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SEMANÁRIO CINEMATOGRÁFICO ^r^*8 *»*py

CÁ ELA..

OS VÂNDALOS ANDAM SOLTOS
l/mo crônica de PEDRO LIMA no "O

CRUZEIRO" (Rio — _31-3-51):
O proprietário de grande cinema em

construção em üm dos nossos mais po-
pulosos bairros está enfrentando um
grave problema, que, em outras circuns-
tâncias, nem entraria em cogitações. O
seu cinema deve receber agora as poi-
tronas, que naturalmente serão confor-
táveis e das mais modernas, como com-
pete a uma easa de qualidade. Mas aí
justamente está o hesitação do proprie-
tário. Êle possui outros cinemas, um in-
clusive na Cinelândia, e vive desespera-
do com os estragos diários que proposi-
tadamente certos indivíduos fazem no
estofamento das poltronas. Outro dia,
nada menos de-vinte étrês delas foram
cortadas a gilete f E não é sóéle que se
queixa, pois é Tonroproprietát io de cf******
nema que não sofra diariamente decep-
cões com o estrago intencional de poi-
tronas e outros pertences da casa. Dês-
te modo, o novo cinema está destinado a
receber assentos de madeira, que sempre
duram mais e custam maior esforço pa-
ra seriem destruídos.

E nao é somente o dano material que
se deve levar em conta _ O espetáculo
cinematográfico, hoje, é lugar onde se
cometem os maiores abusos, se dizem e
se processam as maiores licenciosidades,
com a mais acintosa falta de respeito.
As autoridades não tomam nenhuma
medida e os donos de cinema se sentem
impotentes para {conter o vandátosmd
e a excessiva liberdade de gente mal-
educada. •

Na "soirée" do Art Palácio, quando
Silvaria Mangano apareceu no palco
acompanhada do esposo, naturalmente
em traje de gala, como acontece nos
cinemas de outros paises, queixou-se o
produtor. De Laurentis, que por pouco
não abandonava o cinema, devido às
graçolas, à falta de respeito e ao des-
leixo de vestir de vários freqüentadores,
que positivamente não estavam à altu-
ra de sentar-se num cinema. E é este
produtor que pedia depois garantias ô
polícia para surgir num outro cinema,
e assim mesmo entrando pelas portas
dos- fundos, que vai aumentar a onda
de descrédito para nossa cidade e para
nossa gente, que, positivamente; não
pode ser confundida com esta minoria
de mal-educados que não encontra cor-
retivos por quem de direito. Ai está por-
que muita gente também não se-atreve
a dotar a cidade de novaèe confortáveis
casas dè exibições. Porque, além do-pre-
ço fixado por um tabeiamento 'pouco
criterioso, não tem o proprietário de

*•*•*•*•*•*
Aniversários

D1. ROSA EKER-
MAN (diretora -de R.
Ekerman - Impor-
tação e Exportação" M. unrau")
festejará em 25 do
corrente sua data
natalicia. Estima-
dissima no mundo
cinematográ-
fico, nos meios
comerciais e na so-
ciedade paulista, se-
rá alvo pela efeme-
ride, sem duvida:
de grandes, expres-
sivas manifestações
de apreço e simpa-
tia, ás quais OTNE-
REPÓRTER jubi-
losamente se as-- sócia. --. - -

PAZ ANOS hoje o sr. CLAUDIONOR
DAU/OLIO, gerente da LUX MAR» PHi-
MES.
•

FESTEJA hoie sua data natalicia o sr.
RENATO SANTOS, diretor da Empresa
Roxy.

VERA' decorrer hoie sua máxima data
o sr. ROMEU F.ALCAO, auxiliar da FOX
FUME.
*

ADOLFO JOUDALL. diretor comercial
da METRO - GOLDWIN - MAYER dú
Brasil (Rio) será muito homenageado,
por certo, no dia 23 deste, por motivo
do transcurso de seu aniversário nata-
licio* Saudamo-lo efusivamente.

EM 24 DE ABRIL fará anos o sr.
ORENCIO TTNOOO JÚNIOR, superin-
tendente e diretor de publicidade da
Cia. Brasileira de Cinemas (Rio).
*

BERT REISMAN. diretor da RKO na
Venezuela (e aue foi diretor da REPU-
BLIC no Brasil, conquistando inúmeras
amizades) faz anos em 25 de abriL Da-

cinema garantias para manter sita casa
em perfeita ordem, quer moraU quer
materialmente, porque os vândalos an-
dam soltos pela cidade..." .

Êxito de CAIÇARA em
Carmes

Telegrama de Cannes (14-%) diz:
— "Aplausos consideráveis acolheram à
noite de ontem, no Palácio do Festival
Internacional de Cinema de Cannes. o
filme brasileiro "Calcara", oroduzido
nor Alberto-Cavalcanti e realizado por
Adolfo Celli. Habilmente construído e
escrito, o cenário imoressionou bastan-
te o Festival, ao mostrar uma população
Dacifica de marinheiros e pescadores,
assim revelando cenas timcas da vida
brasileira, tvmco conhecida do estran-
geiro. exorbitando de suas grandes ca-
nitais Para a maioria dos presentes, os
carateres foram francamente desenha-
dos no filme, notável ainda nor foto-
grafias oportunas e imagens belissimas.
A interoretaeão conscienciosa de Eliane
Lage. de Abilio Pereira de Almeida. Car-
los Vergueiro e Mario Sérgio foi saúda-
da, também, como o advento de outro
"bem cinema" no Brasil**.

0 Realismo na Literatura
e no Cinema v

"ANJO DO LODO" é inspirado no fa-
moso romance "Luciola". de José de
Alencar. Enquanto nas páginas do ro-
mance encontramos cenas de um ver-
dadeiro realismo, o cinema — por ve-
zes indeciso neste asoecto — sente na
forca da arte visual- uma dificuldade
enorme a transpor. Isto. *«ntretanto.
não acontece com "Anjo dor®»*!©", que
retrata o drama de ¦*Tnw. mulher cujo
corpo famoso era admirado por todos os
homens. B. o corpo de Vireinia Lane é
o motivi^Üe "Anio do Lodo", filme na-
cional cem tx>r cento realista, que será
brevemente lançado neste. Caoital. Sur-
ge neste filme o ealã Cláudio NoneüX
fazendo narte ainda do seu elenco. Ma-
noel Vieira, Alexandre Amorim, ç outros.
***********
qui o cumorimentamos. encaminhando
as. saudações de quantos o estimam e
admiram. «, :

Assinatura de
" C I N E - B E P O B T E B "

(a partir de 23 de Junho}:
120 CRUZEIROS
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ESTRANHA
COINCIDÊNCIA

("COPIE CONFORME")

"»]
Proxiução: J. Roitfeld (Francesa)
Distribuição: França Filmes
Estréia: 22 de março
Cine: Oásis
Preço: CrS 10.00
Assunto: Policial
Duração:
Cens.: Proibido até 14 anos

Intérpretes: Louis Jouvet (Gabriel
Dupont e Manuel Ismora^, Susy Delair
iCoralineL Annette Poivre (Charlotte">
e. em outros paneis. Léo Lapara, Jean-
Jacoues Delbo. Henri Charett. Jane
Marken. Hiliue Olive, Robert Seiler. F.
Rauzena c M. Suffcl.

Realização de Jean Dreville — Entre-
cho de Jaeques Companez — Fotografia
de André Thomas — Fundo musical de
René Cloarec.

ARGUMENTO: Utilizando-se de vá-
rios disfarces. Manuel Ismora (Louis
JouvetL ladrão inteligente, deixa a po-
licia aturdida diante, de seus audacio-
sos roubos. Entrementes, Gabriel Du-
pont TLouis Jcüvet». modesto empre-
gado de uma fabrica de botões, ao vi-
sitar um freguês, que se achava hos-
pedado num hotel, 'é- 

preso sob a acusa-
ção de ser ele o responsável pelos gran-
des roubos efetuados anteriormente, tal
a sua extraordinária semelhança com
o verdadeiro ladrão. Mas, diante da fal-
ta de provas. Dupont é posto em liber-
dade. porem, desgostoso com o sucedi-
do. resolve sucidar-se. o que não faz de-
vido à interferência de um estranho que
ihe propõe enormes vantagens sem ne-

•2&*iecáot'¦¦:" Y.
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nhum trabalho o que não seja passar-
se por Ismora. proprietário de um ate-
lier fotográfico. A grande semelhança
existente entre ambos propõe enormes
vantagens para Ismora que poderia agir
livremente. Assim protegido, Ismora se
lança a uma série de aventuras á mar-
o-em da lei. ficando tudo tão bem esta-
belecido que Coraline (Suzy Delair».
cantora de um cabaré e. amante do la-
drão, se viu ludibriada com a presença
de Dupont. Mas, inevitavelmente, Co-
raline, como que por um estranho de-
signio, enamora-se completamente de
Dupont o que leva Ismora a um plano
hediondo para matar o seu rival. Mas,

*•*•*•*•***

entre tanta confusão, os próprios cum-
plices de Ismora o liquidam pensando
tratar-se de Dupont. Em transe de mor-
te Ismora tudo confessa para que, no fu-
turo, o seu sósia, o humilde Dupont,
possa viver tranqüilo.

CRÍTICA: Posto que o entrecho poli-
ciai que este filme apresenta não ofe-
reça nenhuma novidade no gênero, a
presença do grande ator Louis Jouvet,
que vive vários papéis, o valoriza gran-
demente, O desenrolar da ação em rit-
mo lento, que se situa em variado nú-
mero de cenários, é acompanhado com
relativo interessç pelo espectador. Ao

*•*•*•*•*•*
Relação dos Filmes lançados em Outubro de 1950

TÍTULOS DISTRIBUIDORES N/núm.

ADÃO E ELA (Inglês) *
A MULHER GANGSTER - • •
ALGUÉM DEIXOU ESTE MUNDO
ATE' PARECE MENTIRA 
A FILHA DO SATANAS
APOCALIPSE (Italiano) 
A CONFISSÃO DE THELMA 
AMIGA DA ONÇA
AMIGO FIEL
A DEUSA DO MAL 
BAGDAD  
BOULEVARD DO CRIME (.^rances) .
CONTRABANDO (Inglês) 
CAPANGAS DO DIABO 
CTNEMANTACO 
CHAMA OUE NAO SE APAGA (Ital.)
CAVAT FJRO NEGRO 
DEVASTANDO CAMINHO 
D^SVARTO (Mexicano) 
F.SOTTTVA r> \ VIDA
FIFL ROCKY 
FORASTEIRO MISTERIOSO 
FALSOS VIGILANTES 
KATUCHA 
LADRÕES DE BICICLETAS (Ital.)
LAGRIMAS DB MU-^"1 'Mex* ano)
NA SOLIDÃO DO INFERNO
O PECADO DE NINA  L. .

O FRINCIPE REGENTE (Inqrlês) 
O TAMHÔR DE BRUCH (F**oanhol) \ . .
O- FIM DA NOTTE (Argentino) ...
PISTOLEIRO DO RING
STROMBOLI (Italiano) 
SERTÃO . ....:.
SEGREDO DAS JÓIAS 
TORTURADA (Inglês) 
TOTÓ NA COVA DOS LEÕES (Ital.) .
UMA "MULHER CONTRA O MUNDO
VINGANÇA DO DESTINO
VALENTE DE CHICAGO

UNIVERSAL 771
UNIVERSAL 778
WARNER BROS 774 *

WARNER BROS 775
WARNER BROS 775
DIVERSOS 780
PARAMOUNT 771
PARAMOUNT 773
MONOGRAM 774
U A. of BRASIL 773
UNIVERSAL 771
u. c m
U. C-  * '*¦
COLUMBIA 781
CADFIF 784
CONTINENTAL . .*» 773
REPTTKT.IC 77L'
COLUMBIA 782
PELMEX  772
FAMA FILME 773
MONOGRAM 774
MONOGRAM 784
MONOGRAM 792
ART FILMES • 774
METRO 771
PELMEX 772
RKO RADIO 773
U. C7 78?
COLUMBIA 775
20th CENTURY-FOX  773
FAMA FILME '. 794
MONOGRAM 773
RKO RADIO 772
ART FILMES 773
METRO 774
UNIVERSAL 772
EUROPA SUL AMÉRICA 778
RKO RADIO 780
20th CENTURY-FOX 774
REPUBLIC 783

RESUMO

ART FILMES  .. -. . -.-. Z
CADEF .:-:-, ,.- -L-v.t,-.-,;^.:.;  1
COLUMBIA 3
CONTINENTAL 1
DIVERSOS .1
FAMA FILME  2
EUROPA SUL AMÉRICA FILMES .. 1
METRO   2
MONOGRAM •............ 5

PELMEX ?-
PARAMOUNT ?.
RKO RADIO .........:. 2
REPUBLIC ?¦
20th CENTURY-FOX ?.
U. A. of BRASIL i
U. C  Z
UNTVERSAL  a
WARNER BROS 3

Total: ....... ...,,40

. 

•¦¦ 

. ._ __ 

"¦¦::.-
¦~7k73p--



21 de Abril de 1951 ÔÍNE- ItElTÔBTÊlt -<*-

lado de Louis Joucet, sobre quem pesatoda a responsabilidade interpretativa,
Suzy Delair e Annette Poivre realizam
bom trabalho, o resto do elenco presta
apreciável colaboração. Pela forma inte-
ligente de sua narrativa, "Estranha
coincidência" realiza bom programa
para qualquer público.

COMPLEMENTO: "Jornal Cinemato-
gráfico", distribuição de Hermantino
Coelho. -

CORAÇÃO AMARGURADO
("THE HASTY HEART".)

ml
Produção: Warner Bros
Estréia: 27 de dezembro
Cines: ópera e Paramount
Preço: Cr$ 9,00
Assunto: Comédia
Duração: 99 minutos
Cens.: Livre

_ Intérpretes : Ronald Reagan (O
Yank), Patricia Neal (Tia Margaret),
Richard Todd (Lachie; e, em outros
papéis, Howard Crawford, Ralph Mi-
cíiael, John Snerman, Orlando Martins,
Anthony Nichoiis e Alfred Bass.

Realização de Vincent Sherman —
Entrecho de Ranald Mac Dougall —
Baseado na peça teatral de Jonn Pa-
trick (De janeiro, 1950,..

PAiUTA: O entrecho que este filme de
poderoso efeito apresenta é baseado
numa peça teatral que logrou grande
êxito nos teatros americanos e, como
tal, agrada também na tela. O desen-
rolar da ação, simpática e de qualida-
de, é pontuado de toques de bom hu-
mõr. Todos os intérpretes realizam bom
trabalho. Para público categorizado.'Coração amargurado "'realiza bom pro-
grama.

COMPLEMENTO: "Cinelândia Jor-
nal" n. 370, distribuição da U. O B.

MINHA POBRE
MÃE QUERIDA

("POBRE MI MADRE QUERIDA")

Ts
Produção: San Miguel (Argentina)
Distribuição: São Miguel Filmes
Estréia: 13 de novembro
Cines: Broadway e Braz Politeama
Preço: Cr$ 9,00
Assunto: Drama musical
Duração: 92 minutos
Cens.: Livre _ . -- •

Intérpretes: Hugo Del Carril, Emma
Grammatica, Aid a Luz, Graciela Lecube,
Horacio Priani, Maria Esther Buschiaz-
zo. Leticia Scury e outros.

Realização de Homero Maiizi e Ralph
Papier — Entrecho de Homero Manzi —
Fotografia de Bob Roberts — Fundo mu-
sical de Alejandro Gutiérrez de Barrid
(De maio, 1948). -

ARGUMENTO: Um jovem se enamo-
ra de uma mulher de vida* galante que
deseja reabilitar-se-perante a sociedade.
Isso traz aborrecimentos tá mãe « á.

"; 
(Confinua na 

'páf. 
4) .

Poltronas CIMO para cinemas

Um produto de confiança L

para todos!
Tecnicamente perfeitas

para assegurar;

conforto...
beleza...

durabilidade...
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FABRICAS: RIO NEGRiNHO ¦ JOINVILE - CURITIBA

FILIAIS: SÁO PAULO: - PRAÇA DA REPUBLICA. 64
5." ANDAR - RUA MARIA TEREZA, 89
CURITIBA: - BARÃO DO RIO BRANCO, 15S
BELO-HORIZONTE: - RUA CARUÔS, 101
JOINVILE: - RUA SÂO PEDRO, 160

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

sentam, não raro, uma soma de sacrifícios e, mais do que isso,
prejuizos incomportaveis.

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

NAO HÁ PUBLICIDADE CARA OU BARATA.

PREFIRA OS PRODUTOS ANUNCIADOS
QUEM TEM UMA OFERTA HONESTA

ANUNCIA EM «CINE-REPORTER»
tf .

HÁ PUBLICIDADE EFICIENTE OU NÂO. ,,
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REVISTA DAS ESTRÉIAS
(Conclusão da 3 • página)

noiva do jovem. A fim de evitar tudo
isso, o jovem se aiasia, procurando es-
quecer a mulher amada. Entrementes,
ao regressar para junto de sua mãe, en-
contra a mulher já casada com o seu
melhor amigo, irmão de sua noiva. Nao
podendo reprimir a sua paixão, o jovem
se afasta outra vez. Ai mal, sua noiva
se suicida e ele é morto peio seu ami-
go, ficando só e desamparada a sua
pobre mãe.

CRITICA: Salvo isolados acertos, o
proDiema que este nime apresenta é de-
senroiado superuciaiinente, isto é, náo
se aproiunaa no tema, não logrando
por isso a desejada vibração numana.
Nao oDstante isso, o ritmo animado da
narrativa e a inteligente mtercaiaçao de
luidas canções emprestam-ine interes-
se para o grande pubnco, para o qual,
além disso, o melodrama poae encontrar
certa repercusao. O desenrolar da açáo,
em forma retrospectiva e em princi-
pios do século atual, se situa em inte-
nores modestos e vários exteriores, al-
guns autênticos e outros reproduzidos
nos estúdios, porem, todos de bôa apre-
sentação. O diálogo proporciona em. vá-
rias ocasiões palavras e frases em ita-
liano. Como protagonista, Hugo Del Car-
rii canta várias canções, vivendo bem
o seu papel. A veterana e mundialmen-
te connecida artista Emma Grammati-
ca tem oima atuação. O resto do elen-
co presta excelente colaboração. Bom
programa para emes populares.

COMPLEMENTO: "O Esporte em
marcha" n.° 338, distribuição da Cine-
distri.

COMO SE NASCE E COMO
SE MORRE

Produção:
Distribuição: Continental Filmes
Estréia: 11 de dezembro
Cines: Paratodos, Alhambra e ou-

tros

Preço: CrS 7,00
Assunto: Cientifico
Duração:
Cens.: Proibido até 18 anos

MINHA AMIGA MALUCA
("MY FRIEND IRMÃ GÓES WEST")

Produção: Hal B. Wallis
Distribuição: Paramount
Estréia: 28 de março
Cines: ópera e S. Cecília
Preço: Cr$ 10,00
Assunto: Comédia
Duração: 91 minutos
Cens.: Livre

Intérpretes: John Lund (Al) Peter-
son), Marie Wilson (Irmã Peterson),
Diana Lyn (Jane Stracey ¦, Dean Mar-
tin (Steve Laird.», Jerry Lewis (Sey-
mour) e, em outros papéis, Corinne
Calvet, Lloyd Corrigan e Donald Por-
ter.

Realização de Hal Walker — Entre-
cho de Howard e Parke Levy (De julho,
1951).

COMPLEMENTO: "Cinelândia Jor-
nal" n. 383, distribuição da U. C. B..

CAIÇARA

Produção: Vera Cruz
Distribuição: Universal
Estréia: l.o de novembro
Cines: Marabá, Ritz (Consolação) e

outros
Preço: Cr$ 10,00
Assunto: Drama
Duração:
Cens.: Livre

Intérpretes: Eliane Lage. Abílio Pe-
reira de Almeida, Carlos Vergueiro, Ma-
rio Sérgio e outros.

Realização e entrecho de Adolfo Celi
Fotografia de Chick Fowle — Fundo

musical de Francisco Mignone.

cinedistri

OSWALDO MASSAINI
RUA D. JOSÉ DE BARROS, 337 - (Prédio Sanla Vitória)

5.° Andar — Salas 504/505 — Telefone, 34-3733
Telegramas: "CINEDISTRI" — SÃO PAULO — BRASIL

ORGANIZAÇÃO DISTRIBUIDORA
DE FUMES NACIONAIS

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

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

CINÉDIA S. A.
MILTON RODRIGUES
CINE PRODUÇÕES FENELON

L__
Programando os filmes nacionais da CINEDISTRI, o amigo exibidor

certificará de tex feito bôa escolha.

OS NOIVOS DE MAMÃE
("LOU ISA")

Produção: Robert Arthur
Distribuição: Universal
Estréia: 7 de março
Cines: Marabá, Ritz (Consolação)

e outros
Preço: Cr$ 10,00
Assunto: Comédia
Duração: 90 minutos
Cens.: Livre »

intérpretes: Ronald Reagan (Hal
Norton), Charles Coburn (Sr. Burnsi-
de), Ruth Hussey (Meg Norton), Ed-
mund Gwenn (Sr. Hammond), Spring
Byington (Louisa Norton), Piper Lau-
rie (Cathy Norton), Scotty Beckett
(Jimmy Blake) e, em outros papéis.
Jimmy Hunt, Connie Gilchrist, Willard
Waterman, Marjorie Crosland, Martin
Milner, Terry Frost e Dave Willock.

•*•*•*•*•
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Direção e propriedade de

ANTENOR TEIXEIRA

Redação e Administração

AVENIDA IPIRANGA, 1071
10.° andar

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

SÀO PAULO
Oliciua: GRAFICA CINELÂNDIA

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

REPRESENTANTES

Porlo Alegre: ^- J. s. Ribeiro

\ NO EXTERIOR

Nova lork: M. Girão Jr.

Bueiius Aires. — Cilas de Cruz

Publicidade
UMA PAOINA cr* 2.000,00
S/3 DE PAGINA Cr* 1.600.0U
MEIA PAOINA Crt. 1.200.00
1/»- DE PAOINA Cr* 900 00
1/4 DE PAGINA Cr* 1&o!uü
1/8 DE PAOINA Cr* 4oü 00
CENTÍMETRO DE COLUNA Cr* 40^00

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

terminada, mais 20%

Anúncio em 7& cores, mais 50%
Mais cores, a combinar

Os clichês eie fornecidos pelo anunciante
Par» contratos de 13 On mais edições

desconto de ÍS9%
Detalhes: Uma página tem 3 colunas. Uma

coluna tem 28x6 V- centímetros

Os recibos do assinaturas e publicidado só
serio válidos quando firmados por

,i' . ANTENOR TEIXEIRA
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Realização de Alexander Hall — En-
irecho de^Stanley Roberts (De junho,
1950).

COMPLEMENTO: "Bandeirantes da
Tela", distribuição de Hermantino Coe-

y lho.

* * * * * * * * * *

Assinatura de
"CINE-REPORTER"

(a partir de 23 de Junho):
120 CRUZEIROS

• * ********
BROT1NHO INFERNAL
Esle filme, dado em nossa ultima

" 'edição como de distribuição da METRO,
é realmente de distribuição da PARA-
MOUNT.

Frases para o Programa
"Minna pobre mãe querida" — Um

profundo drama de paixão e ingratidão!
üvocaçao vibrante de todo o passado!
Versos simples e comoventes da recor-
daçâo sempre viva e poderosa dò sêr
mais meigo e sacrificado! Música sen-
timentai... música do coração!

—oOo—"Coração amargurado" — Um dos dez
melhores-filmes de 1950! Era amor...
era piedade? —oOo—

.,"Estranha Coincidência" — O destino
confundiu suas vidas e a morte... òs
seus rostos!

•
HISTÓRIA DO TANGO
Anuncia-se o mais recente lançamen-

to da São Miguel Filmes do Brasil. E*
•História do tango", uma ralização dos
estúdios portenhos, dirigida por Manuel
Romero, com Virginia Luque, Fernando
Lamas e Juan José Miguez, incluindo no
seu "cast" o conhecido maestro-compo-
sitor Francisco Canaro e sua típica de
cento e cinqüenta professores, apresen-
tando a temperamntal estrela Titã
Marcello. •• História do tango" conta-pos
o que foi o "nascimento"' do tango, co-
mo define o seu titulo, lã pelos anos.de
1900, a luta que tiveram os composito-
res de tão expressiva melodia, para im-

-porem ao mundo aquela música, che-
gando até aos nossos dias, numa verda-
deira consagração.

CINE-REPORTER

LEVA SUGESTÕES
LEVA ORIENTAÇÃO

LEVA NEGÓCIOS
Ao Produtor
Ao Distribuidor
Ao Exibidor

ANIVERSÁRIO DE «CINE-REPORTER»
CINE-REPORTER dará uma EDIÇÃO ES-

PECIAL de aniversário, em junho.
»

Devendo atender a contratos e, assim,

determinar DESDE JÁ o número exato de

paginas, este semanário ficaria gratíssimo

aos ANUNCIANTES se quiiessem, com a

possivel URGÊNCIA, dar suas ordens para

a RESERVA DE ESPAÇO.

CINEMA ITALIANO
A For to Lattuada: Servizio Sensaziona-

le, inspirada nas produções de Mark
Hellinger e dedicada ao grande produtor
de The Naked City e Brute Force.

ic Qiuseppe de Santis: Non Ce Pa-ce
Tra gli Ulivi- De Santis também planeja
filmar _*ti assunto ambicioso, Nostro
Pane Quotidiano.

ic Renato Castellani: Due Soldi di
Speranza. Êle tem dois filmes inéditos
no Brasil: Sotto il Sole di Roma, com
meia hora üiicial de bom cinema e
E' Primavera, tida na conta de uma
comédia bém feita.

ic Léonide Moguy: Domani é Troppo

Tarde, premiado no recente Festival de
Punta üel Este.

>
ic Vittorio De Sica: Miracolo a Mila-

no. De Sica tem uma realização apre-
ciavei (Ladri di Bieicletta).
***********

VEJA A NOVA TABELA DE
ANÚNCIOS

* * * * * * * * *

DE NOVO A VELHA
GUERRA

Já está quase pronta a nova fita de
John Huston, produzida nos estúdios da
Metro. Intitula-se Red Badge of Coura-
ge e se inspira na novela de Stephen
Crane sobre a guerra de secessão*

CLUBE DO LIVRO
 (FUNDADO EM 1-7-1943) 

Sc v. s. quizer receber, todos os meses, em sua residência ou
escritórioj uma obra-prima da literatura brasileira ou universal por
8 cruzeiros, apenas, -sem qualquer outra despesa, preencha e reme-
ta-nosn>"Coupon" abaixo, ou, então, inscreva-se pelos telefones:
34-3621 — 51-7S35.

LIVROS DO 1.° SEMESTRE DE 1951:

AVENTURAS DE INDALÉCIO. Afonso Schmidt: CORONEL
CHABERT, Honorè de Balzac; AS MIL E UMA NOITES, 5.° V.;
TERRA DO FOGO, Cláudio de Souza: A VÊNUS DE BRONZE,
Próspcr Marimée; UMA VIDA, Anton Tchockoff.

Nome:  •••• Endereçoi

Bairro: • • 7.7 i- ¦ Cidade: • • •

Estado: ....: 7. ..i. ........ Telefone: ...;..,...:.;

A EDITORA CLUBE DO LIVRO LTDA. —• Rua Conselheiro Crispiniano. _.<* 404,
-  SÃO PAULO — G. E. 351 
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«CINE-REPOR
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

negócios, vocês sentiram o aumen-

to de tudo.

» A OS SEUS AMIGOS DE SEMPRE

X

* 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 p.f.). Pesa-nos

NOVA TABELA DE ANÚNCIOS

(A vigorar de L° de Maio em diante)

Uma página ......
2/3 de página ... ..'
Meia página ......
1/3 de página . ... . . .
1/4 de página . . . . .
1/8 de página
Centímetro de coluna .

• • •

*

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Cr$
Cr$
Cr$

¦ _v v *í * •**•.'¦ ¦»»-/ ¦

2.500,00
100,00
600,00
200,00
950,00
650,00
50,00

Anúncios na l.a página, mais 50% ; na
última página, mais 40%; na 2.° 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.

Os clichês são fornecidos pelo anunciante.

Detalhes: Uma página tem 3 colunas. Üma
coluna tem 28xê *% 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

ASSINATURAS
(A PARTIR DE 23 DÉ JÜIÍtíO >. P.)

ANO . . -. ...... . . . . ... Cr$ 120,00

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 ea todos
favorecendo. ^-

AA
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SlHTLEX X-t
conquista
as maiores
autoridades

em cinema
do m

¦ Acabamos de ser autorizados
pela NATIONAI^SIMFLEX-BLTJD,
WORTH, Inc. a publicar a carta
que lhe foi endereçada por Mr.
LESTER B. ISAAC, Diretor do
Dpto. Técnico dos Cipes METRO
que» em seu nome e nó de Mr.
DOUGLAS SHEARER, Diretor do
Dpto. de Som dos estúdios da
M. G. M., expressa o 3eu entusias-
mo pelo novo equipamento —
SIMPLEX X-L.

^

Prezado Mr. Green

Com referência ao novo sistema* sonoro SIMPLEX X-L.

sua excelente qualidade.
Na quarta-feira. 19 de Abril de 1950, acompanhado por Mr.

'-.visitemos 
estabelecimentos da «International Projector Company» em

algumas recentes gravações dc nossos estúdios, além do ult.mo test

impressionados com a fidelidade de reprodução através do novo

Somos também de opinião que este recente equipamento de

reprodução' do som e cuja falta era sentida até agora.

Na quarta-feira, 10 de Maio de 19S0, realizamos — por

e mecânica desse equipamento, a qual nos provou que o sistema sonoro

as dificuldades inerentes em outros sistemas reprodutores.

Na análise final, em nossa opinião, isto representa o maior

alta qualidade de reprodução, a mais completa proteção contra acidentes

Este novo sistema sonoro será o único adotado por «Loew"s»

associo-me com V. S. e seu departamento no grande entusiasmo pela
_»

Douglas Shearer, Diretor do Depto. dc Som dos estúdios da M.CLM..

Bromfield, em cuja ocasião ouvimos — por êsse novo sistema «—

da «Academy Research». Tanto Mr. Shearer como eu. ficamos muito

sistema. _ .
sua companhia contém os aperfeiçoamentos tão desejados para a

intermédio de nosso corpo de engenheiros — «ma inspeção eletrônica

X-L é bem desenhado e excelentemente manufaturado, livre de todas

progresso de tais equipamentos nos últimos quinze anos, possuindo
e custo minimo de manutenção. *•

quando tal tipo de instalação for necessitado. . .

Sinceramente, -
a) LESTER B. 1S.AAC

Diretor de Projeção e Som
dos Cinemas «Loew*s_>

SIMPLEX X-L - projeção e som - ó milagre do

DISTRIBUIDOR PARA O BRASIL R, EKERMAN Imp* e Exp* "MUNKiW"
* ( ESCRITÓRIO: Rua Cons. Xebias, 263 - l.o and.' ( Fone: 30-3923 C. Postal, 4016

Tt?Ic /
MATRIZ: < 

DEpóslT0. R. Guaianazes, 15» - Tel.:30-5493 ( Gramas: "Cineiniport" S . FA V_ L O,

FILIAL: R«a Senador Dantas, 76 - 15.o - Salas 1305/1506 -Telefone: 32-822Q - R I O D E J .A >>, I.RP

:>_:"V.'». _" ». t , ,, ' ¦¦ ¦ ¦ ' '
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NÃO DÊ GUARIDA A BOATOS NEM A INFORMAÇÕES FICTÍCIAS
SAIBA A VERDADE DOS FATOS

.' '.'.¦'" 
'-'' 

'-.'"

«WESTREX» antiga «WESTERN»
CONTINUA COMO SEMPRE NA VANGUARDA DOS FORNECEDORES
DE EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS

AS NOSSAS COTAÇÕES OFERECEM AOS SENHORES EXIBIDORES
OS MELHORES PREÇOS

A MELHOR QUALIDADE DE MATERIAL
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A MELHOR TÉCNICA

E ISTO E NO
WeStfQX COtttpCWy, íita^H antes Wesrent Ekctrk Coíttpcwy of Brasil

RIO DE JANEIRO: Senador Dantas, 15 - 8.° and. * S. PAULO: Guayanazes, 153

DURO

***********

NOTICIAS DO INTERIOR
Vargem Grande do Sul — A firma Co-

racini & Avanzi acaba de adquirir, na
praça Cap. João Pinto Fontão, um pre-
dio. que será demolido, para dar lugar
a um edilicio de dois andares, destina-
do a um moderno cinema com a capa-
cidade de 1.000 poltronas.

São Joaquim da Barra — A Empresa
Antenor Corsi está construindo um ci-
nema nesta cidade. A nova casa de es-
petáculos será mobiliada com poltronas"Cimo". ,

—oOo—
Porangába — As obras do novo cine-

ma desta cidade, propriedade do sr.
Agostinho Angelini, encontram-se bem
adiantadas. A inauguração da nova ca-
sa de diversão está marcada para breve.

—oOo—
Ptracaia — Brevemente será inauçcu-

rado nesta cidade o Cine Cristal. A Em-
presa Cine Bragança Paulista Ltda..
proprietária do novo cinema, mobiliou-o
com poltronas "Cimo".

Coroados — No dia 31 do mês passado.
com geral satisfação para a população
desta cidade, inauguraram-se as insta-
lações de uma nova casa de espetáculos,
denominada "Cine Avenida".

—oOo—
Cornélio Procopio — O «ovo cinema

que a Empresa Cine São Luiz Ltda. está
construindo nesta cidade será dotado
com poltronas "Cimo".

Bauru — Bauru contará, dentro em
breve, com um novo cinema. O sr. Emi-
lio Peduti. proprietário da emprega que
explora os cinemas locais, tornou públi-

Franca Filmes do Brasil
Acaba de assumir a gerencia da filial

paulista da FRANÇA FILMES DO BRA-
SIL o sr. . STEpHAN ATANASSOF
SCHOPOFF, a cuja experiência se en-
tregam os negócios e a esplendida po-
sição da conhecida empresa. .-Augura-
mos-lhe uma gestão feliz.

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

Uma propaganda extra
para «Caiçara»

Acolhido iubilosamente em toda par-
te por suas oualidades — principalmen-
te por se tratar da transposição do mar-
co zero r-* cinematografia nacional —
Só em MIRASSOL o filme CAIÇARA
encontrou certa resistência, e esta par-
tida do púlpito, mas nem por isso dano-
sa, pois que ampliou a propaganda e
fez crescer a curiosidade.

-Filmes euroneus — fontes e servindo
ao néonaturalismo — são exibidos em
todos os cinemas sem provocar o zelo de
ouantos ora se insnreem com a mostra
de certa paisagem fisica e de certa pai-
sacrem espiritual do Brasil.

Caminhará, entretanto, a despeito
dos percalços, o cinema nacional tantas
vezes pedido e que arçora, com propó-
sitos honestos, nos é dado.

VISITA

PARA ORIENTAR • PARA INFORMAR

CINE-REPORTER
ca a sua intenção de construir um ci-
nema no populoso bairro do Jardim Ecla
Vista.

—oOo—
Registro — O sr. Waldomiro Girardez

Garcia está construindo um cinema
nesta cidade, que brevemente será inau-
gurado. O novo cinema será mobüiado
com poltronas "Cimo".

Esteve em visiia a CINE-REPORTER
o Sr. PAULO KASTRUP FILHO, diretor
da Cia. P. Ka^truo-Comércio e Induslria.

SOMOS OS TAIS...
TRADUZINDO a expectativa com que

Portugal acompanha nossa evolução ifil-
mica, escreve Manuel Moutinho, da cri-
tica, no órgão lisboeta "Diário da< Ma-
nhã":

"O Brasil, .pas de língua portuguesa,
é o mais vasto mercado cinematográfico
da América do Sul. Tem possibilidades
únicas de constituir um cinema seu, no
estilo e na^ economia-. Não o tentar, da-
da, a. influência gigantesca da sétima
arte sobre as massas, é quase ofender
a sua própria formação nacional, dei?
xando-a .entregue -ais mais .estrangeiras
influências".
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