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SEMANÁRIO

DEUS LHE PAGUE
Zulljy Moreno e Arturo de
Cordoba virão ao Rio para a
"Avant-premiére"
Dentro de poucos dias, será vista pelo
público carioca. «Deus lhe pague» adaptação cinematográfica da peça de Joraci Camargo que ainda agora está sendo
representada em Roma. Película da Ardistribuída
pela
gentina Sono Films,
em «avantBrasil,
do
Filmes
São Miguel
da
premiéres no Palácio, em beneficio
União das Operárias de Jesus, que estão
organizando um programa com a presença dos artistas do filme, Arturo de
Cordoba e Zully Moreno, que virão especialmente de Buenos Aires.

ERIC JOHNSTON
o «czar c/o cinema» não
acredita em guerra
LONDRES — Eric Johnston, presidente da Associação dos Produtores Cinematográficos da America, declarou
enfaticamente que não acredita na possibilidade de uma guerra para breve.
"czar do ciJohnston, conhecido como o
nema", devido ao grande poder que tem
dentro da industria cinematográfica
norte-americana, está terminando uma
viagem por diversos países da Europa
ocidental e oriental. Durante esse excursão, avistou-se ele com importantes
figuras do cenário mundial, com os
— conversou, de uma
quais — afirmou"sobre
assuntos variamaneira geral,
dos". Entre outros, Johnston falou com
o Papa Pio XII, o marechal Tito da lugoslavia, Franco, o primeiro ministro
Schuman e o ministro do Exterior da
Rússia, Molotov. Dessas rápidas pales"czar do cinema" que
trás, concluiu o
é improvável a guerra, pelo menos por
ora.

••••**
•
Exibidores:
a
CINE- REP ORTER"
É o seu jornal. Assine-o.
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CINEMATOGRÁFICO

Contrato da «Eagle-Lion» com um «trust» europeu
LOS ANGELES, 22 — A Eagle Lion
Filme acaba de firmar contrato com
um grande trust europeu, controlado
pelo Aga Khan e seu filho Ali Khan,
que renderá 10 milhões de dólares em
cinco anos, ao que acaba de ser anunciado.
O contrato foi firmado entre o presidente da Eagle Lion, Arthur Krim, e
representantes do trust Gestion, de Vaduz, no principado de bolso de Liechtensein.
O novo contrato determina que o trust,
de
juntamente com a Gamma Films
Lausanne, terá os direitos de distribuição dos filmes da Eagle Lion na França,
Áustria e EsItália, Suiça, Alemanha.
"substanciais
de
garanpanha, em troca
tias em dólares" à corporação norteamericana. Em Hollywood, salienta-se
que se trata de uma das mais vultuosas
transações já efetuadas na indústria cinematográfica.
A Eagle Lion tem um acordo sobre
distribuição com o magnata do cinema
britânico, Arthur Ran, mas o novo acôrdo não afetará tal arranjo-

FILMES CLÁSSICOS
DO PASSADO _
LONDRES, 22 — Até o dia 9 de janeiro
singular
do ano vindouro, um programa
"Scala
Theatro"
no
exibição
em
acha-se
de Londres, por iniciativa de New London Film Society. Os filmes constantes
desse programa são apresentados num
domingo de cada mês- Três deles foram
produzidos entre 1911 e 1916. com a participação de grandes atrizes como Sara
e Rejane. "A
Bernhardt, Eleonora Duse
"Madame
SansDama das Camélias",
"Genere",
Anrespectivamente.
Gene" e
tamtigas produções de D. W. Griffith
"Rescued
bém serão exibidas, inclusive
e "Ju1907,
from an Eagle's Nest". de
dith of Bethulia", de 1913. Entre os outros filmes clássicos de significação na
história do cinema, serão apresentados
"A nous Ia Liberte", uma sátira de René
"The Blue
Clair; "Earth" de Dovejenko;
"The
Mark of
Express", de Traubergi; e
NiFred
1920
em
por
Zorro", produzido
blo, com Douglas Fairbanks . Haverá
surrealista, com
também um programa
"L'Age d'Or" ou "Le Chien Andalo",
bem como outro de comédias, desde
"LArroseur's Arose" de Lumière, produzida em 1895, ao "Million Dollar Legs"
de 1932.

, .;_. . —-. - .^

APLAUDE O CARDEAL
Câmara a criação da
"Sacra Filmes"
No palácio São Joaquim no Rio de Janeiro, foram recebidos pelo cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara
diretores da empresa
em audiência, os "Sacra
Fumes Ltda.":
cinematográfica
Srs. Rafael Mancini, padre Ponciano dos
Santos, Isaac Tapajós e Mario Sombra,
que se faziam acompanhar do padre
Leopoldo Brentano, diretor da Confederação dos Circulos Operários de todo o
Brasil. Durante essa visita ao eminente
prelado, sábado último. S. Em. abençoou
e aplaudiu a iniciativa dos organizadores da citada empresa, que, brevemente,
em colaboração com outra produtora loprimeira pelicula de
cal, dará inicio à"Pecadora
Imaculada"metragem
longa
filmes, como
A este seguirão outros"Anchieta,
"Princesa Pindarassu",
o An"A
milagrosa".
medalha
do Brasil",
jo
"Asas da minha Pátria" e a "Retirada
•
da Laguna".
"Sacra Filmes
,
Ciente dos projetos da
Dom Jaime Câmara prometeu integral
apoio aos dirigentes da novel produtora
nacional, que, certamente, irá contribuir
técnico,
não apenas para o progresso
mas também para a elevação moral da
cinematografia em nossa Pátria.

CINCO DE MENOS NA
PRODUÇÃO DA RKO
Cinco películas foram canceladas
da
de produção
atuai
na lista
«Batilegro
RKO Rádio. São elas:
Setund» «Bed for Roses», The
«The
e
Quietly»
me
Up». «Follow
Robe», (èste
prometido há cinco
anos).
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NOVO SUPERVISOR DA
"COFRAM"
Pelo sr. Jean Sefert, diretor-presidente do "Consortium Franco Americain
de Films (COFRAM)", a grande organização distribuidora de filmes francêses, com sede em Paris, à qual está
liliada a França Filmes do Brasil S. A.,
foi nomeado supervisor para a América
do Sul o sr. Jefin Ranowich, que ainda,
exercerá o cargo de diretor-presidente
da organização brasileira, com sede no
Rio de Janeiro.

VIAJANTES
Estiveram cm nosso capital, os srs. Jamil Elias Simon, proprietário do cine São
Paulo, de Cerqueira César, e Antenor Corsi. empresário cinematográfico em Casa
Branca.

A Paramount, que há mais de 36 anos
vem produzindo filmes que proporcionam
divertimento ao mundo inteiro, alcança
agora o terceiro e mais brilhante marco
de sua história.
Nos primeiros anos, dirigida pelo seu
fundador, Adolph Zukor, a Paramount foi
a grande pioneira, desenvolvendo a técnica de produção e distribuição; atualmente, com a cooperação eficiente de Cecil
B. De Mille, explora temas de grande interesse popular, mantendo o prestígio de
Hollywood e se tornando conhecida no
mundo inteiro, como o «estúdio dos grandes filmes».
Na segunda fase do desenvolvimento da
companhia, hoje conhecida
como Paramount, as pessoas que concorreram para
tal tiveram ainda o encargo de solidificar
os lucros da firma, o que fizeram produzindo os melhores filmes da época.
A
Paramount proporcionou então entretetenimento cinematográfico a uma ampla
e variada platéia mundial; forneceu modelares exemplos de maneiras de viver e
chegou mesmo a influenciar as emoções,
os desejos e o pensamento de milhares e
milhares de indivíduos de todas as partes
do mundo.
No momento atual, a Paramount continua a ser o guia progressista da indústria cinematográfica, emergindo dos anos
da depressão e dos períodos de guerra e
npós-guerra.
Os filmes que seus estúdios estão produzindo são melhores, passando a popular Marca das Estrelas a ser símbolo de
qualidade.
As grandes produções atualmente prontas, as que serão «rodadas» proximamente e as que estão sendo preparadas para
dar prosseguimento a este ciclo, serão focausadas, rapidamente, nos parágrafos
que se seguem.
Um filme, sem dúvida o melhor até
hoje produzido, « A VALSA DO IMPERADOR», espetacular trabalho em técnicolor, «estrelado' pelo sempre formidável

Bing Crosby e a sempre estonteante Joan
Fontaine. Produzida por Charles Branckett, dirigida por Billy Wilder e escrita
por ambos.
Cecil B. De Mille, produziu e dirigiu
uma arrebatadora produção em tecnicolor;
«OS INCONQUISTAVEIS»
(Unconquered), com Gary Cooper e Paulette Goddard.
A obra-prima De Mark Twain, «A Connecticut Yankee in King Arthur's Court»,
forneceu tema a «NA CORTE DO REI
ARTHUR», produção tecnicolor, com Bing
William
Crosby, Sir Cedric Hardwicke,
Bendix e a nova paixão dos fans, Rhonda
Fleming.
—
Uma
PERDIDA
A
CARICIA
«a
mefoi
aclamada
comédia
que
lhor deste ou de qualquer ano», da dupla
Branckett Welder e que nos trás de volta
a deliciosa Jean Arthur. •
«ALMA
NEGRA» ><So Evil My
Com
Love), película produzida por Hal Wallis
na Inglaterra,
com Ray Milland,
Ann
Todd e Geraldine Fitzgerald temos um
grande drama.
«The Sceled Verdict», sobre os tribunais
dos criminosos de guerra,
apresenta a
beldade européia, Florence Marly, atualmente em Holrywood. Outro filme, «Strané um vigoroso estudo
ge Temptation»,
um
homem que traiu sua
de
psicológico
conciência. O diretor é John Farrow.
«CÓDIGO DE HONRA» (Beyond Glory),
argumento que põe em relevo a Acaderia de West Point e a figura de um veterano da 2.» Guerra Mundial. Donna Reed
é a partenaire de Ladd.
HUMANOS' (Whispering
«ABUTRES
outro soberbo drama de Alan
Smith),
Ladd. Trata-se de filme do gênero «westèrn», em tecnicolor, com Brenda Marshall e Robert Preston. "*'"—Além desses, Mr Ladd aparacerá com «The
Great Gatsby», com um cast de nomes
(Conclue
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A PHILIPS E O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA EM BRUXELAS
t

rh/z^.—1

"~~^\

Durante o verão de 1947 celebrou-se
em Bruxelas o primeiro festival internacional de cinema, conforme foi ampiamente noticiado na fpoca. No Palacio de Belas Artes da capital belga estrearam-se nessa ocasião os melhores
filmes do ano, perante os maiores nomes
do mundo cinematográfico. Foi das mais
Philips às
destacadas a colaboração da
a efeito,
levadas
então
comemorações

n,
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porquanto uma das duas cabines de projeção estava equipada com o conhecido
projetor Philps FP-7 e entre os filmes
científicos foi exibido com grande sucesso o «short» Alquimia», produzido peIa Philips. Durante o festival teve lugar
o célebre «Ommegang», procissão histórico-folcloórica que recorda os tempos
passados, quando a Bélgica pertencia ao
Reino .da Espanha. Para se: conseguir

-> ?*
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uma boa reprodução dos coros, sobretudo na Grand' Place, foi solicitado o concurso da Philips. A instalação amplificadora serviu também de «carrilhão sem
sinos», bem como ^gara a reprodução da
música. Um detalhe curioso é que até os
técnicos da Philips, que tinham a seu
cargo a colocação exata dos microfones,
tiveram de usar os trajes pitorescos e as
perucas do século XVI.
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NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa: (S. I. N.) Leitão de Barros partira em breve para o Brasil, onde vai filmar algumas cenas exteriores para o filme Castro Alves {«Vendavàl Maravilhoso»). Essas cenas serão
filmadas em
Recife, Bahia e Rio de Janeiro.
Durante as filmagens de Castro Alves
(«Vendavàl Maravilhoso»), que há dias
se realizaram nos estúdios da Tobis Portuguesa, registraram-se
alguns acidentes, que. embora não tivesses gravidades,
impediram alguns figurantes de continuar a trabalhar.
Filmaram-se cenas de um comício onde houve cargas de cavalaria e choques
de infantaria com o povo. Em dado momento a ficção passou à realidade e daí
resultarem vários acidentes.
—0—
Nos estúdios da Cinelândia terminaram há dias as filmagens de «A Morgacomo
Canaviais», que tem
dinha dos
Mufioz.
intérpretes
Eunice
principais
Raul de Carvalho, Thomaz de Macedo e
Paiva Raposo.
Dentro de uma semana será o fundo
musical que é de autoria do maestro
Jaime Mendes.
—0—
Antônio Lopes Ribeiro, que chegou há
dias do Brasil, onde foi tratar de negociações para a realização do filme «A
Marqueza de Santos», deverá, antes de
iniciar os trabalhos de realização deste
filme, dirigir num dos estúdios de Lis-

— s —

ANIVERSÁRIOS

A/o Rio o produtor
Jack Wanger

Faz anos amanhã o sr. Reginald Armour, que durante algum tempo dirigiu
os negócios da Colúmbia em nosso país.
—0—
,
Transcorre depois de amanhã a data
natalicia do sr. Aristides Colino, empresario cinematográfico em Osasco e figura
benquista em nosso grêmio cinematográfico—0—
Faz anos dia 29 o sr. José Cavalcanti
Lacerda, empresário cinematográfico em
nossa capital, onde gosa de grande prestigio nos meios cinematográficos.
—0—
,
O dia 30 assinala a data natalicia do
sr. William Gerike, produtor de filmes
naturais.
—0—
,
Festeja no dia 2 de dezembro próximo
sua data natalicia o sr. Dr. Alipio Ramos, diretor da Distribuição Nacional S/A
e figura grandemente estimada nos círculos sociais e cinematográficos do Rio de
Janeiro, onde reside.
—0—
,
Aos aniversariantes, as felicitações de
«Cine-Reporter».

Pelo avião das Aerovias, chegou
terça-feira ao Rio, desembarcando
no Aeroporto Santos
Dumont,
o
sr. Jack Wanger, conhecido produtor de Hollywood,
durante
que
longos anos trabalhou para a RKO.
O cineasta
norte-americano
vem
ao Brasil para adaptar temas brasileiros à tela, para a quai serão
transportados pela produtora que
está sendo construída em São Goncalo (Estado do Rio) pelo sr. Randali, a quem
está associado o sr
Jack Wanger.

ENTRADAS DE CINEMAS
em festivais de beneficiência
Segundo a Portaria n.' 130, de 1:> de
novembro de 1948, da Comissão Central
de Preços, ficam autorizados os cinemas,
quando se tratar de festival de beneficiência devidamente autorizado pelo poder público, á cobrarem as entradas acima do preço teto estabelecido pela Portaria n.' 124. de 19 de outubro de 1948.
fazendo, porem, constar no bilhete de ingresso a palavra «Convite» < D. O. U. de
3-11-48) — 164.711.

bôa, «Frei Luís de Souza», que será produzido em tecnicolor — segundo se afirma — devendo para isso deslocar-se a
Portugal numa equipe especializada com
aparelhagem de tomada de vista e iluminação, incluindo técnicos, arquitetos e
de pintura.

Intercâmbio cinematográfico entre a
Inglaterra e
ra Polônia
A Grã Bretanha adquiriu várias fitas de produ"A Ultima
ção polonesa.
Etapa" será exibida pela
"London Film Prodution"
várias empresas britânicas
interessam-se pela "Rua
Fronteiriça", enquanto o
short de bonecos "Dragão
de Cracóvia" foi adquirido em ótimas condições.
Ao mesmo
tempo
está
sendo negociada a aquisibritânicas
ção de fitas
pela Polônia.

A COLÚMBIA PICTURES 0F BRASIL, INC.
tem o prazer de anunciar aos possuidores de aparelhos de projeção em
16 milímetros que está em curso sua distribuição de filmes dessa espécie
gás»

ENTRE OUTROS SUCESSOS DESTACAMOS
SEGUINTES PELÍCULAS

OS COMANDOS ATACAM DE MADRUGADA
Paul Muni • Anna Lee

GILOA
Rita Hayworth

<<

OS PINTOS"

No Congresso Internacional de Filmes Científicos, recentemente realizado em Londres, várias fitas polonesas desse genero foram exibidas, sendo
que "Os Pintos" mereceu
os mais francos elogios.
O representante
polonês
Jan- Korngold foi reeleito
presidente da Sociedade
Internacional de Filmes
Científicos. Em virtude
do sucesso da produção
polonesa "Os Pintos", junto ao Instituto Cinematográfico da Polônia será
criada uma secção iniernacional do setor de ornitoicgla.

,

CONFISSÃO
Humphrey Bogart

Glenn Ford

AO COMPASSO DO AMOR

BONITA COMO NUNCA

RiU Hayworth • Fred AsUire

Riu Hayworth • Fred Asteire

Ilfl

'

Hw

QUE ESPERE 0 CÉU

OS QUATROS FILHOS DE ADÃO

Robert Montgomery • Evelyn Keyes

Ingrid Bergman • Warner Baxter

E 0 AMOR VOLTOU

SAHARA

Irene Dunne - Charles

Humphrey Bogart

Boyer MMRÈ RBkSP^S

IMPÉRIO DA DESORDEM

DESTRÓIER
Edward G. Robinson

Lizabeth Scott lfljf^r^f - v""

Glenn Ford

AMAZONA DE TUCSON

•—^J^Jean Arthur ¦ William Holden

;»
;«?

(Em Tecnicolor)
Randolph Scott - Gler

NOITES DE FARRA
Maria Antonieta Pons

ALVORADA DA ALEGRIA
Ann Miller e 8 Orquestras

RUA VITORIA, 106 ' Fone 4'4114
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C R ITICA

IMPA RCIAL

O BECO DAS ALMAS
PERDIDAS
("NIGHTMARE ALLEY")

iJl-.

Produção: George Jessel
Distribuição: 20th Century-Fox
Estréia: 15 de novembro
Cines: Art Palácio, Rosário, Majestic, Esmeralda e Sabará
Preço: CrS 8,00
Assunto: Drama
Duração: 111 minutos
Intérpretes: Tyrone Power (Stan Carlislei, Joan Blondell (Zeena> e, em outros papéis, Coleen Gray, Helen Walker.
Taylor Holmes,
Mike Mazurki, Ian
Keith e Julia Dean.
Realização de Edmund Goulding (De
outubro, 1947).
ARGUMENTO: Stan "nascera para
aquela vida" de emoções e aplausos, que
é a dos artistas de Feira. Auxiliado por
Zeena em
breve faz sucesso. Mas,
seus
companheiros
souberam do
quando
seu romance com a encantadora Molly,
obrigaram-no a casar-se com ela. Maguado, deixou ele o Parque com a jovem esposa, tornando-se logo grandemente conhecido e apreciado na alta
roda pelas suas excepcionais qualidades
de advinho adquiridas com o auxilio do
maravilhoso código que pertencera a
Zeena.
No seu caminho deparou com
aquela psicanalista, com a qual entabulou grandes negócios, convencido de
que "para aquilo ele também nascera".
Todos passaram a considera-lo uma especie de sacerdote, um homem milagroso. Um dia porem, descobriram
toda
tramóia e sem tostão fugiu o esperto
aventureiro. Sua mulher voltara para o
Parque, enquanto ele vivia deambulando
entre vagabundos. Uma ocasião, já era
então um alcoólico viciado, procurou
emprego no velho Parque. Arranjaramlhe o ultimo trabalho, um serviço miseravel, Ínfimo, o de "geek". O ambicioso
Stan, sentindo o peso da fatalidade, ainda respondeu que "havia nascido para
aquilo". Numa das alucinações a que estavam sujeitos todos os que serviam naquela profissão, reencontra Molly que
promete cuida-lo.
CRÍTICA: Desprovido de interesse,
este filme apresenta um melodrama psicologico, cuja base é falsa e, as vezes
pueril. Não há relevo humano nos tipos
que apresenta, assim que o filme se
torna frio, não encontrando nenhuma
repercursão no público. A presença do
conhecido artista Tyrone Power representa, sem ouvida o seu único valor comercial, se bem que a propaganda desfavorável do próprio público anula esse
valor. O desenrolar da ação se situa em
vários ambientes, que incluem um circo,
um luxuoso cabaret, e hotéis de diversas
categorias, todos de apreciável apresentação. Num papel alheio ao seu temperamento artístico, isto é, vivendo a figura de um vilão, Tyrone Power se apresenta, sem dúvida o seu único valor coelenco presta bôa colaboração, o qua-

E

I N D E P EN D ENTE

dro de miséria humana e moral que o
filme tenta pôr em relevo não possui as
tintas necessárias para despertar emoções no público. Ritmo lento. Durante
o transcurso da ação o público assiste
algumas cenas de telepatia e tem oporUmidade de ver alguns quadros de conjunto num circo e num cabaret. Magnifica a fotografia da Lee Garmes. Realiza
bom programa para qualquer público.
"Marcha da vida"
COMPLEMENTO:
n.° 208.

FOGUEIRA DE PAIXÃO
("POSSESS£D")

Produção: Jerry Wald
Distribuição: Warner Bros
Estréia: 10 de novembro
Cines: Marabá, Ritz (Consolação*,
Phenix e Hollywood
Preço: Cr? 8,00
Assunto: Drama
Duração: 108 minutos
Cens-: Proibido até 18 anos
Intérpretes: Joan Crawford (Louise
Howell», Van Heflin
(David Sutton.»,
Raymond Massey (Dean Grahm), Geraldine Brooks (Carol Grahm; e, em
outros papéis, Stanley Ridges, John Ridgely, Moroni Olsen e Nana Bryant.
Realização de Curtis Bernhardt — Entrecho de Silvia Richards e Ronald MacDougall — Baseado no original de Rita
Weiman (De julho, 1947).
ARGUMENTO: ... E a louca contou a
sua história ao médico. Seu nome era
Louise. Trabalhava há algum tempo na
casa de Steve Howell, como enfermeira
de Pauline, sua esposa, e amava ás escondidas David, um homem franco e que
não lhe dedicava os mesmos sentimentos. Afinal se separaram e David partiu
em inspeção como engenheiro para o
Canadá. Algo doloroso aconteceu depois:
Pauline se sucidára. Os vexames da policia, o abatimento de Steve e a filha
deste acusando a pobre enfermeira de
relações ilícitas com seu pai, calaram
profundamente na alma de Louise, fazendo-a sentir-se culpada. Ela, porem,
continuou no emprego agora cuidando
do filho menor da infeliz Pauline. David
voltou e Steve pediu-a em casamento
mais tarde. Ela rejeitada pelo primeiro,
casou-se. Já em boas relações a filha
que a acusara volta para o novo lar.
Mas namora David e vão casar-se. Louise, louca de ciúmes e com a mente
descontrolada pela série de acontecimentos, mata o engenheiro.
E agora,
ali estava totalmente louca, tendo ao
lado o dedicado Steve.
CRÍTICA: Este filme apresenta um
entrecho dramático, cujo tema pôde ser
catalogado na série dos psicológicos,
atualmente em voga, embora seja observado de outro angulo, isto é, estudando
a loucura por um prismo mais lógico e
mais interessante. Posto que se trate de
um filme interessante, o desenrolar dê
sua ação se torna as vezes um tanto
exaustivo, e isto, pela profundidade do

assunto, dando mesmo a impressão de
monotonia. Pouco variado, mas satisfazendo satisfatoriamente as exigencias do enredo, o cenário é esquisito,
exótico e, as vezes, atraente. Com imagens das mais impressionantes e de
resultados plenos de êxito, a fotografia
é excelente. Sombria, como se fora a
sombra na própria história das suas
personagens, sublinhando com traço
admirável as cenas fortemente emotide
vas, o fundo musical de autoria
Franz Waxman é excelente. Ao lado de
Joan Crawford, que tem ótimo desempenho, Van Heflin, Raymond e Geraldine
Brooks cooperam para o êxito da interO resto do elento
pretação em geral.
colaboração.
O desenrolar da
bôa
presta
ação se situa em Washington, na época
atual, quase sempre em interiores.
O
prestigio atual de Joan Crawford e a
força de atração do título, valorizam
comercialmente este filme, que realiza
ótimo programa para públicos categorizados.
COMPLEMENTO: Atualidades Campos
Filme N.° 27.

A

OUTRA
("UALTRA")

a

Produção: Minerva (italiana)
Distribuição: Art Filmes
Estréia: 17 de novembro
Cine: ópera
Preço: Cr$ 8,00
Assunto: Drama
Duração: 88 minutos
Cens.: Proibido até 18 anos
Intérpretes: Fosco Giachetti, Maria
Michi, Marcelo Pagliero, Blancette Brunoy e outros.
Realização de Cario Bragalia.
ARGUMENTO: Com o suicídio de sua
esposa, um concertista evoca seu passado. O filho, já morto, que ele julgava
seu e de sua esposa, em verdade era de
outro homem. E, ciente disso, passa a
viver em companhia de outra mulher.
Entrementes, o outro homem revela toda a verdade, inocentando a suicida e
acusa como verdadeira culpada de seu
gesto trágico a amante do concertista.
CRÍTICA: De traçado antigo, ritmo
muito lento e ação incolor, este filme
desenrola um melodrama que apenas
despertará interesse no setor feminino
do grosso público, se bem que o seu interesse repouse também na discreta
atração do elenco artístico, que é constituido de figuras já conhecidas do nosso público. Com uma interminável série de desgraças que caem sobre todas
as personagens, o desenrolar da ação é
de tom sombrio e pessimista, sem nenhuma nota humorística ou sentimental, o
que torna o filme um tanto pesado. O
desenrolar da ação se situa em interiores elegantes, residências, teatros e hotéis. Dentro do estilo do filme, os artistas Fosco Giachetti, Maria Michi,
Marcelo Pagliero e Blancette Brunoy
realizam bom trabalho. Durante o trans-
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curso da ação, em cenas de concertos,
são ouvidas varias composições de Beethowen, Schumann e de outros compositores, magniiicamente
interpretadas.
Realiza programa recomendável para
qualquer púDlico.
"Cinelândia-JorCOMPLEMENTO:
nal" n.° 259, distribuição da U.C.B.

m*

CDEVIL SHIP")
Produção: Martin Mooney
Distribuição: Colúmbia
Estréia: 18 de outubro
Cine: São Bento
Preço: CrS 6,00 (Com outro filme,)
Assunto: Aventuras
Duração: 62 minutos
Cens.: Proibido até 10 anos
Intérpretes: Riehard Lane (Cap. Biff
Brown>, Louise Campbell (Madge Harris), William Bishop (Sandersonj e, em
outros papéis, Damian
0'Flyn,
Mina
Liles, Antnony Caruso, Marc Krah, Antnony Warde e Marjorie Woodwortn.
Realização de Lew Landers — Entrecho original de Lawrence Edmund Taylor (De janeiro, 1948).
"Cidade-Presepio".
COMPLEMENTO:

CENTELHA DE AMOR
("THE VOICE OF THE TURTLE")

"

e

Produção: Charles Hofman
Distribuição: Warner Bros
Estréia: 3 de novembro
Cines: Marabá, Ritz (Consolação),
Phenix e Hollywood
Preço: CrS 8,00
Assunto: Comédia
Duração: 103 minutos
Cens.: Livre
Intérpretes: Ronald Reagan (Sargento
Bill Paige), Eleanor Parker (Sally Middlenton), Eve Arden (Olive Lashbrooke)
e, em outros papéis, Kent Smith, Wayne
Morris, John Emery, Erskine Sanford e
John Holland.
Realização de Irving Rapper (De dezembro, 1947).
ARGUMENTO: A jovem Sally Middlenton (Eleanor Parker.», entre lágrimas prometera que nunca mais amaria
outro homem. Mas quando sua amiga
Olive Lashbrooke (Eve Arden), desprezando o sargento Bill Paige (Ronald
Reagan), sái a procura do major e deixa
o soldado sem ter sequer onde dormir,
estragando o seu "week-end", a ingênua
Sally se interessa por ele. Permitindo
que eie durma no seu apartamento, o
serve com solicitude, tornando-se sua
companheira agradável. Desse convivio
surge naturalmente um romance amoroso. Entrementes apaixonam-se um
pelo outro, resistindo, contudo, os impulsos do coração — ele porque não
gostava de sentimentalismos e ela pela
promessa que fizera. Afinal, ambos compreendem que razões tão tolas não poderiam destruir o seu amor, que acaba
vencendo.
CRÍTICA: Ainda que não proporcione,
propriamente dito um conflito de ordem sentimental, este filme desenrola
uma comédia agradável, porquanto, durante o transcurso de sua ação, ela retrata com habilidade a personagem centrai, isto é, com seus choques e problemas da vida e do coração. A "estrutura
teatral da peça de John Van Druten se
Vtvv1- ¦ ¦'¦-¦
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MAIOR ORGANIZAÇÃO NACIONAL
DISTRIBUIDORA DE FILMES
PARA TODO O BRASIL

FILIAL: Rua dos Gusmões, 144
Telefones:
Administração : 4-5459
Vendas:
4-3558
SÃO
PAULO

AGENCIAS: Botucatú - Ribeirão Preto - Curitiba - Porto
Alegre - Belo Horizonte - Juiz
de Fora - Ibatuba - Salvador e
Recife.

SENHOR EXIBIDOR, NÃO HESITE:
Programe os filmes que levam o selo da U. C. B.
sua bilheteria confirmará o acerto !
e
;. w. wwwwwv\vw\ wwt wvvwvv^vwww.vvvvvvvvvvvv v% vvv. ww.^vwwwwv.i.Wconserva no filme, o que tornam lentas
as primeiras partes. Do meio para o fim,
entretanto, quando a trama entra em
cheio no terreno romântico, o seu interesse se afirma, logrando alguns momentos encantadores, e isso, dentro de
sua singeleza e ingenuidade. Além disso, é integralmente pontuada de toques
de bom humor. O diálogo, que é excessivo e pesa nas primeiras partes, se torna um dos pontos fortes do filme, com
naturalidade e finura. O desenrolar da
ação se situa no interior de um elegante
apartamento de Nova York, além de
outros interiores, entre os quais o de um
restaurante, de bôa apresentação. Eleanor Parker, com muita simpatia, dá ótimo desempenho ao seu papel, no que é
bem secundada por Ronald Reagan. O
resto do elenco presta ótima colaboração. Realiza bom programa para qualquer público.
COMPLEMENTO: "Atualidades Campos Filme" n.° 26, distribuição da Cooperativa.

OS PALHAÇOS
("/ PAGLIACCI")
Produção: ítala Filme (Italiana)
Distribuição: 20th Century-Fox
Estréia: 27 de outubro
Cine: ópera
Preço: CrS 8,00
Assunto: Drama musical
Duração:
Cens.: Livre
Intérpretes: Alida Valli, Paul Horbiger, Cario Romano, Beniamino Gigli,
Dagy Servaes, Cario Martell e outros.
Realização de Giuseppe Fagati — Entrecho de Harold Brat — Baseado no
libreto da ópera "Os Palhaços" — Fotografia de Erich Nietzxmann.
COMPLEMENTO: — "Cinelândia-Jornal" n.° 257.

EXIBIDORES
"CINE-REPORTER"
É O SEU JORNAL

VENDAVAL DE PAIXÕES
("REAP THE WILD WIND")
Produção: Cecil B. DeMille
Distribuição: Paramount
Estréia: 25 de outubro
Cine: Bandeirantes
Preço: Cr$ 3.00
Assunto: Aventuras
Duração:
Cens.: Proibido até 10 anos
Intérpretes: Ray Milland (Stphen Tolíiver), John Wayne (Cap. Jack Stuart-,
Paulette Goddard
(Loxi Clairborne;,
Raymond Massey (King Cutíer-, Susan
Hayward t Drusilla Alston l, Lynne Overman (Philip Philpott i, Walter Hampden
(Deverauxi, Louise Beavers (Tia Marie),
Janet Beecher
(Sra. Mottram), Hedda
Hopper (Tia Henrietta.» e Manha 0'Driscoil ilvy Deveraux».
Realização de Cecil 3. DeMille — Entrecho de Alan LeMay. Charles Bennett
e Jesse Lasky Jr.
COMPLEMENTO: "Jornal da Tela",
distribuição da U.C.B.

A DANSA INACABADA
("THE UNFINISHED DANCE")
Produção: Joe Pastemak
Distribuição: Metro
Estréia: 28 de outubro
Cine: Metro
Preço: CrS 8,00
Assunto: Comédia musical
Duração: 100 minutos
Cens.: Livre
Intérpretes: Margaret 0'Brien (Meg
Merlin», Cyd Charisse (Adriane Bouchet), Karin Booth (La Darina), Danny
Thomas (Mr. Paneros- e, em outros papéis, Esther Dale, Thurston Hall, Harry
Hayden, Mary Eleanor Donahue, Connie
Cornell, Ruth Brady, Charles Broadstreet, Ann Codee e Gregory Gay.
Realização de Henry Koster — Fotografia de Robert Surtees — Fundo musical de Herberth Stotart (De agosto,
1947).
COMPLEMENTO: "Noticias da Semana", distribuição da U.C.B.
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FRASES
O

PARÁ
PROGRAMA

«A Outra» — Um drama passional de
grande vigor e profunda força humana,
com um original desenlace. Outra magnifica expressão do novo cinema italiano,
enriquecido com a música de Beethowen
e Schumann e magnificamento interpretado por Marcelo Pagliero e Maria Michi
- os astros de «Roma, cidade aberta» —
além do famoso artista Fosco Giachetti.
—0—
«O Beco das almas perdidas» — Vivia
â margem do mundo, prisioneiro de desesperadas emoções... Amando-o, cada
uma das mulheres que o rodeavam se submergiam no seu destino de sombras. Vigorosa interpretação de Tyrone Power,
num papel completamente diferente de
todos que interpretou até agora.
_0_
«Centelha de amor» — Transportada
para a tela a encantadora comédia románlica quo tanto êxito alcançou na Broadway. Amores e cândidos problemas da
alma c do coração formam esta comédia
de graça inesquecível, magnificamente interpretada por Ronald Rcagan. Eleanor
Parker e Eve Arden.
—0—
,
«Fogueira de paixão» — O- vigoroso
drama de uma mulher, cuja paixão por
um homem, quo deixara de amá-la, a leva ã loucura. Um profundo conflito audanenhuciosamente
enfocado na tela e
ma mulher esquecerá. Magistral interpretação de Joan Crawford, superando todas
as suas grandes criações.

Exibidores:
"CINE-REPORTER"
É o seu jornal. Assine-o.

Filmes

bolchevistas

MOSCOU. 22 — O Comitê Central do
Partido Bolchevista exigiu que as pelicuias cinematográficas russas tenham
maior conteúdo ideológico e solicitou que
sejam rejeitadas as películas "políticas"
ou indiferentes a doutrina bolchevista.
As fitas de cinema russas, como todas
as outras expressões da arte russa, não
são consideradas como tal, mas como
"armas" da luta
pró realização do comunismo.

PHILIPS

A
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PARAMOUNT
EM
MARCHA
(Conclusão

da 2?

pág.)

Ruth Hussey, Barry Sullivan e Shelly
famosos. MacDonald Carey, Betty Field,
Winters. Argumento adaptado de uma novela de F. Scott Fitzgerald.
No futuro que. se aproxima, duas outras
importantes produções brilharão nas telas, ofuscando grandes êxitos do passado.
Uma delas.- é a película de Edward G. Robinson, Gail Russell e John Lund, «A
NOITE TEM MIL OLHOS» (Nigth has a
Thousand Eyes), com um argumento em
torno de um homem que, possuindo o
dom de prever o futuro, vem a ser vitide uma súcia de
ma das maquinações
malfeitores. A outra, é «A VIDA POR
UM FIO» (Sorry, Wrong Numbcr), produção de Hal Wallis, decalcada no tema
de paixões e temores, da autoria de LuDispondo de Barbara
cille Fletccher.
Stanwyck e Burt Lancaster como «estrêlas»;
Mais duas produções dramáticas serão
concluídas logo. A primeira, de Hal Wallis, «The Accused», tem como «.estrela»
a dentetora de um «Oscar» da Academia,
Loretta Young, secundada por Robert
A direção é do Mestre da
Cummings.
Tela, William Dieterle. A segunda, «The
assinala a estréia do diretor
Heiress»,
Parada
William Wyler nos
quadros
mount, e tem como intérpretes Olivia de
Havilland, Míriam Hopkins, Sir Richardson, Montgomery Clift e Mona Froeman.
Em matéria de comédia para fazer rir.
«The Paleface», tecnicolor de Bob Hope
c Jane Russell; Também de Bob Hope, é
Daargumento de
«Sorrowful Jones»,
mon Runyan, valorisado ainda mais pelas
interpretações de Lueille Bali e da menina -sucesso, Mary Jane Saunders.
Romance e Emoção, foram muito bem
«MEU
VERDADEIRO
em
dosados
AMOR» (My Own True Love), filme que
registra a inclusão de Phyllis Calvert no
cast da Paramount. Sob a direção inteligente de Vai Lewton, Miss Calvert atua
ao lado de Melvyn Douglas, Vanda Hendrix e Phillip Freiend.
No gênero das alta-comédias romànticas, «The Tatlock Millions», primeiro filme dirigido pelo ator que se tornou diretor, Richard Haydn. À frente do elenco,
John Lund, Vanda Hendrix, Barry Fitzgerald, Monty Wooley e Ilka Chass. Destacamos, ainda «lsn't it Romantic», outra
comédia de grande valor pelo seu fino

Protesto contra a filmagem <áa
"Paixão de S. Matheus"
CONSTAtfÇA (dpd) — A Associade Bach protestou
ção Internacional
energicamente contra a filmagem da
"Paixão de São Mateus", de Johann Sebastian Bach, anunciada pelo realizador vienense Ernst Marischka. A conhecida agremiação indica que esta obra
de arte devia continuar a ser intangivel a todos os projetos deste gênero.

humorismo, interpretada por Verônica Lake, Roland Culver, Mary Hatcher, Mona
Freeman e Billy de Wolfe.
A nova «estrela», Wanda Hendrix, deem
papel
sempenha outro importante
«Now and Forever», produção de cunho
dramático, que'apresenta o «eterno triânguio» sob um prisma novo. MacDonald
Carey e Claude Rains integram o elenco.
Está sendo «rodado» agora nos estúdios
da Paramount, «The Streets of Laredo».
à catetecnicolor western que pertence
cinematoespetáculos
dos
grandes
goria
gráficos.
Ainda «A Mask for Lucretia», drama
histórico sobre a vida dos Borgia, «estrelado» por Paulette Goddard e John Lund.
«Diamond in the Haystack», reunindo a
inesquecível dupla de «O Bom Pastor»,
Bing Crosby e Barry Fitzgerald. «Fasy
Does It», comédia que faz Bob Hope superar-se a si mesmo. «One Weman», drama feito sob medida para o talento artístico de Alan Ladd. E, futuramente o
novo c grande espetáculo de Cecil B. De
Mille. «SANSAO E DALILA», com um
valioso elenco ali star encabeçado
por
Hedy Lamarr e Victor Mature.
Em adição a esses grandes-filmes, a
Paramount apresentará algumas películas
de ação e movimento, bem ao gosto popular, dos produtores Pine Thomas, destacando-se «DINAMITE», «Epecial Agente»
e «NOS LABIRINTOS DO CRIME» (Big
Town Scandal).
Com exceção de «OS INCONQUISTAVEIS». «A VALSA DO IMPERADOR», e
«CARICIA PERDIDA», que já foram estreiadas nos Estados Unidos; e «ALMA
NEGRA» e «FILHA DAS TREVAS», que
tiveram sua world premiérè em Londres,
todos os demais filmes aqui citados são
inéditos para o publico; sendo que o número total de produções Paramount, para
a nova season será provavelmente de vinte e quatro, que, levando em conta o valor
de cada um dos filmes, significa a mais
audaciosa realização de um estúdio.

m
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A PROJEÇÃO E SOM
Na vanguarda da técnica cinematográfica
Inform.: S: A.PHILIPS DO BRASIL - Depto. de Cinema - R. México, 31 sobre-loja - C. P. 1489 - Tel. 2
FILIAIS: Sao Paulo - Alameda Cleveland, 584 - Caixa Postal 147-B - Tel
Belo Horizonti
Porto Alegre - Rua General Câmara, 38 40- Caixa Postal 122 - Tel. 8081
- Tel. 933Í
Recife - Rua Vigário Tenório, 55 - Caixa
Postal 612
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CINE-REPORTER

FILMES POLONESES
NA BULGÁRIA
assinalaram
A Polônia e a Bulgária
um acordo
para a exploração de fitas
polonesas na Bulgária. O acordo será
A Bulgária
válido durante cinco anos.
deverá também fornecer à Polônia algumas fitas de curta metragem.
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COMPRAS NOS ESTADOS UNIDOS
A nossa organização oferece gerviço eficiente de compras de produções
cinematográficas independentes e reprises no mercado de Nova York, mediante
comissão.
Também compras de equipamento e acessórios para cinemas e de
qualquer artigo do ramo cinematográfico.
As consultas podem ser dirigidas aos cuidados de "Cine-Reporter"
—Caixa Postal n.° 195G ou diretamente — correspondência em português — á

AMERICAN & FOREIGN AGENCIES

ORIENTA
E INFORMA

505 FIFTH AVENUE,
NEW YORK, 17, N. Y.
.*\V«*V*«%%***V*«%V*V«VtVtV«VtV\VtV%VV*%VVV%««V*\%%%VlV**VV*VWV**VtVWtVl%*VVVVVV.

CINEMÂTOGRÂHSTA

TA

Â «Cl

Esteve
uns dias
Capital,
em
nossa
tendo regressado sábado
último
para
Belo Horizonte, onde
tem a sede
de
seus negócios, o sr.
M. G. Cordeiro, um
dos
elementos
de
maior
destaque na
cinematografia
mineira. O sr. M. GCordeiro, que distribui no Estado de
Minas
a
Gerais
maioria das companhias independentes
de filmes, veio a S.
negociar a distriPaulo a-fim-de
buição naquele Estado das produNa foto,
ções da DIPA FILMES.

Promovida polo Programa Brasian. foi
exibida domingo último, às 9 horas, em
cessão especial no cine Ritz-S- João, para apresentação à imprensa paulistana

Nofídas do Interior

EM

AGÜAPEI
DO
ALTO — Informam
desta localidade que será reaberto dentro em breve o Cine Florida, única casa
de diversões local.
—0—
TABATINGA — Sob a direção do Sr.
Alfredo Aun foi inaugurado recentemente, com grande sucesso, o Cine Teatro
Mirian, equipado com magnificos aparelhos de som e projeção da conhecida marca SOLIDUS VII-B, fornecido pela Empresa Cinematográfica Pathé de Gustavo Zieglitz.
__0—
PIRATININGA — Continua fechado,
devido a desentidimentos entre o proprietário do prédio c o empresário, o Cine
Teatro Mafalda. Espera-se para breve a
solução
satisfatória do caso, a-fim-de
Piratinmg?
volte a contar com um
que
dos seus poucos locais de diversões.

PORTER»

È P1PJ

"O AMOR NÃO SE COMPRA"
EM SESSÃO ESPECIAL

MINEIRO

:^«P
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o sr. M. G. Cordeiro
em palestra
com o nosso
gerente, sr. wilson
Teixeira, por ocasião de sua visita
à nossa redação.
de um dos mais recentes filmes japoneses. rodado em 1947-48, nos estúdios ToYoko. de Tóquio. O filme que intitula-se
«O Amor não se Compra», é de direção
de Massahiro.
estando a fotografia
a
cargo de Shigueto
Miki, sendo de Shu
Fukamizu a música. A película tem três
horas de projeção.

NOVO GERENTE
da RKO Radio em S. Paulo
Em substituição ao sr. H. D. Grund,
que exerceu por longo tempo as funções
de gerente da RKO Radio Filmes em São
Paulo, acaba de ser nomeado o sr. Thomas F. Mc Partland, que já há alguns
anos trabalhava na organização.
Trata-se de pessoa já integrada no ramo
cinematográfico, de que é perfeito conhecedor, sendo de se esperar que sua
gestão à frente dos negócios da RKO
Radio em São Paulo resulte em êxito.

wirm

SENHORES

CINEMATOGRAFISTAS!

IfiTl

Antes de comprarem Equipamentos de projeção e srm, cadeiras,
carvões, bulbos, excitadoras. objetivas, telas, fotocélulas, inbinas, vãlvulas, gongos, sirenas, material para revisão e tudo mais que o seu
cinema ou teatro possa precisar, consultem primeiro a

IMPOBTAÇÀX) E EXPORTAÇÃO "MUNRÁU
DISTRIBUIDOR PARA O BRASIL DE: Simplex (Projetores. som t.
pecas); Strong Electric Corp. (Lanternas, retificadores e espelhos);
Walker (Telas): National Carbon Comp. (Carvões); Peerless Magnarc
(Lanternas);
Ilertner
Trans verter
(Geradores);
American
Seating
Comp. (Cadeiras); National Comp. (Retificadores); Kliegl Bros. (Matcrial para palcos e teatros); Ampro Corp. (Os melhores aparelhos de
16 e 8 m/m sonoros e mudos).

Rua Conselheiro Nébias n.° 263
FONE 6-5923 - End. Tel. "CINEJMPORT"

SÃO

PAULO

25 DE DEZEMBRO - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA de «CINE-REPORTER»
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