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Η ΡΕΚΛΑΜΑ
Μέ τήν έναρξη τής νέας κινηματογραφικής * περιόδου, 

οι μεγάλοι κινηματογράφοι τής πρωτευούσης άνοιξαν τις 
πόρτες τους στό κοινό καί άρχισαν νά διαφημίζουν τις 
αίθουσες τους καί τις ταινίες, πού σκοπεύουν νά προβά
λουν σ’ αυτές. Παληά καί νέα κινηματοθέατρα συναγω
νίζονται, ποιο θά μπορέση νά πείση αποτελεσματικότερα 
τόν κόσμο, δτι είναι τό καλλίτερο άπ’ δλα τά άλλα, δτι 
έχει δλες τίς τελειότητες πού ορίζουν ή σύγχρονες, υγιει
νή, αισθητική καί επιστήμη, δτι θά παρουσιάση τά αρτι
ότερα δημιουργήματα τής τελευταίας κινηματογραφικής 
παραγωγής, δτι, έχει, τέλος πάντων, δλα τά προσόντα τοΰ 
είδους του. ,

Πόσα είνε αλήθεια καί πόσα ψέμματα. απ’ ολα αυτα 
πού άκοΰμε ένας θεός μονάχα τό ξέρει καί η διαφημιστι
κή υπηρεσία τών κινηματοθεάτρων, σιγά, σιγά δέθάτό μά
θουν έκ προσωπικής πείρας, έάν έπιθυμοϋν, καί οί θεα- 
ταί τών τελευταίων. Έν πάση περιπτώσε.ι δέν υπάρχει 
ζήτημα στό σημείο αύτό. Θά ήταν αστείο νά είχαμε τήν 
αξίωση άπό μιά ρεκλάμα νάναι απολύτως ειλικρινής καί 
νά βρίσκεται σέ πάρα πολύ στενές σχέσεις μέ τήν αλή
θεια.

’Αδιάφορο λοιπόν άν είνε πραγματικά η φανταστικά 
τά δσα ρεκλαμάρονται, άξίζει νά προσέξη κανείς, περ σσό- 
τερο άπ’ αύτά τά ίδια, τόν τρόπο, πού μεταχειρίζονται 
οί Ενδιαφερόμενοι γιά νά τά φέρουν ώς τήν άντίληψή 
μας. ’Από χρόνια τώρα έχει καθιερωθή σάν νόμος ν’ άρ- 
χίζχΐ ή ρεκλάμα ένός κινηματογράφου άπό τίς Εφημερίδες 
Πέρνοντας κανείς' ένα πρωινό ή απογευματινό φύλλο θα 
βρή στήλες ολόκληρες, πιασμένες άπό ρεκλάμες τών άθη - 
ναϊκών κινηματογράφων, τήν μία δίπλα στήν άλλη, με 
άνακατεμμένα ονόματα θεάτρων, ταινιών', ηθοποιών καί 
μερικά στερεότυπα, συνειθισμένα, εντυπωσιακά, κοινά 
λόγια, γιά δλα τά παραπάνω. Διαβάζοντας τήν πρώτη 
λέξη, καταλαβαίνει άμέσως ποια άλλη τήν ακολουθεί. Τα 
έχει μάθει πιά «άπ’ έξω», διαβάζοντας τά ίδια και τά ί
δια τόσα χρόνια, καί σταματάει στήν άρχή, γιατί βαρυ- 
έται νά προχωρήση παρά πέρα, δπου δέν πρόκειται να 
τοΰ είποΰν τίποτε καινούργιο. Τό πολύ πολύ, άν . σκέ
πτεται νά πάη σ’ ένα ώρισμένο κινηματοθέατρο, θα ψα- 
ξη μέσα στις ρεκλάμες νά ίδή τί έργο παίζεται στό κινημα
τοθέατρο πού τόν Ενδιαφέρει, άν δέν προτίμηση να πλη- 
ροφορηθή αύτό πού ζητά, άπό τό γενικό πρόγραμμα τών 
θεαμάτων, πού δημοσιεύουν, σύντομα καί σέ καταφανές 
μέρος, δλες ή Εφημερίδες.

"Υστερα άπό τή ρεκλάμα τών εφημερίδων έρχονται 
τά κλασικά «μονόφυλλα» καί «τρίφυλλα», πού θα στολί
σουν τούς τοίχους τών σπιτιών, τίς συνοικιακές μάτρες, τις 
σκαλωσιές τών οικοδομών καί τούς στήλους τών άχρηστων 
φαναριών τών κεντρικών δρόμων. «Μονόφυλλα» και «τρί
φυλλα» κακοφτειασμένα—κάποτε καί καλλιτεχνικό, α,λλα 
πολύ σπάνια καί άπό λάθος τοΰ τυπογράφου η του λιθο
γράφου—κολλημένα τό ένα πάνω στό άλλο το ενα για 
τόν Α κινηματογράφο, τό άλλο γιά τόν Β προκαλουν τον
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διαβ τη νά διαβάση μέσα στό μωσα'ϊακο τους ο,τι μπόρε
ση, στά λίγα δευτερόλεπτα, πού θά κράτηση το πέρασμα 
του άτό μπροστά τους.

Σ ·νήθως ή ρεκλάμα θά σταματήση Εκεί. Ό διαφημι
στής τοΰ κάθε κινηματογράφου είνε είλικρινώς βέβαιος ο
τι έκανε τό καθήκον του εύσυνείδητα, κολλώντας χαρτια 
στοές τοίχους καί ξαπλώνοντας μερικά δποιαδήποτε λόγια 
ο’ δσο μπόρεσε περισσότερο χώρο, στις στήλες τών εφη
μερίδων. Καμμιά φορά, άν πρόκειται γιά ταινίας «εξαιρε
τική», είνε δυνατόν νά κάνη κι’ άλλη άκόμη διαφήμιση. 
Νά νιύοη δηλαδή μέ ομοιόμορφα κουρέλια κάμποσους 
ξυπόλυτους άλήτες καί νά τούς άπολύση στούς δρομους, 
φακελλωμένους στά κουρέλια τους καί σέ μιά διμετωπη 
επιγραφή γιά τό διαφημιζόμενο έργο ή νά στολίση με τον 
ίδιο, επάνω κάτω, τρόπο ένα αύτοκίνη-το και να το 
στείλη κι’ αύτό νά κάνη μερικές βόλτες στά κέντρα και 
στις συνοικίες.

Κάπως Εκτεταμένα, παραπάνω, αφηγηθήκαμε πράγμα
τα γνωστά, γιά νά έρθωμε τώρα στή σκέψη—πού ήταν και 
αφορμή τοΰ σημειώματος τούτου—άν δλες αύτές ή ενέργει
ες τών άθηναϊκών κινηματογράφων, πού λέγεται διαφημι
στική Εργασία, άποτελοΰν πραγματικά διαφήμιση Οποιος 
τίς έχει παρακολουθήσει λεπτομερειακά, δπως τώρα προ 
ολίγου έκάναμε, θά όμολογήση άδιστακτα δτι, δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μιά φασαρία, πού μόνο άξιοσημειωτο 
χαρακτηριστικό έχει, τό δτι στοιχίζει παρα πολύ άκριβα 
χωρίς νά άποδίδη τίποτε. . , , .

Ή διαφήμισις γιά νά είνε διαφήμισις, για να εκπλη- 
ρώνη, δηλαδή τόν προορισμό της πρέπει άπαραιτήτως 
νά σννδυάζη δύο πράγματα : πρώτον νά είνε τέτοια που 
νά τραβά τήν προσοχή τοΰ κοινοΰ γι’ αύτή τήν ίδια και 
μόνο' άνεξαρτήτως τοϋ τί διαφημίζει καί δεύτερον να μη 
λέει ψέμματα. Ή διαφημίσεις δμως τών άθηναϊκών κινη
ματοθεάτρων πολύ σπάνια, έχουν τό ένα άπ’ αύτά τα δυο 
προσόντα, άκόμη δέ σπανιώτερα καί τά δύο μαζυ. Αλ
λες, δπως είδαμε, δέν έχουν καμμιά πρωτοτυπία για να 
κεντήσουν τήν περιέργεια τοΰ κοινοΰ, άλλες, ασχημα 
βαλμένες, δέν φτάνουν κάν στήν άντίληψή του, και άλλες 
προκαλοΰν τήν δυσπιστία του. , , ,

Πολλοί άπ’ δσους άσχολοΰνται Εξ Επαγγέλματος^ με τις 
διαφημίσεις, θά διαφωνήσουν άσφαλώς μέ δσα εδω τώρα 
γράφονται καί θά υποστηρίξουν δτι τά συσιήματα, που 
άκολουθοΰνται έπί τοΰ προκειμένου, στήν Ελλάδα, εινε 
τά ίδια πού άκολουθοΰνται καί ο’ δλον τόν άλλον κοσμο- 
Καμιιιά άντίρρησις, δτι παντοΰ δημοσιεύουν ρεκλάμες 
στις εφημερίδες καί δτι, παντοΰ κολλούν μεγάλα προγράμ
ματα στούς τοίχους. Άλλά δμως—Εκτός τοΰ δτι και αυτα 
τά δύο διαφημιστικά μέσα έχουν άλλοΰ μεγάλη ποιοτική δι
αφορά άπό τά Ελληνικά—έξω δταν θέλουν νά διαφημί
σουν κάτι καί τό πιό άσήμαντο άκόμη κάθονται και Επι 
νοοΰν τρόπους καί μέσα καινούργια, πρωτότυπα, ομμορφα
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καί αυτά αποτελούν τήν κυρία βάση τής διαφημίσεως αν 
δχι αύτή τήν ίδια. Τί θά μάς έδυσκόλευε νά κάνομε τό 
ίδιο ; Ούιε σέ τεχνικές δυσκολίες πρόκειται νά σκονιά- 
ψωμε. ούτε χρήματα δυστροποΰμε νά διαθέσομε, αφού τό
σα καί τόσα σχεδόν άσκόπως έξοδεύονται ήδη. "Ενα έ- 
φευρετικό μυαλό καί λίγο καλλιτεχνικό γούστο μπορούν 
νά παρουσιάσουν θαύματα.

’Αρχίζοντας άπό τις ρεκλάμες τών έφημερίδων, μπο
ρούν νά τις μετατρέψουν καί νά τις κάνουν τέτοιες, πού 
νά τις προσέξη, νά τις διαβάση καί νά τις πιστέψη ό κό
σμος. Είνε αδύνατον νά πάρουν μιά αισθητικά; καλλιτε
χνική φόρμα νά έχουν πρωτότυπες καί αληθοφανείς φρά
σεις καί νά δημοσιεύονται σέ θέσεις τέτοιες, πού νά τρα
βήξουν τή προσοχή τοΰ κοινού ; Αυτή δλη ή διαδικασία 
θά γίνη μέ τόν ίδιο τρόπο ποΰ γίνεται καί σήμερα...άλλά 
μέ άλλο πνεύμα. Γιά τις ΰπαίθριες τοιχοκολλήσεις δέν 
ύπάρχει κανένα εμπόδιο στό νά γίνουν πραγματικά καλλι
τεχνικές, ούτε καί σοβαρές δυσκολίες παρουσιάζονται γιά 
νά μπουν σέ μέρη, δπου,μέσα στό άλλο περιβάλλον, θά 
κυριαρχήσουν αυτές στήν προσοχή τοΰ διαβάτου.

’Αλλά δσο δμμορφα καί άν γίνουν ή διαφημίσεις στις 
εφημερίδες καί ή τοιχοκολλήσεις στους δρόμους—καί γιά 
νά γίνουν πρέπει νά περάσουν άπό τά χέρια ειδικών—πάλι 
δέν φθάνουν γιά νά διαφημίσουν άποτελεσματι/.ά κά ι. 
Καί έδώ άκριβώς χρειάζεται ή έφευρετικόιης, πού θά 
μπορέση χωρίς νά ξεγελάοη τόν κόσμο, χωρίς νά τού ύ- 
ποσχεθή πράγματα φανταστικά, νά τοΰ κινήση τό ένδια
φέρον γιά κείνο ποΰ έχει νά τοΰ δώση. Νά πάρη ένα φίλμ 
καί νά εύρηένα τρόπο διαφηιιίσεώς του άνάλογο,πρώιυπο καί 
ευχάριστο πού νά ξυπνά τήν περιέργεια τού κοινού καί νά 
τό δδηγή κατευθείαν στό ταμείο τοΰ κινηιιατοθεάτρου. 
Ποιοι είνε οί τρόποι αυτοί ; άπειροι !... φθάνει μονάχα 
νά καθήση κανείς νά σκεφθή λίγο καί νά πάρη ώς 
βάση δλα αυτά πού είπαμε.

Θά ήταν αληθινό ευτύχημα γιά τις κινηματογραφικές 
μας έπιχειρήσεις άν έπαιρναν κάπως σοβαρά» τέρα τό ζή
τημα τών διαφημίσεων τους. ’Απορεί κανείς, πολλές φο
ρές, βλέποντας μερικούς άπό τούς διευθυντάς κινηματο
γράφων—άνθρά»πους, πού είνε άριστα σέ θέση νά ξέρουν 
τί αξίζει ή καλή διαφήμισις γιά μιά έπιχείρηση —νά δι
αφημίζουν τό θέατρο καί τις ταινίες τους μέ τούς τρό
πους πού είδαμε. Δέν θά ήταν καθόλου δύσκολο, σ’ αυ
τούς ιδίως, νά έγκαταλείψουν τή ρουτίνα, πού κι’ αυτοί, 
ακολουθούν καί νά αρχίσουν έφαρμόζοντες καινούργια 
συστήματα. Γιατί άραγε δέν τό έχουν κάνει έως σήμερα 
άφοΰ αϋιό τούς έπιβάλλει τό συμφέρον τους ; Μήπως για
τί έσυνείθησαν τόσο τά στραβά σημερινά καί ή δύναμις 
τής συνήθειας είνε ισχυρότερη καί άπό τό συμφέρον άκόμη;

μμρμιρ wmm - - - .Είς τήν νέαν ταινίαν τής Γκίρμπο «'Όπως μέ έπιθυ-1 
μεϊτε», ή οποία είναι παρμένη άπό τό ομώνυμον μυθιστό
ρημα τοΰ Λουΐτζι Πιραντέλλο, έξελέγη, διά νά ύποκριθή 
τόν ρόλον τοΰ έραστοΰ'ένας άπό τούς συμπαθή τικωτέρους 
ζέν πρεμιέ τής αμερικανικής οθόνης ό Μέλβιν Ντούγ
κλας.

Τήν σκηνοθεσίαν τής νέας ταινίας τής Γκάρμπο άνέ- 
λαβεν ό Ζώρζ Φίτσμωρις.

d moMos pm tot m
Ό διάσημος καρατερίστας τής ’Αμερικανικής οθόνη; 

Αούϊς Στόν, πρόκειται νά ύποδυθή τόν ρόλον τοΰ Βιεν- 
έζου ζωγράφου είς τήν νέαν ταινίαν τής Γκάρμπο «"0- 
ως μέ έπιθυμεΐτε». Ό Αούϊς Στόν παίζει ήδη δι’ έβδό- 
ην φοράν παρά τό πλευρόν τής Γκάρμπο.

m τεράστιο»
ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Τό σοβιετικόν έπιτροπάτον τών Καλών Τεχνών άπε- 
φάσισε τήν ΐδρυσιν είς τό Βίτεμπσκ τής Ι’ωσσίας ενός τε
ράστιου στούντιο εί; τήν.ύπηρεσίαν τού οποίου θάάπα- 
σχοληθοΰν ύπέρ τά 2500 πρόσωπα.

Τό στούντιο αύτό, τό όποιον θά είνε τό μεγαλείτερον 
τής Ρωσσίας θά χρησιμεύη, πλήν τοϋ κυρίως προορισμού 
του, τοΰ «γυρίσματος» δηλαδή ταινιών, καί ώς Κινηματο
γραφική Σχολή, είς τήν οποίαν θά φοιτούν ύποχρεωτικώς 
δλοι οί νέοι καλλιτέχναι τής οθόνης.

ΚΟΓΚΟΡΙΛΛΑ

β τζοπ mmwiT
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ

Ή διάσημος πρωταγωνίστρια τού Κινηματογράφου 
Τζώαν Κράουφορντ, μόλις έπεράτωσε τήν ερμηνείαν τοΰ 
ρόλου της είς τήν ταινίαν «Γκράντ Όιέλ» υπέγραψε νέον 
μακροχρόνιον συυβόλαιον μετά τής Εταιρίας «Μέτρο- 
Γκόλντουϊν».

Ή άνανέωσις τοΰ συμβολαίου της σηιιαίνει, δτι θά 
έξακολουθήση νά εργάζεται είς τά ίδια πάντοτε στούντιο 
δπου έκανε το κινηματογραφικό της ντεμποΰτο.

Ή Κράουφορντ έπαιζε σέ κάποιο θέατρο τής Νέας 
’Υόρκης, δταν κάποιο βράδυ, ένας σκηνοθέτης τής ·Μέ- 
τρο-Γκόλντουϊν» ό όποιος τυχαίως παρίστατο είς τήν πα- 
ράστασιν, διέκρινε τό ταλέντο της καί τήν έκλεισε μέ μα
κροχρόνιον συμβόλαιον διά λογαριασμόν τής ’Εταιρίας 
του.

Ή προσεχής ταινία τής Κράουφορντ είναι ή «Λέττυ 
Αίντον», πρωταγωνιστοΰν δέ οί Ρόμπερτ Μοντγκόμερυ 
καί Νίλς "σστερ.

Τήν σκηνοθεσίαν τής ταινίας άνέλαβεν ό Κλάρενς 
Μπράουν.

' τΐ unaiiu '
ΦΙΛΜ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Κατά τινας ειδήσεις άτό τό Τόκιο οί κινηματογραφικοί 
οίκοι παραγωγής ταινιών άπεφάσι σαν δπως ιδρύσουν 
τράστ διά τήν άπό κοινού καταβολήν ενεργειών πρός εξ
αγωγήν καί διάδοσιν τών ιαπωνικών ταινιών είς τήν Ευ
ρώπην καί τήν Αμερικήν.

Είς τήν άπόφασιν αύτήν προέβησαν οί Ιάπωνες παρα
γωγοί ένθσρρυνθέντες άπό τήν έπιτυχίαν τήν οποίαν έση- 
μείωσαν είς τό εξωτερικόν μερικά ιαπωνικά φίλμ.

n IliMOTI ill ΗΡΟΠΗ
Ό γαλλικός κινηματογραφικός τύπος άναγγέλει δτι ή 

Παραμάουντ άπεφάσισε νά έπεκτείνη τόν κύκλον τής 
δράσεώς της έν Ευρώπη ίδρύουσα υποκαταστήματα είς 
τάς πρωτευούας τών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

Ώς έναρξις έκτελέσεω; τής άτοφίσεως αύτής τή; ά- 
μερικανικής κινηματογραφικής έταιρίας σημειοΰται ό δι
ορισμός τοΰ Μπλούμενταλ ώς γενικού άντιπροσώπου αύ
τής έν Εύρώπη άπό τόν δποϊον θά έξαρτηθοΰν αί συστα- 
θησόμεναι άντιπροσωπεϊαι.

Αί πρώται εΰρωπαϊκαί χώραι είς τάς οποίας θά έγκα- 
τασθούν άντιπροσωπεϊαι τής Παραμάουντ θά είνε ή ’Ι
σπανία, ή Πορτργαλλία, ή Σουηδία ή Νορβηγία, ή Τσε
χοσλοβακία καί ή ’Ιταλία.

ΧΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ·»·1·111 
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

(Ταινία «γυρισμένη» έκ τού φυσικού)Προεβλήθη είς τό «Ίντεάλ»
Ή ταινία αύτη οφείλεται είς τήν τελευταίαν έξερευνη- 

τικήν άποστολήν τού ζεύγους Μαρτέν Τζόνσον είς τό 
Βελγικό Κογκό. Πρόκειται περί φίλμ καθαρώς doc ιι υιέ 
ntaire μία απλή φωτογράφησις τών διαφόρων αγρίων 
ζώων τού δάσους καί κάποια ηθογραφική απόπειρα, πολύ 
αναιμικά υποτυπώδης, τής περιέργου φυλής τών Πυγμαί
ων. Είς δσους άρέσουν τά φίλμ τοΰ είδους τούτου (είνε 
γνωστό? δτι αί προβολαϊ μέχρι τοΰδε εις τάς ’Αθήνας 
παρομοίων φίλμ δέν έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας, ώς π. χ. 
«Τσάγκ» «Ράγκο» κ. ά. παρ’ δλον πού είς τήν Ευρώπην 
καί ’Αμερικήν έσημείωσαν θριάμβους) είναι βέβαιον δτι 
θά παρακολουθήσουν μέ εύχαρίστησιν καί προσοχήν τά 
διάφορα περίεργα πού μάς δεικνύει τό «Κογκορίλλα», τό 
όποιον είναι «γι·ρισμένο»μέ άρκετό θάρρος καί τόλμην ά
πό τούς σκηνοθέτας του καί τόν όπερατέρ. Ή αγέλη τών 
Ιπποπόταμων πού χασμουριέται μέσα είς τόν ποταμόν, τό 
κυνήγι τών ρινοκέρων, ή λίμνη μέ τά έκατομμύρια πελαρ
γών, ή ζωή καί μερικά έθιμα καί ήθη τών Πυγμαίων, εί- ι 
νε θεαματα πράγματι ένδιαφέροντα καί πρωτότυπα.Κατά τά λοιπά τό φίλμ δέν αξίζει πολλά πράγματα. I 
Ή φωτογραφία δέν μάς Ικανοποιεί καί αί διάφοραι σκη- 
ναι τραινάρουν υπερβολικά Άπό τάς έπεξηγηματικάς ο
μιλίας πού συνοδεύουν τό φίλμ δέν κατορθώνει κανείς νά I 
άντιληφθή παρά έλάχιστα πράγματα,άλλ’αύτόμου φαίνεται 
δτι οφείλεται μάλλον είς τό μηχάνημα τού «Ίντεάλ».

’Εν συμπεράσματι πρόκειται περί έργου ένδιαφέροντος 
είς τό είδος του, τό όποιον δμως δέν γνωρίζω κατά πόσον 
είναι δυστυχώς κατάλληλον διά τό κοινόν μας.Β. Παπαμιχάλης

,ΜΙΠ™
‘Ομιλούσα Γαλλιστί «Προεβλήθη είς τό Μοντιάλ»

Σπάνιος πρεμιέρα συνεκέντρωσε τόσον έκλεκτόν κό
σμον δσον τό «Μοντιάλ» κατά τήν ημέραν τής ένάρξεώς 
του. Ή αίθουσα καί τά θεωρεία, ύπερπλήρη άπό τόν 
γνωστότερον κόσμον καί τάς πλέον κομψά; καί κοσμικά; 
Άτθίδας, άπετέλουν αληθινόν χάρμα οφθαλμών. Τό γεγο
νός είναι τόσσν εξαιρετικόν ώστε άξίζει νά σημειωθή.

"Οσον άφορά τήν έκλογήν τοΰ έναρκτηρίου έργου εϊμε- 
θα έπιφυλακτικοί. Τό «Μιά καινούργια άγάπη μοΰ γεμί
ζει τή ζωή» (άλήθεια τί μικρός τίτλος!) παρμένο άπό μιά 
νουβέλλα τού Πιραντέλλο «Τραγούδι έρωτος» καί σκηνο- 
θετημένο άπό τό γνωστόν Τζεννάρο Ριγκλέλυ, δέν στε
ρείται άρετών, θά μπορούσε δέ άσφαλώς νά λάβη σειράν 
είς τάς προσεχείς προβολάς τού «Μοντιάλ», άλλά λόγφ 
τοΰ είδους του καί τοΰ θέματός του, άρκετά δραματικού 
καί ολίγον... κουραστικού,δέν ήτο κατάληλον διά τήν πρε
μιέραν. Τό κοινόν είς τάς τοιαύτας παραστάσεις έχει πάν. 

I τότε μεγάλα; άπαιτήσεις. Τό «Μοντιάλ» έχει, εύτυχώς, 
άρκετά καλά φίλμ. Μία έπιτυχιμένη όπερέττα ή ένα με- 

I γάλης σκηνοθεσίας έργον (ώς έπί παραδείγματι «Ό βομ* 
। βαρδισμός τών Δαρδανελλίων») μοΰ φαίνεται δτι θά ήτο 
δτι άκριβώς άπητεϊτο διά τήν έναρξιν τών παραστάσεών 

( του. Άλλά άς έπανέλθωμεν είς τό έργον πού μάς άπασχο- 
λεϊ. Δέν έχω ύπ’ δψει μου τήν νουβέλλα τού Πιραντέλλο 
άλλά πάντως φαντάζομαι δτι τά μειονεκτήματα πού ύπάρ- 
χουν είς τό φιλμ καί ιδιαίτατα τά άδικαιολόγητα τραινα
ρίσματα σκηνών (ώς ή άτέλειωτη σκηνή τοΰ πλυσίματος 
κτλ., κτλ. τοΰ μωρού, ή απόπειρα αύτοκτονίας τής Μα- 
ρίζ, τό γλέντι τών καλλιτεχνών είς τήν άρχήν κ. ά) οφεί
λονται είς τόν σκηνοθέτην, τόν έπηρεασμένον πάντοτε ά
πό τήν παλαιόν ’Ιταλικήν τεχνικήν, καί τό άδέξιο ντεκου- 
πάζ καί μοντάζ, διότι ώς σενάριο τό έργον τού Πιραντέλ
λο είναι άρκετά ένδιαφέρον καί άπό τό όποιον ή παρα- 
τηρητικότης μία έμπνευσις καθαρή καί ή δημιουργι
κή διάθεσις δέν λείπουν. Οί ήθοποιοί καταβάλλουν κάθε 
προσπάθειαν διά νά δώσουν ζωήν είς τό έργον. Ή Ντόλ- 
λυ Ντάβις άνέλαβενά κρατήση είς τού; ώμους τηςδλο σχε
δόν τό φίλμ μέ τόν δύσκολον ρόλον τής Μαρίζ. Τά κατα
φέρνει άρκετά καλά. Ή Γκράτσια ντέλ Ρίο δέν έχει πολ
λά πράγματα νά κάνη καί άρκεϊται είς τό νά είναι ωραία. 
Ό Ρομπέρ Ρομέ συμπαθής ζέν-πρεμιέ, ύπόσχεται διά τό 
μέλλον. Ή Μαντελέν Γκιττύ προσπαθεί νά δώση τήν εύ
θυμη νότα είς τό φίλμ. Όσον άφορά τόν Ζάν Άντζελο 
είναι δ καλλίτερος έξ δλων είς τόν επεισοδιακόν ρόλον 
του καί άποδεικνύει διά μίαν άκόμη φοράν δτι δέν ύπάρ- 
χουν μικροί ρόλοι διά τούς μεγάλους καλλιτέχνας.

Τελειώνων έχω νά προσθέσω άκόμη δτι ή φωνοληψία 
τής ταινίας μις ήμπόδισε νά έκτιμήσωμεν είς τήν άξίαν 
των τάς έκλεκτάς πράγματι έγκαταστάσεις τοΰ «Μοντιάλ», 
διά τάς οποίας έχομεν τήν πεποίθησιν δτι είναι έκ τών 
τελειοτέρων τής πόλεώς μας. "Ας έλπίσωμεν δτι μέ τό 
προσεχές φίλμ θά μάς δοθή δλη ή πρός τούτο ευκαιρία.

Β. Παιταμιχάλης

~ ΓΟΗΤΕΙΑ
(‘Ομιλούσα γαλλισιί) Προεβλήθη είς τό «Αττικόν» 

ΔΙία, κατά τό μάλλον καί ήττον, συνειθισμένη ιστορία, 
κατά τρόπον δμως άξιόλογον, κατάλληλον διά νά πα- 
ράσχη είς τήν συμπαθή βεντέτταν Τζόαν Κράουφορντ 
τήν εύκαιρίαν, δπως άκόμη μίαν φοράν έπιδείξη τό πλού- 

• σιον ταλένιο της. Διόιι, πράγματι, δλον . τό ένδιαφέρον

ΚΟΝΤΕΣΣΗ ΜΗΡΙΤΣΗ
('Ομιλούσα γερμανισιί) Προεβλήθη είς τό «Πάλλας» 

Ή γνωστέ] μας θεατρικέ] όπερέττα τοΰ Έμμ. Κάλμαν, 
ί; «Κοντέσσα Μαρίτσα», μέ τήν εξωφρενική της υπόθεση 
καί τήν εύθυμί] μουσική της, δέν ήταν δυνατόν νά μείνη 
άνεκμετάλλευτη κινηματογραφικώς, Ή προκειμένη δμως, 
άτυχώς, κινηματογογραφική της διασκευή, άπό τόν τό
σον γνωστόν σκηνοθέτη Ριχάρδον Όοβαλτ, παρουσιάζεται 
κυριολεκτικώς, είς άκρον άσιοχος. Έν πρώτοις τό σενάριο, 
πλήρες χασμάτων καί παρατραιναρισμένων σκηνών, δέν 
έπιτυγχάνει ούτε στιγμή νά κινήση τό ένδιαφέρον μας. 
Έπειτα ή πενιχρά καί περιορισμένη σκηνοθεσία καί ή κα-| 
κή ύπόκρισις τών ήθοποιών, συμπληρώνουν τήν δλη κακή | 
έντύπωσ η. Κανείς άπό τούς συμμετέχοντας καλλιτέχνας 
δέν είναι στόν ρόλο του. Ή πρωταγωνίστρια Δωροθέα Βήκ, κακέκτυπο τής Μπριγκίττε Χέλμ, είνε, δμολογουμέ-1 
νως, προικισμένη μέ φωτογένεια, τό παίξιμό της δμως τό | 
χαρακτηρίζει, άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας σκη
νής, ή έκζήτησις, καί ό θεατρινισμός.Ό ζέν πρεμιέΧοΰμ-1 
περτ Μάρισκα (τενόρος τής Μεγάλης "Οπερας τον Βερολί
νου), άντιφωτογενής καί μετριώτατος, δέν κατορθώνει νά 
μάς άποζημιώση ούτε καί μέ τό μέταλλο τή; μελωδικής 
του φωνής. Ό "Ερνεστ Βέρσμπες καί ό Σέκε Σακάλ, αδι
κημένοι άπό τούς ρόλους των, έντ'είνουν άχεμα περισσό
τερο τήν προσκομιζομένη δυσφορία.Γενικά πρόκειτα περί άντικαλλιτεχνικού φίλμ, συγκεν- 
τριόνοντος δμως, χάρις στήν δημοφιλή όμιόνυμη θεατρική 
όπερέττα, στοιχεία εμπορικής έπιτυχίας-

Δημ. Σαμηπίδης
> ' ‘if
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τοΰ θεατοΰ αύτή τό άποσπρ άμέριστον. Οί συμπαϊκται 
της ηθοποιοί υστερούν καί αύτό; άκόμη ό σκηνοθέτης 
δεν κατορθώνει νά, προσδώση είς τήν ταινίαν του ουδέ 
τήν παραμικρόν καν καλλιτεχνικήν αξίαν Ξεχωρίζει μό
νο τό ντεκουπάζ. Θά ήμουν άδικος άν δέν άνέφερά καί 
τήν φωτογραφίαν. Άλλά αύτά δέν άρκοΰν διά νά σώσουν 
τό τεχνικόν μέρος τής ταινίας, γενικώς μειονεκτικόν.

Πάντως ή "Γοητεία», χάρις είς τήν πρωταγωνίστριαν 
της, παρακολουθεϊται ευχάριστα, πράγμα πού διεπιστώθη 
άπό τήν είς τό «’Αττικόν» επιτυχή προβολήν της.

Interim

περιπετεϊεΤνεοπδουτων
('Ομιλούσα, ’Αγγλιστί) Προεβλήθη είς τό «Μοντιάλ» 

Εύθύς αμέσως σπεύδω νά δηλώσω δτι πρόκειται περί 
εκλεκτού έργου. 'Ο Χίτσκοκ θεωρείται, καί δικαίως ώς ό 
μεγαλείτερος "Αγγλος σκηνοθέτης καί ένας άπό τούς καλ- 
λιτέρους πρωτοπόρους τοΰ παγκοσμίου κινηματογράφου. 
Τά έργα του (είς τάς ’Αθήνας δυστυχώς δέν προεβλήθη
σαν μέχρι σήμερον παρά τό «Blackmail»—«Έσκότωσα γιά 
τήν τιμή μου»,—καί τό υπό κρίσιν) τά διακρίνει πάντοτε: 
πρωτοτυπία θέματος καί, πραγματοποιήσεως, άμεμπτος τε
χνική, καλή διεύθυνσις ηθοποιών καί καυστική σάτυρα. 
Οϋτω καί εις τό «Περιπέτειες νεοπλούτων» (ό πραγματι
κός τίτλος είναι «Πλούσιος καί Παράξενος») έπανευρίσκο- 
μεν δλα αύτά τά προτερήματα καί έπί πλέον τήν πράγμα
τι έξαιρετικήν πρωτοτυπίαν τοΰ σενάριο. "Ενα άνδρόγυνο 
άνθρωποι απλοϊκοί, πτωχοί καί αδαείς τοΰ κόσμου καί τών 
μυστηρίων του, άποφασίζει, τή βοήθεια ενός πλουσιωτά- 
του θείου, νά ζήση τήν ζωήν του, καί ώς καταλληλότε- 
ρον πρός, τοΰτο μέσον ευρίσκει τόν γΰρον τοΰ κό
σμου. ’Επί τοΰ ύπερωκεανείου γνωρίζονται μέ διαφόρους 
τύπους, άνθρώπους δλων τών κοινωνικών τάξεων, καί ύ
στερα άπό μερικά παθήματα, δχι καί τόσον εύχάριστα διά 
τούς,ήρωάς μας, επιστρέφουν είς τό σπιτάκι των πρωχοί 
μέν άλλά θεραπευμένοι άπό τήν μανίαν των νά «γνωρίσουν 
τόν κόσμον» διά νά ξαναζήσουν τήν ήσυχη καί μονότονη 
άλλά ευτυχή ζωή των. Ό χιουμοριστής σκηνοθέτης μέ έ
να παρόμοιο θέμα εύρίσκεται τελείως είς τό στοιχεΐον του. 
Ή ειρωνεία του ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά «ξεχυθή» είς 
τάς διαφόρους σκηνάς, τάς οποίας άλλωστε χαρακτηρίζει 
καί λεπτή παρατηρηκότης. Άλλά καί αί αισθηματικοί 
καί δραματικοί άκόμη στιγμαί δέν λείπουν άπό τό φίλμ, 
άρκετά μάλιστα καλοβαλμένοι. Μόνον είς τά έργα τοϋ 
Τσάπλιν ή τοΰ Ρενέ, Κλαίρ, τών όποιων τήν μέθοδον φαί
νεται ,νά άκολουθή ό Άγγλος σκηνοθέτης, εύρίσκομεν τό
σον έπιτυχή άνάμιξιν τοΰ κωμικοΰ μέ τό δραματικόν 
στοιχεΐον. Μερικά έλαττώματα, τεχνικής φύσεως ιδίως, 
δέν ,μποροΰν νά μειώσουν τήν γενικήν καλήν έντύπωσιν. 
Οί ηθοποιοί είς τούς ρόλους των. Πίσω άπό αυτούς διαι 
κρίνεται καθαρά ό Χίτσκοκ, ό όποιος τούς μεταχειρίζετα- 
καί τούς διευθύνει δπως άκριβώς αυτός έπιθυμεΐ. Ή Τζό
αν Μπάρρυ, πού ένθυμίζει τήν Λίλιαν Χάρβεϋ ιδίως είς 
τό,προφίλ είναι μιά χαριτωμένη Έμ, μέ δλην τήν δρο
σιάν, τήν άφέλειαν καί τήν άπλότητα πού άπαιτεϊ δ ρό 
λος. Ό Ένρυ Κίνταλλ έχει μερικές περίφημες έκφρίσεις. 
Τήν ύπόκρισιν συμπληρώνουν ή Μπέττυ Άμαν, μέ τήν 
χαρακτηριστικήν γερμανικήν προφοράν, είς τόν ρόλον τής 
τυχοδιώκτιδος πριγκηπίσσης καί ό παλαιός γνώριμος τών 
Αμερικανικών φίλμ Πέρσυ Μάρμοντ, τέλειος τύπος φθεγ- 
ματικοΰ Άγγλου. Ή μουσική υπογραμμίζει θαυμάσια τάς 
διαφόρους καταστάσεις.

Μέ τό έργον αυτό ή διεύθυνσις τοΰ «Μοντιάλ» έρχεται 
νά πάρη τήν ρεβάνς της, καί μάς δίδει ταύτοχρόνως τήν 
ευκαιρίαν νά ,έκτιμήσωμεν δλην τήν τελειότητα τοΰ μη
χανικών της έγκαταστάσεων, πράγμα πού τό προηγούμε- 
νον φίλμ δέν μάς τό έπέτρεψεν.

, Τό, μόνον πού έχω νά παρατηρήσω είναι δτι τό φίλμ 
λόγφ άκριβώς τής μεγάλης πρωτοτυπίας του καί τοΰ κα- 
θαρώς Άγγλοσαξωνικοΰ χιοΰμορ πού περιέχει θά πρέπη 
να το προσεξη δεόντως τό κοινόν μας διά νά τό έκτιμήση 
δσονκαί δπως πρέπει. ΒΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ

ΙΙΜΜΤΙΜΙ
,Λ,Ή Ζίνα Μανές θά είναι ή πρωταγωνίστρια τοΰ 

La v,°’e san® disque τοΰ οποίου ό Λεόν Πουαριέ προε
τοιμάζεται νά «γυρίση» τά εξωτερικά εις τήν Άβυσσηνίαν

, Ή "Αστερ ΦΙΙμ υπέγραψε συμβόλαιον μετά τοΰ 
Άντρέ Μπαίρλεϋ διά νά πρωταγωνιστήση οΰτος είς τό 
φίλμ Le martnre de Γ Obese τό όποιον «γυρίζεται» διά 
λογαριασμόν συτής.

%* 'Ο Άμπέλ Γκάνς προετοιμάζει τό «γύρισμα» τοΰ 
νέου του φίλμ Le Vaisseau Fantome.

%* Ό Άνρύ Ούλμαν υπέγραψε συμβόλαιον μετά τής 
Τινέλ Άνύς—διά λογαριασμόν τής Κομπανι ντε Σινεμά— 
διά τοΰ όποιου ή γαλλίς καλλιτέχνις προσλαμβάνεται διά 
τό «γύρισμα» ενός φίλμ τοΰ όποιου ό τίτλος δέν άνηγγέλ- 
θη άκόμη.

%* Πρωταγωνιστής τοΰ La inille et deuxieme nuit 
θά είναι ό Γκαστόν Μοντώ άγκαζαρισθείς ήδη ύπό τής 
G.F.F.A. διά λογαριασμόν τής δποίας παράγεται τό φίλμ 
αυτό. Σημειωτέον δτι διά τό ίδιον φίλμ άγγέλεται δτι έ
χουν κυριωτάτους ρόλους δ Ίβάν Μοσζούκιν ή Τάνια 
Φεντώρ καί ό Σινοέλ.

*** Ό Άλέξ Ρυντέρ έπί κεφαλής τών καλλιτεχνών 
του συνεχίζει τό «γύρισμα» τοΰ L’ ane de Bouridan,

's’ Τό νέον φίλμ τοΰ Ραιμύ θά είνε τό Clodomir et 
Cie κατά διασκευήν τοΰ ομωνύμου έργου των Αρμόν καί 
Ζερμιντόν. Σκηνοθέτης τοΰ φίλμ αύτοΰ θά είνε δ Π. Κο- 
λομπιέ.

, Είς τά στούντιο τής G. F- F. Α. συνεχίζεται τό 
«γύρισμα» τοΰ Clochards διά λογαριασμόν τής Νόρμα 
Φίλμ.

*** Ό Άνρύ Βούσχλεγκερ συιεχίζει είς τά στούντιο 
τής G.F.F.A. διά λογάριθμόν τοΰ Άλεξ Ναπλάς τό «γύ
ρισμα τοΰ L’ enfant de ma scenr.

V Είς τά στούντιο τής ΙΙατέ Νατάν τών Παρισίων 
συνεπληριύθη τό μοντάρισμα τοΰ The Ringer, μιάς γαλ
λικής έκδόσεως τοΰ ύπό τόν ίδιον τίτλον άγγλικοΰ φίλμ 
παραγωγής Κόρντα

%Έίς τά έν Μπιλλανκούρ στούντιο τής Μπραονμπερ- 
γχερ Ρ<σεμπε συνεχίζεται τό «γύρισμα» τοΰ Baby—πρώ
ην Sujy Saxophone—μέ τήν "Αννυ "Οντρα, διά λογαρι
ασμόν τής Βαντόρ Φιλμ.

Ή Κομπανι ντε Σινεμά «γυρίζει» είς τά σιούντιο 
τής Μπραούμπεργκερ Ρισεμπε στό Μπιλλανκούρ ένα 
νέον φίλμ ύπό τόν τίτλον Les bleus de lamour.

%* Ό Ρενέ Κλαίρ συνεχίζει είς τά στούντιο τής Τόμ- 
πις στό Έπινάϋ τό «γύρισμα» τοΰ Quatorze Juillet

% Ό Ζερμαίν Φριέντ καί ό Κωνστ. Μορσκόϊ ήρχισαν 
είς τά στούντιο τής Τόμπνς τό «γύρισμα» τοΰ Une faim 
de onp ,διά λογαριασμόν τών S.I.G.—Pines. Οί λαμβά- 
νοντες είς τό φιλμ αυτό καλλιτέχναι είνε οί Πιέρ Μπρασ- 
σέρ, Μιρέϊγ, Ζέρμαίν Μισέλ, καί Σαιλλάρντ. Τό σενάριο 
τοϋ φίλμ έχει γραφεί ύ.τό τοΰ Ζώρζ Ντολεΰ, ή μουσική 
ύπό τής Μιρέϊγ, και τάτραγούδιαύπότοΰΖάν Φράνκ—Νοαίν.

%* Είς τά έν Κουρμπεβουά στούντιο Ζάκ Χαίκ ό Μ. 
Μπουρλόν συνεχίζει τό «γύρισμα» τοΰ Pourquois pas ? 
μέ ύπόθεσιν έκ τοΰ μυθιστορήματος Bluff τοΰ Ντελάνς. 
Είς τό,φίλμ αύτό, τό δποϊον γυρίζεται» διά λογαριασμόν 
τής Σίριους έχουν μέρη ή Μαργαρίτα Ντεβάλ καί ό Γκύ 
Σλούξ.

* »* Ό Άνρύ Ντιαμάν Μπερζέρ έξακολουθεϊ τό «γύρι- 
ομα» τών, «Τριών σωματοφυλάκων»διά λ)σμόν τής C.U.C.

* ** Είς τά στούντιο Κάκ Χαίκ ντουμπλάρονται είς 
τήν γαλλικήν τά αμερικανικά φίλμ L’ etrange mission 
du Nortlande καί L’oisean de nuit.

,'Ο Ζώρζ Γκωτιέ «γυρίζει» είς τά στούντιο Σινέ— 
Σον τό Bagne d’enfants μέ ύπόθεσιν άπό τό ομώνυμον 
δράμα τών Άντρέ ντέ Λόρντ καί Πιέρ Σώ.

* »* π8Ρσω6ι·ν0ς τίτλος Petoche τοΰ «γυριζομένου» 
είς τά έν Σα.ν Μωρίς στούντιο τής Παραμάονντ, φιλμ 
άντεκατεστάθη διά τοΰ έπίσης προσωρινού II est .. le chef 
de gare.

” κινηματογραφική εβαομας
Παρ’ δλον δτι, κάθε άλλο παρά έπροχωρήσαμεν προς 

τόν χειμώνα καί μολονότι ό θαυμάσιος,φθινοπωρινός και
ρός έξακολουθεϊ νά μάς χαρίζη λαμπρές ηλιόλουστες ήμε
ρες καί γλυκύτατες, καλοκαιρινές σχεδόν, νύκτες, εν του- 
τοις ή κίνησις είς τούς κινηματογράφους τής πρωτευούσης 
κατά τό τελευταϊον δεκαπενθήμερόν ύπήρξε έξαιρετικώς 
ζωηρά.

"Ολα σχεδόν τά άθηναϊκά κινηματοθέατρα έσρμείωσαν 
κατά τάς δύο τελευταίας εβδομάδας λαμπράς, επιτυχίας 
τόσον είς το ζήτημα τών προβληθέντων ύπ’ αύτών έργων 
δσον καί είς τό τών εισπράξεων καί ή διαπίστωσις τοΰ 
γεγονότος αύτοΰ, τελείως ευχάριστος, άξίζει νά σιινο- 
δευθή άπό τήν εύχήν δπως ή κατάστασις διατηρηθή α
κριβώς ή ιδία καθ’ δλην τήν διάρκειαν τή; χειμερινή; 
περιόδου.

* *
Κατά τό'παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθησαν είς 

τά άθηναϊκά κινηματοθέατρα τά άκολουθα φίλμ.
’Απόλλων. Μέχρι τής 6η; Νοεμβρίου «Κόμησσα Μοντε 

Χρήστο», 7—13 Νοεμβρίου «Δέν θέλω νά μάθω ποιος εί
σαι». . ,

’Αττικόν. 31 ’Οκτωβρίου—6 Νοεμβρίου «Σωπα, καρδια 
μου, σώπα», 7—13 Νοεμβρίου «Κογκορίλλα».

Μοντιάλ. 31 ’Οκτωβρίου—6 Νοεμβρίου «Περιπετειες 
Νεοπλούτων», 7—13 Νοεμβρίου «Ή γιγαντομαχία τών 
Δαρδανελλίων» ήτις θά συνεχισθή καί δευτέραν εβδομάδά.

Παλλάς. Μέχρι τής 6 Νοεμβρίου « Η Νυχτερίδα» 7-13 
Νοεμβρίου, «Κοντέσσα Μαρίτσα»

jjavffeov 31 ’Οκτωβρίου 13 Νοεμβρίου «Κικη».
Σπλέντιτ. 31 Όκτωβρίου-13 Νοεμβρίου «Σάν σμί

ξουν δυό καρδιές».
* * *

Τό Κοτοπούλειον ήρχισε καί αύτό λειτουργούν ,τήν πα- 
ρελθοΰσαν εβδομάδα καί προβάλλον ταινίας τής «Ελληνι
κής Κινηματογραφικής Ένώσεως» έκ τών προβαλλομένων 
ύπ’ αύτής κατά τόν ίδιον χρόνον είς τους κινηματογρά
φους της «Σπέντιτ» καί «’Απόλλων».

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα προέβαλε ταύτοχρόνως 
μέ τόν «Απόλλωνα» τό «Δέν θέλω νά ξέρω ποιος είσαι» 
μέ μετρίαν δμως έπιτυχίαν. _

Ή συνεργασία αύτη τοΰ «Κοτοπουλειου» μετά τών κι
νηματοθεάτρων τής «Ελληνικής Κινηματογραφική; Ένώ
σεως» θά διαρκέση έπί έξ μόνον εβδομάδας,, οημειωτεον 
δέ, δτι είς αύτήν δέν έχει ούδεμίαν,άνάμιξνν δ ένοικιαστής 
τοΰ «Κοτοπουλειου» κ. Άντ. Ζερβός, δ δπόϊος καθ’ δλον 
τό άνωτέρω διάστημα θέλει διατελή ξένος πρός τήν έπι- 
χείρησιν τοΰ κινηματογράφου τής πλατείας ι'Ομονοίας.

Ή περί ής ό λόγος συμφωνία έχει κλβτάθή «μεταξύ τοΰ 
ιδιοκτήτου τοΰ θεάτρου κ. Χέλμη καί ’τής «Ελληνικής 
Κινηματογραφικής Ένώσεως», τή συγκαιαθεσει, φυσικά 
καί τοΰ κ. Άντ. Ζερβού, μετά τό τέλος δέ αύτής, δηλαδή 
μετά έξ έβδομάδας τό «Κοτοπούλειον» θά περιέλθη καί 
πάλιν ε’ις τήν κατοχήν τοΰ κ Ζερβοΰ.

Είναι άγνωστον άκόμη άν τό «Κοτοπούλειον» θα λει
τουργήσω έφέτος ώς κινηματογράφος πρώτης ή δευτέρας 
βιζιόν. Μέχρι τής ώρας δ κ. Ζερβός δέν έχει άποφασίσει 
τίποτε σχετικώς.

λειτουργήσή ίοως διά νά συναγωνισθή τό «Παλάς» τοΰ 
Μετοχικού Ταμείου.

*
Θά ήξιζε νά γραφούν πολλά διά τό πολεμικόν έργον 

«Ή Γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων» πού προεβλήθη εις 
τό «Μοντιάλ». Χωρίς νά θέλη κανείς νά μειώση τήν άξί- 
αν τών άλλων έργων τοΰ είδους του, πού προεβλήθησαν 
πέρισυ είς άλλα κινηματοθέατρα ήμπορεϊ νά ύποστηρίξη 
δτι «Ή Γιγαντομαχία τών Δαρδανελλίων» είνε τό κατ’ έ- 
ξοχήν πολεμικόν φίλμ, τό δποϊον δίδει διά τόν 'Έλληνα 
θεατήν τήν φυσικήν έντύπωσιν τοΰ πολέμου. Τοποθεσίαι, 
άντίπαλοι. πολεμικά μέσα, δλα γνωστά είς τούς περισσο
τέρους "Ελληνας, έκ προσωπικής, άλλοίμονον, πείρας, τούς 
έπαναφέρουν νοερώς είς στιγμάς τάς δποίάς έζησαν 
καί τούς ένθυμιζουν περιπετείας τραγικάς αί δποϊαι δέν 
σβύνονται ποτέ άπό τήν μνήμη τοΰ άνθρώπου.

Τήν άξίαν τών ειδικών αύτών λεπτομερειών άκριβώς 
άναγνωρίζοντα τά'Υπουργεία Σρατιωτικών καί Ναυτικών 
συνέστησαν διά διαταγών των πρός τάς έν Άθήναις φρου
ράς καί τάς στρατιωτικός καί ναυτικός σχολάς, δπο>ς έν 
σώματι άξιωματικοί καί όπλϊται, παρακολουθήσουν τήν 
προβολήν τοΰ φίλμ εις είδικώς δοθησομένας πρός τοΰτο 
παραστάσεις.

Έπίσης τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας, καθώς πληρο- 
φορούμεθα θά ύποδείξη είς τάς διευθύνσεις τών σχολείων 
δπως παρρκολουθήσουν οί μαθηταί αυτών τήν προβολήν 
τοΰ φίλμ ώς έξυψωτικοϋ τοΰ εθνικού φρονήματος.

* * *
Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν τά προβληθέντα 

είς τό 'Αττικόν καί Ίντεάλ φίλμ «Τρέϋντερ Χόρν» καί 
«Κογκορίλλα» παραγωγής τής «Μέτρο- Γκόλτουϊν» τό πρώ
τον καί τής «Φόξ Φιλμ» τό δεύτερον. Πρέπει νά δμολογη- 
θή διι ή έπιτυχία τών ταινιών αύτών ήτο άπολύτως δι
καιολογημένη καί άξια πράγματι τοΰ περιεχομένου των 
ιδιαιτέρως δέ μάλισια ώς πρός τό «Τρέϋνιερ Χόρν».

Έπί τή εύκαιρία άς σημειωθή δτι έντός ολίγου θά 
προβληθή εΐς ένα έκ τών άθηναϊκών κινηματογράφων έ
να άλλο άκόμη φίλμ τής ιδίας μέ τά άνωτέρω κατηγορίας 
τό όποιον, δπως λέγεται, θά είνε κατά πολύ άνώτερον 
αύτών.

Καί ό βαρύτερος άκόμη χαρακτηρισμός δέν, θά ήτο άρ- 
κετός διά τήν κατάστασιν είς τήν δποίαν εύρίσκεται ή 
Π.Ε'Κ., κατάστασιν διά τήν δποίαν πολλάκις έγράψαμεν 
καί μέ τήν δποίαν καί σήμερον πάλιν άναγκαζόμεθα νά 
άσχοληθώμεν.

Ή παραιτηθεϊσα διοίκησις τοΰ Σωματείου συγκινηθεϊ- 
σα φαίνεται άπό τό κατάντημά του' έσκέφθη νά φρ,οντίση 
διά τήν έκλογήν τών άντικαταστατών της καί άπέστειλε 
προσκλήσεις είς τά μέλη δπως συνέλθουν πρός τοΰτο.

Κατά τήν πρώτην τοιουτοτρόπως συγκληθεϊσαν συνέ- 
λευσιν δέν προσήλθεν κανείς. Έπηκολούθησε δευτέρα μέ 
τήν ιδίαν τύχην καί κατόπιν τρίτη, ε’ις τήν δποίαν προσ- 
ήλθον περί τά δέκα μέλη, τά όποια, μη δυνάμενα φυσικά 
νά προβοΰν είς άρχαιρεσίας, ήκουσαν μέ κατάπληξιν τήν 
ριφθεϊσαν ύ.τό ενός έξ αύτών πρότασιν, νά καταρτισθή έ
να ψηφοδέλτιον καί νά γίνη περιφορά αύτοΰ μεταξύ τών 
μή προσελθόντων μελών καί νά δηλώσουν ταΰτα έάν τό 
έγκρίνουν ή όχι. Έκ τής οΰτω δέ διεξαχθησομένης ψηφο
φορίας νά έκλεγή τό προεδρεϊον.

"Αλλο. Έπικειμένης τής έξώσεως τής ΠΕΚ έκ τών 
γραφείων της καί τής κατασχέσεως τών έπίπλων της ύπό 
τοΰ ιδιοκτήτου, διά τήν καθυστέρησιν ένοικίων άρκετών 
μηνών, συνεζητήθη μεταξύ ώρισμένων μελών αύτής, ή ιδέα 
νά έκκενωθοΰν διά νυκτός τά γραφεία της ώστβ νά μή εΰ- 
ρουν τίποτε πρός κατάσχεσιν οί δικαστικοί κλητήρες, δ-

Καθώ; άγγέλλεται έκ μέρους τών ένδιαφερομένων λίαν 
προσεχώς θά άρχίση ή λειτουργία καί τοΰ τρίτου κινημα- 
γράφου του άνήκοντος είς τήν έκμετάλλευσιν τοΰ τραστ 
τής «Ελληνικής Κινηματογραφικής Ένώσεως».

Τό ιΟνφα Παλάς», διότι περί αύτοΰ πρόκειται, θα
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ταν θά φθάσουν μέ τήν σχετικήν δικαστικήν άπόφασιν ά- 
νά χεϊρας.

Μή ήμποροΰντες, δπως καί είς τήν αρχήν, γράφωμεν νά 
χαρακτηρίσωμεν τήν κατάστασιν αύτήν περιοριζόμεία είς 
τό νά άναφέρωμεν μόνον τά γεγονότα, περίεργ α νά ίδω
μεν εάν ό έξευτελισμός είς τόν όποιον, ταϋτα φέρουν όλον 
τόν κινηματογραφικόν κόσμον θά συγκινήση μερικούς ώστε 
νά έπέμβουν έστω καί τήν τελευταίαν αύτήν στιγμήν πρός I 
διάσωσιν τοΰ δ,τι εΐνε δυνατόν άκόμη νά οωθή.

I θήμερον τά έργα : «Θαϋμα έλευθερίας», «Κύκνειον άσμα»! 
«Πριγκήπισσα τοΰ Ίπποδροπίου» μέ αρκετήν έπιτυχίαν 
καί «Ζήτω ό έρως».

’Απόλλων. Κατ’ αύτάς πρόκειται ν’ άρχίση τσς προ- 
βολάς του. Άιλανς
Ζάκυνθος

Πάνθεον (ήχητικά μηχανήματα Σινεμεκάνικα). Προε
βλήθησαν τά φίλμ «Κατάσκοπος X 27», «Μία τρύπα στόν 
τοίχο», «Καφφενεδάκι», «Δρόμος πρός τήν εύιυχίαν» καί 
«Τά δύκτια τής Τσέκας» μέ σχετικώς καλήν έπιτυχίαν.
Άμαλιάς

Πάνθεον. ("Εναρξις χειμερινής περιόδου). «Γρήγορος 
σάν αστραπή», «Ίππόται τής Άρβύλας», «Τό χρήμα» (είς 
2 έποχάς) μέ τήν Πριγκίτε Χέλμ μέ έπιτυχίαν, «Τά μάτια 
πού σκοτώνουν» μέ τήν Μέντι Κρίστιαν, «'Όταν ό έρως 
κυβερνά» μέ τόν "Εμιλ Γιάννιγκς. Δίδει ήδη παραστάσεις 
ό θίασος Ρέννας Ρουγγέρη.

Ίντεάλ. Επίγειος παράδεισος», «Τσάρβιτς» μέ έπι
τυχίαν καί «Μπόρα». "Ηδη δίδει παραστάσεις ό θίασος 
Χρισ τοφόρου Νέζερ. Ρουμελιώτης
Βόλος

’ Αχίλλειον. Προεβλήθησαν λίαν έπιτυχώς «Οί ίππό
ται τοΰ Λευκοΰ δρους», «Άτλαντίκ» καί ή «’Αγαπημένη 
τοϋ αύτοκράτορος .

Πληροφορούμαι διι κατόπιν ένεργειών τοΰ προέδρου 
τοΰ έξωραϊστικο” συνδέσμου Μακρυνίτσης (Πήλιον) πρός 
τόν οργανισμόν Τουρισμού, πρόκειται κατ’ αύτάς νά έλ- 
θη τό συνεργεΐον τής Φόξ Μούβιτον Χέρμπέρτ, πρός λή- 
ψιν σκηνών άπό τήν διοργανουμένην ύπό τοΰ άνω συνδέ
σμου πρωτότυπον ήθογραφικήν εορτήν είς Μακρινίτσαν.

Παπαβασιλείου
I Κκλάμκι

Τριανόν. Πρ ιεβλήθησαν τά φίλμ ; «Άπρότωπος κα
ί βαλλαρης», «Μεγάλο στοίχημα», «Τό σφάλμα ένός πατέ- 
τέρα» μέ τόν Γιάννικς, «Χαμένα κοσμήματα» καί διέκοψε 
τάς παραστάσεις του. "Ηδη παίζει εις τό θέατρον ό θία
σος Άρντάτωφ.

Δεσποτικόν. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Λαίλαψ τοΰ 
Λαπλάτα», «Τό μυστικόν τής Ντέλιας», «Ό ιππότης τής

1 έρήμου», «Ό άγγελος τοΰ καμπαρέ», «Οί αιχμάλωτοι του 
εμίρη», «Τό δράμα τού νίάγερλιγκ», «Ό τρΟμος τοΰ 
Μπάρχ», «Ταρζάν δ βασιλεύς τή; Ζούγκλας», «Μαρία ή 
Πενταγιώτισσα» καί «Στή χώρα τών φαντασμάτων».

Έδέμ. "Επαυσε λειτουργούν Παπακώτσης
Σέρραι

Κρόνιον. (Διεύθυνσις Περιστέρη—Κωστοπούλου και 
Σία) Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Ή Νιόλλυ τό ρίχνει έξω», 
«Τραγούδι μιάς μητέρας», «’Ανάστασις» τοΰ Τολστόϊ, «Ά
πάχηδες», «Κατήφορος». Είς τά διαλείμματα έκτελοΰν δι
άφορα νού,μερα αί άδελφαί Καλουτά.

Πάνθεον. (Διεύθυνσις Ζαβερντινοϋ—Φραγκουδάκη) 
Προεβλήθη τό φίλμ «Έρωτική παρέλασις».

Βασιλείου
Άγρίνιον

Θέσπις. Άνακαινισθέν έκαμε έναρξιν τής χειμερινής 
περιόδου καί προέβαλε τά έργα : «Ούγγρική Μελωδία», 
«Ντορίνα», «Ό Τίγρις», «Μιά νύχτα έρωτος». «Καφέ 
σαντάν», «Άπάχηδες τών ’Αθηνών», «Γαλάζιος άγγελος» 
«Κόκκινες νύχτες, δλα μέ αποτυχίαν λόγφ τής αδιαφορίας 
τοΰ κοινού.
Τρίκκαλα

, ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά βωβά «Τό γκρέμισμάτοΰ 
(κόσμου», «Οί ίππόται τής άρβύλλας- καί «’Αφροδίτη» έ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Πειραιευς.

Χάϊ—Λάϊφ. Προέβαλλε τά φίλμ «'Όλα είναι έν τάξει 
απόψε» μέ τήν Σούζυ Βερνόν καί «Τρανσατλαντίκ* έργα 
μέτρια.

Καπιτολ. "Εκαμε έναρξιν τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην 
2 τρέχοντος μέ τήν μοντέρνα όπερεττα τής ϋ'Ρ.Α. «Ό ' 
γαμπρός έχει υπηρεσίαν», ήδη προβάλλει τήν γαλλικήν 
κωμωδίαν «Ό Μπάστερ Κήιον παντρεύεται» μέ έπιτυχίαν.

Σπλέντιτ. Πιστόν είς τάς υποσχέσεις του καί συνεχίζον 
τό χαραχθέν πρόγραμμά τ< υ προέβαλε τό κομψοτέχνημα«Θά 
μέ παντρευιής» μέ τόν γνωστότατον άσσον Βίλλυ Φρίτς καί 
τήν άπαράμιλλον γόησσαν Καμίλλην Χόρν. Τό έργον έση- 
μείωσε σπάνιάν έπιτυχίαν καί ύπερήρεσεν. Επίσης προέ
βαλε τό έργον «Ή γοητεία» μέ τήν Τζόαν Κράουφορντ 
καί τόν νέον ζέν πρεμιέ Κλάρκ Γκαίημπλ.

Φώς. «Ή γυναίκα τής ταβέρνας», «"Ενα δραμα στόν 
ωκεανό» καί 'Μ δίκη τοϋ λοχία Γκρίσσα».

Ήλύσια. «’Αστυνόμος του καθήκοντος». «Ή επιστρο
φή τοΰ Κινέζου» «"Ανθρωποι δίχως πατρίδα» καί <Ό | 
Θαλασσοκράτωρ» μέ τόν Τζών Μπάρυμορ.

Β. Μάνος
<3ε.αα<χ.λονίκη

Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Ή A. Υ. διατάσ 
σει» καί «Ίππόται τοϋ Λευκοΰ "Ορους».

Ήλύσια, Προεβλήθησαν τά φίλμ : ιΓκλόρια» μέ τήν 
Μπριγκίτε Χέλμ καί «Νυχτερίδα» μέ τήν "Αννυ "Οντρα 
καί Ίβάν Πέτροβιτς.

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Κάνετε λάθος, 
δεσποινίς» καί «Θά μέ παντρευτής» μέ τόν Βίλλυ Φρίτς.

Πατέ. Προεβ/.ήθησαν τά φίλμ : «Ή συμμορία τοΰ 
Μπουμποΰλ» μέ τόν Ζωρζ Μιλτόν καί «Μοντέρνος μπα
μπάς» μέ τόν Άδ. Μαντζοΰ.

Κυβέλεια. Προεβλήθησαν τά φίλμ : <Ρωμαντικές καρ- 
διές» μέ Μπίλλυ Ντόβ, «’Ισπανική ρωμάντζα», «Σερενά
τα τοϋ Σοΰμπερ», «Νό, νό, Νανέτ» καί ό «Χείμαρρος τοΰ 
θανάτου». Μ. Π.
Πάτραι

Κατά τό λήξαν δεκαπενθήμερον οί κινηματογράφοι 
μας έπαρουσίασαν τά κάτωθι φίλμ :

Ζενίθ. «Θά είμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα». Διέκοψε 
τό ς θερινάς παραστάσεις του τήν 28 8]βρίου.

Πάνθεον (ταράτσα). -«'Ο Πολωνός έβραΐος», «Τό ά
σπρο καί τό μαΰρο», « Όταν ό έρως άνάψη», «Ό υποβρύ
χιος πόλεμος», «Ξαναγύρισε στή γυναίκα σου» καί «’Ανυ
πόμονες καρδιές».

Ίντεάλ. "Εκαμεν έναρξιν τήν 30ήν ’Οκτωβρίου μέ τό 
«Θά είμαι μόνη μετά τά μεσάνυχτα», «Ό Φράν,, εΐνε γυ
ναίκα», «"Οταν ό έρως άνάψει», «Μαμζέλ Νιτοΰς» γαλλι
κή έκδοσις καί «Ξαταγύρισε στή γυναίκα σου».

Δαοΰ (βωβός). «Τό μάτι τοΰ άετοΰ», <Ή καταβύθισις 
τής Λουζιτάνιας», «Τό φλέρτ» καί κωμωδίες. Διέκοψε 
τάς θερινός παραστάσεις του τήν όην Νοεμβρίου.

Άνδριόπουλος
Λεύκάς

Πάνθεον. Προεβλήθησαν κατά τό τελευταΐον δεκαπεν ,

«Ό Μποΰστερ Κήτον στό φιλί», «Ό σκηνοθέτης» 
μέ μετριωτάτην έπιτυχίαν, μιά κωμωδία τοΰ Σαρ- 
λώ», «Ό Βασιλεύς τοΰ Δουνάβεως» με μικράν έπιτυχίαν 
καί «Ή Μελωδία τής Εύτυχίας».

Έντός ολίγων ημερών περατοΰται είς τό Πάνθεον 
ή έγκατάστασις μηχανημάτων μούβιτον συσιήματος Ούΐ- 
πνερ. Σωφρονιάδης
Kocorcpiat

Κεντρί κόν. Προεβλήθησαν : «Τό καρναβάλι τοΰ έρω
τος μέ τήν Κ άρμεν Μπόνυ καί Χάνς Γιούκερμαν, «Γλεν
τούν οί παντρεμμένοι !» «Ζαχραζάτ», «Ή γυναίκα τής 
χθές καί τής αυριον», καί «Ποκερντάς» δλα σχεδόν μέ ά- 
ποτυχίαν λόγφ τοΰ καλοΰ άκόμηκαιρού καί τής.κρίσεως. 
’Αλεξανδρούπολη

Ήλύσια. Προεβλήθησαν μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν τά 
φίλμ «Ή μεγάλη πόλις», «Ανθρώπινη δικαιοσύνη», «Σάλ
το Μορτάλε»,«Κοκκινομαλλοΰσα», «Τό βαριετέ» καί «Σκι- 
αί τής νύκτας».

Πανελλήνιον. Προεβλήθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν τά 
φίλμ : «Ραμόνα», «Τά χείλη σου εΐνε μελωδία», «Τό μί
σος», «Ή πέτσινη μάσκα» καί «Νύχτες καταιγΐδος».Ε. Κόννος
Αϊγιον

Παρθένων. Προεβλήθησαν «Τό ρωμάνιζο τής Σεβίλ
λης», «Ή νύχτα μετά τήν προδοσίαν», «Ό ύπασπισιής 
τών ούσσάρων» καί «Ή κίτρινη μάσκα» δπερ ύπερήρεσεν.

πιτυχώς. ’Επίσης προεβλήθη τό όμιλοΰν «Αλήτης βασ«- 
ληάς» καί τό ελληνικόν «Φίλησε Μαρίτσα» μέ έπιτυχίαν έ- 
πίοης. Ήαλλιώρας
Άργοοτόλιον

Κέφαλος. "Εκαμε έναρξιν τών παραστάσεων του ύπό 
τήν διεύθυνσίν τής έταιρίας Χριστοδουλάτος καί Σία 
μέ τά νέα μηχανήματα όμιλοΰντος Σάμψαν “Ελεκτρικ τό 
Σάββατον 29ην ’Οκτωβρίου. Προέβαλε τά φίλμ : «Ή Α. 
Μ. τοΰ Ποντενέρο» μέ μετρίαν έπιτυχίαν καί καλήν άπό- 
δοσιν μηχανημάτων, «Τό Χριστινάκι τοΰ δασοφύλακας 
«Παρθένος σύζυγος» «'Υπό τάς στέγας τών Παρισί- 
ων», «Δρόμος Παρασείσου», μέ τήν Λίλιαν Χάρβεϋ καί 
«Μιά νύχτα εύτυχίας».

Σινε-Σονόρ Ηλείας. Μηχανήματα Zeiss Βίταφον. Δ] 
σι, Ήλία Βλασούλα. "Εναρξις Ιΐέμπτη 17 Νοεμβρίου μέ 
τό «Παθητικό τραγούδι».
~Ap~x

Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Οί θεατρίνοι», «Ό 
τρομοκράτης τών ιπποδρομίων», «Συκοφαντία καί έκβια- 
σμός», «Ή γυναίκα τοΰ Κενταύρου», «'Υπό τήν άγωνίαν 
τοϋ πνιγμού», «Ό ερωμένος τής βασιλίσσης», «Ή όγδοη 
γυναίκα τοΰ Μπάρμπ Μπλέ». «Ή πριγκήπισσα τοΰ Ιππο
δρομίου» καί ένα Μίκυ Μάους. Ζάγκας
Πύργοξ

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Δυό καρδιές σ’ 
βάλς». «Ή γλύκα τής αγάπης» καί «Ή θύελλα τής Α
σίας». Προσεχώς θά προβληθούν : «Βαρκαρόλα τής α
γά» η;» καί «Ένα φώς στό σκοτάδι».

Απόλλων. (βωβός). Προεβλήθησαν τά φίλμ : «Οί εί
λωτες» καί «Τό κουρέλι». Ζώρας
Ηράκλειον

Βόσπορος (θερινός). Διέκοψε τάς παραστάσεις του.
Πουλακάκη. Προεβλήθησαι: «Τό άρωμα τής κυρίας μέ 

τά μαΰρα», μάλλον άνεπιτυχώς,Επίσης, τό βωβόν επεισο
διακόν «Ή κλίκα τών 30». καί «Παρθένος 100 ο)ο.

'Απόλλων. Προεβλήθησαν : «Ρίο Ρίτα» μέ μετρίαν 
έπιτυχίαν, έπεισόδια τοΰ «Φάσμα Περιουσίας. «Λοχαγός 
τής αύτοκρατορικής φρουράς* μέ μεγάλην έπιτυχίαν, «1 
έκατομμύριον δολλάρια αμοιβή» (έπεισοδιακόν). καί«Χαβα- 
νιζικο τραγούδι», άρκετά έπιτυχώς.

Παρατηρητής
Αρχάναι

Προεβλήθησαν : «Μέγας Ναπολέων», «Λευκή Σκλάβο» 
«Ιερό βουνό», «Τί κόστισε ένα φιλί» καί «Σενόρ Άμε- 
ρικάνο».
Σητεία

Προεβλήθησαν : «Λευκά ρόδα», «Θαύμα πτερύγων», 
«Ζοσελέν», «’Ατιμασμένη παρθένος», «Λευκή σκλάβα» 
καί «Μασίσιας καί Σεΐχης».
Νεάπολι;

Προεβλήθησαν : «Λευκή Σκλάβα», «Μάτι νεκρού», । 
«Πεπρωμένον», «Τό θηρίον τής έρήμου» (έπεισοδιακόν). .
Ίεράπετρα

Προεβλήθησαν : «Μασίστας καί Σεΐχης» καί «Τό χω- I 
ριό τής αμαρτίας».
Μιτυλιίνη

Σαπφώ. "Εκλεισε τήν θερινήν σαιζόν μέ την προβο
λήν τοΰ φίλμ «Νύχτες πόνου καί ηδονής» έπισκευάζει δέ 
τήν χειμερινήν αϊθουσάν του διά νά άρχίση έκεϊ τάς πα
ραστάσεις έντός τοΰ Νοεμβρίου.

Πάνθεον. Προεβλήθησαν : «Τά κορίτσια τοΰ θέατρου» 
«Τό σκυλικό μάτι», «Τό φλεγόμενον μέτωπον» έπιτυχώς

Η ΚΙΝΗΣΙΣ_ΤΟΪ ΠΟΡΤ-ΣΑΪΔ
ΠΟΡΤ ΣΑΊ’Δ (Νοέμβριος). Ή κινηματογραφική κίνη- 

σις τής πόλεώς μας κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον 
τοΰ παρελθόντος μηνός υπήρξε οπωσδήποτε άρκετά καλή 
προβληθέντων είς τούς κινηματογράφους μας τών ακο
λούθων φίλμ.

Έλδοράδο. Προέβαλλε μέ μεγάλην έπιτυχίαντήν γαλ
λικήν ομιλούσαν. 'Ο Φαντομάς. Τό Jean de la lune μέ τήν 
Μαγδ. Ρενώ, τόν Ρενέ Λεφεβρ καί τόν Μιοέλ Σιμόν καί άπό 
τής 21 ’Οκτωβρίου έκαμε έναρξιν τών χειμερινών του πα
ραστάσεων μέ τό φίλμ τής Οΰφα Θά γίνη; γυναίκα μου 
μέ τήν Άλίκην Φιέλδ, τόν Ροζέ Τρεβίλ καί τόν Λουσιέν 
Μπαροΰ. Τό τελευταΐον έσημείωσε έξαιρετικήν έπιτυχίαν.

Άπό τόν ίδιον κινηματογράφον άγγέλλεται δτι θά 
προβάλη προσεχώς τό ελληνικόν φίλμ. «Ό άγαπητικός 
τής Βοσκοπούλας».

Έμπίρ. Προέβαλε τή κωμωδίαν «Μιά μικρή γυ
ναίκα μέσα σ’ ένα τραίνο» μέ τόν Άνρύ Γκαρά. «Τό 
τελευταΐον κτύπημα» μέ τόν Ζάν Μυρά καί τήν Ντανιέλ Πα
ρόλα καί άκολούθως εγκαινίασε τήν χειμερινήν του περί
οδον μέ τήν κωμωδία «Ή καρδιά μου ταλατεύετσι» είς 

I τήν όποιαν πρωταγωνιστούν οί Μαρί Γκλόρυ, Νοέλ Νοέλ- 
καί Μαργαρίτα Μορένο.

Τήν τελευταίαν εβδομάδα τοΰ ’Οκτωβρίου προέβαλε 
। τό «Dr. Jekyll et Mr. Hyde μέ τόν Φρέντερικ Μάρς Μύ- 
ριαμ Χόπκινς καί Ρόζαν Χόμπαρ.

Μαξεστίκ : Προέβαλε τό όμιλοΰν άγγλιστί «Adios» 
μούς τήν Ριχάρδον Βαρθελεμές Μαρίαν Ντίξον καί Μαρί 

| "Αστορ, «Ό κύριος τοΰ μεσονυκτίου» μέ τόν Ζάν Βεμπέρ 
καί τήν Ζοσελίν Γκαέλ.

Μετά τήν προβολήν τών δύο άνωτέρω φίλμ τό Μαζε- 
στίκ έκαμε καί αύτό τήν 24 ’Οκτωβρίου έναρξιν τής χει
μερινής σαιζόν μέ τήν προβολήν τής γαλλικής κωμωδίας 
«Νύκτες τής Βενετίας» μέ τόν Ροζέ Τρεβίλ, Ζανίν Γκίς, 
Μαξουντιάν καί τόν τενόρον Σμίντ-

Έκ τών τριών κινηματοθεάτρων μας τό ‘Εμπίρ ανήγ
γειλε τό πρόγραμμα τών χειμερινών του προβολών περι- 
λαμβάνον τά άκόλούθα φίλμ : «Μιά ώρα μαζί σου», «’Α
γάπα με αύτό τό βράδυ», «Κουρεύς διά κυρίας», «Ό ια
τρός Ζεκύλλ καί ό Κος Χύδ», «Ό άπρόοπτος υιός», «Ό 
άνθρωπος πού έφόνευσα», «Κα Παντερφλάϋ», «Μία άσθε-
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΣΤΔΜΠΟΥΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ-Νοέμβριος (τοΰ τακτ, άν- 

ταποκριτοΰ μας). "Ολοι οί κινηματογράφοι μας ήνοιξαν 
τάς θύρας των διά τήν νέαν κινηματογραφικήν σαιζόν 
1932-33 τής Πόλη; μας μέ πολύ καλούς οιωνούς. "Ολοι 
σχεδόνέργάζωνται πολύκαλά κα'ι μέίκανοποιητικάς εισπρά
ξεις. Αύτό ενθαρρύνει πολύ τούς κ. κ. Διευθυντάς τών δι
αφόρων κΰνηματογράφων μας οί όποιοι διά νά ευχαριστή
σουν τό κοινόν μας προβίλλουν όλο έργα άξια προσοχής 
μέ διάφορα νούμερα βαριετέ : Ουτω εις τό Άλάμπρα ·. 
προεβλήθησαν τά έξής έργα : « L« fille du dragon» πο- 
ζύ ωραίο έργο τό όποιον όμως δέν έφερε ικανοποιητικά 
άποτελέοματα, «L‘ Hotel des Folies» ομιλούσα’ γερμανι- 
στί τής «Οΰφα» μέ τόν συμπαθή Βίλλυ Φρίτς καί Ρόσυ 
Μπαρσόν, ή ταινία ήρεσε.«Γάμος δακτυλογράφου», μέ τήν 
Μαρί Γκλόρυ. "Εκαμε καλάς εισπράξεις ή ταινία καί εί/ε 
μεγάλην έπιτυχίαν «La iille et le gar?on» ομιλούσα γαλ
λιστί τής «Οΰφα»προεβλήθη μέ αίθουσαν πλήρη.Ή γλυκειά 
Λίλιαν Χάρβεϋ καί ό συμπαθής Άνρύ Γκαρά έθριάμβευ- 
σαν. Une heure pr6s de t»i» ομιλούσα γαλλιστί τής «Πα
ραμάουντ».Ή ταινία αϋτη ήρεσε. «Changhai Expnesr» ται
νία τής «Παραμάουντ» γαλλιστί (doubagle) ικανοποίησε 
δλους. Πρόκειται περί καλής ταινίας μέ πρώιης τάξεως 
πρωταγωνιστάς ώς τήν Μάρλεν Ντίτριχκαί Κλάϊβ Βρούκ. 
"Ηδη προβάλλεται ή ταινία «Cheri des femmes» μέ έπι
τυχίαν.

Εις τό ΛΣελέκ : «Prison des femmes» Ήρεσε ή Σίλβα 
Σίνδεϋ, πολύ καλή, «Une petite femme dans le train» ο
μιλούσα γαλλιστί τής «Παραμάουντ» μέ τόν Άνρύ Γκαρά. 
«La Rhumba d’ Amour» ταινία τής «Μέτρο» μέ τόν Λώ- 
ρενς Τίμπετ καί Λοΰπε Βέλέζ. Ή ταινία αύτή είχε έπιτυ
χίαν. Le vaingueur μέ τήν γλυκειά Καίτη φόν Νάγκυ καί 
Ζάν Μύρο ήρεσε πολύ’ πρόκειται περί μιάς καλής ταινίας. 
«Une heure pr0sde toi», «Vous sereg malemme» άρκε
τά καλή.;Ήδη προβάλλεται μέ έπιτυχίαν ή ταινία τής Πα
τέ Νατάν «Paris Meditaranie» μέ τήν Άναμπέλλα καί 
Ζάν Μυρά- ή ταινία αΰτη προβάλλεται μέ αίθούσας πλήρεις.

Εις τό Άρτιστίκ -. «Ma oonsine de Varsovie» πολύ 
καλή ταινία μέ τήν Έλβίρά Ποπέσκο καί Άντρέ Ροάν, 
<Au Pays de Γ Atlan*ide» μέ τόν Ζάν Τουλού προεβλή
θη μέ έπιτυχίαν, «si mon mari me trompe» μέ τήν 
Άλίς Κοσεά «Vous que j’ adore» ή πρώτη ΐταλιστί ομι
λούσα, «La chanson dnhonheur» πολύ καλή ταινία μέ έ
πιτυχίαν· ή Γκέτα Άλπάρ καί όΓκιουστάφ Φρόελιχ πολύ 
καλοί, «Monsieur madame et Bibi» μέ τήν γλυκειά Μα
ρί Γκλόρυ ή ταινία αΰτη έφερε μεγάλος εισπράξεις καί 

νής γυναίκα». «Οί ξύλινοι σταυροί·, «Οί αδελφοί Καρα- 
μαζώφ», «Μελό», «*Ο Κος ή Κα καί ό Μπιμπί», «Σαπφώ», 
«Παρίσιοι-Μεσόγειος», «Άπαγάγετέ με», «Γκλόρια», «Μά- 
τα Χάρι», «Ταρζάν», «Άρσέν Λουπέν», «Ό υιός τοϋ μα
χαραγιά», «Κοκόττα», «Φίλησέ με» κ. ά.

Κατά τήν τελευταίαν ,έβδομάδα οί τρεις άνωτέρω κι
νηματογράφοι προέβαλαν τά έξής έργα :

Έλδοράδο. "Εκαμε έναρξιν τής χειμερινής περιόδου 
μέ τήν ώραιοτάτην κωμωδίαν «Μία μικρή γυναίκα τοΰ 

' Μονπαρνάς».
’Έμπίρ.Προέβαλλε μίαν ώραίαν κωμωδίαν τής «Πα

ραμάουντ» «'Ο κουρεύς διά κυρίας» μέ τόν Φερνάν- 
δον Γκράβεν, Μόνα Γκόγια καί Νίναν Μυράλ. Προσεχώς ' 
θά προβληθή «Μάτα-Χάρι» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο καί 
Ραμόν Νοβάρρο.

Μαζεστΐκ : Προέβαλλε «Ό τελευταίος μου έρως» μέ 
τόν διάσημον Ισπανόν τενόρον Ζοζέ Μοχίκα, "Ανναν Μα- 
ρέν κ. ά.

’Ιωάννης Στυλιανός

ήρεσε, «Gloire» μέ τήν Μπριγκίττε Χέλμ. Αύτήν δέ τήν 
εβδομάδα «Οί αδελφοί Καραμαζώφ».

Είς τό .Γκλόρια : «Big Houre» μέ αίθούσας πλήρεις. 
Καί ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας παρευρέθη σ’αύτήν τήν 
ταινίαν, «Son dernier Amour»,«Le chanteur de Seville» 
μέ τήν Σούζυ Βερνόν καί Ραμόν Νοβάρρο, «Au nom de 
la Ιοί» ταινία ή οποία ήρεσε, «La petice fille de Mont
parnasse μέ έπιτυχίαν, «Le pocAs de Mary Dungan» μέ 
αίθούσας πλήρεις «Trader Horn» ή ταινία αΰτη έσπασε τό 
ρεκόρ τών εισπράξεων προεβλήθη έπί δύο εβδομάδας καί 
πάντοτε ή διεύθυνσις ήναγκάζετο νά ρεφουζάρη κόσμον 
ήδη προβάλλεται μέ έπιτυχίαν ή «Άτλανιίς» τοΰ Pierre 
Benoit

Είς τό "Οπερα : προεβλήθησαν τά έξής έργα: «Ser- 
ments, «PauiqueA Chicago», «Chasseurs de femmes», 
«Tous pour le 1’atrie», 'L'Ami du Cheihi» «Yen Chan
ghai», L’ indepedence de la Polognen, ή πρώτη ομιλού
σα πωλωνιστί ταινία ή οποία ήρεσε· ήδη προβάλλεται «L’ 
homine mysterieux» μέ τόν Χάρρυ Πήλ. Αί ταινίαι αύ- 
ταί ήρεσαν καί είχον έπιτυχίαν.

Είς τό Μαξ'ικ «Le 5 dn jazz» άρκετά καλή, «Le 5 
gentlemen Maudits» ήρεσε, «Som le drapeau Tanger» 
ομιλούσα γερμανιστί, έκαμε αίθουσας πλήρεις πρόκειται 
δέ περί καλής ταινίας. «Ariane» τής Πατέ Νατάν μέ τήν 
Γκάμπυ Μόρλαιη ήρεσε πολύ καί έφερε ικανοποιητικά ά- 
ποτελέσματα, πρόκειται περί καλής ταινίας, «Johann 
Strauss» ταινία καλοπαιγμένη, ή οποία είχε έπιτυχίαν. 
«Emden» ταινία πολεμική πού δούλεψε καλά. "Ηδη προ
βάλλεται ή ώραία γαλλική ομιλούσα «Un conp de tele
phone» μέ έπιτυχίαν.

Είς τό Μοδέρν : «Monseur le Fox», «Romanc», 
«Malec s’enva -t-en guerre», κωμωδία μέ τόν Μαλέκ 
ή όποια ήρεσε, «Tribunal secret», ταινία πού δούλεψε 
«Madame Satan», «Sous les ivorrous», μιά πολύ νόστιμη 
κώβωδία μέ τόν Χοντρό καί Λιγνό «II faut payer»."Ηδη 
προβάλεται ή "Μαριάν».Ή Μετρό Γκόλντουϊν Μάγιερ, έ
φέτος είνε ή έταιρία πού τά φίλμ της έργάζονται πολύ.

Ό κινηματογράφος Γκλόρια εργάζεται πολύ καλά, ό 
δέ κινηματογράφος ’ Αρτιστίκ παρουσίασε ταινίας πρώτης 
τάξεως αί όποϊαι εύχαριστοΰν δλους.

Ώς φαίνεται έφέτος όλοι οί κινηματογράφοι μας θά 
παρουσιάσουν πολύ καλά έργα.

Είς τό στούντιο Ipek Film «γυρίζονται» διάφορα φίλμ 
έπίσης τώρα έχουμε καί τά έγχώρια journal τή; Ipek 

I Film.
X. Ναζλόγλου

ιι εμτμΈ mm
ΛΑΡΝΑΞ (Νοέμβριο;).— Τό Σαλόν Ρόζ τοΰ κ. Κυ

πριανού έκαμε έναρξιν ιής λειτουργίας του μέ όμιλοϋντα 
Πρός τούτο μετεφέρθησαν έκ Λευκωσίας τά ειδικά μηχα
νήματα τοϋ ιδιοκτήτου του κ. Κυπριανού πράγμα τό ό
ποιον επαναλαμβάνεται διά τρίτην φοράν. Θά ήτο άδύ- 
νατον νά έγκατασταθοΰν ε’ις τό κίνηματοθέατρον αύτό 
μονίμως μηχανήματα διά νά λειτουργή καί τακτικώτερον ;

Έν πάσει περιπτώσει μέχρι τής ώρας προέβαλε τά έ
ξής φίλμ : «Θεία αρμονία» όπερέττα καί έπιθεώρησις, ται
νία όμιλοΰσα άγγλιστί, «11 ώρες παντρεμμένη» μέ τόν 
Βίκτωρα Μάκ Λαγκλέν καί τήν Ζαννέτ Μάκ Ντόναλδ 
100 ο)ο όμιλοΰσα άγγλιστί. «Μιά νύκτα στό Μέτωπο» ό
μιλοΰσα γαλλιστί,«Στήν τρέλλα τοϋ χορού» ομιλούσα γερ- 
μανιστί μέ τόν Γκεόργκ Άλεξάντερ καί τήν Μάρθα Έγ- 
κερθ, «Στήν πνοή τής ζούγκλας» ήχητική ομιλούσα γαλ-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

Ο ΚΛΕΠΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έπέρασαν μερικά εύτυχισμένα ήσυχα χρόνια, έξβφνα 
δμως νέφη άπειλητικά άρχισαν νά βαρύνουν τόν δρίζοντα. 
Τό παιδί έμεγάλωνε καί ή κληρονομικότης έφανερωνόνταν 
πειό πολύ άπό ημέρα σέ ημέρα. Ή Έλβίρα τρόμαζε βλέ
ποντας τόν αδύνατο καί άσταθή χαρακτήρα του, δπως ή 
ταν άλλοτε δ πατέρας του κατά τις εύτυχισμένες ημέρες 
τών έρώτων των καί έκανε πάν τό δυνατόν γιά νά μπορέ- 
οη νά τόν μετατρέψη καί γιά μιά στιγμή ένόμισε ότι έ ■ 
πέτυχε- δίαν δηλαδή ήταν στό κολλέγιο δπου ή πειθαρχία 
καί ή σπουδή >οΰ έπέβαλλον ένα είδος χαλινού" δταν δ
μως έγινε φοιτητή; έλεύθερος δ Ζάκ άποκαλύφθηκε, καί 
μιά καλή ημέρα ή Έλβίρα κάτωχρη καί άγωνιώσα έμά- 
θαινε δτι ό γυιός της είχε μόνος του ανακαλύψει τόν δρό
μο τών Ιπποδρομιών καί τώ χαρτοπαιγνίων.

Συναρπασμένος άπό τήν έπιρροή τοΰ έλαττώματος πού 
άρχιοε νά τόν κυριεύη τρομερά άρχισε σιγά σιγά,.παρά 
τις θωπείες καί τις ικεσίες καί τά δάκρυα τής μητέρας 
του, νά ξεμακραίνη άπό τό σπίτι του καί τό τρομερό αύτό 
έλάττωμα ποΰ αύξανε μέ τόν καιρό κατεβρόχθιζε γρήγορα 
τά χρήματα ποΰ τού έδινε ή μητέρα του γιά τις ιδιωτικέ; 
του άνάγκες.

Τό πρώτο χρέος πού τής ώμολόγησε μέ μετάνοια, είχε 
προκαλέσει έξήγησε διακοπτομένη άπό δάκρυα, τύψεω; 
καί ύποσχέσεων ποΰ δέ κρατήθηκαν καί στις όποιες ή 
δυστυχισμένη, βρίσκοντας τις ίδιες λέξεις καί φράσεις πού 
είχαν στοιχίσει πρό είκοσι έτών τήν εύτυχία της, έδειξε 
τήν αύτή έπιείκεια.

"Ενα δεύτερο χρέος τό όποιο έπακολούθησαν πολλά 
άλλα πειό σημαντικώτερα άπέδειξε στήν φτωχή Έλβίρα 
τή δύναμη τής κληρονομικότητας πού έπροσπαθούσε νά 
καταπολεμήση καί τή ειδοποιούσε συγρόνως δτι έπλησίαζε 
ό καιρός πού οί πλούσιες άπολαυές της χάρις στό μεγάλο 
τάλαντό της δέν θά έπαρκοΰσαν νά πληρώσουν τά χρέη 
στά όποια έβουτοΰσε ό Ζάκ.

’Ακίνητη στήν πολυθρόνα της, άκολουθώντας τόν ρεμ
βασμό της έρρίγησε μπροστά στήν οπτασία τώνσυνεπειών 
ποΰ θά είχε αύτή ή ζωή τού παιδιού της. Δέν άντελήφθη 
κε τήν γρηά θαλαμηπόλον ή όποια έμπήκε καί έστάθηκε 
κοιτάζοντας μέ οίκτο τήν κυρά της.

Τά είκοσι χρόνια ποΰ έπέρασαν παρά τά βάσανα καί 
τά δάκρυα δέν έφεραν καμμιά άλλοίωση στήν Έλβίρα. Εί
χε χάσει το βελουδένιο δέρμα τής πρώτης νεότητος, ή ώ- 
ραιότης της δμως ήταν πειό έκφραστική, περισσότερο ού- 
σιαστική, τά χαρακτηριστικά <της δέν είχαν ύποστή τήν 
παραμικρά άλλοίωση καί τό νεανικό σώμα της μέ τις 
θαυμάσιες γραμμές του καί δυό μικροί λακίσκοι σέ κάθε 
γωνία τοΰ στόματός της έδιναν μιά ιδιαίτερη χάρη στό 
αρμονικό αύτό σύνολο.

Ή φτωχή γυναίκα, ή οποία τή; ήταν άφοσιωμένη σάν 
πιστός σκύλλος καίέκαταριώταν τήν ζωήν καί τά άχάριστα 
παιδιά ποΰ κάνουν τήν μητέρα του; νά κλαίη έβγαλε ενα 
άναστενασμό καί έπλησίασε τήν κυρία της,

—Κυρία, τής είπε σιγά· δέν έφάγατε τίποτε άκόμη· ή 
λιστί μέ τόν Σάρλ Πίκφορτ καί τήν Ρόζ Χόμπορ, "Ερω
τες τής έρήμου» όμιλοΰσα άγγλιστί μέ τόν Μπρούκ Τζόνς. 
Έπίσης προέβαλε καί τήν βωβήν ταινίαν «Πόθος πού 
σβύνει» μέ τήν Νάνου Κάρολ καί τόν Ρίτσαρ "Αρλεν.

Προσεχώς: «Νύμφη στό Λαχείο» «Φρά Διάβολος» καί 
«Μαμζέλ Νιτούτ».

Κιν. Μακρίδη. Προέβαλε μέ τά μηχανήματα τοΰ κ. 
Γιοδάπλη τής Λεμεσσοΰ την δμιλοΰσαν γερμανιστί ται
νίαν (δοκιμαστικώς).«Μήρωτάς γιατί» μέ τήν Λιάνε Χάϊντ 
καί τόν Βίλλυ Φόρστ.

Σ. I. Αημ.

ώραπερνά καί θάργήσετε γιά τή συναυλία σας.
Ή Έλβίρα έσηκώθηκε εύχαριστώντσς τή γρηά νταντά 

δταν τό παραπέτασμα τή; θύρας έσηκώθηκε καί φάνηκε 
δ Ζάκ δειλός καί στενοχωρημήνός.

Ή Έλβίρα γρήγορα καί μέ χαρά έτρεξε κοντά του,τόν 
άγκάλιασε, τόν έγέμισε φιλιά στά μάγουλα, στά μάτια, στό 
μέτωπο ένώ συγχρόνως τόν ρωτούσε βιαστική:

—Γιατί παιδί μου έρχεσαι τόσο αργά; Άπό ποΰ έρχε
σαι; τί έκαμες; ,Ά

Ταραγμένος καί στενοχωρημένος είχε κατεβάσει τό κε
φάλι του του καί δέν απαντούσε.Εκείνη εννόησε τί συνέ- 
βαινε καί τό έρώτησε μέ γλυκύτητα:

—"Επαιξες πάλι;
Τό ίδρωμένο μέτωπο σκιασμένο άπό καστανές μποϋ- 

κλες έσκυψε περισσότερο, ένώ ή μητρική φωνή έγινε πειό 
τρυφερή:

—"Εχασες πολλά; πολλά; Μίλησε, παιδί μου! πές μου! 
πάλι χρέη; . . πές μου . . - πές μου πόσα;

Ένώ δύο θερμά δάκρυα έπεφταν στά χέρια της πού έ- 
προσπαθοΰσαν νά άνασηκώσουν τό άγαπημένο κεφάλι α
κούσε τήν φωνή του σάν σπασμένη καί μέ παράξενες ό- 
μοιότησες σάν γνωστής φωνής τοΰ παρελθόντος νά ψιθυ- 
οίζυ:—Τριάντα δυο χιλιάδες! . .

Δίχως καμμιά παρατήρηση άνοιξε γρήγορα τό σάκκο 
της.

— Πάρε, τοΰ είπε. Νά είκοσι χιλιάδες φράγκα. "Επει
τα στό «Κρυστάλ» θά ζητήσω προκαταβολή μιά δεκαπεν
θημερία καί θά σοΰ δόισω τά υπόλοιπα τήν νύκτα . . .

Ό νέος ήσυχος σχεδόν έσήκωσε τό κεφάλι του καί έ
τεινε τά χέρια του στά χαρτονομίσματα, ένώ ή Έλβίρα 
τοΰ τά έδινε, έσφιξε στά χέρια τη; τάδικά του καί φιλών
τας τον γλυκά τοΰ είπε:

—Τά χέρια σου . . . πώς μοιάζουν μέ τά χέρια τοϋ 
πατέρα σου! Είναι φορές πού τό πράγμα αύτό μοΰ προξε
νεί φόβο . . . "Υποσχέσου μου πώς δέν θά ξαναπαίξης 

ι καλό μου παιδί · .
'Ένα φιλί... μιά υπόσχεση... υπέροχη στό αίσθημα πού 

τήν έτύφλωνε, έβγήκε γιά νά κερδίση τή χαρά τοΰ παιδιού 
της.

VI
Ο ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ

Στό σαλόνι πού συγκοινωνεί μέ τό δωμάτιο τοΰ ΰπνου, 
στό πρώτον πάτωμα τού ξενοδοχείου Ρίτζ, ένας άνθρω
πος ντυμένος μέ μιά κομψή μεταξωτή πυζάμα πηγαινοέρ
χεται σκεπτικός. Άπό καιρό σέ καιρό σταματά στήν μεγά
λη τζαμένια μπαλκονόπορτα πού βλέπει στήν πλατεία Βαν- 
δώμης, παρακολουθεί γιά μιά στιγμή τό τρέξιμο τών ά- 
μαξιών καί τών αύτοκινήτων κατόπιν παρατηρεί μερικά 
χειρόγραφα πού κρατεί στό χέρι καί υπαγορεύει σημειώ
σεις εις ένα γραμματέα τοποθετηθένον μπροστά σέ ένα 
τραπεζάκι στή γωνιά.

"Εξαφνα άκούγεται δ κωδωνισμό; τοΰ τηλεφώνου καί 
δ γραμματέας στρέφεται πρός τόν προϊστάμενό του :

—Ό κ. υποκόμης Ντ’ Έζύ, ρωτά άν ό κύριος μπορεί 
νά τόν δεχθή ;

—Ναι. Άρκετά έργασθήκαμε απόψε. Παρακαλέστε τον 
ν’ άνεβή

Έπειτ' άπό λίγων λεπτών σιωπή ανοίγει ή θύρα καί 
παρουσιάζεται ένας κομψός αριστοκράτης ένφ συγχρόνως 
δύο φωνές σκούγονται μαζύ :

—’Αγαπητέ μου Ντ’ Έζύ...
—Φίλτατε Μολέν...

(’Ακολουθεί)
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ο mm: ροΜπίΕϋϊ η: τη» μέτρο
Ό γνωστότατος εις τήν Ευρώ την σκηνοθέτη; τοΰ Κι

νηματογράφου ’Αρθούρος Ρόμπινσον, προσελήφθη υπό 
τής «Μέτρο-Γκόλντουϊν» διάνα πραγματοποιήσω άρκε-I 
τάς ταινίας τής έφετεινής της παραγωγής.

Ό Ρόμπινσον αν καί έγεννήθη εις τήν ’Αμερικήν, ο
φείλει έν τούτοις τήν φήμην του εις τήν Γερμανίαν όπου 
έσκηνοθέτησε διαφόρους ταινίας, μεταξύ τών οποίων αί 
σπουδαιότεροι είναι.· *Τό τελευταΐον βαλς· καί «Μανόν 
Λεσκώ». Διά λογαριασμόν τής Μέτρο έχει ήδη πραγματο
ποιήσει τάς Γα1 λικάς εκδόσεις τών ταινιών «"Ετσι κά
νουν όλες» καί «'Ο ανύπαντρος μπαμπά; ».

ΠΕΚΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΞΕΝΑ ΜΕΤΡΑ.
ΛΩΡΟΥ ΦΑΝΤΑΖΗ

Ό εκλεκτός ποιητής καί συνεργάτης μας κ. Λώρος 
Φαντάζης έξέδωκε κατ’ αυτός νέον βιβλίον, υπό τόν τί
τλον «Ξένα Μέτρα» εις τό όποιον περιλαμβάνονται μετα
φράσεις ξένων ποιημάτων καί συγκεκριμμένως έργων τοΰ 
Βύρωνος, Χάϊνε (διά τήν ώς άρισιην άπόδοσιν τοΰ οποίου 
συνειργάσθη μετά τοΰ επίσης συνεργάτου μας κ. Σπ. Μαρ- 
κεζίνη, Ro—Ma), καί Βαλερϋ. Έκάστου ποιητοΰ προιάσ 
σεται κριτικόν προλογικόν σημείωμα, διά μέν τόν Βύρωνα 
τοΰ κ. Όρ. Καραβία, διά δέ τούς Χάϊνε καί Βαλερύ τών 
κ·κ. Άπ. Μαγγανάρη καί Μιχ. Χαννοΰση. Ή νέα αυιη 
ποιητική εργασία τοΰ κ. Λώρου Φαντάζη -τόσον άκρως 
έπιμεμελημένη καί ευσυνείδητος όσον οϋ&εμία άλλη νέου 
ποιητοΰ—τιμά όχι μόνον αύτόν τόν ’ίδιον αλλά καί τό ή- 
μέτερον περιοδικόν, εις τό όποιον από πενταετίας όλης 
άνελλειπώς συνεργάζεται.
®θθ·ε θ-θθ-θ-^θ·θθθ« οθθ-οο 
Φ ?

• ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΟΜΟΙ ί

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΪΤΕΡΟί 5
ψ ί

Φ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ζ
Φ Φ
Φ 1928 — 1929— 1930 — 1 931 Φ
Φ Φ
Φ Πωλοΰνται εις τα γραφεία μα; και ά- φ 
Φ ποστέλλονται εις πάντα έπιθυμοΰντα Φ 
Φ να τούς άποκτηση, ελεύθεροι ταχ. Φ

J ΔΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
φ "Εκαστος τόμος άδετος δρχ. 100.— φ
Φ ΔΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ Φ
Φ ίX "Εκαστος τόμος άδετος δολ. 2.— 1

I ’Επίσης πωλοΰνται καί παλαιά τεύχη J
ψ 1}
φ προς δραχμάς ΠΕΝΤΕ έκαστον. φ
Φ Φ

Οθθ Ο&θ €>θθ@
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IΚΙΝΗΜΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ 
I ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

I ΚΑΤΙ
I ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

| 8ις ζην σημερινήν καζά- 
] σζασιν ή (Βερισνχγογήζών 
| έ}όδων ωρέωει ν’ άίΰοζεχη 
| ζην δάσιν ζών ωροσωαδει- 
| ών σας.
| "βναάίΰό ζάσζΰονδαΐα κον~ 
| δύγια csov έαηδαρννει ζάς 
| επιχειρήσεις σας είναι και 
| ζό ζών έ}όδων άζΰοσζοχής. 
| ’^Ιναδέσαζε ζην διεκωεραί- 
| ωσιν ζών εργασιών σας εις 
| *&ζαιρίαν ειδικενδεΐσαν εις 
| ζοιονζον εϊδονς άίΰοσζοχάς 
| και δνναμένην ώς εκ ζον 
| μεγάχον κνκχον ζών έργα- 
| σιών ζης να σάς έ}νωηρε~ 
| ζήση καζά ζον ζζχέον σνμ- 
| φέρονζα ζρόίΰον.

Γράψατε ή άποτανθήτε εις τήν

IIU. miPW 11J8I2» ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
I ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ 22, AGHNAI

1 Πρόθυμος πάντοτε να σάς έξυπηρε- 
| τήση μέ τόν ταχύτερον καί οΐκονομι- 
1 κώτερον τρόπον.
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