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ΑΙ ΕΙ ABH 191 ΕΝΤΪΠΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΟΤΓΚΑΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΓΚΣ
Ό διάσημος καλλιτέχνης τής οθόνης Ντοόγκλας Φαίρ 

μπαγκς έπιστρέψας μετά τής συζύγου του Μαίρης Πίκφορδ 
έκ τοΰ άνά τόν κόσμον τα'ξειδίου του άφηγεϊται ώς εξής 
διά τοΰ αμερικανικού τύπου τάς έξ ’Αθηνών εντυπώσεις 
του.

'Υπάρχουν πολλοί ταξειδιώται οί όποιοι βλέπουν 
ιά μεταβάλλεται καί νά απογοητεύεται ή χαρά πού 
έδοκίμαζαν πριν αρχίσουν τό ταξεϊδι του;. Καί πρέ
πει νά ομολογήσω δτι είμαι κ' εγώ μεταξύ αυτών 
τών ταξειδιωτών. Ένφ σχεδιάζω νά έπισκεφθώ κάτι 
τό όποιον θά μοΰ προξενήση μεγάλη χαρά, πολλέ; 
φορές αισθάνομαι αρκετή λύπη.

Καί δμως, δταν ανέβηκα στις βαθμίδες τοΰ 
ΙΙαρθενώνο; ένα μαγευτικό ηλιόλουστο πρωινό καί 
άντίκρυσα δλο τό θαυμάσιο τοπεΐο τοΰ οποίοι1 υπε
ρέχει ό θείος βράχος, έπείσθηι ότι ή θέα ήτο πολύ 
άνωτέρα εκείνης τήν όποιαν ύπέθετον ότι θά έβλε
πα. ΙΙολλά πράγματα τής μοντέρνα; Αθήνα;, απο
γοητεύουν,|άλλ’ ή θέα τής Άκροπόλεως είναι χάρμα 
οφθαλμών. Ή καρδιά τής Μαίρης κτυποΰσε δυνα
τά καί γιά άρκετά λεπτά σταθήκαμε ό ένα; κρα
τώντας τό χέρι τοΰ άλλου σιωπηλοί...Τέλος ή Μαίρη 
άκούμπησε σ’ ένα μεγαλοπρεπή κίονα τοΰ Παρθε
νώνα; καί έκάθησε νικημένη άπό τή συγκίνησι ποΰ 
έδοκίμαζε.
: Είχα έλθη στήν Ελλάδα μέ τήν έκ τών προτέ- 
ρων πεποίθηοιν δτι θά έ'βλεπα μιά . εικόνα τών Α
θηνών μέ βάσιν τήν άρχαίαν τη; πόλιν. Καί αύτό 
ακριβώς συνέβη.

Είναι αδύνατον ν’ άρχίση κάνει; νά ζή στά; Α
θήνα; δταν τάς επισκέπτεται γιά πρώτη φορά, χω
ρίς ν' αφιέρωση τήν πρώτη του ημέρα έπισκεπτό- 
μενο; τήν Ακρόπολιν διά νά άναπαραστήση τήν άρ
χαίαν πόλιν ίοΰ χρυσού αίώνος τοΰ Περικλεούς. 'Η 
έπίοκεψίς μας είχεν έγκαίρως άναγγελθή καί είχεν 
ώ; αποτέλεσμα τό νά συγκεντρωθή στήν Ακρόπο
λιν άπειρος κόσμο; ό οποίο; μά; άπέκρυπτε σχεδόν 
τήν θέαν τοΰ αρχαίου φρουρίου. Μόνον δταν εϊσήλ- 
θομεν είς τό Μουσείον ηυραμε τήν ησυχία μας. ’Έ
τσι κατορθώσαμε νά θαυμάσωμεν τό κάλλος τοΰ 
ναού τής Απτέρου Νίκης, πού έχει άπό τό ένα μέ-* 
ρο; τόν Φαληρικόν κόλπον καί άπό τό άλλο μιά με
γάλη πεδιάδα μέ άρκετά υψηλά βουνά. Μοΰ ήλθε'

στό νοΰ μου ή παλαιά παράδοσις τοΰ Αιγαίο»;, όποι
ο; έπερίμενε στό ϊδιο μέρος ποΰ έστεκόμεθα τήν ε
πάνοδον τοΰ υιού του Θησέως άπό τήν Κρήτη.

Ό Θησεύς έλησμόνησε νά ύψώση λευκά ιστία, 
τά όποια θ έσήμαινον δτι ένίκησε τόν Μινώταυ
ρον καί ό γέρο; πατέρα; του ίδιάν τά μαΰρα πανιά 
πού έσήμαινον τόν θάνατον τοΰ υιού του, ηύτοκτό- 
νησε πέσα; άπό τόν υψηλόν βράχον.

'Ο καθείς πού επισκέπτεται τήν Ελλάδα δέν 
ευρίσκει πάντοτε τά; άρχαιότητα; είς όλην των τήν 
άρτιότητα. Έμείναμε έπί μίαν ώραν έπί τοΰ Παρ
θενώνας, άποθαυμάζοντε; μέ δίψαν τήν ώραίαν 
θέσιν. Εάν ό ναός διετηρεΐτο άνέπαφος μέ δλας τάς 
θαυμασίας του διακοσμήσεις, πού είχεν άλλοτε, νο
μίζω δτι αύτό θά ήτο παρά πολύ ωραίο γιά τά μά
τια μας. Αέν εϊμεθα συνηθισμένοι νά βλέπουμε τό
σο ωραία θεάματα.

Επισκεφθ ήκαμε τό θέατρον τοΰ Λιονύσου. τό 
Στάδιον, τό ’Αρχαιολογικόν Μουσείον καί διάφορα 
άλλα μέρη, διότι δέν ήθέλαμε ν' άφίσωμε τίποτε 
χωρίς νά τό ίδοΰμε. Αργότερα κατά τό άπόγευμα, 
άνεβήκαμε στό Αυκαβητό, τόν όιραίον δασώδη λό
φον βόρεια νατόλικώς τής πόλεώς, γιά νά ίδοΰμε τό 
πανόραμα τής ’Ακροπόλεως καί τών πεδιάδων πού 
εκτείνονται γύρω άπό τά; ακτίνα; τοΰ δύοντο; ή
λιου.

Ήταν ένα άπό τά ωραιότερα δειλινά. . Αλλά 
πά ι δέν κατωρθιόσαμε νά άπολαύσωμεν τό ώραΐον 
θέαμα μέ ησυχίαν. Κάποια Αμερικανίς χωρίς νά 
σεβασθή τάς αναπολήσεις μας καί τήν ρεμβώδη 
σιωπήν μας, έδήλωσε μεγαλοφώνως δτι δέν έβλεπε 
τό ωραιότερο δειλινό τής ζωής της !

— Νά άνέβη κανείς τόσο, δρόμο γιά νά ίδή αύτό, 
είπε μέ μιά περιφρονητική χειρονομία. ’Έχω ίδή 
πολύ ώραιοτέρα; δύσει; τοΰ ήλιου άπό τό μπαλκόνι 
μου τοΰ Ντάβενπορτ. Δέν μοΰ αρέσουν τά ερείπια!»

Ενφ ή Μαίρη είχε πάει στά έμπορικά—άκόμη 
καί στάς ’Αθήνας δέν μπορεί νά μήν πάη στά μα
γαζιά—εγιό έπαιζα γκολφ σέ ένα γήπεδο κοντά στόν 
Πειραιά, τό οποίον διακρίνεται μάλλον γιά τήν θέαν 
του λόγιο τής γειτνιάσεως πρός τήν χωράν δπου έ- 

γινεν ή ναυμαχία τή; Σαλαμίνα;, παρά ώ; γήπεδον 
τοΰ γκολφ.

Έπεσκέφθηκα έπειτα τόν λόφον, άπό τόν όποι
ον ό Ξέρξης έβλεπε τού;" "Ελληνας νά καταστρέφουν 
τόν φιεγάλον στόλον του τό 4^0 π.Χ.

’Ενθυμήθηκα τό νεανικόν μου ένδιαφέρον γιά 
τήν ώραίαν ναυμαχίαν καί τούς ηρωισμού; τοΰ Α- 
οιστείδου, ό οποίο; ήχμαλιότισε τά περσικά στρατεύ
ματα πού δέν ήδύναντο νά έπιβοΰν τών πλοίων τοΰ 
καταστραφέντος στόλου των. Ενώ δέ έκύτταζα τό 
ειρηνικόν περιβάλλον, μοΰ ήλθαν στό νοΰ μερικοί 
στίχοι τοΰ Αισχύλου.

Μόλις τήν προηγουμένην ημέραν είχα έπισκεφθή 
τό Διονυσιακόν θέατρον καί είχα καθήση σέ ένα του 
έδώλιον, δπου κά ιοιος άρχαίο; ’Αθηναίος θά παρα
κολουθούσε τά; τραγωδίας τοΰ μεγάλου τραγικού. 
Γι' αύτό κάθε μύθο; έχει τόσην πολλήν καί μεγά- 
λην σημασίαν στά; Αθήνας. Ήλπιζα δτι θά είχα
με πανσέληνον διά νά έπισκεφθώ τήν Ακρόπολιν 
μέ σελήνην, άλλά δυστυχώς οί υπολογισμοί μου δέν 
ήσα” ακριβείς.

Επήγα πάντως μιά δεύτερη φορά στήν Ακρό- 
πολι γιά νά θαυμάσιο τό παίξιμο πού κάνουν οί 
ακτίνες τοΰ δύοντο; ήλιου επάνω στις κολώνες τοΰ 
Παοθενών ς.

ΝΤ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ

ΗΙΙΝΗΙΙΑΤΟΓΡΙΦΙΙΗΚΙΝΗίΙίΕΙΣΑΙΓΪΠΤΟΝ
II ό ρ τ - Σ α ί δ, (1- 4—930).Κατ' αύτήν τήν 

εβδομάδα εις τούς τρεις κινηματογράφους τή; πο- 
λεώ; μας προεβλήθ ησαν τά εξής έργα’.

Κινημ Έ λ δ ο ρ ά δ ο. Μέ έπιτυχίαν πρ·>ε- 
βλήθη εί; δύο εβδομάδα; τό έργον «'() κόμης 
Μόντε Χρίστο» μέ τόν Ζάν "Αντζελο καί τήν Αίλ 
Ντάγκοβερ

Κ ι ν η μ. Empire. Προεβλήθη τό έργον 
« Ο Τσάρεβιτς» μέ τον Ιβάν Πέτροβιτς, όχι δμως 
μέ έπιτυχίαν καθ' δσον προεβλήθη ω; βωβή, ή δέ 
ορχήστρα του δέν ήτο καί τόσον κατάλληλος.

Κινημ Μ α ζ έ σ τ ι κ. Προεβλήθη τό «Χρή
μα» τοΰ Αιμίλιου Ζολά μέ σχετικήν έπιτυχίαν. 
'Η διεύθ υνσις τοΰ άνωτέρω κινηματογράφου μελετά 
τήν σύντομον έγκατάστασιν ηχητικού κινηματογρά
φου, θά προβάλη δέ τά καλύτερα έργα τή; παγκο
σμίου παραγωγής. / Jean Stylianos aa ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
; EDURRD SCHILLE ■ 
■ Linz a. d. D. Melichargasse 4 AUSTRIA ■ ■ ■ 
B Η ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΠΗΓΗ ■ 

: AU ΠΔΑΣΑΣ MN3MEIQN M"TA WOHWAE =
■ Εκτέλεσι; άρίστη ήγγυημένη ■
■ Εξαγωγή είς ολα; τα; Χωρά; ■

Γιιιοκατάλογο; άποστέλλεται δωρεάν ■ 
. .............................................    Β

ΣΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΟ “ΛΑΓΙΑΡΝΙ,,
Ή φούστανέλλα έκανε καί πάλι τήν έμφάνισί 

τη; έπί τής οθόνης, ολοκληρώνοντας ένα σύνολο 
ταινία; καθαρά ηθογραφικό. Πρόκειται περί τοΰ 
έργου «Λαγιαρνί», πού παρουσίασε ή συμπαθή; 
εταιρεία «Hellas Film», τοΰ νέου ρεζισέρ κ. I. Γ. 
Αούμου.

Είναι γνωστός σ' δλους ό θρύλο; τοΰ λαγιαρνιού 
κ.Γ άκόμα γνωστότερο τό σχετικό δημοτικό τραγούδι· 
Απάνω σ' αύτά βασίστηκε ό κ. Αοΰμος, γιά νά 

δημιουργήση τό καθαρά ελληνικό σενάριο τοΰ έρ
γου του.

Κριτική, φυ.ικά, δέν πρόκειται νά κάνω εδώ. 
'Απλούστατα θά διαΤυπωσω μερικές παρατηρήσεις, 
πού τις θεωρώ άπαραίτητες καί πού ελπίζω νά λη- 
φθοΰν ύπ' δψει απ' τήν «έν λόγφ» εταιρεία.

Καί,πρώτα-πρώτα, ή έλλειψι«έσωτερικών»,ολωσ
διόλου σχεδόν, είναι βασικό, κύριο ελάττωμα, πού 
μειώνει τήν αξία τοΰ φίλμ. Βλέπουμε, π.χ., ολόκλη
ρε; οικογενειακές σκηνές μεταξύ τοΰ άρχιτσέλιγγα 
καί τή; μοναχοκόρης του να εχτυλίσσουνται στό. . 
δρόμο «Μά κύριε», θά μοΰ άπαντήση ό κ. Αοΰμος, 
«αύτό είναι βουκολικό ειδύλλιο, σκηνές άπ' τή ζωή 
τοΰ έλληνα βοσκού, πού τόν καιρό του τον περνά 
σχεδόν δλο έξω στό βουνό». Σύμφωνοι. Αλλά αφού 
παραρουσιάζετε αρχοντικά σπίτια, «κτισμένα παρά, 
τού; πρόποδα; τοΰ Ολυμπου»—συγκεκριμένοι; το 
σπίτι τοΰ άρχιτσέλιγγα—στάνες, χειμαδιά κ.λ., δέ 
μπορούσατε νά προβάλετε μερικά καν χαραχτηρι- 
στικά εσωτερικά του;; Τό ιδιόρρυθμο χαγιάτι, π.χ., 
τοΰ ελληνικού χωριάτικου σπιτιού, ή τά άπαίρηττα 
καί νοικοκυρίστικα δωμάτιά του;

’’Αλλο ελάττωμα κωμικό αύτό, είναι τό παίξιμο 
τών διαφόρων φιγκιουράν. Οί κύριοι αύτοί παρεξη- 
γήσαντες, φαίνεται, τήν βουβή τέχνη τελείως, βάλ- 
θηκαν, άπό τήν πρώτη στιγμή πού παρουσιάζουνται 
σέ μιά σκηνή, νά....χειρονομούν. Μέ τί νά τούς πα
ραλληλίση κανείς; Μήπως μέ κωμικά ξεχαρβαλωμέ
νες μαριονέττες;...

Αύτά είναι τά σπουδαιότερα μειονεχτήματα. Τό 
φίλμ δμω; έχει καί άξιόλογα προτερήματα, πού δύ
σκολα μπορεί νά τά συναντήση κανείς σέ άλλες ελ
ληνικέ; παραγωγές Τό μακιγιάρισμα, π.χ., είναι ά
ψογο. Έπίσης κι' ή φωτογράφησι—όπερατέρ ό κ. 
Εμμανουήλ Τζαννετής—μάς έπεφύλασσε έκπλήξει;. 
Χαραχτηριστικές, ή καλύτερα μοντέρνες, αρκετέ; 
σκηνές του. Αέ ξεχνώ καί το παίξιμο τής κ. Ρίτας 
Μυράτ, πού θά τή ξαναδοΰμε σέ λίγο στό νέο φίλμ 
«Γαλάζια κεριά». 'Ο κ. Μαρΐκος μοΰ φάνηκε κά
πως θεατρικός.

Αωρος Φπντάζπς

0 ALFRED PiCCAVER ΣΤΗΝ ΟΥΦΑ
'Ο περίφημος άοιδός Δ. Piceaver προσελήφθη 

ύπό τής Ufa διά νά τραγουδήση μερικά τεμάχια άπό 
τόν Αοέγκριν καί «Ντί Μαϊστερσίνερ φόν Νύρν- 
μπεργκ».
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ΛΟΥΛΟΥ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ό Βέντεκιντ άφ’ ενός καί ό Πάμπστ άφ’ ετέρου ύπέ- 
σχοντο άσφαλώς περισσότερα πράγματα απ' όσα είδαμε. 
Φυσικά φαίνεται πώς τό πρώτο.σφάλμα έγκειται σιό σε
νάριο' ό «πόθος τής Πανδώρας» τοϋ Βέντεκιντ δέν άπε- 
δόθη τόσο καλά σ’ αύτό. Έν τούτοις τά άτοπα μάλλονστόν 
σκηνοθέτη πρέπει νά αποδοθούν.

Ό Πάμπστ δηλ. δέν κατορθώνει νά βρή τελευταία τήν 
παληά του άρίστη φόρμα («"Ερως ’Ιωάννας Νέϋ») σ' αύτό 
συντελεί ή μεγάλη του τάση στό ρεαλιστικότερο, τάσις 
πού τόν κάνει πολλές φορές νά μιμείται ("Οπως ολοκά
θαρα φαίνεται στις τελευταίες σκηνές τής «Λουλοΰς») τούς 
Ρώσσους, χωρίς νά αντιλαμβάνεται άκόμη σαφώς δτι οί 
Ρώσσοι στό σημείο αύτό είναι άφθαστοι καί δτι μιά περι
ορισμένη μίμησή των μάλλον συντρίβει παρά δημιουργεί. 
Φρονώ δτι σ’ αύτές τις λίγες γραμμές εύρίοκεται ή κα
θαρά άλήθεια τής σχεδόν άποτυχίας αυτής τοΰ Πάμπστ. 
Έτσι εξηγείται ή δχι σπανία ανομοιογένεια σκηνών, δίπλα 
στήνώμή ρεαλιστική εικόνα κάποιο κουραστικό τρενάρισμα. 
Μ’ αυτά δέν θέλω ν’άρνηθώ άξια στή «Λουλοΰ», κάθε 
άλλο, απλώς ζητώ νά τονίσω δτι μέ περισσότερα προσοχή 
καί όλιγωτέρα μανία πρός τά άκρα τό δράμα τοϋ Βέντεκιντ 
θά άπεδίδετο πολύ άρτιώτερα.

Στό δύσκολο ρόλο τή «Λουλοΰς» βλέπομε τήν Λουΐζα 
Μπρούκς σά μιά άντίθεσι. Λίγες μόνο φορές ή έκφρασίς 
της μπορεί νά μάς κάνη νά νοιιόσωμε τόν πολύπλοκο καί 
Αλλόκοτο χαρακτήρα τής ήρωΐδος τοΰ Βέντεκιντ. Κρίμα, 
γιατί τέτοιος ρόλος δωσμένος σέ καλά χέρια θά άφηνε 
αςεχαστη έντύπωσιν. Οί άνδρικοί ρόλοι πολύ καλύτεροι,άπό 
τοΰ Φρίτς Κάρτνερ μέχρι τοΰ Ντίσλ καί τοΰ Λέντερερ. 
ιδίως τοΰ πρώτου. Ή τεχνική τοϋ φίλμ κατά τό μάλλον ή 
ήττον καλή. Ro—Μα

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

‘Ο Μποΰστερ Κήτον συγκαταλέγεται άσφαλώς εϊς τούς 
λεπτούς κωμικούς, διά τόν λόγον δέ αύτόν πάντοτε μία 
κωμωδία του, δσον καί αν υστερεί, δπως ή περί ής πρό
κειται, πάντως είναι ενδιαφέρουσα. Όμολογουμένως δμως 
καί πάλιν δέν λείπουν άρκετές σκηνές πού προκαλοΰν άβί- 
αστο γέλιο. Ένταΰθα έσημείωσε σχετικήν έπιτυχίαν.

Ro-Μα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ
Ταινία έλληνική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

Δίχως άμφιβολίαν τό φίλμ αύτό εΐνε τό καλλίτερον έξ 
δσον ελληνικών ε’ίδομεν μέχρι τοΰδε, συνδυάζον τήν πρω
τοτυπίαν τής ύποθέσεώς, τό καλλιτεχνικόν μοντάρισμα καί 
τήν τεχνικήν αρτιότητα, είς τρόπον ώστε τά προσόντα του 
αύτά νά τό καθίστώσι πολύ άνώτερον οίούδήποτε προηγου
μένως ΐδόντος τό φώς ελληνικού φίλμ.

Ό κ. Πά»λ Τέλεγκαν (Παύλος Κυριακόπουλος) δστις 
εΐνε έξ ολοκλήρου δ δημιουργός τοΰ «’Ονείρου τοΰ Γλύ
πτου», δεδομένου δτι τυγχάνει σεναριογράφος αύτοΰ. κυ- 
ριιότερος ερμηνευτής του καί σκηνοθέτης του, άποδεικνύε- 
ται υπό τήν τριπλήν αύτήν Ιδιότητά του εις εξαιρετικός 
καλλιτέχνης, τοΰ όποιου ή έργασία εΐνε άξια πάσης προ
σοχής.

Εκτός τών περιποιημένων εσωτερικών τής ταινίας, (ήτις 
«έγυρίσθη» ε’ις άμερικανικόν στούντιο, εξαιρέσει τοΰ προ
λόγου της ό όποιος έπραγματοποιήθη ένταΰθα, μέ όπερα- 
τέρ τόν κ. Χέπ), τοϋ έπιδεξίου ντεκουπάζ τών σκηνών της, 

ί τή» επιτυχούς έκλογής τών καλλιτεχνών πού πλαισιώνουν 
τόν κ. Τέλεγκαν, καί τής πολύ καλής φωτογραφίας της. 

Ι ή υπό κρίσιν ταινία παρουσιάζει καί έν άλλο κεφαλαιώδες 
πλεονέκτημα έναντι τών λοιπών εντοπίων, δηλαδή : πρω
τοτυπίαν, Εΐνε δέ τόσον σπάνιον τό φρούτο αύτό είς τήν 
Ελλάδα, ακόμη καί είς τήν κινηματογραφικήν μας παρα

γωγήν, ώστε μάς χαροποιεί ιδιαιτέρως τό νά μάς τό σερ
βίρουν κάποτε οί πρανματοποιηταί εντοπίων ταινιών.

Η πρωτοτυπία τοϋ ’Ονείρου τοϋ Γλύπτου», έγκειται 
άκριβώς είς τήν ώραίαν ιδέαν ποΰ έχρησίμευσεν ώς βάσις 
τής ύποθέσεώς αύτής, τοΰ ονείρου του καλλιτέχνου, δη
λαδή. Άλλ*  είς τήν διαμόρφωσιν τής ιδέας αύτής, νομίζο- 
άεν δτι ό κ. Πιόλ Τέλεγκαν έπρεπε καί θά ήδύνατο, νά 
δώση δλως διαφορετικήν λύσιν. Θά ήτο αίφνης προτιμώ- 
τερον νά ίδωμεν τόν φαντασιόπληκτου καλλιτέχνην ή νά 
παραφρονή μετά τήν άφύπνισίν του, ή τουλάχιστον, νά τόν 
εβλέπαμεν άμαρτάνοντα κατά τήν έκτύλιξιν τοϋ ονείρου 
του, δταν είδε καθ’ ύπνον τό γλυπτικόν του δημιούργημα 
ένσαρκούμενον.

Ή ά.τοψίς μας δέ αΰτη γεννάται έξ αυτών τούτων τών 
.ψυχολογικών δεδομένων ποϋ παρουσιάζει ή ψυχοσύνθεσις 
τοΰ φαντασιοτλήκτου κ ιλλιτέχνου, δ hi; βλέπει ύπό διά
φορον πρίσμα τήν έκδήλωσιν τής ζωής. Παραμένει δηλαδή 
Ανεξήγηταν, πώς ό ’Απόστολος ύπείκών είς νόμους θεσπι- 
σθέντας διά τούς κοινούς θνητούς τούς οποίους αί μεγάλαι 
διάνοιαι, ώς ή ίδική του καλλιτεχνική ΐδοφυία, σαρκά
ζουν, άφίνει τήν ένσαρκωθεϊσαν Γαλάτειάν του νά έπα· 
νέλθη είς τήν άψυχον κατάστασίν της, ένφ τό άπρανματο- 
ποίητον τής ένσαρκώσεως καί έμψυχιόσεώς της ύπήρξεν ή 
αφορμή τής ημιπαραφροσύνης του καί τής νοσηρός του 
λατρείας είς τό άψυχον δημιούργημά του.

Ή καλλιτέχνις ή ύτοκρινομένη τήν Γαλάτειαν ωραιό
τατη καί μοναδική διά τόν ρόλον αύτόν. Καλή έπίσης καί 
η ύποδυομένη τήν σύζυγον τοΰ γλύπτου. Ή πρωταγωνί
στρια τοΰ προλόγου δίς Βασιλειάδου, άν καί έρασιτέχνις, 
δέν εΐνε έπίσης κακή είς τήν βραχεΐάν της έμφάνισιν.

Ό κ. Πωλ Τέλεγκαν δμως, υπερέχει πάντων. Εΐνε ή 
ψυχή τοΰ φίλμ. Παίζει φυσικά, λεπτά, εκφραστικά. 'Υστε
ρεί μόνον είς τό φινάλε, είς τήν σκηνήν τοϋ παροξυσμού 
ποΰ τόν κυριεύει, δπου εμφανίζεται ύπερβολικώτατος καί 
άσκόπως χειρονομών.

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή εΐνε, δτι τό φιλμ αύτό, 
είνε τό μοναδικόν έκ τών ελληνικών ποϋ θά ήδύνατο νά 
προβληθή είς τήν ξένην, μέ άρκετάς πιθανότητας σημαν
τικής επιτυχίας. Ιρις Σκαραβαίου

X Ο Λ Λ V γ οϋντΊΡ ΕΒIΟ Υ
Ταινία ομιλούσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

’Ιδού καί ένα άλλο άκόμη φίλμ, τό όποιον παρά τήν 
ρεκλάμαν πού τοΰ έγεινε καί τήν μεγάλην φήμην του, δέν 
μάς άπεγοήτευσε. Τό γεγονός είναι τόσον σπάνιον ώστε 
αξίζει νά σημειωθή. Δέν όφείλομεν νά κρίνωμεν τό έν 
λόγφ έργον ώς φίλμ. Πρόκειται κυρίως περί μιας φαντα
σμαγορικής έπιθεωρήσεως (τής πλουσιωτέρας καί πλέον κα
λοβαλμένης πού είδαμε μέχρι σήμερον), ή δποία έχει καί 
τό προτέρημα νά συνδυάζη μέ τήν μεγαλοπρέπειαν καί τόν 
πλούτον, τό χιούμορ καί τάς κωμικάς σκηνάς. Εκείνο δμως 
πού καθιστρ τήν «Holhwood Revue» άκόμη περισσότερον 
αξιοθέατον είναι τό δτι λαμβάνουν μέρος είς αύτήν οί πε
ρισσότεροι σχεδόν άπό τούς «αστέρας» τής “Metro-Gol- 
dwi/ιι». Οΰτω βλέπομεν τήν Τζοάνα Κράοΰφορδ, νά τρα
γουδά,(μέτρια είναι ή άλήθεια) καί νά χορεύη χαριτωμένα, 
την Μπέσσυ Λόβ είς ένα εξαιρετικά επιτυχημένο νούμερο 
τήν Μάριον Νταϊβις, έπιδεικνύουσαν τήν χορευτικήν της 
δεινότητα, τόν Τζών Τζίλμπερ καί τήν Νόρμα Σήρερ, είς 
ένα μονόλογον τοΰ Ρωμαίου καί τής Ίουλιέττας (σκηνή 
έγχρωμος), τάς καρατερίστας Μαρίαν Ντρέσλερ καί Πόλλυ

Πόραν σέ δυό κωμικά σκέτς, τόν άμίμητον (Μποΰστερ Κή
τον είς τόν χορόν τής Σαλώμης, τούς Αχώριστους κωμικούς 
Hardy καί Laurel, as μιά χιουμοριστική σκηνή, τόν Τσάρλ 
Κίγκ, ψάλλοντα διάφορα τραγούδια μέ τή γλυκεία φωνή 
του τόν Κόνρατ Νάγκε'λ, τήν Γβήν Λή, τόν Ούΐλλιαμ Χάϊ- 
νες, τόν Κάρλ Ντάν, τήν Άννίτα Πέϊτζ, τήν εξαιρετικήν 
•χορεύτριαν Νατάσα Νατόβα, τόν Ούκελέλε "Α’ίκ, μψούμε- 
νον θαυμάσια τήν γυναίκα καί αρκετούς άλλους άκόΐιΐ] 
όλιγώτερον γνωστούς.

Θά έπρεπε νά άναφέρη κανείς δλα τά ταμπλώ, 
• είναι ζήτηιια άν ύπάρχη καμμία σκηνή πού δέν Αξίζει 
κόπον νά τήν δή κανείς, άλλά δ χώρος .μέ εμποδίζει. Μου·] και πολύ τον σκηνοσετην εις τας προοπασειας ιου, «νκην 
σική ευχάριστα ‘έκτελουμένη άπό ορχήστραν θαυμασίαν ι τοϋ Κόνρατ Φάϊτ δστις εΐνε_ κυριολεκτική το παν εις το 
καί χοροί ικανοποιητικότατοι. Άλλά καί άπό καθαρώς τε- | κεφάλαιον^τής υποκρίσεως τής ταινίας αυτής, 
χνικής άπόψεως, δηλ. φωτισμού, φωτογραφίας, prises de ' 
vue κ.τ.λ. εΐνε πρώτιστης τάξεως.

Γενικώς πρόκειται περί τής μοναδικής απολύτως επιτυ
χημένης revue πού είδαμε μέχρι σήμερον καί η δποία πρό
κειται νά σημειόση παντοϋ μεγάλην έπιτυχίαν ^λόγφ αφ 
ενός τής καθαρώς καλλιτεχνικής της άξίας καί άω’ έιέοου 
λόγφ τών πολλών γνωσ οτάτων «Αστέρων» π»· 
μέρος. ■* ---- ------- .

ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ταινία δμιλοΰσα ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ,

Χωρίς φυσικά νά θέλω νά πώ δτι ή «Μελωδία τής καρ
διάς» 'εΐνε τό genre τής «Ουγγρικής ραψωδίας» έν τούτοις 
άσφαλώς μας τήν ενθυμίζει συχνά. Αύτό όφείλεται,κυρίως 
εις τό καθ’ αύτό οΰγγαρέζικο χρώμα καί τών δύο. Τό γε
γονός ’ίσως ήδύνατο κάλλιστα νά θεωρηθή ώς μειονέκτη
μα' έν τούτοις όχι. 'Απλούσταταδιότι εΐνε τόσον όμορφα 
παρουσιασμένο ώστε ό θεατής νά μή κουράζεται διόλου, 
τουναντίον μάλιστα διασκεδάζει μ αυτήν τήν αλλαγήν πε
ριβάλλοντος. ’Από τά άνωτέρω μπορεί κανείς νά καταλάβη 
τό σενάριο. Λοιπόν μπορεί νά μή παρουσίαση απαιτήσεις, 
άλλά καλύτερα' γιατί στά στενά όρια τοΰ ά.τλοΰ μάς δείχνει 
ένα κομμάτι ζωής αρκετά βέβαι ι ρωμαντικό, άλλά πάντως 
τόσον δσον αρέσει καί συγκινεϊ τό κοινο··.

Ή σκηνοθεσία τοΰ Χάνς Σβάρτς εΐνε άρτια. Ό δυνατός 
σκηνοθέτης ασφαλώς- δέν ύστέρησεν άπό προηγούμενος δη 
μιουργίας του. Άποδεικνύεται καί πάλιν δτι ό Πόμμερ μέ 
τόν Σβάρτς συνεννοούνται άριστα («Ουγγρική Ραψωδία». 
«Περίφημα ψεύδη τή Νίνας Πέτροβνα). Ντεκόρ καί φω
τογραφία ή δποία άν δέν άπατώμαι οφείλεται έν μέρει εις 
τόν Ριτάου) πολύ καλά. Ιδίως μερικές εικόνες εΐνε αληθώς 
αξιοθαύμαστες.

Στούς ρόλους δύο συμπαθείς γνώριμοι' ο Βίλλυ Φρίτς, 
τόν^δποΐον θά προτιμούσα χωρίς μουστάκι (αν καί ίσως ε- 
χρειάζετο) μάςΐκανοποιεϊ καί πάλιν'εΐνε στό ρόλο του καί ή 
Ντίτα Πάρλο, διά τήν όποιαν φρονώ δτι ήτο καλυτέρα άπό 
κάθε άλλη φοράζέπιτυχοΰσα μιά δημιουργία Αξιοσημείωτοι'. 
ΟΙ λοιποί τύποι διαλεγμένοι μέ έπιμέλειαν.

Γενικώς τό φίλμ μοΰ ήρεσε. Συνεφώνησα δηλαδή αυτή 
τή φορά πλήρως μέ τά κοινόν τό όποιον καθ’ έκάστην ύ- 
περπληροΐ τόν κινηματογράφον τής πλατείας τοΰ Συντάγ
ματος. «« Μα

ΘΥΣΙΑ ΕΡΩΤΟΣ
Ταινία ήχητική ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ «ΣΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»

Τό σενάριο τοϋ φίλμ αύτοΰ δέν είναι εξαιρετικόν. Εϊς 
τινα δέ σημεία έμφανίζει άπιθανότητας πού προσδίδουν 
είς τήν ύπόθεσιν χαρακτήρα ολίγον παραμυθιού. Βλέπο
μεν δηλαδή είς αύτό τό φίλμ. ώρισμένας εύγενεϊς^ χειρο
νομίας πού δέν γίνονται—φεϋ—είς τήν ζωήν τών ημερών 
μας. Μολαταύτα, δ σκηνοθέτης Πάουλ Φέγιος παρά τήν 
έλλείψιν ένδιαφέροντος τής ύποθέσεώς, έξεμεταλλευθη κα
τά τόν έπιτυχέστερον τρόπον κάθε σχετικήν ευκαιρίαν 
πού τοΰ παρέσχεν αΰτη, διά νά δημιουργήση σκηνάς γεμά
τος ανθρωπισμόν, προσδοίσας ταυτοχρόνως είς τήν ρεζί

ί τοΰ φίλμ αύτοΰ ένα τόνον μοναδικόν. Ή σκαλα την οποί- 
I άν κατεβαίνει ό πρωταγωνιστής μετά την αποκαλυψιν οτι 
ή λατρευτή του τόν έπρόδωσεν, μέ τόν ύπέροχον εκείνον 
φωτισμόν της καί τό σκιερόν περιθώριον πού σχηματίζε
ται περί αύτήν κατόπιν, ή σκιά τοϋ Φαίτ ποϋ διαγράφεται 
εις τόν τοίχον ύπεράνω τής περιπτύξεως τών δύο εραστών 
καί τόσαι άλλαι συμβολικότατοι εικόνες ποΰ πλεονάζουν 
είς τό φίλμ αύτό, Ανυψώνουν τεραστίως τήν καλλιτεχνικήν 

: αποψίν του, συντελοΰσαι ταυτοχρόνως είς την ρεαλιστικω-
διότι τέραν δυνατήν παρουσίασιν αύτοΰ.

' ] "^Δυστυχώς δμως, δλοι οί έρμηνευταί δεν έβοήθησαν 
I καί πολύ τόν σκηνοθέτην είς τάς προσπάθειας του, πλην

. Ό Γερμα-
' νός τραγωδός είναι έξαίρετος καθ’ δλην τήν γραμμήν. Ύ- 
I πέροχος δέ είς τάς σκηνάς τοΰ δικαστηρίου καί ιδία, εις 
■ τό' φινάλε. Ή φωνή του έπίσης διατηρεί τό έ- 
μουβάν έκεϊνο τέμπρο ποΰ προδίδει τόσον τήν^ψυχικήν ά- 
ναστάτωσιν τοϋ ήρωος δν υποκρίνεται. Καλός έπίσης καί ο 

,„ι άφ’ ετέρου ύποδυόμενος τόν βοηθόν του Μποΰφο, (τοϋ οποίου μοΰ δι- 
πού λαμβάνουν αφεύγει τό όνομα). Ή Μαίρη Φίλμπιν δμως, κατώτερα καί 

Βίων ΙΙαπαμιχάλης ί τή? μέτριας άκόμη. Ή έμφάνισίς της ψυχρά καί άνέκφρα- 
-----  1 στος, ύπήρξεν έντελώς άποκαρδιωτική μή συγκρινομένην 

i μέ καμμίαν άπό τάς προγενεστέρας, πολύ καλάς άλλως τε 
ί δημιουργίας της. Τό ίδιον καί ό καλλιτέχνης ό ύποδυόμε

νος τόν δεύτερον βοηθόν τοΰ ταχυδακτυλουργού, έξαιρεσει 
έλαχίστων στιγμών πού έχει.

Άπό τήν τεχνικήν τοΰ φίλμ, ιδιαιτέρως ένδιαφέρον- 
τες, οί φωτισμοί του.Έξαιρετικοί ήμπορεϊ νά είπή κανείς. 
Καί ή φωτογραφία έπίσης, δέν εΐνε κακή.

Τό συμπέρασμά μου δηλαδή εΐνε, δτι πρόκειται περί 
καλοΰ φίλμ, είς τό είδος του, τό όποιον δμως, θά έκέρδιζε 
άπείροχς περισσότερον έάν ήτο καθ’ ολοκληρίαν όμιλοΰν, 
Αντί νά περιορίζεται είς τήν Ανταλλαγήν μερικών φράσεων 
είς τό φινάλε τοϋ έ'ργου.

Έδώ ήρεσεν εξαιρετικά.
"Ιρις Σκαραβαίου

ΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΥΕΣΤΕΡΝ ΕΛΕΚΤΡΙΚ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Ούέστερν Έλέκτρικ μέ
χρι τής 3ης Μαρτίου 1930, ένηργήβ-ησαν 5,000 εγ
καταστάσεις μηχανημάτων της όμιλοΰντος κινηματο
γράφου. 'Η τελευταία έγκατάστώσις έγένετο είς 
το Μπελφάσττής’Ιρλανδίας.

Κατ’ έξηκριβωμένας στατιστικάς, είς τήν Οΰέ- 
στερν Έλέκτρικ ανήκουν σήμερον τά 72ο]ο τών εγ
καταστάσεων ηχητικών μηχανημάτων είς τάς "Ηνω
μένας Πολιτείας καί τά 28ο]ο όλων τών άλλων χω
ρών τοΰ κόσμου.

Είς 23 διαφόρους χώρας, χωρίς νά ύπολογίρω- 
μεν καί τήν ’Αγγλίαν δπου αί εγκαταστάσεις φθά
νουν τάς 600, ένηργήθησαν μέχρι τών αρχών του
νέου έτους 214,εγκαταστάσεις Οΰέστερν, ώς έξης:

Γαλλία 44 (Παρίσιοι 20), Αυστρία 18 (Βιέννη 
, 15), Βέλγων 13 (Βρυξέλλαι 8), Τσεχοσλοβακία 12 
, (Πράγα 6), Δανία 13 (Κοπεγχάγη 6), Ελλάς 2 (καί 
! αί δυο έν Αθήναις), ’Ιταλία 17 (Μιλάνον 5, Ρώμη 
1 3), Σουδία ι4 (Στοκχόλμη 7), Ελβετία 12, Ουγ
γαρία 9, 'Ολλανδία 6, Γιουγκοσλαβία 4; Πολωνία 
12, Ρουμανία 1, ’Ισπανία 11, Νορβηγία 4, Φινλαν
δία 2, Αλγέριον 1, Αίγυπτος 4, Ίνδίαι 10, Συρία 
1, Τύνις 2, Τουρκία 2.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΕΣΙΣ ΤίΝ ΑΣΤΕΓΟΝ
ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΧ

άκόμ η δέν 
αί μετοχαί

1 ό μεγάλο χρηματιστηριακόν κραχ τής Ν. Υόρ «είχε μπάσει μέσα» τόσοι· πολύ, ώστε 
κης τοΰ παρ. Ιανουάριου είχε σπουδαϊον άντίκτυ- ξει$ρεΐι πόσαι είναι αί ζημίαι της Εάν 
πον εις δλον τόν κινηματογραφικόν κόσμον, άπό πο{, £χει ε;ς χεϊράς της δέν άνατιμηθι 
τούς διευθυντάς τ'7>” οτΛίριΛν "*χρ·  τώ” .... '· ■ ·■ ·' -
υπαλλήλων καί άπό τών «άστέρων» μέχρι καί τών 
πειό άσημων φιγκυράν. *

Τό Χόλλυγουντ έχασε δι’ άρκετόν χρόνον 
χαρωπήν όψιν του καί τόσον είς τους δρόμους του 
δσον καί μέσα είς τά στούντιο, δέν έβλεπε κανείς 
παρά φυσιογνωμίες σκυθρωπές, μελαγχολικές, μέ 
έκφρασιν βαθείας συλλογής.

Ό οικονομικός αυτός κλονισμός, ήτο διπλούς 
είς τούς άστέρας τής οθόνης. Διότι άφ’ ένός μέν έ- 
κινδύνευαν νά κηρυχθούν εις πτώχευσιν αί έταιρίαι 
είς τάς οποίας είργάζοντο, άλλαι διότι έπεσαν αί 
μετοχαί των καί άλλαι διότι οί μέτοχοί των είχον 
χάσει κολοσσιαία ποσά, άφ’ έτέρου δέ διότι δλοι οί 
ηθοποιοί καί τεχνίται τοΰ κινηματογράφου, ποιος 
λίγο, ποιος πολύ συνειθίζουν νά παίζουν είς τό Λρη- 
ματιστήριον καί τάς περισσοτέρας οικονομίας των 
τάς είχον υπενδύσει είς μετοχάτ διαφόρων έπιχει- 
ρ ήσεων.

Θέλετε νά μάθετε ποια ποσά περίπου έχασαν' 
πλεϊστοι έκ τών γνωστοτέρων άμερικανικών άστέ
ρων ή διευθυντών ;

'Ο Ούΐλλιαμ Φόξ έχασε περί τά 60 εκατομμύρια' 
δολλάρια ό δέ Κάρλ Λέμλε πρόεδρος τής «Ούνιβέρ- 
σαλ» περί τά 4 έκατομμύρια δολλάρια.

Τού "λΊ. Τζόλσον, τοΰ διάσημου πρώτα,ωνιστού ; 
τοΰ έργου «Ό τρελλός τραγουδιστής», αίζημίαι, ύπε- 
ρέβησαν τά δύο έκατομμύρια δολλάρια.

Ό Τζών Μπάρρυμορ έχασε 45 χιλ. δολλαρίων I 
καί ό ’Έντμον Αόου 30 χιλιάδες.

Ό ΑόνΤσάνεϋ ισχυρίζεται, δτι ήδιαίσθησίς του, 
ή οποία τόν έβοήθησεν είς δλην του τήν ζωήν, τόν 
έκαμε καί τήν φοράν αυτήν νά προαισθανθή τό 
κράχ καί νά προφυλαχθή. Κανείς δμως δέν τό πι
στεύει, καθόσον τάς τελευταίας έβδομάδας ό Αόν 
Τσάνεϋ είχεν έξαφανισθεΐ.

Ό Κλάϊβ Μπροΰκ έχασε κυριολεκτικώς δτι είχε 
καί δέν είχε,

Ό Τζών Τζίλμπερτ δείχνεται αινιγματικός. Σιω
πά έπιμόνως καί οσάκις οί φίλοι του τόν έρωτοΰν 
σχετικώς εκείνος άλλάζει θέμα ομιλίας.

Οί περί αυτόν’λέγουν δτι έχασε ένα έκατομμύ- 
ριο δολλάρια. Άλλά καί άν άκόμη τούτο εΐνε άλη 
θές, ή οικονομική του θέσις δέν έκλονίσθη διόλου, 
διότι έχει ήδη σχηματίσει μεγάλην περιουσίαν, τό 
νέον δέ συμβόλαιον ποΰ υπέγραψε τελευταίως μέ 
τήν Μετρό-Γκόλδουϊν-Μάγιερ, τοΰ εξασφαλίζει κυ- 
ριολεκτικώς μυθώδη άμοιβήν.

Ή Κόριννα Γκρίφφιθ ζή είς μίαν κατάστασιν 
αγωνιώδους ύπερδιεγέρσεως. Ό τραπεζίτης της τήν

~ e - ; , Clij /C.lUUs I Ι|ι» UC V UVU
τ»ν εταιριών μέχρι των κατωτέρων, ,ω f!vai τ„0,,οχηκό>·.

Ο Μποΰστερ Κήτον, ό περίφημος κωμικός «ποΰ 
. δέν γελά ποτέ του» κατά τάς ημέρας τοΰ Κράχ, τό 

τθν I πρόσωπον του είχε γίνει σάν πιθήκου καί μολονότι 
πρεσεπάθει νά φαίνεται άτάραχος, ή αγωνία του 
έπροδίδετο άπό τήν σπουδήν μέ τήν οποίαν έπαιρνε 
ιάς εκτάκτους εκδόσεις τών εφημερίδων καί έδιά- 
βαζε τήν χρηματιστηριακήν κίνησιν. Λέγουν δτι αί 
ζημίαι του είναι πολύ μεγάλαι.

Μεγάλα επίσης ποσά έχασε καί ή Νόρμα Σήρερ.
Ό Ρίισαρ Ντίξ έχασε έπίσης 300 χιλιάδες δολ

λάρια καί, διά νά πλήρωσή τά χρέη του ήναγκάσθη 
νά πουλήση τά δύο αυτοκίνητά του «Πάκκαρ», τό 
μεγαλοπρεπές μέγαρόν του είς Χόλλυγουντ καί τήν 
χαριτωμένην εξοχικήν του έπαυλιν.

’Εκατοντάδες μεγαλοπρεπών αυτοκινήτων «Πάκ
καρ» καί «Ρόλς Ρόϊς» έχουν αλλάξει κυρίους κατά 
τήν διάρκειαν τών τεσσάρων εβδομάδων τής χρήμα 
τιστηριακής κρίσεως

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
—- Είς τήν σειράν τών νέων μεγάλων ηχητικών 

φίλμ τής Ufa συγκαταλέγεται ένα παραγωγής Πόμ- 
μαρ μέ πρωταγωνιστήν τόν Γιάννιγκς. Τό σενάριο 
γράφεται τώρα σχετίζεται δέ μέ τήν ζωήν ένός με
γάλου καλλιτέχνου.Σκηνοθέτης θά είναι ό Σβάρτς.

— Τό έν Βερολίνφ παιζόμενον μέ εξαιρετικήν έ- 
πιτυχίανΟία φίλμ «Τελευταία συμφωνία» κρίνεται 
ώς τό πρώτον άπό πάσης άπόψεως ομιλούν δράμα.

—'Η θριαμβευτική περιοδεία τοΰ «’Ερωτικού 
Βάλς» εξακολουθεί Τώρα ξετρελλαίνει τό ’Άμ
στερνταμ καί τήν Βουδαπέστην.

— Διά τήν 1 Απριλίου άνηγγέλθη μετά πάσης 
έπισημότητος ή πρεμιέρα τής πρώτηςδμιλούσης ται
νίας τοΰΓιάννικς «'Ο γαλάζιος άγγελος». Ό Γιάν- 
νιγκς καί ή Μαρλέν Ντίτριχ έδήλωσαν πώς θά πα- 
ρευρεθούν.

— Ή εϊδησις δτι ή Μπριγκίτε Χέλμ θά παίξη 
στήν Pittaluga διεψεύσθηύπό τής Ufa. Τό άληθές 
είναι δτι Γερμανίς βάμπ θά παίξη σ’ ένα φίλμ πα
ραγωγής τού Ραμπόοβιτς «Κατασκοπεία», πάντοτε 
διά λογαριασμόν τής Ufa.

— Ό τίτλος τού νέου φιλμ τοΰ Γιάννιγκς είνε ό 
«μέγας τενόρος».

ί — Ή Μαίντη Κρίσκακς θά «γυρίση» στήν Aafa 
l3 όμιλούντα φίλμ μέχρι τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1931.
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Μηνιαϊον ’Ισπανικόν Κινηματογραφικόν καί 

Θεατρικόν περιοδικόν
Calle Aragon 255, 5’ Barcelona--Esqagne

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΙΛΜ
ΤΗΣ Κ“ ΣΑΓΙΑΝΝΟΥ ■ ΚΑΤΣΕΛΗ

. Μετά τήν επιτυχίαν τού πρώτου της φιλμ «Μα- 
κρυά άπ’ τόν κόσμο», ή τις άπέδειξεν δτι ή κ. Μ. 
Σαγιάννου-Κατσέλη, είνε τό πολυτιμώτερον στοι- 
χεΐον τοΰ Ελληνικού Κινηματογράφου, ή «Ντάγκ- 
Φίλμ» έσπευσε νά έξασφαλίση τήν συνεργασίαν της, 
προσλαβοΰσα τήν εκλεκτήν δσον καί συμπαθή αυ
τήν καλλιτέχνιδα, ΐνα πρωταγωνιστήση είς τούς«Ά- 
πά,χηδες τών Αθηνών».

Ή Κα Μ. Σαγιάννου-Κατσέλη, «γυρίζει» ήδη 
άπό δύο εβδομάδων περίπου, έλπίζεται δέ δτι ή 
δεύτερα έμφάνισίς της άπό τής ελληνικής οθόνης, 
ήτις άλλως τε άναμένεται μέ τό ζωηρότεροι· ενδια
φέρον, θά γίνη μετά τό Πάσχα, οπότε καί θ’ άσχο- 
ληθώμεν μέ τήν νεωτέραν ταύτην δημιουργίαν της.

Έπί τού παρόντος, άρκούμεθα νά άναφέρωμεν 
δτι ή Κα Σαγιάννου-Κατσέλη, δημιουργεί προ τοΰ 
κινημ. φακού τόν γνωστότατοι· είς τούς φίλους τής 
ελληνικής όπερέττας ποΰ εϊδον τούς «Άπάχηδες 
τών Αθηνών», ρόλον τής. πτωχής άνθοπώλιδος, τής 
οποίας τήν τύχην έρχεται τόσον άπροσδοκήτως νά 
μεταβάλλη ή συνάντησίς της μέ τόν Πρίγκηπα.

Τήν Κυριακήν «έγυρίσθησαν» ώραΐαι σκηναί 
είς τό Τατόϊ, υπό καιρικάς καί τεχνικάς συνθήκας 
έπιτρεπούσας νά προβλέψωμεν τήν μεγαλυτέραν επι
τυχίαν των.

Ωσαύτως ώραΐαι σκηναί «έγυρίσθησαν*  καί 
είς τό παρά τόν λόφον Φιλοπάππου εκκλησάκι, είς 
τό Θησεΐον καί είς τινα προσφυγικόν συνοικισμόν. 
Λέγεται δτι καί τά «εσωτερικά» τής ταινίας αυτής 
εΐνε πολύ περί ποιημένα.

Εξ δλων αυτών δηλαδή, συνάγεται δτι αί τεχνι
κά! συνθήκαι ΰφ’ ας πραγματοποιούνται «Οί Άπά
χηδες», θά επιτρέψουν είς τήν μεγαλυτέραν έλπίδα 
τοϋ ελληνικού φίλμ κ. Σαγιάννου-Κατσέλη νά έπι- 
βεβαιώση έτι περισσότερον τάς λαμπράς προσδο
κίας, ας έστηρίξαμεν εις τήν συμβολήν της είς αυτί.

ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΕΣΤΕΡΝ

Κατά τό σύστημα τής Ούέστερν ’Ελέκτρικ έ- 
πραγματοποιήθησαν αί εξής νέαι ταινίαι διαφόρων 
εταιριών τής Αμερικής.

Men Nithont Women. Παραγωγή Φόξ Φίλμ, 
σκηνοθεσία Τζών Φόρντ, πρωταγωνισταί Κέννετ 
Μάκ Κέννα καί Φράνκ ’Άλμπερτσον.

Behind the Make-up. Παραγωγή Παραμάουντ, 
σκηνοθεσία Ρόμπερ Μίλτον, πρωταγωνισταί Χάλ 
Σκέλλυ, Φ. Ούράϋ, Γ. Πόουελ.

Lilies of the Field. Παραγωγή Φέρστ Νάσιο- 
ναλ, σκηνοθεσία Αλεξάνδρου Κόρντα, πρωταγω- 
νισταί Κόριννα Γκρίφφιθ καί Ράλφ Φόρμπες.

The Kiss. Παραγωγή Μέτρο Γκόλντουϊν, σκη- 
θεαία Ζάκ Φέϋντερ, πρωταγωνισταί Γκρέτα Γκάρ- 
μπο καί Κόνρατ Νάγκελ.

Burning Up. Παραγωγή Παραμάουντ, σκηνο
θεσία ’Έντβαρντ, πρωταγωνισταί Ρίτσαρ ’Άρλεν, 
Μαίρη Μπριάν.

General Crack. Παραγωγή Γουώρνερ Μπρό
δερς, σκηνοθεσία ’Άλαν Γκρόσλαντ, Πρωταγωνι- 
σταί Τζών Μπάορυμορ, Αόουελ Σέρμαν, Μαρίν Νί- 
ξον καί Άρμίντα.

Murder on the Roof. Παραγωγή Γουώρνερ καί 
Φέρστ. Σκηνοθεσία Ζώρζ Σέϊτζ, πρωταγωνισταί 
Ράϋμον Χάττον, Μαργαρίτα Αίβιγκστον καί Βιρτζί- 
νια Μπρόουν.

Glorifying the American Girl. Παραγωγή 
Παραμάουντ. Πρωταγωνισταί Μαίρη ’Έατον καί 
”Εντυ Κάντορ.

So l°ng letty. Παραγωγή Γουώρνερ. Σκηνο
θεσία Αόϋντ Μπάκον. Πρωταγωνισταί Πάτσυ Ρουθ 
Μίλλερ καί Σαρλότ Γκρήνγουντ.

Beo Yourself. Παραγωγή Ήνωμ. Καλλιτεχνών, 
σκηνοθεσία Φρήλαντ, πρωταγωνισταί Φάννυ Μπρίς 
καί Ροβ. ’Άρμστρογκ.

The Mounted Stranger. Παραγωγή Ούνιβέρ- 
σαλ, σκηνοθεσία Άρθούρ Ρόσον, πρωταγωνισταί 
Χούτ Γκίψον καί Αουΐζ Αοραίν.

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

κ.κ. Κ Δεληγιώργη Ζαγαζίκ (Αίγύπτου), Θ. Παπα- 
βασιλείου Βόλος, Π. Ελιάου Καστοριάν, Εμ. Κα
λομοίρη Βαθύ (Σάμου), Μιχ. Γεωργίου Καστοριάν 
καί Κινηματογράφου «Διονύσια» Σέρραι.

Παρακαλοϋνται θερμώς οί έπιθυμοΰντες τήν ά- 
νανέωσιν τής συνδρομής των, δπως ειδοποιήσουν 

■δι’ έπιστολής των εγκαίρως τά γραφεία μας, έμβά- 
ζοντες καί τό άντίτιμον τής συνδρομήςδιά|τήν τάξιν

Η OTESTEPN ΕΓΚΛΤΛΑΕΙΠ&1 ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Ή Ούέστερν άπεφάσισε νά κλεί τη δλα τά έν 

Γαλλίφ γραφεία της καί νά έγκαταλείψη πάσαν έκεϊ 
δράσιν. Τό άληθές έν τούτοις είναι,καθώς έξ άσφα- 
λεστάτης πηγής πληροφορούμεθα, δτι ή άποχώρη- 
σις αυτή είναι σκηνοθετημένη. Πράγματι δηλ. θ’ 
άποχωρήση ένεκα τοΰ μεγάλου συναγωνισμού τών 
έντοπίων καί δή τής Γκωμόν τήν οποίαν υποστηρί
ζουν, έθνικιστικώς φερόμενοι, οί Γάλλοι άλλ έντός 
δλίγου θά ίδρύση νέαν φίρμαν γαλλικήν ή ό
ποια θά είναι ή ίδια ή Ούέστερν μέ άλλο δνομα. 
Ώς τοιοΰτον μάλιστα φέρεται τό «Meloton».
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜΑΣ
ζομεν μίαν καλλιτέραν αύριον διά τήν ελληνικήν παρα
γωγήν.

Οί θερινοί κινηματογράφοι ήρχισαν νά ετοιμάζονται 
πυρετοτδώς. Κατά τά φαινόμενα απο τούδε, θαλειτουρ- 
γήσουν καί έφέτος είς τάς Αθήνας και τα περίχωρα 
πλέον τών τεσσαράκοντα, μεταξύ τών οποίων καί 3—4 
όμιλούντες.

। Γεννάται όμως τό ερώτημα. Θα επιτύχουν οι υπαί
θριοι όμιλούντες κινηματογράφοι ", Ημείς τουλάχιστον 
δέν εί μέθα καί τόσον αισιόδοξοι. Διότι δεν ημπορουμεν 
νά έννοήσοτμεν. πώς τότε ή εγκαταστασις ηχητικών μη- 

' χανημάτων είς αίθουσαν χειμερινού κινηματογράφου. 
। άπαιτεΐ ειδικήν διασκευήν αύτής διά τήν καθαράν άπό- 
' δοσιν ήχων καί ομιλιών. Πολύ φοβουμεθα οτι οι αγα
πητοί φιλοπρόοδοι έπιχειρηματίαι τών Αθηνών δέν 
ύπελόγισαν καλώς τό ζήτημα τούτο.

Τό γεγονός δέ, ότι είς ούδέν μέρος τού κόσμου έγέ- 
νετο παρομοία έγκατάστασις είς θερινόν κινηματογρά
φον, μάς πείθει περί τής δυσκόλου αυτής επιτυχίας.

Πάντως άναμένομεν. μέ εκφρασιν ευχής, όπως δια- 
φευσθώμεν.

Α *
'Η άναφυεΐσα διαφορά μεταξύ τών συνεταίρων 

τού έναντι τού 'Ηλεκτρικού σταθμού ‘Ομόνοιας κι
νηματογράφου Ελλάς», ε ξακολουθει να κράτη αυτόν 
κλειστόν άπό μηνός καί πλέον, πρός ζημίαν αμφοτέ- 
ρων τών συν εταίρων χωρίς να προβλεπεται ουδεμια δι- 
ευθέτησις., © Α ργ©$

‘Η όλη κινηματογραφική κίνησις τών ’Αθηνών άπό 
μηνός καί, πλέον έχαλαρώθη έπαισθητώς, άφ' ενός 
λόγω τής καλοκαιρίας καί άφ' ετέρου λόγω τής προ
βολής έργων, ό'χι καί τόσον καταλλήλων διά τό γούστο 
τού ελληνικού κοινού.

Τό άληθές είναι ότι τό ελληνικόν κοινόν καί μάλι
στα τό μεταπολεμικόν, δυσκόλως βρίσκει τέρφιν είς τά 
έργα τής υπερατλαντικής νοοτροπίας. Άπόδειξις ότι 
οσάκις προβάλλονται έργα γαλλικά ή γερμανικά, ό κό
σμος κατακλύζει τάς αίθούσας τών κινηματογράφων. 
διότι είς αυτά βρίσκει άναμφιβόλως εκείνο τό όποιον θά 
τόν συγκίνηση εύκολότερον ή θά τόν κάνει νά γελάση 
μέ τήν καρδιά του. Ευτυχώς πού καί αί 'Αμερικανικοί 
έταιρεϊαι παραγιυγής ταινιών, ήννόησαν τό σφάλμα των 
καί ήρχισαν νά πραγματοποιούν έργα διεθνή. μέ σκη
νοθέτας Γάλλους ή Γερμανούς, οί όποιοι δέν περιορί
ζονται είς τό νά δημιουργούν έργα τά όποια νά ευχαρι
στούν μόνον τήν νοοτροπίαν τών 'Αμερικανών.

Άπόδειξις ότι αί πλεϊσται άμερικανικαί έταιρίαι 
διά τήν πραγματοποίησιν τών νέων των παραγωγών, 
προσέλαβον τούς διασημοτέρους Ευρωπαίους σκηνοθέ
τας, μουσουργούς καί ήθοποιούς. Τούτο ίσως νά οφεί
λεται καί είς τόν συναγωνισμόν, ό όποιος ήρχισε νά 
δημιουργεΐται ώς έκ τής παραγωγής δμιλουσών ταινιών 
γερμανικών καί γαλλικών καθ' ολην τήν Ευρώπην.

Κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον 1930—1931, 
πληροφορούμέθα ότι, όλα τά γραφεία καί πρό παντός 
τών ξένων (άμέρικανικών) εταιριών, θά φέρουν πλεί- 
στας ταινίας όμιλούσας είς τήν γαλλικήν καθ' όσον όλαι 
αί άμερικανικαί έταιρίαι ήρχισαν νά παράγουν ταινίας 
όμιλούσας είς τρεις ή καί τέσσαρας γλώσσας' άγγλικήν, 
γαλλικήν, γερμανικήν καί ισπανικήν.

* * ·
Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθησαν. είς τό «Ατ

τικόν» διά δευτέραν έβδομάδα τό < Χόλλυγουντ Ρεβύ» μέ 
πολύ όλίγην όμως κίνησιν, είς τόν «'Απόλλωνα » τό πρό 
τριετίας προβληθέν είς τό 'Αττικόν έ'ργον Κβό Βάν- 
τις ■> μέ τόν Γιάννιγκς. είς τό Ούφα Πάλας» έ'να ώραΐο 
δραματικόν έ'ργον τής Ούφα «.Ή μελωδία τής καρδιάς» 
ταινία ομιλούσα είς γαλλικήν γλώσσαν, είς τό «Σάλον 
’Ιντεάλ» τό ώραΐαν έ'ργον παραγωγής Ούνιβέρσαλ «Θυ
σία έρωτος» ταινία ήχητική καί όμιλού α είς άγγλικήν 
γλώσσαν, μέ ιόν Κόνρατ Φάϊτ, είς τό «Πάνθεον» ή βωβή 
ταινία «Νύχτα γάμου» όχι καί τόσον έπιτυχώς καί είς 
τό «Σπλέντιτ» ή έλληνική ταινία «"Ονειρον γλύπτου» 
τήν οποίαν όμως αντικατέστησε άμέσως τήν έπομένην 
λόγω βλάβης μιάς πράξεως, ή άμερικανική κωμωδία τή. 
Παραμάου»τ «'Ο ΡΊφ καί Ράφ άεροπόροι».

Τρία έλληνικάνέα φίλμ άναγγέλλονται νάδιά προβλη
θούν κατά τάς τρεις προσεχείς εβδομάδας άπό διαφό
ρους κεντρικούς κινηματογράφους.

Ώς πρώτον, λέγεται ότι θά προβληθή άπό τής προ
σεχούς Δευτέρας είς τό «Σπλέντιτ» τό έ'ργον τού κ. Κου- 
νελάκη «Τά γαλάζια κεριά». Διά τήν Δευτέραν τού Πά
σχα άναγγέλλεται μία κωμωδία ύπό τόν τίτλον «Ο πα- 
ληάτσος τής. ζωής» μέ κάποιον "Ελληνα ηθοποιόν μι- 
μούμενον θαυμάσια, ώς λέγεται ,τόν διάσημον Σαρλώ. 
Τό δεύτερον τούτο θά προβ ηθή εις τό «Πάνθεον». 
Τό τρίτον θά προβληθή άπό τής οθόνης τού «.'Αττικού» 
θάεΐναιή νέαπαραγωγήτήςΝτάγκ-Φίλμ τών άδελφών Γα- 
ζιάδηκΟί άπάχηδες τών ’Αθηνών», ή γνωστή άθηναϊηή 
ηθογραφία, ώς ηχητική και άδουσα Διά τό νέον τούτο 
εργον τών άδελφών Γαζιάδη λέγονται πολλά τά καλά. 
Άν δέ καί δ συγχρονισμός τής μουσικής καί τών Ασμά
των Αποδίδονται πιστά τότε άσφαλώς πρόπει νά έλπί- ’

ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Κ&Λ*  ΘΕ (Αθηνών)

Κινημ. Έτουάλ. Μέ σχετικήν έπιτυχίαν προεβλήθησαν 
τά έργα Ή πόλις τών φαντασμάτων» καί 'Ο δικτάτωρ».

Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). Προεβλήθησαν τά έρ
γα «'Η γυναίκα διάβολος», Πώς παντρέφτηκε δ Γιάννης» 
καί «Οί επιδρομείς» οΰδεμίαν δμως εξαιρετικήν σημειω- 
σαντα έπιτυχίαν. Στροΰμπο ;
Π ΕI ΡΑΙΕΥΣ

Κινημ. Χάϊ—Λάϊφ. Μέ επιτυχίαν άπερίγραπτον προε
βλήθη ή πρώτη ήχητική καί ομιλούσα ταινία τής U.F.A. 
«Τό ερωτικόν βάλς» μέ τούς Βίλλυ Φρίτς καί Λίλιαν Χάρ
βεϋ. τό πειό ταιριασμένο ζευγάρι. ,

Κινημ. Σπλέντιτ. 'Η έλληνική ταινία τό Λαγιαρνί 
μέ τόν Α. Βλαχόπουλον καί τήν Ρίταν Μυράτ έσημείωσεν 
ώς άνεμένετο αρκετήν έπιτυχίαν,δεδομένου,άλλωστε δτιητο 
τό καλλύτερον άπό τά προσφάτως προβληθεντα εν Αθη- 
ναις ελληνικά τοιαΰτα.

Κινημ. Κάπιτολ. Παρά τό άκατάλληλον τοΰ έργου 
μεγάλη κοσμοσυρροή ιδίως τοΰ γυναικείου φύλλου παρετη- 
ρήθη κατά τή προβολήν τής ταινίας «Ό παρθένος ανδρας 
μέ τόν Ζ, Ο’Μπριέυ.

Κινημ. Φως. ’Από τής Δευτέρας προεβλήθη τό έργον 
«Αίμα Τσιγγάνων ■ άπό δέ τής Πέμπτης «0 έχθρός» μέ 
τήν Λίλιαν Γκύς.

Κινημ. Ήλύσσια. Προεβλήθησαν τά αυτοτελή έργα 
«Τό στοιχειωμένο σπήιι» καί Ό σαλπιγκτής» μέ τόν 
Τζαϊκυ Κοϋγκαν καί ή συνέχεια των επεισοδιακών.

Έμμ. Βρυέννιο ς 
ΟΕΣΣΑΛΟΜ.ΚΜ

Κινημ. Πατέ (όμιλών). Έπανάληψις τοΰ έργου «Λευ- 
καί Σκιαί».

Κινημ. Παλλάς (όμιλών). »Ή κιβωτός τοΰ Νώε».

Κινημ. Διονύσια (όμιλών). Έπίσης «Ή κιβωτός τοΰ 
Νώε».

Κινημ. Έ&νικόν. Προεβλήθη τό έργον «Κρυφή ά- 
γάπη». .

Κινημ. Απόλλων. Προεβλήθη ή ταινία «Στά κατα
γώγια τοΰ ’Αμβούργου».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τό ελληνικόν έργον 
■ Μακρυά άπ’ τό κόσμο»«καί «Ό κίνδυνος τής φωτιάς».

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τό άρμενικόν έργον 
Άντρανίκ» καί τό τέλος τοΰ έπεισοδιακμΰ «'Ο Σίδηρους 

άνθρωπος».
Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθη τό έργον «Εκείνος πού 

φοβήθηκε τόν πόλεμο». Προσεχώς «Ό Τρωικός πόλεμος».
Κινημ. ’Ολύμπια. «’Εκείνος πού φοβήθηκε τόν πό- 

λεγο».
Κινημ. Μο&έρν. «'Ο φτερωτός κάου μπόϋ» καί διάφο

ρα έπεισοδιακά.
Άπό τώρα ήοχισεν ή ετοιμασία τών θερινών κινηματο

γράφων οί όποιοι κατά τάς πληροφορίας μου θά είνε ή 
κάτωθι: ’Αττικόν, Καραβάν Σεράϊ, Χαρίλαος, Σαλαμίνα 
ΰπό τήν διβύθυνσιν τών κ.κ. Κάτσιου καί Θεοφιλάκου,Πάν
θεον (ταράτσα) συνοικία Ριζί, Ρουαγιάλ ύπό τήν διεύθυν- 
σιν του κ. Καμπελή. Μοδέρν, νέος κήπος τοΰ κ. Ναάρ ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ίδιου, Κατρίς ό.τό ένοικίασιν, Κίγκ 
Ζώρξ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Παρσεχιάν, Φάληρον εύ- 
ρίσκεται ύ.τό ένοικίασιν, Τσιμιοκή ύπό τήν περισυνήν διεύ- 
θυνσιν, είς κινηματογράφος είς τήν συνοικίαν Πατάφι καί 
είς άλλος είς τό Καφενεϊον Μπενσοάρι. 'Η Τούμπα θά 
έχη έφέτος δύο κινηματογράφους Φοΐνιξ (κήπος) καί Αίγλη 
(ταράτσα) τοϋ οποίου τά έγκαίνια έγένοντο τήν παρ. εβδο
μάδα ένώπιον άπειρου πλήθους, Τό προάστειον Καλαμα- 
οιά θά έχη έπίσης τόν Κινηματογράφον του «Άκρόπο- 
λις». 'Ο Κινηματογράφος «"Αλσος» δέν θά λειτουργήση έ 
φέτος λόγιρ τοϋ δτι τό Σώμα Στρατοΰ είς τήν θέσιν έκεί- 
νην ήγειρε κενοτάφιον ύπέρ τών πεσόντων αξιωματικών 
καί οπλιτών. Ό Κινημ. ’Ολύμπια θά λειτουργήση, δπως 
πάντοτε, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Βαγιώτη.

Ώς βλέπουν οί άναγνώσται μας, 18 κινηματογράφοι 
θά λειτουργήσουν κατά τήν θερινήν περίοδον είς τήν πό
λιν μας. Άλχακάν
Π1ΤΡΑΙ

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι ·Ή μι
κρούλα τοΰ μπάρ», «Οί τέσσαρες υιοί» καί «Ή Ασυλού» 
μέ τήν Λουΐζα Μπρούκς. Προσεχώς «Τό μυστικόν τής 
Τ τέλια».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αί πτέρυ
γες», «Ή άπάτη» μέ τήν Νέγκρι, «'Ο μικρός μου άδελ- 
φός» μέ τόν Χάρολδ Λόϋδ καί «Ό έρωμένος τής Βασι- 
λίσσης».

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθησαν «Ό κατα- 
κτητής τοΰ αίθέρος», «Αί πτέρυγες , «'Η άπάτη» καί «Ό 
μικρός μου άδελφος». Άνδριόπουλο;
ΚΕΡΚΥΡΑ ‘

Κινημ. Ποικιλιών. Προεβλήθησαν «Κρίνο στό βόρ
βορο», «'Ιερόν καθήκον». «'Ο καταρράκτης τοϋ θανάτου» 
καί μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν διά δευτέραν φοράν τά έργα 
«Ή γή τής ηδονής» καί «'Η γυναίκα τοΰ δρόμου». Προσε
χώς «Μοδέρνοι παληάτσοι».

Κινημ. Δημ. Θεάτρου. Προεβλήθη τό έργον ■ Δίγαμος» 
μέ τήν Μπέττυ "Αμα,.

Λόγφ τής κρίσεως καί τής αδιαφορίας έξ άλλου τοΰ 
κοινοΰ πρός τόν ώραϊον αύτόν κινηματογράφον τής πό
λεώς μας, ό όποιος πάντοτε μάς παρουσίασε τά καλλίτερα 
καί μεγαλύτερα έργα, περιώρισε τάς παραστάσεις του είς 
δύο κατ’ έβδομάδα, Σάββατον καί Κυριακήν. Μπιζέλης
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλή
θησαν τά έργα «Πανάμ» καί «Γυμνή γυναίκα». Προσεχώς 
«"Οταν ή σάρξ ύποκύπτει» καί «Ούγγρική Ραψωδία».

Είς τήν αίθουσαν τοϋ άνωτέρω κινηματογράφου έδόθη 
θεατρική παράστασις ύπό τών μαθητών τοΰ Διδασκαλείου

μας. Έπίσης άπό τοΰ προσεχούς Σαββάτου θά δώση σειράν 
παραστάσεων ό θίασος Στεφάνου—Τωαννίδου.

Μπαρχαμούξας
' ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ί Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη μέ έπιτυχίαν τό έργον 
«Ταπεινή θυσία». Ματ·θ·ίας

I ΒΟΛΟΣ

Κινημ. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν κατά τήν παρ. ε
βδομάδα «Ή Αφροδίτη» καί «Γαγιά». Προσεχώς «Μοι
ραία αγάπη».

| Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη Ή γυναίκα τής χθές 
καί τής αέριον» μέ τήν Μαρσάλ.

Κινημ. Νέα’Ιωνία. Συνέχεια έπεισοδιακών.
Κιιημ. Άργυλλά. Προεβλήθη «Ή μεγάλη πόλις» μέ 

τόν Αόν Τσάνεϋ.
Παπαβασιλείου 

ΑΜΦΙΣΣΑ
Κινημ. Κεντρικόν. Δέν έλειτούργησε κατά τήν παρ. 

έβδομάδα καθ’ δσον είς τήν αίθουσαν του έκαμε άθλητι- 
κάς έπιδείξεις δ κ. Κουταλιανός υίός. Γιαλέσσας 
ΛΕΒΑΔΕΆ

Κινημ. Πάνϋ-εον. Προεβλήθησαν τά έργα «'0 τελευ
ταίος μορφασμός» καί «Βενενόζα» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό κλειδί 
τής εύτυχίας», «Ρίγη έρωτος· καί Οί εκατομμυριούχοι».

Πανουργίας
ΚΑΛΑΜΑΙ

Κινημ. Αμερικανικός. Προεβλήθησαν τά έργα Τρα
γωδία ιπποδρομίου», «'Ο δαίμων τής θαλάσσης», «'Ιερόν 
μίσος» καί «Τό λάβαρον τού 1821». Μιχάλου
ΧΑΥΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον. Προεβλήθησαν «Ή χορεύτρια τοϋ 
τσάρου», «Φόβος καί άγωνία» καί «Θά μέ παντρευθής».

Κινημ. Σπλέντιτ. Προεβλήθησαν αί ταινίαι «Τελευ
ταία έπιδρομή» καί «Ό βασιλεύς τών έρυθροδέρμων».

Κινημ. ’Ολύμπια. Δίδει προσωρινώς παραστάσεις Γαλ
λικό Βαριετέ. Έπίσης προεβλήθη τό έργοι «Ν. Ο. S.» 
ΛΕΥΚΑΣ

Κιν. Απόλλων. Προεβλήθησαν έπιτυχώς τά έργα «Ρό- 
μολα», «Έξομολόγησις» μέ τήν Νέγκρι, «Τό κύκνειον ά
σμα», «Ό γλεντζές», «Έμδεν», «Πρίγκηψ καί κοκόιτα». 
Προσεχώς ό «Ό ηλίθιος».

Κιν. Πάν&εον. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Άλικης 
Θεοδωρίδου. Τσΐρς
ΚΑΒΑΑΛΑ

Κιν. Φάληρον. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθη 
τό έργον «Σύγχρονες παρθένες».

Κιν. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έ^α «Τιτανικός 
καί «Ρόζ Μαρί», ταινίαι σιωπηλαί».

Κιν. Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό πήδημα τοΰ 
θανάτου» καί «Ή έπανάστασις τής Κίνας».

Στογιαννίδης
ΛΑΡΙΣΣΑ

,Κιν. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόλασις 
τοΰ Δάντε καί «'Ο έρως πάντα θριαμβεύει». Προσεχώς 
«Μπαλαόο». Μούσιος
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κιν. Πάν&εον. Κατά τήν παρ. έβδομάδα προεβλήθη
σαν τά έργα «Γκωσσό», «Οί γίγαντες τοϋ αίθέρος», «Γυ
ναίκα, κρασί καί γλέντι , «'Η μπαλαρίνα τής Μόσχας» μέ 
τήν Ντέλ Ρίο καί «Πώς έπλούτισε ό Γιάννης». Αέριον «‘Η 
ωραία έξόριστος». Ί. Γ.
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κιν. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Βαλέντσια», 
«Ό τρόμος τοΰ μπάρ», «Σύγχρονες παρθένες» καί «Ό
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δρόμος πρός τήν διαφθοράν». Προσεχώς «Ή θεία γυναί
κα» και «Τό γαλάλιο ποντίκι . Σωφρονιάδης
ΠΥΡΓΟ*

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν κατά τήν παρ. εβδο" 
μάδα τά έργα «Ό διαφθορεύς», «Οί άθλιοι» είς δύο έπο
χάς, -Γιά τήν τιμή τοϋ αδελφού της» καί Τό ίπποδρόμιον 
τών Πάτ καί Πατασόν». Άνδριόπουλος
ΧΙΠΙ

Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρελλή χο
ρεύτρια», «"Αγρυπνος φρουρός», 'Η μικρούλα τοΰ ντάν- 
σιγκ-, «Χαλύβδινο φάντασμα" καί Μοδέρνα γυναίκα». 
Προσεχώς « Έβδομος ουρανός» καί «Ή Μπόρα».

Βουδούρης 
ΞΑΝΘΗ

Κινημ. Μέγας. Κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερον 
προεβλήθησαν τά έργα: «Οί έμποροι τής Σαρκός», ή Ελ
ληνική ταινία «Τό λιμάνι τών δακρύων» τήν οποίαν πα- 
ρηκολούθησε μέ μεγάλο ένδιαφέρον ή κοινωνία μας καί ή 
οποία έσημείωσε μεγάλην έπιτυχίαν», «'Η Κάρμεν τοΰ Σάν 
Πάολι» μέ τόν ΒίλλιΦρίτς, ή 1η έποχή «Οί κατάσκοποι» 
παραγωγής Οΰφα καί ή ταινία τών ευρωπαϊκών Καλλι
στείων. Προσεχώς «Μία νύκτα έρωτος», ■ Τό Διαμάντι τοΰ 
Τσάρου» κ. ά. Ή διεύθυνσις τοΰ «Μέγα εΐνε αξία συγχα
ρητηρίων, τόσον διά τήν προβολήν τών ελληνικών έργων 
δσον παί τών έκλεκτών ξένων τοιούιων.

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα: «'Υπεράνω 
τοΰ μίσους, τό καθήκον» άνεπιτυχώς, ή ωραία όπερέττα 
τοΰ Κάλμαν Ή εύθυμη χήρα» μέ τήν Μούρεΰ καί Τσίλ- 
μπερτ μέ έπιτυχίαν, «Τό Γυαλένιο σπήτι» καί ή έπτάπρα- 
κτος κωμωδία τής Μετρό «Ό λυσσασμένος σύζυγος». Τά 
έργα άμφοτέρωτ τών κινηματογράφων, συνοδεύονται μέ 
πλήρη ορχήστραν. Καζαντζής
ΗΡΑΚΛΕΌΝ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα .'Η κούρ
σα τής ζωής», «Τό έγκλημα τόΰ άπάχη», Χούλα και 
«Ξόβεργα».

Κινημ. Αγλαΐα. Προεβλήθη είς δεκαπέντε επεισόδια 
τό έργον «Τό κατηραμένη νησί . Χανιωτάχης
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαΐον Άντρον. Προεβλήθησαν τά έργα 
«Μαριέττα» καί «Μεσσαλίνα». Προσεχώς “Αννα Καρενί- 
να· καί «Ό ηλίθιος»

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό ωραί
ος σπαθιστής» καί «Ό Όθέλλος» Πετρακάκης
ΠΡΕΒΕΖΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ψεύτικος 
κόσμος», «Οικογενειακός φίλος-. «Γυναίκα διάβολος», καί 
Τό σκάνδαλον τοΰ Βάδεν-Βάδεν». Προσεχώς θά δώση 

σειράν παραστάσεων ό θίασος Αλίκης Θεοδωρίδου—Μου- 
σούρη. Σμπόνιας
ΑΙΤΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά έργα 'Η Μπα
γιαντέρα», «Βόλγα—Βόλγα» καί «Ή τρελλή Λόλα». Προ
σεχώς -Παρί Γκέρλς». Μπιρμπίλης
ΑΡΤΑ

Κινημ. Πάν&εβν. Προεβλήθησαν τά έργα «γυναίκα καί 
άνγρας», «'Όταν ή γυναίκες παίζουν», Τό μελανόν της 
σημεΐον», «Ή πριγκήπισσα τής Ν. Ύόρκης καί Δρόμος 
γιγάντων. Γ.Β
ΧΑΛΚΙΣ

Κινημ. Αούξ. Προεβλήθη μέ ολως εξαιρετικήν κοσμο
συρροήν τό έργον 'Όταν ή σάρξ ύποκύπτει»μέ τόν Γιάν- 
νιγκς καί «Φλορίντα» μέ τήν Νέγκρι.

Κινημ. Κεντρικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Τρέλλες 
μεσονυκτίου», «Γιοσιβάρα» καί «Ό θρίαμβος τοΰ Σαρλο'τ». 
Προσεχώς «Τσαρλατάνος» κα! Τρία πάθη».

Κινηματ. "Αττικόν [Παλίρροια]. Προεβλήθησαν τά

έργα Τό ματωμένο τριαντάφυλλο». «Ή ζωντοχήρα· καί 
«Βόλγα -Βόλγα», συνοδείρ μουσικής ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ αγαπητού είς τούς Χαλκιδεϊς κ.Ν. Λάσκαρη. Προσεχώς 

Πρίγκηψ καί άπάχισα», Ζωντανόν πτώμα», «’Ερωτικόν 
σκάνδαλον» κ.λ. Άκρο&αλασσίτης

MAMBA
Νέα μεγάλα έγχρωμος ταινία 

Παραγωγής Tiffany

Η ύπό τόν τίτλον Mamba πραγματοποιηθεΐσα 
υπερπαραγωγή τής liffiny προβληθεΐσα έν Ν. 
Ύόρκη, έσημείωσεν άφαντάστως μεγάλην επιτυ
χίαν, ή οποία προβλέπεται’ ότι θά συνεχισθή έπί 
πολλούς μήνας. Οί κριτικοί ολοκλήρου τοΰ κινημα
τογραφικού τύπου τής Αμερικής, κρίνουν ένθου- 
σιωδώς τό ανωτέρω έργον χαρακτηρίζοντες τοΰτο 
ώς ένα τών τελειότερων έγχρωμων έργων, έξ όσιον 
μέχρι τοΰδε προεβλήθησαν άπό τής οθόνης.

Καθ’ ά πληροφορούμενα, τό έν Αθήναις γρα- 
φειον τών κ.κ Κ. καί Λ. Φραγκέτη έξησφάλισεν ό- 
ριστικώς τό έργον τοΰτο διά τήν Ελληνικήν Α

ΛΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
Μέ τήν νέαν έπιτυχίαν τών, είς φυσικά χρίσματα, 

ταίΜΐΰν συναγωνίζονται τιόρα όλαι αί μεγάλαι κιν. 
έταιρεΐαι ποιά θά έχη τήν καλυτέρανέπιτυχίαν. ’’Η
δη στή Γερμανία άνηγγέλθησαν προσεχή φίλμ χρω
ματιστά. Καί συνεχώς κατατίθενται διάφορα πάλι ι- 
προνόμια ευρεσιτεχνίας.

1 ΙίΞ ΕΕ ΤΗΠΟϊΡΜ
Ό πρόεδρος τής τουρκικής Δημοκρατίας Μου- 

σταφά Κεμάλ πασσάς, παρακολουθήσας διά προ>- 
την φοράν όμιλοΰντα κινηματογράφον παρέστη είς 
Σμύρνην κατά τήν προβολήν τής ταινίας «Φόξ Φόλ- 
λις», παραγωγής Φόξ Φίλμ.

—Τά Φόξ Μούβιτον Νιους σημειώνουν μεγά
λος επιτυχίας καθ’ όλην τήν Τουρκίαν, ιδίως τά πα- 
ρουσιάζοντα τόν "Ελληνα πρωθυπουργόν κ. Βενι- 
ξέλον όμιλοΰντα.

—Είς τό Cine C lub τής Αγκύρας έγκατεστά- 
θησαν μηχανήματα ηχητικού κινηματογράφου, συ
στήματος Ούέστερν Έλέκτρικ, έκαμε δέ έναρξιν μέ 
ταινίας παραγωγής Φόξ. Προεβλήθησαν τά Φόξ 
Φόλλις, Φόξ μούβιτον νιους καί Φόξ ατραξιόν.

ΙΙΑΑΛ.ΙΰΙ Γ.%1 xt/ηματογραφεκή μη
χανή προβολής συατήμ-χτος Έρνίμαν 

«ολΰ καλήν κχτάβταβιν, καταλληλω- 
τάτη δκα πμοβολά; &ΐς Χχολβΐα, Χυλλά- 
γους, Όρφανοτροφΐία χλ«. Πλ ροφο 
piac : 'Up. θΐκονόμ·ου, Κ.ολωνμ<1 
Αθήνας.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ 

ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΤΡΛΦΟΥΣ
το ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Κ.& Α. ΦΡΛΓΚΕΤΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39*  

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλεγραφ. Διεύθυνσις ΦΡΑΝΚ-ΦΙΑΜ 

Αριθμός Τηλεφώνου 67—24.
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ΑΝΑΛΒΜΑΑΝΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΑΙΝΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΩΡΑ'ΟΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΗΘΗΣΑΝ 

ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΣ ΚΑΙ ΟΠΕΡΑΤΕΡ
AUTI HMEPHm: ήΠ0ΖΗΜΙΩ3Ε22
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΑΣ 
ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑ- 

ΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ Θί,ΡΙΝΟΥ ΣΑΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
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Κ.& Α ΦΡΑΓΚΕΤΗ
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 39*

ΑΘΗΝΑΙ

omi m
in mi nmwin imnni

Καθίσταται γνωστόν ότι ή Διεύθυνσις τού «-Κινημ. 
Α έτερος θά δίδη άπό σήμερον είς τούς έγγραμομένους 

νέους συνδρομητές καί είς τούς ανανεώνοντας τάς συν- 
δρομάς των παλαιούς τοιούτου^ τά εξής δώρα :

Αί έτήσιαι συνδρομαί εσωτερικού ή εξωτερικού θά 
δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ καί τού έξ όγδοήκοντα σελίδων 
πολυτελούς πανηγυρικού τεύχους 1930.

Αί εξάμηνο·. συνδρομαί θά δικαιούνται δωρεάν μιάς 
ωραίας φωτογραφίας 18/J24.

Τού πανηγυρικού τεύχους 1930 ώς ΔΩΡΟΝ δικαι
ούνται καί οί άγοράζοντες ενα οίνδήποτε τόμον τών 
ετών 1927, 1928 καί 1929.

Αί συνδρομαί ώς γνωστόν έχουν καθορισθή ώς κα
τωτέρω:

"Ετησία εξωτερικού ‘Ελλάδος δραχμ. 200
Ετησία εσωτερικού 100
‘Εξάμηνος » 60
Τόμοι προηγουμένων ετών έκαστος » 100

Αί συνδρομαί καί πάσα άλλη συναλλαγή ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ^καθίσταται δέ γνωστόν είς
πάντας ότι έπ" ούδενί λόγω ούδεμία εντολή άπό οίον- 
δήποτε προερχομένη θά λαμβάνεται ύπ" ό'φιν άν δέν 
συνοδεύεται αύτη άπό τό άνάλογον χρηματικόν έμβασμα.

Χρηματικά εμβάσματα ή διά ταχυδρομικής επιταγής 
ή καί εντός συστημένης επιστολής έπ" όνόματι τού ήμε- 
τέρου διευθυντού. οδός Κολωνού 63 "Αθήνας.

:= ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. "Επειδή οί έναπομείναντες τόμοι τών 
ετών 1927, 1928 καί 1929 εϊνε ολίγοι παρακαλούνται 

Ξ1 θερμώς όσοι επιθυμούν νά προμηθευθούν τοιούτους, 
:: νά μάς γράφουν εγκαίρως πριν εξαντληθούν.
= 1 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Η ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Κινημ. Φώς Πεαωιεύ; 1-2-930 Μέχρι 30-1931
'Ελλάς Φίλμ Άθήναι 1-3-980 » 29-2 931
Α. Άναστασιάεης » 1-4 9Β0 30 3-931
Σ. Δημητριαδης » 1-4-930 » 30·3·931
Άρ. Ψαρράς 1-1-930 » 30 12 930
Τηλ. Σπυρίδης » 1-4 930 > 30-3-931
Κινημ. Άιτικόν Θεσ)λονίκη 1 4-930 » 30 3-931
Ε. Άθανα τιάδης Δράμι 1-1-930 » 30-12-930
Γ. Τζοβάρα; Πόρτ-Σάίτ 1 1 930 η 30-12-930
Ε.’Ανδρουλάκη; Αθήναι 1 4-930 > 30 3-931
Τ. Μαρτίνος » 1-4 930 » 30-3-931

FILM KURIER
Καθημερινή Γερμανική Κινηματογραφική

Έφημερίς
Kolhenersirasse 37 Berlin W 9

INTERN ATION AL E-FILMSCH AU
ΤσεχοσλοβακικόνΚινηματογραφικόν περιοδικόν

Stepan; ka 57 Prague II
Palais Lucerne Tsechaslovaqi e



Δ.Ι.ΚΑΡΡΑΣ 
(Κληρονόμοι) 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12 
αοηναι 

Τηλεγραφήματα: 
■ «ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ» 

.Τηλέφ. 52—14 
γεν'και 
ΚΙΝΗ ΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ

ΦΟΞ-ΦΙ/ΙΜ
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 3

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΙΝΕ ΟΡΙΑΝ 
Α,Ε.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ιιο'οκοτρώνη 29

Τηλεγραφήματα 
ΣΙΝΟΡΙΑΝ 

Τηλέφωνον 56—99

□ iL—  ■—ISl·.1 , , J ft .
ΙΚΑΦΙΛΜ

1. ΚΟ ΥΡΑΥΝΗΤΗΣ 
rural euswo- mi, inixEirasEis

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΒΟΥΛΗΣ 4 

ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΑΗΣ
ΓΕΝ. ΚιΝΗΜΑΤΟΓΡΑΉΚΟΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»
Γραφεία:

ΟΔΟΣ ΚΑΝίΓΓΟΣ 6 

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 57—14

H. TOW S 
ι. αϊαςταςιαδβζ 
Κινηματογραφιχαί

Ταινίαι
Γραφεία :

'Οδός Κολοχοτρώνη 9

ΑΘΗΝΑΙ

J· STS0O2 
«ί γ. παπαςτοφας

Κινηματογραφικοί 
μηχαναι 

Κινηματογραφικοί 
ταινίαι 

Γραφεία :
ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 4β 

ΑΘΗΝΑΙ

Κ.&Α:ΦΡΑΓΚΕΤΗΣ
Κινηματογραφικοί 

ταινίαι
Κινηματογραφικά 

εργαστήρια
Γραφεία : 

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΜ0Λ0Χ1ΤΗΣ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

Κινηματογρ. ταινίαι
ΦΕ?Σ Τ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΔΕΡΣ
Γραφεία :

ΕΥΠΘΛΙΔΟΣ 14
ΑΘΗΝΑΙ-Τηλέφ. 54-69

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕ λ ί.
Πλατ. Άγ.Γεωργίου 6α

ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 52-04

Κινηματογραφιχαί 
ταινίαι παραγωγής

U.F.A.

ΜΕΤΡΟ ΗΟΑΔΟΓΠ
<ΕΛΑΑ2>

ΓΡΑΦΕ 1 Α 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15 

ΑΘΗΝΑΙ
ΤηλεγραφήματαΜΕΤΡΟΦίΛΜΣ 

Τηλέφωνον 60—21

τπδ- simim
Κινηματογρ 

μηχαναι
Κινηματογραφικό * 

ταινίαι

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 27α 
ΑΘΗΝΑΙ

Τηλέφωνον 64—95

L ΣΟΥΑΙΑΒΣ
Κινηματογραφιχαί

Ταινίαι

ΓΡΑΦΕΙΑ 

11α επιστημίου 36

ΑΘΗΝΑΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΒΓΡΑΦΕΣ 
ΑΡΗΣ

ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΠΝ
'0 πολυτελέστερος συ
νοικιακός κινηματογρά

φος τών Αθηνών 
μέ πλήρη ορχήστραν

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΗΣΤΗΡ

ΚΙΝΗΙΑΑΤ· ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΚΘΛΩΝΟΥ 68
Τηλέφωνον 1-56 
"Ωραι Γραφείου :

9—1^. π. μ. 3—6 μ. μ.
Πλήν τής Πέμπτης

ΣΙΗΜΑΤΟΓΡΑΦίΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ
Ό πολυτελέστερος συ
νοικιακός Κινηματογρά 

φος τών ’Αθηνών 
μέπλήρη ορχήστραν

V

ΙΙΙΜΤΠΜ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Πλατεία Λαυρίου

Προβάλλει πάντοτε τά 
έκλεκτότερα έργα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ

.... ■■ :II|F

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929—1930 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1929—1930

ΚιΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑ

9 Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

'Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας Ο/ 

£

Δράμα η 
κωμωδία. Παραγωγή Προεβλή&η 

είς τό
Γραφεϊον εκμεταλλεύ- 

σεως εν *Ελλάδι

Κούρσα ζωής 
Λουλούδι στή σκιά

Race for life βωβή 1900 6 δράμα Warner Bros ’’Αθηναϊκόν Άμολ.-Βουλγάρίδη
Butterfly Pavero. 2250 6 Brifish Απόλλων Ικαφίλμ

Κρυφή άγάπη Rutschbahn » 2910 8 »
Ray art’s

» *
Δρόμος πρός διαφθοράν 
Άπηγορευμένη ευτυχία

Road to Ruin » 2000 6 » *
Forbidden Hours 1800 6 Metro G. M. Σπλέντιτ Μετρό φίλμς

Ζήτω ό έρως 
Τσάρεβιτς 
Πιθηκάνθρωπος

Madel mit der P. » 2500 κωμωδία fjom Film Οΰφα Πάλας Γούλα’Αναστασιάδη
Tsarevitch 2700 8 όπερέττα Hegewald Αττικόν *
Veracht de Todes » 1885 7 δράμα ideal Film ’Αθηναϊκόν Κ. Σουλίδη

Μυστική διαθήκη Verschwundene » 2300 8 » Hom Film
ΣπλέντιτΜικρός αδελφός Petit frere » 2141 8 κωμωδία Paramount Σινέ Οριάν

Πώς έπλούτισε ό Γιάννης Take from Me » 2381 6 » Universal Πάνθεον Αμέρικαν Φίλμ
Έκδίκησις Hevence 2350 8 δράμα Uuited Artists » » »
Πέλμα τυράννου The Red Sword » 1983 ί » Radio Pictures ’Αθηναϊκόν Κληρονόμο- Καρρά
Τροπικός έρως
Κιβωτός τοΰ Νώε 
'Αγριόγατος Άριζόνας
Μπρόντγουέϋ Μέλλον τυ

Tropic Magnes 
Noah’s Ark

2100
3100

8
11 X. Warner Ίντεάλ

» »
Άμολ. -Βουλγαρίδη

Arizona JFildcat » 1650 5 Fox Film ‘Ελλάς Φόξ Φίλμ
Broadway Melody διιιλοΰσα 2785 10 » Metro G.M. ’Αττικόν Μετρό Φίλμς

’Ερωτικόν βαλς 
Λευκή κόλασις

Liebeswaleer » 2300 9 όπερέττα U.F.A. Οΰφα Πάλας Συμβατική
βωβή δράμα ’Απόλλων Ικαφίλμ

Όλα εδώ πληρώνονται Wild Blood 15οθ 5 Universal ’Αθηναϊκόν I. Μαργουλή
Μυστηριώδης χειρ 
Σώμα καί ψυχή 
Ουρανός τής δόξης

Mystery Rider 6000 20 » » » »
Rod}’ and soul 2000 / » Metro G.M. Πανόραμα Μέτρο Φίλμς
Lilac Time ήχητική 3200 11 > First National 'Αττικόν Αμολ.-Βουλγαρίδη

Δακτυλίδι Αΰτοκρατείρας 
Βιντεργκάρντεν

βωβή Μ
»

Απόλλων 
Σπλέντιτ

Ικαφίλμ 
Μαργουλή-Σινοριάν

Νύχτες καταιγίδος ήχητική United Artist Ιίάνθεον Αμέρικαν φίλμ
Σάν ή καρδιά κτυπά Children of Ritz 2100 7 όπερέττα First National ’Αττικόν Αμολ. Βουλγαρίδη
Πόλις φαντασμάτων 
Μόνον έσένα αγάπησα 
’Ανθρώπινη αδυναμία

Phantom Citv βωβή 20ιΚ) 6 δράμα » ’Αθηναϊκόν » ,
ομιλούσα A.A.F.A. Ίντεάλ I ούλα-Αναστασιάδη

βωβή ■» United Artists Πάνθεον Αμέρικαν Φίλμ
Ό τσαρλατάνος > » >
Τραγωδία γυναίκας 
Λευκός διάβολος 
Εναέριος απαγωγή 
Ή νύχτα δική μας

Der WeisseTeufel ήχητική 3000 10 » U.F.A-
Σπλέντιτ
Οΰφα Πάλας Συμβατική

Cloud Dodger 
La nuit est a nous

ϊωβή 
ομιλούσα

1500
2836

5
9

Universal
.1. Venloo

Ροζικλαίρ 
’Αττικόν

I. Μαργουλή
Γ ούλα’Αναστασιαδι

Ιερόν καθήκον In old Kentucky Ιωβή 2180 7 M. G M. Αθηναϊκόν Μετρό Φίλμ
Κινηματογραφιστής 
’Αστραπιαία ταχύτης

'ameraman
HeadingforDanger βωβή

21ο0
2300

8
Radio

Σπλέντιτ
Ροζικλαίρ Καρρά κληρον.

Εκδικητής Καβαλλάοης Ivenging Rider 2100 6 » » » *
’Αγάπη στήν έρημο 
Αριστοτέχνης εγκλήματος 
Χόλλυγουντ Ρεβιοΰ 
Ταξί μεσονυκτίου 
’Ιδιωτική της ζωή

Love in the deserl » 8 » -
Perfect Crime
Hollywood Revue ομιλούσα

3000
3083

8
13 Έπιθεώρ. M. G. M. ’Αττικόν Μετρό Φίλμς

Mitternachts Taxe βωβή 3000 10 δράιία D. L S. Πανόραμα Γ ούλα-Αναστασιάδη
Her Private life ήχητική 

βωβή
2400 8 » First National Ίντεάλ’ Αμολ.-Βουλγαρίδη

Τραγική αύιοθυσία Girl from Chicago 2250 7 » Warner Πανόραμα
Σήμα κινδύνου Crash » 2300 7 » First » »
Λαγιαρνί Lavarni 2400 6 » 'Ελλάς Φίλμ Σπλέντιτ Ελλάς Φίλμ
Ουράνιον τόξον 
Ιππείς τής έοήιιου

Rainbow 2100 7 Η Tiffany Ιΐανόραμα Κ. καί Α. Φραγκέτη
Desert Rider 1700 7 » M. G. M. ’Αθηναϊκόν Μέτρο Φίλμς

Μελωδία καρδιάς ομιλούσα » U. F. A. Οΰφα Πάλας Συμβατική
Θυσία έρωτος
Ριφ καί Ράφ αεροπόροι Now Were in ait βωβή 2200

-

6 κωμωδία
Univetsal
Paramount

Ίντεάλ
Σπλέντιτ

I. Μαργουλή 
Σινέ Όριάν

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

I- Μαργουλή 38.—Μετρά Γκόλντουϊν 31.—Σινέ Όριάν 10. -Φόξ φίλμ 18.—Κληρονόμοι Καρρά31.—Α. Άναστασιάδη 
11. —Κ. καί Α. Φραγκέτη 7.—"Ικα φίλμίβ.—Συμβατική 15.—’Αμέρικαν φίλμ 22?—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 28.—Τηλ. 

Σπυρίδη 6.—Κ. Σουλίδη 4.—Χάΐ-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 1.—’Ολύμπια Φίλμ 1 Ελλάς Φίλμ 1.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 28™ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ

ΑΤΤΙΚΟΝ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗΝ ΚΒΙ ΒΔΟΥΣΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΤΒΙΝΙΒΝ

01 ΑΠΑΧΗΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΝ ΟΠΕΡΕΤΤΑΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ 

Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΥΤΤΟΘΕΣΙΣ I. ΠΡΙΝΕΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΕΤΤΒΣ ΜΕ ΝΕΒ ΤΡΒΓΟΥΔΙΒ

ΠΡΟΣΩΠΑ

τενορος Π. ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΗΣ 
MFVIPI-I ΣΒΠ^ΠΟΥ - Κ7ΛΤΣΕΛΛΗ 
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 
ΙΩΡ\ΙΊΙΊΗΣ ΠΡΙΙΊΕίΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
MRPIR ΜΗΝΤΙΝΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 
RTF. ΧΡΥΣΟΜΗΛΗΣ 
ΜΗΡΙΑ I. ΠΡΙΝΕΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ 

Β. ΗΦΕΝΤΗΚΗΣ 

ΟΛΓΗ ΒΗΛΤΕΤΣΙΩΤΗ (PEBEKR' 

TITIKR ΣΟΦΙΗΔΟΥ. 

ΗΡΗΚΛΗΣ ΧΗΛΚΙΟΠ,ΟΥΛΟΣ 

ΚΛΠ. ΚΛΠ. 500 ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΑΛ ΚΙΡΚ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ

DAG FILM CoLtd (Gasiades Bros) 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ-*  ΑΘΗΝΑΙ


