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«ARROZ AMARGO»
O foro do Rio recebeu uma carta pre-catória procedente de São «Paulo, sô-

bre uma ação de preceito eominatórlo,
cujo autor, de nome Liviò Bruno acusa
a firma de nome "Lux Filme de Roma".
Ai acusação é atinente. ao fato de ter ti-
do aquela firma entregue a distribuição
de "Arroz Amargo" à "Art IFlImes S. A.",
quando o privilégio, segundo o sr. Bru-
no, deveria caber-lhe, em virtude de
contratos, como alega êle.

Essa ação judiciária impediu o pú-blico carioca, por alguns dias, de conti-
nuar apreciando o filme de Giuseppe
De Santis que vinha sendo projetadoem vários cinemas. Agora, porém, so-
lucionado o impasse com a -vitória da
Art Films S. A., proprietária legal dò
filme que deu fama a Silvana Mangano,
volta êle ao cartaz.

• * • ¦¦* * * * *

Chamamos a atenção de assi-
nantes e anunciantes para a
nova tabela de

"CINE-REPORTER"
* *******

AZEDOU OS ÂNIMOS
***** *****mf*++X

üm narrador de classe
[\/TARINO NETO não é nm narradorm comum. Falando "iem cima" dos
acontecimentos, sabe captar-lhes a
alma e distribui-la em sons. Dono de
vóz milionária, joga-a em um nume-ro incrível de nuances para descrever
o fato social, o incêndio, a enchente,
a chegada de om político, o instante
feliz de um artista, nm hospital em
funcionamento, a criança qne brinca,
a fase culminante de uma partidade futebol, o lance decisivo de mn
jogo de cestebol, % chegada empol-
gante de um puro-sangue, a arran-
cada fenomenal de um nadador, um
desfile de modas, uma. parada mui-
tar, um comício.

Acostumaram-se os paulistas com«esse locutor. E esse locutor — inteli-
gente, culto — cada dia mais valo-
riza os jornais cinematográficos da
D>iv. Bandeirantes. ET, mesmo» o pon-to alto. Enfileira-se entra os grandese credencia«-se para os fabulosos con-
tratos com que o" cinema americano
acena para os legítimos valores.

«TERRA É SEMPRE TERRA», O MELHOR FILM
******* BRASILEIRO * * * * * * *

A POSIÇÃO BOS ITALIANOS, FRANCESES E NORTE-
AMERICANOS NO FESTIVAL DE CINEMA

O cinema italiano conseguiu impor-
tante vitória no Festival do Cinema de
Punta dei Este, a primeira competição
dêsse gênero realizada no continente
americano, a «exemplo dos de Veneza O
Cannes, ma Europa. O filme italiano"Domani é troppo tarde" conquistou os
louros da vitória. Na classificação porexibições nacionais, "La Ronde"' foi
considerado o melhor filme francês:"Sünset Boulevard", o melhor filme a-
mericano; "Fallen Idol", da Grã-Breta-
nha; "Rossuro Castro", México e '"Terra
é sempre Terra", do Brasil. O filme
vencedor foi projetado, em. brilhante"soirée" de gala, encerrando o festival
cujo êxito é inegável.

O inspetor geral de Cinenmtogtrafia
da Itália, Aníbal Shiolune. « declarou
comentando a vitória: "Entramos num-
período de ênfase: Esforçamo-nos paxá

manter o cinema nó plano da arte hu-
manitária e compreensiva. O neo-rea-
lismo italiano, que com tanta sincerida-
de representou no cinema a dor e a es-
perainça do homem, ámplia-se hoje pa-rá uma visão mais serena, mais panora-mica, tendendo ao alcance de todos.

Este é o fim ambicioso que pretende
fazer do cinema a arte em toda a acep-
ção dõ termo, isto é, que a sétima arte
se torne de uma importância estética
humana, como o foi o teatro no século
passado".

O filhíe francês, justiça seja feita, foi
apresentado "fora dé concurso", embo-
ra tenha o primado na Europa. Acredi-
tavà-se que o ("Journal d*un Cure de
Campagne" poderia conquistar o prê-
mio, mas finalmente o júri decidiu a fa-
vor da opinião pública, que, visivelmen-
te se mostrou em favor do filme italiano
que venceu;

Representantes do Cinema
Francês entre nós

ESTEVE em São Paulo _.• feira, pro-cedente do Uruguai e a convite da Ma-ristela, uma comitiva composta de mem-bros do cinema francês. A primeiraparte do programa de sua estada en-tre nós foi um churrasco nos est-üdiosde Jaçanã, ao qual compareceram ossrs. Mario Civelli e Mario Audrá Junior,membros da direção daquela empresa,os srs. cônsul da Itália e da Franca, o*brigadeiro Armando Ararigboia. sr.Lucidio Ceravollo, representantes denossos meios teatrais e cinematográ-ficos e jornalistas.
Integravam a delegação francesa osatores Marcelo Derrien, de — **Silên-

cio é ouro"; Gerard Phfflipe, de "Adul-
terá"; Nicole Coursel. de "Maria du
Port"; Michelle Phillipe, de "Le voleur
seporte"; Renée Cosima, de "Vitimas
do Destino" e os srs. Adolphe Congan-
ti e M. Duverge, diretores da Compa-
nhia Industrial Cinematográfica do
Rio; Jean Sefferd, representante do
Cofram, no Brasil; Amaury Lennard,
representante das autoridades france-
sas junto ao festival de Punta dei Les-
te; coronel Albert Buchele, adido mi-
litar à Embaixada Francesa, e Jean
Robert Cravenne, chefe da comitiva.

A* tarde, no cine Marrocos, foram os
artistas franceses apresentados ao pá-blico, que teve oportunidade de dirí-•gir várias perguntas sobre caracteris-
ticas do cinema francês e da vida, ar-
ticas do cinema francês e da vida ar-
A atriz Renée Cosima e o ator Gerard
Phillipe procuraram satisfazer a curió-
sidade dos fãs. Em seguida, o sr. Luci-
dio Ceravollo ofereceu um cock-tail aos
artistas franceses e demais convidados.

Desenvolvendo o programa de re-
cepção à comitiva dé artistas franceses,
à noite foi oferecido, na boite Freddy,
mn jantar, pela direção da Maristela.

Para tomar. parte em todas as ho-
menagens ctNE^REPORTER, recebeu
da MARISTELA atencioso convite.

*********

CINE APARECIDA
Inaugurou-se no dia 14, ás 20 horas,

O C_NE-APAREC_DA»
A nova casa de diversões, que se loca-

liza na Avenida Jaçanã, 77*7, p«ertenee à
Empresa Ayres.

Para o ato batismal CINE REPÓRTER
foi gentilmente convidado.
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CRITICA IMPARCIAL E INDEPENDENTE
¦ w » mr m m *>*__-. ^^^*m u •*- <• . i ...

AVISO AOS NAVEGANTES

Produção: Mantida
Distribuição: U. C. B.
Estréia: 5 de fevereiro
Cines: Art Palácio, Paratodos, Ro-
sário e outros.
Preço: Cr$ 9.00
Assunto: Comédia carnavalesca
Duração: 
Cens : Livre

Intérpretes: Oscarito. Grande Otelo,
Anselmo Du.arte, Sérgio de Oliveira,
Eliana, José Lewgoy, Cuquita Carballo,
Adelaide Chiozzo. Ivon Curi e outros.

Realização de Watson Macedo —
Entrecho de Alinor Azevedo e Paulinho
Machado — Baseado no original de
Watson Macedo.

ARGUMENTO: Num transatlântico
que viaja para o Rio, além dos passagei-
ros comuns- encontram-se três artistas
brasileiros — duas jovens e um cômico
— que terminaram uma temporada ar-
tistica em Buenos Aires. Enquanto nasce
um Tomance entre o imediato do navio
e uma das jovens, o cômico, que embar-
cara clandestinamente, põe em dificul-
dades o casal romântico e descobre que
há um perigoso espião a bordo. Surge
dai uma série de engraçadas complica-
ções enfeitadas de danças e canções até
que o transatlântico chega ao Rio, ter-
minando tudo bem.

CRÍTICA: Sem outro objetivo, sem
dúvida, senão o de divertir o público, o
grande público, porém, e de arrecadar
boas bilheterias, a exemplo do que a-
conteceu o ano passado com "Carnaval
no fogo", a Atl.antida apresenta-nos
mais este filme carnavalesco. E disso
pôde estar satisfeita a produtora cario-
ca, porquanto o seu "Aviso aos Nave-
gantes" divertiu o grande rpúblicb e,

t»„ _______ K_s__i_a_-i-a__-___-9
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CINEDISTRI
OSWALDO MASSAINI

RUA D. JOSÉ DE BARROS, 337 - (Prédio Santa Vitória)
5." Andar — Salas 504/505 — Telefone, 34-3733

Telegramas: "CINEDISTRI" — SÃO PAULO — BRASIL

ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIDORA
DE FILMES NACIONAIS

Semanalmente três complementos que contam com a preferencia do público:
"O ESPORTE EM MARCHA"
"A MARCHA DA VIDA""ATUALIDADES EM REVISTA"

e ainda as grandes produções do cinema brasileiro da:
FLAMA PRODUTORA CINEMATOGRÁFICA LTDA.

CINÉDIA S. A.
MILTON RODRIGUES
CINE PRODUÇÕES FENELON

Programando os filmes nacionais da CINEDISTRI, o amigo exibidor
se certificará de ter feito bôa escolha.

durante três semanas, arrastou milha-
res de espectadores aos cinemas lança-
dores. Por isso, não importa que o en-
rêdo seja fraco, o ritmo seja descosido e
a interpretação deficiente. O grande p*ú-
blico consagrou o filme carnavalesco de
1951 que a U. C. B. está distribuindo
com grandes lucros financeiros. Em
vista disto justificada fica a nossa cota-
ção comercial — ótima. O desenrolar da
ação, que se situa quase que inteigral-
mente a bordo de um transatlântico, dá
margem para que sejam apresentados
muitos números de canto, música, dan-
ças e tnótas cômicas., Oscarito e Grande
Otelo se encarregam de fazer o especta-

dor rir. A parte romântica está a cargo
de Anselmo Duarte e Eliana. Os demais
intérpretes completam satisfatoriamente
os trabalhos dos primeiros. O'timo pro-
grama para cines populares*

OURO E SANGUE %
("EUREKA STOCKADE")

Produção: (Australiana)
Distribuição: Universal
Estréia: 8 de fevereiro
Cine: Ritz (São João)
Preço: Cr$ 8,00

fcÇgQOJ^

POLTRONAS o COM SUPORTES DE
£ AÇO PRENSADO

1912

Sim; poltronas de AÇO PRENSADO!
. .E também de madeira!
Umas c outras, confortáveis como nunca e de DURABILIDADE INFINITA!
BRAFOR faz planejamento racional das salas de espetáculos e dá assistência técnica.

Montagens e instalações perfeitas.
Entregas rápidas e garantidas.
Facilidade nos pagamentos (Vendas a longo prazo).

BRAFOR — a pioneira em
poltronas com suportes de aço prensado -
possuem Unhas modernas, elegantes, são
super-confortáveis e não custam mais'

PA.VVM - Cam dê Amigo*

São Paulo: Rua 7 de Abril. 125 — Telefone 4-6665
Rio de Janeiro: Rua México. 21-A — Telefone 22-0180
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Assunto: Drama
Duração: 
Cens.: Proibido até 10 anos

Intérpretes: Chips Raffeity, Jane
Barrett e outros.

Realização de H£rry Watt.
COMPLEMENTO: "Bandeirantes da

Tela".

CÉU SOBRE PÂNTANO
("CIELO SULLA PALUDE")

asa
Produção: Arx-Filme (Italiana)
Distribuição: Art Filmes
Estréia: 27 de dezembro
Cines: Ipiranga, Rosário e outros
Preço: CrS 9,00

> Assunto: Drama
Duração:
Cens.: Livre

Intérpretes: Irnês Orsini, Giovanni
Martella. Assunta Radico. Francesco
Tomolillo, Rubi D'Alma, Michele Malas-
pina, Viglione Borghese e outros.

Realização e entrecho de Augusto Ge-
nina — Fotografia de G. R. Araldo.

PAUTA: Forte e emotivo, este filme
apresenta um entrecho, cujo tema gira
em torno de Maria Goretti. que, assas-
sinada de forma brutal, foi beatificada
em 1947 e canonizada por ocasião do Ano
Santo. O transcurso da ação é integral-
mente vivido nos lugares onde se deu 'a
inolvidavel tragédia. Eliminando algu-
mas cenas pouco movimentadas e dema-
siadamente longas, o seu valor comer-
ciai se tornará mais apreciável. Todos
os artistas realizam bom trabalho. Pro-
grama para qualquer público.

COMPLEMENTO: "Jornal Cinemato-
gráfico" n.° 199, distribuição de Her-
mantino Coelho.

O CAMINHO DO PECADO
("LE VIE DEL PECCATO")

Produção: (Italiana)
Distribuição: Imparfilm
Estréia: 8* de fevereiro
Cines: Roxy e Rão
Preço: Cr$ 8,00
Assunto: Drama
Duração: 
Cens.: Proibido até 18 anos

Intérpretes: Jacqueline Laurent, Leo-
nardo Cortese, Andréa Checchi, Cario
Ninchi, Ada Dondini, Laura Gore e ou-
tros.

Realização de Gior-gio Fástimo — En-
trecho baseado no original de Grazia
Deladda.

SORVETEIROS EM APUROS
("GOOD HUMOR MAN")

Produção: S. Sylvan Simon
Distribuição: Columbia
Estréia: 5 de fevereiro
Cines: Bandeirantes, S. Cecilia e
outros.
Preço: Cr$ 9,00
Assunto: Comédia
Duração: 80 minutos
Cens.: Livre

Intérpretes: Jack Carson (Biff Jones),
Lola Albright (Margie Bellew), Jean
Wallace (Bonnie Conroy), George Ree-
ves (Stuart Nag>el) e, em outros papéis,Peter Miles e Frank Ferguson.

Realização de Lloyde Bacon (De ju-nho, 1950).

COMPLEMENTO: "Jornal da Tela" n.°
258, distribuição da U. C. B.

KEAN, GÊNIO DE LOUCURA
("KEAN, GÊNIO DE SR-EGOLATEZZA")

Produção: Scalera (Italiano)
Distribuição: Art JFilmes
Estréia: 5 de fevereiro
Cine: Broadway
Preço: Cr$ 9.00
Assunto: Drama
Duração: ..
Cens.: Livre

Intérpretes: Rossano Brazzi, Mariella
Lotti e outros.

Realização de Guido Brignone
COMPLEMENTO: "O Esporte em

Marcha" n.° 366, distribuição de Cine-
distri.

O AZ DA PISTOLA
("RANGE JUSTICE")

Produção: Barney Sarecky
Distribuição: Monogram
Estréia: 5» de fevereiro
Cine: Pedro II
Preço: Cr$ 6,00 (Com outra estréia)
Assunto: Western
Duração: 57 minutos
Cefis.: Proibido até 10 anos

Intérpretes: Johnny Mack Brown,
Max Terhune, Felice Ingersol e outros.

Realização de Ray Taylor (De agosto,
1949).

COMPLEMENTO: "Seleções" n-° 77.

FRASES PARA O PROGRAMA
"Avi3o aos navegantes'*' — Um. punha-

do de GRANDES num carnaval maior
do que o "CARNAVAL NO FOGO"!

"Céu sobre pântano" — O realismo na
mais alta expressão — MARIA GORET-
TI luta desesperadamente contra a pai-
xão desenfreada de um homem.-, e pre-
fere a morte á sua desonra!

O QUE VAI PELA
«MARISTELA»

«PRESENÇA DE ANITA» já se encon-
tra em sua fase final. Terminada a dubla-
gem está sendo gravado o som. devendo
ser lançado dentro de poucos dias, em
nossos cinemas. Enquanto isso, ultima-se

.na cidade de Americana «A CARNE», da
Brasil Art-Filmes. Filmada pela Maris-
tela, e em seus estúdios no Jaçanã, prós-segue ativamente a rodagem da comédia
«SuZANA E O PRESIDENTE», úm argu-
mento de Ruggero Jacobbi e Gino de San-
ctis. com diálogos de Alfredo Palácios e
Armando Couto.

ORLANDO VILAR, que acaba de viver
EDUARDO em «PRESENÇA DE ANI-
TA», mostrará sua classe de jogador de
futebol ao lado de Leonidas, em «SUZA-
NA E O PRESIDENTE».

VERA NUNES, estrela exclusiva da
Maristela, fará o papel de Suzana, mo-cinha ingênua, que desiludida do amor,
trocou a cidadezinha do interior pela ci-
dade grande, onde acaba sendo novamen-
te atingida pelas setas de Cupido.

«O COMPRADOR DE FAZENDAS» —
baseado no conto de mesmo nome de Mon-
teiro Lobato já se encontra em preparo,devendo iniciar-se dentro de pouco tempo.

Esse filme marcará a volta de Procopio
Ferreira ao ciilema, desta vez ao lado de
Henriette Mourineau.

ALBERTO CAVALCANTI, o cineasta
patrício que conquistou fama nos estúdios
ingleses, esteve em visita aos estúdios da
Cinematográfica Maristela. no Jaçanã,
afirmando estar satisfeito por poder veri-
ficar que a indústria cinematográfica bra-
sileira hoje pode considerar-se uma reali-
dade.

SILVANA MANGANO, de volta do fes-
tival cinematográfico de Punta dei Leste
na vizinha república uruguaia, visitou os
estúdios da Maristela, em companhia de
seu marido, o produtor Dino De Lauren-
tis, que nos deu «O Bandido», «Brigante
Mussolini» e agora «Arrôs Amargo», e do
sr. Cario Ponti, produtor de «Um Ianqui
na Itália», «As misérias de Mrs. Traver>.
e do camera-man Aldo Tonii, responsável
* * * * * * * * *

Direção e propriedade de

ANTENOR '1'MI-CKIK*

Redação e Administração

AVENIDA IPIRANGA, 1071
10.° andar

Salas 1010, 1011 e 1012
Caixa Postal N.° 1956

SÃO PAULO
Oficina: GRAFICA CINELÂNDIA

Rua Vitoria N.» 93 — Telefone: 34-2604

ASSINATURA: CEM CRUZEIROS
REPRESENTANTES

Porto Alegre: _— j. s. Ribeiro

NO EXTERIOR

Nova York: M. Girão Jr.

Buenos Aires. — Chás de Cru

Assinatura  cr* 100 00

Publicidade
UMA PAGINA cr* 2.00000
lZr?B fAGINA Ci* 1.600.00
MEIA PAGINA cr* 1.300.00
1/3 DB PAGINA cr* 900 00

.1/4 DS PAGINA cr* 750:00
1/8 DE PAGINA Cl* 450 00CENTÍMETRO DE COLUNA Cl* 40*00

Anúncios na 1.» pág., mais 50%; na última
pág., mais 40%; na 2.» e 3.» capa, mais 30%Em outras páginas mas com colocação de-

terminada, mais 20%

Anúncio em 2 cores, mais 56%
Mais cores, a combinar

Os clichês são fornecidos pelo anunciante
Para contratos de 12 on mais edições

desconto de 30%
Detalhes: Uma página tem 3 colonas. Uma

coluna tem 28x6 Vi centímetros

Os recibos de assinaturas e publicidade sé
serão válidos quando firmados por

ANTENOR TEIXEIRA
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pela fotografia de «Caravaggio», primei-
ro prêmio no Festival de Veneza, «O
Bandido* e outros. Silvana foi recebida
por Alberto Audrá. direíor-presidente da
Maristela, Mario Audrá Jr., diretor—ge-
rente e Mario Civelli. diretor-geral da
produção. Após percorrer demoradamen-
ta os estúdios da companhia, mostrou-se
bem impressionada. Lamentou a atriz
nâo poder permanecer entre nós como éra
seu desejo, devido aos compromissos que
ainda a prendem aos estúdios italianos.
Mas em princípios de 1952 vindouro ela
ficará livre, e então contaremos com sua
presença entre nós, e possivelmente numa
co-produçào «Maristela-Ponti-De Lauren-
tis:»'.

ALDO TONTI na «MARISTELA»
Aldo Tonti, o conhecido camera-man,

aceitou a proposta que lhe fez Mario Ci-
velli para permanecer entre nós. O pri-
meiro trabalho de Aldo Tonti será a foto-
grafia de «O COMPRADOR DE FAZEN-
DAS?, que terá a direção de Albert Piera-
lisi.

MEU DESTINO E* PECAR — O ro-
mance de Suzana Flag que tanto sucesso
obteve em todo o Brasil, será filmado pe-
Ia Maristela em co-produção com Manoel
Peluffo, diretor recém-chegado do Me-
xico.

CARLOS ORTIZ conhecido critico
cinematográfico, professor do seminário
de cinema, que acaba de dirigir «Alameda
da Saudade foi contratado pela Maris-
tela. Carlos Ortiz — estreará na Maris-
tela como assistente da direção no filme
«MEU DESTINO E1 PECAR» — baseado
no no livro de "Suzana Flag.

ALEX VIANY - - também foi contrata-
do pela Maristela. Mario Civelli, produtor
geral da Maristela, está decidido a abrir
as portas dos estúdios aos valores jovens
do Brasil. P'ra início, Alex Viany terá o
seu argumento «ULTIMA NOITE» fil-
mado.

Sâo cada vez maiores as despesas de um jornal.
As paginas — lidas por alguns com displicência — repre-

sentam, não raro, uma soma de sacrificios e, mais do que isso,
prejuízos incomportaveis.

Os serviços prestados aos assinantes em dia certo, inva-
riavelmente, só podem cobrir-se com uma boa pauta de anún-
cios. Estes são preciosos de duas maneiras: l.a) fornecendo
informações úteis sobre produtos de que o leitor necessita;
2.B) PAGANDO, para o mesmo leitor, PARTE DE SEU
JORNAL.

PREFRA OS PRODUTOS ANUNCI
QUEM TEM UMA OFERTA HONESTA

ANUNCIA EM «CINE-REPORTER»
NÃO HÁ PUBLICIDADE CARA OU BARATA.

HÁ PUBLICIDADE EFICIENTE OU NÃO.

PARA ORIENTAR * PARA INFORMAR"CINE - REPÓRTER"

«Ás Minas do
Rei Salomão»

A filmagem na A'frica da produção
épica da Metro-Goldwyn-Mayer "As
minas do rei "Salomão" (King Solomon"s
Mines) teve lugar vinte anos depois que
a Metro-Goldwyn-Mayer realizou "Tra-
der Horn** a primeira pelieula rodada no
Continente Negro. Deborah Kerr, Ste-
wart Granger e Richard Carlson enca-
beçam o elenco desta nova aventura em
que tomaram parte, inclusive, 8.000 in-
digenas da A'frica Central e Oriental.
A Metro-Goldwyn-Mayer enviou a Nai-
robi. na Kenya Britânica, sete cami-
nhões construídos especialmente para

******** *********

ANIV ERSARIOS
CESTEJARÁ amanhã sua data natali-

cia o sr. RODOLFO MANSBERGER.
componente da firma Mansberger, Scha-
tzman & Cia. Ltda.

EMANUEL MAINO, veterano cine-
mato?rafista a quem está entregue a
direção dos negócios da PE0_VfEX em
«Sâo Paulo, fará anos em 19 do corrente,
quando, por certo, amigos e admirado-
res. o farão alvo de homenagens.

VERA" DECORRER no dia 19 des-
te sua máxima data o sr. J. C. BAVETA,
diretor da FOX FILME e uma das mais
expressivas figuras, da cinematografia
Cumprimentamo-lo.

FARÁ' anos no dia 20 o sr. ARTUR
DE CASTRO, chefe da publicidade da
FOX (Rio). «

ic NO DIA 22 do corrente festejará
seu nátalicio o sr. HARDY ANDRADE
DA CUNHA, empresário em Est. do
Rocha.

URIAS UMA SOBRINHO, sub-ge-
rente do ART PALÁCIO, fará anos em
22 do fluente.

iC EM 23 do corrente verá decorrer
sua máxima data o sr. MAURO XAVIER,
empresário em Fírassuinunga.

FEZ ANOS em 9 do corrente, tendo
sido muito cumprimentada, a srta. Tere-
sinha Solferino, filha do sr. Rossetti Sol-
ferino, chefe da cabine do Cine METRO.

oira Shearer, de novo
Enquanto Sam Goldwiyn estiver em

Nova York, trabalhará no preparo de
seus dois próximos filmes. Uma de suas
tarefas é conseguir que George Balan-
chine faca a coreografia de "Hains
Christian Andersen", com Danny Kaye
e a linda Moira Shearer. Balanchine
conhece muito bem a arte de criar bai-
lados para a tela, e já trabalhou com
Moira em Londres. B.alanchine esteve,
aliá=, casado com Vera Zorina.

suportar os rigores dos caminhos afri-
canos. Dois deles eram "unidades de re-
frigeração", para transportar o delica-*jo filme em Tecnicolor e conservá-lo a
iuma temperatura baixa e uniforme. Os
outros veículos conduziram o material
fotográfico e sonoro, os artistas, téc-ni-
cos e o pessoal do estúdio. Nairobi con-
verteu-se em base de operações para os
diretores Compton Benett e AndreW
Marton auxiliados por seus ajudantes e
pelo -cameraman" Robert Sutrees. O
pessoal da expedição permaneceu quase
cinco meses no Continente Negro, per-
correndo 40.000 kms. para filmar. "As
minas do rei Salomão'". Esta nova aven-
tura baseia-se num romance de H. Rid-
der Haggard e foi produzida por Sam
Zimbalist- Sua apresentação entre nós
dar-se-á ainda este ano, constituindo
inegavelmente, uma das grandes atra-
ções da temporada.

VEJA A NOVA TABELA DE
PUBLICIDADE

Já foi iniciado o filme sobre a vida de
Jackie Coogan, o garoto prodígio de
"The Kid", hoje moderado negociante
de máquinas fotográficas.
•

Jean Simmons casou-se mesmo com
Stewart Granger. As nupeias se realiza-
ram no Arizona; Ofélia, entre "cow-
boys".
•

Danielle Darrieux anunciou sua volta
a Hollywood. A francezinha falara tanto
mal dos Estados Unidos... mas a força
do dólar é um fato.
•

Michel Simon recusou o papel de Bar-
ba-Azul, no filme que seria a biografia
do célebre e histórico uxoricida.
•

Pierre Fresnay, que foi São Vicente,
vai ser agora Napoleão, em "Napolecn
Unique", produção francesa.

¦¦¦•;«- -L
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«CINE-REPORTER» AOS SEUS AMIGOS DE SEMPRE

I

Vocês, assinantes e anunciantes,

têm acompanhado a nossa luta,

verificando com que soma de sa-

crificios mantemos, com regulari-

dade absoluta, a circulação deste

jornal.

* Subiu espantosamente o preço

das utilidades, atingindo em cheio

o material de que nos servimos.

Não estamos contando nenhuma

novidade. Em sua casa, em seus

NOVA TABELA DE ANÚNCIOS

(A vigorar de 1.° de Maio em diante)

Uma página ......... Cr$ 2.500,00
2/3 de página ......... CrS 2.100,00
Meia página Cr$ 1.600,00
1/3 de página Cr$ 1.200,00
1/4 de página CrS 950,00
1/8 de página  Cr$ 650,00
Centímetro de coluna CrS 50,00

ic Anúncios na l.a página, mais 50% ; na
última página, mais 40%; na 2.a e 3.a capa,
mais 30%. Em outras páginas mas com
colocação determinada, mais 20%. 

ic Para contratos de 12 ou mais edições
desconto de 20%.

ic Anúncio em 2 cores, mais 50%.
ic Mais cores, a combinar.
ÍC Os clichês são fornecidos pelo anunciante.

Detalhes: Uma página tem 3 colunas. Uma
coluna tem 28x6 % centímetros. —

A ATUAL TABELA (que ficará sendo TA-
BELA ANTIGA a partir de 1 de maio) SÓ
VIGORARÁ, para contratos, ATÉ O DIA 30

DE ABRIL

negócios, vocês sentiram o aumen-

to de tudo.

* Assim, vocês mesmos — assinan-

tes e anunciantes - acharão justa

a ELEVAÇÃO DE NOSSA TA-

RIFA DE PUBLICIDADE (a par-

tir de 1 de maio p.f.) e do CUSTO

DE UMA ASSINATURA (a par-

tir de 23 de junho pi.). Pesa-nos

tomar essa medida. Mas os amigos de sempre, os fieis sustentaculos de CINE-REPOR-

TER compreenderão que aos prejuízos incomportaveis, que os privaria de seu semanário,

vale a pena contrapor um pequeno esforço a mais - por todos distribuído e a todos
favorecendo.

ASSINATURAS
(A PARTIR DE 23 DE JUNHO P. F.)

ANO Cr$ 120,00
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Cines MARROCOS e OÁSIS
a super confortável poltrona pulman

recuàvel
contribuindo assim, para tornar mais conforta-
vel — os dois mais modernos e luxuosos cine-
mas da Capital Paulista. Outrossim, agradece ao
Público pela prova que deu do seu especial
agrado na realização deste grande conforto.

MAIOR CONFORTO
graças às suas linhas anatômicas e ao disposi-
tivo automático que permite ampla passagem
aos espectadores, com o máximo aproveita-
mento de espaço.

MAIOR DURABILIDADE E MAIOR
ECONOMIA
graças à estrutura e suportes de aço prensado.
Não poupará esforços ná criação e aperfeiçoa-
mento de novos tipos de poltronas, a fim de
dotar os cinemas nacionais com as últimas con-
quistás da técnica e da arte neste- sétoí.

BRA
/912

a ía.. poltrona de aço e a única recuàvel em todo o Brasil.
SÂO PAULO: RUA SETE DE ABRIL, 125 - FONE SA-666S
RIO DE JANEIRO: RUA MÉXICO, 21-A - FONE 22-0180
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