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Άναδημοσιεύομεν έκ τοϋ εγκρίτου τεχνικού περιοδικού 
«"Εργα» τήν κατωτέρω σοβαρωτάτην μελέτην τοΰ κ. 
Μπρούμη περί τών διαφόρων μηχανισμών τοΰ όμιλοϋντος 
κινηματογράφου.

Ευθύς ώς ό Λουΐ Λουμιέρ έπραγματοποίησε τόν 
κινηματογράφον (Δεκέμβριος 1895), πλεϊστοι δσοι 
έρευνηταί έσκέφθησαν νά έπιτύχωσι τήν κατά τήν 
διάρκειαν τής προβολής τών εικόνων σύγχρονον α
ναπαραγωγήν τών διαφόρων ήχων (ομιλιών, μουσι
κής κλπ.) Ό γνωστός τότε φωνογράφος τοϋ ’Έδι- 
σον άπετέλει πρόχειρον μέσον πρός έπίλυσιν τοϋ 
προβλήματος τούτου, άλλ’ ή τόσον ευχερής, έκ πρώ
της δψεως, λύσις αύτη, έκρυπτε πλείστας δσας δυ
σχέρειας, ών κυριωτέρα ήτο ή έπίτευξις συγχρονι
σμού τής λειτουργίας τών δύο συσκευών. Έκτος 
τούτου, διά τήν εύκρινεστέραν άποτύπιοσιν τών ή 
χων, άπητεΐτο σταθερώς μικρά άπόστασις μεταξύ 
τοϋ δμιλοϋντος προσώπου και τοϋ κώνρυ τοϋ φωνο
γράφου, ώς έκ τών άτελειών τοϋ τελευταίου. ’Έδει 
δθεν νά τελειοποίησή δ φωνογράφος καί άπό άπό- 
ψεως λήψεως καί άπό τοιαύτης άποδόσεως, ή δι’ 
άλλης οδού νά ύπερνικηθή ή δυσκολία αύτη, ϊνα, 
μετά τήν έπίτευξιν συγχρονισμού, άναχθή δ δμιλών 
κινηματογράφος είς τό ύψος, είς δ σήμερον εύρί- 
σκεται. Λέγομεν δέ δι’ άλλης δδού διότι τελευταίως 
έπετεύχθη ή φωτοηλεκτρική έγγραφή τών ήχων έπί 
τής ταινίας καί ή ανάλογος αυτών αναπαραγωγή, 
τό δέ σύστημα τοΰτο χρησιμοποιείται σήμερον τό
σον έπιτυχώς, δσον καί δ συνδυασμός κινηματογρά- 
φου-φωνογράφου.
—Α. Συνδυασμός Κινηματογράφου — Φωνογράφου

Πρώτος δ Λέων Γκωμόν έ'σχε τήν ιδέαν νά 
πραγματοποιήση τόν δμιλοΰντα κινηματογράφον, 
συνδυάζων κινηματογραφικήν μηχανήν πρός φωνο
γράφον (1'.

(1) ’Εκτός τοΰ Λ. Γκωμόν μεγάλως συνέβαλον διά τών 
εργασιών αυτών είς τήν τελειοποίησιν τοϋ συνδυασμοΰ 
τούτου οί Δανοί μηχανικοί Petersen καί Pttlscn, ή 'Εται
ρία τηλεφώνων Western Electric οί αδελφοί Lande t (πρώ
τοι έπιτυχόντες ένίσχυσιν τών ήχων διά μεγάφωνων πε
πιεσμένου άέρος) κλπ.

Πράγματι περί τό 1900, έπαρουσίασεν είς τήν 
έκθεσιν τού φωνογράφου έν κινηματογραφικόν μη
χάνημα, συνδεδυασμένον πρός φωνογράτρον μετά 
κτλίνδρου έκ κηρού. Ή ηχητική άπόδοσις τοΰ τε
λευταίου ήτο τόσον μικρά, ώστε οί θεαταί ήκροώντο 
δι’ ακουστικών τηλεφώνου. ’Επίσης δ συγχρονισμός 
τών δύο συσκευών επιτυγχανόμενος διά μηχανικής 
αυτών ζεύξεως, έπαρουσίαζε πλείστας δσας ελλεί
ψεις καί διά τοΰτο ταχέως κατεδείχθη ή ανάγκη τής 
έπιλύσεως τοϋ προβλήματος τοΰ συγχρονισμού ήλε- 
κτρικώς.

Ουτω κατόπιν πλείστων δοκιμών έγένετο παρα
δεκτή ή κατωτέρω διάταξις συγχρονισμού, άνάλογον 
τής δποίας έχρησιμοποίησεν δ Λόρδος Κβΐινϊπδιά 
τήν σύγχρονον κίνησιν τών ψηκτρών τών υφαντικών 
μηχανών.

Έν τή διατάξει ταύτη δύο απολύτως δμοιοι η
λεκτρικοί κινητήρες, έκ τών δποίων δ μέν εις έξυ- 
πηρετεΐ τόν κινηματογράφον, δ δέ έτερος τόν φωνο
γράφον, παρεμβάλλονται εις τό αυτό κύκλωμα. Ε
πίσης τρία ίσαπέχοντα σημεία (άνά 120°) τού τυ
λίγματος τοΰ τυμπάνου τοΰ πρώτου κινητήρας, συν
δέονται μέσφ δακτυλίων μετά τριών αντιστοίχων 
σημείων τοΰ αύτοΰ τυλίγματος τοΰ ετέρου. Τοιουτο
τρόπως έάν δ είς τών κινητήρων, κατά τήν διάρ
κειαν τής κινήσεως. τείνη νά στραφή ταχύτερον τοΰ 
ετέρου, στέλλει πρός αυτόν ηλεκτρικόν ρεΰμα, έκ τού 
οποίου έπέρχεται ανάλογος αΰξησις τών στροφών 
αύτοΰ. Ούτως δ συγχρονισμός τής κινήσεως συγκρο
τείται αύτομάτως.

Έκτος τής ανωτέρω άπό άπόψεως συγχρονισμού 
προόδου, βαθμηδόν έπήρχοντο αί κάτωθι τελειο
ποιήσεις .

'Η έκκίνησις τού κινηματογράφου έπιτυγχάνεται 
ήλεκτρικώς διά τής διόδου τής βελόνης τοΰ φωνο
γράφου διά μιας μεταλλικής έπαφής, έντός τοΰ αύ
λακας τού δίσκου εύρισκομένης. "Ινα μή δμως έκ 
τής άποτόμου συνδέσεως τοΰ κινηματογράφου προ- 
κληθώσιν άνωμαλίαι (θραΰσις τής ταινίας ή οργά
νου τινός, στάσις τού κινητήρας κλπ.) παρενεβλήθη
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μεταξύ τοΰ κινητήρος και τοΰ κινηματογράφου 
?ν ίάχυρόν ελατήριου

'Ο έκ κηροϋκύλινδρος Srv εύθραυστος καί παρεμ
ποδίζουν τήν κίνησιν, ώς{έκ τών είς τήν βελόνην συσ- 
σωρδυομένοιν ξεσμάτων, άντεκατεστάθη ύπό τής 
γνωστής πλακός. Καί εις τάς σήμερον έν χρήσει 
μηχανάς όμιλοΰντος κινηματογράφου χρησιμοποιούν
ται ανάλογοι διατάξεις, ώς προς τόν συγχρονισμόν 
όμως απαιτείται ιδιαιτέρα προσοχή καί αδιάκοπος 
παρακολοΰθησις τής προβολής υπό τοΰ χειριστοΰ.

Έκτος τών ώς άνω τελειοποιήσεων, σταθμόν έν 
τή εξελίξει τοΰ φωνογ. άφου καί τοΰ όμιλοΰντος κι
νηματογράφου άπετέλεσεν ή μαγνητοηλεκτρική έγ
γραφή τών ήχων έπί τής πλακός καί ή ανάλογος 
αυτών αναπαραγωγή. Έν τφ συστήματι τούτφ έν ή 
περισσότερα ευπαθή μικρόφωνα διατίθενται έν τφ J 
χώρφ, έν φ πρόκειται νά γίνη ή ήχητική άποτύ- 
πωσις.

Τό μικροφωνικοΰ ρεύμα οδηγείται πρός τόν ή- 
λεκτρομαγνητικόν άποτυπωτήν, άφοΰ προηγουμένως 
ένισχυθή δι’ ένισχυτοΰ άναλόγου πρός τούς χρησι- 
μοποιουμένους είς τό ασύρματον τηλέφωνον.

'Ο ήλεκτρομαγνητικός^άποτυπωτής άποτελεΐται 
έκ μιάς χαλύβδινης χαρακτικής άκίδος διατεταγμέ
νης κατά τρόπον, ώστε υπό τήν έπίδρασιν ηλεκτρο
μαγνήτου, ούτινος τό τύλιγμα διαρρέεται υπό τοΰ 
μικροφωνικοΰ ρεύματος, νά τίθεται είς παλμικήν 
κίνησιν.Εΐνε προφανές δτί αί παλμώσεις αύται είναι 
ανάλογοι πρός τούς ήχους τούς προκαλοΰντας τά μι- 
κροφωνικά κυματορεύματα (1).

’Ανάλογος διάταξις χρησιμοποιείται διά τήν η
λεκτρικήν αναπαραγωγήν τών ήχων. 'Ο ηλεκτρικός 
άναπαραγωγεύς γνωστός υπό τό όνομα Pick up, 
εΐνε διάταξις παρεμφερής πρός τόν ήλεκτρομαγνη- 
τικόν άποτυπωτήν. Ένταΰθα ή παλμική κίνησις 
τής βελόνης, μεταφερομένη είς κατάλληλον οπλι
σμόν προκαλεΐ ρεύματα έξ έπαγωγής είς τύλιγμα 
περιβάλλον τόν οπλισμόν, ένώπιον τοΰ οποίου πάλ- 
λεται. Τά ρεύματα ταΰτα, λίαν ασθενή, ένισχύονται 
υπό καταλλήλου ένισχυτοΰ παρεμβεβλημένου είς τό 
κύκλωμα καί δίδουν φωνογραφικός ακροάσεις διά 
μεγάφωνου (2).

Τέλος πρός έπίτευξιν σκηνών διάρκειας χρησι
μοποιούνται δύο υποδοχείς δίσκων, τιθέμενοι είς κί- 
νησιν άλληλοδιαδόχως καί αυτομάτως.

Ή εταιρία Western Electric, ώς έκ τής ειδικό
τητάς της είς τάς τηλεφωνικός διατάξεις, προήγαγε 
τόν συνδυασμόν φωνογράφου-κινηαατογράφου μετά 
Pik -up καί ένισχυτοΰ. Διά τήν μή συχνήν αλλαγήν 
δίσκων χρησιμοποιεί τοιούτους μεγαλυτέρας διαμέ
τρου τής κανονικής (τών 30 έκατοστομ.), ώς καί μι-

(1) Ό ηλεκτρομαγνητικός άποτυπωτής άπό άπόψεως 
λειτουργίας δύναται νά προσομοιασθή πρός τό άκουστικόν 
τοΰ τηλεφώνου.

(2) Τελευταίως χρησιμοποιούνται άνάλογοι διατάξεις 
είς τόν απλοΰν φωνογράφον, συνδυαζόμενον πρός ράδιό- 
φωνον. ’Από τοΰ μεγάφωνου τοΰ δευτέρου καί διά τοΰ 
αύτοΰ ένισχυτοΰ χαμηλής συχνότητας εξυπηρετούνται σμ- 
φότεραι αί συσκευαί,

κρότερον αριθμόν στροφών (30—35 κατά 1 λεπτόν, 
τού κανονικού δντος 70—80).

Έπίσης οί υποδοχείς δίσκων οί υπό τής άνω έ- 
ταιρίας χρησιμοποιούμενοι, φέρουσι μηχανικόν άπο- 
συνδετήρα δστις έπιτρέπει χρησιμοποίησιν δίσκων 
είς βωβάς ταινίας ή κατά τά διαλείμματα.
— II. Αί όμιΐ^ϋσαι χαΐ ήχητιχαι ταινίαι

Παρά τήν έπιτυχίαν τοΰ ανωτέρω έκτεθέντος 
συνδυασμού καί παρά τάς σημειωθείσας τελειοποι
ήσεις τοΰ φωνογράφου, οφείλει τις νά όμολογήση 
δτι έν τή ανωτέρω διατάξει πλεΐστα δσα μειονεκτή- 
μ ιτα ύφίστανται έτι καί τά όποια δέν είνε πιθανόν 
δτι θά κατορθωθή νά ύπερνικηθώσι.

Τά κυριώτερα τών μειονεκτημάτων τούτων 
είναι :

1) 'Ηπαραμόρφωσις τών ήχων καί τής φωνής(Ι).
2) Ή ανάγκη τής χρησιμοποιήσεως περισσοτέ

ρων δίσκων, ή εναλλαγή τών οποίων είναι κατά τό 
μάλλον καί ήττον δυσχερής, άπαιτοΰσα εξαιρετικήν 
έκ μέρους τοΰ χειριστοΰ προσοχήν.

3) Χειρισμός ούχί ευχερής, δυσκολίαι πάντοτε υ
φιστάμενοι είς τόν συγχρονισμόν κλπ.

'Ως έκ τούτου μεγάλαι κατεβλήθησαν προσπά- 
θειαι διά τήν διά τίνος φωτοηλεκτρικής μεθόδου 
άποτύπωσιν τών ήχων έπί ταινίας άναλόγου πρός 
τήν κινηματογραφικήν ή καί έπ" αυτής ταύτης τής 
ταινίας τών εικόνων; και διά τήν άνάλογον αυτών 
αναπαραγωγήν.
— α'. Ή εγγραφή τών ήχων έπί τής ταινίας.

Από τής άπόψεως ταύτης χρησιμοποιούνται σή
μερον τά κάτωθι κυρίως συστήματα.

1. Παλμογραφικόν σύστημα τών Gaumont-Pe
tersen-Pulsen.—Έν τώ συστήματι τούτφ, τό άπό 
τών μικροφώνων κυματόρρευμα (πρόκειται περί τών 
αικροφώνιυν τών έγκατεσπαρμένων έν τφ χώρφ έν 
φ μέλλει νά γίνη ή λήψις ηχητικής ταινίας) οδηγεί
ται εις γαλβανόμετρον μετά κατόπτρου δεχομένου 
τήν εικόνα μιάς φωτεινής πηγής (λυχνίας πυρώσεως), 
ήν αντανακλά έπί κυλινδρικού φακού δστις καί τήν 
μετασχηματίζει είς λεπτοτάτην δέσμην ακτινών. 'Η 
δέσμη αΰτη παρακολουθούσα τάς παλμικός κινήσεις 
τοΰ κατόπτρου, τάς προερχομένας έκ τών έναλλαγών 
τής έντάσεως τού μικροφωνικοΰ ρεύματος, προσβάλ
λει διά καταλλήλου διατάξεως τήν ταινίαν καί δη
μιουργεί έπ’ αυτής παλμογράφημα έπί πλάτους μέ
χρι 2,5 χιλιοστομ. 'Η ταινία αΰτη, λίαν ευαίσθητος, 
ανάλογος πρός τάς χρησιμοποιουμένας διά τήν λή- 
ψιν τών εικόνων, έκτυλίσσεται εντός σκοτεινού θα
λάμου κατ’ απολύτως συνεχή καί κανονικόν τρόπον.

1) Ή παραμόρφωσις αΰτη οφείλεται, κατά πάσαν πι
θανότητα είς τήν αδράνειαν τής βελόνης καί τής βάσεως 
της νά παρακολουθήσωσι τήν συχνότητα τών διαφόρων 
ήχων κατά τήν άποτύπωσιν καί τάς έναλλαγάς τοΰ αΰλα- 
κος κατά τήν αναπαραγωγήν. Ή παραμόρφωαις αΰτη γί
νεται περισσότερον αισθητή έν τή περιπτώσει τοΰ όμι
λοΰντος κινηματογράφου, ώς έκ τής εξαιρετικής ένισχύ- 
σεως, ήτις απαιτείται έν αύτφ (έξυπηρέτησις μεγάλων αι
θουσών). ’Επίσης αναλόγιο; έπαυξάνεται ό παράσιτος ή
χος ό προκαλούμενος έκ τή; τριβής τής βελόνης έντός 
τοΰ αΰλακος τοΰ δίσκου.

'Η ταχύτης αυτής ίσοΰται περίπου πρός 500 Μ. 
άνά 1".

Είναι προφανές δτι αί παλμώσεις τοΰ καθρέ 
πτου άνταποκρίνονται πρός τάς έντάσεις τού δια- 
μορφωθέντος υπό τών ήχων ρεύματος. 'Η ύπ’ αυ
τού άνακλωμένη λεπτότατη φωτεινή δέσμη μετατί
θεται έπί τής ταινίας, μετά συχνότητας άνερχομένης 
είς 8000 άνά 1 ". Τό πλάτος τής έγγραφομένης 
γραμμής δέν υπερβαίνει εκατοστά τινά τοΰ χιλιοστο
μέτρου. 'Η δλη διάταξις ρυθμίζεται, όίστε ή έγγρα- 
φομένΐ) γραμμή νά μή υπερβαίνει κατά τούς λίαν 
ισχυρούς ήχους τό πλάτος τής ταινίας.

2. Σύστημα Vogt, Engel καί Mass ole. —To 
σύστημα τοΰτο χρησιμοποιείται ευρύτατα έν Αμε
ρική, ιδιαιτέρως δέ υπό τής εταιρίας Movietonec 1). 
Κατ’ αυτό οί (ήχοι καί αί εικόνες έγγράφονται έπί 
τής αυτής ταινίας ταύτοχρόνως καί οΰτω ό συγχρο
νισμός τηρείται άφ’ εαυτού. Εννοείται δτι τό πλά
τος τής ταινίας ταύτης εΐνε έπίσης ίσον πρός τό 
διεθνώς παραδεδεγμένου (35 χλστμ.). 'Ως έκ τού
του, τό τμήμα τό χρησιμοποιούμενου διά τήν έκτύ- 
πωσιν τών ήχων, είναι άκατάλληλον, λόγφ τοΰ μι
κρού αυτού πλάτους, διά τήν παλμογραφικήν μέθο
δον έκτυπώσεως. Συνήθως ή μικρά σχισμή τοΰ έ- 
κτυπωτοΰ φωτίζεται καθέτως υπό ειδικής λυχνίας ή- 
ραιωμένου άερίου, τής σειράς τών σωλήνων Ceis- 
ler, τής οποίας αί ποικιλίαι τής φωτεινής έντάσεως 
είναι συναρτήσεις τών παλμώσεων τοΰ μικροφώ
νου (2). Οΰτως έπί τής ταινίας έγγράφονται οί ήχοι 
διά γραμμών ποικιλλούσης άδιαφανείας.

3. Σύστημα παλμογραφικόν σύνθετον.— Εν τφ 
συστήματι τούτφ ή πυκνότης τής γραμμής παρα
μένει σταθερά, μεταβάλλεται δέ τό πλάτος αυτής.

Τό πρώτον σύστημα τό χρησιμοποιούν δύο ται
νίας, τήν μέν διά τάς εικόνας, τήν δέ διά τούς ή
χους παρουσιάζει πλεΐστα δ τα πλεονεκτήματα ά- 
πέναντι τοΰ δευτέρου, πλήν είς περίπτωσιν κατα
στροφής τμήματος τής ταινίας άπαιτεΐται έξαιρετική 
προσοχή είς τήν άντικατάστασιν αυτού δι' ετέρου 
τοΰ αυτού άπολύτως μεγέθους καί άδιαφανοΰς, άλ
λως ό συγχρονισμός διαταράσσεται. Έπίσης έν αύ
τφ άπαιτοΰνται διατάξεις συγχρονισμού άνάλογοι 
πρός τάς χρησιμοποιουμένας έν τώ συνδυασμφ φω
νογράφου—κινηματογράφου.·

Έν τφ δευτέρφ συστήματι (τών Vogt, Engel καί 
Μβ55θ1ε)παρουσιάζεται τό μειονέκτημα τής σμικρύν- 
σεως τοΰ χώρου άποτυπιόσεως τών εικόνων, αί δέ 
ηχητικά! έγγραφοί, έκτελούμεναι έπί πλάτους 2,5-3 
χλστμ., ΰπόκεινται εις ταχεϊαν φθοράν Έπίσης τό 
παραμικρόν ξένον σώμα, ή παραμικρά άμυχή, μετα
φράζεται είς παράσιτου ήχον κατά τήν αναπαρα
γωγήν.

(1) Movietone γενικώς ονομάζεται πρός εύκολίαν ή 
έπί τής ταινίας έγγραφή τών ήχων άδιαφόρως πρός τό 
χρησιμοποιούμενοι· σύστημα. Έπίσης Vitaphoil ονομάζε
ται ο συνδυασμός φωνογράφου-κινηματογράφου.

(2) Ή μέθοδος αΰτη έπραγματαποιήθη τφ 1919, έγνώ- 
σθη δέ ύπό τό όνομα Triergon. Όμοιας έγγραφός παρή- 
γαγε καί ό L. Forest είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας.

—β'. Ή αναπαραγωγή των ήχων
'Η ηχητική ταινία αναγκάζεται νά έκτυλιχθή (σύ

στημα G-P-P) μέσω ένός διαδρόμου φέροντος σχι
σμήν άνάλογον πρός τήν χρησιμοποιηθεϊσαν κατά 
τήν άποτύπωσιν. ’Έναντι τής μιάς πλευράς τοΰ δι
αδρόμου διατίθεται φωτεινή πηγή (λυχνία πυρώσε
ως συνήθως) ίσχυράς καί σταθεράς .φωτιστικής έν
τάσεως, ή δέ εξ αυτής έκπορευομένη φωτεινή δέσμη 
διαμορφρΰται είς λεπτήν φωτεινήν γραμμήν, φωτί- 
ζουσαν τήν σχισμήν καθ’ απαν αυτής τό μήκος. 
Έκ τής έ έρας πλευράς ή φωτεινή γραμμή παρα- 
λαμβανομένη ύπό συστήματος φακών, ένισχύεται και 
ρίπτεται έπί φωτοηλεκτρικοΰ κυττάρου έκ σεληνίου. 
(1). Τό σελήνιον παρουσιάζει τήν ιδιότητα νά μετα
βάλλω τήν ηλεκτρικήν αυτού άντίστασιν συναρτήσει 
τής φωτεινής έντάσεως τής έπ’ αύτοΰ προσπιπτού- 
σης δέσμης φωνεινών άκτίνων. Έάν δθεν ή ταινίΓ· 
τών ήχων έκτυλιχθή μέ τήν αυτήν ταχύτητα τής λή- 
ψεως, θά προκληθώσιν άνάλογοι διακοπαί ή έξα- 
σθενήσεις είς τήν έ'ντασιν τής φωτεινής δέσμης 
καί επομένως άνάλογοι μεταβολαί τής άν- 
τιστάσεως τοΰ σεληνίου. Τό τελευταίου είναι παρεμ- 

ί βεβλημένου έν σειρά είς κύκλωμα περιλαμβάνον ένι- 
σχυτήν καί μεγάφωνου ήλεκτρομαγνητικόν. Τό κύ
κλωμα τοΰτο τροφοδοτείται ύπό ρεύματος ηλεκτρι
κού άπολύτως συνεχοΰς (συνήθως άπό συσσωρευ
τών), οπότε αί μεταβολαί τής άντιστάσεως τοΰ έν 
σειρά είς τό κύκλωμα παρεμβεμβλημένου φωτοηλε- 
κτρικοΰ κυττάρου, θά προκαλέσωσιν άναλόγους με- 
ταβολάς εις τήν έ'ντασιν τοΰ ρεύματος τοΰ διασχί- 
ζοντος τό προαναφερθέν κύκλωμα. Αί μεταβολαί 
αύται ένισχυόμεναι ύπό τοΰ ένισχυτοΰ άποδίδονται 
ύπό τοΰ μεγαφώνου.

Προκειμένου περί ήχων έγγραφέντων έπί τής 
αυτής μετά τών εικόνων ταινίας, αί διατάξεις άνα- 
παραγωγής ουδόλως διαφέρουσι τής προλεχθείσης.

Γενικώς δύναται τις νά εί'πη δτι αί μέθοδοι έγ
γραφης τών ήχων έπί τής ταινίας θέλουσι συν τφ 
χρόνφ ύποκα αστήσει τόν συνδυασμόν φωνογρά
φου—κινηματογράφου, άφ’ ένός μέν διά τήν φυσι- 
κωτέραν άπόδοσιν τών ήχων, άφ’ έτέρου δέ διά’ τό 
εΰωνότερον (2) καί άπλούστερον τών διατάξεων λή- 
ψεως καί άναπαραγωγής.
—Ή φωτοη-.εχτριχή χυψέΐη

Έν τή αναπαραγωγή τών ήχων τών άποτυπωθέν- 
των έν κινηματογραφική ταινίμ, ως εϊπομεν άνωτέ- 
ρω, έχρησιμοποιήθη τό πρώτον τό διά σεληνίου φω-

1) Τό σελήνιον άνεκαλύφθη ύπό τοΰ Berzelius τφ 1817 
έντός τών υπολειμμάτων τών έκ μολύβδου θαλάμων κατα
σκευή; τοΰ θειίκοϋ δξέός. Ό "Αγγλο; Wiltouggly Smith 
παρετήρησε πρώτος (18.73) τήν περίεργον ιδιότητα τοΰ σε
ληνίου νά μεταβάλλη τήν ηλεκτρικήν αύτοΰ άντίστασιν συ
ναρτήσει τής έπ’ αύτοΰ προσπιπτούσης ποσότητος φωτός.

Ό Graham Bell τό έχρησιμοποίησε είς συσκευήν μετα- 
βιβάσεως τής φωνής (τή βοηθείφ φωτεινής άκτίνο; μετα- 
βαλλομένης έντάσεως) ήν άπεκάλεσε φωτόφωνον.

(2) Αί όμιλοΰσαι ταινίαι δύνανται νά προβληθώσιν 70- 
80 φοράς, ένώ αί τοΰ συνδυασμού φωνογράφου—κινημα
τογράφου μόνον 2U φοράς κατά μεγιστον. Έπίσης τών τε
λευταίων απαιτείται έξαιρετική συντήρησις, λόγφ τοΰ εύ- 
θραύστου τών πλακών.
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τοηλεκτρικόν κύτταρον. Τελευταίως δμως ή διάτα- 
ξις αυτή άντεκατεστάθτ) γενικώς διά τής ψ ■ τοηλεκ
τρικής κυψέλης, ήτις παρουσιάζει απέναντι τοϋ διά 
σεληνίου φωτοηλεκτρικοΰ κυττάρου, πλεΐστα δσα 
πλεονεκτήματα, ών σπουδαιότερον, ή ελάχιστη αυτής 
αδράνεια (1) είς τάς έναλλαγάς τής έπ’ αυτής προ- 
σπιπτοΰσης ποσότητας φωτός. Η ιρωτοηλεκτρική 
κυψέλη στηρίζεται έπί τής ϊδιότητος τών αλκαλικών 
μετάλλων (καλίου, νατρίου), νά έκπέμπιοσιν ήλεκτρό- 
νια ευθύ; ώς προσπέση έπ αυτών φωτεινή τις ά- 
κτίς.

Αί φωτοηλεκτρικαί κυψέλαι είναι συνήθως 
σφαϊραι ή · κύλινδροι έξ ΰάλου, τών οποίων 
τμήμα τής έσω ιερικής επιφάνειας καλύπτεται υπό 
στρώματος αλκαλικού μετάλλου, συνήθως καλίου, 
και πεπληρωμέναι δι' ένός τών σπανίων αερίων (ή- 
Λίου, νέου ή άργοΰ) ύπό κατάλληλον πίεσιν. Τό έξ 
αλκαλικού μετάλλου στρώμα αποτελεί τό έν τών η
λεκτροδίων τής κυψέλης, τοϋ ετέρου άποτελουμένου 
εξ εύθυγράμμου, κυκλικού ή κατά πλέγμα διατεταγ
μένου αγωγού διασχίζοντος τήν κυψέλην κατά μίαν 
διάμετρον. Αμφότερα τά ηλεκτρόδια ταΰτα συνδέον
ται δι' αγωγών ευκάμπτων πρός άκροδέκτας εύρι- 
σκομένοι ς έπ'ι τοϋ περιβάλλοντος τήν κυψέλην μεταλ
λικού κιβωτίου καί καταλλήλως μεμονωμένους. "Εν 
τμήμα τής επιφάνειας τής σφαίρας καί ακριβώς έ
ναντι τοϋ αλκαλικού στριόματος, παραμένει διαφα
νές, δι' αυτού δέ διέρχονται αί έπί τής κυψέλης 
προσπίπτουσαι φωτειναί ακτίνες. Τό διαφανές τοΰτο 
τμήμα έκλήθη παράθυρον.

'Η ως ανω διασκευή κατέχει τό προσόν νά με- 
τασχηματίζη ούτως εΐπεϊν, τήν έπ' αυτής προσπί- 
πτουσαν φωτεινήν ενέργειαν είς ηλεκτρικήν τοιαύ- 
την. ΙΙράγματι, εάν εντός τής κυψέλης δημι- 
ουργήσωμελ’ έν ηλεκτρικόν πεδίον, συνδέοντες τούς 
ακροδέκτας αυτής πρός δυναμικόν κληθέν έπιταχυν- 
τήρ καί έκθέσωμεν αυτήν είς τό φώς τής ημέρας ή 
είς τοιοϋτον τεχνητόν θά παρατηρΰσωμέν δτι δ 
δείκτης τοϋ είς τό κύκλωμα παρεμβεβλημένου γαλ
βανομέτρου αποκλίνει, ένδεικνύων τήν δίοδον ηλε
κτρικού ρεύματος κληθέντος φωτοηλεκτρικοΰ. Τό 
φωτοηλεκτρικόν ρεύμα παύει υφιστάμενον ευθύς 
ώς διακοπή ή ύπό τών φωτεινών άκτίνιον προσβο
λή τής κυψέλης.

'Η γενεσις τοϋ ρεύματος τούτου εξηγείται ως α
κολούθως. Αί έπί τής κυψέλης προσπίπτουσαι φω- 
τειναί ακτίνες*  διερχόμεναι διά τοϋ παραθύρου, 
προσπίπτουσαι φωτειναί ακτίνες διερχόμεναι διά 
τοΰ παραθύρου,προσπίπτουσιν έπί τού έξ αλκαλικού 
μετάλλου στρώματος καί προκαλοϋσι τήν έξ αυτού ■ 
προρρηθεΐσαν άνωτέρω εκπομπήν ήλεκτρονίων. Τά ■ 
ήλεκτρόνια ταΰτα έλκόμενα ύπό τοϋ θετικού δυνα- * 
μικοϋτού ετέρου ηλεκτροδίου (2) προκαλοϋσι τό φω-. ■ 
τοηλεκτρικόν ρεύμα. Μεταβολή τής έντάσεως τής , ■ 
φωτεινής πηγής προκαλεΐ άνάλογον μεταβολήν τής!·

(1) Ή αδράνεια τών τελευταίου τύπου κυψελών δύναται a 
νά θεωρηθή πρακτικός μηδενική.

(2) Τό ήλεκτρόδιον τοΰτο συνδέεται πρός τόν θετικόν a 
πίλον τής τροφοδοτοΰσης πηγής. 1 „

έντάσεως τοΰ φωτοηλεκτρικοΰ ρεύματος.
Κυψέλη τις θεωρείται ευαίσθητος δταν δύναται 

νά δημιουργή ισχυρά φιοτοηλεκτρικά ρεύματα ύπό 
τάσεις κατωτέρας τού αύτοφωτισμού

Ή ευαισθησία μιας κυψέλης έξαρτάται έκ πλεί- 
στων δσων παραγόντων ών σπουδαιότερος εΐνε ή 
μονωτική ίκανότης τοΰ υλικού έξ ού κατασκευάζεται 
ή σφαίρα. (Ένδείκνυται ή κατασκευή τών κυψελών 
διά μαρμαρυγίου δεδομένου δτι ούτος είναι πολύ 
πλέον μονωτικός τής ύάλου καί συνεπώς αί άπώλειαι 
θά είναι μικρότεραι).

Αί φωτοηλεκτρικαί κυψέλαι οϋσαι πολύ περισσό
τερον ευαίσθητοι άπό τόν οφθαλμόν, ένοχον πλεί- 
στων δσων έφαρμογιΰν, έκ τών οποίων δ ομιλιών κι
νηματογράφος εΐνε ή πλέον πρόσφατος.

Έν τώ τελευταίο» ή κυψέλη διατίθεται έν σειρά 
πρός τό κύκλωμα μεγάφωνου, ηλεκτρικής πηγής καί 
ένισχυτοΰ, καταλαμβάνουσα τήν θέσιν τοϋ φωτοη- 
λεκτρικοΰ διά σεληνίου κυττάρου.

'Η είς τήν προα<αφερθεΐσαν χαρακτηριστικήν 
άνταποκρινομένη κυψέλη έχει επίπεδον παράθυρου 
τά δέ απ' αυτής φιοτοηλεκτρικά ρεύματα είναι άπο 
λύτως σταθερά ακόμη καί διά τάσεις κατά, μικρό ν 
αριθμόν βολτ κατωτέρας τοΰ αύτοφωτισμού.

Τά είς άμφότερα τά συστήματα (VitaphoirMo- 
vietone) χρησιμοποιούμενα υεγάφωνα διατίθενται 
εκατέρωθεν τής οθόνης ή συνηθέστερον (Εταιρία 
Western) όπισθεν τής έκ λεπτού υφάσματος χαλα- 
ρώς ύφασμένου τοιαύτης. Επίσης τά μεγάφωνα 
ταΰτα διαφέρουσ. κατά,τά διάφορα συστήματα. Ούτω 
ή 'Εταιρία R C.A. χρησιμοποιή τοιαύτα μικρού με
γέθους καί πολυάριθμα καταλλήλως διατεταγμένα 
δια. τήν καλλιτέραν διάχυσιν τοϋ ήχου.

Τά ύπό τών διαφόρων Εταιριών κατασκευαζά- 
μενα μηχανήματα προβολής κατά τό πλεΐστον εξυ
πηρετούν άμφότερα τά συστήματα (φωνογ. άφου καί 
δμιλούσης ταινίας) λόγφ τής κατ' ΐσην αναλογίαν 
χρησιμοποιήσεως αυτών.

Αί μηχαναί λήψεως διατίθενται εντός ειδικών 
δωματίων ΐνα μή δ απ' αυτών ήχος τών διαφόρων 
μηχανισμών προσβάλη τά μικρόφωνα.

Τέλος δέον νά ληφθή ύπ’ όψιν δτι οί κατασκευ- 
σταί μηχανών όμιλούντος κινηματογράφου, λήψεως 
καί αναπαραγωγής, 'καί στοιχείων αυτών, τηρούν από
λυτον μυστικότητα έπί τιών ύπ' αυτιών χρήσιμο ποι- 
ουμένων διατάξεων

EDURRD SCHILLE ■
Linz a. d. D. Melichargasse 4 AUSTRIA ■

Η ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΠΗΓΗ ■

ΑΙΑ HAAJUS ΜΜΜΙΟΜ ΜϊΤΑ WOIWAE ϊ
Έκτέλεσις άρίστη ήγγυημένη ·
Εξαγωγή είς δλας τάς Χώρας ■

Τιμοκατάλογο; άποστέλλεται δωρεάν ■
.................... . .................. !

μ

ΖΗΤΩ Ο ΕΡΩΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ «ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ»

Μία εξαιρετική κωμωδία άρκετά διατκεδαστική παρου
σιασμένη δπωσδήποτε καλά. Πρωταγωνιστεί ή συμπαθής 
Άννυ"Οντρα, παρουσιάζουσα νόστιμα τόν τύπον τής αθώας 
καί περιωρισμένης τής κατόπιν μοντέρνας καί άπολύτως 
συγχρονισμένης. Καλός δ Σίγκφριντ” Άρνο, ένφ δ Βέρνερ 
Φύττερερ ψυχρός καί μονότονος. Σέ μικρό ρόλον δ Γκάστοτ· 
Ζακέ. Τό φίλμ έδώ ήοεσεν πολύ σημειώσαν επιτυχίαν.

_________ Ro—Μα

ΠΩΣ ΕΠΛΟΥΤΙΣΕΝ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
Ταινία βωβή ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ.

Μία] ά?λη ταινία τοΰ Ρέζιντλ Ντέννυ, δηλ. τής σειράς 
τών Γιάννηδων τοΰ Πανθέου, ασφαλώς άπό τάς άτυχε- 
στέρας. Άν εξαίρεση κανείς τόν πρωταγωνιστήν καί μία 
ή δυο κωμικάς σκηνάς ή λοιπή κωμωδία εΐνε ολως ανού
σια καί ψυχρά, μονότονη καί χωρίς κανέν ενδιαφέρον. ’Ί
σως ή εποχή έδικαιολόγει τήν προβολήν της. Φυσικά δέν 
ήρεσεν. Ro—Μα

ποιον φρονοϋμεν εΐνε πολύ προτιμώτερον άπό τό άφύσικον 
τής άλλοτε δμιλούσης καί άλλοτε τιτλοφόρου ταινίας. Θά 
ήδύνατό τις δμως νά παρατηρήση δτι οί ελληνικοί τίτλοι 
θά ήσαι απαραίτητοι καθότι ελάχιστη μειονότης, ή οποία 
φυσικά ευχαριστείται Ιδιαιτέρως, γνωρίζει τόσα γερμανικά, 
ώστε νά τά αντιλαμβάνεται έστω καί αν προφέρωνται τό
σον σιγά καί καθαρά Ή μουσική (Βέρνερ Χέϋμαν) γλυ- 
κειά καί ποικίλη περιττόν θά ήτο νά προστεθή δτι κοινόν 
δπως τό ελληνικόν, ευχαριστεί ιδιαιτέρως. Ή έκτύπωσις 
τής φωνοταινίας (Λύχτον) παρουσιάζεται πολύ καλή, αί δέ 
κατά τήν άπόδοσιν παρατηρούμεναι άνωιιαλίαι οφείλονται 
είς τό ατελές άκόμη τής έγκατάστάσεως καί τακτοποιή- 
σεως τών μηχανημάτων, ατινα ώς γνωστόν εΐνε άριστα. 
Μία δεύτερα δηλ. ομιλούσα ταινία άπό τής οθόνης τοϋ 
Ού'φα Πάλας φρονοϋμεν δτι θά παρουσιασθή είς πολύ κα- 
λυτέραν θέσιν.

Ή εμπορική φυσικά έπιτυχία τοΰ φίλμ ύπήρξεν τε
λείως εξαιρετική. Ro—Μα

0 ΑΑ ΤΖΟΑΜ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ταινία ομιλούσα
ΕΝΩΤΙΚΟ ΒΑΛΣ

ΠΡΟΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ “ΟΥΦΑ ΠΑΛΑΣ.

Ή εκλογή τοΰ έρωτικοΰ βαλς ώς πρώτης δμιλούσης 
ταινίας τοΰ «Οΰφα Πάλας» άναμφισβητήτως πρέπει νά 
θεωρηθή ώς έπιτυχής καί γενικότεροι· άκόμη ώς πρώτη 
γερμανική τοιαύτη (δύο ή τρεις προβληθεϊσαι ήσαν άπλώς 
μέ συγχρονισμένην όχι και τόσον έπιτυχώς πάντοτε μουσι
κήν) ήτο μία καλή άρχή. Πριν έν τούτοις είσέλθωμεν είς 
τάς λεπτομέρειας άνάγκη κάπως νά έξηγηθώμεν. ’Εάν δηλ. 
δεχθώμεν δτι τό φίλμ δέν έχει καί δέν πρέπει νά έχη 
καμμίαν σχέσιν μέ τό θέατρον τότε τό περί οΰ πρόκειται 
δέν θά μάς ίκανοποιήση, αν δμως παραβλέψωμεν αυτήν 
τήν άρχήν καί δοΰμε το φίλμ κατ’ άλλον τρόπον, ώς μιά 
ζωντανεμένη κινηματογραφοποίησι μιας ότερέττας, τότε 
τό άποτέλεσμα θά εΐνε άκριβώς τό άντίθετο, δηλ θά μάς 
εΰχαριστήση μέ τό παραπάνω· Ποιαν άποψιν θά προτι
μούσαμε δέν εΐνε καί τόσον εϋκολον ν’ άπαντήση τις άπο- 
λΰτως. Άν έπρόκειτο περί βωβής ταινίας τό πράγμα διέ
φερε καί άπροκαλύπτως θά έτασσόμεθα υπέρ τής πριότης. 
Άλλ’ ή δμιλοΰσα άπαιτεϊ νά βλέπεται διαφορετικά καί 
σχεδόν θά πρέπη νά κλίνη τις, δπως καί τό κοινόν, ό 
κριτής τής έμπορικής επιτυχίας, είς τήν προκειμένην πε- 
ρίστασιν υπέρ τής δευτέρας άπόψεως, όίστε νά θεωρήση 
τό φίλμ ώς επιτυχές. Ή γραμμές αυτές πολλές γιά μιά 
κριτική εΐνε έν τούτοις λίγες γιά νά εξαντλήσουν θέμα 
ποΰ θά άπήτει ειδικήν μελέτην, , άλλ’ άπλώς έγράφησαν 
έδώ γιά κάποιαν δπως εΐπαμεν άναγκαίαν διευκρίνισιν.

Τό φίλμ υπάγεται είς τήν παραγωγήν τοΰ Πόμμερ, τό 
όνομα τοΰ οποίου μάς προδιαθέτει ευθύς άμέσως ευμενέ
στατα. ’Εξ άλλου δ Β. Τήλε, δ σκηνοθέτης, φυσικά δέν 
εΐνε άσσος, έν τούτοις τά καταφέρνει καλά, μόνο πού κά
που μερικαί σκηναί τρενάρουν ή παρουσιάζουν κενά, τά 
όποια δμως καλύπτουν ό πλοΰτος, ή ποικιλία τών εικόνων 
ή σκηναί (λ.χ. τοΰ βαλς), αί όποϊαι, συντελούσης τής 
μουσικής ευχαριστούν Ιδιαιτέρως. Φωτογραφία καί ντεκόρ 
έπίσης καλά. Είς τούς ρόλους προέχει δ Βίλλυ Φρίτς εις 
ένα συμπαθέστατον ρόλον άπό έκείνους ποΰ άπέκτησε τάς 
μεγαλυτέρας συμπάθειας.Καλός αυτήν τήν φοράνδ Γκεόργκ 
Άλεξάντερ, άπό άπόψεως δέ φωνής φρονώ, δ ικανοποιη
τικότερος. Ή χαριτωμένη Λίλιαν Χάρβεϋ είς μικρόν άτυ- « τ._____ κι ι— — ,.,,ΐ _λ„---------------- ν..:

Ό «Τραγουδιστής τής Τζαζ» καί δ «Τρελλός 
Τραγουδιστής» ’Άλ Τζόλσον, συι έγραψε τήν ύπτ- 
θεσιν καί συνέθεσε τά τραγούδια τοΰ νέου φίλμ τών 
«'Ηνωμένων Καλλιτεχνών», «Εύανζελίν», τό όποιον 
μέ τόσην επιτυχίαν προβάλλεται είς Νέαν 'Υόρκην

ΜΕΛΟΦΟΝ
'Υπό τήν άνωτέρω επωνυμίαν ίδρύθη έν Βερο- 

λίνφ Εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, τής όποιας 
σκοπός εσεται ή μουσική προσαρμογή βωβών ται- 
νιών ”

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τσιρς (Λευκάδα). Άπαντήσαμεν είς δλας τάς έπιστολάς 

σας καί άποροϋμεν διατί νά παραπονεϊσθε.
Μπίρμπίλην (Α’ίγιον). Εϋχαριστοΰμεν διά τό ενδιαφέ

ρον σας, σάς παρακαλοΰμεν δμως νά μή παραλείπετε ποτέ 
οϋδέν έργον είς τό σημείωμά σας.

Δημόπονλον (Αϊγιον.) Διατηροΰμεν άπό ετών άνταπο- 
κριτήν είς τήν πάλιν σας. Εϋχαριστοΰμεν διά τήν προθυ
μίαν σας.

Ε, Γούραν (Βόλον). Δυστυχώς αί φωτογραφίαι πού δια- 
θέτομεν εΐνε διάφοροι, είς δέ τάς ’Επαρχίας στέλλονται 
άνευ εκλογής καθ’ δσον τοΰτο εΐνε άπολύτως άδύνατον. 
Είνε μεγάλαι 18χ21, σκηναί άπό διάφορα νεώτατα έργα ή 
καί πρόσωπα τιμώνται δέ μόνον πρός δραχμάς 8 ένφ ή 
πραγματική των άξια υπερβαίνει τάς 30. Χρήματα δύνα- 
σθε νά μάς άποσ τείλετε δι’ επιταγής ταχυδρομείου ή καί 
εντός συστημένης επιστολής.

Καζαντξήν (Ξάνθην). ’Επιταγή 120 δρχ. έλήφθη, εύχα- 
ριστοϋμεν. Διά τό ζήτημα τής ταινίας δεν γίνετε τίποτε. 
"Αλλωστε δέν ένδιαφερόμεθα αμέσως. ’Απ’ ευθείας δέν 
ένεγράφη τελευταίως οΰδείς συνδρομητής έκ τής πόλεώς σας.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
Σ. Μπινόπουλος 
Ίππ. Δοσίου

Φλοιρινα

χώς ρόλον, ό όποιος άλλως τε καί τήν περιορίζει. Καί οί Κινημ. Κεντρικόν 
λοιποί ήθοποιοί μελετημένοι, γενικώς δέ άξιέπαινος ή έκ-1 Χρ. Τσιγγιρίδης 
λογή προσώπων. I’Ιωάν. Γρυπάρης

Ή ταινία είναι 100 ο)ο δμιλοΰσα καί ήχητική, τό δ- ' Θεόδ. Κυριαζάκος

Χαλκίς 
Θεσ]νίκη 
Ζάκυνθος 
Συκέαν

1-3-930 μέχρι 29-2-931
1-1-930
1-2-930
1-1-930
1-1-930
1-1-930

30-12 930 
30-7-930

30-12-930 
30-12-930
30-6-93O
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χ. ΧΑΡΛΕ ΥΌΠΟΥ*.  ΜΕΤΕΒΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1)5)930

ΣΤΑΜΕΛΟΝ ΦΟΞ ΦΙΛΜ

ΑΘΗΝΑΣ

’Εξέλεξα δέκα φίλμ τά οποία θά χαλάσουν κόσμο 
στην 'Ελλάδα στόπ. 'Η μεγαλοπρέπεια τοΰ ΠΑΝΤΡΕΜ- 
ΜΕΝΟΙΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ, ή μεγαλειώδης έμφ«ί- 
νισις τής Λιλής Νταμιτά είς τό TETES BRULEES 
(Άλλοίθορος κόσμος), ή δεξιοτεχνία τοϋ Μουρνάου είς 
τό έργον η ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ (CITY GIRL), ό ρωμαντι- 
σμός τοΰ άριστουργηματυς ΜΑΝΟΥΕΛΑ άέ τόν νέον 
άστέρα Μόνα Μάρις, ή Ζανέτ Γκέυνορ και ό Τσάρλ Φάρελ 
είς τό έργον Η ΡΟΔΙΝΗ ΖΩΗ (SUNNY SIDE UP) καί η 
μοναδική παρουσίασις του έργου ΤΑ ΓΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ 
ΑΕΡΟΣ (SKYHAWK) θά έξασφαλίσουν είς τούς "Ελληνας 
έπιχειρηματίας μίαν άπαράμιλλον σειράν προγραμμάτων.

X A Ρ Λ Ε Υ

FOX FILM CORPORATION
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ΪΟ ΝΟΜΟΙΧΕ&ΙΟΝ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΕ
Τό· νομοσχέδιου «περί κινηματογράφων» τροπο- 

ποιηθέν ριζικώς ύπό τοΰ κ. υπουργού τών Εσωτε
ρικών κατά τήν β' αυτού συζήτησιν άπεστάλη είς 
τήν Γερουσίαν. Τό νομοσχέδιου τοΰτο, μετά τάς 
τροποποιήσεις του, διετυπώθη τελικιος ώς έξής.

«Έγκατάστασις καί λειτουργεία κινηματογρα
φικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων επιτρέπεται μό
νον κατόπιν άδειας τής αστυνομικής αρχής, ή οποία 
έάν ή προβολή εικόνων γίνεται έν άνοικτφ χώρφ, 
έκδίδεται μετά γνωμοδότη τιν τοΰ νομομηχανικοϋ ή 
άστυμηχανικοΰ, έάν δέ έν κλειστώ, μετά σύμφωνον 
γνώμην συμβουλίου άποτελουμένου έκ τού διευθυν- 
τοΰ τής Νομαρχίας τοΰ αστυνομικού διευθυντοΰ 
καί τοΰ παρά τή αστυνομική διευθύνσει μηχανικού. 
Διά τάς πόλεις έκτος τής έ'δρας τοΰ νομού, τό συμ
βούλων άποτελεϊται άπό τρεις ή άπό πέντε δημο
σίους υπαλλήλους, όριζομένους ύπό τοΰ νομάρχου. 
Διά τάς ’Αθήνας, τόν Πειραιά καί τά προάστεια 
τό συμβούλων άπαρτίζεταΓ. 1) έκ τοΰ άστυνομικοΰ 
διευθυντοΰ 2) τοΰ προϊσταμένου σχεδίου πόλεώς, 3) 
τοΰ τμηματάρχου τοΰ ήλεκτρολογικοΰ τμήματος τοΰ 
υπουργείου Συγκοινωνίας, 4) ενός άστυϊάτρου καί 
ό) ενός άντιπροσώπου τής Π. Ε. Κ. Άναθεώρησις 
τών αποφάσεων τοΰ συμβουλίου έπιτρέπεται τή αι
τήσει τής άστυνομικής αρχής ή τοΰ διευθυντοΰ τής 
κινηματογραφικής έπιχειρήσεως, ύποβαλλομένη έντός 
ΙΟημέρου άπό τής έκδόσεως τής άποφάσεως. Τό 
δεύτερον τοΰτο συμβούλων άπαρτίζουν διά μέν τάς 
Αθήνας τόν Πειραιά καί τά προάστεια 1) δ διευ
θυντής τών δημοσίων έργων, 21 δ διευθυντής τών 
Σιδηροδρόμων, 3) ό παρά τφ ύπουργείφ Εσωτερι
κών προϊστάμενος τής διευθύνσεως άστυνομίας πό
λεων, 4) δ διευθυντής Υγιεινής καί ό) εΐς άντι- 
πρόσωπος τής Π. Ε. Κ.

Είς πόλεις πληθυσμού άνω τών ό χιλιάδων κα
τοίκων, δ άνοικτός χώρος πρέπει νά είναι πάντοτε 
περιφραγμένος κατά τρόπον παρεμποδίζοντα τήν 
έξωθι θέαν.

Ή άδεια έγκαταστάσεως κινηματογράφου παρέ
χεται τή αιτήσει τοΰ διευθυντοΰ τής κινηματογραφι
κής έπιχειρήσεως είς τό συμβούλων, τό όποιον, έξε- 
τάζον αυτήν άπό τής άπόψεως καί μόνον τοΰ κιν
δύνου τής ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητος τών 
θεατών, εκδίδει καί δημοσιεύει εντός μηνός ήτιολο- 
γημένην άπόφασιν διά τής όποιας χορηγεί τήν ά
δειαν, είτε μένοντος τοΰ κτιρίου ώς έχει, είτε έπιφε- 
ρομένων εις αυτό/ορισμένων διαρρυθμίσεων, αί δ- 
ποϊαι καθορίζονται είς τήν έκθεσιν λεπτομερώς. 
Εάν δ επιχειρηματίας δέν συμμορφωθή μέ τάς ύ 

ποδε ξεις τής έπιτροπής, ή άδεια άνακαλεϊται, 'Η 
άδεια λειτουργίας έκδ,δεται μετά τήν έκτέλεσιν τών 
ύποδειχθεισών διαρρυθμίσεων καί έν δνόματι πάν
τοτε προσώπων ελληνικής ιθαγένειας, δι’ ώρισμέ- 
νον δέ κτίριον. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται νά προ- 
βάλλωνται ταινίαι διδακτικού περιεχομένου καί είς 

άλλα κτίρια, κατόπιν άδειας τοΰ άστυνομικοΰ διευ- 
θυντοΰ, μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ αρμοδίου μη
χανικού. Καθ' δν τρόπον έχορηγήθη ή άδεια, δύ- 
ναται ν άνακληθή έάν αί συνθήκαι τοΰ κτιρίου ύφ’ 
άς έχορηγήθη ή άδεια, μετεβλήθησαν.

Πρό πάσης προβολής κινηματογραφικής ται
νίας ή καί πρό τής εισαγωγής ά τής έν Έλλάδι, υ
ποβάλλεται είς τήν διεύθυνσιν άστυνομίας ’Αθη
νών ή Θεσσαλονίκης αΐτησις περί χορηγήσεως ά
δειας μ^τά περιληπτικής αναγραφής τής ύποθέσεως 
τοΰ έργου. Άπί τή βάσει τών στοιχείων τούτων ύ· 
ποχρεοΰται ή διεύθυνσις ή νά έκδώση άδειαν προ
βολής ή ν’ άπαγορεύση ταύτην καθ’ δλον τό Κρά
τος ή είς ώρισμέναςζπεριφερείας αυτού έφ' δσον τό 
περιεχόμενον είνε δπωσδήποτε έπιβλαβές είς τήν 
νεότητα. Ή αστυνομική διεύθυνσις ’Αθηνών ή Θεσ
σαλονίκης δύναται, τή αιτήσει τοΰ ένδιαφερομένου, 
νά χαρακτηρίζη ταινίας ώς καταλλήλους δι’ ανηλί
κους κάτω τών 16 ετών, μετά γνώμην σωματείων τά 
όποια έχουν σκοπόν τήνπροστασίαν τής νεότητος.Ι
δίως θεωρούνται, ώς τοιαΰται αί ταινίαι αί παριστά- 
νουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεΐα, ίστορικάς σκη
νάς, ήθη καί έθιμα διαφόρων λαών, γεγονότα τής 
φυσικής ιστορίας, φαινόμενα καί πειράματα επι
στημονικά, γεωργικός καί βιομηχανικός έπιχειρή ■ 
σεις, ή αί ταινίαι αί έχουσαι περιεχόμενον άποβλέ- 
πον είς τήν άνύψωσιν τών αρετών τής οικογενεια
κής εστίας, τής αγάπης τής οικογένειας, τής μητρι
κής στοργής, τοΰ πνεύματος, αυτοθυσίας τών ήρωϊ- 
κών πράξεων, καί τέλος αί έμπνέουσαι τήν ενεργη
τικότητα, τήν ευθυμίαν, τήν καλωσύνην καί τό θάρ
ρος. Ό χαρακτηρισμός ής ταινίας, δέον ν' άνα- 
γράφεται είς τό πρόγραμμα καί -άς διαφημ 'σεις 
τοΰ κινηματογράφου.

Κατά τών αποφάσεων τής άστυνομικής αρχής ό 
ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής έντός 10 
ημερών ένώπιον έπιτροπής, τήν όποιαν αποτελούν 
διά τάς Αθήνας δ είσαγγελεύς Πρωτοδικών, δ δι
ευθυντής τής Παιδείας παρά τφ οίκείφ 'Υπουρ
γείς), δ τμηματάρχης Αστυνομίας Πόλεων τοΰ 'Υ
πουργείου ’Εσωτερικών, δ πρόεδρος τής Εταιρίας 
Θεατρικώκ Συγγραφέων καί εις αντιπρόσωπος τής 
Π.Ε Κ. ’Άν ή ταινία έχαρακτηρίσθη ώς έπιβλαβής 
είς τήν νεότητα, μετέχουν εις τήν επιτροπήν δύο 
παιδαγωγοί καί δ πρόεδρος τοΰ σωματείου παιδι
κών κινηματογράφων. Διά τήν Θεσσαλονίκην ή έπι- 
τροπή άποτελεϊται έπίσης άπό τόν εισαγγελέα, ένα 
καθηγητήν τοΰ έκεϊ Πανεπιστημίου κλπ. Αί έπι- 
τροπαί αύται άποφαίνονται άνεκκλήτως έντός 4Κ 
ώρών.

Αί κινηματογραφικοί επιχειρήσεις έπί ποινή 
κλεισίματος ύποχρεοΰνται νά προβάλλουν καθ’ έκά- 

। στην μετά τοΰ τακτικού προγράμματος τάς ύπό τής 
συσταθησομένης ειδικής κινηματογραφικής ύπηρε- 
σίας τοΰ Κράτους χορηγουμένας δωρεάν ταινίας, 

διάρκειας ούχί πλέον τών πέντε πρώτων λεπτών.
’Απαγορεύεται άπολύτως ή είς τους δημοσίους 

κινηματογράφους είσοδος ανηλίκων κάτω τών 16 
ετών. Ή ηλικία έξακριβοΰται δι’ έπιδείξεως είς τά 
όργανα τής άστυνομίας ή τόν αρμόδιον υπάλληλον 
πιστοποιητικού τοΰ οικείου δημάρχου, εις τό όποιον 
έπικολλάται καί φωτογραφία. Τά πιστοποιητικά αυ
τά, αν έκδοθή Διάταγμα, δύνανται νά εκδίδουν καί 
οί διευθυνταί σχολείων. Ή άπαγόρευσις δέν ισχύει, 
διά ταινίας αί δποϊαι έκρίθησαν κατάλληλοι δι ανη
λίκους.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν άπειλεϊται κίνδυνος τοΰ 
κοινού, δύναται δ διευθυντής τής άστυνομίας νά 
διατάξη ύπευθύνως τήν διακοπήν τής παραστάσεως. 
Εάν δ κίνδυνος ύφίσταται καί βραδύτεροι·, δ αστυ

νομικός διευθυντής προσφεύγει είς τό έν άρχή άνα- 
φερόμενον συμβούλιον, τό όποιον άποφαίνεται έντός 
24 ώρών δριστικώς περί συνεχίσεως ή μή τών έρ- 
γασιών τοΰ κινηματογράφου. Οί διευθυνταί τών κι
νηματογράφων, οί όποιοι δέν συμμορφοΰνται μέ τάς 
διατάξεις τοΰ Νόμου, τιμωρούνται μέ χρηματικήν 
ποινήν, ή οποία άρχεται άπό δρχ. Γ>00 καί φθάνει 
μέχρι 20 χιλ., φυλάκισιν μέχρις ενός έτους κ ί κλεί- 
σιμον τοΰ κινηματογράφου.

Θί διευθυνταί τών λειτουργόύντων κινηματογρά
φων οφείλουν νά υποβάλλουν αιτήσεις διά τήν λει
τουργίαν τών κινηματογράφων των έντός 3 μηνών 
άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ Νόυ—·. άμα αυτός τεθή 
έν ίσχύϊ διά Διαταγμάτων.

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ
ΟΜΙΛΟΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Τό «’Ερωτικόν Βάλς» ή νέα όμιλοΰσα καί ηχη
τική ταινία τής Ουφα, παραγωγής ’Έριχ Πόμμερ, 
ύπερέβη καί αύτάς τάς εισπράξεις τοΰ «Τρελλοΰ 
Τραγουδιστού» είς τόν Κινηματογράφον «Γκλόρια 
Παλάστ» τοΰ Βερολίνου. Ή έν λόγιο ταινία είς τήν 
όποιον πρωταγωνιστούν δ Βίλλυ Φρίτς καί ή Αί- 
λιαν Χάρβεΰ θά προβληθήπροσεχώςκαίάπότής οθό
νης τοΰ «Ουφα Πάλας» τιον Αθηνών ώς όμι
λο ϋσα.

0 TZSN ΤΖΓΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΞΕΡ
Πληροφορούμε θα ότι δ συμπαθής ζέν πρεμιέ τών 

«Σάρξ καί Διάβολος», «’Άννα Καρέπνα» καί τής 
«Μοιραίας άγάπης» Τζών Τζίλμερτ, διαρκούσης 
μιας φιλονικείας του μετά τοΰ σεναριογράφου Τζίμ 
Τούλλη δέν ήργησε νά μεταχειρισθή τις γροθιές του 
γιά νά άποδείξη ότι εύρίσκετο έν τφ δικαίφ. Δυστυ
χώς δμως δι’ αυτόν ένίκησεν δ δεύτερος.

Τό άποτέλεσμα δμως τής φιλονεικίας τούτης ητο 
ότι ένας μεγάλος ί Μοκτήτης ιπποδρομίου είς τό 
Χόλλυγουντ τούς προσέφερεν 10.000 δολλάρια γιά 
τήν ρεβάνς.

Αναμένομεν αποτελέσματα....

0 ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ
ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΘΕΑΜΑΤΩΝ

\ι’ άποφάσεως τοΰ υπουργείου τών Οικονομικών 
ένεκρίθη όπως είς πόλεις 10.000 κατοίκων καί κάτω 
οί οικονομικοί έφοροι προβαίνωσιν έπί τή αιτήσει 
τοΰ θεατρώνου είς τήν σύνταξιν πρωτοκόλλου διά 
τήν κατ’ άποκοπήν πληρωμήν τοΰ φόρου δημοσίων 
θεαμάτων, ύπό τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν ότι 
θέλουσι δοθή τουλάχιστον 30 παραστάσεις πραγμα
τικοί.

Είς πόλεις πληθυσμού άνω τών 10.000 κατοίκων 
ασχέτως τής κινήσεως καί τοΰ κύκλου τών εργασιών 
τών δημοσίων θεαμάτων αυτών, άπαγορεύεται εις 
τό έξής εί: τους οικονομικούς έφορους, όπως προ- 
βαίνωσιν ά'νευ ιδιαιτέρας ειδικής διαταγής είς τήν 
σύνταξιν τοΰ πρωτοκόλλου διά τήν κατ’ άποκοπήν 
πληρωμήν τοΰ φόρου.

0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
KRI Η ΕΠ ΕΛΑΜΔΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΒΙΔΕΥΣΙΣ

"Οπως άπεφάσισε το ύπουργεϊον τής Γεωργίας, 
ή γεωργική έκπαίδευσις τοΰ αγροτικού κόσμου θά 
γίνεται τοΰ /οιποΰ και διά τής προβολής σχετικών 
κινηματογραφικών ταινιών. Πρός τόν σκοπόν αυτόν 
παρηγγέλθη έν Γαλλία ειδική κινηματογραφική συ
σκευή, ή όποια θά έγκατασταθή έπί μιας αμαξοστοι
χίας, ήτις θά περιέρχεται κατά σειράν δλας τάς γε
ωργικάς περίφερείας, προβάλλουσα είς τούς άγρότας 
όλας τάς ένδιαφερούσας αυτούς ταινίας.

ΑΪ2Κ0ΔΙΑΙ ΜΕ ΤδΓι3ΠΑ»Ι2Α2 0MIA07SAS TAINTS
Οί Αμερικανοί παραγωγοί παρατηρούν τώρα 

μετ’ έκπλήξεως ότι αί ύπ’ αυτών είς τήν ιαπωνικήν 
γλώσσαν έκδοθεϊσαι ταινίαι, δέν σημειώνουν καμ- 
μίαν έπιτυχίαν είς τήν Νότιον ’Αμερικήν.

Γούτο ώς άπεδείχθη οφείλεται είς τό ότι ή Κα- 
στιλλιανή Ισπανική διάλλεκτος τόσον πολύ διαφέ
ρει άπό τήν καθομιλουμένην είς τό προαναφερθέν 
τμήμα τής Αμερικής ώστε νά καθίσταται σχεδόν 
άκατάληπτος.

ΔΗΛΩΖΙΣ
Πληροφορούμεθα δτι συναγωνισταί τινές διά νά 

δυνηθώσι νά τοποθετήσιοσιν εύκολιοτερον τάς ται
νίας των, θεωροΰσιν έπωφελές δι’ αύτούς νά συκο- 
φαντώσιν ά'λλας Εταιρίας καί ιδίως τόν ήμέτερον 
Οίκον τόν κατέχοντα σταθερώς τά σκήπτρα τής 
Παγκοσμίου Κινηματογραφικής Βιομηχανίας.

Ή Κεντρική μας Διεύθυνσις τής Νέας 'Υόρκης 
είς ήν άνεφέρθημεν, μάς έδωκεν τήν εντολήν δπως, 
έναντίον τών, τοιαύτας γελοίας καί ύπούλους συκο
φαντίας, διαδιδόντων, είς βάρος τοΰ πανισχύρου ορ
γανισμού μας προβώμεν είς τά δέοντα νόμιμα μέτρα.

Φόξ Φίλμ Κορπορέσιον
Κάνιγγος 3
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΑΟΜας' "
’Από τής έβδομάδος αυτής, δπως έγράψαμ,εν καί είς 

τό προηγούμενον ψύλλον, ή^χτσεν ή προβολή τών πραγ
ματικών μεγάλων φίλμ είς τούς κεντρικούς Κινηματο
γράφους τής πόλεώς μας.

Είς τό «Αττικόν■> προεβλήθη ή ομιλούσα, ήχητ<-χή 
καί άδουσα ταινία παραγωγής Μετρό Γκόλντουϊν 
«Μπρότγουαίϋ Μίλοντυ», ή οποία επί πλέον είς ώρι- 
σμένα σημεία είναι καί έγχρωμος μέ τούς φυσικούς 
χρωματισμούς.

Είς τό «Σαλόν Ίντεάλ προεβλήθη ή μουσικώς καί 
ήχητιχώς συγχρονισμένη ταινία παραγωγής Γουώρνερ 
«'Η Κιβωτός τοΰ Νώε», ή οποία πρέπει νά θαυμασθή 
διά τήν σκηνοθεσίαν της μόνον.

Είς τό «Ούφα Πάλας» προεβλήθη ή πρώτη γερμα
νική ομίλου,α. ηχητική καί άδουσα ταινία είς γερμανι
κήν γλώσσαν παραγωγής U. F’ Α. «Τό ερωτικόν βαλς» 
μέ τήν Χάρβεϋ καί Βίλλυ Φρίτς, διά τήν οποίαν αξίζει 
κάθε έπαινος.

Είς τό «Πάνθεον*  προεβλήθη ώς ηχητική μόνον τό 
έργον Ή έκδίκησιςν παραγωγής «Ηνωμένων Καλλιτε
χνών*  μέ τήν ντέλ Ρίο.

Είς τόν «’Απόλλωνα*  ή βωβή ταινία «Λευκή Κόλα- 
σίς*  μέ τήν "Ολγα Τσέχοβα καί Σλετώβ καί 
'^Είς τό «Σπλέντιτ*  μία ωραία κωμωδία τής Παρα- 
μάουντ «Ό μικρός μου αδελφός» μέ τόν διάσημον κω
μικόν Χάρολδ Λόϋδ.

Ώς βλέπουν οί άναγνώσται μας, έκ τών έξ λειτουρ- 
γούντων κεντρικών κ,νηματογράφων οι τρεις έχουν εγ
καταστάσεις όμιλοΰντος κινηματογράφου' τό ΓΑττικόν» 
καί τό ιΟύφα Πάλας*  μέ σύστημα Ούέσιερν Έλέκτρικ 
καί τό «Σαλόν ‘Ιντεάλ» μέ σύστημα Β. C. A. Phbto- 
phone. ’Επίσης καί τό «Πάνθεον» έχει κάποιο άπα- 
ρέϊγ μέ τό όποιον κάθε τόσο προβάλλει καί μία ηχη
τική ταινία.

Έχ τών έξ λοιπόν κεντρικών, εντός τριών μηνών 
άπό τής ένάρξεως τής έφετεινής χειμερινής περιόδου, 
οι τρεις λειτουργούν μέ μηχανήμαια όμιλοΰντος. Τρεις 
έπίσης λειτουργούν έν Θεσσαλονίκη, είς είς τόν Πει
ραιά καί εις έν Καβάλλα. "Επομένως δέν εΐνε διόλου ά- 
πίθανον αν τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον έκ τών 
200 περίπου κινηματοθεάτρων τής ‘Ελ άδος. οί ήμί- 
σεις έγκαταοτήσουν τοιαϋτα μηχανήματα δεδομένου ότι 
σύν τω χρόνω δέν θά παράγονται καί άρκεταί ταινίαι 
βωβαί, ώστε νά έπαρκούν είς τάς άνάγκας τών στερου- 
μένων τοιούτων έγκαταστάσεων, κινηματοθεάτρων.

"Ας ίδωμεν τί μέλλει γενέσθαι.

Πληροφορούμεθα οτι πολλά τών έν 'Αθήναις γρα
φείων έκμεταλλεύσεως κινηματογραφικών ταινιών δυ- 
αφορούν μεγάλως—καί πολύ δικαίως - διά τό διενεργού- 
μινον είς βάρος των λαθρεμπόριον τών κινηματογραφι
κών ταινιών έκ μέρους μερικών έπιχειρηματιών τού κι
νηματογράφου τών ‘Επαρχιών, σκοπεύουν δέ νά λάβουν 
κατόπιν κοινής συνεννοήσεως, τοιαύτα μέτρα, τά όποια 
νά έχουν μοιραίως, άμεσον αντίκτυπον είς τήν αξιοπρέ
πειαν καί υπόστασήν τού Σωματείου Π.Ε.Κ., τό όποιον, 
παρά τήν έπιθυμίαν του, δέν κατώρθωσε μέχρι σήμε
ρον νά θεραπεύση τήν πληγήν αυτήν.

Εΐνε τή αλήθεια, λυπηρόν νά νομίζουν μερικοί τών 
έπιχειρηματιών τού κινηματογράφου τών έπαρχιών, οτι 
μία έπιχείρησις δύναται νά στηριχθή ύπολογίζουσα είς 
τήν κρύφα ύπεκμίσθωσιν ξένων ταινιών, πράγμα τό ό
ποιον άφ' ενός μέν ζημιοϊ μεγάλως τά ειδικά γραφεία, 
άφ*  ετέρου δέ δημιουργεί μίαν κατάστασιν, ή όποια ο
δηγεί μοιραίως είς τόν κρημνόν αύτάς ταύτας τάς δια- 
πραττούσας τό λαθρεμπόριον επιχειρήσεις.

‘Ο «Κινηματογραφικός "Αστήρ ό όποιος άπό τής

έκδόσεώς του έστήριξε καί στηρίζει τήν ύπαρξίν του είς 
τάς άτομικάς του καί μόνον δυνάμεις, παρουσιάζεται ώς 
ζωντανόν παράδειγμα είς εκείνους τούς επιχειρηματίας 
οϊτινες ύπελόγισαν άτι δύναται νά στηριχθή μία έπιχεί- 
ρησίς έκμεταλλευομένη άσυστόλως τήν περιουσίαν τού 
άλλου.

Τό κακόν τούτο πρέπει νά παύση καί άμέσως μάλι
στα. Η «Πανελλήνιος Κινηματογραφική "Ένωσις*  ο
φείλει νά λάβη τά ένδεικνυόμενα μέτρα, τερματίζουσα 
μίαν κατάστασ ν, ή όποία φέρει είς άπόγνωσιν όλα γε
νικώς τά γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών.

’ Οφείλει,συγκαλούσα μίαν Γεν.Συνέλευσιν τών μελών 
της, νά λάβη τοιαύτας άποφάσεις, ώστε έφαρμοζόμεναι, 
νά δώσουν αποτελέσματα^ τά όποια νά χρησιμεύσουν 
ώς παράδειγμα καί είς έκείνους, οϊτινες θά διανοηθούν 
είς τό μέλλον τοιούτόν τι.

Εϊμεθα βέβαιοι ότι τό Δ. Συμβούλιον τή; Π.Ε.Κ. 
θά θελήση νά λάβη ύπ' όψιν τητ τάς άνωτέρω συστά
σεις μας, γνωστού όντος ότι εΐνε κοινό; πόθος τούτο 
καί θά έπιδιώξη διά παντός νομίμου μέσου τήν κατά- 
παυσιν τού άτίμου αυτού έμπορίου τής ξένης περιου
σίας.

Εκ παραλλήλου όμως οφείλουν νά ένισχύσουν τάς 
τυχόνληφθησομένας άποφάσβις τήςΠ.Ε.Κ.καί τά άμέσως 
ένδιαφερόμενα γραφεία καί διότι τότε μόνον θά κατορ- 
θωθή ή πάταξις τής άνηθικότητος αυτής.

Ό Αργος

ΕΙΣΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΛΑΙΘΕ'(’Αθηνών)

Κινημ. Έτουάλ. Μέ έπιτυχίαν προεβλήθησαν τά έργα 
«Βασιλικοί έρωτες» καί «Νεανική φλόγα».

Κινημ. Ήλύσια. ’Αργεί.
Κινημ. Κρυστάλ (Χαροκόπου). Προεβλήθη τό εργον 

«Νύχτες Σικάγου». Στροϋμπος
ΠΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ

Κινημ. ’Ολύμπια. ΙΙροεβλήθη τό εργον «Συζυγικαί 
θυσίαι» μέ τήν Μπίλλυ Ντόβ. Έπίσης ζουρνάλ καθώς καί 
τραγούδι ύπό τοΰ βαρυτόνου κ. Πρεδάρη. Τήν Δευτέραν 
ή Γκρέτα Κάρμπο είς τήν «Μυστηριώδη κυρίαν».

Κινημ. Σπλέντιτ. Μέ αφάντασταν κοσμοσυρροήν προ
εβλήθη ή έλληνική ταινίαι «Μακρυά άπ’ τόν κόσμο» μέ 
τόν Δ. Τσακίρην. Τραγούδι ύπό τής κ. Βλαχοπούλου.

Κινημ. Χάϊ-Λάϊφ. Προεβλήθη ή «Ζουάνα» τών Η
νωμένων Καλλιτεχνών, μέ πρωταγωνίστριαν τήν Έλινορ 
Μπόρντμαν, μέ έπιτυχίαν. Τήν Δευτέραν θρίαμβος «*Ο  
Τρελλός τραγουδιστής». Ε. Βρυέννιος
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΒ

Κινημ. Πάτε (όμιλών). Προεβλήθη τό εργον παρα
γωγής Τίφφανυ «Νέα ’Ορλεάνη» μέ τήν "Αλμα Μπένετ 
καί τόν Ριχ. Κορτέζ.

Κινημ. Παλλάς (όμιλών). Προεβλήθη «Ό κίτρινος 
βασιλεύς» μέ τήν Κοστέλλο.

Κινημ. Διονύσια (όμιλών). Προεβλήθη τό εργον «Τρα
γικός έρως» μέ τήν Γκρέτα Γκάρμπο.

Κινημ. Άπόλλαιν. Προεβλήθη ή ταινία «Άνθροίπινη 
δίκη».

Κινημ. 'Εθνικόν. Προεβλήθη τό εργον «'Όταν ή σαρξ 
ύποκύπτει» καί ό «Κολοσσός» μέ τήν Λέατρις Τζόϋ.

Κινημ. Αττικόν. Προεβλήθη τό εργον - Σενορίτα» μέ 
τήν Μπεμπέ Ντάνιελς.

Κινημ. ‘Αστήρ. Προεβλήθησαν «"Υπό τήν βασιλικήν 
χλαμύδα» καί συνέχεια έπεισοδιακών.

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν 'Τό χαμίνι τής Ν.

σοδιακών έργων«Τό τέλος τοΰ θανάτου» καί«Τά ίχνη τοΰ 
ίέρακος». , ,

Κινημ. Χονδροπούλου. Έπανελήφθη ή προβολή τού 
έργου «Τό παιδί τής Φλάνδρας».

—Προσεχώς ή έπιχείρησις τοϋ Κινηματογρ. «Φάληρον» 
θά άνοιξή νέον τοιοϋτον εις μίαν άπό τάς καλυτέρας θέ
σεις τής πόλειός μας. Στογιαννΐδης
ΜιΤΥΛΗΝΗ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθη τό έργον «Γιοσιβάρα» 
καί διέκοψε προσωρινώς λόγιο τών Άπόκρ«ω. Τήν προ
σεχή εβδομάδα «’ Ασφαλτ».

Κινημ. Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα Βαρώνος α- 
τσίγγανος» μέ άποτυχίαν καί «Τό έξυπνο κόλπο» με τον 
Φρέδ Χούμς. Προσεχώς «Βέρα Μίρτσεβα-. Α.Σ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τα έργα ΙΙαριζέτ» 
είς τέσσαρας έποχάς. «Τά περίφημα ψεύδη τής Νίνας Πέ- 
τροβνα», «Πρίγκηψ Καρναβαλιού» καί «Αΰκος τών θα
λασσών».
ΡΕΘΥΜΝΟΝ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντραν. Εξακολουθεί τάς παραστά
σεις του ό θίασος Μπογράκου.

Κινημ. Κοσμικόν. Προεβλήθη τό έργον «Σάλτο Μορ- 
τάλε>. ΙΤετρακάκΐί
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κινημ. Κεντρικόν. Κατά τήν παρ. εβδομάδα, προεβλη- 
θη τό έογον «Ερωτικά γυμνάσια» μέ τήν Λάουρα Λα
πλάντ. ' Μπαρχαμούξας

ΧΙΟΪ , .Κινημ. Άστήρ. Προεβλήθησαν τα έργα «Μαριεττα» 
καί «Ή κούρσα τής τιμής». "Ηδη δίδει παραστάσεις ο θία
σος Ε. Φύρστ. Βουδούρης
ΠΡΕΒΕΖΑ

Riv. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό σημαδεμένο 
καπέλλο», »Φαζίλ». «Πΰρ», «‘Ο τύραννος·, «Τό μάτι τοΰ 
νεκροΰ», «‘Ο Κουρσάρος», «Βασιλικοί έρωτες», «ΊΓπριγ- 
κήτισσα τής Νέας Ύόρκης», «Ό τάφος τοϋ Ίνδοΰ» είς 
δύο έποχάς καί «Ή μονομαχία». Σμπόνιας
ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ

Κινημ. Πάτε. Ό ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γ. Τσα- 
πίτση άνωτέρω κινηματογράφος έκλεισε ή δέ αΐθουσά,του 
χρησιμοποιείται ώς γραφεϊον συνεταιρισμού. Μαρκιδης 
ΛΑΡΙΣΣΑ

Κινημ. Ό.ύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τραβιάτα» 
καί «Τό πουκαμισάκι τής ζωντοχήρας». Προσεχώς «Βασι
λική τίγρις . Μού^ος
ΙΠΡΩΣΟΤΙΑΝΗ

Κινημ. Ασ-ήτ. Υπό νέαν διεύθυνσ.ν, άποχωρήσαντος 
τοϋ κ. Γούναρη, προβάλλει διάφορα έπεισοδιακά.

Μαρκιδης
ΤΡΙΚΚΑΛΑ

Κινημ. Πανελλήνιον. Διέκοψε προσωρινώς τάς κινη
ματογραφικός παραστάσεις καί δίδει τοιαύτας ό θεατρι
κός θίασος Ελλήνων Καλλιτεχνών.
ΑΛΠΤΡΑΤΗ

Κινημ. Μοσχοβίτη. Προβάλλει καί ξαναπροβσλλει τάς 
γνωστάς είς όλους ταινίας τού κ. Γούναρη ^άντί τιμήματος 
εισόδου δραχμών δέκα, χωρίς καμμίαν εντροπήν. Μαρκιδης 

ΔΡΑΜΑ
Κινημ. Μίγας. Προεβλήθησαν τά έργα «Μοργκάν ή 

σειρήν» μέ έπιτυχίαν. «Τό κρασί» άνευ έπιτυχίας, καί τό 
ύπέροχον έργον «Όταν τά νειάτα διψούν μέ μεγάλην έ
πιτυχίαν. Προσεχώς 'Όταν ή σάρξ ύποκύπτει».

Κινημ. Οΐίφα. Άπό τοΰδε ή διεύθυνσις τοΰ θερινού

Ύόρκης» καί «Εναέριος άπαγωγεύς».
Κινημ. Μοόίρν. Συνέχειαι διαφόρων έπεισοδιακών.

Άλχακάν
ΛΕΥΚΑΣ

Κινημ. ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό όχτα- 
πόδι» μέ τήν Μπερτίνι. «Ή ναυμαχία τής Έλιγολάνδης» 
μέ άρχετήν έπιτυχίαν καί «Ό μαύρος αετός» έπιτυχως. 
Προσεχώς ή Έλληνική ταινία «Μαρία Πενταγιώτισσα».

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν «Ό ένοχος» έπιιυ- 
χώς, «Τό θηρίον τής Σάντας·. «Τρίο κούπα» καί «Σάν 
όνειρο». β Τσ'ιρ;
ΠΑΤΡΑΙ

Κινημ. Ίντεάλ. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό εύθυμος 
χήρος», «Ή έξόντωσις τών ληστών - καί «Ή έσχάτη προ· 
δοσία» μέ έπιτυχίαν.

Κινημ. Πάν&εον (Ταράτσα). Προεβλήθη τό έργον 
«Πώς γλεντούν οί παντρεμμένοι».

Κινημ. Πάν&εον (Αίθουσα). Προεβλήθησαν αί ταινίαι 
Πώς γλεντούν οί παντρεμμένοι», «Φυλαχθήτε άπό τής

χήρες» καί «Ή ’Αφροδίτη». Άνδριόπουλος
ΧΑΝΙΑ

Κινημ. Ίδαϊον "Αντραν. Προεβλήθησαν τά έργα «Θά 
μέ παντρεφτής» μέ τήν Κλάρα Μπόου καί «Ή Μεσσαλίνα».

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν «Ό άπηγορευμένος 
καρπός» καί -Μουλέν Ρουζ».
ΓΡΕΒΕΝΑ

Κινημ. 'Αετός. Προεβλήθησαν τά έργα «Τόσκα μέ 
τήν Μπερτίνι αρκετά έπιτυχώς, «Ή τυχοδιώκτις ταύ Μόντε 
Κάρλο», «Ό όρκος τοϋ έραστοΰ· μέ τόν Νοβάρρο καί 
«Τσάρος καί Ρασπούτιν», μετ'εξαιρετικής επιτυχίας.

Μπογιατζόγλου
ΠΥΡΓΟΣ

Κινημ, ’Απόλλων. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Δύο νύ
φες, τέσσαρες γαμπροί», «Φλορίντα» μέ τήν ΙΙόλα Νέγκρι 
καί «Ή χορεύτρια τού Τσάρου» ’Ανδριόπουλο;
ΑΙΓΙΟΝ

Κινημ. Παρ&ενών. Προεβλήθησαν τά φίλμ «Τρομερά 
έκδίκησις», «Θεία γυναίκα», «Ερυθροί έπιδρομεϊς», «Τό 
καράβι τοΰ τραγικού έρωτος» καί «Έπανάστασις στήν 
Κίνα». Μπιρμπίλης
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Γιά τήν 
τιμή τοϋ αδελφού της» καί «Οί θαλασσινοί». Ματ·&ίας 
ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Κινημ. Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό Έντυ 
Πόλο ένοχος», «Ή χορεύτρια τής Γρεν δης». «Μιά νύχτα 
στό Λονδϊνον», «Τό καρναβάλι τής Βενετίας» μέ έπιτυ
χίαν μεγάλην καί «Πώς παντρέφτηκε δ Γιάννης».

Κινημ. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Σενορίτα». 
«Τό λυκόφως τής δόξης» καί «Μέ τό στανειό θά ...» Προ
σεχώς «Ή κόρη τοϋ σεΐχη» καί «Μυστικός ταχυδρόμος».

Πανουργίας 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

Κινημ. "Εδιοσων. Προεβλήθησαν «Τό ναυάγιον» μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν, «Θύμα έρωτος», «Γιά μιά γυναίκα» καί 
μέ άφάνταστον έπιτυχίαν «Πανάμ» μέ τόν Κατλαίν. Συγ
χαρητήρια εις τούς άνωτέρω διευθυντάς διά τήν έκλογήν 
τών ωραίων έργων. Γεαιργόπουλος
ΚΑΒΑΛΛΑ

Κινημ. Φάληρον. (όμιλών). ‘Έκαμε έναρξιν μέ τό έρ
γον : «Ό τυχερός τραγουδιστής» παραγωγής Τίφφανυ. 
Προσεχώς Φάουστ», Όασις έρωτος , «Νέα’Ορλεάνη».κλπ.

Κινημ. ’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Χιονο
στρόβιλος», «Τερέξα Ρακέν καί "Ανθος τής Βαγδάτης .

Κινημ. Αίγλη. Προεβλήθησαν αί συνέχεται τών έπει-
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αύτοΰ κινηματογράφου, ήρχισε τάς προετοιμασίας του.
Κινημ. Έ&ν. Κήπου. Δέν θά λειτουργήση κατά τήν 

προσεχή θερινήν περίοδον, καθόσον ολόκληρον τό τετρά
γωνον παρεχωρήθη ύπό τής ’Αεροπορικής Άμύνης εις τόν 
Δήμον, δστις καί θά άνεγείρη τήν Δημοτ. ’Αγοράν. Κατά 
πάσαν δμως πιθανότητα ό πρώην ενοικιαστής κ. Βαρδά- 
τσικας θά ίδρυση κινηματογράφον είς τόν παρά τήν Ά- 
κρόπολιν χώρον, πριόην Πανελλήνιον. Ν. Μαρκίδης 
ΒΟΛΟΣ

I ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
g ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ g

ΑΓΓΛΙΑ»
Ό διάσημος σκηνοθέτης Ε. Α. Ντυπόν ήρχι- 

σεν εις τά έν ’Έλστρη στούντιο τής Μπρίτις Ιντερ·

F
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1029—1930 ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1929—1930

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Κιν. Άχίλλειον. Προεβλήθησαν λίαν έπιτυχώς τό 
«Λούπιγκ δή λοΰπ» καί τό «Δ’.Ο.Λ.» μέ τήν Τζίνα Μανές. 
Προσεχώς «Ή γή τής ηδονής .

Κιν. Άργυίλα. Προεβλήθησαν «Ό προδότης» καί «Η
ρωική αΰταπάρνησις

Κιν. ’Αττικόν. Προεβλήθησαν «Ή γυναίκα κουρσά
ρος» καί τό πρώτον μέρος τοΰ επεισοδιακού Τό μάτι τ’ 
άετοϋ».

Κιν. Ν. ’Ιωνία. Διάφορα επεισοδιακά. Παπαβασιλείου

νάσιοναλτό «γύρισμα» τής νέας τουόμιλούσης ταινίας 
«Οί δύο Κόσμοι».

II ταινία αυτή δι ήν καί μόνον τό όνομα τοϋ 
σκηνοθέτου αποτελεί έγγύησιν, χαρακτηρίζεται ώς 
υπερπαραγωγή καί θά έκδοθή είς τρεις γλώσσας 
’Αγγλικήν, Γαλλικήν καί Γερμανικήν.

— Μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν προβάλλεται από 
δεκαπενθημέρου είς τό θέατρου « Αλάμπρα» τοΰ

Η ΜΠΟΝΤΕΓΚΑ
Η ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ1

Είς τό μεγάλο στούντιο τοΰ Μπιλανκούρ μία J 
μεγάλη ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσίν τοΰ περιφή-, 
μου μαέστρου Μισέλ Λεβίν ετοιμάζει τόν μουσικόν 
συγχρονισμόν τής νέας'γαλλικής παραγωγής «Μπον- 
τέγκα». τής μεγάλης αυτής ταινίας τής οποίας τήν 
ύπόθεσιν ό σκηνοθέτης Περότζο, έλαβε έκ τοΰ μυ- ί ^αΟι> 
θιστορήματος τοΰ συγγραφέως Μπλάσκο Ίμπά-' ΊΖον 
νιεθ.

'Η άνωτέρω ταινία καί ώς σιωπηλή λόγιο τής 
ύπερόχου ύπόθέσεώς της τών πλουσίων διακόσμων 
της καί τής δραματικότητός της εΐνε έ'να πραγμα
τικόν αριστούργημα. .Μέ„ τόν συγχρονισμόν δμως 
τής μουσικής,τών ήχων;κάΓ διαλόγιον της δύναται νά 
χαρακτηρισθή ώς ή τελειότερα ταινία ποΰ παρήχθη 
μέχρι σήμερον. ·< V

Ή «Μποντέγκα» θά είναι μίμ · άποκάλυψις. Ό 
συγχρονισμός της περιλαμβάνει έργα τών διασημο- 
τέρων μουσουργών τής ’Ισπανίας, ώς τοΰ Άλμπε- 
νέζ, τοΰ Γκρανάτοζ, τοΰ Τουρίνα κ. ά'. ώς καί διά
φορα ανέκδοτα λαϊκά τραγούδια.

'Ο εκδότης τής ταινίας Αουΐ Ναλπάς έπιθυμών 
νά διόση περιοσοτέραν τελειότητα είς τόν συγχρονι
σμόν τής μουσικής μιάς ταινίας αξίας ώς ή «Μπον- 
τέγκα», μετεκάλεσεν έκ Μαδρίτης τόν μουσικοσυν
θέτην Άρκιγιάντος, δ όποιος συνεργάζεται ήδη μέ 
τόν Μισέλ Λεβίν. Έπίσης μετεκλήθησαν έξ Ισπα
νίας, μουσικοί καί κιθαρισταί Ισπανοί οί όποιοι 
λαμβάνουν μέρος είς τήν έκτέλεσιν τοΰ μουσικού 
προγράμματος τής ταινίας, ή οποία θ’ άφήση έπο- 
χήν τόσον διά τήν δύναμιν τής ύπόθέσεώς της δσον 
καί διά τήν μουσικήν της προσαρμογήν.

• Λονδίνου ή νέα θεαματικωτάτη ραδιοεπιθειόρησις 
«Elstree Calling»,

' 'Η έπιθεώρησις αυτή παραχθεϊσα ύπό τής 
Μπρίτις Ίντερνάσιοναλ είς άπάντησιν τών επιθεω
ρήσεων «Fox Folies» καί «Broadway Melody» 
φαίνεται ότι υπερέχει κατά πολύ τούτων.

Ή Cinematographic Francaise εξαιρούσα τήν 
έπιτυχίαν τοΰ έργου τούτου τό χαρακτηρίζει ώς «ύ- 

ίπερύχου σκηνοθεσίας, έπιδεξιωτάτης regie καί μο- 
ί ναδικόν είς ακριβή καί αρμονικήν άπόδοσιν τοΰ

0 ΓΕΡΜΒΠΙΚΟΣ ΚΙΝ. ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚίΝΗΣΙΝ

Τό μεγάλου Γερμανικόν κινηματογραφικόν περι
οδικόν Der Film αναδημοσιεύει έκ τοΰ πρωτοχρο
νιάτικου τεύχους τοΰ «Κινηματογρ. Αστέρος» εκ
τενή περιγραφήν τής κινημ. κινήσεως τών Α
θηνών, μεταξύ δέ τών άλλων αναφέρει δτι, έν Ά- 
θήναις λειτουργούν 24 χειμερινοί κινηματογράφοι 
συνολικών θέσεων 15000 μεταξύ τών οποίων οί κα
τά σειράν μεγαλείτεροι καί ώραιότεροι εινε: «’Ατ
τικόν» (1750 θέσεις), «Σάλον Ιντεάλ» (1450), 
«Σπλέντιτ» (1200), «Οΰφα Πάλας» (700). 'Επίσης 
γράφει δτι οί δύο πρώτοι έχουν έγκαταστάσεις μη
χανημάτων όμιλοΰντος κινηματογράφου καί δτι τό 
Οΰφα Πάλας έγκαθιστα προσεχώς μηχανήματα συ
στήματος Western διά τήν προβολήν όμιλρυσών 
ταινιών παραγωγής U.F.A. είς τήν οποίαν οί "Ελ
ληνες έπιχειρηματίαι αποβλέπουν μετ’ έξαιρετικής 
εμπιστοσύνης. Έπίσης αναφέρει δτι ύπεγράφει διά
ταγμα διά τοΰ οποίου απαγορεύεται ή είσοδος είς 
τούς Κινηματογράφους είς νέους καί νέας κάτω τών 
15 έτών, οί δέ παραβάται θά τιμωρούνται διά φυ- 
λακίσεως μέχρι τριών μηνών.·

ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ!
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ‘ΗΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ,,

Μαζύ μέ τόν ΦράντςΑεχάρ, προσελήφθησαν ύπό 
τής ’Αμερικανικής Εταιρείας τών «Ηνωμένων Καλ
λιτεχνών» καί οί διάσημοι ’Αμερικανοί συνάδελφοί 
του ’Ίρβιγκ Μπερλίκ καί Ρούντολφ Φρίμλ.

'Ό ΚΟΥΡΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ,,
ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΔΟΥΣΑ ΤΑΙΝΙΑ

Ό Ραμόν Νοβάρρο άνέλαβεν τόν σπουδαιότερου 
ρόλον είς ένα νέον φίλμ τής Μέτρο-Γκόλντουϊν- 
Μάγερ τού οποίου ό τίτλος είναι ό «Κουρεύς τής 
Σεβίλλης», ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ελληνικός τίτλος 
ταινίας

'Αρχικός τίτλος 
εργοστασίου

Είδος 
ταινίας δι 

ε

Αράμα η 
κωμωδία. Παραγωγή Προεβλήθη 

είς τό
Γραφεϊον έκμεταλλεύ- 

σεως εν Ελλάδι

Κούρσα ζωής 
Λουλούδι στή σκιά 
Κρυφή αγάπη
Δρόμος πρός διαφθοράν 
Άπηγορευμένη ευτυχία 
Ζήτω δ έρως 
Τσάρεβιτς 
Πιθηκάνθρωπος 
Μυστική διαθήκη 
Μικρός αδελφός
Πώς έπλούτισε δ Γιάννης 
Έκδίκησις
Πέλμα τυράννου 
Τροπικός έρως 
Κιβωτός τοΰ Νώε 
’Αγριόγατος Άριζόνας 
Μπρόντγουέϋ Μέλλοντυ 
’Ερωτικόν βάλς 
Λευκή κόλασις 
Όλα (εδώ πληρώνονται 
Μυστηριώδης χειρ 
Σώμα καί ψυχή

lace for life 
Butterfly Pavem. 
Rutschbahn 
load to Ruin 
7orbidden Hours 
Madel mit der P. 
Tsarevitch 
Veracht de Todes 
Verschwiindene 
Petit frere 
Take from Me 
Kevence 
The Red Sword 
Tropic Magnes 
Noah’s Ark 
Arizona JFildcaf 
Broadway Melody

Wild Blood 
Mystery Rider 
Body and soul

βωβή

ομιλούσα 

βωβή

1900 
2250 
2910
2000 
1800
2500 
2700
1885 
2300
2141
2381 
2350
1983
2100 
3100 
16ο0
2785

15θθ 
6000 
2000

6
6
8
6
6
6
8
7
8
8
6
8

8
11
5
10

20
7

δράμα

κωμωδία 
ίπερέττα 
ίραμα

κωμωδία

δράμα

όπερέττα 
δράμα

Warner Bros 
Sritish

Rayart’s 
Metro G. M. 
fjom Film 
Hegewald 
ideal Film 
Hom Film 
Paramount 
Universal 
Uuited Artists 
Radio Pictures

Warner 
Fox Film 
Metro G.M. 
U.F.A.

Universal
»

Metro G.M.

’’Αθηναϊκόν 
Απόλλων

»

Σπλέντιτ 
Οΰφα Πάλα; 
Αττικόν 
’Αθηναϊκόν

Σπλέντιτ 
Πάνθεον

» 
’Αθηναϊκόν

Ίντεάλ 
'Ελλάς 
’Αττικόν 
Οΰφα Πάλας 
’Απόλλων 
’Αθηναϊκόν

Πανόραμα

Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Ίκαφίλμ

Μετρό φίλμς 
Γ ούλα’Αναστασιάδη

Κ. Σουλίδη

Σινέ Όριάν 
’Αμέρικαν Φιλμ

Κληρονόμοι Καρρά 
» »

Άμολ.-Βουλγαρίδη 
Φόξ Φίλμ 
Μετρό Φίλμς 
Συμβατική 
Ίκαφίλμ
I. Μαργουλή

Μέτρο Φίλμς

1
T

2
 

ΓΓ

1

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣΚΑΤΑ

1. Μαργουλή 35.—Μετρό Γκόλντουϊν 27.—Σινί Όριάν 9.—Φόξ φίλμ 18.—Κληρονόμοι Καρρά 27.—Α. Άναστασιάδη 
11.—Κ. καί Α. Φραγγέτη 6.—Ίκα φίλμίδ.—Συμβατική 13.—Αμέρικαν φίλμ 19.—Άμολοχίτη-Βουλγαρίδη 22.—Τηλ.

Σπυρίδη 6.—Κ. Σουλίδη 4.—Χάί-Φίλμ 2.—Ντάγ-Φίλμ 1.—’Ολύμπια Φίλμ 1



ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΜΑΣ 
ΟΜΆΟΥΣΑΙ & ΗΧΗΤΙΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΤΝίΙΣΤΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ 

ΤΑΙΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΑΔΟΥΣΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ
ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

Μέ τήν ΜΑΡΣΕΛ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ ΚΟΝ «Όπερά Κωμίκ» τών Παρισίων 
και τόν ΒΕΜΠΕΡ τή? «Γαλλικής Κωμωδίας» 

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ Π/ΡΙΣΙ ΥΠΗΡΞΕΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
Προεβάλλετο συνεχώς έπί 20 έβδομάδαςεις μίαν δέ

ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ 500.000 ΔΡΑΧΜΩΝ

Η ΜΠΟΝΤΕΓΚΑ
(ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΝΤΟΥΞΙΟΝ)

ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΛΑΣΚΟ ΙΜΠΑΝΙΕθ 
ΤΑΙΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣΑ1 ΑΔΟΥΣΑ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ

ΕΙΣ ΓΑΛΛΛΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

Μέ πρωταγωνιστής τούς; ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΗΑΜΠΡΙΟ, ΚΟΛΕΤ ΝΤΑΡΦΕΤΓ, ΚΟΝΤΣΙΤΑ ΠΙΚΕΡ 

ΜΕ ΧΟΡΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΛΕΣ ΚΟΠΙΕΣ

ΙΚΑΦΙΛΜ
ΒΟΥΛΗΣ 4 - ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΙΚΑΦΙΛΜ


