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BARBARA

STANWYCK

Ή ώραιοτάτη ήθοποιός τοϋ κινηματογράφου Βαρβάρα Στάνγουϊκ τήν όποιαν θά ίδωμεν έφέτος
στάς τρεις μεγαλειτέρας έπιτυχίας της: «Πάντα μέσ’τήν καρδία μου», «Λιλιάνα» καί «‘Η γυναίκα
μέ τά κόκκινα», ταιν(αι παραγωγής Γουώρνερ Μπρός καί Φέρστ Νασιονάλ,
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΚΑΑΡΚ

ΡΟΜΠΕΡΤ

ΓΚΕΗΜΠΑ

Η DlfTFHOMEPY

MAPI ΓΚΑΛΑΝΤ
έκ τοΰ περιφήμου μυθιστορήματος τοΰ
ZAK ΝΤΕ3ΑΛ

Σκηνοθεσία: ΧΕΝΡΥ ΚΙΝΓΚ
Πρωτάγωνισταί: ΚΕΤΤΙ ΓΚΑΛΛΙΑΝ,
ΣΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕ'ΓΣΥ

ΤΖΟΑΝ
ΚΡΑΟΥΦΟΡΑ

Μία συναρπαστική ιστορία, ή όποία έκτυλίσσεται είς τό
γραφικόν περιβάλλον τοΰ Παναμά.
Κατασκοπεϊαι, έρως, περιπέτειαι, συγκίνησις, άγωνία !

Σταθερή
στή δόξα
της
Άλλα...
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ΑΣΤΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
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Ή ΚΕΤΤΙ ΓΚΑΛΛΙΑΝ, ή ώραιοτάτη γαλλίς πρωταγωνί
στρια, θά έπισκιάση μέ τήν φωτοβόλον λάμψιν της όλους
τούς γνωστούς “άστέρας,,.
"Ενα φιλμ πού θά ένθουσιάση, θά συγκινήση, θά γοητεύση!

MAPI ΓΚΑΛΑΝΤ

Ταινία τής

METRO - GOLDWYN - MAYER

’Ένα Αριστούργημα πού θά μείνη άλησμόνητο!
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

25

ταινίαι έχουν ήδη άφιχθή έξ εκείνων πού θά διάθεση προς έκιιετάλλευσιν κατά ιήν έφετεινήν χειμερινήν περίοδον τόγραφεΐον τής

rOWKEP ΜΠΡΟΣ. ΦΕΡΪΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ». ί.

Έτησία....... Δρ. 100.—
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ

1

Έτησία
Δρχ. 250
At ουνδρομαί άπαραιτήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚίΝη.,.Μ , ul ΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΡΡΗΣΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Λ 924
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ!

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΥ

’Αρχισυντάκτης: ΒΕων Παπαμιχάλης
Γραφεία : ‘Οδός SQKPATOYS άριθ. 43

Ό στίχος...Δρ. 10.—
Ήσβλίς.... · 1000.—
Κατ’ αναλογίαν τά
κλάσματα.
’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι
διά δημοσιεύσεις αγγε
λιών διαρκείας.
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Μέχρι δέ τέλους Αύγούστου θά έχουν παραληφθή καί αί ύπόλοιπαι 25 ται"
νίαι ώς καί τά 30 περίφημα ΣΟΡΤΣ.

ΑΠΟ ΤΑ ΜΤΣΤ1ΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΩΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ»

ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ THS NANSY ΚΑΡΟΑ
Άπό τάς ΚΧΑύγούση
θά έχω μεν Γ
ρια τών πε|

,ιζουν επισ
τής εταιρίας,
ίλατών τό« ιαη ημιστικόν
και τά σενάΙεπτομερείας δι
* έκάστην ταινίαν.
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NATIONAL
PICTURES^

ΛΟΑΝ
ΑΝΑΒ^ΕΙΝΑΤΕ
m]AXo ©Α
ΤΑΙΝΙΑΣ μέ ΣΚ

ΟΥΣ ΕΠΟΧΗ
ΗΤΕ tax

^ΛΟΓΟΥΣ

ΟΊΛι

ΙΠΟΡΙΚΑΣ

ΟΘΕΣΙΑΝ πού θά καταπλήξη, καί μέ τεχνικά μέσα
πού γιά πρώτην φοράν παρουσιάζονται στην Ελλάδα.

ΚΑ©Ε ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ ©Α ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
^/ΙΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Δεδομένου δέ δτι η εκλογή τών ταινιών εγινε άπό τήν διετή παραγωγήν τών
ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ μας, ήτοι άπό 250 περίπου ταινίας.

Η ΠΟΙΙΟΤΗΧ ΤΟΝ ΕΦΕΤΕΙΜΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΙ
©Α ΕΟΤ^ΑΟ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ
ΣΗ Μ. Αί περισσότεροι ταινίαι μας θά είναι είς Γαλλικήν γλώσσαν

ΓΟΐΒΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ. ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΛΛ ΦΙΛΜΣ ΕΛΛΑΣ 1.1
ΠΑΤΗΣΙΟΝ 33

Τηλεγραφ. Διεύθυνσις:

ΟΘΗΝαΐ. (1οΝ ΠΛΤΟ/ΛΩ)

Τηλέφωνον: 28 541

Ένα αποκαλυπτικό άρ&ρο τής JEANNE ROUDOT

τήν σταδιοδρομία
και τήν ιδιωτική ζωή τής ώμορφης αυτής *
.«βεντέτας

Ναι. Δέν χοράει καμμιά αμφιβολία. Ή χαριτω
μένη Νάνου Κάρολ εΐνε μιά πολύ Ιδιότροπη γυναί
κα. Ωστόσο δλοι τήν άγαποϋν, γιατί εΐνε ώμορφη,
γιατί έχει υπέροχα ξανθά μαλλιά καί μεγάλα γαλα
νά κΓ έκφραστικά μάτια. ’Αγαπάει τούς θαυμαστός
της κι’ εΐνε πολύ εύγενικιά μαζύ τους, γιατί έχει
άγγελική καρδιά καί γιατί τής άρέσει νά τήν λα
τρεύουν.
— Γράψτε, μοΰ είπε δταν πήγα νά τήν έπισκεφθώ στή βίλλα της, δτι είμαι άπό τις «βεντέττες»
πού δέν μπορούν νά ζήσουν δίχως έρωτα. Προσπα
θώ, καθώς βλέπετε, νά χαρώ δσο μπορώ περισσό
τερο τήν έφήμερη ώμορφιά μου. *Ω, άν δλες ή γυ
ναίκες, κάνανε τή σκέψι δτι θά έρθη μιά μέρα πού
θά τις άπογοητεύση ό καθρέφτης τους, θά φρόντιζαν
νά χαροΰν τήν ώμορφιά τους. Δυστυχώς ή περισσό
τερες τήν άφίνουν νά μαραίνεται καί _νά σβΰνη, άρ·
κούμενες σ’ ένα βουβό θαυμασμό τών άνδρών καί
σέ μερικά άνοστα φιλοφρονήματα. ’Εμένα ώστόσο,
δταν μ’ άρέση ένας άνθρωπος, τόν κρατάω κοντά
μου ώς νά τόν βαρεθώ. "Επειτα χωρίζουμε σάν δυό
καλοί φίλοι, μέχρι νά μοΰ άνοιξη πάλι ή δρεξι !..
Κατάλαβα δτι, ή Νάνσυ Κάρολ έκείνη τή μέρα
είχε κέφι. Καί δέν έχασα φυσικά τήν εύκαιρία νά
τήν κάνω νά μοΰ διηγηθή τήν ιστορία της καί νά
μ’ άποκαλύψη γιά ποιό λόγο άδιαψορεΐ τελείως γιά
τις κακογλωσσιές πού λένε γι’ αύτήν. Τής είπα
λοιπόν :
— Μις Κάρολ, έχω έντολή νά γράψω έν’ άρθρο
γιά τήν Ιδιωτική ζωή σας. Επειδή δμως δέν πι
στεύω δσα λένε γιά σάς οί διάφοροι έχθροί σας, θά
σάς παρακαλοΰσα νά μοΰ διηγηθήτε έσεΐς τήν ιστο
ρία σας.
Ή γοητευτική «βεντέττα» ξέσπασε σ’ ένα ήχηρό
γέλιο.
— —έρω, ξέρω, παρετήρησε, μέ φαντάζονται σάν
νέα Μεσσαλίνα. Πόσο κουτοί εΐνε οί περίεργοι αύ
τοί ήθικολόγοι ' Πιστεύουν, δ,τι διαδίδεται είς βά
ρος μου καί κανείς ποτέ δέν θέλησε νά έξακριβώση
τήν άλήθεια. Κανείς δέν θέλησε νά παραδεχθή δτι
είμαι μιά άληθινή γυναίκα μέ αισθήσεις καί μέ καρ
διά. “Οτι μ’ άρέσει ύπερβολικά ό έρως. Βοηθήστε
με λοιπόν νά τούς τό άποδείξω. "Ετσι θά πάψουν
πειά νά μέ κατηγορούν καί θά φροντίσουν νά χρησι
μοποιήσουν κάπως καλύτερα τόν καιρό τους.
Κ’ ή Νάνσυ Κάρολ, άφοΰ άναψε ένα τσιγάρο
και ξαπλώθηκε σέ μιά άναπαυτική πολυθρόνα, κυττάζοντας τά σύννεφα τοΰ καπνοΰ, μοΰ διηγήθηκε
δλη τήν ιστορία τής ζωής της.

— Ή μητέρα μου μ’ έφερε στόν κόσμο, μοΰ είπε
στις 19 Νοεμβρίου 1907. ΤΗταν μιά κρύα καί παγω
μένη νύχτα πού θάμπωνε τά τζάμια τής κάμαρας
καί ξύλιαζε ατούς δρόμους τούς άλήτες. "Ισως αύ
τός ήταν ό λόγος πού φοβόμουνα νά έρθω στόν κό
σμο. Καθώς μοΰ διηγήθηκαν, δταν μεγάλωσα, χρειάσθηκε νά έρθη ένας διάσημος χειροΰργος γιά νά μέ
κάνη νά βγώ στό φώς. Ή μητέρα μου ύπέφερε τρο
μακτικούς πόνους έξ αιτίας μου, πράγμα πού δέν
μοΰ τό συγχώρησε ποτέ γιατί έγώ ήμουν ή άφορμή
πού έχασε τήν ώμορψιά της κΓ έγινε σάν κατσια
σμένο γατί I Μά τί έφταιγα, σάς παρακαλώ, έγώ,
άν ήταν δύσκολος δ τοκετός της ; ’Αλλά ή κοκκέτες γυναίκες πάντα εΐνε άχάριστες καί μιά τέτοια
ήταν κ’ ή μητέρα μου. Σ’δλη τή ζωή της κατόπιν
μέ βασάνιζε, γιατί ζήλευε τήν ώμορφιά μου. Τολ"
μοΰσα μάλιστα νά πιστεύω, δτι ίσως ήθελε νά γίνω
ένα γκρινιάρικο κι’ άσθενικό πλάσμα, γιά νά μέ
πετάξη στήν άγκαλιά μιάς γκουβερνάντας καί νά
μή κίνώ τόν θαυμασμό τών φίλων τοΰ πατέρα μου !
"Α, ήταν μιά τρομερή γυναίκα! Ό πατέρας μου τή
φοβόταν κΓ έκανε πάντα δ,τι τόν διέταζε, Τόν είχε
κάνει νευρόσπαστο. Ποτέ δέν τοΰ έπέτρεψε νά διαμαρτυρηθή γιά τή διαγωγή της. "Οιαν έμπαινε στό
σπίτι ό πατέρας μου, βούλωνε τ’ αύτιά του κΓ έκλει
νε τό στόμα του. "Ετσι γλύτωνε άπό τά νεΰρα της
καί τούς θυμούς της. Στήν αρχή βέβαια αύτά τά
πράγματα έγώ δέν τά καταλάβαινα Τό μόνο πού
μέ πείραζε, ήταν τό δτι ποτέ ή μητέρα μου δέν μ'
είχε φιλήσει. ΚΓ αύτό μ’ έκανε νά φαντάζωμαι δτι
δέν ήμουν παιδί της. Μά δταν μεγάλωσα, κατάλαβα
δλ’ αύτά τά πράγματα κΓ έξήγησα τήν κακή διαγω
γή της. Νά γιατί σήμερα άγαπώ τόν έρωτα: Γιατί
στερήθηκα τήν άγάπη στά παιδικά μου χρόνια
Είμαι κΓ έγώ άπό τά κορίτσια πού πάλαιψαν
σκληρά μέ τή ζωή, ώσπου νά μπορέσουν ν’ άναδειχθοΰν. Μά φαντασθήτε δμως τήν άπελπισία μου
δταν άνεκάλυψα ξαφνικά δτι μαζύ μέ τις άρετές,
τοΰ πατέρα μου είχα κληρονομήσει κι’ δλη τήν θερ
μή Ιδιοσυγκρασία τής μητέρας μου. Κατάλαβα τότε
δτι ήμουν χαμένη. Μάταια προσπάθησα ν’ άντιστα
9ώ. "Εμοιαζα σάν ένα ζωηρό κΓ άτίθασο άλογο πού
προσπαθούσαν νά τό συγκρατήσουν μέ χαλινάρια.
'Αναγκάσθηκα λοιπόν νά ΰποκύψω στή μοίρα μου
καί ν’ άφεθώ στήν τύχη μου.
Σέ ήλικία δεκαοκτώ χρόνων έγκατέλειψα τό
σπίτι μου γιά ν’ άκολουθήσω έναν ώμορψο νέο. "Υ
στερα άπό δυό μήνες δμως τόν άφησα στά κρύα τοΰ
λουτροΰ καί «έκλεψα» ένα φίλο του, "Ετσι σ’ ένα
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χρόνο μέσο κατώρθωσα ν’ άλλάξω δέκα άνδρες !
Κανείς τους δέν μοΰ είχε κάνει έξαιρετική έντύπωσι. Ώστόσο ό ένας άπ’ αύτούς ήταν πλούσιος κα'ι
συνδεόταν μέ άνθρώπους τών «στούντιο». Τόν κατά·
φερα λοιπόν νά μεσολαβήση νά μέ προσλάβη μιά
κινηματογραφική έταιοείαμέ τόν...μεγάλο μισθό τών
πέντε δολλαρίων τήν έβδομάδα. Μά έγώ κατάλαβα
δτι είχα βρήτό δρόμο μου καί δέν στενοχωριόμουν.
Εκείνον άκριβώς τόν καιρό γνώρισα τόν δημο
σιογράφο Τζάκ Κίρκλαντ. "Ηταν ένας τετραπέρατος
ντέτεκτιβ, Ικανός νά καταφέρω καί τό διάβολο νά
τοΰ δμολογήση τΙς κατεργαριές του. Μ’ άρεσε γιά
τόν ήσυχο χαρακτήρα του καί τοϋ πρότεινα νά μέ
κά-η γυναίκα του. Τό δέχθηκε γιατί μ’ άγαποϋσε.
Αύτός δ γϊμος μοΰ έφερε τύχη. Μέσα σέ λίγο χρο
νικό διάστημα, έγινα διάσημη «βεντέττα». "Ετσι «γύ
ρισα» ένα σωρό έργα, μεταξύ τών όποίων τό «Χορό
τής Ζωής», τόν «“Ανθρωπο ποΰ Σκότωσα», τόν «Άγ
γελο τής Νύχτας» καί άλλα. Τώρα πειά ήμουν πολύ
πλούσια καί μπορούσα νά ικανοποιώ δλες τις ίδιο
τροπίες μου. Μά αύτό δέν άρεσε στόν άνδρα μου,
πού ήταν ένας θετικός άνθρωπος καί μιά μέρα μοΰ
δήλωσε:

— Μπορεί νά είσαι μεγάλη «βεντέττα» καί νά
σέ θαυμάζουν ένα σωρό άνόητοι, μά δέν θά σοΰ
έπιτρέψω ποτέ νά μέ κοροϊδέψης. Τή μέρα πού θά
μέ βαρεθής, θέλω νά μοΰ τό πής άμέσωςΤοΰ τό ύποσχέθηκα βέβαιη δτι δέν θ’ άνεκάλυπτε τά σκάνδαλά μου, γιατί μοΰ είχε έμπιστοσύνη.
Έτσι πέρασαν έφτά χρόνια. Σ’ αύτό τό διάστημα,
έγώ είχα γνωρίσει έκατό «συζύγους», ξανθούς, μελαχροινούς καί κάθε έθνικότητος. ηαφνικά, έκεϊ πού
δέν τό περίμενα, δ Κίρκλαντ μοΰ είπε ένα πρωί,
τήν ώρα τοΰ προγεύματος :
— Άκόμη λοιπόν δέν έ^εις τό θάρρος νά μοΰ
πής δτι έπαψες νά μ’ άγαπςτς;
— Μά σέ λατρεύω, σάν άθώα κι’ άνίδεη γυ
ναίκα.
Ό άνδρας μου τότε άτάραχος έβγαλε τό καρνέ
του καί μοΰ Απαρίθμησε δλες τις παληανθρωπιές
πού τοΰ είχα κάνει στά έφτά χρόνια τής συμβιώσεώς μας. Έγώ τά έχασα καί προσπάθησα νά δικαι
ολογηθώ. Μά έκεΐνος μ’ έμπόδισε :
— “Ασε πειά τις ψευτιές κα’ά μέρος, μοΰ είπε.
Ποτέ δέν μπόρεσες νά μέ κοροϊδέψης. Μά είχα τήν
ύπομονή νά σ’ άφήνω νά στραβοπατςίς, μέ τήν έλπίδα δτι θά βαρυώσουν στδ τέλος. Μά βαρυέται κα
νείς τόν έρωτα; Έτσι χωρίσαμε.
Γιά νά διασκεδάσω λοιπόν τή στενοχώρια μου
παντρεύτηκα άμέσως τόν έκδότη Μπόλτον Μάλορν.
Άλλ’ αύτός ήταν τόσο κουτός, πού έπειτ’ άπό ένα
μήνα τόν χώρισα.
Έζησα άρκετό καιρό μόνη μέ τούς φίλους μου.
Ξενυχτοΰσα στά διάφορα κέντρα, έκανα ένα σωρό
τρέλλες καί κάθε βράδυ άφηνα στήν τύχη νά μοΰ
Φέρη κοντά μου τό σύντροφο τής μοναξιάς μου. Μά
δταν μ’ έπιαναν ή μελαγχολίες μου σκεφτόμουν
πάντα τόν Τζάκ Κίρκλαντ, πού ήταν ένας Αληθινός
άνδρας.
Κι’ δταν είδα δτι δέν μποροΰσα πειά νά ύποφέρω τό χωρισμό του πήγα καί τόν βρήκα γιά νά τόν
παρακαλέσω νά μέ πάρη πάλι στό...σπίτι του "Εκεί
νος έμεινε λίγη ώρα σκεφτικός κι’ϋστερα μοΰ είπε:
—_Ή άλήθεια είνε δτι κι’ έγώ δέν έπαυσα νά σ’
άγαπώ. Μά φοβάμαι τό χαρακτήρα σου. Είσαι Ικα
νή ν’ άρχίσης πάλι τά ίδια. Γι’ αύτό σοΰ προτείνω
νά ζήσουμε σάν φίλοι.
Κλείσαμε_τή συμφωνία μας μ’ ένα παθητικό φιλί.
’Από τότε ζοΰμε εύτυχισμένοι. Άλλά έγώ δέν μπο
ρώ νά φρονιμέψω. Καί γι’ αύτό πολύ φοβοΰμαι δτι
μιά μέρα θά μοΰ δώση πάλι δ Κίρκλαντ...τά παπού
τσια στό χέρι I»
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ΑΜΕΡΙΚΗ
—Ή Ντολόρες ντέλ Ρίο θά είναι ή πρωταγωνί
στρια τοΰ φιλμ «Ρωμάντζο σ’ ένα γυάλινο σπίτι», είς
τό δποΐον θά κάμη τήν πρώτην έμφάνισίν της ή πε
ρίφημος Αεροπόρος Έβερετ Μάρσαλ.
—Ή Μπέτ Ντάβις θά είναι ή σύντροφος τοΰ Πώλ
Μοΰνι είς τό φίλμ «Δόκτωρ Σωκράτης».
— Μετά τήν έπιτυχία τοΰ έργου «G-men» «γυρί
ζουν» ένα άνάλογον φιλμ μέ γυναίκες, τό «G—wo
men».
—Ή Κλωντέτ Κολμπέρ πρωταγωνιστεί είς τό
φίλμ «Εΰκολη ζωή».
ΑΓΓΛΙΑ
Ή Άννα Στένν θά «γυρίση» είς τό Λονδίνον τό
φιλμ «Τό Κίτρινο Διαβατήριο», έργον τό δποΐον
τήν άνέδειξεν εις τήν Ρωσσίαν.
ΓΑΛΛΙΑ
Ή Μαρσέλ Σαντάλ θά είναι ή ήρωΐς είς τήν κι
νηματογραφικήν διασκευήν τοΰ περιφήμου μυθιστο
ρήματος τοΰ Ντεκομπρά «Ή μαντόνα τών σλήπιγκς».
Είς τήν Αγγλικήν έκδοσιν τόν ίδιον ρόλον θά τόν
έρμηνεύση ή Τάλουλα Μπάνκχεντ. Καί εις τάς δυό
έκδόσεις τόν ρόλον τοΰ ζεν-πρεμιέ θά κρατήσω δ
Ντούγκλας Φαίρμπανκς υίός.
—Είς τήν «Λουκρητίαν Βοργίαν» πού θά «γυρίση»
δ Άμπέλ Γκάνς, έπί ένός σενάριο τοΰ Λεοπόλδου
Μαρσάν, θά πρωταγωνιστήσω ή Έντβίζ Φεγιέρ.
—Ή Άνναμπέλλα καί δ Πιέρ Μπλανσάρ θά είναι
οί πρωταγωνισταΐ τοΰ φίλμ «Πόλεμος καί Ειρήνη»,
τό όποιον είναι έμπνευσμένον άπό τό δμώνυμον έρ
γον τοΰ Τολστόϊ.
—Ό Κόνρατ Φάϊτ θά είναι ό πρωταγωνιστής τοΰ
«Καταραμένου Τσάρου» τοΰ Βλαδιμήρου Στρίσβσκη.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

—Ό Έριχ Ένγκελ κινηματογράφε! μίαν δια
σκευήν τοΰ περιφήμου «Πυγμαλίωνος» τοΰ Μπέρναρ
Σώ, μέ τήν Τζέννυ ΓιοΟγκο καί τόν Γκούσταφ
Γ κρίντγκενς.
—Ό Κάρλ Φραΐλιχ «γυρίζει» τό φίλμ «Τζάκ Μόρτιμερ» μέ τόν Άντόλφ Βόλμπρικ καί τήν Μαρί
Λουΐζ Κλαούντιους.
—'Η Ρενάτε Μύλλερ θά είναι ή πρωταγωνίστρια
ένός μεγάλου φιλμ τό δποΐον «γυρίζεται» στή Γερ
μανία μέ θέμα τήν ζωήν τοΰ περιφήμου ποιητοΰ
Γκαΐτε.

ΚΙΝΕΖΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ
Ό διάσημος Κινέζος ηθοποιός Καίϋ Λοϋχε, ό ό
ποιος έθαυμάσθη είς τήν άριστουργηματικήν ται
νίαν τής Γκάρμπο «*Ο πέπλος τοϋ μυστηρίου» πρό
κειται νά έπανεμφανισθή είς τήν νέαν ταινίαν τής
«Μέτρο - Γκόλντουϊν - Μάγιερ» «Νεανική αγάπη».
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

-Ό κ. Στάμος Σταμέλος τέως διευθυντής
τής Φόξ Φίλμ, έπανήλθεν τήν παρελθοΰααν
έβδομάδα έκ τοϋ άνά τήν Ρώμην καί Παριαίους
ταξειδίου του.
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ΑΜΕΡΙΚΗ

ΗΝΩΜΕΝΟΙ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

—«Άνάστασις» (We live again) μέ τήν "Αννα
Στέν, «Kid Millions» μέ τόν “Εντυ Κάντορ, «Τό Μυ
στικόν τής Μις Ούΐνταμ», «Καρδινάλιος Ρισελιέ» μέ
τόν Τζώρτζ “Αρλικ, «Φολί-Μπερζέρ» μέ τόν Σεβσλιέ, «Ό Σιδηροΰς Δούξ- μέ τόν “Αρλις. «Transatlantic
Merry Go Round», «Ό μεγάλος Μπάρνουμ» μέ τόν
Μπήρρυ, «Ό τελευταίος τζέντλεμαν», «_’Επανάστα·
σις στάς ’Ινδίας» μέ τόν Κόλμαν, «ΠαλοΟκα» μέ τήν
ΛοΟπε Βελέζ, «Γαμήλιος νύχτα» κ. ά.
ΦΟΞ ΦΙΛΜ COPR
«Ό μικρός συνταγματάρχης» μέ τήν Σίρλεϋ
Τέμι,λ,, «Ή Α. Μ. ή Μόδα» μέ τήν Τούττα Ρόλφ,
«Ρωμάντσο» μέ τόν Νίνο Μαρτίνι, «Κάρλι Τάπ
*
μέ
τήν Σίρλεϋ Τέμπλ καί τόν Τζών Μπόλς, “Μέσα στή
Θύελλα,, μέ τήν Ρόσελ Χούντσον, “Ή Κόλασις,, μέ
τόν Σπένσερ Τρέϊσυ, “Τό ταγκό τοΰ Θανάτου,, μέ
τήν Κέττι Γκαλλιάν, “Τά Μυστήρια τών Παρισίων,,
“Ραμόνα,, μέ τόν Τζίλμπερ Ρόλαντ, “Ό Τσάρλι
Τσάν στήν Αίγυπτο,, μέ τόν Ούώρνερ “Ολαντ, “Μετροπόλιταν,, μέ τόν Λώρενς Τίμπετ. κ. ά.
ΜΕΤΡΟ ΓΚΟΛΝΤΟΥ Ϊ Ν

“Βαμμένος πέπλος,, μέ τήν Γκάρμπο, “Άννα
Καρένινα., μέ τήν ιδίαν, "ΕϋΘυμη χήρα,, μέ τόν Σε
βαλιέ, “Μίςς Μπά„ μέ τήν Νόρμα Σήρερ, «Ή Νήσος
τών θησαυρών» μέ τόν Ούάλλας Μπήρρυ, ‘‘Δαυίδ
Κόππερφιλντ,, τοΰ Ντίκενς, "Χόλλυγουντ Πάρτυ,,
«Ή άστατη γυναίκα» μέ τήν Κράουφορντ, «Skyscaper Souls» “Chained,, μέ τήν Κράουφορντ, “θά παν
τρευτώ ένα έκατομμυριοΰχον,, μέ τήν Χάρλοου,
Έύτυχισμένες μέρες,, “Σεκόϊα,, “Τό μυστήριον τοΰ
τραίνου,, “Ρόδον τοΰ μεσονυκτίου,, ’’Babes in Toy
land,, “The Vagabond Lady,, κ. ά.
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ

“Έλ Μαντατόρ,, “Μιά διαβολική γυναίκα,, “Τώ
ρα καί πάντα,, «Ή δεσποινίς τοΰ τηλεφώνου,, “Τρεις
ήμέρες στούς ζωντανούς,, “ΟΙ τρεις λογχοφόροι τής
Βεγγάλης,, «Ό φλέγόμενος ποταμός», _“Άπειλαί„
“Καπρίτσια γυναικών,, “Τά μυστήρια τοΰ Λονδίνου,,
““Εγκλημα χωρίς πάθος,, “Μιά καλή δουλειά,, “Πτε
ρά στή σκιά,, «Ή γυναίκα καί τό νευρόσπαστο» μέ
τήν Μάρλεν Ντήτριχ, “Η τελευταία ροΰμπα,, μέ τήν
Καρόλ Λομπάρ, “Διαβολική καταδίωξις,, “Πηγαιμός
κΓ έρχομός,, “Μισσισσιπί,, “θέλω νά γίνω Κυρία,,
μέ τήν Μαίη Ούέστ κ. ά.
ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ
“Τό κιβώτιον τής Βομβάης,, "Τ’ αγόρι τοΰ ναυτικοΰ., "Τελευταΐον Κεψάλαιον,, “Καί αύριο ;,, “Άπό
τό δράμα στή ψευτιά,, “Εικόνες τής ζωής,, “Ό ιππό
της τής Κοιλάδος τοΰ (θανάτου,, “Τό μοναδικό ψέμ
μα„ «Ό Αντικαταστάτης·, “Αιχμάλωτος έρως,, «Ή
θυσιασθεϊσα,, “Τό μυστήριο τοΰ μαύρου δωματίου,,
«Ή γυναίκα τοΰ Φρανκενστάϊν· κ. ά.
ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ-ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ

“Μανταλάκ,, “Massacre,, “Ιδού τό Ναυτικό !„
“Ακούω,, (I’ve got your number), “Γυναίκες,, “Ακτί
να έρωτος,, “Μαύρη τρέλλα,, “Απομνημονεύματα
"Αγγλου Αστυνόμου,, “G-men„ “Χρυσόμυιγες 1935,,
“Άνδρας 40 χρόνων,, “"Ενας μοντέρνος ήρως„ «Έ_πιστροφή τής φλόγας,, “Μυστικός γάμος,, ’’Σκιά τοΰ

παρελθόντος,, “Δεσποινίς Στρατηγός,, “Νύχτες πε
ριπετειών,, “Αί χήραι τής Χαβάνας,, “ΆγαποΟσα μιά
γυναίκα,, “Ή γλυκειά Άντελίνα,, κ. ά.
R. Κ. Ο.
«Άνν Βίκερς», “Μις Κάρροτ,, “Είδύλλιον ύπό
τάς στέγας,, “Μικρός Υπουργός,, (Κάθριν Χέπμπουρν),
“Ρωμάντσο στό Μανχάτταν,, (Φράνσις Λέντερερ), «’Η
χαμένη περίπολος», “Ρομπέρτα,, (Ίρέν Ντάν), “Ραγι
σμένες καρδιές,, (Μπουαγιέ — Χέπμπουρν), “Μπέκυ
Σάρπ,, (έγχρωμος), “Αί τελευταίοι ήμέραι τής Πομ
πηίας,, “Η ζωντοχήρα,, (Τζίντζερ Ρόγκερς), “Τρεις
Σωματοφύλακες,, κ. ά.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΥΦΑ

«Άτσίγγανος Βαρώνος» (Άντολφ Βόλμπρυκ),
“Ό διάβολος στό μπουκάλι,, (Π. Μπλανσάρ), Άμφιτρύων,, (Βίλλυ Φρίτς, Πάουλ Κέμπ), “Οί άγαμοι σύ
ζυγοι,, “Τζόννυ, μοδίστα,, “Τό ΜαΟρο ρόδο,. (Χάρβεϋ), “Ό νεαρός κόμης,, (Άννυ "Οντρα), ‘‘01 γάμοι
τοΰ Φιγκαρώ,, “Απρίλης, Απρίλης Ι„ (Καρόλα Χόχν)
καί δύο φίλμς μέ τόν Χάνς Άλμπερς.
ΓΑΛΛΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑΙ
“Κήν„ τοΰ Μαρσέλ Λερμπιέ παραγωγής Άλμπατρός, “Πόλεμος καί σπαθί,, τοΰ Τολστόϊ παραγωγής
Henri Ullmann μέ τήν ’Ανναμπέλλα, “Ή Μαντόνα
τών Σλήπιγκ,, τοΰ Ντεκομπρά μέ τήν Μαρσέλ Σαν
τάλ, παραγωγής Invicta Film. “Λουκρητία Βοργία,,
τοΰ Άμπέλ Γκάνς μέ τήν Έντβίς Φεγιέρ, “Ναπολέ
ων Βονάπάρτης,, τοΰ Άμπέλ Γκάνς, “Ένας άνθρω
πος στόν χρυσόν,, μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τήν Σούζυ Βερνόν, «"Ολα τά πιάνω» μέ τόν Φερνάν Γκραβέ, “Ευτυχής περιπέτεια, μέ τήν Τάνια Φεντόρ πα
ραγωγής S.A.F.O , «Άπαγωγεΐς» μέ τήν Ντίτα Πάρλο, σκηνοθεσία Ντιμίτρι Κιρσάνωφ, “Τάρας Μπούλμπα„ παραγωγής Q. G. μέ τόν Χάρρυ Μπώρ, “Συνα
γερμός,, παραγωγής Imperial Film μέ τήν Άννα
μπέλλα καί τόν Βικτώρ Φρανσέν, “Στένκα Ραζίν,,
παραγωγής Badal, “Στραντιβάριους,, παραγωγής
Τόμπις μέ τόν Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, “Μιχαήλ Στρογκώφ„ παραγωγής Τόμπις, “Οί νέοι άνορες,, μέ τόν
Χάρρυ Μπώρ παραγωγής έπίσης Τόμπις, «Ή παρέλασις τών τεσσάρων» μέ τήν Ρενέ Σαίν Σύρ, «*_Η
πριγκήπισσα Τάμ Τάμ» μέ τήν Μπαίκερ παραγωγής
Arys κλπ.

Η ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΝΤΝΕΥ QI ΡΑΜΟΝΑ
Τό περίφημον έργον «Ραμόνα», τό όποιον τόσην
έπιτυχίαν έγνώρισεν είς τήν Ελλάδα πρό έξαετίας,
έκινηματογραφήθη έκ νέου εις τήν Αμερικήν, ύπό
τής «Φόξ». Ή ώραία παθητική Ιστορία τής Ινδής
μιγάδος καί τοΰ λευκοΰ, κάτω άπό τόν μαγευτικόν
ούρανόν τής Καλίφορνίας θά ξαναζωντανεύσω καί
πάλιν έμπρός εις τούς μαγεμμένους μας δφθαλμούς.
Είςτόν ρόλον τής «Ραμόνας» έμφανίζεται,κατόπιν
μακράς Απουσίας ή γοητευτική _Συλβία Σύντνεϋ, ή
Αλησμόνητη «Μπαττερφλάϋ» τοΰ δμωνύμου φίλμ.
Είναι άναμφισβήτητον δτι ή Σύντνεϋ ήτο ή καταλληλοτέρα διά τόν ρόλον αύτόν. Παρά τό πλευρόν
της συμμετέχουν δ Τζίλμπερ Ρόλαντ καί ό Πιέντρο
Τζεντίλε.

«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΦΙΛΜ

“ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ..

Δέν έπρόφθασε άκόμη τό Χόλλυγουντ νά ουνέλθη
άπό τήν έπιδρομήν τοΰ όμιλοΰντος κινηματογράφου, ό
όποιος τόοην άναστάτωσιν έπέφερε είς τήν βωβήν ίως
τότε 7ην τέχνην καί απειλείται ήδη νέα έπανάστασις
μέ τά έγχρωμα φίλμ
Έπί μακρά έτη οί έφευρέται προσεπόθησαν νά δαμά
σουν τά χρώματα καί νά τά θέσουν είς τήν υπηρεσίαν
τοΰ κινηματογράφου. Τάς προσπάθειας των αύτάς τάς
εΐδσμεν ύπό διαφόρους μορφάς έγχρωμων φίλμ, κατά τό
μάλλον καί ήττον έπιτυχεΐς. Φαίνεται δμως δτι κάτι
έγινε έπί τέλους, καί μία τελευταία ταινία έγχρωμος, τό
• Μπέκυ Σάρπ», τό όποιον προεβλήθη είς τό Χόλλυγουντ
καί έκεϊθεν είς δλην τήν Αμερικήν, έχει ίκονοποιήση
καί τούς πειό δύσκολους.
Οί δημιουργοί τής τελευταίας λέξεως τοΰ εγχρώμου
φίλμ, κατώρθωσαν νά άποδώσουν δλας, άκόμη καί τάς
πειό σπανίας χρωματικός άποχρώσεις, καί τό «χρωματι
κόν, αύτό, δργιον», δπως τό άποκαλοΰν οί ίδικοί, αποτε
λεί ίσως τό μειονέκτημα τοΰ νέου φίλμ, διότι τά μάτια,
συνηθισμένα άπό τά παλαιά άσπρα καί μαύρα φίλμ, κου
ράζονται άπό τό έγχρωμον.
Οί ειδικοί έν τοτ'.τοις λέγουν δτι καί αύτό εΐνε ζήτημα
συνήθειας, καί δτι δταν δλα τά φίλμ εΐνε έγχρωμα δέν
θά γίνεται ή σΰγχρισις αύτή μέ τό φίλμ αύιό τών «φωτο
σκιάσεων», ποΰ έδωσε πράγματι μέχρι τοΰδε, καλλιτε
χνικός δημιουργίας.
’Εκείνο τό όποιον ιδιαιτέρως έ «διαφέρει τό Χόλλυ
γουντ εΐνε δτι έπέρχεται πλήρης άνατροπή τών συνθη
κών τοΰ “γυρίσματος,, δτι νέα χρωματικά «έφφέ» κοί μακιγιαρίσματα αντιμετωπίζονται καί δτι ολόκληρα τά άποθέματα τών παλαιών ντεκόρ καθί τανται άχρηστα. Καί
πρόκειται περί έκατοντάδων εκατομμυρίων δολλαρίων.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΛΩΡΕΝΣ ΤΙΜΠΕΤ

0 ΝΟΕΛ ΚΟΟΥΑΡΝΤ ΚΑΙ ΤΟ "ΚΑΒΑΛΚΑΝΤ,,
"Ο Νόελ Κόουαρντ, δ περιφημότερος τών συγχρόνων
Άγγλων δραματουργών, ό συγγραφεύς τής «Καβαλκάντ»
καί πολλών άλλων έργων, ετοιμάζει τώρα ένα νέον έργον,
τό όποιον θά εΐνε τό μεγαλείτερον, άλλά καί τό πρώτοτυπώτερον έξ δλων τών έργων, πού έπαίχθησαν ποτέ είς
τό θέατρον.
Τό έργον αύτό θά έχη διάρκειαν εϊκοσιν ωρών. Θά
παίζεται δηλαδή έπί επτά συνεχείς έσπέρας. Ώς θέμα
έχει τήνιστορίαν μιας οικογένειας μεταναστών, είς τήν
’Αμερικήν, κατά τήν διάρκειαν 45 έτών. Κάθε βράδυ θά
περιγράφεται μία χρονική περίοδος πέντε έτών.
Τό Μαραθώνειον αύτό θεατρικόν έργον έκρ ιτήθη
ήδη άπό τό Γκΐλντ·Θή .τερ τής Νέας Ύόρκης, οί δέ
φίλοι τοΰ Νόελ Κόουαρντ έχοιτες έμπιστοσύνην είς τήν
καταπληκτικήν παραγωγικότητα τοΰ συγγρι.φέως, πιστεύ
ουν δτι θά εΐνε έτοιμον έντός ένός μηνός.
Έπί τή εύκαιρίςι άς άναφερθή, δτι είς τό Λονδΐνον
έγινε τήν παρελθυΰσαν Πέμπτην μία ενδιαφέρουσα δίκη,
σχετικώς μέ τό έργον «Καβαλκάντ». Δύο ’Αγγλοι θεατρώναι, οί όποιοι είχον έζοδεύσει 8 χιλιάδας λιρών διά νά
παίξουν τό έργον έν περιοδείφ, έζήτησαν άποζημίωσιν
διότι ταύτοχρόνως τό ίδιον έργον προεβάλλετο ώς ταινία
είς τούς κινηματογράφους, πράγμα πού τούς έζημίωσεν
άναμφισβητήτως.
Τό δικαστήριον άνεγνώρισε τό δίκαιον τών μυνητών
καί έπεδίκασεν εις αυτούς άποζημίωσιν 5 χιλιάδων λιρών,
τήν όποιαν θά πληρώσουν ό έπιχειρηματίας τοΰ θεάτρου
Κόχραν καί ή διεύθυνσ.ς τοΰ θεάτρου Ντρούρκ Παίην,
οΐτινες έχουν άναλάβει τήν διά παντός τρόπου έκμετάλλευσιν τοΰ έργου.
Κατά τήν διάρκειαν τής δίκης άπεκαλύφθη, δτι μόνον
διά τήν κινηαατογράφησιν τής «Καβαλκάντ» ύπό τής
Άμεριμανικής ’Εταιρείας Φόξ Φίλμ ό συγγραφεύς Νόελ
Κόουανρτ έλαβε τό κάθε άλλο παρά εύκαταφρόνητον
ποσόν τών 100 χιλιάδων δολλαρίων (περί τά δέκα έκαομμύρια δραχμών).
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΔΙΑ ΤΗΝ "ΦΟΞ..
Ή “20the Century,, ή όποία, ώς γνωστόν συνεχωνεύθη μέ τήν “Φόξ,, άνέλαβε τό “γύρισμα,, τών
δκτώ πρώτων ταινιών της. Μεταξύ αύτών σημειώνομεν ιδιαιτέρως τό φίλμ “Μετροπόλιταν,, τοΰ όποιου
τήν σκηνοθεσίαν άνέλαβεν ό διάσημος Ρώ-ισος ρεζι
σέρ Ρισάρ Μπολεσλάρσκι.
Είς τό φίλμ αύτό, τό όποιον “γυρίζεται,, έπί τή
βάσει ένός πρωτοτύπου σενάριο τών Τζώρτζ Μά
ριον καί Μπέςς Μέρεντιθ, πρωταγωνιστεί ό μεγάλος
βαρύτονος Λώρενς Τίμπετ, γνωστός μας ήδη άπό
τά φιλμ ‘“Έρως Τσιγκάνων,, καί “Μελωδία τής άγάπης„. Είς τό “Μετροπόλιταν,, δ Λώρενς Τίμπετ θά
τραγουδήση μιά σειρά άπό ώραιότατες άριες γνω
στών μελοδραμάτων, μεταξύ τών δποίων άναφέρομεν, τό τραγούδι τοΰ Τορεαντόρ άπό τήν “Κάρμεν,,
τόν “Πρόλογον,, τών “Παληάτσων,, καί τήν περίφη
μη άρια τοΰ “Κουρέως τής Σεβίλλης,,.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ
ΣΚΛΝΛΥΝΑΥΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
Ή ώραιοτάτη Τούττα Ρόλφ, περίφημος Σκανδυ·
ναυίς καλλιτέχνις τοΰ μουσικοΰ θεάτρου, εύρίσκεται
άπό μηνών στό Χόλλυγουντ ύπογράψασα συμβόλαιον μετά τής μεγάλης έταιρίας «Φόξ». Ώς πρώτον
έργον διά τήν παρουσίασίν της είς τόν κινηματο
γράφον, έξελέγη τό έργον “Η Α. Μ, ή Μόδα,,. Ή
“Φόξ,, έφρόντισεν ώστε τό φίλμ αύτό νά είναι κάτι
τό πραγματικώς έξαίρετον, ώστε νά έπιβάλη εύθύς
έξ άρχής είς τόν κινηματογραφικόν κόσμον τήν
Τούττα Ρόλφ. Σκηνοθέτης είναι ό περίφημος Χάρρυ
Λάχμαν καί σύντροφος τής Σκανδυναυής “στάρ,, δ
συμπαθέστατος Κλάίβ Μπρούκ. Είς τό “Η Α. Μ. ή
Μόδα,, ή Τούττα Ρόλφ, έκτός τής χορευτικής της
δεινότητας καί τής τέχνης τοΰ τραγουδιού της, θά
έχη τήν εύκαιρίαν νά έπιδείξη δλην τήν κλίμακα
ένός πλουσίου δραματικοΰ ταλέντου

0 ΝΙΝΟ ΜΑΡΤΙΝΙ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜ)ΓΡΑΦΟΝ
Οί ιθύνοντες τήν “Φόξ,, πάντοτε είς άνίχνευσιν
νέων ταλέντων, άνεκάλυψαν δτι δ περίφημος τενό
ρος τοΰ “Μετροπόλιταν,, τής μεγαλυτέρας “Οπερας
τοΰ Κόσμου, παρουσίαζε μεγάλας δυνατότητας διά
τόν κινηματογράφον. “Ετσι ύπεγράφει ένα συμβόλαιον δι’ ένα πρώτον δοκιμαστικόν φίλμ. Τό άποτέλεσμα ύπήρξε καταπληκτικόν. Κατόπιν τούτου ή
“Φόξ,, ύ,τέγραψε μακροχρόνιον συμβόλαιον μετά τοΰ
περιφήμου τενόρου. Μόλις τελειώσει τό φίλμ “Ρωμάντσο,, είς τό όποιον πρωταγωνιστεί, καί τό όποι
ον λέγεται δτι θά είναι άπό τά ώραιότερα μουσικά
έργα πού παρουσίασεν δ κινηματογράφος μέχρι σή
μερον, δ Νίνο Μαρτίνι θά έμφανισθή είς ένα άλλο
μεγάλο έργον τοΰ δποίου ό τίτλος δέν έγνώσθη
άκόμη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΈΤΑΙΡΟΣ διά Κινημαιο
γράφον κείμενον Τξω τοΰ Πειραιΰς. Κεφάλαια
καί ηροβωπική έργασία άπαραίτηια. Πληροφο
ρίαι είς τά γραφεία μας.

ΝΕΑ

ΒΑΒΥΛΩΝ
TTaggytoyi), Γάμοι χαί Διαζύγια

Ένφ ή γερμανική πρωτεύουσα διέρχεται μιά πε
ρίοδο πρωτοφανών κυνικών καυμάτων, ένφ οί έργασίες στά γραφεία, στις έπιχειρήσεις, στά καταστή
ματα έχουν σχεδόν παραλύσει άπό τήν υπερβολική
ζέστη, μέσα στήν όποία ψήνονται έπί δύο βδομάδες
τώρα οί Βερολινέζοι, στό προάστειο τοΰ Βερολίνου
Νόϊ-Μπάμπελσμπεργκ, δπου βρίσκονται τά τεράστια
κινηματογραφικά άτελιέ τής «Οδφα», ή έργασίες διά
τήν έτοιμασία καί γιά τήν άποπεράτωσι τών φίλμς,
πού’.θά προβληθοΰν τόν χειμώνα, παρά τήν άφόρητη
ζέστη, συνεχίζονται έντατικά. Τά στούντιο άνοίγουν
στάς 6 τό πρωί καί κλείνουν τό βράδυ στάς 10 Κατά
τό Ιόωρο αύτό διάστημα, άπό τόν σκηνοθέτη ώς τόν
τελευταίο κομπάρσο δλοι δουλεύουν άκατάπαυστα,
γιατί δ καιρός έπείγει. ’Αρχές Σεπτεμβρίου, τόσο
στή Γερμανία, δσο καί στις άλλες χώρες τής Κεν
τρικής Εύρώπης θότάνοίξουν πάλι τά μεγάλα χειμε
ρινά κινηματοθέατρα καί οί αίθουσες τους θά κατακλυσθοΰν άπό τά πλήθη τών θαυμαστών καί όπαδών
τής τέχνης τοΰ κινηματογράφου, πού τέσσερες μή
νες τώρα τόσον τόν έστερήθησαν. “Ετσι καί ή «Οΰ·
φα» ή μεγαλείτερη έταιρία κινηματογραφικής πα
ραγωγής τής Εύρώπης—πρέπει άπό τά τέλη τοΰ Αύ·
γούστου νά έχη έτοιμάσει τίς_νέες ταινίες της πού
θά προβληθοΰν κατά τόν χειμώνα. Καί οί^νέες αύτές
ταινίες μάς ύπόσχονται πολλά. ’Ασφαλώς οί ’Αθη
ναίοι θά άνυπομονοΰν νά μάθουν τί τούς ετοιμάζει
γιά τόν φετεινό χειμώνα ή «Ούφα». Ή εύλογη περιέργειά τους δέν είνε έντελώς δύσκολο νά ικανοποιηθή.
Καί πρώτα-πρώτα, τό σπουδαιότερο νέο τής κι
νηματογραφικής περιόδου πού θ’ άρχίση θά εΐνε
άσφαλώς ή έμφάνισις τής τόσο άγαπημένης στό εύρωπαίκό κοινό Λίλιαν Χάρβεϋ, τής Λίλιαν, πού έπει
τα άπό δύο όλοκλήρων χρόνων άπουσία στό Χόλ
λυγουντ, ξαναγύρισε στό Βερολΐνον, άπογοητευμένη
άπό τήν ’Αμερική, άλλά καί ένθουσιασμένη γιατί
θά μπόρεση πάλι νά παίξη στήν «Οϋφα» στούς ρό
λους έκείνόυς, πού ταιριάζουν στό ταλέντο της καί
στήν καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία. Καί φυσικά,
παρτενέρ της στό πρώτο φίλμ πού θά «γυρίση» έφέ
τος—δ τίτλος του δέν έχει άκόμη καθορισθή—θά
εΐνε—ποιός άλλος;—δ Βίλλυ Φρίτς.
Άλλά δέν εΐνε μόνον ή Λίλιαν Χάρβευ, τό παληό, άλλά πάντα φωτεινό άστέρι, πού θά έμφανίση
τόν χειμώνα ή «Οΰφα· στήν κινηματογραφική της
παραγωγή. Ό γερμανικός κινηματογράφος έπλουτίσθη καί μ’ ένα άλλο άστρο πρώτου μεγέθους,, τήν
ώραιωτάτη καί γλυκυτάτη Λύντα Μπαάροβα^ Οί ’Α
θηναίοι είχαν ήδη κατά τόν περασμένο χειμώνα τήν
εύκαιρία νά τήν θαυμάσουν καί ώς ήθοποιό καί ώς
έξαιρετική γυναίκα στό φίλμ «Βαρκαρόλα». Ή ,ται
νία αύτή ήταν ή πρώτη, στήν όποια έπαιξε ή Λύντα
καί ή έπιτυχία της ύπήρξε τόσο μεγάλη, ώστε άμέ
σως κατόπιν τήν προσέλαβε ή «Ουφα» καί τής άνέθεσε νά παίξη τόν πρώτο ρόλο στήν _πρώτη φιλμοπερέττα πού θά «γυρίση» έφέτος καί τής όποιας δ τί
τλος εΐνε «Τό διαβολόπαιδο».
Τό φιλμ αύτό, άν κρίνη κανείς άπό τούς πρωταγωνιστάς του,— έκτός τής Μπαάροβα, πρωταγωνι
στούν δ Γκούσταβ Φραϊλιχ, πού θά εΐνε τό «Διαβο
λόπαιδο», δ περίφημος Γκεόργκ Άλεξάντερ καί ή
Άντέλε Σάντροκ—άσφαλώς θά διασκεδάση πολύ
τούς Αθηναίους.
Άλλά καί δ συμπαθέστατος ώς ήθοποιός καί ύπέροχος ώς τενόρος Γιάν Κιεπούρα, κΓ αύτός πρό·

κειται κατά τόν προσεχή χειμώνα νά μάς θέλξη μέ
τήν θαυμασία του φωνή. Προχθές έξω άπό τήν είσο
δο τοΰ Ζωολογικοΰ Κήπου τοΰ Βερολίνου κατέφθασαν κατά τάς έπτά τό πρωί βιαστικά μερικά αύτοκινητά, άπό τά όποια πήδησαν οι δπερατέρ μέ τις
κινηματογραφικές μηχανές τους,|οί σκηνοθέται, με
ρικοί κομπάρσοι καί 0 πάντα εύδιάθετος καί γελα
στός τενόρος. Τά λεοντάρια, οί τίγρεις καί τά άλλα
άγρίμια τοΰ Ζωολογικοΰ Κήπου τοΰ Βερολίνου
άσφαλώς δέν θά έμειναν καί πολύ ένθουσιασμένα
πού ή φωνή τοΰ Κιεπούρα τά ξύπνησε τόσο πρωί.
Άλλά τό φίλμ ζητεί άκόμα καί άπό τά θηρία θυσίες.
“Ετσι μέσα στό ζωολογικό κήπο τοΰ Βερολίνου άντήχησε προχθές τό άφθαστο τραγούδι τοΰ μεγάλου
τενόρου, ένω οί όπερατέρ «έγύριζαν» μιά άπό τις χα
ριτωμένες σκηνές τοΰ καινούργιου του φίλμ, τοΰ
όποιου δ τίτλος θά εΐνε «"Ολες τις γυναίκες τις
άγαπώ». Στήν ταινία αύτή, έκτός άπό τόν Γιάν Κιε
πούρα, θά παίζη καί ένας κωμικός, πού τά τελευταία
δύο χρόνια έχει κατακτήσει τήν καρδιά τών Αθη
ναίων: ό Τέο Λίγκεν. Τούς γυναικείους ρόλους θά
ύποδύωνταιή τρισχαριτωμένη Λίεν Ντάγιερς, ή Ίγκε
Λίστ καί ή σπουδαία γρηά Άντέλε Ζάντροκ.
Καί ένα άκόμη σπουδαίο κινηματογραφικό νέο
πού δέν μάς έρχεται άπό τό Νόΐ-Μπάμπελσμπεργ,
άλλά άπό τό Ζουανβίλ, δπου τά μεγάλα στούντιο
τών γαλλικών κινηματογραφικών έταιριών.
Άσφαλώς οί άναγνώσται μας δέν θά έχουν ξε·
χάσει ένα άπό τά ώραιότερα φίλμ τοΰ βωβού κινη
ματογράφου: Τό «Βαριετέ», στό όποιο πρωταγωνι
στούσε ή Λίο ντέ Ποΰττι καί δ μεγάλος “Εμιλ Γιάνιγκς. Ή ταινία αύτή πρόκειται τώρα νά «γυρισθή»
στό Ζουανβίλ ώς όμιλοΰσα. Τούς πρώτους ρόλους θάβ
ένσαρκώνουν ό σπουδαίος γερμανός ήθοποιός Χάνς
Άλμπερς καί ή Άνναμπέλλα. Ό 'Αλμπερς παίζει γιά
πρώτη φορά μέ Γαλλί δα, παρενέρ. Άπ’δσα γράφουν
δμωςτά γαλλικά κινηματογραφικά περιοδικά, φαίνεται
πώς ή πρώτη του αύτή συνεργασία άποδίδει λαμπρά
άποτελέσματα, πράγμα πού οφείλεται δχι μόνον στήν
δική του βαθειά καλλιτεχνική άντίληψι, άλλά καί στό
άναμΦισβήτητο μεγάλο ταλέντο τής Άνναμπέλλας.Μέ
αύτούς τούς καλλιτέχνας τό «Βαριετέ», ώς όμιλοΰσα
ταινία, άναμένεται νά έχη τούλάχιστον τήν ίδια κα_ταπΛηκτική έπιτυχία, δπως καί τό «Βαριετέ» τοΰ
Γ ιάνιγκς.
Έκτός άπό τά φιλμ αύτά, έφέτος, μεταξύ άλλων
πολλών, θά δοΰμε καί τό «Βασιλικό Βάλς», μέ τόν
έξαίσιον Βίλλυ Φόρστ, τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ καί
τήν Καρόλα Χόχν. Δέν πρέπει δμως νά λη
σμονήσουμε καί τήν τσαχπινοΰλα “Αννυ “Οντρα.
Καί αύτή θά διασκεδάση έφέτος τούς Αθηναίους μέ
τό νέο της φίλμ, τοΰ όποιου οί τελευταίες σκηνές
«γυρίζονται» τώρα στό Βερολΐνον. Τίτλος του θά εΐνε
«Ό νεαρός κύριος Κόμης», σκηνοθέτη δέ θά έχη τόν
τέως σύζυγο τής “Οντρα, Κάρλ Λαμάκ.
Καί τώρα άς έλθουμε στά Ιδιαίτερα τών άστέ
ρων. Καί έπειδή δ λόγος ήταν γιά τήν “Αννυ "Ον
τρα, άς άρχίσουμε άπό αύτήν τό κοτσομπολιό.
Λοιπόν, «διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως» δτι ή_συνέχεια τοΰ έρωτικοΰ ειδυλλίου καί τοΰ γάμου τής μι
κρής “Αννυ μέ τόν γίγαντα καί πρωτοπυγμάχο Σμέλιγκ, πρόκειται τώρα νά εΐνε.. τό διαζύγιο. Γιά τούς
λόγους τής διαλύσεως ένός γάμου πού άρχισε τόσο
ρωμαντικά, πολλά ψιθυρίζονται. Ή πιθανωτέρα δ
μως έκδοχή φαίνεται νά εΐνε δτι δ Μάξ έγκαταλείπει τήν “Αννυ γιατί διεπίστωσε δτι δέν τοΰ ήταν
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ΑΠ’ TH ΖΩΗ ΤΟΝ «ΑΣΤΕΡΩΝ» ΤΟΤ ΧΟΛΛΤΓΟΤΝΤ

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΤΖΕΚΥ ΚΟΥΠΕΡ
("Αρ&ρυ γραμμένο άπό τή 'Ιωάννα Ρονντοτ καϋ·’ ΰπαγόρευσιν τοϋ Τζέκυ Κοϋπερ)

Δέν Επιτρέπω σέ κανένα δημοσιογράφο νά μοΰ ■ μέ παραξηγήσετε λοιπόν δ,τι κΓ άν σάς πώ. 'Η
παίρνη συνεντεύξεις γιατί αυτοί οί άνθρωποι γρά αγαπημένη μου Ζάν θά τά γράψη μέ τάξι Μά
φουν πρώτα κι’ υστέρα σκέφτονται. Καμμιά φορά
εγτυ εχω διαφορετική γνώμη Τά θέλω ανακατεμένα,
παρασύρονται άπό τό θέμα τους καί γράφουν ένα
γιατί ακόμη άλλωστε δεν έχει «πήξει» τό μυαλό
σωρό φανταστικά πράγματα. Γι’ αύτό δέν έκανα
μου !
έξαίρεσι παρά μόνον γιά τήν αγαπημένη μου 'Ιωάν
Λέγαμε λοιπόν γιά τούς δημοσιογράφους. Καί
να Ροϋντοτ, τήν οποία ξέρω τόσο καλά καί τής
έχω δίκηο νά μή τούς εμπιστεύομαι. Σκεφθήτε δτι
έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τί τά θέλετε κΓ αύτή ή
αν τούς άφηνα νά γράψουν τήν βιογραφία μου θά
δουλειά, τοΰ δημοσιογράφου, σάν δλες, έχει τά μυ ησαν ικανοί νά μοΰ φορτ όσουν ένα σωρό ερωτικές
στικά της καί πρέπει κανείς νά ξέρη νά παρουσιά περιπετειες, Σ εμενα. Ενα παιδί δέκα χρόνων.
ζω ώμορφα καί τά πιό συνηθισμένα πράγματα
Γιατί, μά τήν αλήθεια, τόσο είμαι. Ή μάλλον
Για σκεφθήτε τί άπογοήτευσι θά μάς έκανε, παρα για να κάνουμε σωστούς λογαριασμούς αφού γεν
δείγματος χάριν, αν διαβάζαμε μιά μέρα δτι ή
νήθηκα το 1923 είμαι σήμερα... δώδεκα χρόνων I
Γκρέτα Γκάρμπο είνε μιά υπερβολικά συνηθισμένη
Κάνεις αιστοσο δεν φαντάζεται τά βάσανα πού
γυναίκα πού κλαίει, τρώει, κοιμάται καί κουράζε εχω τραβήξει. Ολοι νομίζουν δτι άπό τά μικρά
ται σαν ολο τον κοσμο κΓ δτι δέν είχε παρά μόνο
μου χρόνια κέρδιζα δπως τώρα χίλια πεντακόσια δολ
μιά αισθηματική περιπέτεια στή ζωή της.
λάρια τήν εβδομάδα. Έ, δχι φίλοι μου. Άν ύπάρΕλπίζω δτι οί φίλοι μου θά συγχωρήσουν αύ χη ένα παιδί πού φοβήθηκε τή φτώχεια καί δέν
τή τή φλυαρία μου. Ξέρω πολύ καλά δτι δέν είνε
χόρτασε ψωμί τό μάτι του, είμαι έγώ. Άκόμη καί
σωστό πράγμα τά παιδιά νά μιλάν σάν τούς μεγά
σήμερα πού είμαι πλούσιος κΓ έχω δλα τ’ αγαθά
λους,„μά μιά πού βρήκα τήν εύκαιρία θά σάς πώ
τοΰ κοσμου, είνε στιγμές πού θυμάμαι τά πρώτα
δλα δσα ξέρω κΓ ας μοΰ τις βρέξει γιά καλά δ πα χρόνια, τής παιδικής μου ήλικίας καί τότε αρχίζω
τέρας μου. Τό ξύλο μιά φορά θά τό φάω πού θά
νά^τρώγω γρήγορα,, φοβούμενος δτι κάποιος θά
τό φάω. Δέν νομίζετε λοιπόν δτι δέν είνε λογικό
μοΰ παρη το φαγητό μου. ’Ακούστε με προσεχτικά:
νά τό φάω άδικα; ΓΓ αύτό έχουν δίκηο οί ρεπόρΔίνετε στά παιδιά σας νά τρώνε δσο θέλοϋν κΓ δ,τι
τερς πού γράφουν ένα σωρό παραμύθια. Τά παρα
θέλουν. “Ετσι μονάχα θά τούς δυναμώσετε τό χαρα
μύθια δέν αρέσουν μόνον στά παιδιά. ’Αρέσουν καί
κτήρα τους και θα καταλάβουν δτι κάτι αξίζουν.
στούς μεγάλους. Αύτό τό λέει συχνά ή μεγάλη φίλη
"Οταν ένας μικρός σάς λέει:
μου η Νόρμα Σήρερ. Έρχεται συχνά καί κάθεται
—Θέλω αύτό τό πράγμα !
κοντά μου γιά νά τής πώ μιά ψεύτικη Ιστορία.
Μή τοΰ φέρνετε καθόλου δυσκολίες. Γιατί τόν
ΚΓ έγώ μασώντας τις σοκολάτες πού μοΰ δίνει τής κάνετε να σκέπτεται δτι δέν έχει τό δικαίωμα νά
διηγούμαι, δ,τι περάσει άπό τό κεφάλι μου. πράγμα
ζθξϊΐβη κα\ι άπό τή ζωή κΓ αρχίζει νά φοβάται.
πού τήν κάνει νά τρελλαίνεται άπό τά γέλοια. Μή
Είδατε ποτέ το βλέμμα τών φτωχών παιδιών ; είνε
διαρκώς ικετευτικό, σαν το βλέμμα τοΰ δαρμίνου
δυνατόν «νά ύπηρετή δύο συγχρόνως κυρίους» : την
σκύλλου ! Αιωνίως κυττάζουν τά χέρια σας μήπως
πυγμαχίαν καί τήν γυναίκα του. Προκειμένου νά
τους δώσετε κανένα νόμισμα. Ζητιανεύουν .εκείνο
διαλέξη, έπροτίμησε τό μποξ. Άλλά καί ή "Οντρα
φαίνεται δτι είχε άπογοητευθή άπό τόν άνδρα της
που, θά έπρεπε νά απαιτούν άπό τούς άνκαί δτι μάλλον θά ξαναγυρίση στην άγκαλιά τοΰ
θρωπους. Συχνά πηγαίνω στις φτωχές συνοικίες
πρώτου της συζύγου, πού είχεν έγκαταλείψει χάριν
τοΰ Χόλλυγουντ καί μοιράζω διάφορα χρήσιμα δώρα
τοΰ πρωτοπυγμάχου. "Ετσι τούλάχιστον έξηγοΰν οί
στους μικρούς φίλους μου. Κάθε φορά δμως φεύ
κινηματογραφικοί κύκλοι τής γερμανικής πρωτευούσης τήν άπόφασιν τής Άννυ νά δεχθή νά πρωταγω στενοχωρημένος, γιατί θυμάμαι δτι κΓ έγώ ένα
γωνιστήση πάλι σέ φίλμ, τοΰ όποιου τήν σκηνοθε
καιρό ήμουν τόσο δυστυχισμένος.
σία θά έχη ό πρώην σύζυγός της Κάρλ Λάμακ. Έν
Εκείνη την εποχή πού είχα έλθει στον κόσμο,
πάση περιπτώσει, δπως έδήλωσεν ό Σμέλιγκ στούς
δηλαδη τον Απρίλι τοΰ 1923 δ πατέρας μου ήταν
δημοσιογράφους, ό χωρισμός του άπό τήν μικροκαμωμένη γυναίκα του πρόκειται νά γίνη κατά τόν
άνεργος καί τό ψωμί στό σπίτι ήταν πολύ λίγο. ‘Η
φιλικότερο τρόπο. Τό διαζύγιο δμως αύτό άποδειμητέρα μου αναγκαζόνταν νά δουλεύη σκληρά στά
κνύει γΓ άλλη μιά φορά, δτι οί γάμοι τών άστέρων
ξένα σπίτια γιά νά τρώη ένα πιάτο φαΐ καί νά μποείνε, τό πιό άσταθές πραγμα τοΰ κόσμου.
Άλλά άν ή "Οντρα χωρίζει, ή Λίλιαν παντρεύε ρή νά με θρέψη. ’Αλήθεια, γιατί είχε διαλέξει αύτή
ται. Μάλιστα. Ό,τι τόσες φορές έφημολογήθη καί
την εποχή ο πατέρας μου νά μέ βάλη στά βάσανα
διεψεύσθη, τήν φορά αύτή φαίνεται δτι θά βγή άλητοΰ κόσμου,; Φαίνεται δτι είχε κΓ έκεΐνος κυριευθη
θινό. Τό τόσο ταιριαστό ζευγάρι τής όθόνης, Χάρ
απο μανία όλων τών φτωχών άνέργων, οί όποιοι μή
βεϋ- Φρίτς, Ετοιμάζεται νά ζευγαρωθή καί διά τοΰ
εχοντες τίποτ άλλο νά κάνουν άραδιάζουν παιδιά
υμεναίου. Άς εύχηθοΰμε μόνο ό γάμος τής Λίλιαν
μέ τόν Βίλλυ νά διαρκέση κάπως περισσότερο άπ’
που δεν μπορούν νά τά θρέψουν.
δ,τι τό νοικοκυριό τής Όντρα καί τοΰ Σμέλιγκ.
Αυτό δεν τό συγχώρησα ποτέ στούς γονείς μου.
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Άκόμη καί σήμερα τούς τό λέω. Μέ έφεραν στον
κόσμο γιά νά μαρτυρήσω καί νά γίνω ένα καχεκτικό κΓ αρρωστιάρικο παιδί, πού διαρκώς πάλευε
μέ τό θάνατο. Οί γονείς μου γιά νά μέ σώσουν
άπ’ αύτόν καί πρό πάντων γιά νά γλυτώσουν άπό
τίς φωνές μου μ’έκλεισαν σ’ένα δημόσιο βρεφοκομείο
καί μέ ξέχασαν. Ά, ήταν τρομαχτικά έκεΐ πέρα !
Ή νοσοκόμες μάς άφιναν νά κλαϊμε γιά ν’άνοίξη, λέει
ή φωνή μας καί δέν δίνανε γάλα παρά δταν θέλανε
εκείνες. “Εμεινα έκεΐ πέρα ώς τή μέρα ποΰ έκλεισα
τά πέντε χρόνια μου. ’Ήμουν ό «παππούς» τοΰ
βρεφοκομείου γιατί δλα τά παιδιά δέν μέναν έκεΐ
παρά μέχρι πού γινόντουσαν ένός χρόνου. Σέ μένα
είχε γίνει αύτή ή έξαίρεσι γιατί, δπως σάς είπα,
ήμουν καχεκτικός κΓ ή νοσοκόμες μέ λυπόντουσαν
νά μέ παραδώσουν σέ ξένα χέρια. ΚΓ ωστοσο ούτε
καί σήμερα τολμώ νά πιστέψω οτι η φτώχεια μπορεί
ν’ άναγκάση μιά μητέρα νά πετάξη τό παιδί ,της στή
βρεφοδόχο. Τόλμησα μαλιστα νά τό πώ αύτό στούς
γονείς μου. Μέ κύτταξαν μέ μιά απερίγραπτη θλΐψι
κΓ ύστερα δ πατέρας μου μοΰ είπε:
—Ακούσε Τζέκυ, τώρα είσαι πετά μεγάλο παιδί
καί μπορείς νά μάς καταλαβαίνεις, αέρεις νά ξεχωρίζης τά πράγματα καί νά κάνης διάφορες σκεψεις. Γα
παιδιά έρχονται στον κόσμο χωρίς νά τα θέλη κα
νείς άνθρωπος. "Αμα θά μεγαλωσης θα μπορής να
έξηγήσης καλύτερα τά λόγια μου. Οταν η μητέρα
σου σέ γέννησε, ή πρώτη μου σκεψις ητο να σ εξα
φανίσω. Σέ πήρα μάλιστα άπό τήν κούνια σου
μιά νύχτα καί πήγα νά σέ πετάξω στή θάλασσα.
Έτσι θά γλύτωνες μιά καί καλή άπό τά βάσανα.
Στό δρόμο δμως έκανε διαβολεμένο κρύο κΓ άρχισες
νά κλαΐς. Τότε μέ πήραν καί μένα τά δάκρυα. Κα
τάλαβα δτι δέν είχα τό δικαίωμα νά σέ σκοτώσω
κΓ δτι έπρεπε νά σέ μεγαλώσω. Επειτα ένοιωθα
δτι αύτό τό έγκλημα θά με βασανιςε σ ολη, μου
τή ζωή. Μή ξέροντας λοιπόν τί νά κάνω κάθησα
οτήν άκρη ένός πεζοδρομίου καί σκεφτόμουν τήν
τραγική θέσι μου. Ένώ σ’ άγαποΰσα, δεν μπο
ροΰσα νά σέ κρατήσω για να μη πεθανης τής
πείνας. Αύτός δ θάνατος θά ήταν γιά σένα πολύ
μαρτυρικός Ξαφνικά μιά ιδέα περασε απ το μυαλό
μου. “Αν σ’έρριχνα στή βρεφοδόχο υπήρχε ή „ ελ
πίδα μιά μέρα νά σέ βρώ πάλι. Και πράγματι, όταν
άνέκτησα τό θάρρος μου άπεφάσισα
Εγραψα^ το
δνομά σου σ’ ένα χαρτί, το καρφίτσωσα στο στήθος
σου καί σ’ έρριξα μέσα στή βρεφοδοχο, όπως ρίχνει
δ ταχυδρόμος μιά επιστολή στο γραμματοκιβώτιο.
’Έπειτα έφυγα σάν κλέφτης καί χάθηκα μέσα, στή
νύχτα ένώ στ’ αύτιά μου βούιζαν ακόμη τα κλαμματά σου. Πέρασαν άπό Εκείνη τή νύχτα πέντε_ χρό
νια. Σ’ αύτό τό διάστημα κατώρθωσα νά βρώ μιά
μικρή δουλειά. Τότε πήγα στο βρεφοκομείο κυτταξα τά βιβλία του στήν ημερομηνία τής είσόδου
σου στό άσυλο, καί σέ βρήκα. Ήσουν ο αριθμός
«50634». Γύρισα χαρούμενος στό σπίτι Μά εσύ
έκλαιγες γιατί σοϋ ήμουν άγνωστος καί μέ φοβό
σουν.
ΚΓ αλήθεια, φαίνεται δτι είχα μαντέψει τη
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δυστυχία πού μέ περίμενε. Στό βρεφοκομείο έτρω
γα τρεις φορές τή μέρα. Στό σπίτι μου δμως τά
πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Έτρωγα μιά φο
ρά μόνο τό μεσημέρι καί τό βράδυ κοιμώμουν νη
στικός. Στον ύπνο μου ωστόσο ξεχνούσα αύτό τό
μαρτύριό μου κι
* έτσι δέν παραπονιόμουν.
ΚΓ αύτή ή ιστορία έξηκολούθησε ,ώς τή μέρα
πού άρχισα νά παίζω στον κινηματογράφο. Τότε τά
πράγματα διωρθώθηκαν. Ή χαρά ήρθε πάλι στό
σπίτι κΓ δ πατέρας μου ξανάναψε τήν πίπα του.
Στήν αρχή βέβαια δέν κέρδιζα πολλά. Μα σιγά,
σιγά άρχισα νά γίνουμαι γνωστός κι απαραίτητος.
ΚΓ άπό κείνη τήν έποχή άρχισα νά ζώ. Μέ τα λεφτά
μου βοήθησα τόν πατέρα μου νά φτιάξη ένα (όμορ
φο σπίτι, τό δποΐο διαρκώς μεγάλωνε μέχρι που
έγινε μιά υπέροχη βίλλα.
Οί γονείς μου πειά είχαν γίνει αγνώριστοι.
Τίποτε δέν πρόδιδε τή δυστυχία πού είχαν τρα
βήξει. Ή μόνη σκέψι τους τώρα ήταν ή μόρφωσί
μου ΓΓ αύτό μοΰ πήραν ένα σωρό δασκάλες κι
άρχισαν νά μέ κάνουν άνθρωπο. Έγώ, φυσικά,
θύμωνα καί πετοΰσα δεξιά κΓ αριστερά τα βιβλία.
*0 πατέρας μου δμως πού είνε ένας πολύ ,αυστη
ρός άνθρωπος θύμωνε καί μοΰ κοκκίνιζε τ’ αύτιά.
“Ετσι άναγκάσθηκα νά μάθω ένα σωρό γράμματα.
Γιά μένα δ πατέρας μου είνε δ μεγάλος μου φίλος.
Μέ συνοδεύει παντού. Άκόμη καί στά «στούντιο».
Μοΰ έχει άγοράσει ένα πλήθος παιγνίδια καί μιά
μοτοσυκλέττα, μέ τήν δποία συνοδεύω τους συνα
δέλφους μου στις έκδρομές τους. Μά τί τά θελετε!
Μοΰ είνε πολύ δύσκολο νά ξεχάσω τά τραγικά
χρόνια τής δυστυχίας μου. Είνε τά μόνα πού μοΰ
έκαναν έντύπωσι, γΓ αύτό σάς τά διηγήθηκα μέ
κάθε λεπτομέρεια. "Οσο γιά τή σημερινή ζωή μου
είνε πασίγνωστη. Κάθε μέρα τή διβάζετε στα κινη
ματογραφικά περιοδικά. ’Αν θελετε όμως καμμια
φωτογραφία μου μπορώ νά σάς την στείλω, αρκεί
νά μού γράψετε δυο λέξεις στή διευθυνσί μου, στά
«στούντιο» τής «Μέτρο» πού βρίσκονται στό Κοΰλβερ Σίτυ τής Καλλιφορνίας.
Καί τώρα θά σάς Εξομολογηθώ κάτι. Καμμιά
φορά δταν σκέπτομαι τή ζωή μου στό βρεφοκομείο
αμφιβάλλω...άν είμαι δ πραγματικός γυιός τού μίστερ Κοΰπερ ! Ή νοσοκόμες ήταν τόσο απρόσεχτες
ώστε διόλου απίθανο νά έκαναν κανένα λάθος κι’
άντί νά δώσουν... εμένα έδωσαν ένα ξένο
*
παιδί
στον πατέρα μου ! Αύτή ή αμφιβολία, σάς ,ορκιζομαι, δτι θά μέ βασανίζη σ’δλη μου τή ζωή.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μέ εύκολίας πληρωμής πλήρες
μηχάνημα όμιλοϋντος κινηματογράφου, έγκατεατημένον ήδη είς τόν Κινηματογράφον τών Α
θηνών «Γχλόρια». Πληροφορίαι : Α. Ζερβόν
'Ακαδημίας 51, ΆΦήναι.
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Ή θερινή κινημ. κίνησις, δπως έγράψαμεν καί είς
τό προηγούμενον τεύχος, έξακολουθεΐ τήν αύτήν,
ώς καί πρότερον, πορείαν. Τό κοινόν τού θερινού
Κινηματογράφου, όχι μόνον δέν ηύξήθη, άλλα του
ναντίον έμειώθη κατά τάς τελευταίας, ιδίως, εβδο
μάδας,λόγφ τήςπροβολήςάφ’ένόςάνουσίων έργων καί
άφ’ έτέρου παλαιοτάτων ταινιών. Αί διευθύνσεις τών
θερινών κινηματογράφων μή δυνάμενοι νά ικανοποι
ήσουν τό Κοινόν, διά τών προβληθεισών κατά τήν
λήξασαν χειμερινήν περίοδον ταινιών, τά 90 ο)ο τών
όποίων είς άλλην περίπτωσιν, δέν θά είχον τήν τι
μήν νά προβληθούν ούτε είς τούς λαϊκοτέρους τών
Κινηματογράφων, κατέφυγον είς τόν προβολήν πα
λαιών έπιτυχιών (Βάλς Δουνάβεως, Μιά νύχτα στό
Μόντε Κάρλο, Έξτάζ, Ποτέ πειά δέν θ’ άγαπήσω
κ. ά.) πράγμα τό όποιον έντείνει ετι περισσότερον
τήν δυσφορίαν τού Κοινού.
Ποιον θά είναι τό άποτέλεσμα ; Ημείς τό προβλέπομεν^ θά προσπαθήσωμεν δμως είς τό τέλος
τής θερινής περιόδου νά δώσωμεν ένα πίνακα τών
πραγματοποιηθέντων εισιτηρίων ύπό ένός έκάστου
τών θερινών Κινηματογράφων τών Αθηνών καί συγ
κριτικόν τοιοϋτον τής παρ. θερινής περιόδου, διά
νά ϊδουν καί οί άναγνώσται μας τά άποτελέσματα
τής κακής έκλογής ταινιών.
Ή εισαγωγή νέων ταινιών ύπό τών διαφόρων
γραφείων έκμεταλλεύσεως, διά τήν έπί θύραις χει
μερινήν περίοδον,' προβλέπεται πολύ μεγαλύτερα
τής παρελθούσης χειμερινής περιόδου. Αί είσαχθησόμεναι ταινίαι (έάν είσαχθοΰν δλαι αί διαφημιζό
μενοι ύπό τών διαφόρων γραφείων) θά ύπερβοΰν είς
άριθμόν τάς τετρακοσίας Τούτο όφείλεται άφ' ένός
είς τόν έντονον συναγωνισμόν καί άφ’ έτέρου είς
τήν δημιουργίαν νέων γραφείων έκμεταλλεύσεως καί
νέων Κινηματογράφων.
Οϋτω τά ήνωμένα γραφεία τών κ κ. Άμολοχίτη
—Βουλγαρίδη καί Α. Ε. Κ. Ε. θά φέρουν περί τάς 60
ταινίας διαφόρων παραγωγών, ή νέα έταιρία Τουώρνερ—Φερστ Νάσιοναλ πλέον τών 50, ή Μέτρο
Γκόλντουϊν 26, ή Φόξ Φιλμ περί τάς 60, ή “Ενωσις
περί τάς 60 έπίσης, ό κ. Μαργουλής περί τάς 30,
οί ’Αδελφοί Σαντίκου περί τάς 10, καί ό κ. Ζερβός
περί τάς 40. ’Επίσης, ταινίας είς μικρόν έννοεΐται
άριθμόν, θά φέρουν καί τά γραφεία τών κ. κ. Ε.
Καλογήρου, Τηλ. Σπυρίδη, Έμμ. Κυριακοπούλου, Ε.
Μαυροδημάκη, Κ. Σουλίδη, Κ. Φραγκέτη κ. ά.
Πληροφορούμεθα έπίσης, δτι καί ό κ. Πάνος
Τριανταφύλλου μεγαλέμπορος έν Πειραιεϊ καί ιδιο
κτήτης τού έν Αίδηψώ ξενοδοχείου «Αύρα» καί τού
έν Αίδηψφ έπίσης Κινηματογράφου «Τιτάνια» έξησφάλισε διά δύο έτη τήν ρωσσικήν παραγωγήν «Σοβκινό», έν συνεργασία μετά τής Έλ. Κιν. Ένώσεως.
Περί τής άξίας τών είσαχθησομένων νέων ται
νιών, δυστυχώς δέν εϊμεθα είς θέσιν νά εϊπωμεν τί
ποτε, έφ’ δσον δέν πραγματοποιείται ή προβολή
των, ούτε καί μάς είναι δυνατόν νά σχηματίσωμεν
γνώμην έκ διαφόρων περιγραφών καί έπαίνων τών
ένδιαφερομένων.
** *
’Από τής αΰριον Δευτέρας εγκαινιάζονται τά έπί
τής όδοϋ Πατησίων 32 γραφεία τής νέας Κινημα
τογραφικής έταιρίας Γουώρνερ Μπρός-Φέρστ Νάσιοναλ, ή όποία άρχίζει έπισήμως πλέον τάς έργασίας της. Ήδη ή νέα έταιρία παρέλαβεν περί τάς
35 ταινίας τάς όποιας έτοιμάζει πρός προβολήν, ώς.

δέ πληροφορούμεθα, πολλοί έκ τών κεντρικών κινη
ματογράφων μηδ' αύτής τής Ένώσεως έξαιρουμέ
νης, διαπραγματεύονται τό κλείσιμον πλείστων έξ
αύτών.
* **
Πληροφορούμεθα δΐι είς τά τρία άνεγειρόμενα
ηδη Κινηματοθέατρα—τού Άρσακείου, τού Έλλ.
Κτημ. ’Οργανισμού καί τής ’Εθνικής—προστίθεται
λίαν προσεχώς καί τέταρτον τοιοϋτον έπί τής όδοϋ
Σταδίου καί παραπλεύρως τής Τραπέζης ’Αθηνών.
Τού νέου αύτοΰ Κινηματοθεάτρου—κολοσσού ή άνέγερσις θ’ άρχίση λίαν προσεχώς, καθόσον ήρχισεν
ήδη ή έκκένωσις ύπό τών ένοικιαστών, τών ύπό κατεδάφισιν παλαιών οικημάτων. Τό άνωτέρω νέον
θέατρον, τό όποιον υπολογίζεται νά είναι έτοιμον
κατά τήν περίοδον 193537, άποτελεΐ Ιδιοκτησίαν
τού αρχιτέκτονας κ. Νικολούδη.
***
Η δημοσιευθεϊσα είς τό προηγούμενον τεύχος
πληροφορία καθ’ ήν τό θέατρον «Κοτοπούλη» ένοικιάσθη ύπό τοϋ κ. Γ. Κοσμίδη διά νά λειτουργήση,
μετεσκευαζόμενον,, ώς Κινηματοθέατρον, δέν φαίνε
ται ~νά είναι άκριβής, πρώτον διότι, ένώ είχον άφαιρεθή τά καθίσματα, διά ν’ άρχίσουν αί έπισκευαί,
ήδη ταΰτα έτοποθετήθησαν καί πάλιν καί δεύτερον
διότι μέχρι τής στιγμής ούδέν ένοικιαστήριον συμβόλαιον ύπεγράφη μεταξύ τής κ. Κοτοπούλη καί τοΰ
κ. Κοσμίδη.

g ________
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Kepxupat

Οϋφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Νοκτοΰρνο», «"Οταν
ή γυναίκα αγαπά» μέ τήν Νόρμα Σήρερ» καί «Μιά ου
ράνια νύχτα».
Κερκυραϊκός. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Μελό», «Ταρ
ζάν» καί «Ή κυρία δέν θέλει παιδιά».
Άκταΐον. Προεβλήθησαν τά φιλμ «Ό φίλος μου ό
βασιλεύς», «Μαμζέλ Νιτούς» καί «Καρχαρίας».
Ιωάννινα

Τιτάνια. "Εκαμε έναρξιν είς τήν δροσόλουστον τοποθε
σίαν έναντι τής άνω ΙΙλατείας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
κ.Κ. Μπίτα καί μέ συγκέντρωσεν τής έκλεκτοτέρας μερίδος
τής κοινωνίας μας, προεβλήθησαν δέ μέχρι σήμερον τά
έργα «Μάρς Ρακότσυ», «Δυό καρδιές ευτυχισμένες», «Καβαλκάτ», «Κική», «Ό κακός δρόμος», «Ό Βόλγας στις
φλόγες», «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ», «Σοΰ χαρίζω τή βραδυα μου», « Εσκιμω», « Ο Ταρζάν καί ή σύντροφός του»,
«Στά χαρέμια τής Βαγδάτης», «Μιά νύχτα στή Σταμπούλ»,
«Φραγκενστάϊν», «Καζανόβας», «Ό άνθρωπος μέ τήν
ίσπανό» καί «Τά φώτα τής πόλεως».
Ευαγγέλου
Πάτραι

ΖενΙ&, Προεβλήθησαν τά φιλμ «Κλεμμένη άγάπη»,
«Βαρκαρόλλα τής αγάπης», «Μαρίτα» «Νυκτερινή πτήσις», “ιίουλέν Ρούζ„ ‘(^χρυσός,, καί “Χορός στό Σαβόϊ,,.
Οϋφα. Προεβλήθησαν «Ό κυρίαρχος τής ζούγκλας»,
«Κλεμμένη άγάπη». «Πατέρας καί υιός», «Μαρίτα» «Πε
ριπέτεια στη Χονολουλοΰ», “Ο χρυσός,, καί ‘Ο μυστη
ριώδης κύριος Χ„.
Διά τήν Δευτέραν 29 παρ. ό Κινηματογράφος «Ζενίθ»
είχεν άναγγείλη διά μεγάλων διαφημίσεων τήν προβολήν

τοΰ έργου «Τό τελευταϊον βάλς τοΰ Σοπέν», άπροόπτως
όμωί τοΰτο δέν προεβλήθη, διότι προφανώς τό έν Άθήναις γραφεΐον τής ταινίας αύτής τήν άπέστειλε έκ λάθους
εις Θεσσαλονίκην.
Άνδριόπουλος
ΠΟργος

Δεξαμενή. Προεβλήθησαν τά έργα «Ζοσλέν», «Τά
απρόοπτα τοΰ βαγκόν λί», «Ένφ βροντούν τά κανόνια»,
«Ό,δράκος τοΰ Ντύσελντορφ», «Ό άγνωστος έρασιής» καί
διάφορα Φόξ Νιούς.
’Άλσος. Προεβλήθησαν τά έργα «Νανά», «\ώσ
*
μου
αύτή τήν ευτυχία», «Λευκός παράδεισος», «Ό "Εντυ
Φακίρης» καί «Ή λευκή αδελφή».
Ζαφειρόπουλος
Atyiev

Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά φ'λμ «Δώσ' μου αύτή
τήν ευτυχία», «Διαγωγή μηδέν», «Ή κυρία τοΰ ντάνσιγκ»,
«Όπως μέ ποθείς», «Τό βάλς πού δέν ξεχνιέται», «Σ'
αρέσω γιά γυναίκα σου;» καί «Σήμερα Ζοΰμε».
Καρβέλας
Βαθύ

ΑΣΤΗΡ»
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δμιλοΰν», ένα περιπετειώδες μέ τόν Τόμ Μίξ, «ΑΙ δύο
δρφαναί» μετά μεγάλης έπιτυχίας, «Νύχτες στό Βόσπορο»,
«Κόλασις τής Σαγκάης» καί «"Αννυ καί Άννυ» μέ τήν
Όντρα. Προσεχώς «Γυμνός σάν τό σκουλίκι», «Φτερό
στόν άνεμο» κ. ά.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αύτοκρατορικό
βάλς», «Έξτάζ»·καί «Ό γυιός τής μαιτρέσσας μου». Κατό
πιν έδωσε σειράν 15 παραστάσεων δ θίασος Άργυροπούλου καί 6 παραστάσεις ό θίασας Ξύδη καί προεβλήθη
σαν κατόπιν τά έργα «'Οδηγήστε με κυρία», «Ό δικτάτωρ τοϋ παραδείσου», «Ή πυργοδέσποινα τού Λιβάνου»,
«Ό μαΰρος θάνατος», «‘Ο εκδικητής τών ερυθροδέρμων»,
δύο περιπετειώδη μέ τόν Κέν Μέΰναρ, «Στό υποβρύχιο
μέτωπο» καί «Ό κουρεύς τής Σεβίλλης». Προσεχώς «Τό
κεφάλι ένός ανθρώπου» κ.ά.
Σωφρονιάδης

(Σάμου)

Τιτάνια (Νέος θερινός, διευθ. Σιδηρουργός) Προε
βλήθησαν τά έργα «Ή πριγκήπισσα τοΰ τσαρντάς», «Δέν
φοβούμαι τόν έρωτα», «Έγώ καί ή αύτοκράτειρα», «Αύ·
τήν ή καμμιά άλλη», «Βίκτωρ καί Βικτωρία», «Δυό καρ
διές σ' ένα βάλς», «‘Ο άρχισιδηρουργός» καί ή «'Αδελφή
μου καί έγώ», τά πλεϊστα μετ’ έπιτυχίας.
Απόλλων. Προεβλήθη τό φιλμ «Δόν Ζουάν» καί διέ
κοψε τάς χειμερινός του προβολάς.
Εύγ. Πούλμαν
Άμαλιάς.

Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Υπό τήν γέφυ
ραν τών στεναγμών», «Ό βασιλεύς τής ταχύτητος», «Ό
κ. ή κ. καί δ μπιμπί», «Τό μυστικόν τής ζούγκλας», «‘Ο
γύρος τοΰ κόσμου», «‘Ο λευκός δαίμων», «‘Η νήσος τών
κινδύνων», είς δύο έποχάς καί τά βωβά «Μαύρος πιερρότος», «‘Ο κίνδυνος τής φωτιάς», «‘Η κόρη τοΰ λυκου»
καί «‘Η κόμησσι τών Παρισσίων» εις 5 έποχάς μέ μεγάλην έπιτυχίαν.
Μποτσέξος
S ά ν 8 η

Πάν&εον. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Νικολοπούλου.
'Ωραία Θέα. Προεβλήθησαν τά έργα «Καριόκα», καί
«Έντολαί» καί ήδη δίδει παραστάσεις δ θίασος Άργυροπούλου.
Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή μυστηριώδης
ζούγκλα» καί «Τά φλέγόμενα τουφέκια».
Παρασχίδης
X at λ X I ς
Κεντρικόν. Προε λήθησαν τά έργα «Νυκτερινή πε
ρίπολος», «"Ετσι είναι ή Σιμόν», «Τό κορίτσι μιας, νύ
χτας», «Δέν μέ τρομάζουν τά κόλπα σου», «Βιεννέζικα
παραμύθια», «Μιά γυναίκα άπήγαγε εναν ανδρα». «Ρίο
Γκράντε», «Μπήτερ τί» καί «Ό τρελλός αγωνιστής».
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό πρωτοπυγμαχος», «Ό κοζάκος καί τ’ αηδόνι», « Αγγελοι τοΰ δρό
μου», «Μικρή άνθοπώλις», «'Όταν ήμουν κατάσκοπος»,
«Ό νόμος τών συνόρων», «Δ.'ανδραγόρα», «Ή κόρη,τοΰ
Σεΐχη», «Ό δρόμος τοΰ καθήκοντος» καί «Μυστηριώδης
τβκρανάστοσις».
Μπούφαλο. Προεβλήθτσαν τά έργα «Τό καράβι τής
αμαρτίας», «Ό κλέπτης», ή πάλη Τζίμ Λόντου—Σίκι,
«Ό καβαλλάρης τοΰ κόκκινου κάμπου», «Ό αόρατος
άνθρωπος», «Σοΰ χαρίζω τή βραδυά μου», «Μαύρη σκιά»,
«Ή δακτυλογράφος παντρεύεται», «‘Ο τελευταίος άνδρας
έπί τής γης», καί ή έλέφ Θεού ομιλούσα,..-ελληνική ται
νία «Σας ζητούν στό τηλέφωνο».
Αυκοπ.
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα «Δυό καρδιές, ο’ ένα
βάλς», «Ό κοζάκος καί τ' αηδόνι», «'Εγώ είμαι ή , Σουζάνα», «Ή Μάχη» μέ τόν Μπουαγιέ, «Ή Δεσποινίς κυ
ρία», «Γυναίκα άλά γκαρσόν», «Ή γυναίκα διάτήνδποίαν

Θεσσαλονίκη

Ήλύσια (θερινόν). Προεβλήθησαν τά έργα« Ή κυρία
μέ τάς καμελίας», ‘Μιά γυναίκα πού νικήθηκε,, “Μι
κρούλα καλώ; ήλθες,, “Παγκανίνι,, “ΟΙ πέντε τής τζαζ,,
Ή δακτυλογράφος καί τά εκατομμύρια,, “Θές δέν θές θά
μ’ άγαπήση;,, Ό φωτογράφος τής αγάπης,, “Ή πριγκήπισσα τοΰ τσαρντάς,, καί “Είς τήν χώραν τών δνείρων,,.
Πατέ. (θερινόν). Προεβλήθησαν τά έργα “Η δάκτυλό
παντρεύεται., “Ποτέ πειά δέν θ’ αγαπήσω,, “Μια νύχτα,
στή Βενετία,, “Άννυ καί Άννυ,, ‘Νύχτες Μόσχας,, “Τό
παλάτι τών δνείρων,, “Περιπέτειαι στή Χονολουλοΰ,,
“Η βασίλισσα Χρ στίνα., “Μπατερφλάϋ,, “Τό τελευταίο
βάλς τοΰ Σοπέν,. καί “Μαρίτα ,.
Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα “Τό βάλς τού
Δουνάβεως,, “Ποτέ πειά δέν θ’άγαπήσω,, “Νύχτες ^ Μό
σχας,, "Αννυ καί Άννυ,, “Φωνή χωρίς πρόσωπό,, “Ε1^
τάζ„ “Όρντινάντσα,, ‘."Ετσι είναι ή Σιμόν,, καί "Η
πριγκήπισσα τοΰ τσαρντάς.
"Εσπερος. Προεβλήθησαν τα έργα “Νοκτοΰρνο,,
‘Χτΰπα ξΰλο,, '.Μιά φορά στή ζωή,, ‘‘Το ρομάντζο «μιάς
νύχιας,, “Οταν ήμουν κατάσκοπος,, “Όρντ νάντσα,, ‘,Κα
ριόκα,’, “Ό ωραίος φοιτητής,, “Τό αηδόνι τής Βιέννης,,·»
“Θές δέν θές θά μ' άγαπήσης,, “Τουραντότ,, καί “Μι
κρούλα καλώς ήλθες,,.
ν
,
Μοσκώφ. Προεβλήθησαν τά έργα «Τσάρεβιτς» « Ο
Φοάντς είναι γυναίκα», «Ό άλήτης φοιτητής», «Μικρού
λα καλώς ήλθες», «Ή Σουζάνα στό μπάνιο», «Φωνή χω
ρίς πρόσωπο», «'εσποινίς παραμύθια Χόφμ ν», «Όρντινάντσα», «Μή ρωτάς γιατί», «Νιρεΰφους» και «Τό πσλατι
τών δνείρων».
,
.
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «ΟΙ πεντε της
τξάζ», «Ίνστιτοΰτον καλλονής», «Καριοκα», «Το αηδόνι
τής Βιέννης», «Ή μυστηριώδης ζούγκί », «'Υπό την
σκιάν τής παγόδας» καί «Ό κλέφτης τής Βαγδάτης».
Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Φοΰ Μαντσού»,
«Μαύρη κόλασις», «Φωλεά πειρατών», «Τό σπήτι τού
τρόμου», «Τζάκ Χόλτ», «Δεσποινίς παραμύθια Χόφμαν»,
«Ταρζάν», «‘Η κοιλάς τής κολάσεως», «Μπούκ Τζόνες»,
«Χίλιες καί δύο νύχτες», «Δέν μέ τρομάζουν τά κόλπα
σου», «Μπόμπ Στύλ κσί «Λεγεώνες τοΰ άερος»
Αίγλη. Προεβλήθησαν τά έργο «‘Ο κομμωτής των
κυριών», «Ή μικρούλα τοΰ Μονπαρνάς», «Ή Μάχη», «Ό
άλήτης φοιτητής», «’Ερωτικά, γυμνάσια», «Δράμα ίπποδρομείου». «Ντρέϋφου.· καί έκλεισε.
■Χ·
Καλάμοα

Τριανόν. ‘Υπό τήν νέαν διεύθυνσιν τοΰ κ. Τάκη Άντωνοπούλου, οστις έγκατέστησε μηχανήματα Κλάγκ Φιλμ
εξαιρετικής άποδόσεως, προεβλήθησαν ,μέ εξαιρετικήν
έπιτυχίαν είς τήν καθαροτάτην καί δροσόλουστον ταρά
τσαν τά φιλμ «Σκάρφες», «Ό άνθρωπος πού σκότωσα»,
«’Αμόκ», «Δέν είμαστε πειά παιδιά», «Χρυσή πεταλούδα»
καί «Τό αηδόνι τής Βιέννης».
_
Τήν ευγενικήν αύτήν προσπάθειαν του κ. Αντωνοπούλου, άς έλπίσωμεν δτι θά εκτιμήσουν δεόντως οί συμμπολϊται μας.
,
. . - « <
Τιτάνια, Νέος θερινός κινηματογράφος υπο την Οιευ,
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«ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

θυσιν τοΰ κ. Άναστ. Άγγελοπούλου, σωστό κομψοτέχνη
μα γιά τήν πόλιν μας, προέβαλβ τά έργα «Ό βασιλεύς
τής αρένας», «Άζέφ», «‘Ο βασιλεύς καί δ σωσσίας του»,
«Φρανκενστάίν», «Τό βάλς τοϋ Δουνάβεως» καί «Στή χώ
ρα τών ονείρων» άπαντα έπιτυχώς. Είς τόν κ. Άγγελόπουλτν αξίζει ένα εύγε διά τάς καλάς του προσπάθειας.
‘Έσπερος. Χάρις είς τήν διεύθυνσιν τοΰ κινηματογρά
φου αΰτοϋ ή πόλις μας πρέπει νά καυχάται διότι απέ
κτησε ένα κίντρον έφάμιλλον τοϋ «Εσπέρου» τών 'Αθη
νών, χωρητικότητος 1500 θέσεων καί μέ μεγάλην σκηνήν.
Προεβλήθησαν τά έργα «Ή Μεσσαλίνα», «‘Υπό τόν ήλιον
τής Σαχάρας», «Τό κεφάλι ένός ανθρώπου», «Όταν ή
γυναίκα αγαπά» καί «Φτερό στόν άνεμο» άπαντα έπιτυ
χώς.
Κεφαλλωνίτης
Τρίχχαλα

Αττικόν, Προεβλήθησαν τά έργα «Κέρδιζε τή ζωή
σου», τό ζουρνάλ τής δολοφονίας τοϋ βασιλέως ’Αλεξάν
δρου, «"·νας άνδρας δυό γυναίκες», «Καβαλκάτ», Οί γάμοι τής πριγκηπίσσης Μαρίνας, «Μάρς Ρακότσυ», «Τσιγγάνικες νύχτες» μέ τήν Τζέννυ Γιοΰγκο καί «Ό πρίγκηψ
τής Αρκαδίας».
ΣΟρος

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ερωτική παρα
ζάλη», «Θέλω νά γίνω μεγάλη κυρία», «Όρλώφ», «Χα
ραυγή», «Γλυκά φιλιά Βερόνικα», «Ό βασιλεύς τής Αρέ
νας», «Βίκτωρ καί Βικτώρια», «Μιά γυναίκα διατάζει»,
«ΤΟ δνειρον τοΰ Σέμπουρν», «Ή άρτοπώλις τών Παρισίων», «Αί δύο Όρφαναί», «Ό άρχισιδηρουργός», «Δυό
καρδιές ευτυχισμένες», «Τούνελ» καί «Ή κυρία τοΰ Μα*.
ξίμ
Προσεχώς «Τό μεγάλο παιγνίδι»,«Δεσποινίς Ροκοκό»,
«Μεγάλος διάβολος σέ μικρό παπούτσι» κ. ά. Γεραγάλας

ΑΣΤΗΡ

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΡΩΣΣΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ
Τόν τελευταΐον καιρόν παρατηρεϊται μία μεγάλη
ζήτησις ταινιών εμπνευσμένων άπό ρωσσικά μυθιστο
ρήματα ή γενικώτερον ρωσσικής Ατμόσφαιρας καί πε
ριβάλλοντος. Διά νά πεισθήτε αρκεί νά όνομάσωμεν
μερικά φιλμς πού «γυρίζονται» μόνον στήν Ευρώπη :
«Στένκα Ραζίν, ό βαρκάρης τοϋ Βόλγα» σκηνοϋ·ε·
αία Βαλκώφ.
• Βόλγα-Βόλγα» (Στένκα Ραζίν) σκηνοθεσία Φαρκάς.
«Ό Βαρκάρης τοΰ Βόλγα·.
Τρεις «Βαρκάρηδες» λοιπόν !
Κατόπιν :
• Ή σονάρα τοϋ Κρόϋτζερ» άπό τό μυθιστόρημα
τοϋ Τολστόϊ, μουσική Μπετόβεν και Τσαϊκόφσκη.
«Ή σονάτα τοϋ Κρόϋιζερ» άπό τό μυθιστόρημα
τοΰ Τολστόϊ, μουσική Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκυ Μόζαρτ.
Λΰο σονάτες !
Άκόμη :
«Τάρας Μποϋλντα» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ κ·< τήν
Σιμόνη Σιμόν, «Μιχαήλ Στρογγώφ» τοΰ ‘Ιουλίου Βέρν
μέ τόν Άντόλφ ΒόΙμπρυκ, «Ίβάν ό Τρομερός», «Ό
Καταραμένος Τσάρος» μέ τόν Κόνρατ Φάϊτ, «* Εγκλη
μα και Τιμωρία» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ καί τόν Πιέρ
Μπλανσάρ, «Πόλεμος καί Ειρήνη» άπό τό μυθιστόρη
μα τοΰ Τολστόϊ, μέ τήν Άνναμπέλλα καί τόν Πιέρ
Μπλανσάρ.
Καί.,.επεται συνέχεια !

Ο

ΝΕΟΣ-ΖΟΥΝΤΕΒ

Ζάκυνθος

*'Όλο οί παλαιοί φίλοι τού κινηματογράφου θά
ενθυμούνται άσφαλώς τό περίφημο
*
Επεισοδιακόν φιλμ
Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Χαρήτε τή ζωή
,
*
^Ζουντέξ
τού μακαρίτου Λουΐ Φεγιάντ. *0 Ρενέ Κρε
σας», «Ό ήρως τής κολάσεως», «Ό άνθρωπος πού σκό- |
τωσα», «Πές μου ποιά είσαι», «Σκάνδαλο στή Βουδαπέ στέ, μακαρίτης και αύτός, είς τόν ρόλον τού εύγενοΰς
*,
**Εκδικητοΰ
πού αφιερώνει τήν ζωήν του διά νά εκ·
στη», «Έσκιμώ», «Ό φρουρός τών συνόρων», «'Όταν ξυ
δικηθή τόν άτιμον τραπεζίτην Φαβρώ, είχε συγκινήσει
πνά τό παρελθόν», «Φιλήστε με», «Κατάσκοπος 33», «Γιά
πολλές καρδιές. Τό ίδιον εργον, διασκευασμένο
*
καί
νάσαι αγαπημένη» καί «Κρυφή άγάπη».
Γρυπάρη
*
συγχρονισμένο
ύπό τοΰ ίδίου τοΰ συγγραφέως, τοΰ
Xie;
Άρθοΰρ Μπερνέντ, Εκινηματογραφήθη εσχάτως ύπό
τοΰ Μωρις Σαμπρέ ολόκληρον είς μίαν έποχήν. Τό
Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Κβό-Βάντις», «Τιτά
φιλμ αυτό, είς τό όποιον άναζοΰν ό'λα τά γνωστά μας
νες τοΰ άέρος», «Τσιγγάνικο τραγοΰδι» έπιτυχώς καί
πρόσωπα, ό μυστηριώδης Ζουντέξ, ή επικίνδυνη Διάνα,
«Φτερό στόν άνεμο». Προσεχώς «Λάκ — ώ—ντάμ», «'Ωραία
ό σύντροφός της Μοραλές, ό τραπεζίτης Φαβρώ, ό
περιπέτεια», «Τρεις Σωματοφύλακες» κ.ά.
Βουδούρης
Κερζάν, ό αμίμητος αστυνόμος Κοκαντέν κ. ά. πληρο
ι\«βάδ«ια
φορούμεθα ό'ιι πρόκειται νά προβληθή κατά τήν νέαν
περίοδον άπό τής όθόνης ένός κεντρικού κινηματοθεά
Αρμονία. Προεβλήθησαν τά ίργα «Οί τιτάνες τοΰ
τρου τής πόλεώς μας. Τήν έκμετάλλευσιν τής ταινίας
άέρος», «Ή γυναίκα στό βολάν», «’Ελεύθερες ψυχές» καί
αύτής εχει εξασφαλίσει τό γραφεΐον τοΰ κ. Ε. Μαυρο• Φρά Διάβολο» άπαντα έπιτυχώς. Προσεχώς «Ρασποΰτιν»,
δημάκη.
«Ό άρχισιδηρουργός», «Νύχτες στό Βόσπορο», «Αί δύο
Όρφαναί» κ. ά.
Πανουργίας
ΕΓΓΡΑφΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Καβάλλα

'Ολύμπια (Ταράτσα). Προεβλήθησαν μετά μεγάλης
έπιτυχίας τά έργα «Ταρζάν», «Γοητεία», «Μικρούλα κα
λώς ήλθες», «Γιά μιά νύχτα έρωτος» καί «Κλεμμένη ά
γάπη».
“Εσπερος. Δίδει παραστάσεις ό θίασος Ξύδη.
Πάνθεον (βωβός). Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Ντούγκλας αθλητής», «Φαιδώρα» καί «Ό κίτρινος διάβολος».
Βασιλακος
Δράμα

Μέγας. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Οί λαθρέμποροι»,
«Παληά ρούχα» καί «Ό Βασιλεύς τής ζούγκλας».
Ρέμβη. Προεβλήθη τό έργον «Πώς θά τό πώ στόν
άνδρα μου».
Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «‘Ο Φράντς είναι
γυναίκα» καί «’Ερωτικά γυμνάσια». "Ηδη δίδει παρα
στάσεις δ θίασος ’Ολυμπίας Καντιώτη.
Γοριδάρης

Ζ. Λαουτάρης
Θ. Βουδούρης
Γ. Δαρβέρης
Δ. Ρένγος
Θ. Χατζηνοίκος
Κινημ. Πατέ
Έμμ. Βρεν.ός

Άθήναι 1-8-935 Μέχρι 30-7-936
»
30-3-936
Μυτιλήνη 1-4 935
»
30 5 936
θεσ)νίκη 1-6 935
»
30-5-936
» 1-6-935
»
30-5-936
»
1-6 935
»
30-5-936
»
1-6-935
»
30-7-936
Καλλιθέα 1 8-936

ΛΗΞ1Σ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Τήν 30-8-935 λήγουν αί σύνδρομα! τών κ. κ. Τ.
Χανιώτη, Ν Γαΐτη, Άδελ. Σαμαρτζή, Άδελ. Σαντίκου, Γ. Παπαστόψα, Άχ. Γαρυφαλίδη, Δ. ’Αργυρίου,
Ν. Γεωργιάδη, Μ. Τζεζαϊρλίδη, Τ. Τσατσαιτδ, Σ.
Μορτάκη, Καλ. Χατζοιτούλου, Άδόλ. Σκαλία καί
Sumer Sinemasi.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Κατ’ άπαράβατον άρχήν, αί έγγραφα!
καί αί ανανεώσεις τών συνδρομών ένεργοΰνται, μόνον
έφ’ όσον μάς δίδεται πρός τοΰτο έντολή.

ιτιγι-φιαιικ2 α

γελ. διευθυντής

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ε.
ΔΗ Μ. Α. ΓΑΖΙβΔΗΣ

(ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Παραγωγή και έκμετάλλευσις
‘Ελληνικών κινηματογραφι
κών έργων καί ζουρνάλ. Βιο
μηχανικών, διαφημιστικών,
τουριστικών καί έκπαιδευτικών ταινιών κτλ.
Η ΙΡΧίΙΟΓΕΡΙ

ΕΠΙΡΙΙ

ΟΔΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ!

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ

ΘΕΣ)ΝΙΚΗ ΟΔΟΣ

β.

I Ikon 1

I

Κινηματογραφιχαί
Μηχαναΐ - ’Εξαρτήματα

=

ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΑΘΗΝΑΙ - Μητροπόλε ως 1
Τηλέφ 21.239
Τηλ.Δσις : ΝΤΑΓΚΦΙΛΝΙ ■ ΑΘΗΝΑΙ

51

“αΝΖΕΡΒΟΣ,,

κ)ΤΊΝθν 3 - ΤΗΛ.

ΔιΕτθ."ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ,,

Έκμετάλλευσις Κινηματογραφικών Ταινιών παγκοσμίου
παραγωγής.
Μεγάλη Συλλογή Κωμωδιών καί Μίκυ Μάους.

Γενικοί Αντιπρόσωποι

I.

IQANNOY & Α. ΜΑΛΑΗΣ |
Πατησίων 99—Τηλ. 80-684 S
ΛΟΗΝΑΙ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΜ

ΚΠΝΣΤ. ΣΟΥΛΙΔΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
& Σ- ΓΑΒΡΙΗΛ

Πανεπιστημίου 36
ΑΘΗΝΑΙ

’Οδός Σωκράτους 43
Α' Όροφος — άριθ. 2
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΑΗΣΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΤΑΙΝΙΩΝ
’Εκμετάλλευσις Κινηματογραφι
’Αντιπροσωπεία
κών ταινιών παγκοσμίου
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
παραγωγής.
Μηχαναΐ προβολής
τής'Εταιρίας ΛΩΡΑΙΝ-ΠΑΡΙ
Άριθ Τηλεφώνου 24-241

I. ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
'Οδός Βερανζέρου 14
ΑΘΗΝΑΙ
Μιχαναί προβολής καί
όμιλοΰσαι έγκαταστάσεις
ΜΠΑΟΥΘΡ

Κινηματογραφικά! ταινίαι
Παγκοσμίου Παραγωγής
Κάρβουνα προβολής τοΰ περιφήμου άγγλικοΰ οίκου SHIP

ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ
ΕΜΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ =
ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘ. 18
TAX.

ΚΙΒ.

5

17Ί

ΑΓΟΡΑΙ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Η
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΞΞ

Ειδική όργάνωσις διά τήν
Κεντρώαν ’Ασίαν καί Ά-

ΞΞ

ΞΞ

φρίκην.

WEBSTER CHICAGO i
ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ
ΗΧΗΤΙΚΑ

ΦΟΞ - ΦΙΛΜ
(ΕΛΛΑΣ)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ϋ

Α. Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΪΞ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΙΝΗΜ. ΤΑΙΝΙΩΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

(μεγαρον πολυδωροπουλου)

ΟΔΟΣ

ΤΗΛΕΓΡ. ΔίΕΥΘΥΝΣΙΣ “ΦΟΞΦΙΛΜ,,

ΤΗΛΕΓΡ.

ΕΙΔΙΚΟΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΙΝ)Φ0Υ

ΜΗΧΑΝΑΐ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

NITZSCHE

a g.

Ι3

ΟΔΟΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ :

ΤΗΛΕΦ. 35-84

ΣΤΑΔΙΟΥ 6θδ -ΑΘΗΝΑΙ Η

“ Μ ΕΤΡΟΦΙΛΜΣ,,

ΡΑΔΙΟΤΕΧΝIΚΟΝ

ΕΡΓαΣΓΗΡΙΟΝ

ΰΗ/Λ. ΠΟΝΤΙΚΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ISTITUTO RADIOTECNICO MILANO

ΓΛΟόΣΤΩΝΟΣ ΟΡ. 8 ΛΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ. Δ)ΣΙΣ: "ΧΡΙΣΤΑΞΑΡ,,

||

Άριθ. Τηλεφώνου 26.845

ΞΞ

Π Α Ξ ΦΙΛΜ Η
ΑθΗΝΛΙ
28 Όδος Εύριπίδου 2S

:s
ΞΞ

Τηλ. Διεύθ. «Μαιζοξενάτο»

|Ξ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΤΑΙΝΙΑΙ

ΟΜΙΛΟΥΣΑΙ—ΣΙΩΠΗΛΑΙ
ΚΟΡΒΟΥΝΛ ΣΙ/ΛΕΝΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΡΚ-ΦΛΧΟΙ- ΚΛΘΡΕΠΤΑι

Δ Κ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΧΡΗΪΤΟΪ EMWI

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣ)ΝΙΚΗΣ

ΤΗΛΕΦ. 25-364

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 22-654

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ

ΞΞ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΘΗΝAI-SQKPATOYS 43

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ,

Εργασία ύπευθύνως ήγγυημένη καί άρτια άπό
πάσης άπόψεως.
Κατασκευή Ραδιόφωνων καί Ραδιογραμμοφώνων

Όμιλουσών καί Βωβών §

TAIN ΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΝ
(Φωτέϊγ)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ ΚΑΙ 0ΕΑΤΡΟΠ
ΒΑΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

Έργοστάσιον Άγ. Μελετίου 8- Πληροφορίαι Πάξ Φίλμ. Εύριπίδου 28-ΤΙΜΑΙ.
Από δρχ. 150 καί άνω τό κάθισμα.

CINE

RADIO

Όμιλοΰσαι Κινηματογραφικά! ’Εγκαταστάσεις
ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 52-53-78
Άρ. Τηλεφ. 26 213
|

7777

5

άπό τάς ταινίας πού έχουν ήδη παραληφθή ύπό τής εταιρίας

ΓΟΪΟΡΝΕΡ AffliMPil ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΑΜ! ΕΛΛΑΣ, it I
καί αί όποϊαι θά προβληθούν

I

είς τούς μεγαλειτέρους κινηματογράφους πρώτης βιζιόν ’Αθηνών

Οί 5 πρώτα>ωνισται τής περιφήμου όπερέττας WONDER BAR: Ρικάρντο Κορτέζ, Ντολόρες ντέλ Ρίο, Άλ Τζόλσον, Καίη Φρανσίς
καί Ντΐκ Πάουελ

Ό Ντίκ Πάουλ καί ή περίφημος
Ροϋμπυ Κήλερ στό μουσικό αρι
στούργημα «Μία νύχτα στή
Χαβάϊ

Μία σκηνή άπο τό ρωσσικής ύποθέσεως εργον: «Τά άπόκρυφα τής Τσέκας» μέ πρώτα3ϊ
γωνιστάς τήν Καίη Φρανσίς καί τόν Λέσλι/S |:
ΪΧάουωρδ__
|

Ό Ντοΰγκλασ} Φαίρμπανξ υιός
καί ή Νάνσυ Κάρολ στόν ρωσ' σικό κολοσσό «Ματωμένη Χα
ραυγή·’

Ή Ίρέν Ντάν σέ μιά σκηνή
τής δραματικής όπερέττας
«"Ενα ρωμάντζο στή
Βιέννη»
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΡ

