49 ήμέ
ραι τοΰ Μπέν Ούίλσων».

Ν. Ίαινίας. Επεισοδιακά.
Παπαβασιλείον

ΣΕΡΡΑΙ
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Λαθρέμπορος», «Οί ’Άθλιοι», «Ή 
κυρίαρχος», «Πανάμ», Ό βαρκάρης 
τοΰ βόλγα» καί «Γκεπάου».

Τροκαντερό. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Νύχτες Σικάγου», «Ανθρώπινη δικαι- ■ 
οσύνη», «Κίτρινοι πειραταί» καί έλλη- : 
νικαί ταινίαι τής Αεροπορικής άμύνης. I

Ρέμβη. Προεβλήθησαν τά έργα «Νο
σταλγία» καί διάφορα επεισοδιακά.

Βογιατζής
ΚΑΒΑΛΛΑ

’Ολύμπια, Προεβλήθησαν τά έργα

Σπαρτιατικός. Ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ Κουρσούμη έξακολουθεϊ τάς πα
ραστάσεις του. προεβλήθησαν δέ τά 
έργα «Μπέν Χούρ», »Βόλγα·Βόλγα», 
«Κύριος μετά τόν Θεόν , «Άννα Κα- 
ρένινα» καί «Δάνεισέ μου τήν γυναΐκά 
σου». Ποοσεχώς Ταυρομάχος».

Μ. Τρ.
ΞΑΝΘΗ

Μέγας. Κατά τόν μήνα Ιούλιον ή 
κίνησις ΰπήρξεν κάπως ικανοποιητική. 
Προεβλήθησαν τά έργα «Τό χρήμα» 
«Τραγωδία μιας κοκόττας», «Ό Πρόε
δρος», Τά χέρια τοΰ Όρλάκ», Ντο- 
ρίνα , «Ό τελευταίος τών άνθώπων» 
«’Όνειρα πού σβύνουν καί «Ό μακα
ρίτης έξοχώτατος». Ή καλή διεύθυν- 
σις τοΰ Ανωτέρω κινηματοθεάτρου έγ- 
κατέστησε μηχάνημα συγχρονισμοΰ 
μόνον μουσικής τό όποιον Αντικαθιστά 
Αξιόλογα μίαν πλήρη ορχήστραν, έπι- 
φυλασσομένη νά έγκαταστήση μηχανή
ματα όμιλούντος κατά τήν προσεχή 
χειμερινήν περίοδον. Συγχαρητήρια 
είς τόν προοδευτικόν κ. Κωνσταντινί- 
δην.

Ωραία Θέα. Ύπό τήν διεύθυνσιν 
τών κ. κ. Χατζηξάνθη καί Σούφρα έ
καμε έναρξιν τήν 26 π. μ. μέ τό έρ
γον «Πτωχόκοσμος» υπέρ τοΰ προσω
πικού Τ. Τ. Τ. ’Επίσης προεβλή^σαν 
Ή όγδόη γυναίκα τοΰ μπάρμπ-μπλέ·, 

«Ή κόρη μέ τή μάσκα» καί «Τό νυ
φικό κρεββάτι». Τούς εΰχόμεθα καλές 
δουλειές.

Καζαντζής 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πιστός είς τό καθήκον» «Τό θΰμα», 
«Άστραπηβόλος καβαλλάρης» μετρίως 
καί έπανελήφθη ή προβολή τής Μπα- 
λαρίνας τής Μόσχας» μέ τήν Ντέλ Ρίο.

Βουτσινας
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εύστρατιάδη. Έγένετο έγκατάστασις 
ήχητικών μηχανημάτων τύπου Ζερβο- 
πούλου καί προεβλήθησαν τά σόρτ 
«Κουρεύς τής Σεβίλλης» καί ένα μέρος 
επίσης τής Εβραίας» μέ τόν Μαρτι- 
νέλλι μέ καλήν άπόδοσιν. Συγχαρητή
ρια είς τόν κ. Εϋστρατιάδην. Προεβλή
θησαν επίσης αί βωβαί ταινίαι «Ωραία 
τυχοδιώκτις», «Τό έγκλημα τοΰ ήλιου», 
«Τά δύο κόκκινα τριαντάφυλλα» καί 
Τά γαλάζια κεριά», δυστυχώς δμως α- 

νευ εξαιρετικής προτιμήσεως, άν καί 
παίζεται διά πρώτην φοράν ελληνικόν 
έργον είς τήν πόλιν μας. Προσεχώς ή 
ήχητική ταινία «Συζυγικά! θυσίαι».

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
»Τό σπήτι τοΰ δημίου», «Ποιητής καί 
Τσάρος», «Ό γυιός τής καταδίκου»,
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Ό Τιτανικός» μέ κοσμοσυρροήν τοι
αύτην, ώστε νά έπέμβη ή αστυνομία 
διά τήν τήρησιν τής τάξεως, ’Αφηνια
σμένοι ταύροι· καί «Ό έβδομος ουρα
νός» μέ τούς βασιλείς τής οθόνης 
Γκαίύνορ καί Φαρέλ, μέ εξαιρετικήν ε
πιτυχίαν. Συγχαρηρήρια εϊς τήν διεΰ- 
δυνσιν. Προσεχώς Ό λΰκος τών θα
λασσών*.  Σταμ. Παπ.
ΚΕΡΚΥΡΑ

Ποικιλιών. Άγένετο έγκατάστασις 
ηχητικών μηχανημάτων τύπου Ζερβο- 
πούλου καί προεβλήθησαν Οί άπάχη- 
δες τών «’Αθηνών μέ πρώτης τάξεως 
έπιτυχίαν. ’Ακολούθως προεβλήθη ή ή
χητική ταινία «‘Η ιδιωτική της ζωή 
μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ καί αί βωβαί ται- 
νίαι «*Ο  τυχερός νέος», Δικηγορίνα , 
«Τραγωδία στήν Κίνα» καί Νεανική 
φλόγα».

Έκ μέρους τής Κερκυραίκής κοινω
νίας διαβιβάζομεν τάς εύχαρισιίας μας 
καί επαίνους πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ 
άνωτέρω κινηματογράφου, διότι παρά 
τάς μεγάλας δαπάνας έγκατέστησεν ή- 
χητικόν κινηματογράφον.

Άκταΐον. Προεβλήθησαν Ό λευ
κός διάβολος», Ό υιός τοΰ πειρατοΰ», 
Πώς διαφθείρονται τά κορίτσια Ί Τί j 

αγοράζει τό χρήμα», Ό δρόμος πρός 
τήν διαφθοράν», «Ή ’Αφροδίτη , Ή 
ατιμασμένη*  καί «Τά μυστήρια τοΰ 
Χόλλυγουντ .

Κερκυραΐκός. Προεβλήθησαν τά έρ
γα «Πολωνική θύελλα», Βέρα Μιρ- 
τσ βα», «Φυγή άπό τήν κόλασι , «Μούς 
ό αλήτης»,«Έπί τά ίχνη τών φυγάδων» 
καί «Ύπό καταδίωξιν».

Φοΐνιξ. Δίδει παραστάσεις διεθνές . 
βαριετέ. Μπιζέλης
ΓΙΗΝΝΙΤΣΑ

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
Ό διπλούς σταυρός έπεισοδειακόν 
Βαρβάρα ή κόρη τής ερήμου καί I 

διάφορες κωμωδίες. Πιπεράρης

ΚΟΜΟΤΙΝΗ
’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 

Διπλούς πόνος , Ή έξομολόγησις . 
Οί θεατρίνοι καί Τσέ-τσα-κώ .'Φ Μακεδών

ΑΡΤΑ
Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν *Η  καπε

τάνισσα τοΰ διαβόλου , Τό σπήτι τοΰ 
δημίου*,  Ό αετός τής ’Ισπανίας καί 
Οί λύκοι τών θαλασσών άπαντα μέ 

μεγάλην επιτυχίαν.
Ζορμπάς

ΛΑΡΙΣΣΑ
Φρούριον. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Ή άγνωστος», Τό πλήθος», Τρεις 
μοιραίες γυναίκες», «Άπηγορευμένος 
καρπός». Ό φωνή τοΰ αίματος , 
«Πρίγκηψ Ροβέρτος , «‘Ο ένοχος», «Ή 
κυρία μέ τή μάσκα», «Ό τυχοδιώκτης». 
«01 επιδρομείς», <Ή δακτυλογράφος >, 
«Ή έξομολόγησις», «Περιπέτειαι χορεύ
τριας», «'Ο θαλασσόλυκος* . «Γέλα πα- 
ληάτσο», 'Η έκδίκησις , · Ό φοιτητής 

τοΰ ντάνσιγκ». «Κάποιος νέος- καί 
«Θεία γυναίκα*.

Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ή φωνή τοΰ αίματος», «'Ο χρυ
σός τών πειρατών», »Ό άπηγορευμέ
νος καρπός», Ή έξομολόγησις>, «Τα
ξί μεσονυκτίου , «Λευκός άετός«( «'Ο 
θαλαςσόλυκος καί Τά συρματοπλέ
γματα ι

Μ ίύσιος 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά φιλμ 
Ή μαγευτική νήσος > Ή κόρη τοΰ 

σεΐχη , Αν ποτέ τήν καρδιά σου χα
ρίσης , Ή τρέλλες τής Κουλίν Μούρ , 
Ό φαύλος κΰκλος , Τό πλήθος . 
Παρισινές γάμπες», Ιερόν χρέος», 

«Ή κόρη τού γλεντζέ καί 'Έν έτος 
ζωής . ' I. Γ.
ΧΑΝΙΑ

Δημ. Κήπος. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
• Συζυγική θυσία , Μοντέρνο βάλς , 
• Τά επτά πατήματα τού σατανά καί

I υίοί:.
’Ολύμπια. Διεθνής σωματεμπορία , 

Ραμόνα , Ή μελωδία τής καρδιάς 
καί Ή-νεόιης θριαμβεύει .

ΰίπονάτου. Προεβλήθησαν 'Ο βό
ρειος πόλος καί Χρυσά διαζύγια ·
ΧΙΟΣ

Απόλλων. Κατά τό λήξαν δεκαπεν
θήμερον προεβλήθησαν τά έργα Τό 
μελανόν της σημεΐον» μέ έπιτυχίαν, 
«Τό καρναβάλι τής Νίτσας- , «Θά μέ 
παντρευτής καί διάφορες κωμωδίες. 
Προσεχώς «Φωλεά έρωτος καί «Γαμή- 
λιον έμβατήριον».

Μπέλλα Βίστα. Λίαν προσεχώς κι
νηματογράφος ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
κ. Π. Ιατρίδη.

Λοϋξ. Προεβλήθησαν τά έργα Πρί
γκηψ φοιτητής μέ έλαχίστην έπιτυχί
αν, «Άπηγορευμένος καρπός «Λευκός 
γάμος» καί διάφορες κωμωδίες. Προσε
χώς «Τό ρόδον τής Σταμπούλ .

Βουδούρης.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Βόσπορος. Προεβλήθησαν τά έργα 
Η γυναίκα τοΰ Κενταύρου»,· "Ασφαλτ , 
Πρίγκηψ καί άπάχισσα» καί Έσχάτη 

προδοσία .
Άλκαζάρ. Μετά τήν προβολήν τής 

όμιλούσης ταινίας «Λευκός γάμος» προ
εβλήθησαν ή ήχητική ·Έρως καί διά
βολος» μέ τ ήν Μαρία {Κόρντα καί αί 
βωβαί ταινίαι «Μιναρές τοΰ θανάτου», 
Τό γκράν πρί» καί Οί νέοι εκατομ

μυριούχοι». Συγχαρητήρια είς τόν κ· 
Λιναρδάκην διότι πρώτος είς δλην τήν 
Κρήτην έγκατέστησε όμιλούντα κινη
ματογράφον.

| Άλάμπρα. Προεβλήθησαν «Ό πιθη
κάνθρωπος «Πάλη στήν άβυσσο» καί 
Γραμμάτια θανάτου .

Χανιωτάκης
ΛΕΥΚΑΣ

j ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Οί δύο κατάδικοί", Ό γάμος τοΰ 
Σαρλώ». Σώμα καί ψυχή»,«'Ο κλόουν»

μέ τόν Ζιγκοτώ, «Θωρακισμένα υπό
γεια», Θαλασσοπόρος», «Μαύρη Χο
ρεύτρια». ’Αδελφοί Σέλεμπεργκ», Ό 
ληστής τών τραίνων», «Γαλάζια Κεριά 
άνεπιιυχώς, 'Ο ωραίος σπαθιστής» 
«'Ο κτηνάνθρωπος», «Κίρκη ή γόησσα» 
«Καπετάν Ρασκάς» μέ’άρκετήν έπιτυ- 
χί ν μολονότι προεβλήθη εις τήν πό
λιν μας διά δευτέραν φοράν. Απάτη
Ό βωμός τής ήδονής», Τό πλήθος , 
Καρχαρίας καί «Τό τελευταίο σύ

νορο . Τσ'ιρς
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Πάνϋεον. Προεβλήθησαν «Άννυ 
τοΰ Μονπαρνάς», «Τό μαγικό καπέλλο» 
« ’Άγρυπνος φρουρά . Ό κύριος μέ τό 
φράκο Η Α. Μ. ό φωτογράφος» καί 
«Στό μέτωπο . Προσεχώς «"Αννα φόν 
Μπέλλιγκ καί Γαλάζια κεριά» 
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Διονύσια. Προεβλήθησαν Ερωτι
κόν σκάνδαλον «Τραγωδία μιάς γυναι- 
κός*  καί Πέτσινη μάσκα».

Κοσμικόν. «Ταξί-ταξί» καί <Ή 
χρυσή πεταλούδα». Πετρακάκης

ammmjis
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'II Φόξ Φίλμ έφαρμόζουσα τό σχέδιον τής άνα- 
διοργανώσεως τών καθ’ δλον τόν κόσμον γραφείων 
της, προέβη είς τήν άντικατάστάριν τοΰ έν Βερολί- 
νφ διαμένοντος γενικού διευθυντοΰ τών γραφείων 
της έν τή Κεντρική Ευρώπη κ. Ιουλίου Αούσεμ- 
περγκ διά τοΰ κ. Henry Μ. Kahn.

ΓΟ κ. Κλέϋτον Σίχαν ταξειδεύων κατ' αύτάς είς 
Ευρώπην διήλθεν καί έκ Βερολίνου δπου συνάντη
σα; τόν κ. Άουσεμπεργκ ηύχαρίστησεν αυτόν έκ 
μέρους τοΰ προέδρου τής Φόξ Φιλμ κ. Χάρλεϋ 
Κλάρκ ώς καί έκ μέρους τοΰ αντιπροέδρου τής Φόξ 
κ. Γουΐνφιλδ Σίχαν διά τάς ύκταετεΐς του καλάς 
υπηρεσίας πρός τήν Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
AVIS

La D rcction de la Revue Cine- 
ma'ogranhique «CINEMA· de Br 
caresl (Bou'evard Carol N) 9) 
est price de b:en vcidoir ac
quirer It mordant des annorces 
pour le ■ app'’a'tilssonores Goetz— 
Movie Phoge de la Maison Bslkan 
careributin Corporation de Bu- 
Distst publ'ees dans notre revue 
pOr ordre de la Direction de 
•Cinema·.

L’Administration de la Revue
Kinimatographicos Astir

NOTICE
The Management of the Motion 

Picture R’vue 'CINEMA· of Bu- 
carest (Boulevard Carol No 9) is 
requested to setile the amount due 
for the advertisements on Goe'z— 
Movie—Phone sound equipments 
inserted in our review by request of 
the Management of «CINEMA.

The Management of the Review 
Kinimatographicos Astir
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31 Αύγουστου—13 Σεπτεμβρίου

Η γερμανική εταιρία Harmonie Film θά «γυ- 
ρίση» λίαν προσεχώς τήν γνωστήν όπερέτταν «Μαμ
ζέλ Νιτούς», ιός ομιλούσαν καί ηχητικήν ταινίαν.

— Εκ Βερολίνου μεταδίδεται ή πληροφορία, 
καί)’ ήν ό καλλιτέχνης Αιμίλιος Γιάννιγκς υπέγρα
ψε συμβόλαιον μετά τής αμερικανικής εταιρίας Γου- 
ώονερ Μπρόδερς.

— Έγνώσθη έξ ασφαλούς πηγής δτι, ό Γάλλος 
καλλιτέχνης Αδόλφος Μανζοΰ, γνωστός «άστήρ» 
τής Παραμάουντ, υπέγραψε μακροχρόνιον συμβο
λαίου μετά τής ’Αμερικανικής Εταιρίας Μετρό 
Γκόλντουϊν, διά λογαριασμόν τής οποίας θά «γυρί- 
ζη» είς τό μέλλον εϊς δμιλούσας γαλλιστί ταινίας.

i ΓΗΦΕΙΟΪ ΣΜΜίΤΜΜ JIM t 
ΣΤ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

J 'Οδός Χ,χρ. ΊΓρτκούπη Τ—Άδηνα:
j Ταχ. κιβώτιον 5fe a

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑΣ
ΊΙ καλλίτερα, μ,άρχχ ΑΛΑΝ TIN ■

J ΚΑΡΒΟΥΝΑ "Ολ ων τών ρ

; ΑΝΡΟΥΛΕΖ
ΚΟΛΛΑ AGFA |

U Καί απαντα τά χρειώδη κοηματο- || 
f γρίφων ε·ς πλουσίαν καί μεγάλην | 
Ε συλλογήν ρ
'δΐί..  uif

0 ΙΩΣΗΦ ΣΕΠΚ
ΦΘΜΠΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΠΟΠ

'11 Γερμανική παραγωγική Κινηματογραφική 
Εταιρία «Τέρρα» καί αντιπρόσωπος τών «Ηνωμέ
νων Καλλιτεχνών» διά. τήν Γερμανίαν, μάς άνακοι- 
νοϊ τά κάτωθι, κατόπιν τής έπιστροφής τοΰ παρά
γω ,οΰ της Κούρτις Μέλνιτς έξ Αμερικής :

Ό κ. ’Ιωσήφ Σένκ, πρόεδρος τών «'Ηνωμένων 
Καλλιτεχνών», επιχειρεί προσεχώς ταξείδιον διά τό 
Βερολίνου, συνοδευόμενος ύπό τοΰ κ. ’Ά?ι Τζόλσον.

'Υπολογίζεται δτι ούτοι θά ευρίσκωνται είς Βε- 
ρολίνον κατά τό τέλος Ιουλίου.

Ευθύς άμέσιυς μετά τήν άφιξίν των, ΐ)ά άρχίση 
ή προκαταρκτική εργασία διά τήν έν Βερολίνιρ πα- 
ραχθησομένην, ύπό τών 'Εταιριών «'Ηνωμένοι Καλ- 
λιτέχναι» καί «Τέρρα« ταινίαν τοΰ Τζόλσον.

'Η έν λόγοι ταινία θά γίνη εϊς δύο εκδόσεις, 
Γερμανικήν καί Γαλλικήν.

0 TW ΤΣΑΠΛΙΝ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
ΧΟΑΑΥΓΟΥΝΤ. Κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου 

αναχωρεί διά τίν Αγγλίαν δ Τσάρλυ Τσάπλιν, 
δπου καί θά παραμείνη έπί δίμηνον.

s lima ίΚΜΒΪΜΰϊίϊ rfmims
Τήν 2<> τοΰ παρελθόντος μηνός ήρχισετό «γύρι

σμα» τής δευτέρας όμιλούσης ταινίας τοΰ Αιμίλιου 
Γιάννιγκς «'0 αγαπημένος τών θεών» κατά σκηνο
θεσίαν τοΰ Χάνς Σβάρτς, είς τά στούντιο τής Οΰφα. 
'Ως παρτνέρ του θά έχη τήν ’Όλγκα Τσέχοβα.

Η ΑΙΚΗ WMUTOrKAN
'0 συγγραφείς τής δμωνύμου θεατρικής πιές 

κ. Μπαγιάρ Βέϊλαρτ έδήλωσεν είς τούς έπισκεφθέν- 
τας αύτόν δημοσιογράφους, δτι τό έργον του οφεί
λει ένα μέρος τής έπιτυχίας του καί είς τό Χόλλυ
γουντ, δοθέντος δτι εξέλεξε μερικούς τών ερμηνευ
τών του είς τήν κινηματογραφούπολιν αύτήν. ’Ί
σως διά τοΰτο καί ή ωραία βεντέτ Μαίρΐ| Ντόγ- 
καν, συμμεριζομένη τήν εύγνωμοσΰνην τοϋ κ. Βέϊ- 
λερτ, υίοθέτησεν ώς καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον τόν 
τίτλον τοΰ θεατρικού του έργου, αίσιοδοξοΰσα νά 
κάμη μέ αύτό καρριέραν έξ ίσου λαμπράν πρός έ
κείνην ποΰ έγνώρισεν ή θεατρική πιές τοΰ κ. Βέϊ- 
λερτ.

Η ΦΟΞ ΑΠΗΑΑΑΤΓ^®™1' Τ02
ΑΟΝΔΙΝΟΝ.—'Ο Πρόεδρος τής Φόξ Φίλμ ά- 

νεκοίνωσεν είς τούς ένταΰθα δημοσιογράφους δτι 
ή εταιρεία του έπλήρωσε τελευταίως 15,000,000 δολ
λάρια είς τήν Ούέστερν ’Έλέκτρικ καί τοιουτοτρό
πως άπηλλάγη τελείως τών χρεώιν της.
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ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕ ΤΗΝ Ρ impwm

ΤΙ ΕΙΠΕΓΊ ΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ-ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ

[Ώς γνωστόν ή συμπαθής δσον κα'ι εκλεκτή 
νεαρά καλλιτέχνις μας κ. 'Αλίκη Θεοδωρίδη- 
Μουσούρη, εργάζεται μέ πολλήν έπιτυχίαν έπί 
κεφαλής ίδιου θιάσου εις τήν Μακεδονικήν 
πρωτεύουσαν, δπου κα'ι τήν έπεσκέφθη ό συνερ
γάτης μας κ. Χασσίντ τοΰ οποίου καί παραθέ- 
τομεν ένδιαφέρουσαν συνέντευξιν μαζύ της.]

Ατενίζω μιά γοητευτική, εύθοαυστη σάν μιά 
ξανθή κούκλα καλλιτέχνιδα. Εϊνε ή Κα ’Αλίκη ποΰ 
μοΰ παρουσιάζεται στά παρασκήνια τοΰ θεάτρου 
«Άκρόπολι;» τής πόλειός μας, δπου ή μεγάλη αυτή 
νεαρά μας καλλιτέχνις γνωρίζει κάθε βράδυ θριάμ
βους άνευ προηγουμένων.

— Χαίρετε Κυρία. Θά έχετε τήν κα ωσύνη νά 
μοΰ παραχωρήσετε λίγα λεπτά σας στά οποία μοΰ 
δίδει το δικαίωμα νά ελπίζω ή δημοσιογραφική μου 
ιδιότης ;

Καί ή ώραία αρμονική φωνή τής Κας ’Αλίκης 
μοΰ αποκρίνεται μέ μία χάρι δχι λιγιότερο ελκυστική 
άπό τό ωραίο χαμόγελό της :

— Μά βεβαίως. Καθήστε μόνο καί περιμένετε με 
ένα λεπτό ιοσπου νά τελειώσω. Δέν πρόκειται νά 
αργήσω.

Κάθομαι λοιπόν στήν πλατεία τοϋ θεάτρου μέ 
τήν ευχάριστη αναμονή τής συνομιλίας ποΰ πρόκει
ται νά μοΰ χαρίση ή εκλεκτή έρμηνεύτρια τοΰ «Είνε 
ένοχος δ Πάρκερ», δπου τόσον έθριάμβευσε, καί τήν 
παρακολουθώ στήν πρόβα τοΰ «Θά μέ πανδρευ- 
θής», ποΰ θά παιχθή τό ’ίδιο βράδυ.

— Καί τώρα είμαι στή διάθεσί σας, Κύριε, μοΰ 
λέγει έξαφνα ή Κα Αλίκη, ή οποία εΐχεν ήδη τε
λειώσει τήν δοκιμαστική άνάζησι τοΰ χαριτωμένου 
ρόλου ποΰ δημιουργεί στήν γνωστή αυτή πιές τοΰ 
Βερνέϊγ.

Δύο λεπτά αργότερα ό φακός μου εΐχεν αποθα
νατίσει τήν εκλεκτή καλλιτέχνιδα. "Υστερα τήν 
ερωτώ λεπτομέρειας σχετικάς μέ τήν καλλιτεχνική 
της περιοδεία. Μέ πληροφορεί δτι σκοπεύει μετά 
τάς παραστάσεις της στήν Θεσσαλονίκη νά ένεργήση 
περιοδείαν εις τάς μεγαλειτέρας πόλεις τής λοιπής 
Μακεδονίας.

— Καί τό«νέο σας ρεπερτόριο ;
— Αποτελεϊται άπό τήν «Κυρά Φροσύνη» τοΰ 

κ. Σωτήρη Σκίπη καί ένα άλλο έργο τοΰ Κόρνερ 
ποΰ πολύ πιθανόν προορίζεται νά γνωρίση μεγάλη 
επιτυχία, ίσως δέ καί άπό μερικά αλλα.

— Καί δ θίασός σας άπό ποιους αποτελεϊται ;
Από τόν σύζυγό μου κ. Κώστα Μουσούρη, τόν 

κ. Σπΰρο Μουσούρη, τόν κωμικό κ. Χέλμη τήν Κα 
Αόλα Φιλιππίδου, τήν Κα Σηριώτη καί μερικούς 
άλλους καλούς μας ηθοποιούς.

•—Καί δ Κινηματογράφος, έπαυσε νά σας μιλή;

Θυμούμαι εντούτοις δτι είχατε μεγάλη επιτυχίαστήν 
«Άστέρω».

—Ναί ήταν τό πρώτο μου κινηματογραφικό 
βήμα. Διστάζω δμως νά ξαναπαίξω ώς έκ τοΰ δτι 
οί καλλιτέχναι δέν άμοίβονται έπαρκώς στήν Ελλά
δα, λεπτομέρεια πού εΰνοήτως άπηχεΐ θλιβερά καί 
εις τήν έμφάνισίν των άπό τής οθόνης. Αργότερα; 
.... Ποιος ξεύρει τί μάς επιφυλάσσει ή τύχη; Γιά τήν 
ώρα λοιπόν εξυπηρετούμε τό Θέατρο ωσάν γνήσια 
παιδιά του έως δτου ξαναέλθη ή σειρά τοΰ Κινημα
τογράφου.

Τολμώ νά σας ευχηθώ νά μή άρχίση.
Σάς ευχαριστώ.
Καί αφού μιλήσαμε γιά διάφορα καλλιτεχνικά 

μικροζητήματα, άπεχαιρέτησα τήν Κα ’Αλίκη μέ μιά 
θερμή χειραψία γιατί έπλησίαζε μεσημέρι...

II. ΧΑΣΣΙΝΤ 
Συνεργάτης τοΰ «Μόν Φίμλ»

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Λούξ Φίλμ (Καβάλλαν). Πρέπει νά μάς στέλνεται τα

κτικά καί νά άναφέρονται δλα τά προβαλλόμενα έργα. Ή 
ρεκλάμα θά στοιχίση εκατόν δραχμάς έκάστη δημοσίευσις 
καί πάντοτε προπληρωτέα.

— Τσιρΐμπ (Λευκάδα). Φωτογααφίας τών προσώπων 
πού ζητείτε δέν έχομεν δυστυχώς. Πρόκειται περί παλαιού 
έργου καί δέν ένθυμούμεθα δυστυχώς τά όνόματά των.

— Ί. Γρ. (Ζάκυν&ον). Πρέπει νά ζητήσετε σχετικάς 
πληροφορίας άπό τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας.

— Κ. Κλεοβ. (Αεμεσσόν). Εϋχαριστοΰμεν διά τάς 
φροντίδας σας. Ή αποστολή θά συνεχισθή. Θά ήτο δμως 
προτιμότερον νά έγίνετο ή πρώτη έκκαθάρισις καί τοΰτο 
διά λόγους ευνόητους.

— Πανουργίαν (Λεβάδειαν). Σας είδοποιήσαμεν καί 
άλλοτε δτι οΰδείς εγγράφετε, άν δέν προπληρωθή ή συν
δρομή. Εΐνε όρος απαράβατος.

— Τσυρικάκην (Χαλκίδα). Δελτίον θά σάς στσλή. 
Συμμορφωθήτε παρακαλοΰμεν επιστολήν σας.

— Σμπόνιαν (Πρέβεζαν). Συμφωνοΰμεν άπολύτως.
— Σ. Λεμπέσην (Χαλκίδα). Πολύ ευχαρίστως έάν 

έστερούμεθα Αντιπροσώπου.
— Κατσούλαν (“Αρταν). Εϋχαριστοΰμεν διά τήν 

προσφοράν σας, άλλά έχομεν ήδη αντιπρόσωπον.

Η ΑΣΤΡΟ ΦΙΛΜ
Εταιρίαπνραγωγήςκαί έκμεταλλεύσεω; ταινιών
Όδός ’Εμμανουήλ Μπενάκη 13 (εντός τής στοάς)

' ΖΗΤΕΙ
। ΠΡΩΤΛΓΩΓΊΙΣΤΛΣ KRI ΠΡΩΤΗΓΩΠΙΣΤΡΙΛΣ
| "Εχοντας κλασσικήν Ελληνικήν κατατομήν, διά τό 

γύρισμα τοΰ περίφημου ’Αρχαϊκού είδυλίου

ΔΛΦΓΪΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ

ί Σενάριο καί σκηνοθεσία ©ρέστη Λάσκου 
Τεχνικός σύμβουλος καί βοηθός σκηνοθέτου

Άναστ. Μελετόπουλσς

ί ΣΗΜ. Ή ταινία θά «γυρισθή ώς ομιλούσα, ήχη
τική καί άδουσα.
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