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ΜΠΕΤΤΥJ ΜΠΑΛΦΟΥΡ
'Η χαριτωμένη καλλιτέχνις στήν εξωτικού σκηνικού πλούτου όπερέττα τής Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ 

Ή μικρούλα τού Ιίαλαΐ ντέ Λούξ». Ή ταινία αΰτη, είς ήν πρωταγωνιστούν καί ή Βίβιαν
Τζίμπσον καί Ζάκ Τρεβύρ, «γυριζομένη» τώρα, θά προβληθή είς τήν πόλιν μας τήν 

προσεχή .σαιζόν. Τήν άτοκλειστικήν έκμετάλλευσιν διά τήν Ελλάδα έχει το 
γραφεϊον τών κ. κ. Γ. Χυνοδινοΰ καί Γ· Παπαστόφα
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ΔΙΑ TON ΙΟΥΝΙΟΝ ΜΗΝΑ

I ΚΛΕΎΤΟΝ ΣΗΧΑΝ
ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ 70 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 30 ΔΙΠΡΑΚΤΟΥΣ ΚΏΗΘΔΙΑΪ

Έξ ων 3 διακεκρι μμέν χ, 141 'ίγαντας, 12» ύπερπαραγωγάς 
18 υπέροχα, 20 ατραξιόν μέ τούς Τόμ Μιξ και Μπούκ Τζόνς

Έπίσης διαθέτει ολόκληρον τήν περυβινήν και προπερυβινήν παραγωγήν της

ΤΑ ΕΡΓΑ THS «g>T2VlVI
= ’Έχουν όλα δυνατήν δογματικήν ύπόΒειίν, συγκινούν τόν εύν,ίσβητον "Ελληνα 

θεατήν και φέυουν άφθονα χρήματα εις τα ταμεία τών κινημ,αιοβεάτρων

ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΟΞ
| ’Έχουν σοβαρόν θέμα και εμπορικήν αξίαν

ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
1 ϋροβάλλονται ιδίζαί μας ταινίαι καί δυναμώνουν τάς κινηματογρ. επιχειρήσεις
I ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΝ
= Κατά τόν μήνα τούτον τού διεθνούς συνζγων;βμού
I ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ
1 τού μοναδικού γεγονότος εις τά κινηματογραφικά χρονικά
Β Κάθε ’Έλλην επιχείρημα-.ί ις φιλοτιμείται νά προβάλη
= κατά προτιμηοιν τά αριστουργήματα τής

| ΦΟΞ ΦΙΛΜ

Π ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΔΙΑΒΟΛΟΙ—ΧΡΙΣΤΙΓΙΑ—ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ—ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ — ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΥΙΟΙ —ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ-ΕΡΟΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ 
ΠΡΙΓΚΗΦ ΚΑΙ ΑΠΑΧΙΣΣΑ-Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑίΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ-Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

Κ Τ A. Κ Τ Λ. Κ Τ Λ.

ΈΡΓΑ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑ ΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3 - Α Θ Η Ν A I - ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 56-75
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Ο ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
ΕΙΝΕ Η ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Μέχρι σήμερον έφωδιάσθησαν οί κάτωθι κι
νηματογράφοι καί γραφεία διά διαφόρων 

τύπων’μηχανών ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚΑ
Κ.νπματογράφοι

«ΟΛΥΜΠΙΑ» Πειραιώς 
«ΔΕΛΦΟΙ» ’Αθηνών 
«ΚΥΒΕΛΕΙΑ» ’λ θήναι—Πατήσια 
«ΔΕΞΑΜΕΝΗ — ΟΥΦΑ» ’Αθηνών 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ’Αθηνών 
»ΚΩΣΤΑΚΗ» ’Αθήναι—Λ. Συγγρε 
«ΕΚΛΑΙΡ» ’Αθήναν—Καισαριανή 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» Θεσσαλονίκης 
«ΠΑΝΘΕΟΝ» Ίωαννννων 
«ΠΑΝΘΕΟΝ» ’Άρνης 
««ΠΑΝΘΕΟΝ· Λευκάδας 
«ΠΑΝΘΕΟΝ» Σύρου» 
«ΟΛΥΜΠΙΑ» Λαρίσσης 
«ΜΑΖΕΣΤΙΚ» Κορυτσάς 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» Καστοριάς 
«ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ» Σπάρτης 
ΣΠΥΡΟΥ καί ΚΑΡΤΕΛΙΛ Άλιβερίου 
ΕΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ Βαθέος Σάμου 
«ΣΚΥΡΤΩΝΙΟΝ» Χαλανδρίου 
«ΕΡΓΟΘΟΔΩΡΟΣ» Λιγουδίστης 
«ΤΣΑΦΑΡΑ» Φιλιατρών 
«ΠΑΝΘΕΟΝ» Ζαγκλιβερίου 
Τό γραφεΐον ταινιών κ. κ. Κ. καί Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ 
Ή Εταιρία John Monks & Sons-Ulen & Company. 
Ό κ. ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 43
ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΣΙΝΕΜΕΚ ΑΝΙΚΑ;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΑΝΤΟΧΗ-ΚΕΡΔΗ ΑΦΘΟΝΑ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Α. ΤΣΑΤΣΑΠΑΣ
ΦΡΑΓΚΩΝ 31 — ΘΕΣΣ ΑΛΟΝΙ Κ Η

ΤΥΠΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΒΙΚΤΩΡΙΑ II

Μέ ύδροκοντοστατέρ πρός τελείαν αποφυγήν 
πυρκαϊας

ΙΔΕΩΔΗΣ ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

I. ΪΥΝΟΛΙΝΟΣ S [. ΠΑΠΑΣΤΟΦΑί
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β — ΑΘΗΝΑΙ
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Reuue Ginemalographiquc 
68, Rue Cotonos, Athenes-Grece

Abonnem. L’ aiinee Ur. 200.— 
Annonces La page » 1000.—

Έτησία Δρ, 100.—
‘Εξάμηνος » 60.—

"Εξωτερικοί? Γενικώς
Έτησία Δραχμαί 200.—

ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Τ'

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ f

"Εβδομαδιαία Κινηματογραφική Έπιθεώρησις 
fit ’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός ΔιευθυντήςΆιιερικλς

Ετήσια Δολλάρια 3.—

! ΧΑΤ ΦΙΛΜ
ΞΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΤΟΣ 7OV ΑΡ. 18 (240)
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ΤΗΛ. ΣΤΤΥΡΙΔΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

AHomim-snAmss
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΑΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 14 

ΑΘΗΝΑΙ
Τ ηλεγραφήματα Φ IP Ν ΑΊΈΞ

Άριθ. τηλεφώνου 54—69

TIFFANY

Κ. ΚΑΙ Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ·· ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39α

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήμ. ΦΡΑΝΚΦΙΑ Μ 
Τηλέφωνον 67—24

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 

ΑΘΗΝΑΙ
Τ ηλεγραφ. ήματα Σ1ΝΟΡΙΑΝ

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφήματα ΙΚΑΦΙΛΜ

ΦΟ^ ΦΙΛΜ
Γραφ. Κάνιγγος 3 Άθήναιϊ 
Τηλ· ΦΟΞΦΙΑΜ—Τηλ. 56-755

ΧΑΤ ΦΙΛΜ 
ΓΡΑΦΕ Α: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

’Ιδιοκτήτης—Οικονομικός Διευθυντής
ΗΡΑΚΛΗΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Άρχισυντάκτις : Δίς ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ 
Γριιόεϊα : Κολωνοΰ 68 (Άνω πάτωμα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1-56

Λ Διά μίαν φοράν 
| ό στίχος. . . Δρ. 
si Μέχρι τριών δη- 
sY μοοιεύσεων ό στ. > 
;>· Άνω τών τριών 
[si δημοσ. ό στίχος » 
Μ Ή σελίς . . .

5 —

4.^-
tsf Ή σελίς ... » 500.—
Τ·| Είς τό έξώφυλλον » 600.—

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. 3

ΪΗΜΙΙΜΜΙΙ EZHIIIIIIE III ΜΙ» ΤΕΧΝΗΝ:
ΤΙ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ 0 * ΜΩΡΙΣ ΝΊΈΚΟΜΠΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
| ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

Π. Ε. Κ.
= Σωματειον άνεγνωρισμένον
= ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4α 

ΑΘΗΝΑΙ

Ξ ’Ανοικτά καθ’ έκάστην
Ξ 10—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.

U. F. Α.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 6
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφ ήματα: ΣΥΜΒΑ ΤΙΚΗ 
Τ ηλέφωνον: 52—01

ΤΙ» VsOLDWYN

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφήμ. : ΜΕΤΡΟΦΙΛΜΣ 

Τηλέφωνον : 60—21

I Pictures I 

Μ. G Μ. 
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15

ΜΙΟΙΟΧΠΗΣ—8ΜΙΑΡΙΙΗΣ
ΕΥΠΟΛΙΔΘΣ 14 — ΑΘΗΝΑΙ

I Σ. ΔΗΛΛΗΤΡΙΗΔΙ-ΙΣ
Κ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ 1. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ ΙΜΗΠ & H1UHS

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
ΞΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚ Α ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ϊ ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6

ΑΘΗΝΑΙ

Τ ηλεγραφ ήματαΜ ΑΡΓΟ Υ ΦΙΛ Μ

ZEISS IKON 
A. G. DRESDEN
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΘΗΝΑΙ

Ταχ. κιβώτιον 56

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36 

ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον: 57—14 
_ Ταχ. κιβώτιον 5

ΓΡΑΦΕΙΑ
Πατησίων— Χαλκοκονδύλη

ΑΘΗΝΑΙ

'Η όσημέραι Ιπικράτησις τών «τάλκι;» καί εί; 
τήν Πανευρώπην μετά τήν Αμερικήν, μάς δίδει 
τήν ιδέαν τής διενεργεία; μιας έρεύνη; μέ θέμα : 
«Τό ομιλούν φίλμ ά’.ύψωσεν ή ΰπεβ βασε τήν στάθ
μην τού Κινηματογράφου» ; μεταξύ διαφόρων κι
νηματογραφικών προσωπικοτήτων, ήτοι, σκηνοθε
τών, ηθοποιών, κριτικών τοΰ κινηματογράφοι' καί 
διανοουμένων έν γένει. οϊτινες έχουν έγκύψει είς τά 
τής έβδομης τέχνης.

Έκ τής αντικειμενικής αυτής έρεύνη; μας, τήν 
οποίαν εϊχομεν προαναγγείλει είς τό παρελθόν μας 
τεΰχος, θά άχθώμεν είς τό πλέον άλάνθαστον συμ
πέρασμα, δπερ μάς ενδιαφέρει : δηλαδή, περί τοϋ 
άν ό Κινηματογράφος άνυψώθη άφ’ δτου κατέστη 
όμιλών, ή έζημιώθη έξ αυτού.

Σήμερον, δίδομεν τόν λόγον εις τόν κ. Μωρίς 
Ντεκομπρά, τόν εκλεκτόν κοσμοπολίτην συγγραφέα 
μέ τό δαντέλλινον ύφος, ό όποιο; γνωρίζει περισσό
τερον παντός άλλου συναδέλφου του τόν κινηματογρ. 
κ"ίτάπολλαπλάμυστικά του. Μέχρι τοΰδε έχουν κινη- 
ματογραφηθεΐτέσσαρα μυθιστορήματά του,«ΤΙ ΙΙα- 
ναγίατώνΣλήπιγκ»,«'Η καρδιά μου άργά»,ό «ΙΙρίγ- 
Πιγκηψ ήΠαληάτσο;;»,τό «Μεσάνυχτα στήν Πλατεία 
κάλ«, έχει δέ γράψει καί τά σενάριο τής «Σειρήνος 
τών Τροπικών» καί τοΰ «Καρτιέ Λατέν». Αλλ ανε
ξαρτήτως τών υπηρεσιών τή; εμπνευσμένης του γρα
φίδα: πρό; τήνέβδόμην τέχνην, ό κ. Μωρί; Ντε
κομπρά παρηκολούθησεν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν αρχι
κήν έμφάνισιν τών «τάλκι;», άλλά καί τήν σημερινήν 
έξέλιξίν των, κατά τό πρόσφατον εί; τόν Νέον Κό
σμον ταξείδιόν του.

Ταΰτα έχοντες ύπ' δψιν ήρωτήσαμεν τόν φίλον 
συγγραφέα, άν αγαπά τόν ηχητικόν καί τόν όμιλοΰν- 
τα κινηματογράφον, καί άν θεωρεί ευεργετικήν τήν 
έπίδρασιν τοΰ δευτέρου διά τήν έβδόμην τέχνην, ή 
έπιζημίαν δι’ αυτήν
— Τΐ μάς άπαντά ό κ. Μωρ'ις Ντεκομπρά

Καί ό συγγραφεΰ; τή; «Παναγία; τών Σλήπιγκ» 
μάς άπαντφ είς ένα εγκάρδιον καί πνευματωδέστα- 
τον, δπως πάντοτε γράμμα τοο :

— Τί τά θέλετε, φίλοι μου ! ”Η έμφάνισίς τοΰ 
«όμιλοΰντος» υπήρξε κατά βάθος δι’ εμέ μία τρο
μερά άπογοήτευσις. Νοσταλγώ αρκετά τήν έποχήν 
τών ωραίων βωβών ταινιών, πρώτον διότι υπήρξαν 
ώραϊαι, καί δεύτερον, διότι σήμερον οί έπί τής οθό
νη; ανταλλασσόμενοι διάλογοι, είναι κατά τό πλεϊ- 
στον τετριμμένη; φρασεολογία; καί επομένως πε
ριττοί.

"Υστερον, τό φίλημα έπί τής οθόνη;, ήτο άλλοτε 
κάτι θαυμάσιου. Τώρα δμως, οπότε ό κινηματογρά
φο; κατέστη ηχητικό; καί όμιλών, καί θά άκούομεν 
τήν Γκρέτα Γκάρμπο ή τήν ντέλ Ρίο λιποψυχούσα; 
νά μουρμουρίζουν εϊς τόν παρτναίρ των : «άγαπη» 
μένε μου σέ λατρεύω», προτοΰ τόν φιλήσουν, τί έχο- 
μεν νά κερδίσωμεν ; Ένφ τήν έποχήν τοΰ βωβού 
κινηματογράφου, τό σιωπηλόν φίλμ άπετέλει μίαν 
φαντασμαγορίαν, μίαν μουσικήν τών ματιών, πού 
μέσα εί; τήν σιωπήν τής αιθούσης έπέτρεπεν εί; 
τΰν θέατήν νά οίκοδομήση νοερώς ένα ύπέρκοσμον, 
εί; τόν όποιον δ θνητό; αυτός έδοκίμαζε συναισθή
ματα ύπεργήϊνα.

Τώρα δμως, δλα έτελείωσαν πλέον ! Καί τοΰτο 
είναι άπείρως λυπηρόν, διότι κάθε ηθοποιός άνοί- 
γων τό στόμα του διά νά δμιλήση θά μάς άφήση 
μίαν θετικήν έντύπωσιν, δτι τίποτε δέν θά άλλάξη, 
άφοΰ τό δνειρον τής απατηλής σιωπής άπέθανεν... 
Αιωνία του ή μνήμη !

'Ο δαιμόνι-ς Τσάρλυ Τσάπλιν, πού είναι ή ψυχή 
τοΰ κινηματογράφου, τής ανθρωπιστικής αύτής τέ
χνης, προσωποποιημένη εί; ενα μεγαλοφυές άτομον, 
ήνόησεν δτι ή παραμικρά λέξι; του, άν δέν ήτο με
γαλοφυής, δπως ή έννοια κάθε του κινήσεως, θά έ- 
σκότωνε τήν προσωπικότη ά του, έξ ου καί έδίστασε 
ν’ άτενίση τό μοιραΐιν μικρόφωνον.

Αλλά τά δεινά τή; έβδομης τέχνης δέν περιορί
ζονται δυστυχώς, έως έκεϊ ποΰ τά έγκατέλειψα πρός 
στιγμήν διά νά ομιλήσω διά τόν δαιμόνιου Τσάπλιν. 
’Ηχούσατε είς τήν Ελλάδα Αμερικανικά φίλμ γαλ
λικής βερσιόν ; Πρόκειται περί ενός άλλου δράμα
τος. Τό συμπέρασμα τοΰ θεατοΰ άπό τήν παρακο-
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Η ΜΑΝΟΥΕΛΙΤΑ
ΤΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙ Ο χ. Φ. ΧΑΡΛΕΎ'

Ό κ. Φρ. Χάρλεϋ, γενικός διευθυντής τής Φόξ 
Φίλμ διά τήν Εγγύς ’Ανατολήν, διά τηλεγραφήμα
τος του έκ Χόλλυγουντ προς τον ενταύθα αναπλη
ρωτήν του κ. Σταμέλον, (ως γνωστόν ό κ. Χαρλεϋ 
μετέβη είς Χόλλυγουντ διά τό Συνέδριον), έκφράζει 
τόν θαυμασμόν του διά τήν νεαν ομιλούσαν καί ά 
δουσαν ταινίαν «Μανουελιτα», τής οποίας παρηκο- 
λούιθησε τήν προβολήν εις Χόλλυγουντ Ό διάσημος 
Μεξικανός λυρικός τενόρος τής μεγάλης ’Οπερας 
τού Σικάγου Δον Ζοζέ Μοζίκα, ο έπωνομαζομενος 
«τραγουδών Βαλεντίνος» μετά της Αργεντινής 
καλλονής Μόνα Μάρις και τούς ’Ισπανούς ’Αντώνιο 
Μορένο καί Τόμ Πατ.,ικόλα, στό ισπανικής ύποθέ 
σεως αύτό έργον, είναι υπέροχοι, άφθαστοι, υπερτέ
λειοι. 'Η ανωτέρω ταινία, τής δποίας τό ισπανικό 
σύνολον κυριολεκτικώς μαγεύει, θεωρείται ενα από 
τά σπάνια αριστουργήματα τής έβδομης τέχνης.

ΛΗΞΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Τήν 30ήν τρέχ. μηνός λήγουν αί συνδρομαί τών 

κ. κ. II. Κορκοδείλου, Κ. Φραγκέτη, Καρρά (Κλη
ρονόμοι) καί Α. Δεσύλλα Άθήναι, Π Κουβέλη Πά- 
τραι, Ερρίκου Μπερεσή Σάμος, Κινηματογράφου 
«Μέγας» Δράμα, I. Τσαρκάτογλου Θεσσαλονίκη, 
Κινηματογράφου «Κεντρικόν» ’Αμφισσα, X. Κόκ
κινου Κινημ. «Πάθεον» Λεβαδεια, Γ. Ζορμπαλά 
Κινημ. «Πάνθεον» Χαλκίδα, Κ. Μπίτα Κινημ. 
«Πάνθεον» Ζάκυνθος καί Θ. Κυριαζάκου Συκέα 
(Λακωνίας).
λούθησίν του, περιορίζεται είς τήν ακόλουθον «Ρρά 
σιν ’. «τό μάθημα τής γαλλικής γλωσσης απο τής 
οθόνης, δπως ,.δέν πρέπει νά τήν δμιλούμεν». Οί 
έρμηνευταί τών Γαλλιστί δμιλουσών υπερατλαντικών 
ταινιών, ως είναι φυσικόν έχουν πάντοτε άλλον τό
νον ή τόν γαλλικόν. Ούτω, άκούομεν εις αυτας προ
φοράν βελγικήν, γερμανικήν,ρωσσικήν, ’Αγγλικήν και 
τά λοιπά. Πρόκειται δηλαδή περί Αμερικανικού 
γλωσσικού κοκτέιλ, τό δποϊον μάς προσφέρουν αί 
υπερατλαντικοί «τάλκις», προς δόξαν τής Αμερι
κανικής, κινηματογραφοβιομηχανίας.

Τί άλλο νά προσδέσω ; Φαντάζομαι δτι δέν μέ
νει πλέον τίποτε. . * * X·

Άπό τάς ανωτέρω γραμμάς τού φίλου συγγρα- 
φέως διαφαίνεται σαφώς, δτι ή προτίμησις. τού 
Ντεκομπρά κλείνει υπέρ τού βωβού φίλμ. Η αντι- 
κειμενικότης τής έρεύνης μας, μάς άφαιρεΐ τό, δι
καίωμα τής προσθήκης ίδικής μας γνώμης, έν είδει 
επιλόγου τής ανωτέρω διατυπωθείσης. Σταματώμεν 
λοιπόν, επιφυλασσόμενοι νά δώσωμεν άπό τών στη
λών τού «Κινημ· Αστέρος», τόν λόγον είς άλλους 
κινημ. παράγοντας, έκ τών επιφανών διεθνών προ
σωπικοτήτων τού φίλμ καί τής φιλολογικής οθόνης.

0 ΑΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W
ΠΟΙΑ EiHAI Β SAAAlTEPAE«TfiISB ΕΑΑΜ. ΤΑΙΝΙΑ

Έπΐ τίι λήξει της έφε·εινής κινηματογραφικής 
πεοιόδου ό «Κινιΐιι. Άιίτήρ» άπεφάόισε νά προκήρυ
ξή διαγωνιόηόν ρετιιξθ τών άναγνωότών τον, δι- 
μηνον διάρκειαν <ιρνόμενο > <ι~ί> σήμερον, καλών 
αντονς νά μάς είποι ν, ποια »ατά τήν κρίσιν των 
ύπήρξεν ή καλλίτερα έύετεινή έλληνική ταινία 
καί που βαόίζονν τήν έκάστοτε προτίιιησίν των.

Αί απαντήσεις των δέον νά ε.νε ευανάγνωστοι 
καί λακωνικοί άπενΟννόιιεναι εις τήν σννεργάτιδά 
ιιας «Χινέα» ίίτις έ-ανηλδε διά νά π" οντίση τό 
έπιτελεϊον τών οννεργατών μας το® όποιον καί 
άλλοτε άπετέλεόε έ λεκτόν μέλος.

Τό ελληνικόν φίλα iir.ro Οά συγκέντρωση την 
ιιεγαλυτέραν άριΟιιητικήν τ.ροτίηησιν τών ανα
γνωστών ιιας, Οα (ιεωρηΟϋ ώ; ή κορωνίς τών έντο 
πίων, εις δέ τόν μέλλοντα ν’ άποάτείλη τήν καλ
λίτερα ν δι’ αύτό κρίσιν Οά δωρήόωμεν μίαν ώραία- 
φωτογραφίαν τοΐ πρωταγωνιάτοι? ή της πρωταγων 
νιότριας, δημοσιενονιες άυναμα καί τήν σχετικήν 
κρίσιν του.

Ή έμπνευσες αΰ:η άνιϊκει είς τήν σύνεργάτιδά 
μας «Χινεά» ή οποί ι καί 0<ί έπιληφΟή τής διαλο
γής των Απαντήσεων έν συνεργασία μέ τήν Άρχι- 
συντάκτιδα μας.

Έλάβομεν απαντήσεις αναγνωστών μας είς τόν 
διαγωνισμόν μας : «ποιον είναι τό καλλίτερου εφε 
τεινόν έλληι ικόν φίλμ» ; έξ ών δύο, οί κ.κ. I. Άπο- 
στολόπουλος καί Κ. Παπαδάκης εκφράζονται υπέρ 
τής ταινίας «Μακρυά άπ’ τόν Κόσμο», ή δίς Ε. Κο- 
ροίναίου υπέρ τών «Άπάχηδων» καί δ κ Π. Νι- 
κολαΐδης υπέρ τών «Γαλάζιων κεριών«. 'Ο καθείς 
τών επιστολογράφων μας αναφέρει τούς λόγους είς 
ούς στηρίζει τήν προτίμησίν του είς έκαστον φίλμ.

’Αναμένομεν καί άλλας απαντήσεις, τήν λήψιν 
τών δποίων θ’ άναγγείλωμεν είς τό προσεχές τεύχος.

Χινεά

ο Miss njmmm
Καθ’ δλην τήν Τσεχοσλοβακίαν λειτουργούν ήδη 

58 ηχητικοί Κινηματογράφοι έκ τών δποίων 17 έν 
Πράγα.

Αί ανωτέρω εγκαταστάσεις, κατά συστήματα, 
έχουν ώς εξής:

17 Pacent,12Western Electric,! 1 Klang Film, 
8 Kinophone, 5 Belcantos, 5 Biophone et Editell.

Έκ τών 12 εγκαταστάσεων τής Ούέστερν, αί 6 
έχουν γίνει έν Πράγμ.

LICHT—BILD—BUHNE
Γερμανική καθημερινή κινηματογραφική 

Έφημερίς
Friedrkhilrasse 225 Berlin, S.W. 48
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© ΒΟΥΒΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ
Χαρισμένο σέ μιά φίλη καλλιτέχνιδα τσΰ 8εάτρου των σκιών

Τήν τρίτη μέρα μετά τή βράβευση τού καλλιτέ- 
ρου σεναρίου,ή Κριτική ’Επιτροπή τού διαγωνισμού 
έπερίμενε νά γνωρίση άπό κοντά τόν τυχερό συγ
γραφέα του, γιά νά τού δώση μαζύ μέ τά συγχαρη
τήρια της καί τό βραβείο τού διαγωνισμού. Πέντε 
κολλαριστά χιλιάρικα πού τόν έπερίμεναν μέσα σ’ 
ένα σφραγισμένο φάκελλο.

'Ωστόσο, ή ώρα έπερνούσε κι’ ό σεναριογράφος 
δέν έφαινότανε. Ό καθένας προσπάθησε νά δικαι- 
ολογήση τήν αργοπορία του, πιστεύοντας δτι δέν 
μπορούσε παρά νάρθη κάποτε Και πολύ σωστά. 
Γιατί, ποιος τάχα είναι δ νέος εκείνος, πού ή μαται- 
οδοξία δέ θό^τοΰδινε καί φτερά ακόμα γιά νά φθά- 
ση μιά ώρα άρχήτερα κοντά στούς υποχρεωτικούς 
ανθρώπους πού τόν κάνανε νά πιστέψη δτι είναι 
δ αυριανός νεοέλλην Σαιξπήριος τού «δμιλοΰντος»;

Ό Πρόεδρος τής επιτροπής, ένας γηραλέος κύρι
ος, μέ φαβορίτες,μονόκλ καί αμέτρητους τίτλους—ή
τανε καί παρά λίγο ’Ακαδημαϊκός—άποφάνθηκε μέ 
πεποίθηση μή αποδεχόμενη αμφισβήτηση:

—Μά δπου νάναι θάρθη. Θά τό ίδήτε. Δέν 
μπορεί νά μή έρθη.

Κάποιος γνωστός σκηνοθέτης, επίσης μέλος τής 
έπιτροπής, άρκέσθηκε νά τού άποκριθή άνάβοντας 
τό τσιγάρο του:

— Καλώς νάρθη. Μά βαρεθήκαμε λιγάκι νά τόν 
περιμένωμε...

Ένα άλλο μέλος τής έπιτροπής, δ κινηματογρα
φικός κριτικός, έλαβε καί κείνος τό λόγο:

—-Θάτανε κρίμα νά μάς καταδίκαζε νά τόν περι
μένωμε άδικα. Γιατί, νομίζω πώς έχωμε τό δικαίω
μα άλλά καί τήν άπαίτηση νά μάθωμε, ποιος είναι 
δ άνθρωπος πού έκέρδισε τήν προτίμησή μας καί 
τήν δμόφωνη άναγνώριση, πώς τό έργο του άξίζει 
νά άποθανατισθή άπό τόν κινηματογραφικό φακό 
καί τό μηχάνημα τής Κλάγκ ή τής Ούέστερν.

—Ναι θά τώθελα κ’έγώ,είπε ή νεαρή πρωταγω
νίστρια μέ τήν καθάρια καί ελαφρά χαϊδευτική φω
νή της, πού καί κείνη, άποτελοΰσε μέλος τής κριτι
κής έπιτροπής τού διαγωνισμού, κι’ ήτανε καί ή 
πιθανοότερη πρωταγωνίστρια τού βραβευμένου 
έργου. , ,

—Πραγματικά. Θάλεγε κανένας πώς έγράφηκε 
ειδικά γιά νά τό παίξετε σείς. Είναι τόσο συγκινη
τικό καί λεπτό, στον ευώδη ρωμαντισμό του! Ένας 
άληθινός ύμιος, ένα εγκώμιο, στή θνητή θεότητα 
μιάς άνώτερης γυναίκας, πού δ εσωτερικός της κό
σμος άποκαλύπτει τις μύριες ψυχικές ομορφιές του, 
οί δποΐες καθρεφτίζονται μέσα στά μάτια τής ήρω- 
ΐδας, πού πράγμα περίεργο, έχει άκόμα καί τό χρώ
μα τών ματιών σας, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τού 
σεναριογράφου.

—Σάν νά τά παραλέτε, φίλε μου. 'Ωστόσο, δέν 
άρνούμαι δτι τό έργο αύτό μ’ ένδιαφέρει έξαιρετι- 
κά. ’Ίσως γιατί έχει άπειρα άξιοπρόσεχτα στοι
χεία ...

Άλλά ή πρωταγωνίστρια, δέν έπρόφτασε ν’άπο- 
τελειώση τή φράση της, δταν ένας σωφέρ έμπή- 
κε μέσα στήν αίθουσα. Κρατούσε στά χέρια του μιά 
άνθοδέσμη άπό άνοιχτόχρωμα κίτρινα τριαντάφυλ' 
λα, κ’ ένα σφραγισμένο γράμμα. Έπλησίασε στό 
τραπέζι τής Έπιτροπής, σάν ν’ άναζητούσε κάποιον

—-Ποιόν γυρεύετε; τον ρώτησε δ Πρόεδρος, 
πού διαισθανότανε ίσως, δτι έζητοΰσε έκεϊνον.

—Τόν Πρόεδρο τής ’Επιτροπής τού διαγωνι
σμού, καί τήν κυρία πού άνήκει στά μέλη της. 'Ο 
κ. Αθηναίος μ’ άνάθεσε νά δώσω στά χέρια τού 
Ποοέδρου αύτό τό γράμμα καί τήν άνθοδέσμη στήν 
Κυρία.

Καί τείνοντάς τα, δ σωφέρ εβγήνε άπ’ τό δω 
μάτιο.

Ό Πρόεδρος, έφόρεσε τά γυαλιά του, ξερό
βηξε κ’ έπιασε τό χαρτοκοπτήρα έτοιμος ν’ άνοιξη 
τό γράμμα.

Ή καλλιτέχνιδα, έπήρε στά χέρια της τό μπου
κέτο, έχάϊδεψε μ’ ένα συγκινημένο βλέμμα τό μυρω
μένο αύτό λουλουδόκοσμο, τόν έσφιξε άπάνω της, 
κ’ ύστερα έμύρισε μ’ άπειρη ήδονοπάθεια τά κί
τρινα τριαντάφυλλα. Φαινότανε πάρα πολύ συγκι- 
νημένη. Ίόσο, πού είχε χλωμύνει, σάν ν’ αντανα
κλούσε στήν επιδερμίδα της ή χλωμάδα τών ρόδων 
πού άγκάλιαζε.

Στό άναμεταξύ, δ πρόεδρος άρχισε νά διαβάζη 
δυνατά τό γράμμα τού βραβευμένου σεναριογρά
φου.

Κύριε Πρόεδρε,
’Έμαθα τή βράβευση τού σεναρίου μου. Ευχα

ριστώ σάς καί τη σεβαστή μου Επιτροπή γιά τήν 
τιμή καί τήν άμετρη εύτυχία πού μού έχαρίσατε, 
βραβεύοντας τό έργο μου. Θά έπωφελούμην τής τι
μής αύτής, αν ένα φυσικό μου ελάττωμα, μιά σκλη
ρότατη άδικία τής φύσης, δέ μ’ άνάγκαζε νά στε
ρηθώ αυτήν τήν όχι τυχαία πνευματική συγκίνηση. 
Δέν είμαι παρά ένας βουβός. Ένας δυστυχισμένος 
κωφάλαλος. Δέν μπόρεσα, ούτε τάλαλα χείλη μου 
θα μπορέσουνε ποτέ νά έκφράσουνε κάθε μου- 
συναίσθημα, δσο δήποτε υψηλό, εύγε.νικϊ καί, ω
ραίο κι’ αν τό ένοιωσα... Αναγκαστικά λοιπόν, άνά- 
θεσα πάντα σ ιήν πέννα μου νά τ’ άποθανατίζη.

Άλλά αυτή τή φορά, ή φωνή τών ερμηνευτών 
τού έργου μου πού έβραβεύσατε, θ’ άποθανατίση 
τόν ύμνο μου στήν ομορφιά τής ζωής, πού δέν τής 
απαγγείλανε ποτέ τ’ άλαλα χείλη μου. ’Ήτανε βλέ
πετε γραφτό ν’ άποθανατισθή ένα μέρος τού ύμνου 
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μου αυτού, άπό τή φωνή έκείνης πού μου τόν ένέ- 
πνεύσε, τή φωνή της, ποΰ τή διαισθάνομαι ωραία, 
χαϊδευτική, καθάρια κι’ απαλή σάν τό κύλημα τοΰ 
νερού τής λίμνης, δπου δ Λαμαρτϊνος έμπνεύσθηκε 
τ’ ομώνυμο αριστούργημά του. ΚΓ αυτή ή ανέλπι
στη, ή τόσο μεγάλη ευτυχία, μοΰ είναι πάρα πολλή. 
Τήν άφησα νά μ’ άγκαλιάση δύο δλάκερες μέρες. 
Καί τώρα, ξεφεύγοντάς της γιά μιά στιγμή, σάς 
γράφω αυτό τό ευχαριστήριο γράμμα, καί στέλνω
στήν πηγή τής έμπνεύσεως καί τοΰ θριάμβου μου 
αυτά τά χλωμά τριαντάφυλλα, ποΰ κάτι θά τής θυμί-' 
σουνε... Κάτι ωραίο. Ένα άγνωστο θαυμαστή της,1 
ένα βουβό τραγουδιστή τής ώμορφιάς της, ποΰ ή ΗΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΠΡΟΒΟΛΗ 
γνωριμία του θ ασχημιζε ανώφελα την αυταπατη την 'TRAR7lilV RFTFAClV FIN MFR VCiDUH ποΰ θά γεννήθηκε στή σκέψη της, γύρω άπ’ τήν ύ- IUY 1 ηΛηζιυγ Μ| 1 κΛΟΥ·. tri ΙΊΕΠ ΥΟΡΚΗ 
πόστασή του. .

"Οσο γιά τό χρηματικό βραβείο ποΰ μοΰ άπονε- 
μήθηκε, παρακαλώ νά τό στείλετε άπό μέρους μου 
στή Σχολή τών μικρών άτυχων παιδιών, τών κωφα
λάλων σάν κ' εμένα. ’Έτσι θά μακαρίσουνε κ’ ε
κείνα ένα άγνωστο ομοιοπαθή του, ποΰ έφυγε μα- 
κρυά άπ’ τήν πόλη, δπου πολΰ έπόνεσε, μά κ’ έδο- 
ξάσθηκε...

Πληροφορούμεθα έκ Νέας Ύόρκης, δτι αί προσ- 
τριβαί αί δημιουργηθεϊσαι μεταξύ τής Ουέστερν Έ- 
λεκτρίκ καί τής Τόμπις έξ άφορμής τών διπλωμάτων 
των, έσχον ώς έπακόλουθον τήν άπαγόρευσιν τής 
προβολής τοΰ Γερμανικού Φιλμ «Γαλάζιος ’Άγγε
λος», πραγματοποιηθέντος, ώς γνωστόν, διά μηχα
νήματος Τόμπις, μολονότι έπρόκειτο νά προβληθή 

, , , , , έν Νέφ 'Υόρκη ή άγγλική βερσιόν τοΰ φίλμ τούτου.
Με πολλή τιμή κ ευγνωμοσύνη ι ’Ιδού μία περίπτωσις, καθ’ ήν δ ’Αμερικανικός 

Αρης Αθηναίος εθνικισμός καταφέρει δεινόν πλήγμα είς τήν Εύρω-
—Ποιος θά τώλεγε ποτέ, παρατήρησε δ Πρόε- παϊκήν τέχνην διά τής υπερβολικής σπουδής μέ τήν 

δρος, σάν άποτελείωσε τό διάβασμα τοΰ γράμ- δποίαν οχυρώνει τήν τοπικήν του βιομηχανίαν, διά
ματος. τήν παγκόσμιον δμως έπικράτησιν τής δποίας, δέν

— Βέβαια, κανένας δέ μπορούσε νά τό περιμέ- παύει νά προπαγανδίζη άγρίως.
νη αύτό, έπρόσθεσε δ νεαρός 
κριτικός.

— Έγώ είμαι τής ιδέας, εί
πε δ σκηνοθέτης, ή λύση τοΰ 
διαγωνισμού, νά προστεθή σάν 
επίλογος τοΰ φίλμ πού θά τρα- 
βηχθή άπ’ τό βραβευμένο έ'ργο. 
Έτσι θάχωμε ένα τέλος λίγο... 
Πιραντελλικό. Πώς ;

— Καλά δλα αυτά, άλλά ή 
πρωταγωνίστρια τί λέει κεΐ απά
νω ; Αυτό νά ιδοΰμε, είπε δ 
Πρόεδρος τής Κριτικής ’Επιτρο
πής.

Καί τότε ή καλλιτέχνιδα, πο 
λύ συγκινημένη πάντα, έστράφη- 
κε πρός τό μέρος του καί χα
μηλώνοντας τά όμορφα καστανά 
της μάτια μέ τις βελούδινες 
βλεφαρίδες τους*  είπε μέ ειλι
κρίνεια.

— Αφού σέ σάς έκανε τέ
τοια εντύπωση, φαντασθήτε πιά 
πόση έκανε σ’ εμένα, πού ή λύ
ση τοΰ διαγωνισμού έχυσε φώς 
σέ μιά μου ανεξήγητη ώς τά 
χτές,μά συγκινητικότατη περιπέ-
τεια.Έπήραπολλά έρωτικάγράμ- 
ματ«, τελευταία. ’Ήταν άνυπόγρα

«Μ*;

φα, μά ωραιότατα γραμμένα. Σάν πεζοτράγουδα. ’Ι
διαίτερο χαρακτηριστικό τους, ήτανε δτι τά έσυνώ- 
δευε πάντα μιά ανθοδέσμη κ’ δ στερεότυπος επίλο
γος «νά μή προσπαθήσω νά μάθω τόν αποστολέα 
τους, άλλά ν άρκεσθώ μονάχα νά πιστεύω, δτι τά 
λουλούδια αυτά, μοΰ έφερναν τόν μακρυνό αντίλαλο 
τοΰ παράπονου μιας πονεμένης ανδρικής καρδιάς, 
πού δ επιστολογράφος μου αναγκαζότανε νά χαράξη 
στό χαρτί, ' ιά νά μή σβύση μαζύ μέ τό ξεψύχισμα
τών λουλουδιών, μετά τό ήλιοβασίλεμμα...»

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Οί καλλιτέχναι Λιλή Νταμιτά, Βίκτωρ Μάκ Λαγκλέν και "Εντμον Λόου 
εΐς τό έργον τής Φόξ Φίλμ -Τό μήλον τής έριδος*

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡCT—----------- ---- ---------------- - — ,. ------- _ ,,

ΘΕΡΙΝΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΤΝ ΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ
Τίτλος

’Αλχαζάρ (ηχητικός) 
Άκρόπολις 
■ Ατλαντίς
■'Αρης
"Αστρα 
Α Ιγκλόν 
Άστήρ 
Βερντέν 
Δελφοί 
Δεξαμενή 
Διάνα
"Εσπερος 
Έκλαίρ 
Έπτάλοφος 
Ζέφυρος 
Κήπος Μάμου 
Κυψέλη 
Κυβέλεια 
Κ ρυστάλ 
Κοσμικόν 
Λοϋξ 
Λοϋξορ 
Λοΰ;
Μπομπονιέρα 
Μαγεία
Νεάπολίς (ηχητικός) 
Παναθηναια 
Περροκέ 
ΙΙανελλήνιον 
Πετσάλη 
παλλάς 
ΙΙαρΘενών 
Κκιρτώνιον ·

Διεύθυνσις Τι μ. Εισόδου 
Όδός Θ. Δεληγιάννη Δρ.15-10—

Δ. Άρειοπαγίτου »
» Θεμιστοκλέους » 10.-6-- 
» ’ Αχαρνών » 6.—

» Θ. Δεληγιάννη 6.—
Λεωφ. Συγγροϋ 8-6.50 
Συν. Ν. ’Ιωνίας 7.50-5.50 
Λεωφ. ’Αλεξάνδρας 6.— 
’Αχαρνών 6.—
Πλατ. Δεξαμενής 6,—

Παλ. Φάληρον
Πατησίων 15-10.—

Συν. Καισαριανής 6.—
Περιστεριού 7.-5.—
ΙΐΛατ. Θησείου Εϊσ. Έλευθ. 
’Αμπελοκήπους
Ζακύνθου Δρ. 8-6.—
Πατησίων Εϊσ. ’Ελεύθερα 
Καλλιθέα Δρ. 8-5.50

Τ. τραμ Σεπολίων 5.—·
Λεω. Αλεξάνδρας 1C-6.—

» Πατησίων 6. -
Σ. Ν. Φιλαδέλφειας 5. —
Κηφισσιά

Αχαρνών Εϊδ. ‘Ελεύθερα 
Ασκληπιού Δρ. 12-10.
Α. ’Αλεξάνδρας 8- 5.—
Όδυσσέως 6. -
Λεωφ. Συγγροϋ 8- 6.50
Πλατ. Θησείου Εϊσ. ’ΕΙευθ. 
Τέρ. Παγκρατίου Δρ. 10 8.— 
Τέρ. Πετραλιόνων 6,-γ- 
Χαλάνδρι

Συνχίζουν έπίσης τάς παραστάσεις καί κατά τήν θερι
νήν περίοδον οί Κινηιιατογράφοι τών ’Αθηνών :
Σαλόν Ίντεάλ (ήχητικ.) Όδ. Πανεπιστημίου Δρ 20-12.50
Ρώζικλαΐρ Όδ. Πατησίων 8- 6.50
Πανόραμα Όδ. Σεπτεμβρίου 8- 6.—
’Αθηναϊκός Όδ. Κλεισθένους 8- 6.—
Σιναμπάρ Όδ. Χαλκοκονδύλη 6- 4.—

H Utl ΜΗΓίΓΠΒΖ iOS KAM
Ο νέος πρόεδρος τής · Φόξ Φιλμ κ. Χάρλεϋ 

Κλάρκ άπεφάσισεν δπως ή εταιρία Φόξ δαπανήση 
διά τήν πραγματοποίησιν 48 ταινιών κατά τό 1930- 
1931, 22 εκατομμύρια δολλάρια έναντι 15 εκατομμυ
ρίων διά 52 ταινίας, ώς είχεν προαποφασισθή.

Τό ποσόν αυτό κρίνεται ύπό τών βιομηχανικών 
κύκλων τής Αμερικής ίλιγγιώδες και κατά συνέ
πειαν ή νέα παραγωγή τής Φόξ θεωρείται ώς ή με- 
γαλειτέρα καί πλουσιωτέρα τών μέχρι σήμερον πραγ- 
ματοποιηθεισών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
— Έπέστρεψεν έκ Βόλου δπου είχε μεταβή δι 

όλίγας ημέρας χάριν άναψυχής, δ ήιιέτερος διευθυν
τής κ. Η. Οικονόμου.

II ΕΠΕΚΤΛΪΙί HU JJAftlO-KEI Β-ΟΡΦΕΟΥΜ
juuh smrai: ths ns us mims

DMinil, tlHm MI Π ITS ίίΙΜΙΊΉΗ
Ό Δαυίδ Σάρνοφ, πρόεδρος τής «Ράδιο Κορ- 

πορέσιον τής Αμερικής» και ο κ. Χαίραμ Μπραουν, 
Πρόεδρος τής «Ράδιο-Κέϊθ-Όρφεούμ», συνεργά
ζονται κατ' αύτάς διά τήν έπέκτασιν τών εργασιών 
τής τελευταίας, έπιδιώκοντες καί τήν έπίτευξιν τρό
που συνεννοήσεως μέ τάς Εταιρίας «Κολούμπια», 
«Τίφφανυ» καί «Πατέ Εκ σαίίντζ», προς τον ανω
τέρω σκοπόν, ήτοι, τής επεκτασεως τών εργασιών 
τοΰ συγκροτήματος δπερ θ’ αποτελεση η πεντας τών 
προαναφερθεισών φιρμών

Πάντως δμως αί σχετικαί πρός τήν επιθυμητήν 
ταύτην συγχώνευσιν φήμαι, θεωρούνται άκόμη 
πρώιμοι.

"Ενα πράγμα μόνον είνε βέβαιον: "Οτι ή «Ρά- 
διο-Κέϊθ Όρφέουμ» αυξάνει τό κεφάλαιόν της είς 
δέκα πέντε εκατομμύρια δολλάρια, δι εκδοσεως τε- 
τρακοσίων χιλιάδων μετοχών περίπου.

Ενδέχεται δέ, ή τελευταία αΰτη, νά ίδρυση καί 
υποκατάστημα έν Λονδίνο,).

MmsBMm ιμϊ iimioj
ΕΙΣ ΤΟ ΒΟΥΕΝΟΣ ΑΎΡΕΣ

Είς τό Βουένος ’Άϋρες τής ’Αργεντινής έφθασεν 
ήδη δ μηχανικός τοΰ Οίκου Γκωμον κ. Jacques 
Veyrier δ όποιος θά προβή είς τήν έγκατάστασιν 
μηχανών δμιλοΰντος κινηιιατογράφου Ideal Sonore 
είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Κινηματοθεάτρου 
Cine Paris δπου καί θά προβληθή τό πρώτον γαλ
λικόν ηχητικόν καί δμιλοΰν φίλμ.

ommi ooti
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

Αί εγκαταστάσεις δμιλοΰντος κινηματογράφου, 
συστήματος Ουέστερν Έλέκτρικ εις τήν Εγγύς 'Α
νατολήν, είνε μέχρι σήμερον αί έξής :

Ελλάς 2 (Άθήναι «Αττικόν» καί «Ουφα Πά
λας»), Τούρτα 2 (Κων]πολις «Άλάμπρα» καί Σμύρ
νη «Άλάμπρα», Συρία 1 (Βυρηττό; «Άμπίρ»), Αί
γυπτος 5 (Κάϊρον «Μετροπόλ» καί «Τρι μφ», ’Αλε
ξάνδρεια «Μαζέστικ» καί «Μωχάμετ ”Αλη» καί 
Πόρτ-Σάϊτ «Άμπίρ»), Ρουμανία 5 (Βουκουρέστιον 
«Κάπιτολ», «Ρεγκάλ» καί «Τριανόν», Κράγιοβα 
« Απόλλων» καί Αΐάκιον «Τριανόν»), Βουλγαρία 1 
(Σόφια «Μοδέρν) καί Σερβία 7 (Βελιγράδι «Kola- 
rac» καί «Casino», Ζάγρεμπ «Edison Palast» καί 
«Kroatia», Λουμπλιάνα «Matica», Νοβιζάντ «Α
πόλλων» καί Σεράγεβο «Άπόλλιον».
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ΤΟ ΜΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΦΟΞ ΦΙΛΜ 

ιΕΙΣ ΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ 
------ «

Κις το μεγάλο συνεδριον τής Φοξ Φίλμ, τό όποι
ον ηρχισε τήν 10 30' τής 26 Μαΐου εις τήν Φόξ 
Μούβιτον Σίτυ είς τήν Καλλιφορνίαν, έλαβον μέρος 
πλέον τών 300 αντιπροσώπων τής Φόξ είς δλον τόν 
κόσμον.

Μία έκτακτος πολυτελής αμαξοστοιχία μετέφε
ρε τούς αντιπροσώπους τής Φόξ άπό τήν" Νέαν Ύ- 
όρκην είς τό Χόλλυγουντ (σιδηροδρομικόν ταξείδιον 
4 1]2 ημερών). Κατά τήν διαδρομήν έπεβιβάζοντο 
τής αμαξοστοιχίας απο τους διάφορους σταθμούς 
καί νέοι αντιπρόσωποι, είς τό Σικάγον δ’ έπέβη τής 
αμαξοστοιχίας καί ό νέος πρόεδρος τής Φόξ κ. 
Κλάρκ.

Επί κεφαλής τών ταξειδευόντων αντιπροσώπων 
της Φος ευρισκετο ο κ. Κλεϋτον Π. Σίχαν, γενικός 
διευθυντής τής έκμεταλλεύσεως τοΰ εξωτερικού.

Αντεπροσωπευοντο πλέον τών 35 περιφερειών 
τοΰ εξωτερικού, αϊτινες έχουν 400 περίπου γραφεία 
έκαστη, μέ ολικόν αριθμόν προσωπικού έκμεταλλευ- 
σεως πλέον τών δυο χιλιάδων προσώπων.
c Καια την εναρξιν τού μεγάλου Συνεδρίου—τό 
όποιον διήρκεσεν έπί πέντε δλοκλήρους ήμέρας—ό 
πρόεδρος τής Φόξ κ. Κλάρκ προσεφώνησε καταλλή
λως τους διευθυντας τών γραφείων τοΰ έξωτερικοΰ 
τής Φόξ συστησας εις αυτούς δραστηριότητα, διότι 
η Φοξ, είπε, πρεπει να ηγείται τής παγκοσμίου κι
νηματογραφίας.

Ακολούθως συνεζητηθησαν διάφορα σχετικά 
ζητήματα καί εληφθησαν αποφάσεις δπως παρα
σχεθούν μεγαλειτεραι ευκολιαι είς τούς έκμεταλλευ- 
νας, ταινιών, την παραγωγήν Μούβιτον Νιούς, ιδι
αίτερων διά κάθε χώραν καί τήν χρήσιν χρωματι
σμών είς τήν νεαν μεγαλειώδη παραγωγήν. Έπίσης 
συνεζητήθη ιδιαιτέρως καί τό ζήτημα τή: γλώσσης 
εκαστης ομιλουσης ταινίας καί ή πρόσληψις νέων 
διεθνούς φημης ηθοποιών καί σκηνοθετών.

.Τ° “^ve8{>iov τής Φοξ διήρκεσεν άπό τής 26—31 
Μαΐου έ.έ , οί αντιπρόσωποι δέ θά άνεχώρουν άμε 
σως δια Ν.^ Υορκην, δπου υπολογίζεται δτι θά εύ- 
ρίσκονται τΐ|ν 5ην Ιουνίου, όπόθεν θ’ άνεχώρουν 
δια τάς έδρας των.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙςΤΪΣ ΑΪΓϊΠΤΟΝ
^θΚΤ-ΣΑΙΝΙ, Μάιος. (Τού άνταποκριτοΰ 

θ“ζ)· Ιο πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ μηνός 
Μαιου οί δύο κινηματογράφοι τής πόλεώς μας 
(Αμπιρ) και (Μαζέστικ) έκαμαν εναρξιν όμιλοΰν- 
τος και ηχητικοΰ κινηματογράφου, ό μέν πρώτος 
« Αμπιρ» μέ τό γαλλικόν έργον «Ή νύχτα είναι 
δίκη μας» καί μέ μηχάνημα Θύέστερν Έλέκτρικ, ό

Η ΑΗΔΗ ΜΠΟΡΕΛΛΙ
ΠΗΡΗΚΟΛΩΥΘΗΣΕ ΤλΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΕΟΡΤΜΣ ;

Λέγεται δτι μεταξύ τών διακεκριμένων καλλιτε
χνικών φυσιογνωμιών πού παρηκολούθησαν τάς 
Δελφικός έορτάς συγκατελέγετο καί ή παλαιά δόξα 
τοΰ Ιταλικοί φίλμ, ή ωραία Λήδα Μπορελλι. Ή 
παρουσία της έγένετο άντιληπτή παρά τινων θαυ
μαστών της, οιτινες δμως άμφέβαλλον περί τοΰ άν 
ητο πράγματι ή παλαιό των εΰνοουμένη, ώς έκ τοΰ 
δτι η φυσιογνωμία τής Ίταλίδος καλλιτέχνιδος με 
τε(}λ'ϊ)ί),η πολύ μεσολαβησαντων φευ είς τούτο καί 
τών χρόνων πού παρέρχονται ανεπιστρεπτί.

τ Τήν παρουσίαν της είς Δελφούς έβεβαίωσε καί 
εις εκ τών κινηματογραφησάντων τάς παραστάσεις 
οπερατερ, οστις την επληροφορήθη κατόπιν εορτής, 
δεδομένου δτι ή Λήδα Μπορέλλι συνωδεύετο ύπό 
του τιτλούχου συζύγου της οΰτινος καί τό όνομα 
φερει, λεπτομέρεια συντελέσασα έπίσης είς τό νά μή 
υποπτευθή κανείς τήν έκεΐ παρουσίαν της.
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δε δεύτερος (Μαζέστικ) μέ τό έργον «Ό παπάς 
είς τον, ραββΐνον του» καί μέ μηχάνημα συστήματος 
«Συντόκ».
, Τό γαλλικόν έργον «Ή νύχτα είναι δική μας» 

εις το όποιον πρωταγωνιστεί ή συμπαθής καλλι- 
τεχνις τής «Κομεντί Φρανσαίζ» κ. Μαρί Μπέλ, έ
σημείωσε κολοσσιαίαν έπιτυχίαν δφειλομένη έν μέοει 
και είς τό μηχάνημα Ούέστερν, διά τοΰ οποίου οί 
διάλογοι καί γενικώς οί ήχοι ήκούοντο έπιτυχέστατα.

Το κινηματοθέατρου «Άμπίρ» ώρισε τάς τιμάς 
των εισιτηρίων του διά τόν όμιλοΰντίι ώς έξης: Α' 
θεσις 12 γρόσια καί Β . θέσις γρόσια 10.

Ώς δεύτερον έργον άναγγέλεται τό «Χόλλυγουντ 
Ρεβιού» τοΰ όποιου ή έπιτυχία είναι έξησφαλισμένη 
επίσης.

Ο κινηματογράφος «Μαζέστικ» μολονότι κατά 
την χειμερινήν περίοδον 1929—30, έσημείωσε με- 
γαλας επιτυχίας είς τάς σιωπηλός ταινίας, έν τού- 
τοις εις τογ όμιλοΰντα άπέτυχεν οίκτρώς. 'Η έγκα- 
τάστασις τοΰ μηχανήματος ομιλοΰντος κινηματογρά
φου συστήματος Syndok όχι μόνον δέν άπέδωσε'τά 
αναμενόμενα αποτελέσματα, άλλά προεκάλεσε καί 
την δυσφορίαν τοΰ κοινοΰ τό όποιον είς μίαν στιγ
μήν εςέσπασε εις άποδοκιμασίας κατά τής διευθύν- 
σεως η όποια ηναγκάσθη νά διακόψη τήν προβο
λήν ηχητικών ταινιών καί νά προβάλη τό έργον 
«1 κώσσο» μέ τόν Ντούγκλας Φαίρμπαγκς, άλλά 
και τοΰτο άνεπιτυχώς.

Ο κινηματογράφος « Ελδοράδο» προέβαλε μέ 
σχετικήν έπιτυχίαν τά έργα «Τό μυστικόν τής τηλε
φωνήτριας» μέ την Μάγδα Μπελλάμυ, τήν κωμω- 
δ αν «Ό Ριφ καί Ράφ άεροπόροι» καί τήν γαλλικήν 
ταινίαν «Νέοι Κόριοι» μέ τήν Γκάμπυ Μαολέϋ 
Ανρύ Ρουσέλ καί Άλμπέρ Πρεζάν.

Jean Stylianos

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΗΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΩΠ “ΛΕΥΚΩΝ ΣΚΙΩΔΕΙΣ ΤΟ ΗΛΓΕΡΙ0Γ4

Παρά τάς διαμαρτυρίας τών εκμεταλλευτών της 
ταινίας'«Λευκαί Σκιαί», δέν κατορθώθη ή μεταπει- 
σις τών μελών τής Επιτροπής Λογοκρισίας τών ται
νιών, ήτις άπηγόρευσε τήν προβολήν τού, προανα- 
φερθέντος φίλμ, καθόσον ώς αφορμή τής απαγορευ- 
σεώς της φέρεται ή έιτύπωσις τών λογοκριτών, οτι 
αί «Λευκαί Σκιαί», είνε μία ταινία, φύσεως τοιαυ- 
της, ώστε νά θίγη καίρια με το πνεύμα της τή ι 
άποικιακήν πολιτικήν γενικώς, πράγμα^ άσυμφορον, 
ιδία σήμερον, δτε μέλλει νά έορτασθή ή Έκατονταε- 
τηρίς τοΰ

η mmoi Inal W
Τό γαλλικόν μηχάνημα τής «Γκωμόν» «Ίντεάλ 

Σονόρ«, άποδεικνύεται άξιον των λαμπρών προσ- 
ί δοκιών, αϊτινες έστηρίχθησαν είς τήν προσπάθειαν 
τοΰ συμπάθοΰς κατασκευαστοΰ του,^ νά προσφερη 

θ” δηλαδή κάτι τό εύθηνόν άλλά καί τό τε^ειον. Αυτό 
τουλάχιστον άποδεικνύει ή καθημερινώς μεγαλύτερα 
επικράτησες τοΰ «Ίντεάλ Σονόρ’. Αρκεί να σημει- 
ωθή, δτι κατά τήν λήξασαν εβδομάδα έγκατεστησαν 
τοιαΰτα μηχανήματα οί Κινηματογράφοι «Ριαλτο» 
τοΰ Κλερμόν Φερράν, «Σινέ-Γκωμον» τών Βα- 
λενσιέν καί «’Έντεν-Μονοπώλ» τοΰ Καρπεντρα.

Παραλλήλως, πλεϊσται άλλαι εγκαταστάσεις « 1ν- 
τεάλ-Σονόρ» εύρίσκονται ύπό έκτέλεσιν. Η πρώτη 
έξ αυτών, θά λειτουργήση όσονούπω είς το μεγα 
κινηματοθέατρου τής Γενεύης «’Απόλλων», βιροβλε 
πεται δέ, δτι καί αί λοιπαί Έλβετικαί πόλεις θα ε^ 
φοδιάσουν τούς κινηματογράφους των μέ το αυτό 
γαλλικόν μηχάνημα.
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ΑΜΕΡΙΚΗ

Κατά τήν πρεμιέραν τής ταινίας «Χαρούμενα ι 
νειάτα» παρανωγής Φόξ Φίλμ είς την Βαρκελώνην, < 
έδόθησαν είς δλους τούς θεατάς δωρεάν φωτογρα- < 
φίοι τής πρωταγωνίστριας Ζανέτ I καίϋνορ υπογε- < 
γραμμένες ύπό τής ιδίας.

_ Κατά τήν προβολήν τοΰ έργου τής Φόξ Φίλμ ί 
«Παντρεμμένοι στό Χόλλυγουντ» είς τήν Σιγκαπου- 
ρην τών ’Ινδιών, οί ιθαγενείς, διά νά δυνηθοΰν να 
παρακολουθήσουν τάς παραστάσεις, μετεχειρισθη- 
σαν δλα τά μέσα τής συγκοινωνίας. Οί πλέον μοδερ- 
νοι εΐχον εις τήν διάθεσίν των αυτοκίνητα, άλλοι 
διά τών ποταμών μέ γόνδολες καί οί ι πλέον πιστοί 
είς τάς παραδόσεις τής φυλής των, καβαλλα επάνω 
σέ έλέφαντας. "Ολοι δμως αυτοί ήσαν σύμφωνοι εις 
ένα πράγμα : δτι τό «Παντρεμμένοι στο Χολλυ-1 
γουντ» πού πήγαιναν νά ίδοΰν,, ήτο ένα απο τα^ ο
λίγα άριστουργήματα πού παρήγαγον ποτέ τα αμε
ρικανικά στούντιο».
ΑΓΓΛΙΑ

Αλγεριού.

Μέ καταπληκτικήν έπιτυχίαν προβάλλεσαι απο 
Ιόθημέρου είς τό θέατρον «Άλάμπρα» τοΰ ^Λονδί
νου ή νέα μέ φυσικά χρώματα ομιλούσα, ηχητική 
καί άδουσα υπερπαραγωγή τής Μπρίτις Ιντερνα- 
σιοναλ «ΘεϊαΆρμονία».

— Έν τφ μεταξύ συνεχίζεται θριαμβευτικώς ή 
προβολή είς πλεΐστα δσα θέατρα τήςχώραςτής τελευ
ταίας υπερπαραγωγής τής αυτής εταιρίας « Ερωτική 
Φλόγα» τοΰ σκηνοθέτου "Αϊχμπεργκ με την διάση
μου δραματικήν ηθοποιού "Ανναν Μαίϋ Γιογκ. Η 
έπιτυχία ήν έσημείωσε ή ταινία αΰτη τόσον έν Αγ- 
γλίφ δσον καί έν Γερμανία είναι άνευ προηγού
μενης.

— Μεταξύ τών νέων έργων τής Μπριτις_ Ιντερ- 
νάσιοναλ άναγγέλλονται τά «West Ent» τοΰ Αιχ· 
μπεργκ, «Μήν μέλιτος» τοΰ Μόντυ Μπανκς, «Ιο 
καταραμένο πλοίο» τοΰ .Νόρμαν Γουώκερ, »\’oung 
Woodley» τοΰ Θωμά Μπέντλεϋ, καί«Έκκρεμοτης» 
πολεμικόν έργον τοΰ Γουώλτερ Σαμμερς.

__ Πλεΐσται τών ανωτέρω ,όμιλουσών-ήχητικών 
ταινιών, αί περισσότεροι τών οποίων είναι καί α- 
δουσαι μετά χορών,θά«γυρισθώσι»καί είς τήν Γαλ- 
λικήν.

__ Άπό τής 15ης Μαΐου, περατουμένων τών 
νέων προσθέτων ηχητικών έγκαταστάσεων τών, έν 
’Έλστρη ιδιοκτήτων στούντιο τής ώς άνω εταιρίας, 
θά άρχίσουν γυριζόμεναι συγχρόνως 6 νεαι ταινίαι.

__ Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μία τοΰ 
Ντυπόν καί μία τοΰ "Αϊχμπεργκ, αϊτινες χαρακτη
ρίζονται άπό τοΰδε ώς «ύπερπαραγωγαί».

I

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΑΣ
ΊΙ χαλλετέρα μ.άρχχ ΑΛΑΝΤΙΝ 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ :
ΤΙ θερινή κινηματογραφική κίνησις εύρίσκεται ήδη 

είς τόζενίθτης.'Όλαι αί συνοικίαι,συνοικισμοί καί τά προ- 
άστεια ακόμη έχουν τόν κινηματογράφον τους.

Εννοείται δτι ό αριθμός τών θερινών κινηματογρά
φων είναι έπαισθητώς μειωμένος άπό τόν περυσινόν τού
το δμως έχει καί τήν καλήν, ιου δψιν, διότι θά κατορ
θώσουν οΰτω νά συντηρηθούν οί υπάρχοντες, έν άντιθέσει 
μέ τόν υπερβολικόν αριθμόν τών περυσινών πλέον τών 
πεντήκοντα έλειτουργοΰσαν πέρυσι.

Πλήρη πίνακα τών λειτουργούντων θερινών, δημοσι- 
εύομεν είς άλλην σελίδα, μετά τών διευθύνσεων καί τών 
τιμών εισόδου των.

’Εννοείται δτι, παρ’ δλην τήν έφετεινήν μείωσιν τού 
αριθμού τών θερινών κινηματοθεάτρων τής πρωτευούσης 
καί τό γεγονός πλέον δτι εύρισκόμεθα είς τό καθαυτό 
καλοκαίρι οί κινηματογράφοι, άπό έπιχειρησιακής άπό- 
ψεως δέν ικανοποιούνται αρκετά εξαιρέσει ορισμένων τοι- 
ούτων, πού είτε διότι εύρίσκονται είς προνομιούχον θέ· 
σιν, είτε διότι είναι «Άλκαζάρ», είτε...είτε...είτε, έχουν 
τήν εϋχαρίστησιν νά βλέπουν τήν εργασίαν των νά ικανο
ποιείται.

'Η γενική κρίσις έπέδρασε όχι μόνον είς τά είδη πο
λυτελείας άλλά καί είς τά πρώτης ανάγκης, δπως είναι ό 
συνοικιακός θερινός κινηματογράφος, πού μέ τό ταλλη- 
ράκι του ό κοσμάκης έπήγαινε καί ξεχνούσε λίγο τής πί
κρες τής βιοπάλης.

* #
’Εκ τών κεντρικών... χειμερινών μόνον τό · Σαλόν 

Ίντεάλ» συνεχίζει τάς παραστάσεις του. κάνει δέ έναρξιν 
τήν 6 μ. μ. διότι μετεβλήθη καί αυτό είς θερινόν, δ ιως 
άκριβώς ήτο πέρυσι δταν έδειδε παραστάσεις θεατρικός 
θίασος.

’Απ’ δλα σχεδόν τά γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών 
άνεχώρησαν είς Ευρώπην ειδικοί δια τήν εκλογήν καί 
προμήθειαν ταινιών διά τήν προσεχή κινηματογραφικήν 
περίοδον. Μερικοί μάλιστα επιστρέφουν κατά τήν τρέχου 
σαν έβδομάδα, άλλοι θά βραδύνουν άκόμη ολίγον καί άλ
λοι, οί ολίγον καθυστερημένοι, ετοιμάζονται πρός άναχώ- 
ρησιν.
^.Φυσικά καί έφέτος, δπως κάθε χρόνο, θά επακολουθή
σουν σχετικαί πομπιόδεις διαφημίσεις, μεγάλοι κατάλογοι 
έπί ώραίου στιλπνού χάρτου, είς τούς οποίους θ’ άναγρά- 
φωνται σωρεία έργων έκ τών κολοσσών, ύπερκολοσσών. 
τιτάνων κ.τ.λ., κτλ. τής παγκοσμίου παραγωγής, άλλά πόσα 
έκ τών άναγγελθησομένων θά έλθουν έν τή πραγμαιικό- 
τητι καί πόσα έκτων κολοσσών αυτών θά είνε άξια έστω 
καί απλής προσοχής, αυτό θά μά; τό δείξουν τά πράγ
ματα.

Ημάς, τουλάχιστον, τό παρελθόν μάς έδίδαξεν δτι πρέ
πει νά εϊμεθα επιφυλακτικότεροι διά νά μή εϊπωμεν δύ
σπιστοι καί θά συμφωνήσωμεν μέ τάς διαφημίσεις των 
έφ' δσον καί τά πράγματα θά συμφωνήσουν.

"Αν καί είνε περιττόν νά έξάρωμεν καί πάλιν άπό τής 
στήλης αύτής τήν άμεροληψίαν τών δημοσιευόμενων έκά- 
στοτε κρίσεων έπί τών προβαλλόμενων έργων, διότι γνω- 
ρίζομεν κάλλιστα τήν έκτίμησιν τών άναγνωστών μας είς 
τάς δημοσιευομένας κριτικάς, έν τούτοις θεωροΰμεν ύπο- 
χρέωσίν μας νά βεβαιώσωμεν τούς άναγνώστας μας δτι 
κατά τήν προσεχή περίοδον ό Κινημ. Άστήρ» θά είναι 
άκόμη αυστηρότερος, άλλ’ ώς πάντοτε αμερόληπτος, οΰτω 
δέ οί άμέσως ένδιαφερόμενοι θά βρίσκουν είς τάς κριτικάς 
μας; μίαν εικόνα τής εμπορικής καί καλλιτεχνικής άξίας 
έκάστου έργου.

"Η πεποίθησις τών άναγνωστών μας είς τάς δηγοσιευο- 
μένας έκάστοτε κρίσεις κ.λ.π. πρέπει νά είναι πάντοτε με

γάλη, διότι, ώς δλοι γνωρίζουν, ό Κινηματογρ. Άστήρ» 
έστάθη πάντοτε είς τό ύψος τής αποστολής του. Δέν έγει- 
νεν δργανον ούδενός διότι δέν πρέπει νά άνήκη είς οΰδένα 
άλλ’ είς δλους. Πρωτίστως τόν ένδιαφέρει ή πρόοδος τοΰ 
κινηματογράφου, διότι μόνον ό καλός κινηματογράφος θά 
δημιουργήσω καλάς έπιχειρήσεις.

Τιάρα ίσως μας ε’ίπουν μερικοί δτι δέν ήμεθα πάντοτε 
δίκαιοι καί|διι πολλάκις ήμεθα αύστηρότεροι τού δέοντος, 
πράγμα τό όποιον δυνατόν νά μή σύμφωνη μέ τήν άντίλη- 
ψιν τού κοινού.

Θά μας έπιτραπή δμως νά διαφωνήσωμεν είς το? το, 
διότι τό κοινόν, άν καί είναι άναμφισβήτητον δτι είναι ό 
μεγαλείτερος κριτής, δέν ήμπορεί δμως νά είναι ποτέ τό
σον άνεπτυγμένον κινηματογραφικές, δσον ένας ειδικός 
κριτικός. 'Επομένως είναι φυσικόν νά διαφωνοΰμεν έν μέ- 
ρει μέ τό κοινόν, άλλ’ ουδέποτε επιτρέπετε μέ τόν επιχει
ρηματίαν.

'Υπάρχουν δμως καί έπιχειρηματίαι μέ τούς οποίους 
πάντοτε θά διαφωνοΰμεν. Αυτοί είναι βεβαίως οί έκμε- 
ταλλευταί - ένοικιασταί ταινιών είς τούς οποίου; φυσικά 
δέν συμφέρει μία δυσμενής κριτική. Πολλάκις δμως καί 
αυτοί εύρίσκονται έν τφ δικαίω καί εις ίσην μοίραν μέ 
ημάς. Διά ν’ άτοδείξωμεν δέ τόν τελευταϊον ισχυρισμόν 
μας θ' άναφέρωμεν δύο τινά: καί πρώτον ή «Ούφα» έδη- 
μιούργησε μεταξύ τών άλλων καί δύο φίλμ. τόν «Λευκόν 
Διάβολον» καί Τό ερωτικόν βάλς». Τό πρώτον θεωρεί
ται άπ’ δλον τόν κόσμον καί άπ’ αυτήν βεβαίως τήν 
I'.FA. ύπερκολοσσός τέχνης, τό δεύτερον ένα φιλμ κα
λό». Τώρα ποιον έξ αυτών ήρεσε περισσότερον είς τό ελ
ληνικόν κοινόν; Το δεύτερον βέβαια! Άλλά τό γεγονός 
αυτό πρέπει νά μάς άναγκάση νά κρύψωμεν τήν αλήθειαν;

Τό ίδιον έπίσης συνέβη μέ τό μεγαλειώδες έργον «Ή 
κιβωτός τοΰ Νώε», έν άντιθέσει μέ άλλα πολύ κατώτερα 
αύτοΰ.

Κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον καί οί υπόλοι
ποι κεντρικοί κινηματογράφοι θά έφοδιασθούν μέ μηχα
νήματα ήχητικά. Συγκεκριμμένως μάλιστα είς τό «Πάν
θεον θά τοποθετηθή συστήματος Ούέστερν. Περί τοΰ 
«Απόλλωνος», «Σπλέντιτ καί τοΰ νέου κινηματοθεάτρου 
(θέατρου Κοτοπούλη) δέν είνε άκόμη γνωστόν τί εϊδοος 
μηχανήματα θά τοποθετηθούν. Ό "Αργος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ»ΛΜΘΕ (Αθηνών)

Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). Άπό τάς 15 παρελθ 
μηνός έκαμε τήν έναρξιν τών θερινών παραστάσεών του’ 
ΰ.τό τήν διεύθυνσιν πάντοτε τοΰ κ. Ν. Χριστοδούλου.

Ούτως, μέ άρκετά καλήν έπιτυχίαν προεβλήθησαν τά 
έργα: Παρί Γκέρλς», Τό μυστικό τής Ντελιά» καί Ό 
λευκός διάβολος . Στροϋμπος
Π El ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. Χάΐ-Λάΐφ. Προεβλήθη τό έργον Τόμ καί Σίμ 
στον πόλεμο». Άπό τής παρελθούτης Δευτέρας διέκοψε 
τήν λειτουργίαν του λόγφ τών διακοπών τής θερινής πε
ριόδου.

Κινημ. Κάπιτολ. Προέβαλε τά έργα : Λευκός γάμος» 
καί «Τραφαλγκάρ» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον Μουλέν 
Ρούζ». Ήδη διέκοψε τάς έργασίας του.

Κινημ. Φως. Προέβαλε τά έργα «Ό θαλασσοπόρος , 
' Ό 7ος ούρανός» καί «Οί κατάσκοποι τοΰ πολέμου·. Άπό 
τής Δευτέρας έχει διακόψει τήν λειτουργίαν του.

Κιν, Ήλύσσια. «Οί Κοζάκοι», Θύελλα ωκεανού», «Ή

ΚΑΒΑΛΛΑ
Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Αγνή α

μαρτωλή» ώς ήχητική, δύο σόρτς καί Ό άνεμος» μέ τήν 
Λίλιαν Τζίς.Κινημ Αίγλη. Προεβλήθησαν < Οί σωματέμποροι» 
καί έπεισόδια.Κινημ. Μετέωρα (θερινός). Άπό τής παρ. έβδομάδος 
έκαμε έναρξιν τών παραστάσεών των καί προέβαλε τά 
έργα «’Εξιλασμός», Κόρη τού λύκου καί «Ό μέγας 
Πέτρος». Στογιαννίδης

ΚΕΡΚΥΡΑ
Κινημ. Ποικιλλιών. Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον 

προεβλήθησαν τά έργα «Μεγάλη πόλις», Πέντε μοιραίες 
γυναίκες». «Πρός τόν θάνατον», Συζυγικά! θυσίαι», «Ό 
άσσος τής διαφημίσεως , - Ματωμένος νόμος», Ματωμέ
νες θάλασσες» και διέκοψε τάς παραστάσεις του λόγφ τοϋ 
θέρους.Κινημ, Άκταϊον (άδελφών Άρώνη). "Εκαμε έναρ- 
ξιν τή; θερινή; περιόδου μέ τό έργον «Τά τρία πάθη».

Κινημ. Ποικιλιών (θερινός). Θά κάμη έναρξιν τών 
παραστάσεών του τήν 6 ’Ιουλίου.

Κινημ. Πανλάτου. "Εναρξις λίαν προσεχώς.Μπιζέλης

HATPAI
Κινημ. Πάνθεον (ηχητικός). Προεβλήθησαν τά έργα 

"Ερως καί διάβολος», «Ζουάννα» καί «Οί άπάχηδες τών 
Αθηνών». "Ηδη διέκοψε λόγφ τού θέρους.Κινημ. Άλάμπρα. "Εκαμε έναρξιν τήν 2 ’Ιουνίου μέ 
τό έργον «ΊΙ λατρεία». Προσεχώς «Νύχτες καταιγίδας .

Κινημ. Ζενίθ, "Εναρξις εντός τής έβδομάδος.
Κινημ. Κυψέλη. (Προσφυγικά). Προεβλήθησαν τά 

έργα «’Εναέριος απαγωγή», Ή κάλτσα τού διαβόλου», 
| «Ή Ιερουσαλήμ», ί) επιστημονική ταινία Τά άφροδίσια 
πάθη», «Νεανική φλόγα» καί «Σενορίτα». Προσεχώς Ταξί 

ταξί».Κινημ. Πάνθεον (αίθουσα). Προεβλήθησαν Δικα
στική πλάνη» καί «Γκράν Πρί . ‘Ανδριόπονλος
Χ'ΊΤ ’

Κινημ. ’Απόλλων (διεύθυνσίς Κ. Καλαντξοπούλου) 
"Εκαμε έναρξιν θερινού μέ τό ήχητικόν έργον Τσάρε
βιτς» μέ τό Ίβάν Πέτροβιτς. Ή επιτυχία του ύπήρζεν 
μεγάλη λόγφ τού δτι διά πρώτην φοράν προβάλλεται είς 
τήν πόλιν μ ις ήχητική ταινία.Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγωδία 
ιπποδρομίου», «Μαύρος Τζάκ , «Ό τετράπους άστυνόμος 
«Κούρσα ζωής ή θανάτου»,«Στά καμπαρέ τής Βιέννης», 
«ΊΙ τιμή τοΰ ναύτη» καί Μεταξύ ζωής καί θανάτου .

"Ηδη ό διευθυντής τοΰ άνοπέρω κινηματογράφου κ- 
Δημόπουλος άνεχώρησε είς Αθήνας διά τήν προμήθειαν 
τών έκλεκτοτέρων έργων. Βουδούρης
ΞανΘΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τό παρ. δεκαπενθήμερον προ
εβλήθησαν τά έργα Ή γάτα καί τό καναρίνι Ή Σε
νορίτα», Ό θαλασσοκράτωρ» καί Ύπό τήν σκιάν τοΰ 
χαρεμιού» μέ τόν «λέων Ματώ. Προσεχώς Βόλγα-Βόλγα ■.

Κινημ. Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Περιπέ- 
ιειαι χορεύτριας . «Δάνεισέ μου τήνγυναϊκα σου», «Μόντε 
Κάρλο» καί Γέλα Παληάτσο . Καζαντζής.

ΚΑΡΛΟΒ^ΣΙ
Κινημ. Πανσαμιακός Προεβλήθησαν τά έργα «Ατρό

μητος αεροπόρος , «Γιγαντομάχος τοΰ άέρος», «Λέσχη 
άγαμων , Σόνια Όρλώφ , «Ρωσσική θύελλα . Ή νεό- 
της θριαμβεύει καί ό βαρκάρης τού Βόλγα .

ΒΟΛΟΣ
Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά τό παρελθόν 

δεκαπενθήμερον τά έργα «Τρελλή εότυχία» καί Τέμπο- 
τέμπο» καί διέκοψε τάς χειμερινός του παραστάσεις.

Κινημ. Άργυλλα. Προεβλήθη τό έργων «Μέγας συνα-

νίκη νοΰ Ταρζάν», «Τό ούράνιον τόξον», «Ό άγρυπνος 
φρουρός» μέ τόν Τόμ Μίξ. Μόνος Βρυέννιος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινημ. Πάτε (ηχητικός) Προεβλήθη «Ό μοιραίος 
χείμαρος».Κινημ. Παλλάς (ηχητικός). Έπανελήφθη ή προβολή 
τοΰ έργου «Τρελλός τραγουδιστής» καί διέκοψε τάς παρα
στάσεις του λόγφ τοΰ θέρους.Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ατιμασμέ
νη παρθένος» καί «Ουγγρικοί έρωτες .

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Ή κυρία 
μέ τήν Έρμίνα», «Ή κοιλάς τών γιγάντων», «Μεγάλη 
τρικυμία» καί «"Αγνωστος καβαλλάρης».

Κινημ. ’Εθνικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαριέττα», 
Τό γκαρσόν τού Παλλάς Ότέλ», «Τάμεσβαρ» καί «Άνά- 

στασις».Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ματωμένος Τηλέ 
γραφος», Κρατήστε τήν άναπνοή σας», «Μυστηριώδες 
υποβρύχιον καί «Ληστής μέ τό στανειό».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαε τά φίλμ «Φρίτς ό 
πυγμάχος» καί «Τάμεσβαρ .

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθη τό έργον «Στά δίχτυα τής 
δακτυλογράφου» καί έκλεισε χρεωκοπήσας.

Κινημ. Άκρόπολις (Καλαμαριά). Προεβλήθησαν τά 
φιλμ «Στά δίχτυα τής δακτυλογράφου και «’Αρχόντισσα 
τών άδαμάντων».Κινημ. Καραβάν Σαράϊ (Ταράτσα). Προεβλήθη ή ται
νία «Ή Κάρμεν τοΰ Σάν Πάολι».Κινημ. Χαρίλαος. Προεβλήθη τό έργον Πέτσινη μά
σκα μέ τήν Βιλμα Μπάνκυ*.

Κινημ. Πανόραμα. Προεβλήθη «Ό Χρυσοθήρας».
Κινημ. Κΐνγκ Ζώρζ. Εναρξις λίαν προσεχώς ύπό τήν 

διεύθυνσιν τής Γκλόρια Φίλμ. ’Αλχακάν
ΚΟΜΟΤΙ^Η

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Αρχιεργά
της», «Τό κρασί», «Ντόν Μικέ» καί «Ή γόησσα».

ΛΓακεόών
ΓΙΡΝΝΙΤΣΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Παγκόσμιος 
πόλεμος» καί «Μέγας Ναπολέων». Πιπεράρης
ΑΜΦΙΣΣΑ /

Κινημ. Κοντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα Σάν ά- 
στραπή» άνεπιτυχώς καί «Σουνίτα έπιτυχώς. Έπίσης Τό 
καράβι τού τραγικού έρωτος Γιαλέ σας
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. ’Αττικόν (γυμναστήριον). Προεβλήθησαν τά 
έργα Ό ένοχος» «Ό άτρόμητος ίππεύς καί «Φωτιά .
ΗΡΑΚΑΕΌΜ

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τόδπιον», 
Τό σήμα τοΰ κινδύνου» καί «Τό κορίτσι τού μπαλέτου».

Κινημ. Άλάμπρα. Ήρχιθε τάς θερινάς του παρα-| 
στάσεις καί προεβλήθησαν τά έργα «Σόδομα καί Γόμορα» 
είς δύο έποχάς, «Ή πτωχή πριγκήπισσα καί «Ή Όρ- 1 
φανή». ’Κινημ. Βόσπορος. "Ηρχισε τάς θερινάς του παρα
στάσεις μέ τό έργον «Τό δακτυλίδι τής αύτοκρατείρας».

Κινημ. Πάνθεον "Εκαμε έναρξιν έπίσης μέ τό έργον 
«Παρί Γκέρλς».Κινημ. Αγλαΐα. Προεβλήθησαν τά έπεισοδιακά Α
θώα αμαρτωλή» καί Τό μεγάλο μυστικό . Χανιωτάκης
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. ’Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα «Φτε
ρωτός καβαλλάρης», Ό κήπος τού Αλλάχ», «Ύπό τό 
πέλμα τοΰ τυράννου», ·Μπροστά στό Ικρίωμα», Ψυχή καί 
σώμα», «Τύψεις συνειδήσεως», «"Ονειρον αγάπης», «Φι
λοδοξία» καί «Εξομολόγησες». Ό άνωτέρω κιντματογρά- 
φος ήρχισε λειτουργών ήδη ώς θερινός. Μιχάλου
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γερμός» καί διέκοψε τάς παραστάσεις του.
Κινημ. Κύματα. "Ηρχισε άπό χθες τάς έργασίας του ό[ 

θερινός καί μοναδικός κινηματογράφος τής πόλεώς μας 
υπό τήν διεύθυνσίν τοϋ κ. Διαβασμένου. 'Ήδη προβάλλε
ται τό «Ίπποδρόμιον» μέ τούς Πάτ καί Πατασσόν.

Παπαβασιλεΐου
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ (Σάμου)

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα Ρωσσικη 
θύελλα», «Μαύρη χορεύτρια», «Δύο κατάδικοι», «Γιγαντο- 
μάχος τοϋ άέρος», «Ραμόνα», «Ό διάβολος μέσα της»,«Ή 
νεότης πάντα θριαμβεεύει» καί «Ό βαρκάρης τοΰ Βόλγα». 
ΤΗΓΑΝΙ (Σάμου),

Κινημ. Λυκούργος. Προεβλήθησαν τά έργα «Δύο κα- 
τάδιλοι», «Ή νεότης πάντα θριαμβεύει», «Ραμόνα», «’Α
τρόμητος αεροπόρος καί «Λευκός αετός».
BA8V (Σάμου)

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί δύο κα- 
τάδικοι», «Μουλέν Ρούζ»,«Τό δράμα τοΰ Μάτερχορν», «Ή 
Μπαλαρίνα τής Μόσχας», τό ελληνικόν «Μακρυά άπ’ τόν 
κόσμο» μέ μεγάλην επιτυχίαν, «Σιβηρία» καί «Οί τελευ
ταίοι Τσάροι».

Κινημ. Ήραϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Δάνεισέ μου 
τήν γυναίκα σου», «Ρωσσική θύελλα», «Ή έμπορος τών 
ύνείρων», «Ραμόνα», «Ή νεότης θριαμβεύει καί «Καρμεν».

"Ηρχισεν έπίσης τάς παραστάσεις του καί νέος θερι
νός κινηματογράφος ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ κ.Καλομοίρη 
μέ τό έργον Ό διάβολος μέσα της». Πούλμαν
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κοΰρσα 
τής τιμής», «Ό βασιλεύς τοΰ αίθέρος» καί «'Ο χιονοστρό
βιλος». Ματϋ-ίας
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή βασί
λισσα τών άδαμάντων», «Ό καβαλλαρης» μέ τόν Τόμ Μίξ, 
«Ό δικτάτωρ», «Μοιραία άγάπη», «Τό σήμα τοΰ κινδύ
νου», «Ή άγάπη τοΰ ναύτη» καί «Λευκή σκλάβα».

Άπό τής προσεχούς έβδομάδος έναρξις θερινοΰ κινη
ματογράφου. Α. Σ.
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ- Πάν&εον. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν συνο- 
δείρ ορχήστρας τά έργα «Ό άετός τής Άριζόνας», «Ή 
ωραιότερες γαμπίτσες τοΰ Βερολίνου», «Πρίγκηψ τοΰ καρ
ναβαλιού», «’Αμοιβή πέντε χιλιάδων δολλαρίων», «Τό 
σπήτι τοΰ ψεύδους», «Ό Χριστός», «'Η σπηλιά τοΰ τρό
μου», «Εις τόν χώραν τών καννιβάλων», «Γιοσιβάρα», 
«Καταδίωξις ληστών» καί «Φιλώ τό χέρι σας μαντάμ».

Σμπόνιας
ΣΕΡΡ ΑΙ

Κινημ. Διονύσια. Προεβλήθησαν μέ έπιτυχίαν τά έργα 
«Ύπό τήν σκιάν τοΰ χαρεμιού», «Ουγγρική μελωδία», «Ρα
ψωδία έρωτος», Κατάσκοπος», «Τό νυφικό κρεββάτι» καί 
«Βόλγα —Βόλγα «.

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Φωλεά έρω
τος», »’Ο παληάτ^τος τής ζωής» καί «Δόν Ζουάν».

Κινημ. Ρέμβη. Διάφορα επεισοδιακά. Βογιατξής
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαΐον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ιερόν κα
θήκον», «Σιωπηλός σωτήρ», «Νέοι "Ικαροι», «“Ερως καί 
πόλεμος» καί διάφορα ξουρνάλ.

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη τό έργον «Ή άλωσις 
τής Κωνσταντινουπόλεως».

Κινημ. Διονύσια (-θερινός). Τήν Ιην ’Ιουνίου έναρξις 
μέ τό έργον «Νύχτες πριγκήπων». Πετρακάκης
ΛΕΒΑΔΕΆ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Μακρυά

άπό τόν κόσμο» έπιτυχώς καί Ή Μπόρα» έπίσης.
Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'Ο έρως 

τής ’Ιωάννας «Νέϋ» καί «Ό γαμήλιος πέπλος».
Πανουργίας

ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδο.ϊον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραγωδία 
μιάς γυναικός» καί «Δόκτωρ σατανάς» καί έκλεισε λόγτρ 
τοΰ θέρους.

Κινημ, ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί έπι- 
δρομεϊς», «Ό δρόμος πρός τήν διαφθοράν», «Τό μελανόν 
της σημεΐον». «Μανωλέσκο» καί «’Άσφαλτος»

Κινημ. Μπονάτου. Προεβλήθησαν τά έργα «Τιτανι
κός», Ήανταχοϋ Παρών», «Οί βασιλείς τοΰ άέρος» καί 
«Οί πειραταί τοΰ ποταμοΰ».

Κινημ. Δημ. Κήπου. "Εκαμε έναρξιν ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. Σπανδάγου μέ τό έργον «Μυστικός Ταχυ
δρόμος».

Μέ τά έκλεκτά έργα πού θά προβληθώσι είς τόν κινη
ματογράφον τοΰ κ. Σπανδάγου καί τήν έγκατάστασιν ρα- 
διοφιόνου, άσφαλώς θά συγκεντροΰται ή έκλεκτοτέρα κοι
νωνία τής πόλεώς μας.
ΜΑΡΑθΟΚΑΜΠΤΣ (Σάμου)

Είς τόν μοναδικόν κινηματογράφον μας προεβλήθη- . 
σαν τά έργα «"Ασπρος ’Αετός», «Ρωσσική θύελλα», «Ρα
μόνα» καί «Τρομερός άτροπόρος».

Μ MOJ ΦΙΑΟΑΟΓ. iliWIM
ο M&mizus: rmiism ιιηγηματο:
Ή ωραία αύτη έμπνευσις άνήκει είς τήν «’Εφημερίδα 

τών Έλληνίδων», ήτις προεκήρνξε διαγωνισμόν πρωτοτύ
πων γυναικείων διηγημάτων, καλοΰσα τάς γραφούσας Έλ- 
ληνίδας νά συμμετάσχωσιν είς αύτόν.

Θά δοθοΰν βραβεία 5.000 δραχμών, τά δέ βραβευθη- 
σόμενα διηγήματα θά έκδοθοΰν καί εις ιδιαίτερον τόμον 
καί θά κυκλοφορήσουν είς κάθε ελληνικήν γωνίαν.

Είς τήν ’Επιτροπήν τοΰ Διαγωνισμοΰ παρεκλήθησαν καί 
θά λάβουν μέρος οί γνωστότεροι τών παρ’ ήμϊν λογογρά
φων κ.κ. Γ. Πώπ, Π. Νιρβάνας, Γρ. Καμπούρογλους, Κώ
στας ’Αθάνατος καί αί κ.κ. Άθηνά Ταρσούλη, Σιφναίου 
κλπ. κλπ.

Ή προθεσμία τής ύποβολής διηγημάτων λήγει κατά 
τό τέλος τοΰ τρέχοντος μηνός ’Ιουνίου, τά δέ χειρόγραφα 
δέον ν’ άποστέλλωνται καθαρογεγραμμένα καί άπό τής 
μιάς μόνον πλευράς τοΰ χάρτου είς τήν Διεύθυνσίν 
τής «Εφημερίδας τών Έλληνίδων» ('Οδός Έδουάρ- 

δου Λώ 8).

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Φ. Δημητριάδης Άθήναι 
Α· Σπαγουλίδης Ηράκλειον 
Θ. Βουδούρης Μυτιλήνην 
Κ. Καλαντζόπουλος Χίος 
Γ, Παπαλεξάνδρου Άθήναι 
Π. Έλιάου Καστόρια

1-5-930 Μέχρι 30-4-931
1-5-030 30-4-931
1-4-930 » 30-3-931
1-6-930 30-5-931
1-6-930 » 30-5-931
1-5-930 » 30-4-931

INTERNATIONALE-FILM SCHAU
ΤσεχοσλοβακικόνΚινηματογραφικόν περιοδικόν

Sl’pen k, 57 Prague II
Palais Lucerna Tsech islovaqie

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΗ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
I ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ

ΔΕΚΑ ΣΟΎΠΕΡ
. ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΙΧ ΤΙΜΑΣ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚ ΑΣ

Μή βασίζεσθε μόνον είς πομπώδεις διαφημίσεις 
εις παχειά λόγια καί άκόμη μή παρασύρεσθε άπό διαφόρους καλοθελητάς

ΕΙΐνΕΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΣΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΤΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΟΚΙΜΗΣ
ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΗΤΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ’

ΟΧΙ ΡΕΚΛΑΜΑ
ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

ΤΙΦΦΑΝΤ
Κ. & Α. ΦΡΑΓΚΕΤΗ

ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39Α

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 67-24 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

I. ΧΟΛΕΒΑΣ και Γ. ΜΑΡΚΑΤΑΣ 
Ιϊίκτωρο; Ούγχώ -»— ©εσβϊλονίχγ)
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ο: ΦΙΛΜ

ΖΑΝΕΤ ΓΚΑΙΎ ΝΟΡ ■
Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΤΟΥ Ζ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ζ

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ

ΦΟΞ ΦΙΛΜ ΚίΙΡίΙ ΟΡΕίΙ ΟΝ
Η ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
»

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΔΙΑΒΟΛΟΙ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΛΥΚΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑΝΕΙΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΡΠΟΡΕΣΙΟΝ
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΡΙΘ. 3--ΑΘΗΝΑΙ

Τηλεγραφ. Λι&ύΟ _>νβΐς: ΦΟΞΦΙΛΜ

τηλεφώνου; 256—7'25


