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ÚJ TERÜLETEK, 
ÚJ FELADATOK 

A visszacsatolt felvidéki területekre bevonuló honvédség öröm^ 
mámoros fogadtatásáról késsült felvételek óta nem jutott magyar 
operatőrnek olyan jelentős és szép feladat, mint a napjainkban lezajló 
események. 

Egy nappal a magyar szabadság ünnepe előtt vonultak be honvér 
deink, a, magyar—csehszlovák határmegállapító bizottság döntése 
alapján a Magyarországhoz csatolt húsz községbe. Mindenütt határ
talon lelkesedés és öröm fogadta a bevonuló csapatokat. Az örömben 
egyedüli szomorúságot az ugyanakkor elcsatolt nyolc magyar község 
jelentett, melyek 20 éves csehszlovák uralom után csak négy hónapig 
éltek magyar közösségben. 

Álig történt meg a 20 helység átvétele, amikor a rohamosan fej
lődé események újabb területi változásokat vontak maguk után. Már
cius 15-én ruszin földre léptek honvédeink, hogy megvalósítsák a len
gyel—magyar közös határ gondolatát. 

A határ megállapító bizottság döntése folytán hazatért községek 
húszévi távollét után kapcsolódtak bele az .állam vérkeringésébe, 
Ruszinszkó szintén két évtizedes idegen uralom után egyesül újra 
Magyarországgal. 

Abban a munkában, amely a húsz év után hazatért területeket 
minél gyorsabban és zökkenőmentesen kívánja a nemzeti egységbe be
kapcsolni, a magyar filmre is feladatok várnak. Az a kötelesség, 
amelyet a magyar film a nemzet életében betölteni hivatott, újabb 
hivatás betöltésére hívja a\ film- és moziszakmát. 

Igaz, hogy a, visszacsatolt húsz községben nincs mozi és a Ruszin
földön is csak elvétve találunk mozikat, tehát ezekben a helységekben 
nem indulhat meg a magyar film vetítése olyan mértékben, mint a fel
vidéki városok hazatérése után, ez azonban nem jelentheti azt, hogy 
a magyar film- és moziszakmának nincsenek kötelességei az új terü
leteken. Ha jelenleg elenyésző is az új területeken a mozik száma, 
mindent el kell követni, hogy minél gyorsabban minél több helyen 
lehessen előadásokat tartani. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy úgy az illetékesek, mint a 
szakmai érdekeltek átérzik, mit jelent a film,- és mozikultúra nemzet-
nevelő hatása a most visszanyert területeken. Tudjuk, hogy a nehéz
ségek óriásiak, de nem leküzdhetetlenek. Mindent meg kell kísérelni, 
hogy akár vándorelőadások keretében, akár csak falusi keskeny-mozik 
üzembehelyezésével a magyar filmek eljussanak a visszatért vidék 
szegény népéhez. Meg kell kísérelni, függetlenül attól, hogy áldozattal 
jár-e a törekvés, vagy haszonnal. 

Legyen a magyar film egyik élharcosa annak a nemzeti munká
nak, mely a sokat szenvedett és elmaradt falvak népét a magyar szel
lemiség és kultúra hatókörébe vonja. 

'̂•P"""̂ í "TBT *WT *^^ JET 
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Legyen „új" 
az új filmgyártás! 

írta: 
GÜTTLER ANTAL 

a PALATÍNUS FILM ügyvezetője 
Kétségtelen, hogy az 1938/39-iki 

évadban bemutatott magyar filmek 
— eltekintve attól az egy-két kivé
teltől, amelyek csak megerősítik u 
szabályt — meg sem közelítették 
azokat az üzleti eredményeket, ame
lyeket a magyar filmek az előző 
szezonban produkáltak, illetőleg 
amelyeket a filmek gyártói filmjeik
hez, fűztek. Önkéntelenül felmerül 
tehát a kérdés: mi az oka az idei fil
mek csökkenő üzleti eredményei
nek? Mivel magyarázható az, hogy 
a külföldi filmek sokkal jobban pro
fitálnak, mint a magyar filmek? 
Hol keresendő az oka annak, hogy a 
magyar filmekkel szemben a közön
ség érdeklődése csökkenő irányt 
mutat? 

Megpróbálok felelni a kérdésre 
mint filmkölcsönző. De nem szerel
ném, ha őszinte véleményemet a 
filmgy4rtók és a magyar filmeket 
kölcsönző vállalatok félreértenék és 
ezért szemrehányással illetnének 

Véleményem szerint a közönség 
azért pártol el a magyar filmektől, 
semmi újat sem kap. Sem szüzsé-
ben, sem rendezésben, sem szerep
lők tekintetében, sem technikailag. 
A magyar filmek, sajnos, évek ói a 
használt recept szerint készülnek. 
Témájuk teljesen azonos és a film 
pergésének első tíz percében még a 
laikus is pontosan tudja, mi fog tör
ténni. Ilyenképpen a film teljesen 
elveszti érdekességét, akár egy fá,»±-
táziahíjjas regény, amely az elején 
sejteti a közepét s a közepe biztosan 
enged következtetni a végére. 

A magyar filmek cselekménye bi
zonyos operettszerüséget árul el és 
amint az operett is levitézlett, épp 
úgy elvesztette érdekességét ebből a 
szempontból a magyar film is. 

Lehet, hogy gyáraink elégtelen 
felkészültsége vagy a technikai sze
mélyzet sablónossága miatt sem ef
fektusokban, sem megvilágításban, 
sem díszletekben, sem rendezésDen 
nem tudunk ujat adni és mondhatni 
ugyanott tartunk ma, ahol tartot
tunk abban az időben, amikor a 
magyar hangosfilmgyártást elkezd
tük és amelynek emlékezetes pro
dukciói közül a Rákóczi-induló *s 
az Ida regénye című filmeket emlí
tem csupán. 

A magyar filmek prosperitása te
rén a legnagyobb veszélyt látom, 
mert ma már ott tartunk, hogy a 
magyar filmek legnagyobb felvevő 
piaca, a vidék érdeklődése is erősen 
csökkent. A kölcsönzők jól tudják, 
hogy a kizáró.lag százalékos alapon 
játszó moziktól járó kölcsöndíj mi
lyen nagy mértékben csökkent. Ma 
már ott tartunk, hogy egyes alföldi 
városok kis újságjai cikkeznek ar
ról, hogy mikor látnak már külföldi 
filmeket is. Nagyobb vidéki mozi*, 
például látatlanban kötnek le ide
gen filmeket, pusztán a reklám 
után, míg a magyar filmeket csak 
bemutatás után hajlandók műsorra 
tűzni. És érdekes, hogy ezek a iuy-
zik semmivel sem fizetnek kiseou 
kölcsöndíjakat a jó külföldi filme
kért, mint a magyar filmekért. 

Nem vagyok filmgyártó és nem 
szándékom magamat filmgyártási 
szakértőnek kinevezni és ezért elné
zést is kérek az illetékes filmgyár
tási szakemberektől, de valamit 
sürgősen tenni kell a magyar film 
nívójának emelése és a magyar film 
prosperitásának fokozása érdeké
ben. A magyar filmeket még állami 
segítséggel is a mai nívón tovább 
tartani, legfeljebb egy-két szezonon 
keresztül tudjuk a közönség érdek
lődésének állandó csökkenése mel-

, lett. A végén megállna a magyar 
filmgyártás, mert nem lenne fel
vevő piaca a közönség teljes elvesz
tése következtében. 

Valami újat kérünk és várunk, 
igen tisztelt filmgyártó kartársak, 
í/alami újat a rendezésben, a fo-
tografálásban, díszletekben és főleg 
témában. 

Elárulom, mire gondolok. 
Nem ok nélkül való az, hogy a 

francia filmek nemcsak nálunk, de 
mindazokban az országokban, ahol 
francia filmeket játszhatnak, óriási 
mértékben törtek elő. A magyai 
filmeken a hangsúly a vígjátéki ele
men van. A francia filmek jelleg
zetessége, lényege a komplikált 
vagy kevésbé komplikált formában 
tárgyalt szerelmi probléma. ísem 
arra gondolok, hogy erkölcstelen 
filmeket csináljunk, hanem arra, 
hogy amint a színpadi és regényiro
dalom a mai kor egyik legaktuáli
sabb problémáját: a szerelem pru^ 
Urnáját tárgyalja (a gazdasági kér

dések kikapcsolásával) és amint 
ezek a témák, szinte kivétel nélkül 
nagy sikert aratnak, — ugyanúgy 
merjen hozzányúlni a magyar film 
is ehhez a témához. 

Ám lehet, hogy tévedek. Lehet, 
hogy ez sem segítene a magyar 
filmeken, de semmiesetre sem sza
bad félnünk attól, hogy végre va
lami ujat csináljunk. Semmiesetre 
sem szabad tovább folytatni az ope
rettszerű , álromantikát, a limonádé
szerű édességek különböző változa
tait. A magyar közönség elég érett 
ahhoz, hogy komoly problémákat 
tárgyaló filmeket is láthasson. Ves
sünk véget a puszta-fokos-csárdás
filmeknek, mert ezeknek az ideje 
már a ponyvaregényekben is lejárt. 
Próbáljunk karriereket bemutatni 
filmen. E tekintetben kiválónak tar
tom a Bors István-t, amelynek té
mája bizonyos mértékben újszerű
séget mutat, eltekintve rendezésbeli 
és színészi kiválóságaitól. Elég, ha 
hivatkozom a film egyik brilliánb 
jelenetére, amikor a darab hőse 
megleckézteti az uradalmi Írnokot. 
Elég, ha utalok a filmen végigvo
nuló társadalmi ellentétre, ameiyc 
a rendező igen ügyesen adott meg, 
amikor a született földbirtokost ai 
ujonnanjöttel állítja szembe. 

Kíséreljék meg a magyar film
gyártók és filmrendezők, filmírók, 
hogy ezen a téren induljon meg az 
új magyar filmgyártás. Tessék 
megpróbálni a fennálló társadalmi 
ellentétek kiküszöbölését tárgyaló 
filmek gyártását. 

Nem hiszem, hogy a filmgyártás 
legfőbb fóruma, az Országos Nem
zeti Filmbizottság nem engedélyez
ne olyan filmeket, amelyek a régen 
agyonkoptatott, unos-untig megis
mételt témák variálása helyett 
friss, mai élettel telt problémákat 
kivannak vászonra vinni. 

A magam részéről rövidesen szin
tén résztveszek egy olyan magy«i 
film gyártásában, amely úgy témá
jában, mint feldolgozásában telje
sen újszerű lesz. Félreértések elke
rülése céljából cikkemben nem a 
saját filmemnek kívántam előzetes 
reklámot csinálni. Az a szándékom 
mindössze, hogy mint az ujjászüieiu 
magyar filmszakma egyik expo
nense, be akarom bizonyítani, hogy 
lehet és tudunk valami mást csi
nálni, mint eddig. Mást, újat, amely 
nemcsak a magyar filmgyártást 
megmenteni lesz hivatva, de amely 
több bevételhez juttatja a moziso
kat és amely visszahódítja a külföldi 

filmekhez pártolt közönséget. 
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Megvagyok győződve arról, hogy 
cikkem, őszinteségénél fogva, ko
moly ellenkritikát fog kiváltam: 
Kriíika nélkül azonban nincs fej
lődés. Szándékosan nem takargat
tam szép szavakkal a hiány ujtvcn. 
Szakmai gyakorlatom alapján bát
ran ki merem mondani véleménye
met. 

Végül mindenkit arra kérek: ne 
ismerjen magára cikkemben. Olvas
sák ki belőle az érdekeltek azt a 
feladatot, amely egy olyan evolú
ciós folyamat megindítását célozza, 
amire mindannyiunknak, akik eb
ben a szakmában élünk és tovább
élni akarunk, szükségünk van. 

OKTATÓFILM 

Bocsánat 
e g y p e r c i g 
magunkat h i rde t jük! 
A reklám terén mindig újat kell hozni. 
Üj ötletek, friss hang és új emberek 
bekapcsolásával tesszük még színeseb
bé, még frissebbé reklámszolgálatunkat. 
Ezért vál lalatunk lektori i rányítását 

Kolba Gyula 
a Nemzeti Újság, Uj Nemzedék és Ké
pes Krónika színházi- és filmrovatveze
tője, az Országos Mozgóképvizsgáló 
Bizottság tagja vette át. A filmek érde
kes, előzetes kommentálása, a hír- és 
képanyag ellátása az ő kezében fut ösz-
sze. Filmfeliratok irodalmi nivójú el
készítésével is foglalkozunk. Ezt a 
munkát 

Kemény Gábor 
a Filmművészeti Kamara tagja látja el. 
Az újsághirdetések rajzait 

Csillag Albert és 
Csoór Imre 

készítik. 
ízléses és ötletes plakátjainkat 

Győry Gy. László és 
Békés István 

festőművészek tervezik. 
Kérjük, tiszteljen meg továbbra is 

bizalmával. 

F I L M S E R V I C E 
LOKHER ARTÚR LAKHER ERNŐ 
Budapest, VII, E zsebet-körút 9 - 1 1 

Telefon: 144-888. 131-415 

ÚI OKTATÓFILMEK 
A FŐVÁROSRÓL 

A székesfővárosnak az elmúlt 
idényben készült oktatófilmjei a kö
zelmúltban vizsgáztak a cenzúrabi
zottság előtt s jóváhagyásuk után 
beiktatást nyertek a filmoktatás ke
retébe. 

Különös érdeklődésre tarthatnak 
számot azok az új oktatófilmek, me
lyek a fővárosról, mint új, eredeti 
produkciók készültek. Ilyenek a Bu
dapest hegyei című, három részből 
álló 920 méter hosszú oktatófilm, 
melynek forgatókönyvét Strömpl 
Gábor dr. egyetemi magántanár ír
ta, továbbá a Domborzati alapfogal
mak a budai hegyekben című, 310 
méter hosszú film, melynek terveze
tét imrédi Molnár László m. kir. 
százados készítette, végül a Buda
pesti séták című, 370 méter hosszú 
oktatófilm, melynek szcenáriumát 
Pécsi Albert dr. ny. székesfővárosi 
középiskolai igazgató írta. A filmek 
gyártási vezetője Pozsonyi Gábor dr. 
székesfővárosi mérnök. 

A felsorolt filmek művészi felvé
teleit Kaulich Lajos filmoperatőr 
készítette, míg a tanulságos trükk
filmek rajzait Kató-KiszZy István 
rajzolta. A filmek rendezésével és 
összeállításával Hamza Pál, mint új 
oktatófilmrendező mutatkozott be. 

A zsidójavaslatnak 
a mozisokra vonatkozó 
módos í tása 

Lapzártakor értesülünk arról, 
hogy a képviselőház egyesített bi
zottsága március 17-én, pénteken 
délelőtt tartott ülésén letárgyalta 
a zsidó javaslatnak azokat a sza
kaszait, amelyeket a képviselőház 
Makkai János előadónak az ezek
hez a szakaszokhoz benyújtott 
módosításai miatt a javaslat rész
letes tárgyalásának, megkezdése 
előtt visszautalt az egyesített bi-r 
zottsághoz. 

A 11. §-hoz elfogadott előadói 
módosítás szerint 

„Mozgófényképet előadó válla
latnál alkalmazott igazgató vagy 
igazgatási tennivalókat ellátó 
ügyvezető csak az lehet, aki a 
Színművészeti és Filmművészeti 

Kamara tagja." 

NE DOBJA EL 
HASZNÁLT 

F I L M K Ó P I Á I T ! 

ARANY 
IFILIMIDUCCO 
ÚJJÁVARÁZSOLJA! 

ARANY F I L M D U C C O 

BUDAPEST, VIII., 
DANKÓ PISTA-UTCA 22. 

TELEFON: 149-489 

KULTURFILM 
Egész estét betöltő kultúríilmek 
Németországban 

A német filmgyártás mindig igen 
nagy gondot fordított a kultúrfil-
mekre. Ennek megfelelően úgy 
számban, mint minőségben vezető 
helyen áll Németország kultúrfilm-
gyártása. Ma már nemcsak minden 
németországi mozgó műsorán szere
pelnek kultúríilmek, de mind gyak
rabban hangzanak el kívánságok ab
ban az irányban, hogy egész estét 
betöltő kultúrfilmeket is kapjanak a 
mozgók. A német szaklapok állan
dóan felszínen tartják a kérdést és 
vezető helyen foglalkoznak az ily-
irányú törekvésekkel. Legutóbb 
Lichwarck dr., a hamburgi Uránia 
igazgatója intézett nagy visszhangot 
keltő felhívást a szakma érdekelt
jeihez az egész estét betöltő kultúr
íilmek ügyének hatékonyabb elő
mozdítása érdekében. 
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IHI II V A T A L O S R E S í 
F I L M K A M A R A 

BUDAPEST, V I , ANDRASSY-UT 69. 

Kamarai tagsági igazolványok. 
A Kamara rendes tagjai számára 
április 1-től kezdve tagsági igazol
ványok állnak rendelkezésére a 
Kamara helyiségében. Az igazolvá
nyok ára darabonként, finom bőr
kötésben, 2 pengő 60 fillérbe kerül
nek, mely összegből 1 pengő 60 fil
lér az igazolvány és 1 pengő az ok
mánybélyeg. Vidéken működő tagok 
küldjék be a fenti összegen felül az 
igazolvány elküldéséhez szükséges 
ajánlási portódíjat is. Az igazolvá
nyokhoz 1 darab 6x6 cm. nagyságú 
és 1 darab levelezőlap nagyságú, leg
korábban 1938-ban készült fényképet 
kell beküldeni az igényléssel egy
idejűleg. Levelek az igazolvány
ügyekben Berikó Bálint ellenőr ne
vére, VI., Andrásy-út 69. sz. alá kül
dendők. 

Megjelent a Kamara színmiűvé-
szeti főosztályának hivatalos lapja. 
A MAGYAR FILM testvérlapja, a 
Kamara filmfőosztályának hivatalos 
lapja, a MAGYAR SZÍNÉSZET e 
héten jelent meg. A félhavonta meg
jelenő újságot Csellé Lajos, a Ka
miira főtitkára jegyzi mint felelős 
szerkesztő és vitéz dr. Laczkó József, 
a színművészeti főosztály titkára 
mint felelős kiadó. Az első szám 16 
olclal terjedelmű és vezetőhelyén 
Kiss Ferenc, a Kamara elnökének 
beköszöntőjét közli. A MAGYAR 
SZINÉSZET-et a színművészeti fő-
.osztály minden tagja tagsági díja fe
jében kapja. A lap első száma mind
azokat a rendeleteket és intézkedé
seket tartalmazza, amelyeket a szín
művészeti főosztály a Kamara meg
alakulása óta kiadott, illetőleg el-

TELEFON: 1Í3-305 

rendelt. Azonkívül elkezdte a közlé
sét annak az alaprendeletnek, ame
lyet a miniszterelnökség 1938. aug. 
28-án 6090—1938. M. E. szám alatt 
kiadott a Színművészeti és Film
művészeti Kamara felállítása tárgyá
ban. A csinos kiállítású lap a Jövő 
nyomdaszövetkezetnél készült Csergő 
István segédszerkesztésében. 

Kamarai tisztviselők bevonulása. 
Az elmúlt héten történt katonai be
hívások a Kamara tisztikarában is 
éreztették hatásukat. Lapunk zár
táig a következők vonultak be kato
nai szolgálattételre: vitéz dr. GaZZay 
Béla ügyész, dr. L,iéber László titkár 
és Benkó Bálint ellenőr. A behívot-
tak ügykörét Csellé Lajos, a Kamara 
főtitkára vette át és tölti be az em
lítettek távollétének ideje alatt. 

Az idei szezon két emlékezetes sikerű f i lmje: 

Egy m o z g a l m a s é j s z a k a 
F ő s z e r e p l ő : S A C^H A G U I T R Y. A legszellemesebb francia vígjátékok sorozatából 

B e m u t a t t a a R A D I U S f i l m s z í n h á z 

REPRÍZ 
Szeretlek! 
Ernst Maríschka 
Bolváry Géza 
Róbert Stolz 
Jan Kiepura 
Eggerth Márta 
Paul Kemp 
Theo Lingen 
Oscar Sima 
Lízzi Holzschuh 

REPRÍZ 

Aranyember 
Jókai Mór 
Gaál Béla 
Egry Mária 
Kormos Márta 
Mezey Mária 
Csortos Gyula 
Kiss Ferenc 
Básthy Lajos 
Petheő Attila 

REPRÍZ 

Fekete gyémántok 
Jókai Mór 
Vajda László 
Jávor Pá l 
Törzs Jenő 
Szeleczky Zita 
Csortos Gyula 
Rózsahegyi Kálmán 
Mály Gerő 
Greguss Zoltán 

REPRÍZ 

Az új földesúr 
Jókai Mór 
Gaál Béla 
Csortos Gyula 
Jávor Pál 
Somlay Artúr 
Egry Mária 
Lázár Mária 
Uray Tivadar 
Rózsehegyi Kálmán 

H I R S C H - TSUK f i lmkölcsönző és f i fmgyórfó vál lalat 
Budapest, VIII., Rákóczi-út 14. szem. — Telefen: 143-835. 

A z é l e t t ü k r e 
Rendezte: BOLVARY GÉZA Főszereplők: PAULA WESELY 
és ATTILA HÖRBIGER. Bemutatta: a KAMARA, CITY, ÁTRIUM 
Az idény egyetlen WESELY filmje! 
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MOZI SZERKESZTI: MORVAY PAL 
a MMOE ügyv. alelnöke 

MAGYAR MOZGOKEPUZEMENGEDELYESEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK: 

A Moziegyesület és a zsidótörvény 
Válasz egY reggeli lap támadására 

Az egyik reggeli lap támadást 
intézett a Moziegyesület ellen a 
MAGYAR FILM' legutóbbi szá
mában ismertetett és a zsidótör
vény módosítása ügyében beadott 
beadványa miatt. 

A lap megfeledkezik arról, hogy 
a Moziegyesület nem politikai 
testület, hanem gazdasági érdek
képviselet. Ha, a kormány jónak 
látja a zsidótörvényt meghozni, 
azt a Moziegyesületnek csak tu
domásulvenni van joga. Viszont 
kötelessége rámutatni arra, hogy 
a törvénytervezet — tálán hibás 
fogalmazás következtében — túl
lő a, célon és nemcsak a törvény 
által intencionált kereten belül 
mozog, hanem az egész szakma 
jogbiztonságát veszélyezteti. 

A lap a beadványt egyébként 

, tendenciózusan kivonatolva ismer
tette, mellékvágányra vitte és nem 
emelte ki azt, hogy az Egyesület 
főcélja az, hogy az immár elke
rülhetetlennek látszó revíziót rö
vid határidőhöz kösse, hogy ne 
lebeghessen felettünk állandóan 
Damokles kardjaként. 

A Moziegyesület nagy keresz
tény többségű és kimondottan ke
resztény célkitűzésű testület, de 
semmi esetre sem olyan vérszom
jasán túlzó, ahogy azt az említett 
cikk beállítja. 

MORVAY PÁL, a MMOE ügyve
zető alelnöke, e rovat szerkesztője, 
a napokban katonai szolgálatra vu-
nult be. Távolléte alatt ügykörét 
Ruttkay Ödön dr., a MMOE másik 
ügyvezető alelnöke látja el. 

ÚJ FILMEK 
Vadrózsa 

Irta: Anday Ernő Vadvirág című énekes 
vígjátékából Palásthy Géza és Bogdán 

László. 
Rendezte: Balogh Béla. 

Produkció: dr. Bajusz Péter. 
Zene: Eisemann Mihály. 

Operatőr: Gergelits Ferenc. 
Hang: Lázár István. 

Főszereplők: Dayka Margit, Rózsahegyi 
Kálmán, Simor Erzsi, Vizváry Mariska, 
Ördög Sári, Lehotay Árpád, Perényi 
László, Pethes Ferenc, Pethes Sándor, 
Dajbukát Ilona, Kökény Ilona, Hoyko Fe 
renc, Dán Etelka, Kür thy György, Ujváry 

Lajos, Galetta Ferenc. 
Gyár: Hunnia, 1938. 

Beszél: magyarul . 
Hossza: 2414 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Standard. 

Bemutatta: Átrium, Décsi, Kamara, már 
cius 9. 

Péterpusztán él nagyapjával Sziráky 
Éva. Nagyapja férjhez akarja adni a fia
tal kisbirtokoshoz, Szabó Ferihez, de Éva 
nem ilyenről álmodozik. Éva nagyapja ha
ragban él Éva apjával. Évát maga nevelte. 
Éva mikor látja, hogy nagyapja hozzá 
akarja erőszakolni Szabó Ferihez, meg
szökik nagyapjától Pestre, beállít apja la
kására, ahol apai nagyanyja fogadja Meg
ismeri apjának környezetét, s rögtön látja, 
hogy a nagymamának fejtörést okoz, hogy 
Sva apját két nő között a jobbik felé te 
relje. Sziráky bizalmatlan titkárnőjével, 
Máriával szemben is, akiről úgy látja, 
hogy szerelmes bélé. Meg is tiltja Máriá

nak, hogy vele foglalkozzon, mire Mária 
önérzetében megsértve azt a hazugságot 
találja ki, hogy neki már van szerelme: 
dr. Ámon János, orvos, aki Szirákynak 
barátja. Sziráky szerelmét egy másik nő 
is igyekszik elnyerni: egyik kliense, a 
válófélben lévő Tertayné, aki azelőtt Her-
telendi Mici néven közismert szubrett 
volt. Sziráky viszi a válóperét, de félve 
gondol arra, hogy Tertayné szabad lesz, 
mer t a primadonna, egyáltalán nem tit
kolja, hogy válás után Szirákyhoz szeretne 
ferjhezmenni. Éva véd- és dacszövetségre 
lép a nagymamával és Máriával Tertayné 
elintézésére. Éva megismerkedett dr. 
Ámon Jánossal és a fiú meetetszett neki. 
Sziráky estélyt ad születésnapja alkalmá
ból. Az estély műsorán fellépő Tertavnét 
Éva nevetségessé teszi azzal, hogy ének
lése alatt egy malacot csemtiész a rögtön
zött színpadra. Sziráky dühös Évára és 
vissza akarja küldeni Péterpusztára. Éva 
kiábrándul környezetéből. Túlfűtött tem
peramentumában megsérti a vendégeket 
és boldog, amikor nagyapja, aki utána 
utazott, elviszi a Hungária szállodába. Éva 
újra összekerül nagyanyjával, aki felbíz
tatja, hogy kérje meg ő Ámon János ke 
zét, ha már Ámon olyan gyámoltalan. A 
legénykérés nem sikerül és Éva mégis 
visszamegy Péterpusztára. Időközben tisz
tázódik, hogy Ámon János nem Máriát 
szereti, hanem Évát, meg is kérte Szirá-
kytól leánya kezét. S mialat t Sziráky 
megtáviratozza leányának, hogy Máriával 
eljegyezték egymást, Ámon megérkezik 
Péterpnsztára, hogy feleségül vegye Szi
ráky Évát, # 

A falusi kislány Pesten problémájának 
kedves változata a film, amely sok-sok 
helyzetkomikummal fűszerezve igyekszik 

hatást kiváltani a közönségből és ez az 
igyekezete többé-kevé3bbé sikerül is. A 
szereplők, élükön a címszereplő Dajka 
Margit, a vadrózsa, mindent elkövetnek, 
hogy megnevettessék a nézőt. A fiím nem 
nélkülözi a magyar filmek erényeit, de 
bűneit se. Majd a közönség dönti el, rae-
iyik vau fölínyben. 

Engadini kaland 
(Liebesbriefe aus dem Engadin.) 

Irta: Luis Trenker. . 
Főszereplők: Luis Trenker, Carla Rust. 

Beszél: németül. 
Gyártotta: Terra. 

Magyar szöveg: Siklósi Iván. 
Hossza: 2700 méter 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Hunnia. 

Bemutatta: Forum, március 13. 

Tóni Anewanter, azr engadini sí-tanfo
lyamok vezetője, népszerű a hölgyek kö
zött. Ezt a r ra használja fel az engadini 
szállodás, hogy nevében szerelmes levele
ket küld szét a világ minden tája felé és 
ezzel csábítja téli sportra a vendégeket. 
Tóninak sejtelme sincs arról, hogy nevé
vel a szállodás visszaélt és nem respek
tálja a hölgyek rajongását. A vendégek 
Között van Constance, az amerikai millio-
mosnő és barátnője, Lady Dorothy. Do-
rothy megtetszik a sí tanárnak. Udvarolni 
kezd neki a maga módján, de eredmény
nyel. Lady Dorothy azon veszi észre ma
gát, hogy beleszeretett abba a férfiba, 
akitől Constance barátnőjét meg akarta 
szabadítani. Trükköt eszel ki, hogy telje
sen maga felé fordítsa a férfi szívét. Éjjel 
elcsatangol a hegyekbe és segítségért kiál
tozik. Sikerül is neki felcsalni a férfit a 
menedékházba, de az rájön arra, hogy 
megtréfálták és ellátja a kisasszony baját. 
De reggelre megbékül és a leány kívánsá
gára elvezeti őt a hegyormokba és majd
nem életével fizet a vakmerő hegymá
szásért. Nagynehezen megmenekül ő is, a 
leány is és mire felvirrad a másnap: a 
két szerelmes megtalálja egymást. Con
stance bosszút forral és leleplezi Tóni sze
relmes levelekkel űzött manipulációit. A 
sí-tanár ura t majdnem letartóztatják, de 
kiderül, hogy az egészet az engadini szál
lodás talál ta ki. Lady Dorothy csalódva, a 
legközelebbi expresszel elutazik, nem tud
ván azt, hogy Tóni ártatlan. A sí-tanár 
felköti sítalpait és a száguldó express 
után veti magát. Sikerül utóiérnie a vo
natot, felugrik rá és boldogan magához 
Öleli Dorothyt. A leány most már látja, 
hogy Tóni igazán szereti és a felesége 
lesz. * 

Luis Trenker régi kedvence a mozi
közönségnek, különösen a sportot és főleg 
a sít kedvelő közönségnek. És mert rend
szerint csupán egy filmje jut el hozzánk 
egy évben, a publikum csemegeként vár
ja a Trenker-filmeket. Uj filmje vígjáték 
és kitűnően sikerült, mint vígjáték és mint 
sportfilm is. Sí- és tájfelvételei elsőran-
gúak. Üzleti sikert remélünk tőle, főleg 
ott, ahol Trenkerhck eddig is volt közön
sége. 
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Éjféli tangó 
(Tangó notturno.) 

Irta: Rolf E. Vanlóo és Philipp Lothar 
Mayring. 

Rendezte: Fritz Kirchhoff. 
Zene: Hans Ottó Borgmann. 

Főszereplők: Pola Negri, Albrecht Schön-
hals 

Gyártotta: Terra. 
Beszél: németül . 

Magyar szöveg: Váczi Dezső. 
Hossza: 2404 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Hunnia. 

Bemutatta: City, március 14. 

A fiatal Sefton a trópusokról hazatér. 
A kluban megismerkedik Jack Gerard 
zeneszerzővel. A hadnagy, hogy megtörje 
a klub unalmát, egy Gerard-lemezt tesz 
fel, a Tangó notturnót, amellyel a zene
szerző híressé lett. A tangó hal la tára Ge
rard felugrik és elhagyja a klubot. Neki
vág az éjszakának, hogy meneküljön a 
gyötrő emlékektől, amelyek ehhez a szer
zeményhez fűzik. Évekkel ezelőtt Gerard, 
mint fiatal zeneszerző éhezett és kompo
nált, de mindenünnen csak elutasításban 
volt része. Még Mado Doucet is, akinek 
lénye inspirálta őt a Tangó notturno meg
írására, első alkalommal refüzálta és csak 
később mutatot t érdeklődést az ismeret
len muzsikus műve iránt. Végre valóra 
vált Gerard álma: el játszhatta a nagy tan
gót és a művésznőnek annyira megtetszett 
a szerzemény, hogy elfogadta. Ettől kezd
ve Gerard élete hirtelen gyorsasággal fel

felé ívelődött és nemcsak ünnepelt zene
szerzőszerző lett, de elnyerte Doucet ke
gyeit is. Férj , feleség lesz belőlük és bol
dogságuk teljében gyermekük születik, a 
kis Charlie. A művészpár házaséletének 
harmóniáját Mado lelkében csak azok az 
emlékek törik meg, amelyek Lincoln fő
hadnagyhoz fűzik még ma is, akinek meny
asszonya volt. Lincoln Londonba siet, hogy 
magához ölelje régi szerelmét, akiről csak 
most tudta meg, hogy zavartalan családi 
életet él Gerarddal. Heves jelenet játszó
dik ]e a két régi szerelmes között, amely
nek végén Mado hazarohan otthonába, 
fiához, aki nemrég kelt fel betegágyából. 
Odahaza tragikus meglepetés vár az asz-
szonyra: Charlie éjszaka, láztól gyötörve, 
lezuhant és szörnyethalt. A nagy Doucet-t 
a csapás annyira lesújtja, hogy elszökik 
hazulról és nekivág a világnak. Céltala
nul bolyong, lezüllik, amikor férje, aki 
azóta ' állandóan kereste, rátalál. Gerard 
boldogan gondol felesége megmentésére, 
hogy végez életével. A körülmények kö
vetkeztében Gerardot vádolják gyilkos
sággal s csak nagy hüza-vona után tisz
tázódik a nagy tragédia, amelynek a lap
motívuma a Tangó not turno vo l t . . . 

* 
Pola Negrit régóta nélkülözte a mozi

közönség. Uj filmje komoly, hatásos drá
ma és egyes jelenteiben mondhatni szív
facsaró. A gyermekkomplexum, mintha 
erőltetett volna, de nem téveszti el hatá
sát. Pola Negri régi publikuma elismerés
sel fogadta az újdonságot és nem kétsé
ges, hogy a némafilmek klasszikus hős
nője a kisebb mozikban is hódítani fog. 

A lázadó hős 
(Kidnapped.) 

Irta: Róbert Louis Stevenson. 
Rendezte: Alfréd Werker. 

Főszereplők: Warner Baxter, Arleen Whe-
lan, Freddie Bartholomew. 

Gyártotta: Fox, 1938. 
Produkció: Darryl F. Zanuck. . 

Beszél: angolul. 
Magyar szöveg: Pásztor József. 

Hossza: 2525 méter. 
Cenzúra: aluli. 

Kölcsönző: Fox. 
Bemutatta: Omnia, március 14. 

1747-ben adta ki Anglia azt a parancsot, 
hogy a megszállott Skóciában a legszigo
rúbban hajtsák végre az adók beszedését. 
A skót nemesek Alán Breck vezetése alatt 
fellázadnak az adószedők túlkapásai ellen. 
Argyle herceg, Skócia kormányzója nem 
ad engedélyt Alán Breck letartóztatására 
mindaddig, amíg az adószedők egyikét le 
nem lövik a lázadók A gyanú Alán Breck-
re terelődik. 50Ü font van kitűzve fejére, 
de Alán Brec kénytelen mindaddig mene
külni, amíg az igazi tettes, James Ameri
kába tud szökni. Alán Breck vállalja, hogy 
menyasszonyát elviszi Glasgowba, ahon
nan az amerikai hajó indul. El is indul 
Jean-ér t és magával viszi Dávid Balfourt 
is, aki megtudta, ki követte el a gyilkos
ságot és le akarja azt leplezni. Az út fo
lyamán .megbarátkozik a lázadó hőssel. 
Edinburghben elbúcsúzik Dávidtól, aki 
nagybátyjához, Ebenezer Balfourhoz megy 
átvenni örökségét, Alán pedig Jeannel ha-

NÉMET regényírónő'művének 
FRANCIA ífilmváltozata 
MAGYAR miliőben 

r 

EGY PESTI ÉJSZAKA 
Irta: VICKY BAUM 
Rendezte: HENRY DECOIN 
A főszerepben: 
DÁNIELLÉ DARRIEUX 
a moziközönség kedvence 

NagY sikerrel mutatta be március 16-án 

RÁD II US 
IPIHIOiOS FILMFORGALMI ÉS FILMKÖLCSÖNZŐ R.-T. 

Budapest, VII., Erzsébet-körút 8. Telefon: 131-562. 
Sürgönycím: Phőnfilm Budapest 
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jóra száll. Dávid nagybátyja zsugori em
ber, aki meg akarja kapar intani az ií jú 
örökségét és a Balfour lordságot, átadja 
a fiút ugyanannak a hajóskapitánynak, 
akinek a hajójára szállt Alán és Jean, 
hogy Dávidot tegyék/e l láb alól. A kapi
tány el akarja íogm a lázadó hőst. Dávid 
segítségével azonban mindhárman meg
szöknek, Edinburghbe mennek vissza, hogy 
leleplezzék Ebenezer Balfour bűnét. Jean 
bevallja, hogy Alant szereti. Alán, aki ed
dig titkolta szerelmét Jean iránt, boldogan 
meséli el, hogy James félelmében már 
megszökött Angliából és nincs akadálya 
boldogságuknak. Miután Dávid jogait a 
lordsághoz tisztázták, Ebenezer feljelenti 
Alant, akit elfognak és halálra Ítélnek. 
Alán hiába hangoztatja ártatlanságát, ki
tűzik a kivégzés napját. Dávid azonban 
beszökik Argyle herceghez és kegyelmet 
kér Alán számára. Elmeséli, hogy ki a 
gyilkos és milyen hős Alán Breck, aki 
csak Skócia boldogulásáért küzd. A sira
lomházban találkozik a két ellenfél. Alán 
nem akar kegyelmet, hanem igazságot a 
skót népnek. Argyle megígéri, hogy a skót 
nemesek kívánságainak eleget tesz, Alant 
pedig felmentik a vád alól és Jean-nel 
együtt boldogan indul új életet kezdeni. 

* 
Az emlékezetes sikerű Robin Hood mes-

gyéin haladó film, de bizony távol annak 
értékeitől és hatásaitól. Romantieizmusa 
és drámaiassága azonban sikerült. Sajnos, 
a film nem a főhősnek nyújtott főszere
pet, hanem Freddie Bartholomewnek, a 
kedves gyermekszínésznek, aki majdnem 
végigvezeti a filmet. A közönségnek az a 
része, amely szereti a történelmi filmeket, 
sikerre viheti a filmet. 

A válóperes leány 
(Divorce of Lady X.) 

Irta: Bíró Lajos. 
Rendezte: Korda Sándor. 

Főszereplők; Merle Oberon, Laurence Oli-
vier, Binnie Barnes. 

Gyártotta: London film, 1938. 
Beszél; angolul. 

Magyar szöveg: Serényi Erzsébet. 
Hossza: 2544 méter . 

Cenzúra: felüli. 
Kölcsönző: Mozgóképüzem. 

Bemutatta: Corso, Décsi, március 16. 

Jótékonycélú jelmezbál van a londoni 
Royal Pa rk Hotelben. Erős köd borul a 
városra és a szálló igazgatósága a veszé
lyes közlekedési lehetőségekre való tekin
tettel felszólítja a bál vendégeit, hogy 
töltsék az éjszakát a szállóban. Az összes 
szobákat hir telen elkapkodják. Míss Less-
lie Steele megtudja, hogy egy fiatalember
nek egész lakosztálya van és felkéri, hogy 
adja át neki a szalonját. A fiatalember — 
Logan, a válóperes ügyvéd — átengedi 
egyik szobáját. Másnap Logan ügyvédi 
irodájában megjelenik Lord Mere, aki elő
adja, hogy felesége, aki már négyszer vált 
el, az elmúlt éjszakát a Royal Pa rk Hotel
ben töltötte. Logan biztosra veszi, hogy a 
nála volt leány Lord Mere felesége és le
beszéli Lord Mere-t a válásról, minthogy 
a hölgy a látszat ellenére ár tat lan volt! 
Ezt oly meggyőzően adja elő a férjnek, 
hogy az már hajlandó kibékülni feleségé
vel. Most azonban már az asszony akar 
mindenképen válni. Lord Mere visszatér 
az ügyvédhez aki ekkor már vállalja a 

válópert, mer t időközben rájön, hogy ha
lálosan szereti Lesslie Steele-t, akiről 
még mindig azt hiszi, hogy Lord Mere 
felesége. Lesslie közben megismerkedik az 
igazi Lady Mere-ei. Kieszelik, hogy együt
tesen állnak bosszút a nőgyűlölő Loganon! 
Logan ugyanis minden válóperében az 
asszony hibájából bontatja fel a házassá
got. Lady Mere meghívja Logant a Mere 
kastélyba, ahol kiderül, hogy ki az igazi 
Lady Mere és hogy Lesslie — leány. Logan 
elveszi feleségül és a legközelebbi váló
pertárgyaláson a nőket és a házasság in
tézményét dicsőíti. 

* - • 

Merle Oberon remekbe sikerült színes 
vígjátéka, amely nemcsak cselekményé-
ben,de rendezésében, megjátszásában és 
külön színes fotografálásával, nemkülön
ben szellemes párbeszédeivel jelent ki
emelkedő értéket. Igazi angol film, igazi 
angol filmvígjáték. Jó közepes üzleti si
kert várha tunk a filmtől. 

A kísértés órája 
(Négyesfogat) 

(Shiring hour.) 
Irta: Jane Gurfin és Ogdon Hash. 

Rendezte: F rank Borzage. 
Főszereplők: Joan Crawford, Margaret 
Sullavan, Melwyn Douglas, Róbert Young. 

Gyártotta: Metró, 1938. 
Beszél: angolul. 

Magyar szöveg: Radó István. 
Hossza: 2105 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Metro-Goldwyn-Mayer. 

Bemutatta: Átrium, Kamara, március 16. 

Olivia Riley táncosnő sztárja volt a Si-
rocco mulatónak. Olivia megcsömörlött 
már az éjszakai mulatóélettől és boldogan 
fogadta Henry Lindent, a vidéki földbir
tokost, aki megkérte a kezét. A Linden-
család konzervatív család volt. Davy Lin-
den, Henry fivére, otthon élt a családi 
kastélyban feleségével, Judyval , de a kas 
tély úrnője Anna volt, a két fivér idősebb 
nővére. Mikor Anna értesült róla, hogy 
Henry egy táncosnőt akar feleségül venni, 
elküldte Newyorkba Davyt azzal az u ta 
sítással, hogy Henryt minden eszközzel 
tar tsa vissza a házasságtól. Davy küldetése 
kudarcot vallott egyrészt azért, mer t 
Henry ragaszkodott házassági tervéhez, 
másrészt azért, mer t Davy megismervén 
Oliviát, szintén más véleményt formált a 
táncosnőről. Olivia és Henry hazaérkez
nek a Linden kastélyba. Olivia elkesere
detten veszi fel a harcot Anna gyűlöleté
vel szemben és csakhamar szövetségesévé 
válik Davy is. Judy lemondással látja, 
hogy Olivia az ő férjét is meghódítja, de 
nem tesz ellene egy lépést sem abban a 
hitben, hogy Davy végül is vissza fog 
térn i hozzá. Anna tovább folytatja a ha r 
cot Olivia ellen, aki maga is érzi, hogy 
helyzete lehetet lenné válik, mer t bár Henry 
felesége, de Davyba szerelmes ő maga is. 
Henry a kastély közelében villát akar 
építtetni, Olivia azonban arra kéri , ne 
várják meg a villa elkészülését, hanem 
utazzanak el, amíg lecsillapodnak a szen
vedélyek mindenki szívében, Azon a na
pon, amikor fel akarják avatni az új vil
lát, az épületben tűz üt ki. Judy boldog
gá akarja tenni fériét és Oliviát azzal, 
hoey kitér az útjukból és berohan a lán
goló épületbe. Olivia ebben a pillanatban 
érti meg, mi történik Judy lelkében, lát

ja, hogy a Linden család békéjét semmi
sítené meg a tragédia, berohan Judy után 
a lángok közé és élete veszélyeztetésével 
megmenti őt. Anna belátja, hogy Olivia 
sokkal nemesebb, mint gondolta, Davy 
ty.datára ébred Olivia i ránt érzett szerel
me lehetetlenségének, visszatér Judyhoz, 
Henry és Olivia pedig elutaznak egy idő
re, hogy új érzésekkel térjenek vissza a 
Linden kastélyba. 

* 
Joan Crawford sikerültebb filmjei közé 

tartozik. A pikánsán kényes témát a ren
dező, Frank Borzage, ügyesen és ízlésesen 
vezeti és oldja meg azt a nehéz problé
mát, amely egy táncosnőnek a régi nemesi 
családba történő belekeveredését adja fel. 
A film, amelynek szereposztása elsőrangú, 
elsősorban a jobb közönséggel bíró mozik
ban számíthat sikerre. 

EgY pesti éjszaka 
(Retour a Vauhe.) 

Irta: Vieky Baum. 
Rendezte: Henry Decoin. 

Főszereplő: Dániellé Darrieux. 
Beszél: franciául. 

Magyar szöveg: Siklósi Iván. 
Hossza: 2350 méter. 

Cenzúra: aluli. 
Kölcsönző: Phöbus. 

Bemutatta: Radius, március 16. 

Anikót, a falusi lányt, feleségül veszi a 
tállyai állomásfőnök. A fiatalok boldogan 
élnek, amíg egy napon a környékbeli bir
tokos kijárja, hogy a kis állomáson meg
álljon a pesti gyors. Anikó hiúsága lassan 
kifejlődik és amikor egy napon sürgönyi-
leg Pestre hívják, úgy utazik a fővárosba, 
hogy ott alaposan szemügyre fogja venni 
a leaújabb nőidivatot. Pestre érve talál
kozik Keleti úrral , a birtokos fiával, aki 
meginvitálja a fiatal asszonykát, legyen 
vendége és ő megmutatja neki a nagy
város mulatóhelyeit. Anikó szabadkozik, 
még a délutáni vonattal vissza kell utaz
nia Tállyára, de lekésik a vonatról és így 
elmeey Keleti úrhoz, aki bevezeti öt a 
naevvárosi élet reitelmeibe. Mindenütt 
feltűnést kelt a szépasszony. Körülfosják, 
sosem hallott szavak szédítik el mSmoros 
fejecskéjét. De mámorában is tisztaságá
val meg tudia őrizni hitvesi hűségét. A 
kaszinó játéktermében találkozik azzal az 
emberrel , akit eayszer a pesti gvors abla
kából megcsodált. Ez a férfi azonban egy 
kalandor, aki előbb hálójába keríti , majd 
pedig eszközül használja fel őt celláihoz. 
Hajnalban elfoglak a kalandort és vele 
együtt a rendőrségre kerül Anikó is. Már-
már összecsapnak felette a hullámok, mi 
kor Keleti úr közbelén, isazolia az asz-
szonykát, aki egy rémes éjszaka tapasz
talataival maga mögött tér vissza falujába, 
ahol férje szerető- szívvel öleli magához 
házának napsugarát , akit maidnem el
szakított tőle a nagyváros éjszakai fer
getege. 

* 
Darr ieux közepesen sikerült filmjei közé 

tartozik. Magyar témájánál fogva azonban 
és mert a Darrieux-filmek megjelenteté
sében mutatkozó torlódások óta néhány 
hét telt el s a közönség érdeklődése a 
Darrieux-filmek iránt még mindig válto
zatlan, sikert várha tunk a filmtől. Vicky 
Baum története nem valami vérbő, de a 
rendezés, főleg pedig a színészi együttes, 
elfeledteti az ötlethíjjas forgatókönyvet-. 
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FILHH1RSZOLGÁLÁT 
Városi , községi , csa lád i , gyári, rek lám, sport stb. 

FILM FELVÉTÉ L I K 
úgy helyben, mint vidéken 

HANGOS FELVÉTELEK 
TOBIS-KLANG és PÜLVARI rendszerű filmfelvevőgéppel 

FILMMÖTEREM *. 
LABORATÓRIUM 

J ! M mindennemű filmlaboratóriumi, filmfeliratozási 
munkát és filmek utószinkronizálását 

REKLÁMHJRDETÉSEK 
Fi'm-, diapozitív-, plakát- és vitrinreküémhirefetések a 
budapesti bemutató filmszínházak részére kizárólag 

és vidékre 

A MAGYAR VILÁGH8RADG 
című hangos filmriport k iadója: 

MAGYAR FILM IRODA R. T. 
Igaigatóság és gyártelep : 
Budapest , IX., Könyves Ká lmán körű t 15. szám 

Telefon: Uí—$46. 

Hiradóraktár: 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 25. Telefon : 145-510. 
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1938 
AZ wm 

M I N D I G AZ ÉLEN 1939 
A mai Ausztrália aranyásóinak harca 
az aranyért, az asszonyért, az életért 

ARANYAT-ASSZONYÉRT 
Kirsten Heiberg, Viktor Staal, Kari Martell 
A magyar filmgyártás büszkesége! A leggazdagabb magyar film 

( H U N N I A - P I C T U ' R A P R O D U K C I Ó ) 

A VARIETÉ CSILLAGAI 
Bordy Bella, Simor Erzsébet, Szeleczky Zita, Németh 
Romola, Vaszary Piroska, Kováts Terus, 3ávor Pál, 
Páger A n t a l , N á l y G e r ő , Szaká ts Z o l t á n , 
Pethes Sándor, Makláry Zoltán, Várkonyi Zoltán, 
A b é k e b e l i Bécs utolsó Szilveszterének i z g a l m a s t ö r t é n e t e : 

H O T E L S A C H E R 
Sybille Schmitz, Willy Birge!, Wolf Albach Retfy, 
E l f i e M a y e r h o f e r , H e d w i g B í e j b t r e u 
^^•a—^^aaawiiBH-MiiniiaagBg8MMEMMwaaiinniii'viiiwi*TiMMi'irri« i imw mm m • n 

A kacagtató humor, a minden a kadálytleküzdő szerelem története, Barabás Pál vígjátéka 

KÖNNYŰ A F É R F I A K N A K 
'HIHIHI ! • ! • • — l l — W I M U m i l l l l i m f c i l l l Hl"llll III ni Ilii iHWlM l l l l l i l l l l II llllllllll llllll IIINIIhl>i>JlMnn»IITlWiniTllM'>M » l i « B M B>llilllJHaMfUJIBWl»>MUUUW 

Századunk hírhedt pénzkalandorának izgalmas kulcsregénye: 

A ZÖLD CSÁSZÁR 
Carola Höhn, Gustav DiessI, René Deltgen, EHen Bang 

Csajkovszkij tragikus szerelme, egy nagy színésznő 
p á r a t l a n s z e r e p e 

MÁMOROS BÁLI ÉJ 
Zarah Leander, Rökk Marika, Hans Stüwe, 
Paul Dahlke, LIL DAGOVER és VIKTOR STAAL 
l e n y ű g ö z ő f i l m a l k o t á s a 

FEHÉR V Á L L A K 
A vidám muzsika, a s z i p o r k á z ó ö t l e t , 

a s z é p s é g f i l m j e 

H A L L Ó 
RÖKK MARIKA, JOHANNES 

HEESTERS, MEDY RAHL 

3ÖL 3ÁR, HA AZ •VAL T A R T ! 
S 



BINGERT JÁNOS ,DR. 
A magyar Hollywood, a zuglói 
Hunnia filmgyár telepének, ennek 
a kis birodalomnak megalapítója, 
felvirágoztatója, koronázatlan ki
rálya, aki éppen mjost ünnepli 
tízéves trónrajutását. A belügymi
nisztérium íróasztala mellett, mint 
filmreferens szeretett bele a film
be az aktákon keresztül. Ez azon
ban csak plátói szrelem volt. Az 
igazi akkor kezdődött, amikor 
búcsút mondott la miniszteriális 
rangnak, tekintélynek, karriernek 
és a rendőrkapitányi uniformist 
felcserélte a filmgyári igazgató 
egyszerű civilruhájával. Abban az 
időben merte ezt megtenni, amikor 
a magyar filmgyártás még min
dig gyermekcipőkben tipegett s 
amikor a mai Hunnia modern te
lepén még csak egy szegény üveg-
ház hunyorgatta ablakszemeit a 
tűző nap felé. Amikor máról-hol-
napra megszólalt a némafilm és a 
különben is elavult filmgyárat 
korszerűvé kellett varázsolni, 
hogy ne jusson a Star-filmgyár 
sorsára. Szónokolt, vitázott, memo-
randumozott, tárgyalt, harcolt, 
pénzt hajtott fel, még pedig va
gyonokat és megalapította a mai 
Hunnia-filintelepet, amely európai 
viszonylatban is számottevő. Rin
gért János dr.-nak lehetnek hibái, 
illethetik kritikával, neve azon
ban látatlanul is oda van vésve 
a Hunnia falaiba. 

HIIREK 
A MAGYAR OPERATŐRÖK 
EGYÜTT MENETELNEK 
A MAGYAR KATONÁKKAL 
a mai történelmi napokban, amikor 
a dicsőséges honvédhadsereg már 
a Kárpátok bérceit járja, hogy biz
tosítsa ezeréves határainkat. A 
magyar filmoperatőrök a Felvidék 
visszafoglalása idejében is elsőnek 
jelentek meg a húsz év óta bitorolt 
földön, hogy megörökítsék a vi
szontlátás szent pillanatait. Ezek
ben az eseményes időkben is, ami
kor a testvér ruszin nép ölelkezik 
ösBze újra a magyarral, operatőr
jeink gárdája együtt menetel vitéz 
katonáinkkal és sorra fotografálja 
a dicsőséges bevonulást, az elszakí
tott lakosság lelkes fogadtatását es 
Nagymagyarországnak rég nem lá
tott, de soha el nem felejtett fal
vait, hegyeit, völgyeit, népét. A Ma
gyar FiZm Iroda operatőrjeinek el
ső csoportja, Bánáss József száza
dos vezetése mellett indult el a 
hangos filmfelvevő autóval, sze
mély szerint a következők: Zsabka 
Kálmán, Nagy László és Török Vi
dor. A második csoportban Cseré-
py László, a készülő filmriport ren
dezője, aki az Észak felé című em
lékezetes sikerű nagy felvidéki fil
met is rendezte, Megyer Tibor és 
Kellner Jenő, a Magyar Távirati 
Iroda fotóriportere indultak el. Rö
videsen még néhány operatőrcso
port megy Ruszinszkőba, hogy mi
nél részletesebben örökítse meg a 
felszabadítás nagy örömünnepét. A 
közeli napokban már várhatók a 
Magyar Világhíradó különkiadásai 
a fővárosi mozikban, ahol előrelát
hatóan isimét olyan ünneplés lesz 
ezeknek a friss filmriportoknak 
a pergetése alatt, mint volt a fel
vidéki külön híradók bemutatása 
idején. A külföld érdeklődése már 
is olyan nagymérvű ezek iránt a rö
videsen elkészülő különleges film
riportok iránt, hogy sürgönyileg je
lentették, be igényüket az anyagra 
Paris, London, Berlin, Róma, New 
York, sőt Japán is. 
AZ URÁNIA SZÍNHÁZ 
MATÍNÉSOROZATA 
március 1-én, vasárnap Székely
földön címmel mutatta be Szent
királyi Mihály László demonstratív 
és eredeti székely táncokkal fűszere
zett előadását a közönség előzetes 
nagy érdeklődése és osztatlan nagy 
siker mellett. A különleges tárgyú 
matinét hetekkel ezelőtt értékes és 
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gazdag kiállítás vezette be a színház 
emeleti nagy várótermében, ahol 
székely iparművészek, festők és szob
rászok művészi munkái voltak össze
gyűjtve. Ugyanezen a napon előző
leg tartotta matinéját az olasz követ
ség egy olasz repülőfilm bemutatá
sával. Március 19-én Benda Jenő 
tartott előadást a ma annyira aktuá
lis Ruszinszkóról. Március 25-én a 
Fővárosi Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság matinéja programmíroz. 
Március 26-án dr. Neményi Vilmos 
Szepesség című előadását iktatta 
matiné-műsorába az Uránia Színház. 
Április 23-án az Egyetemi Énekkarok 
rendeznek matinét. Ebből a rövid 
felsorolásból látható, hogy az Uránia 
Színház hű a tradíciókhoz és a régi 
Uránia Tudományos Színház alapí
totta kultúra jegyében munkálkodik 
akkor, amikor nemcsak vasárnapon
ként, de hétközben is a tudományt 
és ismereteket népszerűsítő matiné
kat rendez. Ebben a munkájában tel
jesen egyedül áll az Uránia Színház 
a főváros többi premierszínházaival 
szemben és ezért a célkitűzéséért és 
a nemes feladat sikeres megoldásá
ért, amelyet évek óta végez egyre 
fokozódó mértékben, a legkomolyabb 
elismerés illeti a színházat, elsősor
ban annak agilis fiatal vezetőjét, 
Rennard Béla igazgatót. Az Uránia 
Színház matinésorozatán nem térünk 
napirendre egy rövid hír után, ha
nem legközelebbi számunkban rész
letes adatok felsorakoztatásával és a 
statisztika tükrében fogjuk ismer
tetni azt a kultúrmissziót, amelyet 
az Uránia Színház évről-évre emel
kedő tempóban és ehhez mérten 
mindnagyobb elismeréssel végez. 

EGY KIS STATISZTIKA KISS 
FERENCRŐL. 

A Színiakadémia egyik növen
déke lepte meg Kiss Ferencet, az 
igazgatót azzal, hogy összeállította 
Kiss Ferencnek, a színészek eddigi 
színpadi szerepléseit. A statisztiká
ból kitűnik, hogy Kiss Ferenc, aki 
18 éve tagja a Nemzeti Színháznak, 
ez idő alatt 181 szerepet játszott. 
Érdekes volna statisztikát készí
teni arról is, hogy,hány filmszere
pet játszott el eddig Kiss Ferenc. 
A VARIETÉ CSILLAGAI 

című várvavárt hatalmas filmkü
lönlegesség, amelyből tudvalevően 
magyar és német verzió készült a 
Hunniában a Pictura produkciójá
ban, március 23-án, csütörtökön 
este V29 órai kezdettel kerül dísz
bemutató-előadás keretében színre 
az Uránia Színházban. 
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NAGY SÁNDOR DR. 
a Hunnia filmgyár filmelhelyező 
irodájának igazgatója, aki betegsé
gének gyógykezelése céljából né
hány hetet a Kékesen töltött, az el
múlt héten visszaérkezett és elfog
lalta hivatalát. 

A MAGYAR FILMOPERATÖRÖK 
TÁRSASÁGA 
folyó hó 16-án tartotta techni
kai tárgyú összejövetelét a VKM 
Oktatófilm helyiségeiben. Dr. Heinz 
Linké, a németországi Asfcania precí
ziós filmfelvevőgépgyár főmérnöke 
tartott igen érdekes előadást ezen az 
összejövetelen az Askania vállfelve-
vőgép előnyeiről és sokoldalú hasz
nálhatóságáról. A filmfelvételek tech
nikai eredményeinek fokozása szem
pontjából Somkuti István ismertette 
a munka megkezdése előtt szükséges 
előkészületek fontosságát. A Magyar 
Filmoperatőrök Térsasága elhatá
rozta, hogy a hasonló technikai össze
jöveteleket rendszeresíteni fogja, 
hogy alkalmat nyújtson minden ope
ratőrnek az egyetemes magyar film
gyártás érdekeinek előmozdítását 
célzó előadásokat tar tani . 

A MFI MOZI ÉPÍTKEZÉSE 
Nagymérvű átépítés folyik az Er-

zsébet-körút 43. számú palotában, 
amelyet tudvalevően a Magyar 
Távirati Iroda elism. váll. nyug
díjpénztára vásárolt meg régebben. 
Münich Aladár oki. építészmérnök 
tervei alapján folyik az átépítés, 
amely egy hatalmas méretű, mo
dern épületet fog varázsolni a 
Nagykörút és a Dohány-utca sar
kára a nyár végén. A bérpalota át
építésével egyidejűleg megindult az 
MFI híradó mozi-j ának építkezése 
is. A fővárosnak ez a legújabb 
filmszínháza zsánerében is teljesen 
új lesz, mert nem játékfilmeket fog 
bemutatni, hanem csupán híradó
kat, rajzos, trükkös, színes, oktató-
és kultúrfilmeket. A hiradómozi 
tervező mérnöke ugyancsak Mü
nich Aladár, Asztalos Béla építész
mérnök társaságában. 

NAGY UFA-BEMUTATÓ 
lesz a közeli hetekben, mely alka
lommal négy hatalmas német film
produkció kerül bemutatásra. Az 
Uránia Színház-ban tartandó szak
bemutatón a következő üfa-újdon-
ságok kerülnek színre meghívott 
szakközönség előtt: A zöld császár, 
amely a század egyik ismert pénz
hatalmának kulcsregénye Carola 
Höhn, Gustav Diessl főszereplésével; 
a Hotel Sacher a békebeli Bécs utol

só szilveszterének felelevenítése, a 
főszerepekben: Sybilla Schmitz, Wil-
ly Birgel, Wolf Albach Retty; Ara
nyat asszonyért, amely az ausztrá
liai aranyásók harcát mutatja be az 
aranyért, az asszonyért és az élet
ért; végül az Ufa idei nagy slágere: 
A varieté csillagai, amely a magyar 
filmgyártás büszkesége és a. leggaz
dagabb magyar film, főszerepeiben 
a legjobb magyar filmsztárokkal. 

FILMSERVICE 
lett az új címe a régi Lafcner FiZm-
service című filmreklámvállalatnak, 
amely, mint múlt számunkban meg
írtuk, KoZba Gyula személyében új 
taggal bővült. Kolba Gyula a válla
lat lektori irányítását vette át már
cius 15. óta. A filmek előzetes kom
mentálása, a hír- és képanyag ellá-

MAGYAR V1LAGH1RAD0 
786. sz. 
M. F. I. 

1. Kiss Ernő fhgy munkácsi hős te
metése. (MFI, Horváth). 

2. Piaci tájékoztatók a gazdák vé
delmére (MFI, Somkuti). 

3. A magyar—szlovák határ kiigazí
tása (MFI, Zsabka—Nagy—Ka-
ulich—Fekete). 

4. Előkészületek a Tenyészállatvá
sárra (MFI, Zsabka). 

5. Hálaadó mise a pápakoronázás 
napján (MFI, Somkuti). 

6. XII. Pius pápa koronázási ünnep
sége (Luce). 

7. Nemzetközi sportversenyek a Tát
rában (Aktualita). 

8. A japánok megszállják Hainan-
szigetét (Domei). 

9. A német hadirepülők ünnepi 
szemléje (Ufa). 

PARAMOUNT VILÁGHIRADÓ. 
1939/11. 

1. Paris lakóit gázálarccal látják el. 
2. A légitámadás elleni veszély új 

eszközei az Egyesült Államok
ban. 

3. Miron Christea pátriárka halá
la Cannes-ban. 

4. A román külügyminiszter láto
gatása Varsóban. 

5. XII. Pius pápa Őszentsége me"|-
koronázása. 

6. A francia légihadsereg három 

tása az ő kezében fut össze. A válla
lat a jövőben filmfeliratok irodalmi 
nívójú elkészítésével is foglalkozik. 
Ezt a munkát Kemény Gábor, a Ka
mara gyakorlatos dramaturgja látja 
el. A FiZmservice-t természetesen 
továbbra is a vállalat alapítói és 
vezetői: Lafcner Artúr és Laknei 
Ernő jegyzik. 

A PESTI MOZI ZSEBKÖNYVE 
AZ 1939. ÉVRE 
az idén kissé későn bár, de régi vál
tozatos és praktikus tartalommal je
lent meg Radó István szerkesztésé
ben. A filmalmanach, mint minden 
évben, ez alkalommal is aranyozott 
mélynyomással névre szól. A Pesti 
Mozi Zsebkönyve a szerkesztőnél 
kapható: VIII., József-körút 9. (Tel.: 
133—064.) 

új gépének utolsó próbarepü
lései. 

7. A párisi hatnapQg kerékpárver
seny. 

8. A megsérült „Jaguár" norvég 
teherhajó folytatja útját. 

9. A világ legerősebb fényű vilá
gítótornyának felszerelése a 
francia Onessant szigeten. 

10. Bulgária függetlenségének 30-ik 
évfordulóját ünneplik Szófiá
ban. 

11. Londonban megkezdték a bom
babiztos fedezékek építését. 

FOX HANGOS HÍRADÓ 
XIII. évf. 12. sz. 

1. XII. Pius pápa koronázása. 
2. Cristea Miron román miniszter

elnök. 
3. Németország ünnepli a világ

háború hősi halottait. 
4. Képek az iráni trónörökös es

küvőjéről. 
5. Űszó hajóroncs az angol csator

nában. 
6. Gázálarcok a párisi lakosság 

számára. 
7. Az Amerika és Kína közti for

galomra szánt óriásrepülőgép. 
8. Sonja Henie szabadságát tölti 

Dio De Janeiróban. 
9. Vidám munka a szédítő magas-

10. Nemzetközi riksaverseny San 
Franciskóban. 

'11. Könyű atlétika a newyorki 
Madison. Square Gardenben. 

12. Az USA légelhárító tüzérségé
nek gyakorlatozása. 

HÍRADÓK 
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T E CIHI INI II K A SZERKESZTI: 
LOHR FERENC 

Mi a keskeny hangosfi lm? 
Irta: 

PULVÁRI KAROLY, 
ofcZ. gépészmérnök, 

a MFI műszaki vezetője. 

A keskeny hangosfilm alatt ma 
általában a 16 mm-es keskenyfilmet 
értik, nem mintha ennél keskenyebb 
formátumú filmen hangkópiát, 
hangfelvételt nem csinálnának, de 
inkább azért, mert a 35 mm-es nor
málfilmnek nevezett méret mellett, 
a 16 mm-es film terjedt el a leg
jobban. 

A 16 mm-es — a következőkben 
keskenyfilmnek nevezett — filmfor
mátum eleinte csupán amatőr célo
kat szolgált. Később azután ez a né
ma keskenyfilm úgyszólván az egész 
világon a propaganda és oktatófilm 
szolgálatába állt. Mivel a normál
film hangosfilmmé alakult át s rö
vid néhány év alatt diadalmasan 
meghódította az egész világot, ké
zenfekvő volt, hogy a keskenyfilm 
sem maradhatott meg néma keretei 
között. 

A normál- és keskenyhangosfilm 
közötti lényeges különbségek a kö
vetkezők: 

1. A keskeny hangosfilm éppen 
úgy, mint a néma keskenyfilm, két 
és félszer kisebb sebességgel halad 
a vetítőgépben, mint a normálfilm. 
Ennek megfelelően a film hossz irá
nyában a hangcsík részére csak 2.5-
ed férőhely van, ami azt jelenti, 
mintha a normális hangot hosszirá
nyában 2.5-ed részére összenyomva 
kopíroznók át a keskenyfilmre. 

2. Míg a normálfilmnél a kép mel
lett 2.54 mm szélességben foglal he
lyet a hangcsík, addig a keskeny 
hangsáv a keskeny némafilmnek 
egyik perforációja helyén, 1.65 mm-
es szélességben kapott helyet. 

3. A hangcsík és a kép egymás
hoz* képest — a legutóbb nálunk 
Magyarországon megtartott nemzet
közi szabványügyi kongresszuson az 
egész világra szólóan elfogadott mó
don — az amerikai S- M. P. E. nor
mállá szerint helyezkedik el. Va
gyis .a kép emulzióoldalával az ob
jektív felé néz, amikor a hangcsík 
a gép felé eső belső oldalon fekszik. 

4. A hangnak a képhez való elő

rehúzása a normálfilmnél 20, a kes-
kenyfilmnél 26 képkocka. 

A keskenyfilmek hangosításával 
először amerikai amatőrök foglal
koztak. Ennek, éppen úgy, mint a 
normál hangosfilm esetében, legel
ső és legegyszerűbb megoldása az 
volt, hogy synchron járatott gramo
fonlemezzel állították elő a kísérő-
beszédet, illetőleg zenét. Ez a meg
oldás hamar letűnt és áttértek a 
keskenyfilmre közvetlenül elektro
optikai úton felvett hangra. Ez már 
teljesen úgy készült, mint a mai nor
mál hangosfilm. Kézenfekvő volt 
ezekután az, hogy a normálfilmről 
optikailag redukált képhez, a nor
mál hangot lejátszva, elektrooptikai 
úton írják át a hangot keskenyfilm

re. Csak később gondoltak azután 
arra, hogy éppen úgy, mint a képet, 
a hangot is optikai úton redukálják 
keskenyfilmre. 

Az optikai redukciónak két válto
zata ismeretes. Az egyik az eredeti 
negatívot használja fel egy vékony 
íényrés (cca. 0.023 mikron) vezérlé
sére és ez a vezérelt fényrés mint
egy új felvételt készít ezután a kes
keny filmen. A másik egy optikai 
kiegyenlítéshez hasonlítható eljá
rással a normálfilm 480 mm-es má
sodpercenkénti sebességgel haladó 
hangcsíkjait 192 mm-es (azaz a nor
málfilm előbb említett sebességének 
2.5-ed) sebeséggel haladó keskeny
filmre kicsinyíti a már említett nor
máliáknak megfelelően. 

Ma már az egész világon minden 
nagyobb kultúrállamban nagy len
dületnek indult a keskeny hangos-
filmtermelés. Ennek megfelelően 
természetes, hogy a különböző előbb 
leírt hangredukálásra alkalmazott 
módszerek egymással erős. verseny

re keltek. Ennek a versenynek ered
ményeképen ma már határozottan 
állíthatjuk, hogy az optikai hangre
dukáló módszerek közül a legutolsó
nak leírt optikai és mechanikai ki
egyenlítéssel működő került ki 
győztesen! 

Az R. C. A. laboratóriumában 
végzett hosszas vizsgálatok azt mu
tatták, hogy az optikailag redukált 
hang — tekintetbe véve azt, hogy 
magasabb frekvenciák javára nem 
alkalmazunk egyik esetben sem 
frekvencia kiegyenlítést —- viszony
lagosan jobb minőséget mutat fel, 
mint az elektromosan átírt hang. 

A vizsgálatoknak ezt az eredmé
nyét könnyen beláthatjuk, ha tekin
tetbe vesszük, hogy az elektromos 
átírásnál öt műveleten megy át az 
eredeti hangnegatív, amíg a kes
kenyfilmet lejátszva a hang a hang
szóróban megjelenik. Ezek a műve
letek egymásután a következők: 

1. A negatívról normál pozitív 
kópiát készítünk, 

2. a nyert pozitív kópiát fotocel
lán át lejátsszuk. 

3. a kettő alatt lejátszott hangot 
fölerősítjük és keskeny hangnega-
tívra fölvesszük, 

4. a 3. alattiról keskeny pozitív 
kópiát készítünk, 

5. a nyert keskeny pozitív kópiát 
fotocella segítségével lejátsszuk, fel
erősítjük és hallhatóvá tesszük. 

Ezzel szemben az optikailag redu~-
kált hang csupán két műveleten 
megy keresztül, az esetben, ha 
ugyancsak eredeti negatívot haszná
lunk fel: 

1. Az eredeti negatívról optikai 
redukálás segítségével keskeny po
zitív kópiát készítünk. 

2. Az így nyert pozitív kópiát fo
tocella segítségével lejátsszuk, fel
erősítjük és hallhatóvá tesszük. 

A fentiek figyelembevétele mel
lett a Magyar Film Iroda megbízá
sából egy keskeny hangredukálógé-
pet építettem, amely a mellékelt áb
rán látható. Ezzel a géppel végzett 
mérések szerint a lineárisan átko-
pírozható frekvenchatár 4000, azon
ban a kópiában a 6000 frekvencia 
még jól kivehető. Gyakorlatilag a 
6000-es frekvenciát kell a még 
éppen átkopírozható frekvencia
határnak tekinteni. Hogy ezzel a 
frekvenciaterülettel milyen hang
minőséget lehet előállítani, arról 
könnyen fogalmat szerezhetünk, ha 
arra gondolunk, hogy a rádiókészü
lékeknél a lineáris frekvenchatár 
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3—-4000 frekvencia között van, míg 
gramofonnál ez 4—5000 közé esik. 
Kétségtelen, hogy a keskeny hangos
filmmel olyan jó minőségű vetítése
ket érhetünk el, hogy nem szakem
ber azt a normál hangosfilmtől nem 
tudja megkülönböztetni. Nem csoda 
tehát, hogyha a keskeny hangosfilm 
lassan a vidéki kis mozgóképszínhá
zak és az oktatás terén az egész vi
lágon akkora tért hódított, mert ép
pen úgy, mint ahogy kiderült, hogy 
a rádió nem csinál konkurrenciát a 
gramofonlemezeknek, ugyanúgy a 
külföldi tapasztalat azt mutatja, 
hogy a keskenyhangosfilm a tanári 
munka legfontosabb és legeredmé
nyesebb segédeszközévé vált. 

Reméljük, hogy mi, magyarok 
sem fogunk elmaradni a népek ver
senyében és ki fogjuk használni a 
vidék népe és ifjú generációnk ja
vára azokat a lehetőségeket, ame
lyek ebben az új technikai eszköz
ben rejlenek. 

FILMTECHNIKA 
Az ívlámpa krátere. A filmvetítő

gép fényforrása az ívlámpa. Ennek 
szénpálcái egyenáram esetén külön
böző átmérőjűek. Vékonyabb és az 
egész szénpálca hosszán azonos szer
kezetű a tömörszén. Ezt kötjük az 
áramforrás negatív sarkához. A vas
tagabb és közepén lágyabb résszel 
biró a bélszén, amelyet az áram
forrás pozitív sarkához kötünk. Mi
után a bélrész áramvezetőképessége 
jobb, mint a szénpálca köpenyéé, 
ezért a pálca metszetének közepén 
képződik ki a kráter. A vetítőfény 
tökéletessége nagyrészt ennek a krá
ternek állapotától, illetőleg a vetítő
gép optikai rendszerében elfoglalt 
helyétől függ. Az ívlámpa összes 
fénymennyiségének 80%-át a kráter, 
10%-át a negatív szén csúcsa és csak 
5 %-át szolgáltatja a tulajdonképeni 
ív. Ezért tükörlámpáknál a kráter 
helyes elhelyezése a tükörrel szem
ben, annak optikai tengelyében tör
ténik, mégpedig a lámpa rendszeré
től függően vagy a tükör fókuszában, 
vagy azon kívül. A kráter helyes 
beállítására gondosan ügyelni kell, 
mert igen csekély elállítódás a vetí
tett mező egyenlőtlenségét okozza. 
(Brückner János oki. gépészmérnök, 
tanár.) 

KÜLFÖLD 
FRANCIAORSZÁG 

A A francia műtermekben jelen
leg forgatott filmek körül kiemel
kedőnek mondják az Entente Cordi-
ale című nagyszabású filmalkotást, 
melynek szövegkönyvét André Mau-
rois XI. Edvárd és kora című műve 
után Ábel Hermant és Steve Pas-
seur írták. Rendezője l'Herbier. A 
legtöbbet foglalkoznak a lapok ezen
felül az Öt nap aggodalom című 
filmmel, melyet Edmond Gréville 
forgat, valamint a Nincs holnap cí
mű filmmel, melynek főszereplője 
Edvige Feuillere. A legközelebbi na
pokban kezdik el forgatni a Párisi 
Notre-Dame című nagyszabású film
alkotást, továbbá Maurice Chevali-
er-val a főszerepben a Pieges-t, va
lamint Az emigráns, A szerelmi ca-
valcade és az Észak törvénye című 
filmeket. 
A 1939. június 30-ig meghosszabbí
tották és módosították az 1938 decem
ber 31-én lejárt német-francia film
megállapodást. A megállapodás, me
lyet Bonnet francia külügyminiszter 
és gróí Welczek párisi német követ 
írtak alá, a jövőben mélyebb film-
kapcsolatokat kíván kiépíteni a két 
nemzet között. A német filmeket 
Franciaországban és viszont csak 
azoknak a korlátozásoknak vetik alá, 
melyeket bármely más országban 
készült filmekre alkalmaznak. Egyet
len német beviteli korlátozást állít 
fel a 3. §., mely szerint, ha az ösz-
szeg, melyet a német cégek francia 
filmekért kifizettek, 50.000 márkával 
túllépné a francia cégektől német 
filmekért fizetett összeget (licens, 
kópiák, stb.),' akkor Németország 
mindaddig nem ad beviteli engedélyt 
francia filmeknek, míg a különbözet 
25.000 márkára nem csökken. 
A 1938-ban Franciaországban. 122 
egész estét betöltő játékfilmet készí
tettek, ami körülbelül megfelel az 
előző évi termelésnek. A Cinémato-
graphie Frangaise szerint 1938-ban 
426 játékfilm jelent meg Francia
országban (1937-ben 425 és 1936-ban 
427), ezek közül 122 francia, 229 ame
rikai, 26 német, 21 angol, 5 olasz, 
stb. A kimutatás szerint az Ameriká
ból behozott filmek száma emelke
dést mutat, míg a német filmek szá
ma jelentősen csökkent (1936-ban 42, 
1937-ben 31). Nagyon elterjedt az 
utószinkíronizált film. A 426 film kö
zül 83 külföldi nyelvű, 343 francia. 
Ebből 122 belföldi, 14 külföldön ké
szült francia nyelvű és 207 utószin
kronizált. Az elmúlt évben a francia 
filmgyártás költségei az előző évi 
260 millió frankról 320 millióra emel

kedtek. Ebből 290 millió esik a Fran
ciaországban gyártott filmekre, 30 
millió a külföldön gyártottakra. Egy-
egy film átlag 2—3 millióba került. 
A gyártási költségek három év alatt 
80%-kai emelkedtek. Ezzel szemben 
a bevétel csak 40%-a a három év 
előttinek. Ez számokban azt jelenti, 
hogy az 1938-as év végeredményben 
35 millió deficittel zárult, ami ko
moly gyártási korlátozások életbe
léptetésére indítja a francia film
gyártókat is. 1938-ban '100 új mozi 
nyílt Franciaországban, ebből 25 
Parisban. A 3810 franciaországi mozi 
az elmúlt évben 1.3 milliárd frank 
bruttó és 1.020 milliárd nettó bevé
telt hozott 1937. augusztus 1-től 1938. 
július l-ig. Az újonnan nyílt szín
házak erős versenyt váltottak ki, fő
leg a három nagy érdekeltség, a 
Gaumont, a Pathé és a Siritzky szín
házak között, úgy, hogy az újabb 
színháznyitásokat korlátozni kíván
ják. 

NÉMETORSZÁG 
A A német Filmkamara a napok
ban tartotta meg a szokásos évi 
nagygyűlését a Kroll-Operában Ber
linben, melyen a német filmszakma 
minden ága képviseltette magát. 
Először vettek részt az idén az ösz~ 
szejövetelen az osztrák és szudéta-
német filmesek is. Az 1938—39 idény 
végén megtartott nagygyűlés célja 
a tanulságok levonása és a jövő sze
zonra szóló célkitűzések letárgyalá
sa volt. Megállapítást nyert, hogy az 
1938—39. szezonra bejelentett 138 
németnyelvű film készítésének pro-
grammjából körülbelül 80 százalé
kot valósítottak meg. A bejelentett 
138 film közül eddig 75-öt cenzúráz
tak le és 35 van még munkában, a 
többi film sorsa bizonytalan. Száz
százalékosan az Ufa tartotta be a 
gyártási tervét, míg a többi nagy
vállalatok, a Tobis, Terra, Bavária 
stb. csak részben tudták megvalósí
tani programmjukat. 

A A német szaklapok a harmadik 
birodalomban rendezett népi film
nap sikeréről számolnak be. (Film-
volkstag.) A vasárnap megrendezett 
népi filmnapon a kimutatás szerint 
másfélmillió nézője volt az erre a 
célra kulturális és művészi szem
pontokból összeválogatott műsorok
nak. 
A Jelentős személyi változásokról 
számolnak be a német szaklapok a 
gyártási vezetők frontján. A Terra 
volt gyártási vezetője, Alfréd Greven 
az Ufa gyártását irányítja a jövőben, 
míg a Tobis élére Ewald von Deman-
dowsky dramaturg kerül. Végül a 
Terra gyártási osztályát dr. Péter 
Paul Brauer veszi át. 



14 

A Felvidékről 
a filmkölcsönzőknek 

Két évtizedes szenvedés, vágya
hozás -után, ötven mozis került 
vissza hazánkhoz. . Ötven derék 
magyar a visszacsatolás mámorá
ban azt hitte, hogy mi itt őket 
testvéri szeretettel, önzetlen öle
léssel várjuk. Sokan csalódtak kö
zülük. Sokan ma úgy érzik, hogy 
ölelés közben kiemelték a tárcáju
kat, kihasználták lelkes, hiszé
keny hangulatukat, nekik, akik 
nem is hitték, hogy mi, anyaor
szágbeliek, képesek vagyunk arra, 
hogy hazatérő, kifosztott testvére
ink rovására illegitim hasznot ke
resünk. 

Panaszok érkeznek hozzánk a 
Felvidékről, — kötésekbe való be-
ugratásokról és rossz állapotú pél
dányok szállításáról. Tessék tudo
másul venni minden filmvállalati 

P e r g ő képek. Az Amatőrfílmesek 
hivatalos lapjának, a Pergő KépeK 
című havifolyóiratnak márciusi szá
ma is rendkívü l bő és komoly, szak
szerű ta r ta lommal jelent meg. Ér
dekes cikkei közül kiemeljük a kö 
vetkezőket: Pfuhl Ágost: A fényké
pezés száz éve keskeny filmen, Káp-
lány Géza: Művészet-e a film? 
Ruby Alfréd: Kppirozható színes 

• film, D'Isoz Emil: A stroboscop mint 
fordulatjelző, Vásárhelyi Is tván: 
Filmezni gyerekjáték? 

Soproni Mozi. Kilencedik évfolya
mába lépet t az a minden második 
pénteken megjelenő, változatos ta r 
ta lmú, képekkel dúsan i l lusztrál t 
újság, amelyet Soproni Mozi címen 
szerkeszt főszerkesztői minőségben 
Friedrich Károly régi ka r t á r sunk , 
a sopnoni Városi mozi igazgatója. 
Köte lességünknek tar t juk, hogy 
megemlékezzünk .erről a lapról, 
amely az ország egyik városában a 
f i lmkul túra terjesztését tűzte ki 
céljául és feladatát közel egy évt i
zed őta h íven és e redménnyel te l 
jesíti. Bár követné a Soproni Mozi 
példáját több más és nagyobb vi
déki városunk, hiszen bizonyára 
bőven fedezné egy i lyen újság ki
adási költségeit az a bevétel i több-

igazgatónak, utazónak és raktár-
noknak, hogy rossz kópiák kiadá
sával, nemcsak a mozist- károsítják 
meg, de a magyar filmipart 
diszkreditáljak; propaganda he
lyett elvadítják a hazatért népet. 
Tessék tudomásul venni, hogy nem 
jó magyar ember az, aki a vissza
tért Felvidéket nem támogatásra 
szoriáló, lábbadozó testvérnek, ha
nem fejőstehénnek tekinti! . 

A visszatért területek 50 mozi
jának bevétele a filmkölcsönzők
nek a régi filmek szempontjából 
talált pénz és igazán bőven megér 
egy új példányt. Ne legyünk any-
nyira fukarok, hogy régi, rossz 
állapotú példányaikkal akarják ki
elégíteni a magyar filmre éhes 
vevőiket. 

M. P. 

let, amelyet a lap publici tása ré 
vén, a mozi élvezne. Friedrich Ká
roly szaktársunk újságját figyelem
mel kisérjük és minden a lkalommal 
írni fogunk róla. 

Alfréd Gordon Bennett: Cínemania. 
(Jarrolds Publishers, London, 1939.) A 
szerző előkelő szerepet játszik az angol 
filmvilágban. Tagja a Brit Filmintézet
nek, alapító tagja a Brit Amatőr Film
egyesületnek és tagja a Brit Művészeti 
Társaságnak. Hatalmas könyvében rész
ben a mai világpiac gyakorlati ismerete 
alapján a filmgyártásra vonatkozó szá
mos kérdést tárgyal. Kiindulva a film
kritikákból, rávilágít a filmművészet és 
filmtechnika problémáira és foglalkozik 
filmjogi kérdésekkel is. Végül a film
gyártás múlt és jelen fejlődéséből kö
vetkeztetéseket von le a jövőre vonat
kozólag. Mindazok számára,., akik a 
filmmel irodalmi alapon foglalkoznak, 
igen sok érdekes mondanivalót tartal
maz Bennett munkája. 

Paul Rotha: Documentary Film. (Fa-
ber and Faber, London, 1939.) A The 
Film Till Now és a Celluloid szerzőjé
nek, újabb kiadású munkája a rövid
filmekkel foglalkozik. 272 oldalas művé
ben számos képpel ismerteti a rövid
filmgyártás történetét, mai helyzetét a 
világpiacon és jelentőségét a népek kul
turális életének fejlődésére. Részletesen 
leírja a rövidfilm gyártásával felmerülő 
nehézségeket, a forgatókönyv írásától a 
filmen történő utolsó simításokig és 
megállapítja, hogy az ismeretterjesztő és 
kultúrfilmek jelentősége állandóan fo
kozódik a művelt nemzetek érintkezé

sének kifejlesztésében és számtalan vál
tozata van á progaganda filmektől a 
művészi rövidfilmekig. 

Legújabb szakkönyvek és szakcikkek: 
Sound-stages and their relation to 

air-conditioni'fig (Hangosfilm-műtermek, 
klímaberendezések). Megjelent: Journal 
of the Society of Motion Picture Engi-
neers, 1938. 3. sz. 

Photographische Rezepttaschenbuch 
(Fényképészeti vényzsebkönyv). Eine 
Sammlung von wesentlichen Rezepten 
und Arbeitsanweisungen einschliesslich 
der Kleinbildphotographie. 4 kiadás. 

Legtökéletesebb 
hang

os 
k é p a n y a g 

SZAKIRODALOM 
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I r t a : Hanneke. (Union Deu t sche V e r -
lagsgesellschaft , Berl in , 1939). 

A higherefficiency condensing system 
jor. p i c tu re projec tors (Új konkerzo r -
rendszer képvet í téshez) . Megje lent : 
J o u r n a l of t he Society of Mot ion P i c tu re 
Engineers , 1938. 2. sz. 

Die physikalischen und technischen 
Grundlagen der Schalldammung im 
Bauwesen (Az épüle t hangv i szonya inak 
fizikai és t echn ika i a lapja) . I r t a : Schoch. 
S. Hi rze l , . Leipzig, 1939.) 

Í-S-ÍHS9-Í S-t-i-M l-t-f-C I M-Í-M-S-Í-Só-S-I 

A KESKENYMOZIK TERJEDÉSE. 
Az elmúlt héten a következő négy 

helységben indult meg keskeny-mozi: 
Szűcs, Tápióbicske, Csánytelek, Tisza-
nána. 

Már régebben benyújtották kes
keny mozgóengedély iránti kérvé
nyüket és így remélhető, hogy ha
marosan eldöntésre kerül a követ
kező községek részére kért hangos 
keskeny mozi ügye: Csákvár, So
mogyvár, Nyirábrány, Tét, Lengyel
tóti Révfülöp, Hőgyész, Szeged So
mogyi telep, Fonyód, Apátfalva, 
Nagyigmánd, Gáva, Cinkota, Pol
gárai, Pusztaszabolcs, Decs, Hajdu-
sámson. 

BESZÁMOLÓ 
A MŰSORON LÉVŐ FILMEK 
ÜZLETI EREDMÉNYRŐL 

A Bors István változatlanul vezet 
és ma már a vidéki eredmények 
alapján is megállapíthatóan az év 
legnagyobb magyar filmsikere. A 
nagy keringő kitűnően megy, a Ro-
yal Apolló előreláthatólag több 
hétre el van látva filmmel. Az Alibi 
második hete is elég jó volt, viszont 
a Három keringő második hete az 
első napok kitűnő eredményeihez 
képest visszaesett. A Szajnaparü 
szerelem a Scálában igen jó ered
ménnyel fut. A Vadrózsa mérsékelt 
anyagi eredményt ért el. 

A MAGYAR FILM ezúttal újból felhív
ja olvasóit és híveit, hogy küldjék be a 
lap előfizetési díját, mer t most már az 
újságot rendszeresen csak azoknak küld
hetjük, akik az előfizetési összeg befize
tésével jelét adják annak, hogy reflektál
nak a MAGYAR FILM-re. 

Fordító. Se spanyol, se olasz, se eszpe
rantó fordításra nincs szükség a filmszak
mában. 

Mozis. Abban a színházi újságban ne 
vár ja többé a MMOE hivatalos közlemé
nyeit és filmkritikáit, mert ezek a múlt 
hét óta csak a MAGYAR FILM-ben jelen
nek meg. 

Ruhatáros. A MAGYAR FILM további 
küldésének beszüntetése ügyében a Kama
rával folytatott telefonbeszélgetése folya
mán tett megjegyzésére csak annyit vála
szolunk, hogy tökéletesen méltó ahhoz, 
aki tette. Szerencséje, hogy a karunk rö
videbb, mint a telefondrót. 

K . . . s. Hiába minden agitáció, hétről
hétre többen veszik igénybe a szennylap 
nyilvánosságát. Kár minden lebeszélésért. 
A bolha köhög s az oroszlán hirdet. 

Pósa bácsi utóda. Egy magunkfajta szak
lap igazán nem közölhet verseket, leg-
kevésbbé rímes paraenesist a fi lmreklám
ról. De azért a hosszú költemény utolsó 
strófáját megörökítjük itt okulásul, mer t 
nekünk is tetszik. Tehát: 

Só, paprika, bors! 
Magyar reklámsors . . . 
De most aztán ácsi, 
Kedves reklámbácsi! 

A szerkesztők címe: 
Dr. Á G O T Á I G É Z A 

' I roda: IX., Könyves K á l m á n k ö r ú t 15. 
Telefon: 146-346 

L a k á s : XI., F ü r j - u t c a 4. Tel . : 257-036 
V Á C Z I D E Z S Ő 

Iroda: IX., Könyves Kálmán körút 15, 
Telefon: 139-211 

Laká s : VIII., U l lő i -ú t 42. Tel . : 136-386 

TOPRINI 
N Á S Z 

Rendezte : 

Zene : 

CSERMELY GYULA 
orosz tárgvú regényéből filmre irta 

MIHÁLY ISTVÁN 

T Ó T H E N D R E 

FÉNYES SZABOLCS 

F Ő S Z E R E P L Ő K ; 

TOLNAY KLÁRL JÁVOR PÁL, KISS FERENC 
ÖLVEDI ZSÓKA, KÉRY PANNI, 
RÁC VALI, LADOMERSZKY MARGIT, 

;: SOMOGYI NUSI, KERESZTESSY 
MÁRIA, PETHEŐ ATTILA, PETHES 
FERENC, APÁTHY IMRE, MAKLÁRY 
ZOLTÁN, B I H A R Y J Ó Z S E F 

LÉVAY BÉLA PRODUKCIÓ 
B U D A P E S T , VII. 
ERZSÉBET KÖRÚT 8. 
T E L E F O N : 3 3 6 - 6 3 5 . 

KESKENYFILM 
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I V A T A L 0 5 R É S Z 
F I L M C E N Z U R A 

BUDAPEST, IV., ESKU-TER 6. TELEFON: iroda és pénztár: 183-072, elnök és ügyv. aleln.: 183-073 

Országos Mozgófényképvizsgáló Bizottság 
101—1939. eln. szám. 

(Megjelent a BUDAPESTI KÖZLÖNY 
193.9, március 14-iki 60. számában.) 

Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság 
Budapesten, az 1939 évi február hó 26-tól 
március 4-ig tar tot t ülésein: 

a) nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 
1. Kendszerváltozás (Kovács és Faludi) 

hangos reklám 1 felvonásban, a Kovács 
és Faludi laboratóriumban 1939. évben ké
szült, 14 m hosszú, 

2. Magyar színek, magyar képek (War
ner—First) hangos színes r iport 1 felvo
násban, a Warner—First filmgyárban 1938. 
évben készült, 290 m hosszú, 

3.Az örök napfény országa (Bong Bright 
Land) (Warner—First) hangos színes r i 
port 1 felvonásban, a Warner—First 
filmgyárban 1938. évben készült, 298 m 
hosszú, 

4. A kenguruk országa (Land of the 
Kangoros') (Warner—First) hangos színes 
riport 1 felvonásban, a Warner—First 
fi lmgyárban 1938. évben készült, 297 m 
hosszú, 

5. Varieté csillagai — előzetes (Pictura) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Hunnia 
filmgyárban 1938. évben készült, 144 m 
hosszú, 

6. Café Moszkva (Csak egy éjszakára) 
(Pátria) hangos dráma 4 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1936. évben készült, 
2.015 m hosszú, 

7. Sívadászat az Alpesekben (Skisonntag 
der Kanoen) (M. F. I.) hangos sportr iport 
1 felvonásban, a Schweizerische Fi lm-
zentrale filmgyárban készült, 369 méter 
hosszú, 

8. Hulló falevelek (Now that summer is 
gone) (Warner—First) hangos színes rajz
film 1 felvonásban, a Warner—First film
gyárban,. 1938. évben készült, 175 méte r 
hosszú, 

9 Asszonyok a rendelőben — előzetes 
(Young Dr. Kildare — Trailer) (M. G. M.) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Metró 
Goldwyn Mayer fi lmgyárban 1939. évben 
készült, 79 m hosszú, 

10. Hapci (The Sneezing Weezel) (War
ner—First) hangos színes rajzfilm 1 fel
vonásban, a Warner—First fi lmgyárban 
1938. évben készült, 190 m hosszú, 

11. 20th. Century Fox hangos híradó 
XIII/10. (Fox tönende Wochenschau) (Fox) 
hangos riport 1 felvonásban, a Fox film
gyárban 1939. évben készült, 328 m hosszú, 

12. 54. sz. Triikksorozat (M. F. I.) han
gos reklám 1 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1939. évben készült, 45 m hosszú, 

13. Magyar világhíradó 784. sz. (M. F. I.) 
hangos r iport 1 felvonásban, a Magyar 

Film Irodában 1939. évben készült, 232 m 
hosszú, 

14. Ceylon (Mysterious Ceylon) (Warner 
—First) hangos színes r iport 1 felvonás
ban, a Warner—First filmgyárban 1938. 
évben készült, 288 m hosszú, -

15. India csodái (Indián Millión) (War
ner—First) hangos színes riport 1 levo
násban, a Warner—First filmgyárban 1938. 
évben készült, 242 m hosszú, 

16. A nagymosás nem kínlódás (Wasche, 
waschen wohlergehen) (Seidl és Veres) 
hangos reklám 1 felvonásban, a Sascha 
filmgyárban 1934. évben készült, 1.918 m 
hosszú, 

17.Az örök csavargó (Stablemates) (M. 
G. M.) hangos dráma 5 felvonásban, a 
Metró Goldwyn Mayer filmgyárban 1938. 
évben készült, 2.501 m hosszú, 

18. Paramount világhíradó 939/9. (Para-
mount Sound News) (Paramount) hangos 
r iport 1 felvonásban, a Paramount film
gyárban 1939. évben készült, 332 m hosszú, 

19. Tarzán győz (Tarsan l'invincible) 
(Művészfilm) hangos színmű 4 felvonás
ban a Les Films Red Star filmgyárban 
1938. évben készült, 1.940 m hosszú, 

20. Magyar világhíradó IV. különkiadás 
(M. F. I.) hangos riport 1 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1939. évben készült, 
123 m hosszú mozgófényképeket. 

b) Előadásra alkalmasnak találta azzal, 
hogy nyilvánosan csak úgynevezett kes
keny mozgófényképüzemekben szabad be

muta tn i : 

1. Magyar világhíradó 716. sz. (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1937. évben készült, 94 m 
hosszú, 

2. Magyar világhíradó 719. sz. (M. F . I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1937. évben készült, 95 m 
hosszú, 

3. Magyar világhíradó 734. sz. (M. F. I.) 
hangos riport 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1938. évben készült, 115 m 
hosszú, 

4. A férfi mind őrült (M. F. I.) hangos 
vígjáték 2 felvonásban a Hunnia filmgyár
ban 1937. évben készült, 1.047 m hosszú, 

5. Lila akác (Kovács és Faludi) hangos 
életkép 3 felvonásban, a Hunnia filmgyár
ban 1934. évben készült, 834 m hosszú, 

6. A magyar bor (M. F. I.) hangos is
meretterjesztő 1 felvonásban, a Magyar 
Film Irodában 1936. évben készült, 183 m 
hosszú, 

7. Magyar baromfitenyésztés (M. F. I.) 
hangos ismeretterjesztő 1 felvonásban, a 
Magyar Film Irodában 1936. évben ké
szült, 180 m hosszú, 

8. Szarvasmarhatenyésztés Magyarorszá
gon (M. F. I.) hangos ismeretterjesztő 1 
felvonásban a Magyar Film Irodában 1936. 
évben készült 178 m hosszú, 

9. Maga lesz a férjem (M. F. I.) hangos 
vígjáték 4 felvonásban, a Magyar Film 
Irodában 1937. évben készült,. 916 méter 
hosszú, 

lü. Papucshős (M. F. I.) hangos vígjáték 
4 felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1937. évben készült, 914 m hosszú, 

11. Fekete gyémántok (M. F. I.) hangos 
dráma 3 felvonásban a Magyar Film I ro
dában 1937. évben készült, 935 m hosszú 
keskeny mozgófényképeket. 

c) Előadásra alkalmasnak találta, — de el
tiltotta, hogy azon 16 évesnél fiatalabb 

korúak jelen lehessenek: 

Alibi (L'alibi) (Harmónia) hangos drá
ma 4 felvonásban, az Eclair-Epinay film
gyárban 1938." évben készült, 2.253 méter 
hosszú mozgófényképet. 

d) Külföldre kivinni engedélyezte: 
1. Café Moszkva (Csak egy éjszakára) 

(Güttler Antal) hangos dráma 4 felvonás
ban, a Magyar Film Irodában 1935. évben 
készült, 368 m hosszú, 

2. Papucshős (M. F. I.) hangos vígjáték 
4 felvonásban, a Magyar Film Irodában 
1938. évben készült, 914 m hosszú, 

3. Maga lesz. a férjem (M. F. I.) hangos 
vígjáték 4 felvonásban, . a Magyar Film 
Irodában 1937. évben készült, 916 méter 
hosszú, keskeny mozgófényképeket. 

Budapest, 1939. évi március hó 4-én. 

Dr. Szöllőssy Alfréd s. k. 
elnök 

miniszteri tanácsos. 

Siessen belépni 
a 

MAGYAR FILM 
előfizetői köze, 

mert 

ingyen nem 
kaphatja a lapot! 



Egy gyenge 
premierrel 
f e l é r e g y 
remek repríz! 

PAJKOS HERCEGNŐ 
Rendezte : W. S. van Dyke 

Jeanette MacDonald 
é s N e l s o n E d d y 
e l s ő k ö z ö s f i l m j e 
A Broadway-filmszínház fennállása óta 
a legnagyobb bevételét csinálta ezzel 
a filmmel a p r e m i é r n a p o n ! 

Metró - Goldwyn - Mayer Distr. Corp. 
Magyarországi vezérképviselete R.-T. 
Budapest, VI I I . , Sándor-tér 3. Telefon: 144-424, 144-425 
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Aefaphotó , V., Nádor-u. 12. T.: 110—190, 
124—194. 

Alfa film, VII., Erzsébet krt. 8. Telefon: 
144—808, 140—028. 

Arany filmducco, VIII., Dankó Pista u. 22. 
Tel.: 149—489. 

Atelier film, VII., Erzsébet-krt. 8. Tel.: 
333—736. Raktár a házban. 

Aurora film, VII., Rákóczi-út 4. Tel.: 
136—036. 

Beregi Ernő adm. szerv iroda, Erzsébet-
kőrút 8. Tel.: 335—696. 

Bioscop film, VIII., Erzsébet-krt . 9. Tel.: 
130—532. 

Brügler Ferenc filmkölcsönző, VII., Er-
zsébet-körút 9—11. Tel.: 335—696. 

C a m e r a kft., VII., Erzsébet-körút 27. 
Tel.: 138—222. 

Cinema, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
137—570. Raktár a házban. 

Continental film, VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
133—532. Raktár : VII., Erzsébet-körút 8. 

D e á k film, VIII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
Í36—635. Raktár a házban. 

Diatyp laboratórium, VII., Rottenbilier-u. 
19. Tel.: 145—304. 

Electra film, XIV., Thököly-út 21. Tel.: 
337—578. 

E e o film, VII., Rákóczi-út 12. Tel.: 
137—976. Raktár : VIII., Népszínház-u. 

21. Tel.: 342—984. 
Elit film, VII., Erzsébet-körút 24. Raktár: 

VII., Erzsébet-körút 8. 
Engel Fülöp, V., Sas-u. 7. Tel.: 184—005. 
F a r k a s I. M. VIII., József-korút 19. TeL: 

132—805. 
Fehér Endre, VII., Erzsébet-körút 9—11. 

Tel.: 135—696. 
Filmatyp laboratórium, XIV., Szentes-u. 

66. Tel.: 296—371. 
Filmcenzúra, IV., Eskü-tér 6. Tel.: 

183-072, aleln.: 183—073. 
Filmexpress kft., VII., Erzsébet-körut 9. 

Tel.: 133—671. 
Filmfotó üzem, VIII., Rökk Szilárd-u. 11. 

Tel.: 130—805. 
Filmgrafika, V., Klotild-u. 10/b. Tel.: 

120—44. Tlp: VIII., Tisza Kálmán-tér 14. 
Tel.: 145—966. 

Fi lmkamara, VI., Andrássy-út 69. Tel.: 
113—305. 

Filmreklámvállalat , VII., Erzsébet-körút 
8. Tel:. 142—081. 

Filmservice, VII., Erzsébet-körút 9-11. T.: 
144—888, 131—115. 

Filmtisztviselők Szövetkezete, VII., Erzsé
bet-körút 9—11. Tel.: 135—696. 

Fonofilm VII., Erzsébet-körút 9. 
Fox film, VIII., Rákóczi-út 9. Tel.: 139— 

437, 131—658. Raktár : VI., Liszt Ferenc
t é r 6. Tel.: 139—437, 131—658. 

Gevae r t , V., Deák Ferenc-tér 3. Tel.: 
180—318. 

Grawatsch Ottó, VIII., József-körút 71. 
Tel.: 145—193. 

Hajdú film, XI., Horthy Miklós-út 70. 
Tel.: 258—058. 

Hamsa film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
297—999. 

Hangosfilmgyártó kft., V., Tátra-u. 12/b. 
Tel.: 119—382. 

Harmónia film, VII., Akácfa-u. 7. Tel.: 
135—287. Raktár : VIII., Népszinház-u. 
21. Tel.: 142—984. 

Hebel Gyula szállító, VI,. Váci-út 1. Tel.: 
115—947. 

Helikon filmvállalat, VIII., Rökk Szilárd
utca 24. Tel.: 133—705. Raktár : VII., Er
zsébet-körút 8. 

Herschdörfer J. filmvállalata, VII., E r - ' 
zsébe.t-körút 8. Tel.: 14—808, 140—028. 

Hirsch és Tsuk, VII., Rákóczi-út 14. Tel.: . 
143—835. Raktár: VIII., Rákóczi-tér 11. 
Tel.: 132—202. 

Hunnia filmelhelyezője, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 132—828, 132—888, 336—737. 

Hunnia film rt., XIV., Gyarmat-u. 39. 
Tel.: 297—999. 

Jbusz filmszállítás, V., Bálvány-u. Tel.: 
180—876. 

Kamara, VI., Andrássy-út 69. Teleíon: 
113—305. 

Kárpát film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
340—350. Raktár a házban. 

Kinő film, VIII., Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 
136—942. Raktár a házban. 

Kodak, V., Báthory-u. 6. Tel.: 114—158, 
114—184. 

Kovács és Faludi laboratórium, XIV., 
Gyarmat-u. 35. Tel.: 297—855. 

Kormos Miklós filmvállalata, VII., Erzsé
bet-körút 8. Tel.: 133—036. Raktár a 
házban. 

Kovács Emil és Társa, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 145—948. Raktár a házban. 

Központi filmkezelő, VII., Erzsébet-körút 
8. Tel.: 144—863. 

Krupka filmgyár és laboratórium, XIV., 
Bácskai-u. 29/b. Tel.: 296—741. 

Kultúr film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.:. 
137-438. 

Lajta Andor, XIV., Thököly-út 75. Tel.: 
. 297—076. 
Lux film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 

143—195. Raktár a házban. 
Magyar Film, VI., Andrássy-út 69. Tel.: 

113—305. 
Magyar Film Iroda RT., IX., Könyves 

Kálmán-korút 15. Tel.: 146—346, este 7 
órától reggel 9 óráig, valamint vasár- és 
ünnepnap: 146—343, játékfilmgyártás: 
146—342, szinészöltözők: 140—727, felirat
készítő üzem; 139—211. Híradókiadás: 
VIII., Szentkirályi-u. 25. Tel.: 145—510. 
Fényképüzem: VIII., Sándor-u. 7. Tel.: 
145—510. 

Magyar Film Otthon, VI., Eötvös-u. 25/b. 
Tel.: 122—463. 

MMOE, VIII., Csokonay-u. 10. Telefon: 
136—005. 

Matador film, VIII., Sándor-tér 2. Tel.: 
132—774. 

Mátrai film, VI., Podmaniczky-u. 9. Tel.: 
118—456. 

Mester film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
297—999. 

Metro-Goldvyn-Mayer, VIII., Sándor-tér 
3. Tel.: 144—424, 144—425. Raktár a ház
ban. 

Milo film, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 
130—700. 

Mozgóképüzemi rt. kölcsönosztálya, VII., 
Erzsébet-körút 45. Tel.: 144—487, 144— 
488. Raktár : VIII., Kun-u. 12. Tel.: 
144-486. 

Magyar Mozgófénykép-gépkezelők Orszá
gos Egyesülete, VII., Rákóczi-út 50. 
Tel.: 337—598. (D. u. 2—4) 

Művészfilm, VII., Rákóczi-út 40. Tel.: 
340—397. Raktár a házban. 

New York kávéház, VII., Erzsébet-körút 
9—11. Tel.: 131—980, 131—981. 

Ober lander Károly, VIII., Rákóczi-út 
57/b. 

Objectív film, VII., Erzsébet-körút 8. 
Tel.: 330—793. 

Oktatófilm kirendeltsége, VIII., Csep-
reghy-u. 4. Tel.: 145—818. 

OMME, VIII., Csokonay-u. 10. Telefon: 
145—873. 

Orbán—Márkus, VII., Hársfa-u. 6. Tel.: 
132—940. 

P a c s é r y László, XII., Királyhágó-u. 16. 
Pajor Ferenc, VII., Munkás-u. 3/b. Tele

fonhívó: 144—087. 
Palatínus film, VII., Erzsébet-körút 56. 

Tel.: 133—453. 
Pallas film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 

279—929. 
Pap film, VII., Erzsébet-körút 9—11. Tel.: 

138—031. Raktár a házban. 
Paramount film, VIII., Rákóczi-út 59. 

Tel.: 134—437, 140—522. Raktár a házban. 
Pásztor film, V., Katona József-u. 27. 

Tel.: 113—051. 
Pátr ia film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 

140—825. Raktár : VIII., Népszínház-u. 
19. Tel.: 349—414. 

Pegazus film, II., Áfonya-u. 11. Telefon: 
151—441. 

Petsman Ferenc, VIII., Mária-u. 19. Tel.: 
136—449. 

Petsman László, VI., Teréz-körút 3. Tel.: 
112—890. Csillaghegy: 163—429. 

Photophon film, VII., Erzsébet-krt 8. Tel.: 
336—635. 

Phöbus filmkölcsönző, VII., Erzsébet-
körút 8. Tel.: 131—562. Raktár a házban. 

Pictura film, XIV., Gyarmat-u. 39. Tel.: 
297—999. 

Prizma film, VIII., József-körút 9. Tel.: 
133—064. 

Reflektorfilm, VII., Sándor-tér 4. Tel.: 
142—529. Raktár : VIII., Rökk Szilárd-u. 
20. Tel.: 140—722. 

Rákosi Sándor, II., Trombitás-út 26. Tel.: 
167—194. 

Rex film, VIII., Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 
139—978. Raktár : VIII., Rökk Szilárd-u. 
20. Tel.: 140—722. 

Seidl és Veress laboratórium, XIV., 
Thököly-út 61. Tel.: 297—775. 

Sláger film, VII., Erzsébet-körút 8. Tel.: 
143—195. Raktár a házban. 

Standard film, VII., Erzsébet-körút S. 
Tel.: 333—797. 

Star gyár és műterem, II., Pasarét i-út 
122. Tel.: 164—287. 

Tobis film, VII., Erzsébet-körút 16. Tel.: 
143—411. 

XJfa film, IV., Kossuth Lajos-u. 13. Tel.: 
183—858. Raktár a házban. Telefon: 
389—036. 

TJngár Sándor filmkölcsönző, VIII., Sán
dor-tér 2. Tel.: 132—774. Raktár : VIII., 
Rökk Szilárd-u. 20. Tel.: 140—722. 

Ungár S. fotó, VIII., Rökk Szilárd-u. 11. 
Tel.: 130—805. 

Unitas film, VIII., Erzsébet-körút 45. Tel.: 
144—187, 144—188. Raktár: VIII., Kun
utca 12. Tel.: 144—486. 

Universal film, VIII., Népszínház-u. 21. 
Tel.: 138—447, 138—448. Raktár a házban. 

Váczi Dezső, VIII., Üllői-út 42. Telefon. 
136—386. 

Vitagraph, VII., Rákóczi-út 12. Telefon: 
133—532. 

W a r n e r Bros. First National, VIII., Jó 
zsef-krt. 30—32. Tel.: 132—590, 142—164. 
Raktár : VIII., Népszínház-u. 13. Tel.: 
144—317. 

Zeneszerzők Szövetsége, IV., Gerlóczy-u 
3. Tel.: 189—306. 
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