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AZ UFA Ű J SAJTÓFŐNÖKE

Az Ufa sajtófőnöki front
ján egy év óta állandó vál
tozásról kell beszámol
nunk. Az elmúlt héten  a 
vállalat ismét új sajtófőnö
köt alkalmazott Czeglédy 

Ete építészt, aki eddig a nagyobb európai 
fővárosokban működött.

Ű J KÖTELEZŐ RÖVIDFILM

l A BUDAPESTI KÖZLÖNY 1941. január 
28-i száma belügyminiszteri rendeletet kö
zöl, amely a Bölcsőtől az iskoláig című rö- 
vidfilmet kötelező vetítésre ír ja  elő az or
szág összes norm ál mozgóképszínházában. 
A Bölcsőtől az iskoláig című film et az Or
szágos Közegészségügyi Intézet vezetése 
m ellett a Magyar Filmiroda készítette. A 
Johan Béla dr. állam titkár és Tomcsik 
József dr. egyetemi tanár jóváhagyásával 
készült forgatókönyvet Faragó Ferenc dr., 
a Közegészségügyi Intézet adjunktusának 
•irányítása m ellett Cserépy László rendezte,
míg a felvételeket Nagy László operatőr 
készítette. A film a  csecsemők és a 
gyermekek védelmét m utatja be a külön
böző betegségekkel szemben, a születéstől 
egészen hétéves korig, amely idő alatt az 
Országos Közegészségügyi Intézet szervei 
őrzik ellen a gyermekek egészségügyi ne
velését. A belügyminiszteri rendeletet 
MOZI rovatunkban szó szerint közöljük.Ér- 
tesülésünk szerint a film forgalmazásával 
megbízott Magyar Filmiroda kölcsönző 
osztálya a rendelet értelm ében a február 
6-án megjelenő 885. sz. Magyar Világhíra
dóval kapcsolatban a szokásos módon hozza 
forgalomba a filmet.

A MŰVELŐDÉS
ELSŐ MAGYAR FILMJÉNEK
SZAKBEMUTATÖJA

Január 29-én, szerdán délelőtt á Ra- 
dius Filmszínházban ta rto tta  első ma
gyar film jének szakbemutatóját a Mű
velődés filmválalat. A meghívott szak
közönség előtt az Elkésett levél című 
romantikus történet kerü lt színre, 
amely dr. Zichy  Géza Lipót gróf 
produkciójában nem rég készült el a 
Hunnia Filmgyárban. Pünkösti Andor for
gatókönyvét, Buday Dénes zenéjét, Rod- 
riguez Endre rendezését és Makay  Árpád 
fotográfiáit megérdemelt tetszéssel fo
gadta a szakbemutató közönsége, amely 
természetesen lelkes tapssal honorálta a 
legújabb magyar film szereplőgárdáját. 
Szörényi Éva, Feleky  Sári, XJray Tivadar, 
Kiszely  Ilona, Dénes György, Kamarás 
Gyula, Várkonyi Zoltán, P. Füzess Anna 
és Makláry Zoltán valóban meg is érde
melték a közönség tetszésének külső je 
leit. Az Elkésett levél kvalitásairól kö
zeli nyilvános bem utatója alkalmából 
Írunk részletesen.

A MESTERFILM REKLÁMÖTLETE
Érdekes reklám ot- 

lettel propagálta a 
Mester film vállalat e 
héten megjelent Ha
todik emelet című 
nagysikerű francia 
filmjét. Lakás kiadó 
a VI. emeleten  címen 

nyomtatott kartonokat csináltatott, ame
lyeket trafikokban, házak előcsarnokában, 
kávéházakban és espressókban függeszte- 
te tt ki. A mai nagy lakáshiányban, é rt
hető feltűnést keltettek az ötletes reklám 
táblák.

A FOX FILMPLAKÁT PÁLYÁZATA
Az idei karácsonyi 

könyvpiacon megje
lent és nagy sikert 
arato tt Steinbeck-re- 
gény, az Erik a gyü
mölcs filmváltozatban 
is megjelenik a  kö
zeljövőben s a film 

propagandájához szükséges plakátokra a 
Fox tervpályázatot ír t ki. Minden, a pá
lyázattal kapcsolatos felvilágosítás a 
Fox propagandaosztályán kapható.

A MOZIEGYESÜLET 
VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSE

A Magyar Mozgóképüzemengedélyesek 
Országos Egyesületének elnöksége ezúton 
is közli tagjaival, hogy február 5-én, szer
dán délelőtt 11 órai kezdettel választmányi 
ülést ta rt egyesületi helyiségében.

AZ IDEGENFORGALMI HIVATAL 
SZÍNES KESKENY HANGOSFILMJEI 
ERDÉLYBEN

Értsülésünk szerint az Országos Ma
gyar Idegenforgalmi Hivatal három  hé
ten át ta rtó  propagandaelőadássorozatot 
rendez Erdélyben színes keskeny han 
gosfilmekkel, amelyek Budapestet és a 
jellegzetesen szép m agyar vidékeket 
m utatják m ajd be a  visszatért erdélyi vá
rosok közönségének. A propagandaelőadá
sokat Erdélyben Antal György István, az 
OMIH előadója rendezi, aki a  következő 
színes keskeny hangosfilmeket viszi ma
gával: Buják, Mezőkövesd, Lillafüred, 
Miskolc, Radvány, Hortobágy, Debrecen, 
Szent István év Magyarországon, A  szé
kesfehérvári országgyűlés, Margitsziget és 
Kárpátalja.

miani izgalmas es nos ainai Mát:

A j j u g u m K í i
ja n u á r  31-én je len t m eg a

C I T Y  filmszínházban
R e n d e zte : JOE MA Y  Főszereplők: GEORGE SANDERS  
M A R G A R E T  L I N D S A Y  V I N C E N T  P R I C E
„A latlláaíálílan em ber” című nagysikerű film főszereplői
Tisztelettel kérjük igen tisztelt üzletfeleinket, szíveskedjenek a fil
met mielőbb beosztani

P A L A T Í N U S  f i l m
V., Erzsébet-körút 9—11. Telefon: 424—150

Magyar Film, 1941. 5. sz. 11. o.


