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ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
Έχει καί έφέτος τά σκήπτρα πρώτη μεταξύ όλων, έχει ταινίες 

ΜΟΥΒΙΤΟΝ 
δηλ. τήν καθαρωτέραν άπόδοσιν τής φωνής,τού ήχου καί τού τραγουδιού 

ΜΟΥΒΙΤΟΝ ΘΑ ΠΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
25 ταινίες μίαν καί μίαν διαλεγμένες στό Χόλλυγουδ άπό 

τόν ίδιον τόν κ. Φ X. χάρλεϋ, τόν Γενικόν 

διευθυντήν τής ’Ανατολής γιά τό κοινόν 
τό ίδικόν μας, τό ’Ελληνικόν κοινόν.

"Εχει καί κάτι πού δέν έχουν άλλοι

!
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SIMPLIMUS INC.
Ή Ιδεώδης τελειοποίησις τοϋ όμιλούντος Κινηματογράφου

Τά νέα μηχανήματα ΜΟΥΒΙΤΟΝ τής ’Εταιρίας SI/npLIniUS INC τά συστήματος
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μηχανών προβολής
άμπλιφικατέρ, φέϊντερ καί τό ύ'αυμάσιον 
φωνή τής γυναίκας Αποδίδεται φυσική γυ- 
ζήν πραγματικήν της άπόδοσιν

’Ανεξάρτητα τών 
Πλήρη είς έξαρτισμόν, περιλαμβάνοντα 
μηχάνημα ΜΕΛΟΝΤΙ, μέ τό όποιον ή 

ναικεία και ή μουσική έχει

LIGHT SHIELD
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Ή σβΛ-ΐς ... » 1000.— Μ
Κατ’ αναλογίαν τά κλά- || 

σματα.
Ίδιαίτεραι συμφωνίαι διά ΤΤ 

δημοσιεύσεις άγγεΣ ιών 1ί 
διαρκείας. Π

δμως είς τό δευτερόλεπτον πού άπητεΐτο νά διαρρεύση πριν I Έν τώ μεταξύ τά δευτερόλεπτα διερρεαν και οί ευρισκομε- 
ή έπέλθει ή σύγκρουσις, δ Ρόζ μέ ενα πήδημα εύρέθη εις νοι έντός τοΰ αυτοκινήτου, ουδέ ιδέαν είχαν τής τραγω- 
τήν άτμάμαξαν. Άν είς τό δευτερόλεπτον αύτό δέν κα-' δίας. Ή μις Φόρντ επνίγετο. Δύο τρία δευτερόλεπτα ακόμη 
τόοθωνε ό Ρόζ νά βγή άπό τό αύτοκίνητον, ό θάνατός του καί έξωφλοΰσε μέ τήν ζωήν. Εις την δραματικήν αυτήν 
ήτο βέβαιος στιγμήν έπήρε τήν μόνην άπόφασιν που τή, εμενε. Ετραν-

ΕΤΟΣ 70V AP. 24 (24Θ)
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3 Π

HU! ΚΙΗΗΜΑΤηΓΡΛΦΟΪΝΤΑΙ It ΚΙΜΜΜΦΙΜ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
Έφαντασθήκατε ποτέ πώς κινηματογραφοΰνται τά 

τρομακτικά δυστυχήματα ή οί φοβεροί άθλοι πού φέρνουν 
τόν Ιλιγγον καί ποΰ βλέπετε τακτικά εις διαφόρους ταινί
ας αμερικανικής ιδία προελεύσεως; Άσφαλώς όχι διότι καί 
η φαντασία κάποτε αδυνατεί ν’ άναπλάση κάτι πού μόνον 
ή πραγματικότης τό ζωντανεύει.

Πρεπει εν τούτοις νά γνωρίζετε ότι αύτά πού βλέπε
τε είς τήν ταινίαν διαδραματίζονται καί είς τήν πραγμα
τικότητα καί μόνον ή μακρά έξάσκησις σώζει τούς ήρωας 
τών φοβερών σκηνών. Μέ μίαν έν τούτοις διαφοράν', δτι 
έκεϊ πού πρέπει ή Μαίρη Πήκφορδ ή δ Ντούγκλας Φαίρ εις τήν γην. 
μπανκς νά πέφτουν είς ένα βάραθρον ή νά έκσφενδονί-’ ' ρκ— α 
ζωνται είς τό κενόν άπό ένα έν πτήσει άεροπλάνον, κά- σης δέν τρομάζουν”τούς έπαγγελματίας τοΰ θανάτου. Διά 
ποια αλλη_ η καπιυος άλλος παίρνουν την θεσιν τωνΆιο- να κερδίσουν τό ψωμί των, δέχόνται ν’ αντιμετωπίσουν 
τι, ασφαλώς, δεν θα ημπορουσε να υπαρςη τέχνη αν οι οιονδηποτε κίνδυνον. Καί έτσι, τό Χόλλυγουντ τούς βλέ- 
μεγάλοι καλλιτέχναι ήσαν ηναγκασμενοι να διακινδυνεύ- πει, καθηαερινώς, νά έπιτελοΰν άφαντάστους ίλιγγιώδεις, 
ουν, καθημερινώς, είτε κατα την διάρκειαν μιας πραγμα- αληθινά, άθλους. ”
τικής άποτεφρώσεως ένός άεροπλάνου, είτε κατά τήν διάρ-ί ■* ’" ’ ·’- -
κειαν μιάς συγκρούσεως μεταξύ αυτοκινήτου καί τραίνου, 
τήν θέσιν τοΰ άστέρος είς τάς κρίσιμους στιγμάς, είς τάς1 
στιγμάς δηλαδή ποΰ απαιτείται ν’ αντιμετωπίσουν, άληθι- __ ,
να, τον χάρον, την παίρνουν άλλοι που έχουν επάγγελμα ένα; 
τό «ζην έπικινδύνως». Αυτοί γκρεμοτσακίζονται σέ βάρα- ~ 
θρα, πίέφτουν άπό άεροπλάνα καί άπό ύψους 5000 ποδών, 
βουτούν είς τήν θάλασσαν καί τέλος διατρέχουν κάθε κίν
δυνον δια να δώσουν μίαν εικόνα πραγματικής καταστρο
φής καί νά φέρουν τό ρίγος εις τόν θεατήν.

Δέν θά έπρεπε δμως καί νά φαντασθή κανείς δτι οί 
άνθρωποι αυτοί πληρώνονται άνάλογα μέ τούς κινδύνους 
τούς όποιους άντιμετωπίζουν. Πληρώνονται πολύ ολίγα. 
Διότι δέν ήμπορεΐ νά θεωρηθούν ιδεώδης άμοιβή τά 150 
δολλάρια πού παίρνει ένας έπαγγελματίας τοΰ κινδύνου, 
διά νά πέραση μέ τό αυτοκίνητου έμπρός άπό μίαν ολοτα
χώς βαίνουσαν σιδηροδρομικήν αμαξοστοιχίαν. Άλλά καί 
τά 1200 πού παίρνει ένας άλλος, διά νά τσάκιση τό άερο-

μονον δολλάρια. “Άλλα τόσα θά πάρη ό άλλος έ 
ματιας του κίνδυνου, δμοιον δέ ποσόν καί οί δύο πιλότοι 
και ο όπερατέρ.

Μεγαλειτέραν αμοιβήν—1500 δολλάρια παίρνει ό πιλό
τος που δεχεται νά διευθύνη ένα άεροπλανον, τό όποιον 
θα τεμαχίζεται εις μέγα ΰψος καί αυτός θά φθάση είς τήν 
γην με τό ^αλεξίπτωτου του. Ανάλογου σχεδόν ποσόν— 
1200 δολλάρια—παίρνει καί έκεϊνος πού δέχεται νά διευ- 
θυνη ενα άεροπλανον, τό όποιον, μέσφ στροβίλου καπνού 
,α ν,α παρέχεται η ιδέα τής τραγωδίας—θά τσακίζεται

Ούτε ό ουρανός, ούτε ή γή, ούτε τά βάθη τής θαλάσ- 
r "“"'•”•”7.'’“·”,,·«υ»'^«νι,ν, κα- σης δεν τρομάζουν τούς έπαγγελματίας τ-*  * ’

ποια αλλη_ η κάποιος άλλος παίρνουν την θεσιν των. Διο- νά κερδίσουν τό ψωμί των, δένονται ν’ 
τι. ασωαλώυ. δεν θα ηιιποοηΰσρ νΑ /ατάηεη pwn Τίν λ! ____ Α,_ ...

νά διακινδυνεύ- πει, καθημερινώς,

, Αλλ’ είναι, αληθινά, περίεργος ή ζωή τών άνθρώπων 
αυτών. Ζοΰν διαρκώς μέ τήν ιδέαν τοΰ θανάτου, διότι 
ποτέ δεν γνωρίζουν ποιον κίνδυνον θά άντιμετωπίσουν τήν 
επομενην. Ας πάρωμεν ώς παράδειγμα, τόν Ντιούκ Γκρήν. 

από τούς γνωστοτέρους έπαγγελματίας τοΰ θανάτου.
—εκινρ τό πρωί, απο τό σπίτι του καί άμέσως τοΰ άνάτίθε- 

πηδηση από κάποιο ύψος είς ένα κινούμενο τραίνο.
Πηδφ, άρπάχνεται από κάποιο σίδηρο καί έτσι κρεμασμέ
νος ταξιδεύει ως τον επόμενον σταθμόν. Μόλις τελειώνει 
τον άθλον του αύιόν, τοΰ άνατίθεταί νά κρεμασθή άπό 
ενα σύρμα επάνω άπό ένα βάραθρον. Αίφνης σπάζει τό 
σύρμα καί πέφτει είς τό φοβερόν βάραθρον. ΙΙρολαμβάνει 
όμως και βάζει το πόδι του σέ κάποιο βράχο. "Έτσι σώζε

ι ται. Κανένα πράγμα δέν είναι άκατόρθωτον διά τούς έ- 
ΐ παγγελματίας τοΰ θανάτου. “Ενα γεγονός πού δι’ ένα άλ- 
I αθν θ“ είχεν, ώς άποτέλεσμα τόν τραγικώτατον
I θάνατον, ή βαρύτατον τραυματισμόν, δι’ αύτούς είναι τό- 

, , - . ," , α ? ,”, — u σον συνηθισμένον, πού τήν παραμικρόν δέν τούς φέρει
πλανον του οποίου επιβαίνει, επάνω εις ενα δένδρου η ενα φρικίασιν. Ό περίφημος Μπόμπυ Ρόζ πρό ολίγων ήμε- 
σπιτι ’ θών, επήρε μέρος είς μίαν ταινίαν, ή δποία δταν προβληθή

θά φέρη τό ρίγος είς τά εκατομμύρια τών άνθρώπων πού 
θα τήν ίδο ν.

Από τήν περιγραφήν πού σάς δίδω, άναπλάσσατε νοε- 
ρώς τήν σκηνήν.

ήτο βέβαιος. , , ,
'Ένας άλλος περίφημος επίσης τολμητίας, ο Λεο Νο- 

μις, ώδήγησεν ένα αύτοκίνητον μέ γερή μηχανήν καί χρω- 
ίιατισμένον έτσι πού νά φαίνεται ώς τάνκ, είς ένα λόφον, 
πού ήτο άπό παντού κλεισμένος μέ συρματοπλέγματα. "Ο
ταν έφθασεν είς τήν κορυφήν άφήκε τό αύτοκίνητον νά 
κατρακυλήση παλιν κάτω. Το αύτοκίνητον ετσακισθηκε, 
άλλ’ αύτός δέν έπαθε τίποτε δπως δέν έπαθε καί μίαν 
άλλην φοράν πού έρριψε τό αύτοκίνητον πού^ ώδηγοΰσεν, 
είς τά νερά τοΰ Ειρηνικού ’Ωκεανού. "Εχουν δμως καί τις 
ατυχίες των καί τις κακές στιγμές των καί οί έπαγγελμα- 
τίαι τοΰ θανάτου. Μίαν ημέραν ό Ίβάν Άγκερ καί δ 
Γκλάντις Ρόϋ, έπαιζαν μιά παρτίδα τέννις έπάνω είς τά 
πτερά ενός άεροπλάνου έν πτήσει. Τήν ώραν δμως τοΰ 
παιγνιδιού, ένας τρίτος έπιβάτης τοΰ άεροπλάνου δ Τζόν- 
σων πού παρηκολούθει καθισμένος κοντά των τό παιχνίδι 
έζαλίσθη καί έπιπτεν ήδη είς τό κενόν, τήν στιγμήν πού 
δ παρακαθήμενός του καί τέταρτος επιβάτης , τοΰ αερο 
πλάνου Φρόντε Νίκολς τόν ήρπασεν άπό τά πόδια καί τόν 
έκράτησεν έτσι αίωρούμενον εις τό κενόν, μέχρι τής στιγ
μής πού τό άεροπλανον προσεγειώθη. , , ,

Ιίαρομοίας στιγμάς ποιος λίγο, ποιος πολύ, τάς αντι
μετωπίζουν δλρι οί έπαγγελματίαι τοΰ θανάτου. Τό περί
εργον είναι δτι οί άνθρωποι αυτοί, ενώ παίζουν καθημε-

τάξε γεοά τό κεφάλι και ήλευθερώθη. Δέν άφήκεν όμως 
είς τούς τροχούς τοΰ αυτοκινήτου τοΰφφες μαλλιών μόνον, 
άφήκε καί κομμάτια δέρματος' έτσι έσωθη. Και αυτό είναι 
ένα μόνον άπό τά δραματικά έπεισόδια τής ζωής της.

"Αλλοι έχουν καί δραματικότερα, δπως οί δύο ήθο- 
ποιοί πού έσώθησαν ώς έκ θαύματος είς τον Καναδάν, 
κατά τό γύρισμα τής ταινίας «Ό δρόμος τοΰ 98». Μαζύ 
μέ τρεις άλλους οί δύο αυτοί πού ονομάζονται Γκόρτον 
Κάρβεθ καί Ραίη Θώμσον, έπρεπε νά διαπλεύσουν κάποιο 
ποτάμι μέ βάρκαν, κοντά εις ένα καταρράκτην. Θα τον 
διέπλεαν πέντε άκόμη βάρκες πού κατώρθωσαν πράγματι, 
νά έπιτελέσουν άκινδύνως τόν άθλον αύτον. Ή βαρκα εν 
τούτοις πού έπέβαιναν ό Γκόρντον και ό Θώμσον καί 
τρεις άλλοι παρεσύρθη άπό τά νερά τοΰ ποταμού καί συ- 
νετρίβη μεταξύ τών πάγων. Τό αποτέλεσμα ητο τραγικόν. 
Οί τρεις έπνίγησαν καί μόνον οί δύο προαναφερθεντες 
έξερρίφτθησαν, έλαφρώς; μόνον μωλωπισμένοι, εις την 
όχθην.
Πόσον άξίζει μιά ζωή

Θέλετε τώρα νά μάθετε πόσον πληρώνονται οί άθλοι 
αυτοί; Διαβάσατε τό ακόλουθον τιμολόγιον πού είναι κοι
νόν είς όλους τούς κινηματογραφ. οίκους τοΰ Χόλλυγουντ.

ρινώς, μέ τόν θάνατον, 
είναι φοβερά μοιρολά- 
τραι. Πιστεύουν άκρα- ΑΠ2 KIAJ1EHISKETIS SIS ΤΑ STOTSTiO THS MHPITiS INTEPMONAA ES AONAIM

Άλλά μήπως αυτούς μόνον τούς κινδύνους αντιμετω
πίζουν οί έπαγγελματίαι τοΰ κινδύνου; Πόσες φορές δέν 
ρίπτονται εις τό κενόν άπό αεροπλάνα πού πετοΰν εις 
ΰψος 5.000 ποδών:

Είς τούς άέρας
Πρό τινων έβδομάδων άκόμη. είς τό Χόλλυγουντ, δύο 

έπαγγελματίαι τοΰ θανάτου, έδέχθησαν νά λάβουν μέρος 
είς μίαν ταινίαν, τής όποιας μία σκηνή διαδραματίζεται 
είς τούς άέρας. Δύο αντίπαλοι συμπλέκονται έπάνω είς τό 
πτερόν τοΰ αεροπλάνου καί τέλος ό ένας έκσφενδονίζεται 
είς τό κενόν καί από ύψους 5000 ποδών. Άλλά καί τότε 
δέν άνοίγειτό άλεξίπτωτον. Θά τόάνοίξη είς ύ ψος Ι.ΟΟΟπο- 
δών, διά νά δοκιμάζουν οί θεαταί τό αίσθημα τής φρίκης. 
Καίόμως δ άνθρωπος αύτό; θά πάρη διάτόν άθλόν του 45

Ή άξια ενός δευτερολέπτου
Σύμφωνα μέ τό σενάριο, έπρεπε τό αύτοκίνητον τοΰ 

πρωταγωνιστοΰ τα συνετρίβετο έπάνω είς μίαν αμαξοστοι
χίαν. Ό πρωταγωνιστής δμως, ώς γίνεται τακτικά, παρε- 
χώρησε τήν θεσιν του τήν κρίσιμον ώραν είς τόν έπαγγελ- 
ματίαν τοΰ θανάτου, τόν Ρόζ. Ούτος' άρχισε νά τρέχη μέ 
το αύτοκίνητον του πλά’ί είς τήν άμαξοστοιχίαν, ή οποία 
αποτελεϊτο από μακράν σειράν βαγονίων φορτωμένων έμ- 
πορευματα. Είς μίαν στιγμήν έγύρισε τό τιμόνι καί έρριψε 
τό αήτοκίνητόν του έπάνω είς τήν άμαξοστοιχίαν. Μέσα

δάντως ότι είναι προγε- 
γραμμένοι πότε καί που 
θ’ άποθάνουν.

"Ο ιαν πηγαίνουμε τό 
πρωί, έλεγε μία γυναίκα 
πού έχει καί αύτή έ.τάγ- 
γελμα τόν θάνατον ή μις 
Φόρντ. νά πούμε καλή- 
μέρα είς τούς διευθυντάς 
τών στούντιο πού μάς 
χρησιμοποιούν, και ένα δέν 
αίσθανόμεθα φόβον, καμ- 
μίαν άγωνίαν. ’Ότι είναι 
νά γίνη θά γίνη- Καί πε- 
ριμένομεν ήσυχοι νά μάς 
αναθέσουν οίονδήποτε ά
θλον».

Καί δέν έχει άδικον, 
άλλ’ ίσως καί νά πιστεύη 
τόσον είς τήν τύχην ή μις 
Φόρντ, υστέρα άπό τό έ- 
πεισόδιον πού τής συνέβη 
πρό ολίγων μηνών.

Τής είχε άνατεθή νά 
βυθισθή είς τήν θάλασ
σαν διά νά «γυρίσουν» μίαν 
τραγικήν σκηνήν κάποιας 
φωνοταινίας. Ό όπερατέρ 
εύρίσκετο έντός κρυστάλ
λινου αύτοκινήτου βυθι
σμένου είς τήν θάλασσαν 
Ή όλη σκηνή θά διαρκοΰ- 
σεν ελάχιστα δευτερόλε
πτα διότι ή μις Φόρντ δέν 
έχρησιμοποιοΰσε κανένα 
μέσον άνεφσδιασμοΰ της 
μέ αέρα. Τήν ώρα δμως 
πού έβυθίσθη τά μαλλιά 
της έμπλεξαν εις τούς 
τροχούς τοΰ αύτοκινήτου. 
Έδοκίμαοε ν’ άποσπασθή 
άλλά δέν τό κατώρθωσε.

Οί κ. κ. Γ. Παπαστοφας, Διευθυντής τής έταιρίας «Χάί-Φίλμ» καί 
Ε. Κραΐμερ Διευθυντής τής Εταιρίας «Ν. Παπακώστατ, Ε. Κραΐμερ καί Σία>, 
συνσδευόμενοι ύπό τοϋ Γ. Γραμματέως τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ κ. Φέλιξ 
Άλβεν, έπεσκέφθησαν κατά τήν τελευταίαν μετάβασίν των είς Λονδΐνον τά 
έν Έλστρει στούντιο τής ώς άνω έταιρίας. παρακολουθήσαντες τό γύρισμα 
τής νέας διγλώσσου (Άγγλική-Γερμανική) ταινίας Παιδιά τής Τύχης. Άνω
τέρω, είς μίαν διακοπήν, κατά σειράν : Ντίνα Γκραλλα. ή χαριτωμένη πρω
ταγωνίστρια τής Γερμανικής έκδόσεως, Έλίζα Αάνδι, ή θελκτική πρωταγωνί
στρια τής Αγγλικής έκδόσεως, "Ε. Κραΐμερ, Ά. Έσγουέί, σκηνοθέτης το» 
έργου, Φέλιξ "Αλβεν, Γ. Παπαστοφας, Μάμβελ Πούλτον. έμφανιζομένη είς 

τήν Αγγλικήν έκδοσιν τής ταινίας καί δ σεναριογράφος Ζοζέω Κρόσμαν



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

ΗΒΙΚΟΙ β! ΜΙΑ ΕΚΚΛΒΣΙ5
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ 4ΪΝΑΗ0ΤΗΤΑ ΤΗΣ τον Μ'ΞΓ0Υ£Λ _1Ρ0Σ Τ0Ν ™ης

ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

’Από ’Αγγλικόν περιοδικόν έξαϊρον τήν έντός διετίας 
τεραστίαν άνάπτυξιν τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ, παρα- 
λαμβάνομεν τούς κάτωθι αριθμούς, άποδεικνύοντας περι- 
τράνως ότι ή Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ μετά τών διαφόρων 
έταιριών-διακλαδώσεων αυτής κατέστησαν ήδη ό μεγαλύτε
ρος κινηματογραφικός οργανισμός.

’Αριθμός ύπαλλήλλων τών έν 
ρουμένων τών_ ήθοποιών

’Ηθοποιοί χρησιμοποιηθέντες κατά τό λήξαν 
Μαρτίου 1930 έτος

'Υπάλληλοι τής εταιρίας έκμεταλλεύσεως 
Μπρίτις έν ’Αγγλία

Υπάλληλοι εταιρίας έκμεταλλεύσεως
Μπρίτις

Θέατρα
Θέσεις θεάτρων
'Εβδομαδιαίος μέσος όρος εισιτηρίων 

τούτων

Έλστρει στούντιο, έξσι- 
600 

τήν 31 
14.344

ταινιών τής 
185 

θεάτρων τής 
3.000

1.250.000
Ταινίαι παραχθεϊσαι έν "Ελστρει 

Βωβαί 23 
Όμιλοΰσαι 33 56

Αριθμός χωρών εις ας έχουσι διαδοθή αί ταινίαι τής 
Μπρίτις 74

’Αριθμός εταιριών ίδρυθεισών έπί τούιω εις διάφορα 
κράτη, πρός έκμετάλλευσιν ταινιών τής Μπρίτις 8

Δικαίως δθεν ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ, δστις, ε’ιρήσθω έν παρόδφ, 
τυγχάνει ό Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβομλίου 35 είσέτι έιαΐ- 
ριών, έχειροκροτήθη ζωηρότητα κατά τόν ενώπιον τών με
τόχων άπολογισμόν τοΰ έργου τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ 
κατά τήν άπό τής ίδρύσεώς της διαρρεύσασαν διετίαν, διε
τίαν ήν έχαρακτήρισε περίοδον δημιουργίας ής οί καρποί 
καταπλυμμηροΰν ήδη τόν κόσμον.
...................................mini..........ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.......ιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιι......

Πήδημα ε’ς τό κενόν άπό τοΰ ενός είς τό άλλο άερο- 
πλάνον 100 δολλάρια. Πήδημα άπό άεροπλάνον είς αμαξο
στοιχίαν έν κινήσει 150 δολλάρια. Σκαρφάλωμα είς άερο
πλάνον πού πετά χαμηλά άπό άτμακάτου πού σχίζει τά 
νερά μέ ταχύτητα σαράντα μιλλίων, 250 δολλάρια. Σύγ- 
κρουσις αυτοκινήτου μέ αύτοκίνητον 250 δολλάρια. Πή
δημα είς τό κενόν καί άνοιγμα άλεξιπτιύπτου εις ύψος 
1000 ποδών, 150 δολλάρια. Πάλη έπ’ άεροπλάνου καί έκ- 
σφενδονισμός είς τό κενόν 225 δολλάρια. Διπλή κατάβα- 
σις μέ άλεξίπτωτον (δύο δηλαδή άνθρωποι είς ένα άλεξί- 
πτωτον) 180 δολλάρια. Συντριβή άεροτλοίου έπί δένδρου 
ή σπητιοΰ, 1200 δολλαρια. Διάφοροι άεροπορικαί άκροβα- 
σίαι 150 δολλάρια. Σύγκρουσις αυτοκινήτου μέ τρέχουσαν 
άμαξοστοιχίαν·150 δολλάρια. Κατάρριψις άεροπλοίου, έν 
μέσφ στροβίλου καπνοΰ είς τήν γην 1200 δολλάρια καί 
άεροπλοίου πού δέν θά συντριβή 50 δολλάρια. Κατακερ
ματισμός ή άποτέφρωσις άεροπλάνου έν πτήσει 1500 δολ
λάρια. Αύταί εΐνε αί τιμαί μέ τάς όποιας οί κινηματογρα
φικοί οίκοι τοΰ Χόλλυγουντ αγοράζουν τήν ζωήν τών έ- 
παγγελματιών τοΰ θανάτου.

Εννοείται δτι υπάρχουν καί άλλοι άκόμη έπαγγελμα- 
τίαι τοΰ θανάτου ώς είναι οί άντιμετωπίζοντες τά άγρια 
θηρία, τά κήτη τής θαλλάσης, διασχίζοντες κολυμβώντες 
ποταμούς τούς οποίους αύλακοίνουν τά κύματα τοΰ άναμ-1 
μένου πετρελαίου καί πολλοί άκόμη. ΔΓ αυτούς ισχύει ιδι
αίτερον όμως τιμολόγιον.

Κατά τήν γενικήν συνέλευσιν τών μετόχων τής Μπρίτις 
Ιντερνάσιοναλ ΙΙικτσερς, ο Τζων Μάξγουελλ έ

θιξε το ζητημα τών σχεσεων μεταξύ αγγλικών καί αμερι
κανικών έιαιρειών, μέ τό όποιον άπησχολήθη τόσον ζωη- 
ρώς μάλιστα ό αγγλικός κινηματογραφικός τύπος τελευ
ταίως.

Ό Μάξγουελ, ό όποιος ώς έτόνισε μέ τήν δήλωσίν 
του, απηυθύνετο πρός τόν Βίλλ Χαίης, ύπενθύμτσεν ότι 
τόν τελευταϊον καιρόν ή Αμερικανική Κινηιιατογραφία 
αποκλείει συστηματικως απο την αγοραν των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τάς άγγλικάς ταινίας.

Ανέφερεν ότι ή ’Αγγλία εινε δ μεγαλείτερος άγορα- 
στης τών αμερικανικών ταινιών καί ότι αί αμερικανικοί 
εταιρεϊαι εισπράττουν κάθε χρόνον εκατομμύρια δολλα
ρίων ~ από την πωλησιν καί τήν ένοικίασιν τών 
ταινιών των. Αλλα ," αι εταιρεϊαι αύταί αί όποϊαι ου
σιαστικός έχουν ύπό τόν άμεσον έλεγχόν των τά άμερικα 
νίκα κινηματοθέατρα, πολεμούν καί αποκλείουν τάς άγ
γλικάς ταινίας. Καί ό Μάξγουελ έτόνισεν ότι ή πολιτική- 

ι αυτή εΐνε πολύ ολίγον ώφέλιμος, διότι παραγνωρίζεται έ-
120| νας σπουδαιότατος συντελεστής, ή άγγλική κοινή γνώμη. 

165.000 । Επιβάλλεται λοιπόν, κατέληξε, μία άλληλεγγύη μεταξύ 
τών θεάτρων ! τ1Τ ’Αγγλικής Κινηματογραφίας καί τής ’Αμερικανικής.

0 Μ NUN ΤΣΑΪΓΪ·
’Από τήν Νέαν Ύόρκην άνηγγέλθη δτι ό παγ

κοσμίους γνωστός καί δημοφιλής ηθοποιός τοϋ κινη
ματογράφου Λόν Τσάνεϋ άπέθανε τήν 25ην τοΰ πε
ρασμένου μηνός Αυγουστου. 'Ο Λόν Τσάνεϋ έπασχε 
τελευταίως άπό" τό λάρυγγά του καί εΐχε είσαχθΰ εις 
μίαν κλινικήν τοΰ Λος ’ Αντζελες, τάς τελευταίας δέ 
ημέρας, η κατάστασίς του είχε χειροτερεϋσει τόσο 
πολύ, ώστε παρεστη ανάγκη νά ύποστή μίαν έγχεί- 
ρησιν σοβαρωτάτην καί επικίνδυνον, μέ ελαχίστας 
ελπίδας νά σωθή. Πράγματι δέ τό αποτέλεσμα ήτο 
νά έπέλθη τό μοιραϊον τέλος τοΰ καλλιτέχνου.

Ό Λόν Τσάνεϋ έθεωρεϊτο μαζύ μέ τόν Σαρλώ 
καί τόν Ντοΰγκλας Φαίρμπανκς, άπό τούς μεγίστους 
ηθοποιούς και δημιουργούς τής οθόνης. ’Έπαιξε ρό
λους οί όποιοι εΐνε μνημειώδεις, δπως λόγου χάριν 
τοΰ Κοασιμοδου εις τήν «Παναγίαν τών Παρισίων», 
τοΰ «Φαντάσματος τής ’Όπερας» εις τήν ομώνυμον 
ταινίαν κ. ά'. Εΐχε έπωνομασθη ό βασιλεύς τοΰ μα- 
κιγιαρίσματος, δια τήν μοναδικήν καί δαιμονίαν έπι- 
τηδιότητα μέ την οποίαν κατώρθωνε νά μεταβάλη 
τα χαρακτηριστικά τοΰ προσοίπου του.

Ο Γσανεϋ ητο Ιρλανδικής καταγωγής καί ήλι- 
κίας 48 ετών, άφίνει ενα μοναχογυιόν, ό όποιος θά 
εινε καί ο μόνος κληρονόμος τής κολοσσιαίας περι
ουσίας του. Διότι ο άποθανών καλλιτέχνης άντιθέ- 
τως πρός τούς περισσοτέρους συναδέλφους του ήτο 
εξαιρετικά οικονομος, εΐχε δέ κατωρθώσει νά σχημα- 
τίση σεβαστήν περιουσίαν, ή οποία άποτελεΐται ώς 
επί το πλεΐστον απο άκίνητα, κτίρια, άγροκτήματα, 
καί οικόπεδα. Δια τοΰτο δε καί εις τήν περισυνήν 
χρηματιστηριακήν κρίσιν τής Νέας Ύόρκης, αυτός 
είχε πάθει τάς όλιγωτέρας ζηυίας άπό κάθε άλλον 
πρωταγωνιστήν τοΰ κινηματογράφου.

ιια m κ.κ. sijiMimu has ■
Παρακαλοϋνται ·&·ερμώς ηάντες Γϊ?,:; nsimra sis την εταπειαν τοϊλρνε? 

ταί του «.Κινηματογραφικού Αστέρος», οιτινες —-------
&ά λαμβάνουν έν καιρω έντυπον είδοποίησιν ότι Σχετικώς μέ τήν άναδιοργάνωσιν τής μεγάλης 
λήγει ή συνδρομή των κατά τήν όριζομένην ήμε-^ κινηματογραφικής εταιρείας Γουώρνερ Μπρος, έ- 
ρομηνίαν, δπως μας είδοποιωσιν έγκαίρως περί γνώσθη δτι ή διεύθυνσίς αυτής ειδοποίησε τριακο- 
άνανεώσεως τής συνδρομής, καΰ·’ δσον έν έναν- σ[ους υπαλλήλους καί συνεργάτας της, διαφόρτον 
τίρ. περιπτώσει &ά διακόπτεται ή περαιτέρω ειδικοτήτων, δτι άπολύονται τής ύπηρεσίας της.
άποστολή τοϋ φύλλου. I Κατά τάς πληροφορίας τών αμερικανικών κινη-

Έπίσης καθίσταται γνωστόν καί πάλιν είς ματογραφικών έφημερίδων τό μέτρον τοΰτο τών ό- 
πάντας, δτι ούδεμία καί άπό ούδένα άπολύτως μ,αδικών απολύσεων υπαλλήλων καί συνεργατών 
έντολή πρός άνανέωσιν ή έγγραφής συνδρομής, i πρόκειται νά έπεκταθή καί είς άλλας μεγάλας έται- 
ϋ·ά λαμβάνεται ύπ’ δφιν έάν δέν συνοδεύεται1 ρείας, συγκεκριμμένως δέ είς τήν Βίταφον Κόμπα- 

' νυ, είς τήν Φέρστ Νάσιοναλ καί είς τήν Στάνλεϋ 
Κόμπανυ.

Λογοκρισία εΓς ηινιαν

θά λαμβάνεται ύη' όψιν εάν δεν συνοδεύεται , 
αϋτη μέ τό σχετικόν άντίτιμον.

Αί έγγραφαί Άρχονται έκάστην πρώτην έκά-
στον μηνός. |

Είς τάς έτησίους συνδρομάς ϋ·ά δίδεται ως ι 
δώρον καί τό έτήσιον τεϋχος 1930, άξίας δρ. 25.I

Είς τάς έξαμήνους συνδρομάς, μία φωτογρα-1 
φία κινηματογραφικού έργου μεγέθους 20χ25.

Γζέιεοαλ Θήατερς Έκουΐπμεντ Κορ- 
- ■ — ~ ■ Δίαι

τά μη-

0 κ. XRPAEY ΚΛΗΡΚ
ΕΙΣ ΤΟ ZVMBOVAION ΤΟΝ ΔΙΒΙΤΤΙΤΟΝ

Ό κ. Λ. Ήστμαν, πρόεδρος τής Αμερικανικής 
Ένώσεως Διαιτητών, άνήγγειλεν έπισήμως οτι ό κ. 
Χάρλεϋ Κλάρκ, πρόεδρος τής Φόξ Φίλμ Κορπορέ- 
σιον καί τής Γ'/ , "
πορέσιον έξελέγη μέλος τής ’Επιτροπής τών 
τητών λόγφ τών πλουσίων του γνώσεων εις ι 
χανικά, ήλεκτρολογικά καί αρχιτεκτονικά ζητήματα.

Ό κ. Κλάρκ, ό όποιος είναι έπίσης πρόεδρος 
τής Ούτίλιτιζ Πάουερ έ'ντ Λάϊτ Κορπορεσιον τοΰ 
Σικάγου διετέλεσεν έπί έ'τη καί μέλος τής Εθνικής 
Ένώσεως Διαιτητών τής αυτής πόλεώς.

ΤΟΜΟΙ “ΚΙΝΗΜ. ΑΣΤΕΡΟΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1927 -- 1928 -- 1929
Τόμβι <Κινηματογραφικοΰ Άστέρος τών 

ετών 1927, 1928 καί 1929. πωλοϋνται είς τά 
γραφεία μας καί άποστέλλονται ταχυδρομι- 
κώς εις τούς αίτοΰντας έκ τών επαρχιών καί 
τοΰ ’Εξωτερικού.
Τιμή έκαστου τόμου διά τό έσωτερ. δρχ. 100

, » » » » έξωτερ. δρχ. 150
Οί άγορασταί ενός, οίουδήποτε τών άνω

τέρω ετών τόμου, δικαιούνται δωρεάν καί ε
νός πολυτελούς τεύχους (πανηγυρικού) τού 
1930, χρησιμότατου είς όλους τούς οπωσδήποτε 
άσχολουμένους μέ τά κινηματογραφικά ζη
τήματα.

I Εις κάποιον κινηματογράφον τοΰ Τυρόλου προ
βάλλεται κατ’ αύτάς ή φωνοταινία ΑΑΦΑ «Μόνον 
εσένα άγάπησα τρελλά». Αλλά ή λογοκρισία τής 

ί περιφερείας έ'κρινεν δτι μία σκηνή πού παριστάνει 
μίαν έπιθεώρησιν καί είς τήν οποίαν ή γάμπες τών 
χορευτριών προβάλλονται έν μεγεθΰνσει έπί τής ό- 

: θόνης, προσβάλλει τήν δημοσίαν αιδώ Διέταξε λοι
πόν ν’ άφαιρεθή. Έπιιδή δμως τό κόψιμον τής φω
νοταινίας δέν ήτο δυνατόν, άπεφασίσθη νά τοποθε- 
τηθή ένας πέπλος δίπλα στό μηχάνημα προβολής, ό 
όποιος, δταν πλησιάζη ή σκανδαλιστική σκηνή, νά 
σύρεται εμπρός άπό τόν φακόν, χωρίς νά στβμα ά 
ή κατά τά άλλα λειτουργία τοΰ μηχανήματος.

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Ό Χάνς "Ερμανν Σάουφους, ό Βάλτερ Στάϊνερ 

καί Έρνστ Βοΰρμσερ προσελήφθησαν διά νά παί
ξου)’ πρωτεύοντας ρόλους είς μίαν νέαν ταινίαν-όπε- 
ρέτταν τής Οΰφα, τήν «Ξανθήν Αηδόνα».

—'Η εταιρεία «Μάϋ-Φίλμ» ήγόρασε τά χειρό-
γραφα μιάς νέας ταινίας τής οποίας ό τίτλος εΐνε 
«'Η Αύτοΰ Μεγαλειότης ό ’Έρως».

—Κατά τά μέσα Σεπτεμβρίου θά εΐνε έτοιμη ή 
πρώτη ταινία τοΰ Βίλχελμ Ντίτερλε, ·Μιά ώρα ευ
τυχισμένη· τής όποιας τήν μουσικήν συνέθεσεν δ 
γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιόχαν Τζίλπερτ, καί είς 
τήν όποιαν πρωταγωνιστούν ή Έβελυν Χόλτ, ό 
Χάραλτ Πάουλσεν καί ό Χάνς Ράϊμανν.

απμα ειμΟαιΓν Τκϊς
ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Σ]βρίου. (Ραδιοτηλεγράφημα). 

—Κατά τηλεγράφημα έκ Σάουν Νόρφορτ τής 
Κονεγκτικούτης, ή καλλιτέχνις τοϋ κινηματογρά
φου μις Αίλιαν Γκίς ύπέστη χ&ές σοβαρόν δήμ- 
μα ύπό άδεσπότου κυνός, τόν όποιον προσεπάϋ'η 
νά άπομακρύνη. Ή καλλιτέχνις μετεφέρύ'η άμέ
σως είς Νοσοκομεϊον δπου νοσηλεύεται.
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ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Αύγουστος.—Πρό ολίγων ημερών ύπε- 

γράφη συμβόλαιον μεταξύ το ΐ προέδρου τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ κ. Τζών Μάξ ■ 
γουελ καί τοΰ διασήμου "Αγγλου θεατρικού συγγραφέως 
καί εύθυμογράφου κ. Μπέρναρ Σόου. Συμφώνως πρός τό 
συμβόλαιον τούτο ό Μπέρναρ Σόου δέν θά γράφη τοΰ 
λοιπού θεατρικά έργα, άλλά μόνον σενάρια κινηματογρα
φικών ταινιών καίάποκλειστικώς διά τήν Μπρίτις Ίντερ- 
νάσιοναλ. Ή διάρκεια τοΰ συμβολαίου είναι πενταετής. 
’Αμέσως μετά τήν ύπογραφήν τοϋ συμβολαίου ό Μπέρναρ 
Σόου, ήρχισε γράφων τό πρώτον του σενάριο: Είναι δια
σκευή τοΰ μετά καταπληκτικής έπιτυχίας παιχθέντος θεα
τρικού του έργου How she lied to Her Husband (Πώς ά- 
πατούσε τόν άνδρα της). Τό «γύρισμα» τής ταινίας ταύ- 
της, σκηνοθέτην τής όποιας έξέλεξε αύτός ό ίδιος, τόν 
Cecil Lewis, θά γίνη ύπό τήν άμεσον έποπτείαν του.

Φυσικά ή ταινία αΰιη ώ; καί άπασαι αί λοιπαί, θά 
είναι όμιλοι σαι, δεδομένου άλλωστε, δτι ό Μπέρναρ Σόου
άπεφάσισε νά γράψη σενάρια διά κινηματογραφικός ται
νίας, μόνον κατόπιν τής εξαιρετικής έντυπώσεως τήν ο
ποίαν τφ έκαμε ό όμιλών κινηματογράφος.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■

ΑΜΕΡΙΚΗ
Οί κ.κ. Τζούκορ καί Κλάρκ υπέγραψαν μίαν άξιόλογον 

συμφωνίαν άφορώσαν τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών τής 
Παραμάουντ είς τήτ περιφέρειαν τής Φόξ καθώς καί ε
κείνην τής Φσξ εΐς τήν περιφέρειαν τής Παραμάουντ Ποΰ- 
πλιξ.'Η διάρκεια τής συμφωνίας αύτής είνε δεκαπεν- 
ταετής.

, — 'Η γνωστή γαλλική βωβή ταινία «Τό θαύμα τών 
λύκων» προεβλήθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν είς ένα κινημα
τογράφον τής 5ης Λεωφόρου έν Ν. Ύόρκη.

·— Κατόπιν στατιστικής προ ολίγου δήμοσιευθείσης, 
20 ο)ο τών κινηματογραφικών αιθουσών τής ’Αμερική.:, 
εξαρτώνται άπό τό γνωστόν »τράστ«, δηλαδή άπό τάς έξ 
μεγάλας παραγωγικός έταιρίας ταινιών. Τό γκρουπ «Πα
ραμάουντ—Ποϋπλιξ» έχει τό κοντρόλ 1503 αιθουσών, ή 
Φοξ Θήατερς Κορπορέσιον 900, ή R. Κ. Ο. 215, ή Loews 
Inc μέ την Μ[ G' Μ. 290, ή Γουώρνερ Μπρόδερς 850 καί 
ή Ούνιβέρσαλ 100.

— Ό διάσημος Ρώσσος σκηνοθέτης Έϊζενστάίν ήο- 
χισε είς τό Χόλλυγουντ τό «γύρισμα» τής νέας του τα'ι- 
νίας διά λογαριασμόν τής «Παραμάουντ».
ΕΛΒΕΤΙΑ

, Η TotlS εκερδισε τήν δίκην τήν οποίαν είχε μετά τής 
Φοξ Φίλμ. Είς τό έξής ή Φόξ δέν θά δύναται νά ποοβά- 
λη ταινίας ομιλούσας έν Έλβετίρ άνευ τής άδειας τής 
Tobis Klang Film.

ΓΕΡΜ *ΝΙΑ
Κατα το Film Kurier τοΰ Βερολίνου ή Φόξ Φίλμ πρό

κειται ν’αρχίση εν Βερολίνφ καί Βιέννη τό «γύρισμα» 
ταινιών Ομιλουσών είς τήν γερμανικήν. Ό κ. Σίχαν διευ
θυντής τής Φόξ είνε ό παρακινητής τής ένεργείας αυτής. 
Τήν γερμανικήν αυτήν παραγωγήν τής Φόξ θά διευθύνη ό 
κ. Ιούλιος Άούσεμπεργκ.

— Η καινούργια ταινία τοΰ *Έμιλ  Γιάννιγκς «Ό άγα- 
πημενος τού Θεού» τής οποίας ή σκηνοθεσία άνετέθη στόν 

ήδη νά «γυρίζεται». Συμπράττουν : 
Ολγα Γσεκοβα, Ρενάτε Μοΰλλερ. Μάξ Γκοΰλστροφ καί 

Χανς Μοξερ.

ΑΓΓΛΙΑ
_Αι εφημερίδες τοΰ Λονδίνου δημοσιεύουν άνακοινώσεις 

καθ ας τά κέρδη τής παραγωγικής έταιρίας ταινιών Μπρί
τις Ιντερνάσιοναλ Πικτσερς κατά τό τελευταϊον δωδεκά
μηνον ανήλθον εις 170 χιλιάδας λίρας στερλίνας, τά δέ 
τής εταιρίας L.A.B.C. διά τήν έκμετάλλευσιν τών θεάτρων 
ανηλθον εις 280 χιλιάδες λίρες στερλίνες.
ΡΩΣΣΙΑ

Την 25ην Αύγουστου έγένετο έν Μόσχφ μία κινηματο
γραφική διαλεξις είς τήν όποιαν παρέστησαν άντιπρόσωποι 
όλων, τών κλάδων τής κινηματογραφίας. Μεταξύ τών άλ
λων αναφερονται οί κ. κ. Λουνατσάρσκυ, Μαξίμ Γκόρκυ, 
Πουντοβκιν, Τζίγκα—Βερτώφ, Β. Σκιβόσκυ, Γκρίνφελτ κ.ά.

FILM KURIER
Καθημερινή Γερμανική Κινηματογραφική

Έφημερίς
Kothenersirasse 37 Berlin W 9

ο :ακ εκ τ» bepsainoh
Ό γενικός διευθυντής τής μεγαλειτέρας εταιρείας κι

νηματοθεάτρων τοΰ κόσμου, τής Παραμάουντ Ποΰμπλιξ 
Θήατερς, κ. Σάμ Κάτς έφθασε συνωδευόμενος ύπό τοΰ 
"Αϊκ Μπλούμενταλ είς τό Βερολϊνον, δπου θά παραμείνη 
έπί βραχύ χρονικόν διάστημα. Ό Σάμ Κάτς άποτελεϊ μίαν 
άπό τάς πλέον ίκανωτέρας καί σημαινούσας προσωπικότη
τας τοΰ κόσμου τών κινηματογραφ κών έπιχειρήσεων.

Ή «Παραμάουντ Ποΰμπλιξ Κόντσερν» έχει σήμερον 
είς τήν Αμερικήν 1563 κινηματοθέατρα, μέ μέσον δρον 25 
εκατομμυρίων θεατών τήν έβδομάδα. Καί ό άνθρωπος δ 
όποιος εύρίσκεται έπί κεφαλής τού κολοσσιαίου αύτοΰ 
οργανισμού είνε 38έτών. Ή σταδιοδρομία του είνε κατα
πληκτική.

Είς τήν νεότητά του καί τά φοιτητικά του χρόνια έλαβε 
μίαν πριότης τάξεως μουσικήν μόρφωσιν, χάρις είς τήν ό
ποιαν ήτο πιανίστας είς ένα άπό τά «Νικελόντεονς», τούς 
προδρόμους τών σημερινών σινεπαλλάς, καί τό όποιον έν 
τέλει κατιόρθωσέ νά άγοράση συνεταιρισθείς μέ τόν πα
τέρα του.Βραδύτερον ήγόρασε καί άλλα καί μετά ένα έτος 
συνεταιρίσθη μέ τούς άδελφούς Μπαλαμπάν οί: όποιοι ή
σαν ίδιοκτήται πολυαρίθμων τέτοιων κέντρων εΐς τό Σι
κάγον.

Τήν έποχήν έκείνην οί Τσούκορ, Λέμλε καί Φόξ δέν 
ήσαν παρά ίδιοκτήται μικρών κινηματοθεάτρων.

Ή εταιρεία Μπαλαμπάν καί Κάτς υπήρξε ή πρώτη εΐς 
τήν ’Αμερικήν ποΰ προεϊδε τό μέλλον τοΰ κινηματογρά
φου. Ή φήμη της είχε ήδη έξαπλωθή, δταν, τό 1917, έ
κτισε τό πρώτον θερινόν κινηματοθέατρον πολυτελείας, μέ 
πλεκτές πολυθρόνες, μέ συμφωνικήν ορχήστραν καί μέ 
πολλάς άλλας ριψοκινδύνους καινοτομίας, "ΐ,κτοτε αί έρ- 
γασίαι προώδευσαν άλματωδώς καί έφθασαν είς τήν σημε
ρινή της περιωπήν.

b Ε R FILM
Γερμανικόν κινηματογραφικόν περιοδικ’ν 

είς μέγα σχήμα
Ritiersfasse 71 Berlin, S.W όΒ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ
Ζητούνται έπειγόντως τακτικοί άνταποκριταί 

εις Λαμίαν, Κόρινθον, 'Άργος, Τρίκκαλα, Κα-1 
βάλλαν, Άλεξανδρούπολιν καί Κορυτσαν.

Οί έπιθυμοϋντες ν’ άναλάβουν, παρακαλοϋν- 
ται ν’άπευθυνθοΰν δι’ επιστολής των είς τήν 
διεύθυνσιν καί ν’άποστείλουν μαξύμέ’δύομικράς
φωτογραφίας διά νά τούς έφοδιάσωμεν μέ το 
δελτίον ταύτότητος καί τήν πρώτην άνταπόκρι- 
σιν, συμφώνως μέ τον έν τω περιοδικώ δημοσι- 
ευόμενον τύπον επαρχιακής κινήσεως.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

νϊα-™ιΓΈϊϊυφα
«Ό Δρόμος τοϋ Παραδείσου» είνε δ τίτλος τής 

νέας ταινίας όπερέττας, παραγ ■ γής ’Έριχ Πόμμερ 
τής Ουφα, τής οποίας τό «γύρισμα» έτελείωσεν ήδη. 
Τούς πρωτεύοντας ρόλους είς τήν νέαν αυτήν ομι
λούσαν ταινίαν τής«Οϋφα», ή οποία έξεδόθη είς δύο 
γλώσσας τήν γερμανικήν καί γαλλ κήν, κρατούν, είς 
μέν τήν γερμανικήν ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό Βίλλυ | 
Φρίτς είς δέ τήν γαλλικήν ή Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό 
Άνρύ Γκαράτ.

η’ΙπϊαΒΓ
ΤΗΣ ΜΠΡΙΤΙΣ ΙΝΠΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΤΣ

Ή γενική συνέλευσις τών μετόχων τής «Μπρίτις Ίν- 
τερνάσιοναλ» ή όποια συνήλθε τελευταίως, ώρισε δι’ έφέ- 
τος τό μέρισμα τών μετόχων της είς οκτώ τοϊς εκατόν. 
Τό περυμινόν μέρισμα ήτο δεκαπέντε τοϊς εκατόν.

Ή έκθεσις πεπραγμένων τοΰ Τζών Μάξγουελ ήτο τε
λείως αισιόδοξος. Ίδίφ ένδιαφέροντες ήσαν οί αριθμοί οί 
σχετικοί μέ τά οικονομικά τής πάγκο- “““ 
σμίου κινηματογραφίας, άπό τούς όποι
ους παραλαμβάνομεν τούς κυριωτέρουο:

Είς δλον τόν κόσμον υπάρχουν 55 
χιλ. κινηματογράφοι, εΐς τούς οποίους 
συχνάζουν κάθε έβδομάδα 250 εκατομ
μύρια θεατών. Είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας λειτουργούν 20.000 κινημα
τογράφοι καί είς τήν ’Αγγλίαν 4.000.

’Ολον τό χρηματικόν ποσόν πού έχει 
διατεθή είς τήν κινηματογραφικήν βιο
μηχανίαν, είς τάς διαφόρους χώρος, 
άνέρχεται συνολικώς εΐς 750.000.000 
λίρας στερλίνας, έκ τών όποιων είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας μόνον 400 έκα- 
τομ μύρια καί είς τήν ’Αγγλίαν 8ρ. ΑΙ 
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι εισπράττουν έτη- 
σίως άπό τήν πώλησιν τών ταινιών 50 
έκατομμύρια λιρών στερλινών, ένφ ή 
’Αγγλία μόνον 8.

Διά τήν κατασκευήν τών ταινιών δα- 
πανώνται έτησίως 35.000.000 λιρών, έκ 
τών όποιων τά 25 έκατομμύρια είς τήν 
’Αμερικήν.

Καταλήγων ό Τζών Μάξγουελ έτόνι- 
σε τά πλεονεκτήματα πού παρουσιά
ζονται είς τάς άγγλικάς κινηματογρα
φικός έταιρείας, όσον άφορφ τήν μετα
τροπήν τών φωτοναινιών των είς γερ-
μανοφώνους καί γαλλοφώνους.

! IMMli S1M ΓΜΡ
Πρό ολίγων ήμερων ήνοίχθη ή διαθήκη τοΰ ά- 

ποθανόντος τελευταίως Σάμ Γουώρνερ Τό οΰνολον 
τις κληρονομιάς του, ή οποία άποτελεϊται κατά τό 
μέγιστον μέρος άπό μετοχάς τής εταιρείας Γουώρ
νερ, άνέρχεται εις ένα περίπου έκατομμΰριον δολλα-
ριων.

Είς τήν Λίνα Μπασκέττ, τόν χήραν του, ό μα
καρίτης Γουώρνερ έκληροδότησε τό ποσόν τών εκα
τόν χιλιάδων δολλαρίων (7 1]2 εκατομμυρίων δραχ
μών) είς δέ τήν κόρην του ώρισε μέχρι μέν τοϋ 
21ου έτους τής ήλικίας της νά εχη τήν επικαρπίαν 
εκατόν χιλιάδων δολλαρίων, δταν δέ συμπλήρωσή τό 
21ον έτος θά άνακηρυχθή γενική κληρονόμος του
και λαβή εις τήν κατοχήν της δλην τήν κληρονο
μιάν.

ANAAIOPmaZIZ THZ ETAIPEI AS Γ07ΛΡΝΕΡ
'Η άπό καιρού σχεδιαζόμενη έ'κδοσις νέων μετο

χών τής αμερικανικής εταιρείας Γουώρνερ έπραγμα- 
τοποιήθη Αί νέαι μετοχαί είναι άξίας 15.000.000 
δολλαρίων, έξεδόθησαν δέ ύπό τήν έγγύησιν τής 
Τραπέζης Λέυντεν Στόν καί Σία, καί τής Γκόλντα- 
μαν Σάχς. Είναι ονομαστικής άξίας 20 δολλαρίαιν 
έκάστη καί θά διανεμηθούν κατά προτίμησιν είς 
τούς ήδη μετόχους τής Γουώρνερ κατ’ άναλογίαν 
μιας νέας πρός τέσσαρας παλαιάς.

Έν συναφείμ μέ τήν άναδιοργάνωσιν τής «ται- 
, ρείας, δ μίστερ Ρίτσαρ Φ. Χόΰτ, τή; τραπέζης Χέ- 
; ϋντεν Στόν καί Σία, άναλαμβάνει τά καθήκοντα τοΰ 
γενικού διευθυντοΰ τής εταιρείας.

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΜ ΤΗΣ ΦΟΞ

Σκηνή άπό τά Φόξ Φόλλις 1930
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WtMKCAHUA ΜΛΙΠ!
ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ II 

"Αδόρυβος, σταδεράς προβολής, ασφαλής κατά 
τής πυρκαϊάς, μεγάλης αντοχής 

ΔΥΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΊΕΟΠ 
ΒΡΙΣΤΟΚΡΗΤΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ 
“τριανον,

Πας νέος κινηματογράφος τάς προτιμά
ΗΠΟΚΛ. λΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙ’ ΟΛΜΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΔΒ

Γ. ZnOiWOS li L ΜΑΖΤΟΦΑΖ
Βούλγαρη 4 β—ΑΟΙΙΝ'ΑΙ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ —ΘΡΑΚΗ Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ 
Φράγκων 31—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

01 διευθυνταί ιών θεάτρων καί τών κινηματογράφων 
τής ’Ιρλανδίας, ίδίφ δέ οί τελευταίοι, δέν περνούν καθόλου 
καλά μέ τήν λογοκρισίαν ή όποια έχει έπιβληθή έκεϊ άπό 
καιροϋ. Είναι ^άφάνταστον μέχρι ποιου βαθμού φθάνει ή 
αύστηρότης τής λογοκρισίας, αδικαιολόγητος ώς έπί τό 
πλεϊστον καί βσυχνά παράλογος.

Τελευταίως ή κατάστασις έπεδεινώ9η τόσον πολύ, ώστε 
πρό ολίγων ήμερών μία επιτροπή τών διευθυντών θεά
τρων, κινηματογράφων καί ενοικιαστών κινηματογραφι
κών ταινιών τού Δουβλίνου, παρουσιάσθη εις τόν υπουρ
γόν τής Δικαιοσύνης τής ’Ιρλανδίας καί τοΰ έξέθεσεν δτι 
ύπό τάς συνθήκας ύπό τάς οποίας διεξάγεται ή λογοκρισία 
τών ταινιών καί τών θεατρικών έργων καθίσταται εξαιρε
τικά δυσχερής ή περαιτέρω συνέχισις τών εργασιών των.

Ή επιτροπή άνέφερεν δτι εις χρονικόν διάστημα ενός 
μηνάς, άπό 22 ταινίας πού έτρόκειτο νά προβληθούν, ή 
λογοκρισία άπηγόρευσε τάς 16.

Συγκεκριμμένως, κατά κινηματρογραφικάς έταιρίας πα
ραγωγής ταινιών, δ πίναξ τών άπαγορευθεισών έχει ώς 
εξής :

Γιουνάϊτεντ “Αριιστς είσήχθησαν 2, άπηγσρεύθησαν 2
Φέρστ Νάσιοναλ
“Εξπρές Φίλμ
Μετρά
Φόξ

I 6
3 
4

ΕΓΓΡΑΦΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. Κεντρικόν 
Φωτό Διρμίκη 
"Αοτρο Φίλμ 
Μ. Τζεζαϊρλίδη 
Χρ. Γαλήνης 
Άντ. Ίατρίδης 
Λ. Πετρόπουλος

Άμφισσα 1—7—930 μέχρι 30 — 1
Πάτραι 1 7—930 » SO-
Άθήναι 1 -8-930 SO
Λάρισσα 1-9-930 SO
’Ιωάννινα 1-8-930 » 30-
Χίος 1 -8-930 38—
'Αργοστόλι 1—9 -930 » 28-
Άθήναι 1-9-930 » 30—

ΑφΙΞΗΣ-^ΝΑΧΩΡΗΣ'ΤΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
Ή πρώτες φθινοπωρινές βραδυάτι- Σκούρας, δ γνωστός έν Αμερική μεγα- ποστέλλεται είς πάντα έμβάζοντα δρχ. 

κες δροσιές έκαναν αισθητή τήν μείωσι ' λοεπτχειρηματίας κινηματογράφων καί ) είς γραμματόσημο.
τής κινήσεως ατούς θερινούς κίνημα- 1 έπίτιμος πρόεδρος τής Γουώρνερ Μπρό- '
τογράφους. “Ηρχισαν μάλιστα νά έμ- , δερς. Ώς πληροφορούμεθα μάλιστα - 
φανιζωνται καί τά πρώτα έλαφρά έπα- 'φθάνει αύτάς τάς ήμέρας έκ Νέας Ύ- 
νωφόρια, τά όποια περνούν μαζύ των όρκης δ κ. Διπλαρακος άντιπρόσωπος 
οί πλέον λεπτεπίλεπτοι είς τόν όργανι- ' τοΰ κ. Σκούρα, δστις θά άναλάβη καί 
σμόν των θεαταί, διά νά προφυλάσ· ' τήν γενικήν διεύθυνσιν τής νέας αύτής 
σωνται άπό τήν...υγρασίαν. Κινηματο-Θεατρικής έταιρίας.

’Εννοείται δτι ένα καλό έργο, μία ώ-I 
ραία πρωταγωνίστρια, ένας συμπαθη
τικός είς τάς Άτθιδας ζέν-πρεμιέ, εΐνε I 
ικανοί^νά προκαλέσουν συγκέντρωσιν ‘ s u ,|ul| ν„Α„,,
εις τ^ ύπαιθρον και των πλέον, λεπτεπι- πχήν T0(j άρθρου 9, τοΰ άπαγορεύον- 
λεπτων υπάρξεων.ακόμη και εις εποχήν τΟς Γήν είσοδον τών ανηλίκων εις αύ- 
χειροτεραν. * * - τούς, και τόν όποιον ολόκληρον έδημο-

, ’* , f σίευσεν ό «Κινημ. Άστήρ» είς τό ύπ’
Δρασιηριιος προετοιμάζονται και αι 22 τεύχος, όμιλεΐ ώ; γνωστόν και 

χειμερινά! α’ίθουσαι τών κεντρικών κι- ' · καταρΐισμοϋ τριών συιιβουλίων 
νηματογραφων τής πρωτευούσης καί είς τά ότοία χαμβάνη μέρος καί 
τοΰ Πειραιώς^ Ολοι οι διευθυνταί α- θνά εις αντιπρόσωπος τής II. Ε. Κ. 
μιλλώνται ποιος θά παρουσίαση τήν κατόπιν διαταγής τού ύπουργείου 
καλυτεραν αίθουσαν μέ τά πλέον άνα- τών ’Εσωτερικών, τό Διοικ. Συμβού- 
παυτικά καθίσματα, τόν ωραΐον άλλά λιον τής α. Ε. Κ. ώρισε τούς εξής άν-

“Ο νέος περί κινηματογράφων νό
μος δ όποιος έτέθη ήδη είς ίσχύν, 

■ · - - " Ο .Λ,'. ο/...,,-

ΔΓ εγκυκλίου τού ύπουργείου τών 
Εσωτερικών έντέλλονται αί διοικητικά! 
καί άστυνομικαί άρχαί τοϋ Κράτους, 
δπως προβώσιν είς τήν έφαρμογήν τοΰ 
νέου περί κινηματογράφων νόμου καί 
είς τήν συγκρότησιν τών προβλεπομέ- 
νων ύπ’ αύτοΰ έπιτροπών πρός έκδοσιν 
αδειών καί έποπτείαν τής λειτουργίας 
τών κινηματογράφων.

12 930 
6-931 
7—931
8-931 
7—931 
7-931

- 2-931 
■ 8—931

’Ανεχώρησε διά Κωνσταντινούπολιν ό κ. 
γεν. διευθυντής τής Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον.

— Έπέστρεψεν έκ Βιέννης καί Βερολίνου δ κ. 
Δαμασκηνός.

— Άνεχώρησε δι’ Ευρώπην ό κ. Α. Άναστασιάδης.
— Έτέστρεψεν έκ τοΰ άνά τήν Ευρώπην ταξειδίου του 

δ κ. Ε. Μαυροδημάκης, διευθυντής τής νέας έταιρίας ται
νιών «Μαύρο Φίλμ».

— ’Ετέστρεψεν έξ Εύρυιπης δ κ. I. Κουρουνιώτης.

Φ. Χάρλεϋ,

θ.

και γλυκυν φωτισμόν και γενικώς μιαν τιπροσωπους της ε’ις τά διάφορα συμ- 
α’ίθουσαν ικανήν νά προκαλεση συγ- βούλια. Είς τό συμβούλιον λογοκρισίας 
κέντρωσιν τοΰ καλυτέρου κόσμου. :__ __________ „τ„.

01 άναγνώσταί μας έχουν μίαν ιδέαν 
τών έπισκευών καί διαρρυθμίσεων τών 
κεντρικών κινηματογραφικών αίθου- ! 
σών, άπό τά γραφέντα είς προηγούμενα 
τεύχη τοΰ «Κινηματογραφικού Άστέ
ρος». Είς τόν Πειραιά καί ό τρίτος κεν
τρικός Κινηματογράφος, τό «Σπλέντιτ», 
τών προοδευτικών νέων άδελφών Για- 
μαλίδη, έφοδιάζεται μέ ήχητικά μηχα
νήματα. Οΰτω λοιπόν τό «Χάϊ Αάϊφ» 
έχει μηχανήματα ήχητικά R. C. Α. 
Pholophone, τό «Κάπιτολ» πρώην «’Ο
λύμπια», διά τήν εύπρεπεστέραν έμφά- 
νισιν τοΰ όποιου δ κ. Γλυτσός έδαπά-1 
νησε πλέον τών 150 χιλιάδων δραχμών ' 
έχει ήχητικά μηχανήματα « Σούπερφον» | 
τό δέ «Σπλέντιτ» τό όποιον έπίσης 
καλλωπίζεται μέ έξαιρετικό γούστο έγ-

ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΑΙ-ΦΟΓΡΑΦΙήΙ

Αί καταλληληλότεραι φωτογραφίαι μεγέ- 

δου; 20X26 (σκηναί άπο διάφορα νεώτεροτ α

μερικανικά έργα) διά κάδρα πρός στολισμόν 

γραφείων καϊ δωματίων, εις μεγάλμν συλλο

γήν, πωλοΰνται εΐς^τά γραφεία μας, (Κολω- 

νοΰ 68, “Ανω πάτωμα) καί άποστέλλονται είς 

τούς έπιδυμοΰντας έκ των' έπαρχιων, αντί δρ 

ΔΕΚΑ έκαστη

■ κινηματογραφικών ταινιών, τακτικόν 
ν μέν μέλος τόν κ. I'. Παπαστόφαν ά-

(ναπληρωτήν δέ αύτοΰ τόν κ. Βάγγον 
Βακογιάννην' είς τό συμβούλιον περί 
παροχής άδειας λειτουργίας κινηματο
γράφων, τακτικόν μέν μέλος τόν κ. 
Π. Γκρέτσην πρόεδρον τής Π. Ε. Κ., 
άναπληρωτήν δέ αύτοΰ τόν κ. Κ. Χλο- 
ΐδην καί είς τό άνώτατον συμβούλιον 
(τήν δευτεροβάθμιον ούτως είπεϊν έπι- 
τροπήν) τακτικόν μέν μέλος τόν κ. Θ. 
Δαμασκηνόν, άναπληρωτήν δέ αύτοΰ 

ί τόν δικηγόρον καί βαθύν γνώστην τών 
κινηματογραφικών ζητημάτων κ. Διο-

, νύσιον Ααζάνην.
I Είς τσς άνωτέρω έπιτροπάς, κατό- 
1 πιν ειδικής διαταγής, ηρχισαν ήδη νά 

κακκωπιςεται με εςαιρειικο γούστο εγ- ύποβάλλωνται, συμφώνως τφ νόμφ, αί 
καθιστρ. μηχανήματα γερμανικά«Κλάγκ , οχειικαι α.τησεις προς παροχήν άδειων. 
Φίλμ». Τοΰ «Κάπιτολ» αί έγκαταστά- I *
σεις, τοΰ όποιου μέχρι σήμερον ήσαν | 
μόνον μέ σύστημα «Βίταφον», πληρο
φορούμεθα δτι πλουτίζονται κμί μέ τό 
έτερον τών συστημάτων, δηλαδή τοΰ γ--------' ■ . - „
«Μούβιτον», τό όποιον άσφαλόίς θά θεατας του κινηματογραφ υ, 
είναι εκ των νεωτερων και τελείστε- 
ρων, αν, ως βεβαιοΰται, τοποθετηθή 
συστήματος Saf-Ray, έξ έκείνων τά ό
ποια άντιπροσωπεύκι ή εταιρία «Φραγ- 
κέτη—Άρτέμη». Μέ τού αύτοΰ συστή
ματος μούβιτον θά έφοδιασθοΰν, ώς 
έγράψαμεν καί είς τό προηγούμενον 
τεύχος, καί αί μηχανικοί έγκαταστά- 
σεις τοΰ νέου κινηματοθεάτρου «Τρι-, - ----,,Γ — - .. , ■ ,-
ανόν». । του δπως έξυπηρετήση πλήρως τους ,α-

Τό «Αττικόν» θά λειτουργήση έφέ- άρ. 22 ε. ε. τεΰχος» ολόκλη,ρον^τόν νό
τος όριστικώς πλέον ύπό τήν διεύθυν-

Σκούρα, συγκεκριμμένως δέ φέρεται ώς προμηθευωνται ευκόλως πάντες οι εν- , νπ -__ S____ Λ..—ΓΓΑ r../cri milAA/W Γ»-κύριος επιχειρηματίας ο κ. . , .

Καί μία άλλη πληγή, μελετάται νά 
προστεθή είς τάς τόσας άλλας πληγάς 
πού έχει δ δύσμοιρος αυτός κινηματο
γράφος είς τήν Ελλάδα. Αυτήν δέ τήν 
πληγήν, ποιος νομίζετε μελετά νά τήν 
άνοιξη εις τό κινηματογραφικόν σώμα ; 
Ποιος άλλος θέλετε νά εΐνε δ μεγα- 
λείτερος έχθρός τοΰ κινηματογράφου ; 
Ποιος άλλος ήμποροΰσε νά υιοθέτηση 
μίαν γνώμην τόσον τερατώδη οϊαν 
τήν έφαντάσθη ή περίφημος αυτή μου
σική πληγή τού τόπου μας, δ κ. Μ. 
Καλομοίρης ; Καί ποιος άλλος ήμπο
ροΰσε νά λάβη μίαν τόσον σοβαράν 
άπόφασιν καταδικάζουσαν ένα κόσμον 
δλόκληρον χωρίς καν νά σκέπτεται νά 
τόν καλέση είς άπολογίαν ; Ποιος άλ
λος άπό εκείνον, τόν οποίον κακαί ει
σηγήσεις μελών τών Π.Ε.Κ. έταξαν 
μεταξύ τών έπιτίμων μελών του ;

Ό ύπουργός τής Παιδείας κ. Πα- 
πανδρέου—διότι περί αυτού πρβκειται 
—κατόπιν σχετικής είσηγήσεως τοΰ πε- 
ριφήμου «Πρωτομάστορα» Μανώλη 
Καλομοίρη, δτι δήθεν οί μουσικοί μέ
νουν είς τούς δρόμους έξ αιτίας τής 
έπικρατήσεως τοϋ όμιλούντος κινημα
τογράφου είς τόν τόπον μας καί έξ 
άφορμής τής μελετωμένης ίδρύσεως τοΰ 
’Εθνικού Μελοδράματος, πρόκειται νά 
είσηγηθή είς τήν προσεχή σύνοδον τής 
Βου/ιής, νομοσχέδιου περί έπιβολής 
φορολογίας μιας, δραχμής κατά είσιτή- 

I ριον είς τούς κινηματογράφους. Είς 
έπισροπήν άποτελουμένην έκ τών κ. κ. 
Π. Γκρέτση προέδρου τής Π. Ε Κ., Γ. 
Παπαστόφα γεν. γραμματέως καί *Ηρ.  
Οικονόμου Συμβούλου τής Η.Ε.Κ. συ- 
νοδευομένη καί ύπό τοΰ Νομ. Συμβού
λου τής Π.Ε.Κ. δικηγόρου κ. Δ. Λόν- 
του, ήτις έπεσκέφθη πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον τόν κ. Παπανδρέου, έδή- 
λωσεν ό κ. 'Υπουργός καί έπίτιμος 
πρόεδρος τής Π.Ε.Κ., δτι ή άπόφασίς 
του εΐνε άμετάκλητος, διότι τήν φορο

λογίαν αυτήν ευρίσκει πλήρως δικαιο- 
εΐπε, πρέπει 

ώς πα-

Συνιστάται είς πάντας τούς επιχειρη
ματίας κινηματογράφων ολοκλήρου τής 
Ελλάδος, άκόμη καί είς τούς απλούς 
;__ ί = ι, νά προ-
μηθευθοΰν καί μελετήσουν έπισταμέ- 
νως τόν σχετικόν νόμον περί λειτουρ
γίας κινηματογράφων, διότι είς ούδέ- 
να, έν οΰδεμια περίπτώσει επιτρέπεται 
άγνοια νόμου. Πάσα δέ παράβασις αυ
τού προερχόμενη άπό άγνοιαν τών σχε
τικών άρθρων τοΰ νόμου, θά ζημιώση 
αυτούς τούτους τούς έπιχειρηματίας.

Ό «Κινημ. Άστήρ» έν τή έπιθυμία λογημένην. Μία πρόοδος, 
— 2ζ———ή-- κ. νά άποζημιώνη καί άνέφερεν

ί ναγνώστας του, έδηιιοσίευσε είς τό ύπ’ ράδειγμα τό αύτοκίνητον τό όποιον 
άρ. 22 ί. ?. τείχος, ολόκληρο»' Τ'"’ νά.1 άπεζημίωσε τόν άμαξαν, τήν σιγαρο- 

„........... μον μετά τοΰ σχετικού έκτελεστικοΰ ποιητικήν μηχανήν ή οποία άπεζημί-
σιν τών νέων ένοικιαστών άδελφών διατάγματος, διά νά δύνανται νά τόν ωσε τούς έργάτας σιγαροποιούς κ.α.
-■ ■ - προμηθούεεττ™ εί::ό?Λ” Πρό τής επιμονής αυτής, τού κ; Ύ-

Σπϋρος διαφερόμενοι. Τό σχετικόν φύλλον ά- πουργοΰ ή επιτροπή άπεφάσισεν δπως
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ύποβάλη είς αύτόν α’ίτησιν μετά σχετι-1 Απο ποΰ άλλοΰ καί δχι άπό τόν όμι- 
κοΰ ύπομνήματος διά τοΰ όποιου νά Ρ^ ,.....------- '
άποκρούη τά έπιχειρήματα αύτά καί νά j Ιθ Κράτος , „. ΛΚ.
ζητήοη όπως πρό πάσης σχετικής συζη- μέρος τών έσόδων τής φορολογίας των 
τήσεως άκουσθή καί ή γνώμη τής Παν. δημοσίων θεαμάτων διά νά διόση είς 
Ένώσεως Κινηματογράφων. Τ ”

Ή ένέργεια δμως αύιή τής Π.Ε.Κ,, 01 αρμόδιοι 
ή τόσον άξιέπαινος πρέπει παραλλή-1 είναι εκείνος 
λως νά ένισχυθή καί ύφ’ ολοκλήρου 
τοΰ κινηματογραφικού κόσμου τής Ελ
λάδος παντοιοτρόπως, διότι δεν είνε 
δυνατόν πλέον δ κινηματογράφος νά 
έπιβαρυνθή καί μέ άλλας φορολογίας. 
Ή ήδη ύφισταμένη φορολογία είνε τό
σον βαρεία, βαρυτέρα τών υφισταμένων | 
εις δλα τά πεπολιτισμένα Κράτη, θά 
σημάνη ασφαλώς τήν διάλυσιν τών έπι- 
χειρήσεων τοΰ είδους αύτοΰ έκ τών 
οποίων αποζούν χιλιάδες ολόκληροι βιο
παλαιστών. Ή πρόσθετος φορολογία 
μιάς δραχμής κατά είσιτήριον είς τούς 
κινηματογράφους έπί τφ λόγφ δτι δέν । 
χρησιμοποιούν ορχήστραν, είνε πραγ-, 
ματικά τερατώδης. Δηλαδή, προκαλεϊ- । 
ται ή διεύθυνσις ένός οίουδήποτε κεν- ί 
τρικοΰ κινηματοθεάτρου, τό όποιον θά | 
πραγματοποιήση 2.000 εισιτήρια ήμερη- j 
σίως, τά πληρών η Ισάριθμο, μονόδραχμα 
είς τούς μή έργαζομένους μουσικού; 
ένφ διά τήν διατήρησιν τής ορχήστρας 
ούδέποτε έπλήρωνε πλέον τών χιλίων 
δραχμών ήμερησίως. Καλούνται έπίσης 
λαϊκοί κινηματογράφοι οί όποιοι ούδε- 
ποτε διατηρούσαν ορχήστραν άλλά ήρ- 
γάζοντο μέ μίαν ηλεκτρικήν πιανόλαν, । 
νά πληρώνουν καί αύτοί τόν άνάλογον 
φόρον είς τούς κηφήνας.

‘Ημείς, μολονότι δέν διακρινόμεθα 
διά τάς οικονομολογικά; μας γνιόσεις, 
θεωροΰντες δμως τό μέτρον τούτο αρ
κετά καταστρεπτικόν διά τάς κινημα
τογραφικός επιχειρήσεις, νομίζομεν 
δτι τό κράτος πρέπει νά εύρη, έάν θέ
λει πόρους, άλλοΰ. Ώ; πρόχειρον μέσον 
δέν πρεπει νά εύρίσκεται ό κινηματο
γράφος. Προσφέρει τόσα, ι" 
άλλη έπιχείρησις. Γ 
άναλόγως, ώς εϊπομεν καί άνωτέρω, 
τών οικονομολογικών μας γνιόσεων, δύο 
τρόπους έξευρέσεως χρημάτων διά τούς 
σκοπούς τούς οποίου; προβάλλει δ κ. 
Υπουργός τής Παιδείας. j' iuuuui| cv rMJIjVCJl

Πρώτον νά χρησιμοποιήσω τήν όπι- φεϊον έκμεταλλεύσεω: 
σθίαν πλευράν τών κυτίων τών πυ- 'λί, " ' '
ρείων πρός έκμετάλλευσιν διαφημί- δελφοί . ......................
σεων, πράγμα τό όποιον καί ύπό τάς > θά έχη πρός έκμετάλλευσιν τάς παρα- 
σημερινάς άκόμη συνθήκας, δύναται νά \ γωγάς τής αμερικανικής έταιρείας Κο- 
φέρη εισόδημα αρκετών εκατομμυρίων : λούμπια» ή οποία θεωρείται μία τών 
τό έτος καί δεύτερον νά μελετηθή ή σοβαρωτέρων παραγωγικών εταιριών, 
πρόσθετός εξ ενός έστω λεπτού τή; Αι ταινίαι τοΰ νέου αύτοΰ γραφείου εί- 
δραχμής κατά χιλιόγραμμου άλατος , ναι δλαι όμιλοΰσαι, οί πλεϊστοι δέ τών 
φορολογία, δυναμένη νά άνέλθη έτη- πρωταγωνιστών έκ τών γνωστότερων έν 
σίως είς 4,000,000 καί πλέον δραχμών. , Έλλάδι. Μέχρι σήμερον δυστυχώς έν

Άλλά μήπως είναι αύτά μόνον; Τό | Έλλάδι μία μόνον ταινία παραγωγής 
Κοάτοσ δέν παοενώσυσε τηί^ nAnnn- । «Κολούμπια» προεβλήθη, ή όποια δμως

; καίτοι μικρά είς μήκος, άφησε τάς κα- 
εντυπώσεις προβληθεϊσα άπό

ιού «Σαλόν Ίντεάλ» κατά 
τήν περισυνήν περίοδον. Πρόκειται

λούντα κινηματογράφον"; Διατί λοιπόν 
ν ; δέν χρησιμοποιή καί ένα 

' ις τών

κατάσκοποι», «Μυστηριώδες ταχυδρο- 
μεϊον», «Άννυ Λώρη» καί «Αί δύο 
άδελφαί».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Οί άντάρται τοΰ νόμου», «Τό μυστη
ριώδες ταχυδρομεϊον», «Γυναίκα τί- 
γρις», «Οί λύκοι τοΰ άέρος» καί διά
φοροι κωμωδίαι. Μοΰσιος
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Πιτζάμες» έπιτυχώς, «Σπηλιά τοΰ τρό
μου» έπίσης έπιτυχώς, «Ό έρως θρι
αμβεύει» μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «Βό
ρειος Πόλος» καί «Οί τέσσαρες διά
βολοι» μέ τήν βασίλισσαν τοΰ κινημα
τογράφου Ζανέτ Γκαίϋνορ. Βουτσινας

ΧΑΛΚΙΣ
Πάνθεον. Προεβλήθησαν μέ έπιτυ

χίαν τάέργα «Άσφάλι»,«Τό λαγιαρνί», 
«Τό δαχτυλίδι τής αΰτοκρατείρας»,«"Ο
ταν οί άνδρες αγαπούν» καί «Κρυφή 
άγάπη».

βΐπούφαλο. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«‘Η αιχμάλωτος», «Ή έξόντωσις τών 
ληστών», «Ή σπείρα τών ανόμων» καί 
«Ή κιβωτός τοΰ «Νώε».

Λούξ. Δι’ ολίγον χρονικόν διάστημα 
Ήέκοψε τάς έργασίας του. ’Ανακαινίζει 
τελείως τήν χειμερινήν του αίθουσαν, 
θά μάς παρουσιάση δέ, ώς υπόσχεται, 
εκπλήξεις. ' Ακρο·&αλασσίτης

Μ. ’Αλέξανδρος. Κατά τό περασμένο 
δεκαπενθήμερο ό κινηματογράφος πέ
ρασε περίοδο νέκρας. Προεβλήθησαν 
άνεπιτυχώς τά έργα «Πριγκήπισσα τής 
Τσάρδας», «Χρυσοθήραι», «Μεταξύ άν- 
θρώπων καί θηρίων» καί «Μονάιςριβη».

Κωνσταντας

Πανελλήνιον (ηχητικός). Προεβλή
θησαν «‘Ο λευκό; γάμος» καί δύο ται- 
νίαι τοΰ κ. Δελανάρδου συνοδείρ γραμ
μοφώνου. Τό περίεργον είναι ότι ένφ 
ό κ. Δελενάρδος διαδίδει καταλλήλως 
ότι δίδει παραστάσεις έντολή (chici) 
καί διά λογαριασμόν τοΰ υπουργείου 
‘Υγιεινής κατορθιόνει δέ νά λαμβάνη 
καί χρήματα άπό τούς διαφόρους Δή
μους—συγκεκριμμένως δέ έλαβε άπό 
τόν Δήμον Σερρών δρχ. 1500 καί τόν 
Δήμον Δράμας δρχ. 1000—εισπράττει 
άρκετά ακριβόν είσιτήριον, άγνωστον 
διά ποιους λόγους.

Μέγας. Προεβλήθησαν «Οί βασιλείς 
τοΰ αίθέρος» καί τά πρώτα έπεισόδια 
τοΰ έργου «Αί περιπετειαι τοΰ Τζάκ 
Ντέμσεϋ.

Οϋφα.*'Ο  κυκλών τοΰ Τεξάς», «Ντόν 
Μικέ», «Τά άφροδίσια πάθη» καί διά
φορα ζουρνάλ.

Παναρέτου. Προεβλήθη Ή κυρία 
μέ τά έκατομμύρια» καί ή ταινία «Ή 
έλονοσία έν Έλλάδι» προσφορφ τοΰ 
Δήμου.

ΈΌ·ν. Κήπος. Έτερμάτισε τάς πα
ραστάσεις του ό θίασος Ξύδη.

I ΒΟΛΟΣ
Έπί τέλους . ή πόλις μας χάρις είς

κή αυτοθυσία», «Ή πριγκήπισσα Λου- 
λοϋ», «Ό κινέζικος παπαγάλος», «Ή 
σκλάβα τής έρήμου», «Οί ήρωες τής 
οθόνης» μέ τόν Πάτ καί Πατασόν καί 
«Ό σωματοφύλαξ τής κυρίας μου». 
Προσεχώς «Τό πεπρωμένον τοΰ μικρού 
δεκανέως».

Ζενίϋ·. Προεβλήθησαν «‘Ο λευκός 
σεΐχης», «Έρως καί σπόρ», «Τραγω
δία ωκεανών», «Τό μαΰρο ντόμινο», 
«Ό έκβιασμός», «Άπηγορευιιένοι καρ
ποί» καί «Τό ρόδον τής Σταμπούλ».

Κυψέλη. «Ό έβδομος ούρανός», 
«Ό καταρράκτης τοΰ θανάτου», «Ό 
τελευταίος άνδρας έπί τής γή;», «Ό 
τυχηρός τυχοδιιόκτης >, «Ή προδοσία» 
καί κωμωδίες. Προσεχώς «Ό μαΰρος 
Τζάκ». Άνδριόπουλος
ΞονΘη

Μέγας. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Η 
κυρία δέν θέλει παιδιά», «Τό νοΰ σας 
άπό τής χήρες», «Κορίτσια προφυλα- 
χθήτε», διάφορα ζουρνάλ, μία ταινία 
περί αλκοολισμού καί ή ταινία τών α
γίων τόπων.

Ώραία Θέα. Προεβλήθησαν «Ή βα
σίλισσα τής καλλονής», «’Η τιμωρία», 
«Ντάγκφιν»,«Κούκλες θεάτρου», «Πρίγ- 
κηψ φοιτητής», «Γυναίκα διάβολος» 
καί «Τό συνοικέσιον». Καζαντζής
ΖΜχΥΝ^'·»!

Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Ό ωραίος Μπροΰμελ», «Ή κοιλάς 
τσΰ τρόμου», «Έκδίκησις»,«Αίμα Τσιγ
γάνων», «Τό σπήτι τού δημίου», «Γυ
ναίκα καί νευρόσπαστο», «Τραγικός 
πύργος», «Πρίγκηψ καί άπάχισσα», 
«Λήθη παρελθόντος», «Ζήτω δ έρως»,' 
«Λευκός διάβολος», «Νάσαι κοκέττα», 
«Τά έπτά θανάσιμα μαχαίρια» καί «Γυ
ναίκα μέ τό κοράκι». Ι.Γ.
Μ-ΤΥΛ-ΙΝΗ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν «‘Ο πρί
γκηψ τών ’Ινδιών», «Τά γαλάζια κε
ριά-, «Τά ανθρώπινα ράκη», «Πάνω 
τά χέρια», «Ό έκδικητής» καί «Ό 
λευκός γάμος». Προσεχώς «Οί λησταί 
τοΰ ’Ολύμπου» καί «Μυστικός ταχυ
δρόμος». Σωφρονιάδης
ΧΙΊΤ

’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα 
< ‘Η κυρία μέ τήν μάσκα» καί «Τρελλή 
εύτυχία» άμφότερα έπιτυχώς. Προσε
χώς «Τσάρος καί Ρασποϋτιν».

Έπίσης δ θίασος Βεάκη—Γονίδη δί
δει έπιτυχώς παραστάσεις μέ έκλεκτήν 
συγκέντρωσιν κόσμου.

Λούξ. Προεβλήθησαν «Τά γαλάζια 
κεριά» τό όποιον δέν ήρεσε, «Οί λη
σταί τοΰ ’Ολύμπου», «Γκράν Πρί» καί 
διάφορες κωμωδίες. Προσεχώς «Ό 
Τρωικός πόλεμος».
Λ4ΡΙΣΣΑ

Φρούριον. Προεβλήθησαν «Τά γαλά
ζια κεριά», «’Αεροπορικόν δράμα», 
«Ταξί μεσονυκτίου», «Τρελλή Αόλα», 
«Συμμορία τών έκατόν», «Ή νήσος 
τών ονείρων», «Μία νύχτα στό Λονδΐ- 
νον», «Φαύλος κύκλος», «Τελευταίος 
χορός», «Ό κινηματογραφιστής», Οί

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚβΛλ'θΕ’ί’Αθηνών)

Κρυστάλ. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Έμδεν», «Πώς γλεντά δ Γιάννης», 
«Κβό Βάντις Κύριε», «Σάρξ καί διά
βολος», «Δεσποινίς δακτυλογράφος», 
«'Αγνή Σουζάνα», «Χορεύτρια τών 
Θεών», «Άπηγορευμένη ευτυχία», «Φι
λώ τό χέρι σας μαντάμ» καί «Έξόρμη- 
σις πρός τόν χρυσόν».

ΉΪύσια. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Σουνίτα», «Ό κόμης τοΰ Τεξάς», «Ή 
δακτυλογράφος», «Τό ρόδον τής Σταμ- 
πούλ», «Τό δακτυλίδι τής αύτοκρατεί- 
ρας», «‘Η κατάσκοπος τοΰ σεΐχη», «Ό 
άετός τοΰ πολέμου», «Δεσποινίς Μπο- 
ξέζ» καί «Καζανόβας». Στροϋμηος 
Θ ΣΣλΛΟΝ'ΚΗ

Πο-τέ. Προεβλήθη τό έργον «Καλό- 
γηρος καί κοκόττα».

Κιγχ Ζόρξ. Προεβλήθησαν «Ό υι
ός τοΰ σεΐχη», «Ναύτης μέ τό στανειό»

Σειρήν τών τροπικών».
Σαλαμίς. Προεβλήθησαν τά έργα 

«Μακρυά άπ’ τόν κόσμο» τής όποιας 
έκάη ολόκληρος ή τετάρτη πράξις κατά 
τήν προβολήν «Οί κοζάκοι» καί «Ή 
γυμνή γυναίκα».

Καστέλια. Προεβλήθησαν «Τό γα
λάζιο ποντίκι», «Φρίτς ό πυγμάχος», 
«Τρεις νύχτες ένός Δόν Ζουάν» και 
«Μπροστά στό ίκρίωιια».

Λ. ΙΙϋργος. Προεβλήθησαν τά φίλμ 
«Άνθρώρινη δικαιοσύνη», «Νοσταλγία» 
καί «Ερωτικά γυμνάσια».

Χαρίλαος. «Μπέν Χούρ», «Μυστηρι
ώδης φωτογράφος» καί «Παληάτσος 
τής ζωής».

Καραβάν Σεράϊ. Προεβλήθησαν τα 
έργα «Κοζάκοι», «Κτηνώδη πάθη» καί 
«’Αντίο νεότης».

’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή σειρήν 
τών τροπικών», «"Ηρως έπτά θαλασ
σών» καί «Μάτα Χάρι ή κατάσκοπος».

Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν «Ό ούρα- 
νός τή;“δόξης» καί «"Οασις έρωτος.

Άχίλλειον. «"Οταν ή σάρξ υποκύ
πτει», «‘Η κόρη τοΰ βορρά» καί «Καρ
διά χορεύτριας».

Τσιμισκη. «Σόνια» μέ τήν Σβάνσον 
καί «Ό νόθος».

Παραλίας. «Παρισινές νύχτες καί 
«Μαθητευόμενος στρατηγός». ■

Φοΐνιξ. «Λούπιγκ δή λούπ».
"Αλσος. «Νεανική μέθη».
Ζάππειον. «Κίτρινοι Πειραταί».
Μοσκώφ. Προεβλήθησαν «Ή ό

γδοη γυναίκα ποΰ μπαρμπλέ» καί 
«Φ ιωχόκοσμος».

"Ηρχισαν αί προετοιμασίαι είς τούς 
χειμερινούς κινηματογρ. Λέγεται δτι 
τά Διονύσια θά αντικαταστήσουν τά 
ήχητικά μηχανήματα μέ τοιαΰτα συ
στήματος Κλάγκ. ’Επίσης τοΰ αύτοΰ 
συστήματος μελετοΰν νά έγκαταστή- 
σουν καί οί νέοι κινηματογράφοι «Λευ
κού Πύργου» καί «Ήλύσια».

Άλχακάν
ΠΑΤΡλι

Άλάμπρα. Προεβλήθησαν «Τραγι

ξιν λειτουργίας τών νέων ηχητικών μη
χανημάτων του, συστήματος «Κλάγκ— 
Φιλμ», ό έπί τής όδοΰ Άχαρνών κινη
ματογράφος «“Αρης» μέ άρκετά Ικανο
ποιητικά άποτελέσματα. Ώς πρώτον έρ
γον προεβλήθη τό «’Ερωτικόν βάλς»— 
κόπια μούβιτον—τοΰ οποίου δλοι οί ή
χοι καί φώναί άπεδόθησαν άπολύτως 
τέλειαι. ’Ιδιαιτέρως έθαυμάσθη ή κα
θαρά προβολή τοΰ έργου, ή οποία δύ 
ναται νά χαρακτηρισθή μάλλον στερεο.- 
σκοπική. Τούτο δέ οφείλεται είς τήν 
νέαν μηχανήν προβολής συστήματος 
Mechau τήν οποίαν έπρομηθεύθη άπ’ 
εύθείας έκ Γερμανίας κομισθεϊσα συγ- 
vr.Avr.v- ..λ -ά ήχητικά μηχανήματα

I τόν λαόν θέαμα; "Η μήπως νομίζουν 
„ί /s.-L §τι ή κινηματογράφος 

οζ.ζ.νυς ό όποιος ήμπορεϊ νά 
ί λύση τό οικονομικόν πρόβλημα τής χώ
ρας καί νά ίσοσκελίση τόν προϋπολο
γισμόν.

’Εν πάση περιπτώσει, έλπίζομεν δτι 
έπί του ζητήματος αυτού θά επικρα
τήσουν σώφρυνες άντιλήψεις καί δέν 
θά θελήσουν οί αρμόδιοι νά ένεργή- 
σουν παρά πάσαν λογικήν, διότι έν γΛΐ η ΑΛ —Τ  —~
τύχης των οί έπιχειρηματίαι έκεΐνοι οί 1 
όποιοι θά ανεχθούν νά πληρώνουν τό j 
νέον αύτό χαράτσι καί δέν θά θελή- ' -- ,- -------
σουν νά μεταβάλουν τάς αίθούσας τών οαν σωματεΐον, ή μάλλον άνασυνέστη- 
κινηματοθεάτρων των είς άποθήκας 1 ~~ 1
τυρού ή σανού, διά νά εΰρουν έπί τέ
λους καί αύτοί τήν ησυχίαν των καί οί 
αρμόδιοι-

τοιαύϋη περιπτώσει θά είναι’ άξιοι τής | ίκλΖκ-ΦίΖμ»'1 
τύχης των οι επινειοηιιατίαι έκείνω <>ί ' ^ικμ ■

Ή μία μετά τήν άλλην αί ξέναι α
σφαλιστικοί έταιρεϊαι έγ καταλείπουν 
τήν ‘Ελλάδα. Μία ή δύο έξ αυτών αί 
όποϊαι άνελάμβανον τήν ασφάλειαν καί 
κινηματογραφικών ταινιών, έγκαταλεί- 
πουν καί αϋταί τήν χώραν μας καί ήδη 
αί κινηματογραφικοί ταινίαι θά μέ
νουν άνασφάλισται πρός μεγάλην ζη
μίαν αυτών πάλιν τών κινημ. έπιχειρή- 
σεων. Πρό τοΰ κινδύνου αύτοΰ, δλα τά 
έν Έλλάδι γραφεία ταινιών πρέπει νά 
φροντίσουν νά αύτασφαλίζονται καί τό 
καλύτερον άκόμη θά είναι νά άναλάβη 
ή Π.Ε.Κ. τήν δημιουργίαν τοΰ οργανι
σμό » αύτοΰ. ‘Ο κίνδυνος πυρκαϊάς τών 
ταινιών, οίαδήποτε μέτρα καί άν λαμ- 
βάνονται, παραμένει πάντοτε κίνδυνος, 
διά τοΰτο αί έπιχειρήσεις πρέπει σο
βαρώς νά μελετήσουν τό ζήτημα τοΰτο

-> κινηματο- ι ,θ όποιον θά είναι ωφέλιμον καί ατό 
οσα ούδεμία ^λλας άκόμη απόψεις. ’ Ας συζητήσουν 

Καί προτείνομεν, σοβαρώς τήν ύπόδειξίν μας ναύτην οί 
ιεν καί άνωιέρω, —x------ n 'ένδιαφερόμενοι καί θά ϊδουν πόσον 

ωφέλιμον θά είναι ένα τοιοϋτον με
τράν.

Ίδρύθη έν ’Αθήναις καί νέον γρα- 
Γ"-· έ“μ?τ~?.?.;'·“ως κινηματογραφι

κών ταινιών ύπό τήν έπωνυμίαν «’Α
ί ίαντίκου». Τό νέον γραφεϊον 

1 Cllrtl »· —~ ----- --

Οί μηχανικοί κινηματογράφων ίδρυ
σαν σωματεΐον, ή μάλλον άνασυνέστη- 

| σαν τό παλαιόν τοιοϋτον. Οδτω τήν 
ι 3ην παρ. μηνός είς τήν αίθουσαν τοΰ 
’Εργατικού Κέντρου ’Αθηνών συνήλ
θαν περί τού; τεσσαράκοντα ,έξ αυτών, 
γενομένων δέ αρχαιρεσιών έξελέγησαν 
Πρόεδρο; ό κ. Γ. Ιίαταλεξάνδρου, γεν. 
γραμματεύ; ό κ. Δομ. Λαντσένερης, τα
μίας ό κ. Δ· Βυσσαράκος καί ούμβου· 
λοι οί κ.κ. Λουδάρος. Δημητριάδης, 
Μπουρτζουκίδης καί Πανταζάτος. Διω- 
ρίσθη έπίσης καί αντιπρόσωπος είς τό 
ΙΙανελλαδικόν συνέδριον ό κ. Κ. Βαμ- 
βάκης.

Εΰχόμεθα κάθε προκοπήν είς 
νέον σωματεΐον τών μηχανικών, ίΓ 
όποιον δμως κατά τήν “γνώμην μας, 
πρεπε νά περιληφθοϋν καί πάντες 
έργάται τών κινηματογράφων, οί 
ποιοι έργάζονται διά νά δίδουν συντά
ξεις είς τούς έργάτας γενικώς τών θε
άτρων καί στούς μουσικού; άκόμη τών 
κινηματογράφων, ένφ αύτοί μόλις κα 
ταστοϋν ανίκανοι δι’ έργασίαν ούδέν 
ταμεΐον ειδικόν προνοεϊ διά τήν συντή- 
ρησίν των.

Συνιστώμεν έπίσης είς τό καλόν αύ
τό σωματεΐον νά θελήση νά σύνεργα- 
σθή έν άρμονίρ καί νά φροντίση νά 
καλλιτερεύση τήν θέσιν του, αρχίζον
τας άπό τόν πλουτισμόν τών τεχνικών 
γνιόσεων τών μελών του.

τό 
τό 
έ- 
οί 
ό-

Ή νέα εταιρία κινηματογραφικών 
ταινιών «Μαυροδημάκης καί Σια», περί 
τής οποίας έγράψαμεν είς τό προηγού 
μενον δτι ένοικίασε καί γραφεία έπί 
τής όδοΰ Φειδίου 11, έγκατεστάθη ήδη 
καί άρχίζει τάς έργασίας της άπό τής 
προσεχούς έβδομάδος, μέ διευθυντήν 
τής έκμεταλλεύσεως τόν κ. Παπαχρι- 
στοφίλου, ό όποιος παρητήθη ήδη έκ 
τής «Άμέρικαν Φίλμ».

Είς τήν νέαν έταιρίαν εΰχόμεθα κά
θε προκοπήν, έχομεν δέ τήν πεποίθη- 
σιν δτι θά βαδίση σταθερώς πρός τήν 
πρόοδον καθ’ δσον ή εικοσαετής δρά- 
σις τού κ. Μαυροδημάκη περί τάκινη- 

I ματογραφικά καί ό πλοΰτος τών γνώ
σεων τοΰ κ. Παπαχριστοφίλου περί τήν 

ί έκμετάλλευσιν τών ταινιών, μάς έπιτρέ- 
I πουν νά έλπίζωμεν ;τοΰτο.

Τήν παρ. Παρασκευήν έκαμεν έναρ-1 ’© "Apyej

, , . η οποία θεωρείται μία τών
η σοβαρωτέρων παραγωγικών εταιριών.

φορολογία, δυναμένη νά άνέλθη έτη-1 
σίως είς 4,000,000 καί πλέον δραχμών. , 

»jl 1 τ A Ι,.',.Λ.· <.Τ..«. «.’.»« Τ —
Κράτος δέν παρεχώρησε τούς φόρους ; 
τών δημοσίων θεαμάτων εζ; τούς ά- ■------- r.
δελφούς Λεμπέση διά τό οικονομικόν 1 λυτέρας έ. 
έτος 1930—1931, άντί 43 ολοκλήρων έ- τής οθόνης 
κατομμυρίων μόνον διά τάς ’Αθήνας, τ';. . --------------
έναντι 30 τοΰ περυσινοΰ; Αυτά τά 13 περί τή; ταινίας «Ό χορό; 
έκατομμύρια τά όποια προσέφερον έπί λετών». 
πλέον οί ένοικιασταί, πόθεν όρμώμενοι , 
ύπελόγιζον δτι θά τά είσέπραττον;

III
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Jt|sy soaiqdvjgojBUiiui^j
anAay v| ap uoqoj^ruiujpy^

- «ouiauQ. 
ap uoipaiiQ oj ap ajpjo aod 
anAaj ajjou suop saaqqnd );ajoa 
-rg ap uoi|OJOdjC0 Suijnqi-ijsieiQ 
upqpg uosip^ 9] ap anoq^j atAoyy 
_zpurj sajouos s|iajcncde »a| jnou 
saauouuo sap pe}uoiu a| jayinb 
-ao jiopOA uaiq ap aaud )sa 
(6 cjxj |OJB3 pjPAajnog) jsajpa 
rg ap •VWSNID» anbiqdej8o|oui 

-auQ aPA«y u| ap uoipajiQ pq
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M NOdlVlOOlVKHNDI 01 III NWHlim] VN
ΝΉΙΛΙΟΝ V8IAIVV VN V 
ΖΙ3ν3Φυυ3

SU1A3JL3IUV ZAQdQ QUA
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•ηαδηδχ) Aki Λωκδηιί ΛωραδΧ 
ACOgni^iZ g Akfjiorin 3ii Si30nion0nir ong 
(lorog nA nig Skiosirngaoq Ski Λοδιη 
-3g ογηλβΗ »A3 3ii kgkYgsAao ‘Λοώηδλ 
-omriliAix aoi 513 ηοι ηιοηλδβ k 13a 
-ιώη aoi aou $ηγαηιτηΛη Sniri $θΛ3ΐίαογ 
-3ώωιΐ3 ‘Soioirogk SOAmiesj 5οιοωΛλ 
5ω)ΐΤροκληιτ o ‘5xXiaa»ij Yirfq, o,— 

·5ηοαογτι1ο 
SniAim Aao^inii χιρ ίο ‘Ληιγηιχ Aki 
Λθδί»γκογο Sis AaoXdnicg noir Λοιάιηδλοι 
-nrikAix Qgyg acoi zs ‘Aozigoidsir Λοκιώ 
-ηϋλοιηιΐΙΐΛΐκ Λοκιγηιι has Λ3ηηκ3 non 
AkdmdAoicn Ληιηιαβγβι Aniii ηιηχχ—
SniAim ηοι 5nxigi Sni 5ιβ ΛΟίοιΧηγαοι 

‘δ30ΐ03δ λοι ηλΧαο ΙίΛτίηκ ng, ΛΟγγβτΙ 
οι Sis ιηκ no AsocoYkgs Soioro ο ‘Scoir 
-ωοοδιτοιαη οδδηχ)οχι Aorinj ο \sjjnY 
-3ΛΌ Ski am 5ηιοηλδ3 Ski Aioiagasig 
ΛίικνΧβιιγγηκ Λΐιχ ·5ηιιηδκοη'1ΐ9 $ήκΐΛ 
-ηκιδ3τίηιιο{^ Sni ιηκ] Λοκι^Κ οι ‘ΛηΐΛ 
-ηιτηχ Alii Sis U,gXinir ηι Ι1δοιηΤΐ3 nA 
nig ΛίικίΛηΐίοχ Aki 5i3 ιηΐ3^ηα3κοηΐ9 
«51ιγγ?^3χ Ski 51ι'ιοι8αοληδι ο.» (δβλ 
-spj ΛίαοίΛγοκχ οδιβχι Ski) niiini aoi 
ηιηΐ(ΐ3γ3ΐ χχ ·δ3οοι^3δ λοι ιηκ Ιιιηκ 
ηΛ βοιΧδη οδδη^οχ ΛΟίίη’χ 0,—

‘5ηΐ3ΐιγοιιιίαο 
SkziAnzuisiiy. Ski 5ηΐ3ΐιγοΐ£ $αοδοώ 
-mg Sni 5ΐ3 ηΛ3τίοιιτδοκοηι8 sajs θχ »μ 
-ιογοιτα ηι ιηκ ' 5ακδοχ, Sns^ Ski Anisi 
-ιγοιτ aUi Sis g?, ηι ‘ιιαολαγγοχ οι 
5ΐ3 ιηίΛοκοιδαβ gg ηι Λωιαοι ·ώγο 
as 9i 513 ι»ΐΛοΧ03Λη ‘Λ<οΐ3ΐιγοπ aoja 
-sricoAjj, Λωι οιιαοοιρ ρκιώηδλοιηη'ΙΐΛ 
-ικ ηι *Λΐικιδ3Ην ( aUi 5is Ugog3§3 noir 
Alxxnminio ΛηιηΐΛ3γ3ΐ λΙιι ηιηχ—

•Λ0ΐγγηΐ3τ1 Ληοοπδ’Ζ 
AOXIglS UA3 3ΐγη$3£ ΛΟΙ 513 A3lil3A3irn 
niiiligm<vt U ‘51ιιηηι ηοι ίοιβ^αδΙικηΛη 
SUi 3g Anyofjririo 5ys -5U1 5ογ3ΐϊ Aorinii 
-3 AsomioAOT λοι ‘Λίικιδβιΐν, aUi oiin 
3ΐγη$3χ 5ibtoj^ aoi SUdbobioiirs Ski 
ύιδιηκα3 Ui 11x3 ‘SIxaZsi 51ικιώηδληιηιί 
• Uaijj 5Ui ηρίΗ^ηκγ. ΐίκιγγηλ daniaoy 
inoy aoi Anidg3o6r aLu oira jj,

ZI3ZNVI3 IWdMIW

SbJzmAog 'nxnigooi3ir3
n6o<bnig ιηκ «51ιιοικηκο ο,»| Λθλδ3 
οι AniXaiurj 3ii Ιι^Ιιγφοδπ -U^riag 
•«51ιδηγγη^ηκ 5οιο<0Λλη θ,»*  ιηκ «5οκ 
-ίΛηΐί O.”i ‘«Snogasifi ηοι nUiro οχ» ηλ 
-δ3 ηι ΛηοΙίβΙινφοδπ ·ρ<?3ΐΛ»κοδχ

■«aOAigAoy αοι ηη'ο
-niAncb οχ» ιηκ cAtoirrndgAn ami 5οιηι 
-α3γ3ΐ θ,» ‘«ηιβγίι^ JJ,» ‘«ιγιώ ολδβιο 
οχ» ‘«ιγορυ Ληχ αοι Λβτίδηχ χχ» 
ηλδ3 ηι ΛηοΙι^Πγ^βοδπ Ίοιοηκοιρ

ltrid3J
•«Ιιγιοι

-δηιίη nmgn jx» ιηκ «5αοιακο αοι 5ογ 
-3λλη θ.» ‘«αοιδαίδηιΐ αοι 5ολδαιτ θ,» 
ηλδ3 ηι Ληο1ι@1ιγ$3θδυ Sodoicoog

■aUixnXn
Ιιιφδιι» ιηκ «51ικδο^; 5»3Ν 53ΐΧαχ» 
ηλδ3 ηι Ληο1χ^1ιγ^3οδπ
·5γ)2 ·|ΐ Λ91 9^ «δ3κδηιτρ{» ιηκ «5οιο , 
-ιδο§3 ηιηδω ιχ» ‘«ηιταιΖ?ηΐ9δηκ Ιι 
Ληχ»’ ‘«5οδδητίΐ3Χ δοιηδιοι^» ηλβ3 ηι | 
AnotigUYjJsoOji (‘ΑφγιτΙο,) dn^w^V. '

~NOiBVXVdH
SUxniidv^nog Ίι,δαοο

-aopj 51ικιγν, ·κ 5U1 5oonig 5οκιδιη3^ 
ο 5ΐ3οηιοηδηι· isgig ligH,.? '•‘’St3^ 9°“ 
5οι:<οδ^Λη Qt» ιηκ «aoinAng αοι igis^ 
-ηι οχ» AnougliYf|3o6jj ·»7ΐΓ7/αγθ= 

•«ίογο^ηις ιηκ ίοιδ^,,» ιηκ 
«53θθηγρ9 53Λ3ΐίωιηρ£» ‘«SUimgnniro 
5θΐηβω Q,» ‘«έηιιδηιίη 5U1 οιδσι'Χ οχ» 
ηλδ3 ηι Ληο1ιρ.1ιγ$3θδπ ·αοΖ»ρκ»ιτ^

VIKVX
Avii^aoji

'AniXaiiirs 3ii «n^OA3A3q» ιηκ «Sti^og 
5U1 53ληιιδη ιθ» ‘«ιοδριηηώ io"Z(oijj> 
ιίγιώ ηι AnoUgliY^aodu 'Aoivdjj^

•«ΛΟίΖαδ^
-oua 53ga>ieiiioaj^» ιηκ < ηοοιιιύκλ 
■λιδιτ U’Zroiq» ‘«Sneagin Saoio UinAy(» 
ηλδ3 ηι ΛηοΙιρΙιγ{}3θδπ Λοχιιιγ t

I * -----------------
(αοπηχ) λθνθ

5&κ»κηδΐ32γ
•«ηιιγβιίδηχ» ιηκ «ηλγοΗ αοι 51ιδηκ 

-6nq» ‘«liAAnij 3διοι1οκηχ» ‘«οδο^δθ£) 
οιο SszinAoj» ‘«5aoAg3 5ολ3 UXaiti χχ» 
ηγιώ ηι ΛηοΙιρΙιγ^βοδπ ηιοαΛοψ

ΝΟΝΙΛΙΑΘ3αΙ
S&ysJiiijix

·<5οιηι1Ιιγκλ3 αοι’ 5liAX3ioioi0yt» ιηκ 
«οτΐΙιδ3 Akio UiinXyc» ‘«SUiaXni ηιη 
-ιιτηδι^ν,» ‘«ΙΙιτηΛη Ιιιφδπ» ‘«AOYng 
-Ληκο οχ» ‘«oisAoira θΛ3ΐίοικηδ<η^ οχ» 
‘«Λ3ΐΛδηκλδ3ΐΛΐ3 αοι ηιίηδρ οχ» ηλ 
-δ3 ηι Ληο1ιρ1ιγ^3θδχχ ·5ρ«)»δακ<?3^χ

·5ηΧοιτ3 oag Sis «5ιγ 
-οΐ'οδιίιχ^» ιηκ «ηιδίιφχ Uio ηιδο»;χ» 
‘«ηιοοςοδιτ UinZoq,» ‘«$3δηκ39 3iA3ir 
^τί noiiooz αοι 5οδαλ ‘«5ηιγ3λληιτ3 
Ski (ιλ π,» ‘«αογαον» ‘«inonpj ηοοχ» 
‘«aoj-αοχ» ‘«$oico03 ηοι οδιι 5οχ|οφ» 
ηλδ3 ηι ΛηοΙίβΙιγφοδιι ’AOiniMy,

•«SnAoSioy( Stu 
5οιηλοιύλη q,» ιηκ «ητίλΐιδ Λοιηδιοιί 
οχ» ‘«5οοοογοχ» ‘«Λωοοηγηβ Λωι 5οκ 
-ay» ‘«aorimoir αοι 51ιιηδΐ3ΐι θ,» ‘«aori 
-Ιιδ3 SUi igimt οχ» ‘«αοτ11ιδ3 SUi ig 
-init οχ» ‘«nsxo^i 5(o6gni> iniAini injj

- cof) in Ληο1ι^1ιγι|3θδιι Ληιγικιο jj 
VdAXd3>

Σ‘"Zog g Sni 3ongd>3 Λ0ΐδΙιΐΜ»ΐ3 
οι kgH« 'ΐηιαοώαδοκ A(o6in3goimiU.A 
-ικ oag aoti n^nisri 5οτΙοΐΛωληΛαο θ, 

•$3ig(mri<ox Sseotbmg ιηκ 
«51ικδρχ, ·χ SUi ηοοιιτίικλιδιχ» ‘«aori 
$ηιδηκ 5U1 Λφ^γβδηιχ οχ» ‘«$οδ·3η αοι 
5ΐ3γιοη$ 10» ‘«aoiniog ηλογφ» ‘«^3λ 
-njn» ‘ΙΐΛ3τίι1ηδΐ03ΐηκ ηΐΛΐηι «ιηγοΐΛ[χ 
nxsy iy> ‘<5οκηδβι ηΐιγωφ» ‘«5θΛΛηδ 
■αί θ,» ‘«ηοοιιτίικλιδίί ιηκ aoirri-aonj[» 
Snodoitodsn $ωδ;.χ» ‘«51ιΧθ3γ 51ιι $3ΐδ 
-ηχΐ» ‘«ηιδιηΒδο’Ζ Ιχγγβδχ» ‘«5ny Aniair 
-ng» ‘ΙΐΛ3ΐίηδιο3Ϊηκ Scorio Ιιδβιΐ ηγγοιτ 
513 «51»γγί^3^ 5U1' ηιη^ιιδαοκ χχ» 
ηλδ3 ηι Ληο1ΐβ1ιγ$3θδιι ·λο3^ιλ»2ι

”·5φΧαιιΐ£3 Ληιγ ‘niin6g 
-ογ3ΐ1 ΛοκΐΛΐιγγ3 ιηκ 5ΐ3οηιοηδηιτ Slip 
-1113 i3giy -Sn‘Zoix3 oag Sis »ιη5ηύ'Ζη^» 
ιηκ «SUingAnq SUi $1(ΐί>3γκ θ,» τίγιώ 
ηι Ληο1ιρ1ιγ£|3θδιι UgniiOdioag

VNINNVUI
SviAOicri^

•Λοκηΐ9ορΐ3ΐ'3 ‘«5ω3δλιι SUi ηιδοτίτίαο 
U,» ιηκ <αοκαγ αοι UaXi ηχ> ‘»ικηδοκ 
οχ» ‘<51ιΧο3γ SUi 53ΐδηχι» ‘«Sny Ληι 
-3ΐτηκ θ,» Ληο1ι§1ιγ{)3θδιι ·Λθ3^Λ»υ

\ΖΞ83?ϋ
SUdiAAnig '«Ugnu ηιβι

ηχ» ιηκ «5θΛ3ΐ1λαδΙικ3κιιΐ3 θ,» ‘<5οιίηλ 
Soκ^lonr^1κoy» ‘«5οιωδ3 ηοι ιγη^ΟΛ 
-δηκ οχ» ‘«ηδηΐΛ3ΐι nni sri ηοΉοοκ ηοι 
δοδηλ ο,» ‘«ItYomAy,» ‘«aoinAng ιηκ 
5tia>5 η5ηΐ3ΐ^»ι«ηδηχ|ιοοιj> ‘«ngAnYoij» 
‘AniXaiiKS Λ(ιΐ3κδη 3ii «οκο3γ<0Ληρ£» 
ηλδ3 ηι ΛηοΙιρΙιγ^οδιι ·λο3^.λ»ιι

YUdAZ

•«Ιιχηλη Ιιγώηχ» ιηκ «5ηκιηΛαλ 5nni 
η)9<οληδχ» ‘«ογοηχι» ‘«SUirnAn nimio 
-130» ‘«ηΐ9(οληδχ» ’«ιδηχ^ ^ο<χ» ‘«Sori 
■ΟΑ SoAsriroinpi» ‘«Ληοοχ Aoy» ηλδ3 
ηι $ηγγηΛ3 Ληού^1ιγ^3θβιι ·5ρκι»κί(^ 
-y, ι»κ δοιγηδηχι ‘5px?A»xi5srfy,

IVWVVVX
αοΐ3γ7η»^»υ»χι

•ηκηιροριβχ^, ·5ηικ«>χί ‘g
:«5οΛηώ

-οιδίι^ ο AcooAijJod» ιηκ «51ιδηγγη^ηκ 
5οιηιιιηδιοη θ,» ‘«Λωογιηθ Asiipj αοι 
ιηδ3τίΙι gf iy» ‘«aoTriodgouiii αοι 5ογ 
-ι^οδιοοιΐβΛη θ,» ‘«έΐιδηγγη^ηκ 5oikii 
-οδιη 0,» .AnokgkYf|3o6ij ·η2ητ/η._^

■‘■3<i>fi αοι 
$ρΐ(οφκ ιι,» 5ω"Ζ3θοδιι '«aszp^i 5οα 
-3 5ωδ5χ» ηΐλΐηι ηοαογηΐο k kgU-Y^a- 
-οδχ Skoiirq, ·ιηιοιδη SisocouaiAq, -Snn 
$ηΐΛ(0Λΐοκ Ski Sogi63ii 5ηδ3ΐοικ3γκ3 
Ski κ.3 ηοιίοοκ ΙίβΙιγιτ oirn Ιι^Ιχ^ηογοκ 
-Ιιδηι- noig ‘Ιικη3διη$3 $ωγο A3|6kirn 
ηιΧαιιΐ3 χχ -«ιοαοηφ SoA63iAopj> αοΑ 
-δ3 οι 3ΐί Λΐ^δηΛ3 3g ΛηΗηκ3 ‘«Λοώδβιτ 
-aog» Soinrikioao ninrikAn'Zkri ηκιϊ 
-ίιΧΙι \ηο9ιθ3ΐηκλ3 $1ικιιοιηδω^3[, 5ki 
ΛΟΙίίΐκ ΛΟΙ 513 Λ(θδ3ΐίΙ1 η01ΐδ31Ι 31Λ31£ 
-nz3g oiry. ·ΛθώρδλοιηϊΙΙΐΛΊκ ηΐΛαογηΙο 
3okix.3in aoAigoagln/ ιηκ kκngaoκλnδφ 
•κ κ Λωι 5ni3gmroo6i£ $αοΗιιογιώ Sni

JH1ZV ΖΟΗΙΦΥιυΟίνΚΗΝΙΉ VT



ΦΙΦΗ NT’ ΟΡΣΕ ΛΙΛΗ ΝΤΑΜΙΤΑ

Γαλλίς πεταχτή μέ παριζιάνικο άέρα 
και τσαχπινιά.Πρωταγωνίστρια στις 

ΠΑΡΙΣΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
κα( στό “ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.,

Εϊτε Ίσπανις, εϊτε Γαλλις πάντα 
Θα είναι

ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣΕΡΙΔΟΣ 
μεταξύ εϊτε τών κινηματογραφι

στών, εϊτε τών

ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ *αΐ  ΕΔΜΟΝ ΛΟΒ

ΚΑΙ Η ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΥΝΟΡ
Εΐνε καί πάντα εΐνε ή άναγνωρισϋ·εΐσα παγκοσμίως ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΚΑΙ 0 ΣΑΡΑ ΦΑΡΕΛ 
ό άναγνωρισΰείς ΒΑΣΙΛΗΑΣ 

Θά τούς Ιδήτε και ·θ·ά κρίνεται στά 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΕΙΑΤΑ
•‘ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ,, 

“ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

ΤΖΩΝ ΜΑΚ ΚΟΡΜΑΚ ΔΟΝ ΖΟΖΕ ΜΟΧΙΚΑ

Ό μεγαλείτερος τενόρος τού κό
σμου, αμείβεται 25 000 δολλάρια 
τη βραδυά δηλαδή 1.873 000 δραχ. 
Παίξει στήνόμιλούσαν κα'ι άδουσαν 

ταινίαν
ΤΟΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΜΟΥ

Ό πλέον χαριτωμένος τών όμιλουν· 
των άστέρων. Εΐνε Μεξικανός και 

ονομάζεται 0 TPAmm ΒΑΔΕΗΤΙΪΠ 
λυρικός υψίφωνος τής μεγάλης 
δημοτικής όπερας τού Σικάγου 
παίξει στήν όμιλούσαν και άδουσαν 

ταινίαν
ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΕΝΑ ΤΡΕΛΛΟ ΦΙΛΙ


