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Violento incêndio
destroi os estúdios da

Warner Bros.
BURBANK, Califórnia — Os estúdios da

«Warner Bros» foram inteiramente des-
truidos por violentíssimo incêndio.

São ignoradas ainda as causas do in-
cendio que devorou os estúdios da «War-
ner Bros», que foram transformados num
montão de escombros. Vários artistas co-
operaram na luta contra as chamas, que
a muito custo foram dominadas pelos bom-
beiros.

Os prejuízos são avaliados em mais de
1.500.000 doólares.

Artistas, diretores e o próprio Jack
Warner estiveram dando uma mão aos
bombeiros que tentaram dominar as cha-
mas que reduziram a um montão de rui-
nas a formidável instalação dos estúdios
da «Warner Bros», de cujos oito acres
sairam alguns dos melhores filmes do
mundo.

Kathryn Grayson, Burt Lancaster, Gordon
Macrae, Steve Cochran, Ray Bolger, Vir-
ginia Mayo e outras figuras conhecidas
através das telas de todo o mundo procu-
raram auxiliar os bombeiros, mas, ao fim,
em grupo passaram a comentar e recor-
dar filmes que foram feitos nos famosos
estúdios.

Edição Especial de Aniversário

VIAJOU PARA O SUL
WILSON TEIXEIRA

Seguiu, ante-ontem, com destino a
Porto Alegre e Curitiba, o nosso com-
panheiro WILSON TEIXEIRA, afim de
objetivar inúmeras reportagens e outros
importantes assuntos ligados á próxima
edição especial de aniversário de CINE
REPÓRTER, em Junho próximo.

Além dos" convites expressos por altas
entidades do meio cinematográfico das
duas capitais sulinas, Wilson Teixeira
visitará outros centros menores, onde se
tem plasmado o mais vivo interesse por
nossa publicação. ~

* * *

Enrique Baez, nos EE. UU., não es-capou à nossa objetiva, durante ã vi-
sita que fez ao estúdio da W. D. No
grupo, ao lado, vê-se, da esquerda
para a direita: sr. Mario Sampaio
Ferras e senhora, sr. Gilberto Souto,
chefe de püb. para o estrangeiro^ do
estúdio Walt Disney, senhora e sr.
Enrique Baez.

0 aumento de tarifas alfandegárias e a restrição
de filmes americanos na Europa

NOVA YORK — O sr. Eric Johnson,
presidente da Câmara Sindical Norte~
Americana do Cinema' regressou da
França, onde negociou a renovação do
acordo franco-norte-americano, sobre a
importação por aquele país ãe filmes
norte-americanos.

"A Europa experimenta sérias inquie-
tações diante dos esforços dos Estados
Unidos para aumentar as tarifas alfan-
degárias numa época em que o comer-
cio mundial já sofre com os efeitos do
estrangulamento provocaáo por uma
multidão de restrições e de barreiras",
declarou o sr. Johnson que, depois de ter
protestado contra as tendências prote-
cionistas dos Estaáos Uniáos, salientou
que, se em resposta, a Europa erguer
novas barreiras à importação de produ-
tos vindos dos Estados Uniáos> e isso pa-
ra conservar seus dólares, todo o comer-
cio internacional será afetado.

Em seguida o sr. Johnson inãicou que
a produção européia de filmes era exce-
lente e que Hollywood não àevia relaxar

seus esforços para conservar o primeiro
lugar, que detém, nos mercados mun-
áiais.

Puccini no cinema
O produtor Michael Solklnd inicic-u en-

tendimento com uma casa produtora ita-
liana para a realização conjunta de um
filme sobre a vida do compositor Giaco-
mo Puccini e suas famosas óperas baseado
numa biografia, recentemente publicada
na Itália, do autor da «La Bohéme_> e
outros sucessos do teatro lírico mundial.

Aniversário de
«Cine Repórter»

— Consulte o tempo e determine a
RESERVA DE ESPAÇO para a sua pu-
blicidade, em nossa EDIÇÃO ESPECIAL.
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Direção e propriedade de
ANTENOR TEIXEIRA

Gerente: Luiz R. Pat rima
Redação e Secretaria

AVENIDA IPIRANGA, 1071
10.9 andar - Salas 1010, 1011 e 1012

Telefone: 35-2970
Caixa Postal N.° 1956

SÃO PAULO
Oficina; GRAFICA C1NELAND1A

Rua Vitoria N.» 93 — Telefone: 34-2604
Representante Comercial no RIO:

FOMA KISCHNER
Rua Sen. Dantas, 15 - 7.o andar

Fone: 52-0300
REPRESENTANTES

Porte Alegre: «•» J. S. Ribeira

NO EXTERIOR
Nova Vork: BI. tíirâo Jr.

Onenos Alreai — Ctaaa de Crus

NOTICIAS DO INTERIOR
Salesopolis — Acham-se bem adian-

tados os serviços de construção do Cine
Recreio, na praça João Menendez. Es-
pera-se para breve a sua inauguração.

* * *
Pirajú — Após ter passado por com-

pleta reforma, voltou a funcionar o an-
tigo Cine Central, há tempos paralisado
para adaptação do prédio. Essa casa de
diversões foi dotada de modernos apa-
relhos de projeção e som. A renda do es-
petáculo de inauguração a Empresa Ro-
dolfo Morauer & Cia. ofereceu ao pre-
feito municipal que, por sua vez, não
teve dúvida em doar a arrecadação para
a construção da igreja Matriz.

DEIXOU A WARNER PARA INGRES-
SAR NA «VALE DO PARAÍBA»

O sr. JOÃO AGUIAR NETTO, que vi-
nha exercendo as altas funções de gerente
geral da divisãc sul da Warner Bros., de
mitiu-se desta Cia. afim de dirigir os 5
cinemas da «Cia Vale do Paraíba», nos
municipios de Santo André e São Caeta-
no do Sul.

ECOS DO FESTIVAL DE CINEMAS
A DISPUTA ENTRE A FRANÇA E A ITÁLIA

CANNES — O ante-penúltimo dia do
Festival Internacional Cinematográfico
de Cannes foi assinalado pela disputa en-
tre a França e a Itália, que favoreceu
este último com a apresentação de «Gen-
darme e Ladrãc», um filme cômico que é
também uma comédia sentimental de pri-meira ordem e um estudo social e psico-Igico digno da grande escola italiana.
Sobre o tema clássico do gendarme e do
ladrão, os dirigentes bordaram uma es-
tonteante fantasia em que se enfrentam
o talento de Totó e Aldo Fabrizi, respecti-
vãmente ladrão e gendarme. O grande
ator italiano Totó sé alteia ao nível dos
maiores comediantes do cinema mundial,

aqueles que sabem fazer rir e emocionar
com o mesmo talento.

A França apresentou um filme igual-
mente muito esperado: «Nous sommes
teus des assassins», segunda versão do
tríptico que André Cayatte concebe como
uma queixa cinematográfica em favor de
uma reforma da justiça. Depois de «Jus-
tice est faiie», que apresenta o problema
do júri, «Nous sommes teus des assassins»
é uma condenação à pena de morte. Mais
dramático e mais violento que o primeiro,
conseguiu menos no plano cinematográ-
fico. Acumulo de exemplos, dispersão de
ação, enfraquecem o filme, de interpreta-
ção dúbia, salvo por Mouloudji e Jena
Pierre Grenier.

leinedisi 4- iri

cinedistrí Ifda.
RUA DO TRiunFO, 159 - TELEFONES 36-5034 e54-3733
Telegramas ¦ CMD\sm\" - Sao Paulo - brasil

DISTRIBUIDORA DE FILMES NACIONAIS
Semanalmente frês complementes que contam com a preferencia do público;" O 6SPORT6 em imrcha""A ITMRCHA OA VIDA""Atualidades &n revista "

e ainda as grandes produções do cinema brasileiro da
cineoiA s.a
miLTon RODRieues

eme PRODüções peneton
Programando os fumes nacionais da cinedistrí, o amigo
exibidor se certificará de ter feito boa escolha.

EM FOCO
FESTIVAIy E PROPAGANDA

A propósito d» participação do Bra-
sll, no -último festival de cinema, em
Cannes, diversas correspondências, re.
portagens e telegramas reclamaram a
falta de propaganda' da empresa on
empresas interessadas.

Em bôa analise, andaram muito
'bem esses participantes. Não era lf-
cito, num conclave daquela ordem,
alardear sem um motivo pelo menos
razoável. E' a primeira vez que o
Brasil concorre com uma idéia de
simples participação numérica, cor-
diai, mundanamente cinema tográfi-
ca. Seu estilo, sua técnica, seu con-
junto artístico, sua capacidade pro-
dutiva não alcançaram um nivel ca-
paz de enfrentar os atuais leões da
cinematografia. Seria o caso daquela
assembléia de animais presidida pelos
reis da selva que, ouvindo reclama-
ções de pássaros de gaiola e outras
espécies menores, ralharam: "onde
estão vossas garras?..."

De fato, não temos aintla garras
mas simples unhas polidas, displicen-
tes, acompanhando os figurinos mais
em evidencia. Também as nossas pre-
sas apenas se prenunciam num va-
gido que reclama papas de fubá e
leite fresco. Porque propaganda, afi-
nal?
E como estamos em citações
referimos uma outra, de um ce-
leb:-e homem público da Roma anti-
ga. Catão, ao que parece. Alguém
que perguntara ao grande cidadão
porque não lhe tinham erigido ainda
uma estatua, obteve como resposta:"melhor, meu amigo, que assim seja;
é mais interessante perguntar porque
não está ali uma homenagem a quem
merece do que indagar porque ela
está..."

M. A. C.

ANIVERSÁRIOS
Hoje — NELSON DIAS, caixa da orga-nização industrial BRAFOR. — MOACIRG. SANTOS, contador da BRAFOR.
Dia 26 — FRANCISCO FLASH, gerentedo Cine Rosário. — MILTON F. B.MUELLER, dinâmico diretor da CitemaLtda ANÍBAL MACIEL* gerente daU. A. of Brasil, em Belo Horizonte.Dia 27 — EMILIO PEDUTI, diretor daEmpresa Peduti e proprietário de maisde 30 cinemas no interior, com sede em

Botucatú, onde exerce, a contento pú-blieo, o alto cargo de Prefeito Municipal.
Dia 28 — GENESIO ARRUDA, popularator patrício e produtor cinematográ-

fico — ÍTALO NELSON MASSUCHETTO,
do Dep. de Publicidade de CINE REPOR-
TER.

Dia 29 — Cap. VITAL RAMOS DE CAS-
TRO, grande empresário no Rio — Dr.
DARIO ALBUQUERQUE RANOYA, sócio
da Empresa Cine Santo André Ltda.
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As novas Instalações do «CINE ROXI
Magnífico trabalho sem perda de uma única função

»

Os espectadores do CINE ROXY, em
nossa Capital, não perderam uma única
função, durante os trabalhos que se le-
varam a efeito, da troca de uma por uma
das diversas partes da nova instalação.

Não houve, portanto, inauguração nem
festas, tendo sido a montagem desperce-
bida pelo público nas poucas horas em que
o cinema não funcionava.

A referida instalação foi fornecida pe-
la ZEISS IKON A. G. — Alemanha, e
adaptada pela Fábrica de Material Elétri-
co GLOSSOP LTDA.

Essa instalação compreende 2 Superpro-
jetores Ernemann X, com lanternas Ma-
gnascl IV, dois amplificadores Dominar L,
2 sistemas de alto falantes Hcovox WD e
constitui o que há de melhor e mais mo-
derno existente no mercado. A nova tela
plástica «Ideal» completa a instalação e,
dessa maneira, a conceituada Casa na
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Dois aspecíos colhidos após as insta-
lações finais do Cine Roxy, vendo-se,
AÒ ALTO, da esq. p/ a dir., o sr. Fran-
cisco Guilherme, contador da Empre-
sa, sr. Frederico H. Guenther, chefe
de Vendas da Glossop, sr. Cândido
Alonso Alvares, diretor da Empresa
Comercial Cinemat. S/A., Carlos Ro-
berto dos Santos Alonso, sr. Kurt
Koscher, técnico da Glossop e sr. Luiz
R. Patrima, gerente de CINE RE-
PORTER. AO LADO, o sr. Kurt Kos-
cher, posando junto aos modernos

aparelhos do Roxy.

eficiência técnica, é mais um motivo de
satisfação para a Empresa que merece,
por esse fato, as mais vivas felicitações de
quantos acompanham o desenvolvimento e
a perfeição des aparelhamentos insupera-
veis, como os que oferece a ZEISS IKON.
que, com essa instalação, renova, mais
uma vez, o seu prestígio e tradição de
antes da guerra.

Avenida Celso Garcia está novamente
aparelhada para satisfazer o gosto do pú-
blico mais exigente. A projeção e som
são insuperáveis e existem amplas reser-
vas para garantir um trabalho sem in-
terrupções.

Os cinema Tucuruvi e Vitória, da mes-
ma Empresa, entraram em reforma ge-
ral, executada com material ZEISS IKON,
ficando, assim, a Empresa Comercial Ci-
nematográfica S/A, com três casas equi-
padas para servir o público da melhor
forma possível.

; À excelência do trabalho de adaptação,
nessa reforma silenciosa que traduz, sem
reservas, uma confiança completa em sua

4»>----»%-.*%%*%----'M»_--^1 Tela sonora IDEAL
Alemã, sem costuras, sem ilhoses, lavavel, nos Cinemas:

ROXI **- VITÓRIA - TUCURUVI
Representantes exclusivos:

Fábrica de Material Elétrico GLOSSOP Ltda.
RIO DE J___N____BO: Rua Visconde de Inliaiima, 56 - 2.a
SÃO PAULO: Rna Florencio de Abreu, 438/442
Representantes em todos os Estados
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CR TICA IMPARCIAL E INDEPENDENTE
AMBIÇÃO MORTAL,
CTHIS SI DE OF THE LAW")

Produção: Warner Bros
Produtor: Saul <Elkins
Estréia: 5 de maio
Cines: ópera, Alhambra e outrosPreço: Cr- 10.00
Assunto: Drama
Duração: 74 minutos
Cens.; Proibido até 14 anosIntérpretes: Viveca Lindfors (Evelvn)Kent Smith (David Cummins)- Janis*2S® «Nadine Taylor). Robert Douglas(Philip'Cagle) e, em outros papéis, JohnAlvin, Monte Blue e Francês MorrisRealização de Richard Bare  Entre-cho de Russell Hughes — Baseado nooriginal de Richard Sale — Fotografia

de Carl Guthrie — Fundo musical deWilliam Lava (De junho, 1950) .
ARGUMENTO: David Cummins (KentSmith' é preso por vadiagem quandoperambula pelas ruas. O advogado Phi-lip Cagle (Robert Douglas) vendo a se-antigo cliente de nome Malcolm Taylordesaparecido há anos, liberta o vaga-bundo para torná-lo instrumento de ma-nobra inescrupulosa com o fim de apo-derar-se da imensa fortuna da famíliaTaylor. Depois de consertado o plano,Cummins tranforma-se em MalcolmTaylor e parte para a mansão de "Sans

Souci" de onde havia sumido mistério-samente há sete anos. Ali aparece dian-te de seu irmão Calder (John Alvim,sua cunhada Nadini (Janis Paige> e suaesposa Evelyn (Viveca Lindfors), os
quais se espantam com a surpresa daaparição de Malcom. que era odiado peloirmão, temido pela esposa e amado pelacunhada. Ninguém desconfia do em-busteiro, até que Nadini verifica não ter
ele um sinal que Malcolm tinha no pul-so,quando então ela e somente ela des-
cobre o embuste. Para que não seja des-
mascarado, Cummins propõe a Nadini
repartir com ela a fortuna/Em seguida-
porém, ele comunica-se com o advogado
Cagle, colocando-o a par dos aconteci-
mentos, ignorando que o inescrupuloso
causídico tinha Nadini como cúmplice
de sua manobra criminosa. Cagle as-
sassina Nadini atirando-a num precipi-cio afim de ficar senhor absoluto da si-tuação, passando o crime por suicídioCagle convence Cummins, que já se en-contra preocupado com a marcha dosacontecimentos, a abandonar novamente"Sans Souci", e apresenta à Evelyn umdocumento adrede falsificado pelo qualo suposto Malcolm outorga-lhe os direi-tos da herança, deixando fóra o nome doseu irmão Calder. Parte Cummins no

automóvel de Cagle que, aproveitando
um momento de descuido, aplica-lhe
forte pancada na cabeça com a coronha
do revolver, arrastando o corpo inerte, e
atirando-o ao fundo de uma cisterna.'A
seguir Cagle procura Calder que se acha
inconsolavel com a morte de sua esposa
Nadine, e insinua que ela teria sido as-
sassinada por Evelyn que a detestava

por ter sido amante de Malcolm. Cal-
der, disfarçando seus instintos- convida
Evelyn a ir em sua companhia até à
beira do precipício onde fora atirada Na-
dini e ali tenta matá-la. Nesse ínterim.
Cummins volta a si dentro da cisterna e
vê a seu lado um esqueleto, percebendo,
então, toda a trama do advogado Cagle,
pois nos ossos do braço do esqueleto ele
encontra uma pulseira gravada com o
nome de Malcolm Taylor. Depois de tre-
mendo esforço, Cummins ferido e exaus-
to- consegue safar-se da cisterna e, ou-
vindo os gritos de Evelyn que estava
prestes a ser atirada ao precipício, cor-
re em seu auxílio e salva-a das mãos
de Calder depois de feroz luta. O advo-
gado Cagle que já havia chamado a po-
licia, certo de que Evelyn seria assassi-
nada por Calder, vendo frustrado seu
plano diabólico, foge mas é atacado pelo
cão de guarda da mansão que o derruba
dentro da própria cisterna onde ele
havia atirado sua primeira vítima, mor-
rendo. Evelyn e Cummins descobrem,
então, que se amam e resolvem unir-se
para sempre- já que o destino os havia
aproximado em circunstancias tão es-
tranhas.

CRITICA: Um filme que traz a pia-teia em intensa expectativa dada as
complicações que se vêm envolvidas as
principais personagens e tambem ao am-
biente em que se desenrola, envolto em
mistério onde se aguarda a todo o mo-
mento um desfecho brutal e impressio-
nante. O cenário constituído pela
mansão de "Sans Souci" (Tudo calmo),
onde se desenrola o filme em quase sua
totalidade, impressiona pela lugubrida-
de que é bem explorada pelos magnífi-
cos efeitos de luz e pela fotografia apa-
nhada em ângulos revolucionários.
Kent Smith, com bôa mascara cinema-
tográfica, está bem colocado no papel
de vagabundo que se torna milionário.
Viveca Lindfors, linda e convincente no
papel de esposa amendrontada, tem
chance de mostrar um pouco do seu
grande talento. Robert Douglas não
convence no papel de advogado cana-
lha. A Warner conta com tipos que se
coadunam melhor. Sobresaem-se, ainda,
com bons desempenhos, Janis Paige no
papel de Nadini e John Alvin como Cal-
der, seu marido. Aparecem em pontas o
veterano Monte Blue e Francês tylorris."Ambição Mortal" realiza bom progra-
ma para qualquer público.

O DINAMO DO TEXAS
("TEXAS DYNAMO")

Produção: Colúmbia
Produtor: Colbert Clark
Estréia: 11 de fevereiro
Cine: São Bento
Preço; Cr$ 7,00 (Com outra estréia)
Assunto: Western
Duração: 54 minutos

Intérpretes: Charles starrett (SteveDrake e Durango Kid), Smiley Burnette
(Ele próprio) - Lois Hall (Julia Bekc) e,em outros papéis, Jock 0'Mahoney, John
Dehner, Gregg Barton, George Chese-
bre, Marshall Bradford, Emil Sitka eFred Sears.

Realização de Ray Nazarro — Entre-
cho de Barry Shipman — Fotografia de
Fayte Browne (De junho, 1950) .

ÍJ PROIBIDO AMAR
(MR. IMPERIUM")

Produção: Metro
Produtor: Edwin H. Knopf
Estréia: 21 de fevereiro
Cines: Metro, Roxy e Rio
Preço: Cr$ 10,00
Assunto: Comédia musical
Duração: 87 minutos
Cens.: Livre

Interpretes: Lana Turner (Fredda
Barlo)- iFJzio Pinza (Mr. Imperium),
Marjorie Main (Sra. Cabot). Barry Sul-
livan (Paul Hunter) e, em outros pa-
péis, Sir Cedric Hardwicke, Debbie Rey-
nolds e Ann Codde.

„ Realização de Don Hartman — Basea-
do no original de Edwin H. Knopf —
Direção musical de Johnny Green —
Fundo, musical de Bronislau Kaper —
Fotografia em tecnicolor de George J.
Folsey (De junho, 1951) .

PAUTA: Apresentando o cantor Ezio
Pinza este musical conta a história de um
príncipe de um país imaginário, que co-
nhece no seu exílio na Riviera italiana
uma cantora americana. Entre ambos
nasce o amor, mas a cantora volta ao
seu país e o príncipe só a encontra no-
vãmente doze anos depois. Trata-se»
pois, de um entrecho fraco que não che-
ga a agradar plenamente o espectador,
notadamente os que não apreciam mui-
to filmes musicais. Enquanto o baixo
italiano Ezio Pinza, que já foi ídolo nos
Estados Unidos, vive a figura do princi-
pe, Lana Turner se encarrega do papel
da cantora americana, e isso, da melhor
forma possivel. Os demais artistas pres-
tam colaboração apreciável. Programa
recomendável para qualquer cinema-

NOIVA DESCONHECIDA
("In lhe Good Old Sumxnertime")

Produção: Metro
Produtor: Joe Pasternak
Estréia: 7 de janeiro
Cine: Avenida
Preço: Cr$ 7,00 (com outra estréia)
Assunto: Comédia romântica
Duração: 102 minutos
Cens.: Livre

Intérpretes: Judy Garland (Verônica
Fischer), Van Johnson (Andrew Dellay
Larkin), S. Z. "Cuddles", Zakall (Otto
Oberkugen) e, em outros papéis, Spring
Byington, Clinton Suneberg, Buster Kea-
ton, Mareia Van Dyke e Lililan Bronson.

Realização de Robert Z. Leonard —
Entrecho de Albert Hackette, Francês
Goodrich e Ivan Tors — Baseada no ori-
ginal de Mikles Laszio — Fotografia de
Harry Straeling — Fundo Musical de
Georgie Stell (De Julho, 1949).

«CINE-REPORTER»
ASSINATURA

120 CRUZEIROS
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CASCALHO

I &!tâÊÊBÊMfP$X

Produção: Sul Filmes (Nacional)
Distribuição: Dipafilmes
Estréia: 11 de fevereiro
Cine: Jussara
Preço: Cr$ 1000
Assunto: Drama de garimpeirosCens.: Proibido até 10 anosIntérpretes: Norma Tamar, José Lew-

goy, Jackson de Souza, Sérgio de Olivei-ra, Modesto de Souza, Edmundo LnpesSady Cabral e outros.
Realização de Leo Martin — Entrechobaseado no entrecho de Herberto Sales— Fundo musical Walter Schultz (Deabril, 1951) .
PAUTA: Em ritmo lento e monótono,

porém, através de uma excelente foto-
grafia, este filme apresenta um drama<ie garimpeiros, com suas misérias e seus•exploradores de toda espécie. Assim, du-rante o desenrolar da ação, que sa situa
em interiores e exteriores adequados à
narrativa, "Cascalho" mostra cenas de
certo valor dramático e algum realismo
que chega a impressionar o espectador.
Ao lado de José Lewgoy, artista de va-•lor do nosso cinema- que desempenha
apreciavelmente a figura de um homem
cínico e calculista, prestam bôa colabo-
ração os artistas Norma Tamar, Modes-"to de Souza, Sady Cabral e Sérgio de Oli-
veira. E' pena, entretanto, que o autor-do entrecho do filme não tenha apro-
veitado convenientemente o romance de
de Herberto Salles, imprimindo-lne uma
linguagem cinematográfica à altura.
Conspira tambem contra o maior êxito
do filme o som, que é deficiente. A des-
peito de tudo, "Cascalho", não só por se
tratar de um filme nacional, mas tam-
bem porque demonstra intenção de
apresentar alguma coisa bôa, reaiiza
programa recomendável para qualquer
público, notadamente para cinemas po-
pulares.

NAS GARRAS DO LOBO
("LONE WOLF AND HIS LADY")

Produção: Colúmbia
Produtor: Rudolph C. Flothow
Estréia: 11 de fevereiro
Cine: São Bento
Preço: Cr$ 7 00 (Com outra estréia)
Assunto: Policial
Duração: 60 minutos
Cens.: Proibido até 10 anos

Intérpretes: Ron Randell (MichaelLanyard), June Vincent (Grace Duffy)
e, em outros papéis, Alan Mowbray, Wil-liam Frawley, Collette Lyons, Douglass
Dumbrille, James Todd e Steven Gerai.

Realização de John Hoffman — En-trecho de Malcom stuart Boylan — Ba--seado no original de Louis Joseph Van-
ce — Fotografia de Philip Tannurra —
Fundo musical de Misha Bakaleinikofí
(De agosto, 1949) .

(Conclusão da pag. 5)
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Ue preferencia, poltronas CIMO
Fabricadas pela maior e mais bem organizada indús-
tria de móveis da América do Sul, as poltronas CIMO,
anatomicamente construídas e observando as melhores
características técnicas, constituem um padrão de

qualidade sem igual. Centenas de cinemas, teatros, auditórios e
casas de diversões espalhadas por todo o Brasil, atestam as
insuperáveis qualidades das poltronas CIMO!

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

MOVEIS CIMO
cada ve» maior... sempre melhor!

SÃO PAULO
Rua Maria Tereza, 89

Matriz - CURITIBA
Rua Cajurú, 770

CURITIBA
R. B. do Rio Branco, 158

BELO HORIZONTE
Rua Cari|'ós, 101

JOINVILE
Rua São Pedro, 148 - 160

CIMO MARCA QUE É UM SÍMBOLO DE GARANTIA
HEGUI - Publicidade-

NO PRÓXIMO MÊS:
EDIÇÃO ESPECIAL DE «CINE REPÓRTER»

Noticiário completo — colaborações selecionadas — reportagenssensacionais — fatos e acontecimentos palpitantes.
Mais uma excelente ocasião para uma publicidade eficiente nocampo cinematográfico.

1

Produtos Genuínos

CEE0TEX
NO ESTADO DE SÃO PAULO PARA MAIS DE

100 CINEMAS
COM TRATAMENTO ACÜSTICO

Únicos Distribuidores autorizados da THE CELOTEX CORP.. CHICAGO E LONDRES
EMPREZA CONCESSIONÁRIA DE PRODUTOS LTDA
RUA LIBERO BADARO. 346 - 7.° andar — FONE: 32-6293 — CAIXA POSTAL. 3538 — SÃO PAULO
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¦'¦íl 1GUIA DO COMPRADOR

Os anúncios desta página são pagos adiantadamente.
• Cr$ 30,00 o centímetro.

APARELHOS DE
SOM E PROJEÇÃO

R. EKERMAN — Imp. e Exp. "Mun-

pau" — R. Cons. Nébias, 263 — Fo-
ne 36-59 23 — Tdegr. "Cinelmporf
— S. PAULO e R. Sen. Dantas, 76 —

Fone 3 2-8220 — RIO. Equipamento
completo para cinemas e estúdios.

GAUMONT-K^JLiEE
CIA. BLACK — S. Paulo: Rua Con-
Belheiro Nébias, 263 - »-°"*Lr *

Tei.: 34-87 71 — Tlgr. GAUMONT
Rio de Janoiro — Rua México, 11 —

Tei.: 52-1672 — Tlgr. RIOBLACK
CASA BLACK — Porto Alegre — Rua
dr. Flores, 19 7 — Tei. 4415 — Tlgr.

CASABL.ACK

POLTRONAS

CIMO
(Cia. Industrial de Móveis)

MATRIZ: Curitiba - Cx. Pos. 13
FILIAIS. Curitiba, Joinville, Relo

Horizonte
FABRICAS: Curitiba, Joinville, Rio

Negrinho
FILIAL EM S. PAULO: - Rua Maria

Tereza, 89 - Caixa Postal, 6612
Tei.: 52-1730 - End. Telegr.: «CIMOS»

^INE FORNECEDORA
Todo o 5.o andar do Edificio

CINEAC TRIANON
Av. Rio Branco, 181 - Tels.:

42-5111 - 52-0828
RIO DE JANEIRO

C I N E T O M
E. GUIMARÃES & IRMÃO

Marrecas, 27 - Tei. 42-1642 - Rio
Projetores ELTON VI e equipamentos

cinematográficos

OR MECÂNICA DE CONSERTOS
Reformas de Aparelhos Cinematográ-
ficos e fabricantes de qualquer de suas

peças
JOÃO CORTELLAZZO

R. Gusmões, 29 - Tei. 36-2459 - S. Paulo

K A S T R U P
RIO DE JANEIRO

Av. Franklin Roosevelt, 146-B
Fone 52-2070
SÃO PAULO

Rua Vitória, 861 - Fone: 35-4562

BELO HORIZONTE
Rua Espirito Santo, 225

CIA. P. KASTRUP — COMERCIO
E INDUSTRIA

Telegramas: «PEKAS»

Mabi Industrial Madeireira Ltda.
GUAPORE' - Est. do Rio Grande do Sul

Em S. Paulo: Exposição e vendas
DAVID CERF — Rua D. José de Bar-

ros, 337 - l.o And. - Conjunto 112
Fone: 34-2518 e 35-9327

DECORAÇÕES - -
TAPEÇARIA

Moveis - Estofamentos - Cor-
tinas - Trilhos

«CORTINAS MAESTRE»
Especialistas >

R. Joaquim Tavora, 333 - Fone: 70-3181

16 MILÍMETROS

CINE FORNECEDORA
Todo o 5.o andar do Edificio

CINEAC TRIANON
Av. Rio Branco, 181 - Tels.:

42-5111 - 52-0828
RIO DE JANEIRO

ENGENHARIA
ESPECIALIZADA

TÉCNICA CONSTRUTORA LTDA.
Sob a direção do

Engenheiro HENRIQUE TUROLLA
Projetistas e construtores do grandioso

e luxuoso
CINE VITÓRIA

Cinema e prédio comercial à rua Bàrali,
em São Caetano do Sul •

Rua José Bonifácio, 20 - lO.o andar
sala ÍOI - Fone: 83-6780

Esta seção VENDE os produ-
tos de que Você precisa e anuncia
os produtos que Você quer ven-
der.

REVISTA DAS ESTRÉIAS
(Conclusão da página 5)

A PROTETORA DO
BANDIDO

("DEAR BRAT")
Produção: Paramount
Produtor: Mel Epstein
Estréia: 11 de fevereiro
Cines: Broadway e Piratininga
Preço: CrS 10,00
Assunto: Comédia
Duração: 82 minutos
Cens.: Livre

Intérpretes: Mona Freeman (O Mi-
riam), Billy De Wolfe (Albert) — Ed-
•ward Arnold (Senador Wilkins), Lyle
Bettger (Baxter) e, em outros papéis,
Mary Philips, Natalie Wood e William
Reynolds.

Realização de William A. Seiter —
Entrecho de Devery Freeman — Foto-
grafia de John Seitz — Fundo musical
de Van Cleave (De junho, 1951) .

MASSACRE
("OH! SUSANNA")

Produção: Republic
Produtor: Joseph Kane
Estréia: 11 de fevereiro
Cines: Bandeirantes, Paratodos e

outros
Preço: Cr$ 10,00
Assunto: Western
Duração: 90 minutos
Cens.: Proibido até 10 anos

Intérpretes: Rod Cameron* Adran
Booth, Forrest Tucker, CJhill Wills, Wil-
liam Ching, Jim Davis, Wally Cassell,
James Lydon, Douglas Kennedy. William
Haade, John Compton, James Flavin,
Charles Stevens e outros.

Realização de Joseph Kane — Entre-
cho de Charles Marquis Warren — Fo-
tografia de Jack Marta — Fundo musi-
cal de R. Dale Butts (De março, 1951).

PARA ORD3NTAR • PARA INFORMAR

CINE-REPORTER

BANDIDO ROMÂNTICO
("THE LADY AND THE BANDIT")

Produção: Columbia
Produtor: Harry Joe Brown
Estréia: 11 de fevereiro
Cines: Art Pálace- Rosário e outros
Preço: Cr$ 10,00
Assuneo: Aventuras
Cens.: Proibido até 10 anos

Intérpretes:. Louis Hayward (Dick:
Turpin), Patrícia Medina (Joyce Gree-
ne), Suzanne Dalbert (Cecile), Tom
Tulíy (Tim King) e, John Williams, Ma-
lu Gatica, Alan Mowbray- Lumsden Ha-
re, Barbará iBrown, Malcolm Keen, Sta-
pleton Kent, Sheldon Jett, George Bax-
ter, Ivan Triesalt. Norman Leavitt e
Frank Riecher.

Realização de Ralph Múrphy —- En~
trecho de Robert Libat e Frank Burt —
Baseado no original de Jack de Witt e
Duncan Renaldo — Fotografia de Henry
Freulich — Fundo musical de George
Duning (De setembro, 1951) .
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EM 54 O FESTIVAL, DE
CINEMA NO BRASIL

INSTITUÍDA A COMISSÃO^ORGANIZA-
DORA

Segundo nota divulgada pela Agência
Nacional o Ministério da Educação e o
das Relações Exteriores tomaram as pri-
meiras providências para a realização, em
1954. do Festival Internacional de Cinema
do Brasil.

Os titulares daquelas pastas, respecti--vãmente ministro Simões Filho e JoãoNeves da Fontoura, em portaria assinada-conjuntamente, deram caráter oficial aoreferido certame, criando desde já a Co-missão Preparatória que se encarregará
de redigir-lhe os* estatutos e propor asmedidas iniciais para a sua realização na-
quele ano.

A decisão em apreço levou em conside-
ração a importância que representa- o ci-rnema na vida cultural moderna, quer noaspecto artístico, quer no educativo e no•documental.

Além disso, os festivais cinematográfi-
«os proporcionam ensejo de intenso inter-câmbio artístico, científico, educativo ecultural e despertam o maior interesse tu-ristico.

Cabendo ao governo estimular todas as«tividades culturais e bem assim dar-lhesa assistência necessária para que possamrealizar plenamente seus objetivos, não
poderia deixar assim de cooperar para oêxito daquele importante certame interna-cional.

JULIO LLORENTE
Amanhã, dia 25, é a data natalicia ãosr. Julio Llorente, figura de destaque

nos meios cinematográficos, chefe damais importante rede ãe cinemas de SãoPaulo, que conta com cerca de 50 casasde espetáculos. Cavalheiro ãe excelsas-virtudes, personaliáaáe marcante nos
nossos mais elevados meios sociais e
econômicos, o aniversariante vencerá
mais etapa ãe realizações, em sua tra-
ietoria fecunda de iniciativas, onde se
desenrolam os mais sugestivos lances ãe
progresso da cinematografia nacional.
Senhor ãe um largo circulo de relações
sociais, nos setores mais representativos
de nossa formação cultural, Julio Lio-
rente receberá, por parte ãe amigos e
aámiraãores, de todas as camadas, os
votos mais expressivos de felicidades,
aos quais CINE REPÓRTER- se associa,
num legitimo preito ãa homenagem que
consagra ao ilustre aniversariante. -

INAUGURADO O CINE SAO
JOÃO EM NOVO PRATA

Teve lugar no dia 11 do mês de Abril,
na cidade de Nova Prata, Estado do Rio
Grande do Sul, as solenidades de inaugu-
ração do Cine São João, de propriedade dà
.firma Irmãos Perin.

Estão, portanto, de parabéns os Irmãos
Perin, com a inauguração, dessa nova casa
de espetáculos que constituirá, sem dúvida,
um dos principais atrativos do laborioso
povo de Nova Prata.

CINE MARIANA
Completamente reformado, acha-se fun-

cionando a contento do público, o CINE
MARIANA, situado à rua General Gur-
gel, 157 (Ponta do Caju), no Rio de Ja-
neiro. ;

Os proprietários desta casa de diversão
— «CASA DE SAO LUIZ PARA A VE-
L-EÍICE», dotaram a sua cabine do exce-
lente aparelhamento duplo de projeção e
som -CINISTOM*., de fabricação dos srs.
E. Guimarães &• Irmão, que vem obtendo
•os mais extaraordinários resultados.
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PROJETOR PHILIPS, TRANSPORTAVEL, DE
35 M/M, DE SOM E PROJEÇÃO INSUPERÁVEIS.

Uma nova concepção em cinema profissio-
nal transportável. Equipamento cinemato-

gráfico para exibição de filmes de 35 m/m,
dotado de caixas à prova de togo, com ca-

pacidade para 600, 1200 c 1800 metros de
filmes. Pode levar-ec para qualquer parte.

Monta-se e desmonta-se com a maior taci-
lidade. Ideal para instituições de cultura e
de ensino, associaçõ--. sanatórios, clubes
e cinemas profissionais até 500 lugares.
Serviço de assistência técnica e Filiais co-
brindo todo o território brasileiro.
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PROJEÇÃO E SOM PHILIPS INSUPERÁVEIS

S.A. PHILIPS DO BRASIL

FILIAIS

\

D.;to da Cin.ma. — Praça Maná, 7-12.* andar-Toi. 23-1870
Caixa Postal 1489 — Rio do Jcnolro

Sflo Paulo: Alameda Clovoland. 584 — C. Postal 147-B — toi. 52-1121

Bolo Horizonte: Rua Curitiba, 742 - Caixa Postal 318 — Toi. 2-5986

Porto Alogro: Rua Gon. Câmara, 38/40-Caixa Pcstal 122 — Tal. 8089

Rociffo: Rua Vigário Tonaria, 55 — Caixa Postal 612 — Talafono 9331

Para consultas e infor-

mações mais detalhadas,

envie o cupão ao. lado.

¦

/—^f Nome .

(Q/))% Cidade

WAtmêl . i .
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8 CINE-REPORTER

VISITA DE IMPORTANTE
DIRETOR DA PHILIPS AO

BRASIL
Há alguns dias encontra-se entre nós

Sr. H. Opdenberg diretor do Grupo In-
dustrial de Eletro-Acústica das conheci-
díssimas Fábricas de Philips em Eindho-
ven, Holanda, que realiza através da
América do Sul uma viagem de inspeção.

O sr. Opdenberg, cuja esfera de ativi-
dades abrange também o campo de gra-
vações cm filmes e projetores de cinema,
ficou grandemente impressionado com o
gigantesco desenvolvimento do nosso
País, especialmente no que diz respeito
ao potencial industrial de São Paulo. O
luxo e as audaciosas linhas arquitetôni-
cas, bem como as instalações internas,
dos nossos cinemas, quer do Rio de Ja-
neiro, quer de São Paulo, causaram-lhe
forte impresso.

Os projetores de cinema Philips, que
foram alvo de especial admiração por
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O sr. H. Opdenberg
parte dos visitantes aos vários festivais
internacionais de cinema, em Locarno,
Cannes etc, acham-se instalados em mi-
lhares de cinemas pelo Mundo, inclusive
o Brasil.

O espetacular desenvolvimento da in-
dústria cinematográfica da Philips tem
acompanhado o crescimento das indús-
trias Philips em geral, que atualmente
empregam um quadro de funcionários de
cerca de 100.000 pessoas, em vários
países do mundo.

É digno de especial atenção o fato de
que a Organização Philips sempre teve
por princípio aliar os seus interesses aos
dos países onde tenha se estabelecido. As
suas fábricas nacionais, tanto no Brasil,
como em muitos outros países importan-
tes, são a prova desta política.

ANTENAS CARIOCAS
PORTA ABERTA

Nenhum expressão definiria tão bem a
simpatia irradiante do diretor da Fox Fil-
me. no Brasil, sr. J. C. Baveta. Seu cara-
ter, sua ilustração, sua fidalguia lem-
bram as cristalizações expontâneas de
uma natureza privilegiada, que se reflete
no acolhimento sincero de todas as suas
relações. Esta a nossa impressão, visitan-
do-lhe em seu escritório, francamente es-
cancarado, como um exemplo contra a ri-
gidez massiça dos gabinetes fechados, de
voltagem suspeita. Enérgico, sem arrogân-
cia; cordial, sem afetação; tolerante, sem
servilismo e brasileiro, de coração, Bave-
ta poderia editar, como Carnegie, um ou-
tro «Como conquistar amigos». Em suma,
como se diz em nossa giria tão pitoresca:
Baveta é nosso. Coluna de um intercâm-
bio de cultura, Baveta realiza esse mila-
gre de uma produção permanente de su-
cessos, que simboliza uma vitória final de
sua personalidade.

Regressou dos Estados Unidos, onde
permaneceu dois meses, o sr. Enrique
Baez, diretor geral da U. A. of Brasil,
viajando em companhia de sua excelen-
tissima esposa.

No dia 15 do corrente, procedente da
Itália, onde se demorou dois meses, tra-
tando de negócios, regressou ao nosso
país o sr. J. B. Nunes Ferreira, diretor da
«Cine Fornecedora».

Seguiu para os Estados Unidos, no dia
13 deste mês, o sr. J. E. Mc Conville,
diretor geral da Columbia, em nosso país.

Completou mais um aniversário, no dia
16 do corrente, o sr. dr. Mario Carpinelli,
alto funcionário da Art. Filmes S/A.,
desta capital.

PARÁ PROPAGAR
A PRODUÇÃO,
A DISTRIBUIÇÃO,
E A EXIBIÇÃO,

CINE REPÓRTER
O Sr. Opdenberg veio ao nosso País a

fim de presenciar de perto as atividades
do Departamento de Cinema da S. A.
Philips do Brasil que, sob a entusiástica
direção do Eng.o Fabian Epstein, situou-
se em plano de destaque.

Fomos informados pelo Sr. Opdenberg
dos novos desenvolvimentos nos proje-
tores de cinema, frutos dos trabalhos de
eminentes cientistas que pesquisam nos
laboratórios Philips, com o fim de con-
tinuar essa Organização o aperfeiçoa-
mento de seus equipamentos cinemato-
gráficos.

24 de Maio de 1952

SR. EXIBIDOR
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poltronas"BRASILEIRA"
em madeira ou estofadas
Peça preços e condições a

7 de Abril, 125-S.Paulo
Evaristo da Veiga, 16-Rio

1375 Arcu-Art—i

Faz anos Antenor Teixeira
A família de CINE REPÓRTER

está de parabéns. ANTENOR TEI-
XEIRA, diretor e fundador desse or-
gão número um da cinematografia
nacional, aniversaría na data de ho-
je. Autêntico esteio das aspirações da
sétima arte, no Brasil, o aniversa-
riante vê decolar, em vertical, mais
um helicóptero de suas atividades
realizadoras nos setores mais altos
de nossa paisagem social e no seio
de uma familia que o idolatra.
Nenhuma outra satisfação poderia
invadir o espírito de seus colabora-
dores, amigos e correligionários, co-
mo esta de manifestar o reconheci-
mento sincero por sua convivência
amiga, sempre derramando as ein-
tilações de sua inteligência, caráter
e, sobretudo, de uma fina sensibili-
dade que registra todos os tons de
uma camaradagem cada vez mais
rara. Jornalista da velha guarda,
diplomata por . instinto, cavalheiro
impecável ANTENOR TEIXEIRA,
durante estas vinte e quatro horas
só terá tempo, talvez, de manter
aquele seu sorriso com que soube
conquistar um mundo de simpatias
e afeições, em meio às demonstra-
ções de carinho e apreço de suas in-
contaveis relações sociais.

Poltronas Bnnron
PROPORCIONAM CONFORTO

MODERNO AOS FREQÜENTADORES
DE CINEMAS E TEATROS

As luxuosas e super confortáveis Poi-
tronas de Aço e Estofadas Brafor são

construídas com a técnica mais avan-
cada do mundo. Obedecendo a um

formato anatômico cientificamente es-
tudado, oferecem maior conforto, resis-

tencia e durabilidade — razão pela
qual são preferidas para maior bem

estar do público nos mais modernos
e suntuosos cinemas* e teatros dò país.
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RUA SETE DE ABRIL, 125 — SAO PAULO
RUA MÉXICO, 21-A — RIO DE JANEIRO
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