
:.-;';..--''í *•'.•." .7 :''-.,,.';- .; f.«-»'^—i*^ 
' ¦>•'*-¦"•",'- 'V "'"'-"¦.-¦¦!-'.';;"?¦•-:'-'-' " ¦'¦!''•'••' "-'.".'"'-• •'^;- '¦*-'? ,;*.'* '¦'¦.''.' •'"'..>>-.v..'.--V:.,: .-¦*-*. ¦ ->'-'„.'.-^*'•'¦¦ :*'-.': r ,r * *' . >

.^BBBBBsfc' 
' 
MM+W ~

^9/ Cr .^BsV m¥LmW

¦¦ M to ^ . 
bt*A 

¦¦ MbA**^ |%Hipi%¦BBBl flBBH amWWwámWWW k fi ÃM BBB BBkaai BBl bbb âBr^^b\ BBf^BBl BBl BBa^L bbT^bbI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦bbb \\\\\\^^^^^^^^^^^^^^^m\\\\\\W+\\\\\\W ^_~ f .„ ____^ BBeV^BBY I bb1 bbmbbbf ¦¦ wB L^bbT ¦¦ bbbbi bbl_^bW

gre;

SEMANÁRIO CINEMATOGRÁFICO

«CINE REPÓRTER» NA CAPITAL FEDERAL
Nomeado Diretor da nossa Sucursal o Jornalista Costa Cotrim

Ampliando a rede de suas atividades jornalís-
ticas, às quais se subordinam os mais palpitantes
aspectos da realidade cinematográfica. CINE RE-
PORTER convidou o brilhante jornalista COSTA
COTRIM para assumir a direção de sua sucursal na
metrópole federal.

E* com imensa satisfação que registamos a acei-
tação do ilustre profissional para esse cargo que, sob
a sua eficiente orientação/ despertará nos mais cre-
denciados setores da cinematografia novos lances
de interesse e sugestões capazes de oferecer nuan-
ces inéditas nos intercâmbios da Sétima Arte.

Com essa nomeação. CINE REPÓRTER fixa uma
base de operações positiva no quadro das exigências
atuais do campo cinematográfico, especialmente le-
vando-se a conta a competência e o dinamismo de
Costa Cotrim, já evidenciados, sobejamente, em inu-
meros turnos de sua exepcional atividade.
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Sr. Costa Cotrim

O ULTIMO ESPETÁCULO
DO CINEMA DOURADO DE

SÃO PAULO
Nem tcda a gente sabe que, há dez

anos, ou seja, em 1945, o prédio Marti-
nelli foi vendido em condomínio. Nessa
transação, tomou parte o Banco da_Amé-
rica que açambarcou toda a área com-
preendida pelo pavimento térreo, da qual
faz parte o "Cine Rosário".

Não seria demais lembrar que essa
casa de espetáculos liderou, em determi-
nada fase, as mais requintadas apresen-
iações da Sétima Arte, em São Paulo.
Entre outras características de classe,
quando da visita do Príncipe de Gales
à metrópole bandeirante, foi o "Rosário"
o cinema que mereceu a honra de sua
presença.

Acontece que, desde a época da venda
do Mariinelli a Cia. Senador entrou em
demanda com o Banco da América, cujos
interesses exigem a utilização da área
ocupada pelo "Rosário". E essa questão,
finalmente, teve o seu desfecho, recen-
temente, favorável ao Banco.

Em conseqüência, o "Rosário" deu sua
última exibição no dia 24 de Julho p.
findo.

Nestas linhas, que registram o fato,
rendemos as nossas sinceras homenagess
ã Empresa Cine Brasil, srs. Ary . Lima,
Benjamin Finemberg, Cap. Dagliolo e
Cia. Cinematográfica Serrador, que, su-

,. foram os empresários dã
de espetáculos.

Casou-se
A NKIT O

Anquises Pinto, o popular cômico
Ankito, casou-se, no dia 18, com Valen-
tina Godói, na Igreja de São Judus Tha-
deu. Ankito conta 30 anos e a noiva 18.

Inaugurada, em Moscou,
a primeira tela de
CinemaScope

MOSCOU - Foi inaugurada no cinema"Artisiic", desta capital a primeira tela
de "Cinemascope". Dentro de alguns
dias, será instalada uma tela semelhante
na sala do "Udarnik". A tela do "Artis-
tic" foi fabricada na França. A concor-
rência do público á sessão de inaugu-
ração foi muito grande. Os moscovitas
ficaram impressionados com o sistema
de estereofonia, que compreende 72
alto-falantes.

Premiado o filme
«CASANOVA»

PARIS — O júri da Terceira Semana
Internacional do Filme em cores reali-
zado em São Rafael, conferiu o grande
prêmio com medalha de ouro da cidade,
à co-produção franco-italiana "Casano-
va", "pela qualidade de sua "mise" en
scene", suas cores e *süa interpretação'.

O prêmio da melhor direção foi dadf
a Giuseppe de Santis, pelo filme "Jour
d'Amour", o de melhor interpretação
masculina a Carlos Thompson, argentino,
pela sua encarnarão de Franz Liszt em"Fogo Mágico", o de melhor interpreta-
ção feminina a Gisele Pascal, francesa,
pelo seu DaDel em "Mademoiselle dc
Paris".

0 Cine Republica inaugura a maior tela do mundo!
Raro e feliz fia-

grante do mais re-
tumbante aconteci-
mento social cine-
matográfico destes
últimos tempos: a
inaugu ração da"maior Jtela do mun-
do", no cine "Repu-
blica", vendo-se os
srs. Herminio Fer-
reira Filho, Oscar
car Ferreira e Pau-
Io Sá Pinto, direto-
res das Empresas
Paulista Cinemato-
gráfica e Cinemato-
gráfica Sul, esia úl-
tima proprietária
da casa de espeta-
culos onde se verifi-
cou o notável em-
preendimento, que
despertou o mais vi'
vo entusiasmo em
todos os grandes
centros da cinema-

tografia mundial.
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Direção e propriedade:
ANTENOR TEIXEIRA

Redação e Secretaria
M. AYRES DA CRUZ
Avenida Ipiranga, 1071

10.» andar - 3alas 1010, 1011 e 1012
Telefone: 35-2970

Caixa Postal n.» 1956
SAO PAULO

Oficina GRAFICA CINELÂNDIA
Rua Vitória. 93 - Fone: 34-2604

SUCURSAL NO RIO DE JANEIRO :
Rua Senador Dantas. 19 - 4." andar

Diretor : COSTA COTRIM

represe: rr antes
Porto Alegre: -- J. S. Ribeiro

NO EXTER1 "R
Nova York: M. Girão Jr.

Buenos Aires: — Chás de Cruz
Hollywood: Dulce D. Brito

Quer casar com
MARIA FELIX
o editor
MANUEL ALONSO

HAVANA — O jornal «Alerta» publi-
ca uma nota em que diz que a atriz mexi-
cana Maria Felix respondeu «.devo pensar»,
quando «um editor dt- noticiários e produ-
tos cinematográficos lhe propôs casamen-
to-.

Embora não sc identifique o editor,
sabe-se que :i nota se refere a Manuel
Alonso, dix*etor do Instituto Nacional Cine-
matográfico, que acompanhou Maria Felix
durante sua estada em Havana.

A atriz mexicana se encontra nesta ci-
dade há duas semanas e esteve aparecendo
em programas de cabaré, teatro e televi-

Não foi possivel localizar a atriz ou
Alonso, para confirmar ou desmentir a
noticia.

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS

Dia 31 MANOEL R. NETO, gerente do
Cine Candelária.

Dia Io (Agosto) — ANTÔNIO ABBUD, só-
cio da firma Irmãos Abbud, proprietária dn
Cine São Sebastião, de Taquaritinga.

Dia 2 LIVIO BRUNI, distribuidor de fil-
mes, com sede no Rio de Janeiro.

Dia Transcorrerá, nessa data, n ani-
versaria nalalicio do sr- LIVIO MELLONE, di'
retor da. BRAFOR, em São Paulo. Personali-
dade destacada nus altos setores da indústria
cinematográfica o que se aliam as virtudes de
perfeito cavalheiro, o aniversariante será alvo
de inúmeras manifestações de simpatia e apre~
ço da parte de seu elevado número dc amigos
e admiradores.

Dia 5 — JOSÉ SPADACCIA. empresário do
Cine Paz. em Valinhos-

DOLORES DEL RIO
voltou a Hollywood

HOLLYWOOD — A estrela Dolores
dei Rio voltou a Hollywood, depoip de
12 anos de ausência, e declarou logo
após o seu desembarque que nunci' foi
nem é comunista.

Disse Dolores que houve certa "con-
fusão" há nove meses a respeito de suas
supostas inclinações esquerdistas, quando
solicitou um visto para vir a Hollywood
trabalhar num filme. Como as autorida-
des demoraram em lhe conceder o visto,
uma parte da imprensa mexicana "'fêz
"conjecturas apressadas".

Observou, no entanto, Dolores dei Rio.
que o visto nunca lhe foi negado e que.
três meses depois, a Embaixada Ameri-
cana no México a informou de que o
visto estaria à sua disposição e que po-
deria viajai* para os Estados Unidos quan-
do desejasse.

Dolores dei Rio veio a Hollywood as-
sistir ao casamento de um amigo, tendo
sido a madrinha da noiva. Marcela Cul-
lerv. do México.

Dolores passará uma semana etr> Hol-
lywood antes de retornar ao México,
onde está fazendo mais um filme.

CINEDISTRI LIMITADA
COMPANHIA PRODUTORA E DISTRIBIDORA DE FILMES NACIONAIS

RUA DO TRIUNFO. 159 — FONES: 34-3733 — 36-5034

Telegramas: "CINEDISTRI"' — SÃO PAULO — BRASIL

cinedistri
AGE ti TES EM:

RIO DE JANEIRO — PORTO
ALEGRE — BELO HORIZON-
TE — RECIFE — SALVADOR
(Bahia) — CURITIBA — BO-
TUCATÚ — RIBEIRÃO PRE-
TO — SÃO JOSÉ DO RIO

PRETO

— +¦ —

Semanalmente cinco com-
plementos que contam com
a preferência do público:

"O ESPORTE EM MARCHA"
"A MARCHA DA VIDA"

ATUALIDADES EM REVISTA""BRASIL NA TELA"
"REVISTA ESPORTIVA"

EM FOCO
UMA ENTRE OUTRAS CAUSAS

As principais causas que têm determi-

nado a inferioridade de nossa produção
cinematográfica, se considerarmos só-

mente ò seu relativo volume, é assunto

para muitos estudos e considerações.
Contudo, alguns aspectos de sua apresen-
tação fornecem elementos capazes de

conduzir a uma apreciação normal e fã-

cil de perceber.
Entre outros motivos que influem nas

confecções de nossos filmes, poderiamos
destacar o da preocupação geral de ex-

piorar temas engraçados, de fãcil compre-

cnsão e aceitação. A rigor, não poderia-
mos localizar essa disposição no' capítulo

da exploração de comédias. ainda . que
seja este o estilo preferido. A comédia,

afinal, considerando-se as recargas de es-

p*rito que as mesmas envolvem, é o esti-

lo que se explora mais em todas as cul-

turas e sempre condicionado ao ritmo das

ondas de civilização que acariciam o

gosto, o espírito comum, de sobrevivên-
cia. Nosso cinema, entretanto, se expio-
ra a comédia sempre comete o vício de

der rapar para todas as variações do que
é mais vulgar, aproveitando todas as so-
bras e novidades do calão e, ainda mal»,

aproveitando os mais altos e baixos «tics*v
de uma malícia despropositada.

Essa preocupação inicial e, depois, a
outra, a de ver a película aceita, sem
analises, visto ser a sua linguagem de-
masiado accessivel e, portanto, seguida

de lucro certo, por isso que, «todo mundo

compreende e gosta», envolvem a mente

de produtores e diretores imediatistas

que ignoram ou fingem ignorar a preca-
Giedade de tudo quanto é fácil demais,

que não causou empenho, seriedade, es-
tudo e, afinal, uma realização digna das
verdadeiras consagrações. Contamos a

dedo as produções sérias do nosso cine-
me, as quais, no entanto, causaram mais
lucro, além de respeito e simpatia.

E' um dos vícios nossos o de trabalhar

pouco para ganhar muito. E. não hã de
ser, por enquanto, uma critica a esses mé-
todos, que irá modificar o panorama de
nossa produção. Para os «sábios» melhor

diríamos «sabidos», que se arrojam ou ar-
voram em procuradores do gosto popular,
quem pensa de maneira diferente é e se-
rá sempre o «trouxa». E, assim, ainda ve-
remos muitos lastros dessa produção, que
só o tempo será capaz de arrazar. . .

M.A.C.

Selecionada linha de filmes nacionais de longa me-
tragem para cumprimento da lei de obrigatoriedade.

"CINE REPÓRTER" é a pu-
blicação por excelência da

classe cinematográfica.

CINE-REPORTER
-*•_..-•¦
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PAULO SA PINTO
e o

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA SUL LTDA.
cujo dinamismo deu à São Paulo,

no Cine Republica,

a maior tela do mundo!

FRANÇA FILMES DO BRASIL S/A.
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EMPRESA CINEMATOGRÁFICA SUL

e aos seus diretores, pelo mais recente

de seus empreendimentos em prol da

grandeza da cinematografia brasileira,

inaugurando no «Cine República»

a «MAIOR TELA DO MUNDO»

homenagem

de ).. .:

UNIVERSAL FILMS S. A.
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SÃO PAULO NA VANGUARDA DA CINEMATOGRAFIA MUNDIAL :

0 CINE REPÚBLICA INAUGURA A MAIOR TELA DO MUNDO!
Repercussão fora do Brasil da oportuna iniciativa da Empresa Cinematográfica
Sul Ltda. — Quando se lembra a atuação do snr. Paulo Sá Pinto, Diretor da Em-
presa, no desenvolvimento da cinematografia no Brasil — Como se deu a inaugu-

ração da maior tela do mundo — Outras notas.

Este semanário já teve ocasião de re-
gjstrar inúmeras vezes as vantagens
advindas com a adoção do CincmaScope
pela indústria de cinema. Com o Cine-
maScopc. é justo reconhecer, ganhou o
cinema em seus três campos distinto";
de atividade, como sejam a produção,
distribuição e exibição, um poderoso
aliado que lhe trouxe notável soma de
recursos que agora se evidenciam com o
progresso vertiginoso que todos notam
no negócio.

Aos produtores, dou o CinemaScopc
a vantagem de contar corn um processo
maravilhoso na confecção de películas,
melhor aproveitamento das histórias e
possibilidades de lançar com menor rs-
paço de tempo, novas "estrelas", novos
nomes que se confirmam agora como
autênticas atrações de bilheteria.

Aos exibidores. beneficiários diretos
do CinemaScope. este lhes deu um públi-
co entusiasta que. lotando as casas de
espetáculos, proporciona uma notável
movimentação dessas fontes de diversão
que, vazias, morti ficam todos aqueles
que não olham o cinema apenas com o
intuito de amealhar lucros, mas também
conquistar posição no setor que escolhe-
ram Dará desenvolvimento de sua capa-
cidade pessoal.

Até o surgimento cheio de êxito do
CinemaScone, a cinematografia vinha
desenrolando seus dias sem maiores no-
vidades. Aqui e ali uma casa nova era
construída, adiante um filme conseguia
renda "record", nada de importante co-
mo se vê, simples rotina de um negócio
complexo. Com o CinemaScoDe o pano-
rama mudou por completo. Os grandes
estúdios de Hollvwood prepararam-se
para a nova batalha e venceram, man-
dando-nos filmes de superior qualidade
artística. Vieram as lentes anamórficas.
o som estereofônico, esse maravilhoso
som estereofônico aue nos dá a alta fide-
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O sr. Paulo Sá Pinto recebe os cumpri-
mentos do sr. Antenor Teixeira, diretor

de "Cine Repórter

lidade na reprodução dos diálogos, rui-
dos e fundo musical das películas, e uma
série de inovações valiosas.

SURGEM AS TELAS GIGANTES
Os cinemas de grande capacidade de

lotação, com a chegada do CinemaScope.
exigiram de seus proprietários maior

cuidado com referência ás suas telas.
Para maior conforto e visibilidade do
público freqüentador das salas de espe-
táculos, surgiram as telas gigantes. Em
todas as partes do mundo, exibidores
movimentaram-se para dotar seus cine-
mas com as telas que na realidade pu-
dessem trazer para seus espectadores
aquele conforto e visibilidade de que fa-
Íamos. Naturalmente entre esses exi-
bidores, os mais progressistas compre-
enderam logo a vantagem de adotar
verdadeiras telas gigantes e a disputa
ficou interessantíssima. Até agora, essa
fascinante competirão teve por campo o
mercado interno. Era São Paulo com O
Cin« Reoubüca e o Rio de Janeiro corn
o Palácio. Depois surgiram as telns ei-
gantes do Azteca e do Imperator, su-
nlantando a última oue mencionamos.
Foi quando o assunto deixou de ser aoe-
nas dos exibidores brasileiros e trans-
formou-se numa d;souta internacional d"
admiráveis resultados para o público de
cinemas de todo o mundo.

SÃO PAULO NA VANGUARDA

Todos que lidam com a cinematográ-
fia no Brasil, não desconhecem que São
Paulo representa em nosso mercado in-
terno sessenta por cento do nróprio mer-
cado. Na cidade de crescimento mais
rápido do mundo, estão plantados os ei-
nemas de aue nos orgulhamos. Entre
eles o majestoso Cine Republica da Em-
presa Cinematográfica Sul Ltda.. com-
panhia aue inscreveu seu nome entre
as pioneiras do comércio de exibição do
país, mercê de suas iniciativas arrojadas
É com júbilo que "CINE REPÓRTER",
órgão da cinematografia no Brasil, re-
gistra mais uma iniciativa brilhante da
Empresa presidida pelo e?pírito dinâmi-
cr. dc Paulo Sá Pinto.
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Ao alto Grupo de altas personalidades do set cinema-
togrãfico, vendo-es, da esq. para a dir., os srs. Antenor
Teixeira, Hermantino Coelho, Osvaldo Massaini, dir. da
Cinedistri, Agostinho Mazza a Orlando Nasi (de "A

Gazeta" e chefe de publicidade da Foxj — Ao lado —
O dr. Florentino Llorente e esposa, ao serem recebidos

pelo sr, Paulo Sá Pinto.

30 de Julho de 1955 CINE-REPORTÍB — 5 —
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Vem o Cine Republica de inaugurar a
maior tela do mundo para projeção de
filmes em CinemaScope. Concorre assim
o CinemaScone para o desenvolvimento
do negócio da exibirão, e o ^az de ma-
nrira categórica. F«t5o en^o^í^os neste
momento, os «"rs. Paulo Sá Pmto e os
Piro*nrof dp TTr>í"r>r<:al e da Fox Filme
do Brasil, êstcs últimos grandes produto-
res dr> i-.pTiVnTn'; r>f>lo novo nrocesso e
que naoiteJe cm^ma têm efetuado seus
maiores lançamentos.

A NOITE DE INAUGURAÇÃO

Marraria r»»ra o dia 7 rio itilho O. nas-
sarin <"nj risnlirarlq p»«n»1n Hr>tp. á no»*e,
a innufuraeão -^a m^lor tela do nvin^o.
pypc^ntf»; o<-4pvqiTi inúmp''is convid**rins
P ptnic^q ria Fmnrêza. ac,=im como altas
autoridades federai"? estaduais e munici-
pm*«:. Frs nina í->oí+« de festa nnra a
cinematnrráf,'a hi-a«dl«Mt*a p nnrHoul°r-
nipnfp para os cinomato<*ranstas rio São
Pauto, nue viam naouele acontecimento,
realizada por um de ppus pioneiros, uma
asniraeão das mais justas.

Sorridente, o sr. Paulo í?á Pinto era
um homem f*»líz nu» recebia s°"«: enn-
vidados e mostrava-lhes as den«ndêneiat;
de seu cinema, dando explicações valio-
sas sobre a tela instalada e os benefícios
que traria nara as exibições de filmes
em CinemaSroDe. Paulo Pá Pinto falava
de seu público, do púhlico que vem
acomoanhando com entusiasmo as suas
iniciativas e t^m colaborado com seu
inestimável aoôio para que as mesmas
atiniam o êxito devido.

Do r>rograma da noite de gala vivida
pelo Cine Republica, orgulho da cinema-
tografia na paulicéa. constavam um do-

comentário nacional filmado pelo sis-
tema de Primo Carbonari, Amplavisão,
"shorts" documentários produzidos em
CinemaScope constando de viagens pela
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Rudi Gottschalk, diretor da Universal, Lo-
thar Oppenheimer, diretor da França Fil-
mes c Peter Schwab, representante da Lon-
don Filmes no Brasil, em animado «bate-

papo», na sala de espera do Republica.

Itália, Paris e os maravilhosos Alpes Sui
ços. Como filme principal foi projetado
a comédia da Fox, "O Mundo é da Mu-
lher" (Woman's World), estrelado pov
Clifton Webb, Arlene Dahl, Van Heflin,
June Allyson, Cornei Wilde e Lauren Ba-
call. Dirigido por Jean Negulesco.

No dia seguinte o público da capitai

paulista teve ocasião de conhecer de per-
to a maior tela do mundo instalada no
"Cine Republica e assistiu, demonstrando
a melhor aceitação e apreciável entusi-
asmo, ao filme da Universal, em Cine-
maScope, "Atila, o Rei dos Hunos", es-
trelado Dor Jeff Chandler, aue al;ás veio
a constituir-se num evito do bilheteria.

A reportagem de "CINE RFPORTFR"
presente ao grande acontecimento pôde
anotar a emoção de todos quando, ao
penetrar na imensa e bem decorada sala
de espetáculos do Cine Renublica, se
viam diante da maior tela do mundo.
Muitos cinematografistas presentes con-
fidpnciaram ao repórter de seu verda-
deiro entusiasmo naquela no't.e e um
deles teve a seguinte expressão a res-
peito do evento:

— Nesta noite orfnlhò-me de ser um
cin°matof»rafista brasileiro !

Com isso oneria narabenispr Paulo Sá
Pinto e demais diretores da Emorêsa Ci-
nematofráfica Sul Ltda. e também aos
seus colpeas de todo o Brasil, por sabe-
rem no tempo devido tomar a dianteira
nesse maravilhoso camoo de atividades
que o CinemaScope abriu nara todos.

LEMBRANDO PAULO SA PINTO
Ao escrever esta reportagem temos em

mira fazer justiça a um homem. Reco-
nhecer os atos generosos, as boas inicia-
tivas e o espírito de luta e progresso de
um homem, é dar-lhe uma grata satis-
facão. ' Uma verdade aue ninguém des-
conhece. A pura verdade, acrescentamos
nós. Esse homem que agora homenagea-
mos com o nosso sincero elocio aqui re-
gistrado, chama-se Paulo Sá Pinto e é a
cabeça pensante da Empresa Cinemato-
gráfica Sul Ltda.

<^%%%%%^^y»%^»+%%^l»^»\»%V%»»»»%%»%%%íVVV»%%V%»»»%*»*»%^

PAULO SÁ PINTO
E À

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA SUL LIMITADA

PELO AUSPICIOSO ACONTECIMENTO QUE
FOI A INAUGURAÇÃO, NO CINE REPÚBLICA.
DA "MAIOR TELA DO MUNDO",
HOMENAGENS DA

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA SAMMARONE LTDA.

CINE SAMMARONE — Rua Silva Bueno N.° 2.591 — SÃO PAULO

i
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PRIMO CARBONARI,
famoso produtor de do-
cumentários nacionais e
inventor do sistema
«Amplavisão», fixou nu-
ma completa reportagem
o que foi a magnífica
festa de inauguração da
«maior tela do mundo».

PAULO SA PINTO,
num flagrante, quando
era cumprimentado pelo
ar. General comandante

da 2.a região militar
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Lembrá-lo quando êle nos oferece mais
uma faceta de seu espírito empreendedor
é reconhecer seus feitos, que vão se avo-
lumando com o correr do tempo. Foi
Paulo Sá Pinto, talvez um dos primeiros
exibidores brasileiros a interessar-se vi-
vãmente pelo processo da Terceira Di-
mensão quando no Brasil ecoaram as
primeiras notícias á respeito do mesmo.
Incontinente esse cinematografista de
valor viajou para os Estados Unidos e
ali entrou em contacto com os técnicos
dos estúdios assenhorando-se do assunto
por demais complexo. Sabia dos obs-
táculos que deveria enfrentar se se pro-
puzesse, como mais tarde realmente fez,

a lançar a novidade no Brasil, usando
mais uma vez São Paulo para seu campo
de atividade. O primeiro problema, o
principal convenhamos, foram os óculos.
Sem eles não era possível admirar a
Terceira Dimensão dos filmes. Êle os
trouxe depois daquilo que podemos cias-
sificar de verdadeira batalha contra a
burocracia de certas repartições do Go-
verno. Venceu com a sua iniciativa e
deu-se por satisfeito, mas não parou na
sua tarefa do conseguir a concretização
de outros ideiais.

As primeiras noticias sobre o invento
do professor Henry Chretien, criador das
lentes anamórficas que possibilitam as

filmagens e projeções de películas pelo
processo CinemaScope tiveram efeito
imediato no espírito dinâmico daquele
cinematografista e ei-lo novamente en-
frentando outra batalha. Conseguiu mais
um triunfo. A sua mais recente con-
quista é a primazia para São Paulo com
a instalação da maior tela do mundo !

SEUS LEAIS COLABORADORES

Nessa obra gigantesca renovada cada
novo dia pelo seu próprio entusiasmo.
Paulo Sá Pinto conta com leais colabo-

(Conclue na pag. seguinte)
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COLÚMBIA PICTURES OF BRAZIL INC.,

com satisfação, associa-se à
homenagem ao

Sr. PAULO SÁ PINTO
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Sr. Exibidor:
para ampliar e revigorar suas
fontes de informações e para
a segurança de suas transações

F\sstftf
a mais completa publicação,
inteiramente dedicada ao
comércio e à indústria da
Sétima Arte, no Brasil

«CINE REPÓRTER»
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SERÁ' FILMADA UMA BIOGRAFIA DE WASHINGTON
Vicent Sherman. segundo anunciou

começará a produzir no próximo outo-
no uma biografia de George Washin-
gton. cobrindo 30 anos de vida do gran-
de americano, desde quando completou
20 anos de idade até sua posse como

primeiro presidente dos Estados Unidos,
em 1789. O escritor-diretor declarou que
gastou 12 meses recolhendo material.
Vincent Sherman pretende realizar o
filme come produtor independente.

t%%»%%%»%»V»%%V»V»%»»%»%»%%%»%%^V»%%»»VVV»%%»%%'»'V%%%%^V»V

EMPRESA MAXIMINO DIAS & CIA.
CINE TROPICAL

ASSOCIA-SE, COM SATISFAÇÃO. ÀS
HOMENAGENS PRESTADAS AO SK.
PAULO SÁ PINTO, COMO PIONEIRO
DAS GRANDES INOVAÇÕES NA
CINEMATOGRAFIA NO BRASIL,

__ 8 CINE-REPORTER

O CINE REPUBLICA INAUGURA
A MAIOR TELA DO MUNDO!

(Conclusão da página anterior)

radores. 35 justo citar os nomes de seus
companheiros de Diretoria na Empresa
Cinematográfica Sul Ltda., os snrs. Os-
car Ferreira Filho e Hermínio Ferreira,
assim como não podemos esquecar a fi-
gura simpática de José Taveira, gerente
do Cine República.
homem que acom-
panha diariamente
a vida do cinema
ao qual dedica o
melhor de seu en-
tusiasmo.

A vitória de
Paulo Sá Pinto, a
vitória da Emprê
za Cinematográfica
Sul Ltda. é tam-
bem uma vitória
da cinematografia
brasileira. Cen te-
nas de telegramas
enviados de vários
colegas exibidores
e muitos telegra-
mas de congratula-
ções de altas figuras ligadas aos centros
produtores ae lume ae nuilywood, assim o
eviaenciam. .Numa nora aessas como nao
ter orgulho da cinematografia brasileira,
como não dizer com entusiamos que es-
tamos na lrente, como negar o espírito
de progresso de nossa gente ? A todos
os cinematografistas brasileiros, portan-
to, as palmas do triunto e aos colegas
ao estrangeiro o agradecimento peios
gestos generosos que são próprios de uma
lamilia que se abriga sob o teto dos
tres continentes !
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Sr. JOSE' TAVEIRA

Novas Peliculas Italianas
UArt di Arrangiarsi, de Luigi Zampa,

com Alberto Sorcti, Ellí Parvo, Armênia
Baiducci, Luisa Delia Doce. — Santa,
escrita por Vitaliano Brancati (há pou-
co falecido).

L'Ombra, de Giorgio Bianchi, com
Pierre Cressoy, Giana Maria canele,
Paolo Stopa, Marta Toren.

Peccato Che Sia Una Canaglia. de
Alessanaro Biasetti, com Vittorio de Si-
-a, ttophia Loren, Marcello Mastroianni,
Umberto Meinati. — Historia de gente
pobre, de ladrões ou vigaristas e alguns
iionestos, em Roma.

Camilla. de Luciano Emmer, com Lu-
ciana Nevi, Branco Fabrizzi, Irene Tunc,
üma Busin. A sua heroina é uma cria-
da-moaelo, generosa e severa, e não se
chama Marguente, mas Camnla mesmo.

Quest-i Fantasmi. de Eduardo de Fili-
ppo, com Renato Rascel, Mana Frau,
tugo d'Alessia e os De Fellippo — His-
tona de um napolitano miserável, que,
para ganhar dinneiro, vai viver em um
casarão habitado por fantasmas.

La Ragasze di Sanfrediano. de Va-
leria ZjUruni, com ,/tntonio Cifarie^io,
Rossana Podestá, Corine Calvet, Gio-
vanna Ralli, Marcella Mariani. — Aven-
tuias de um Don Juan ílorentino, mo-
délo 1954. Diretor estreante.

Tradita. de Mario Bonnard, com Lu-
cia Bosé, Pierre Cressoy, Giorgio Al-
fcertazzi, Brigitte Bardo, Tonio Salwart.
— Melodrama romântico e de espiona-
gem, desenrolado em 1914.

.10 de Julho de 1955
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A Universal contratará
29 das «mais belas do

mundo»
HOLLYWOOD — A "Universal Inter-

national Pictures Corporation" anunciou
que além do contrato que dará a "Miss
Universo" contratará também 29 das
concorrentes ao titulo. Hillen Rombin, a
sueca "Miss Universo", será contratada
durante seis meses á razão de 250 do-
lares semanais. Maribel Arrieta, "Miss
Salvador", que ficou em segundo posto,
e Maureen Hingert, "Miss Ceilão", a ter-
ceira colocada, trabalharão por período
indefinido por 150 dólares semanais. Ou-
trás 16 concorrentes, entre as quais fi-
guram Emilia Barreto Correia Lima"Miss Brasil", e Isabel Saiii "Miss Ar-
gentina", trabalharão num filme musi-
cal.

Submetido a uma operação cirur-
gica o diretor da Star Distribui-

dora de Filmes
O sr. Henrique Abbot, diretor da Star

Distribuidora de Filmes, com sede em
São Carlos, foi submetido a uma inter-
venção cirúrgica.

Segundo comunicação que nos fez a
firma, durante o impedimento do st.
Henrique Abbot, atenderá o expediente
seu filho Ernesto Abbot.

Registando e agradecendo a comuni-
cação, fazemos votos para que o digno
titular da Star se veja prontamente res-
tabelecido, dando prosseguimento à com-
petente direção que sempre imprimiu à
sua organização.

iii >

À

PAULO SÁ PINTO

grande incentivador do
Cinema Nacional

homenagem
de

PRIMO CARBONARI
por ocasião da inauguração
da maior tela do mundo

Produções PRIMO CARBONARI - Sistema Amplavisãc
S AO PAULO

PAULO SÁ PINTO
E À

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA SUL LTDA.

pela inauguração no Cine Republica
da «MAIOR TELA DO MUNDO»

congratulações

EMPRESA CINE PLAZA LTDA.
Praça Marechal Deodoro, 340

SAO PAULO
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R. EKERMAN ao lado dos pioneiros da cinematografia:

Simplex na maior tela do mundo!

MAGNÍFICA VISÃO DA ccMAIOR TELA DO MUNDO"

A Empresa Cinematográfica Sul Ltda..
um dos mais importantes circuitos exi-
bidores da capital paulista, é cliente
antigo de R. EKERMAN dando preferên-
cia á marca SIMPLEX.

Outra prova incontestável de que SIM-
PLEX mantém a preferência entre os

exibidores progressistas é que ao insta-
lar-se no Brasil o CinemaScope foram os
aparelhos de projeção e som SIMPLEX
e também as telas, os escolhidos para
uma grande maioria de cinemas, taes
como o Cine República, Arte Palácio,
Bandeirantes, Majestie, Regência, todos
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de São Paulo, Azteca, Caruso, Palácio,
Imperador, Madrid, Roxy e São Luiz, do
Rio de Janeiro. Várias outras cidades
têm cinemas instalados para Cinema-
Scope com aparelhagem SIMPLEX.

Assim, o Cine República, tal como
acontecera quando do lançamento da
3-D no Brasil, teve a presença dos técni-
cos de R. EKERMAN para acompanhar
a montagem da fabulosa tela, que ago-
ra é motivo de orgulho dos cinematográ-
fistas brasileiros. .

Outro notável melhoramento foi in-
troduzido na cabine de projeção do Cine
República, por ocasião da inauguração
da maior tela do mundo naquela casa de
espetáculos da capital paulista: a firma
R EKERMAN forneceu as possantes
lanternas "EXCELITE", de alta ampe-
ragem e os famosos dinâmos "HERTE-
NER TRANSVERTER", de sua represen-
tacão exclusiva no Brasil. As lanternas
¦•EXCELITE" e os famosos dinamos
•HERTNER TRANSVERTER" possibili-
tam maiores recursos da aparelhagem de
projeção SIMPLEX quando em funciona-
mento. O publico sente-se maravilhado
diante da projeção impecável e ouvindo
uma reprodução mais que fiel do
magnífico som estereofônico magnético
quatro faixas. E é de se prever os resul-
tados disso refletindo na bilheteria.

Mais uma vez R. EKERMAN, através
da aparelhagem SIMPLEX, colaborou
para o brilhantismo de uma iniciativa
da cinematografia brasileira. E justa-
mente por que assim aconteceu, o nome
SIMPLEX firmou-se ainda mais no con-
ceito dos exibidores!

Vista do modernissimo conjunto SIM-
PLEX para todos os sistema de pro-
jeção, instalado na cabine do Cine

Republica
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O problema universal das crianças desvalidas casou-se
DOCUMENTÁRIO DE DANNY KAYE CLAUDE DAUPHIN

Após realizar uma excursão de 40
mil milhas na África do Sul e Or'ente.
Danny Kaye. em conversa com Maurice
Pate. diretor executivo da Fundação In-
ternacional de Emergência em Prol da
Infância, das Nações Unidas, mencio-
nou que estava para iniciar uma tour-
née nela África do Sul planejando re-
gressar passando pelo Oriente.

Maurice Pate sugeriu eme Danny vi-
sitasse as insta1 ações da UNICEF no Ex-
tremo e no Médio Oriente, trazendo um
relatório, em sua volta, a ser apresen-
tado às Nações Unidas.

Prank Freeman. vice-presidente en-
carregado do estúdio da Paramount ou-
vindo falar nessa tournée. ofereceu dois
fotosrrafos para acompanharem Danny
Kave. Assim nasceu o filme "Semeando
Sorrisos Entre os Pequeninos".

Esse filme é o documentário da
tournée de 40 mil mürias que Danny
empreendeu em 1954. Visitou ele diver-
sos paí.ses. observando nrojetos tais
como os programas da vacina contra a
tuberculose na índia: da bouba na Ta-
ilandia: da malária em Burma; da dis-
tribuicão de leite na Coréia e da para-
lisia infantil no Japão.

"Semeando Sorrisos Entre os Pe-
oueninos" reúne o humor de Danny
Kave a aspectos da infância desvalida
recebendo proteção contra a fome e en-
fprmidades. Em todos os países nor ele
visitados, o famoso comediante conauis-
tou os corações das crianças através
dessa lineua internacional aue é o riso,
e Dannv misturava-se a elas no posto
de vacina, no posto de controle da
malar'a e nos centros rurais de saúde.

Não só no Japão, onde Danny vlsl-
tou o hosnital de crianças retardadas,
como na Tailândia, onde conheceu Bo-
cn-Ting. um pequeno curado da terrível
doença tropical aue é a bouba. viu ele
como o leite, os medicamentos, a.s vacl-
nas e outros suprimentos de UNICFF
estão espalhando benefícios na saúde da
criança.

CENTRO INTERNACIONAL

PARA FILMES INFANTIS
LONDRES — Uma proposta para a

criação de um. Centro Internacional de
Fumes Infantas será discutida numa reu-
rrão internacional de técnicos em Edin-
bumo durante o próximo Festival Cine-
matográfico.

A. reunião é o resultado de uma deci-
são da 8.a Conferência Geral da UNES-
CO. no princípio do ano em Montevidéu,
quando foram aprovados os planos para
uma conferência preliminar sobre fil-
mes infantis. Os técnicos discutirão as
oessibilidades para a criação de um cen-
tro de distribuição de filmes infantis pa-ra o desenvolvimento da exibição destes
filmes em c'nemas comerciais ou não. e
para o desenvolvimento da produção.Se o estabelecimento do centro fôr con-
siderado aconselhável, os técnicos prós-seguirão para estudar onde deveria ser
instalado e como seria dirigido. A UNES-
CO enviará um relatório e as recomen-
dações da reunião a todos os Estados-
membros, de maneira que cada nação
possa determinar a espécie de ajuda que
poderia receber com a criação de um
centro.

Ainda que inteiramente rodado na
Ásia, o filme descreve os problemas uni-
versais das crianças desvalidas e ilustra
o escopo e variedade das atividades da
UNICEF no momento em ação em oiten-
ta e oito países de todo o mundo. A
Paramount está distribuindo "Semeando
Sorrisos Entre os Pequeninos" por todas
as partes do globo. A narração em in-
glês já foi traduzida em todas as lin-
guas européias e mais em árabe, japo-
nês, mandarim, tagalog e thaí.

Em Hollywood, onde reside e traba-
lha no cinema, o ator francês Claude
Dauphin, que já esteve em São Paulo,
numa companhia teatral, consorciou-se
com a atriz Norma Eberhardt, de 26
anos menos do que ele, que já alcançou
os 51. A cerimonia se realizou numa
igreja metodista e Louis Jourdan foi
padrinho, pelo noivo. O ultimo filme
aqui exibido, em que apareceu Dauphin,
foi "O Duplo Assassinato da Rua Mor-
gue".

CINE EEECEEEE
— A MAIS COMPLETA FONTE DE INFORMAÇÕES —
Para o Produtor — Para o Distribuidor — Para o Exibidor

Às Homenagem (merecidas)

que «CINE REPÓRTER»

presta, nesta edição, ao

DR. PAULO BARRETO SA PINTO
Diretor das Empresas:

Paulista Cinematográfica Ltda.
e Cinematográfica Sul Ltda

pioneiras, em S. Paulo (e no Brasil)
de todos os modernos e revoluciona-
rios processos cinematográficos (3-D -

Cinemascope e Comp. Nacionais em
AMPLAVISÃO, de Primo Carbonari),
culminando com a maior Tela do
Mundo no «Republica»

Divulgação Cinematográfica Bandeirantes S/A
(«Bandeirantes da Tela»)

e distribuição HERMANTINO COELHO
associam-se, jubilosos
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DAS ESTRÉIAS
CRITICA IMPARCIAL I N D E PE N D ENTE

CORAÇÕES DIVIDIDOS
("THK SIKGK OF RKI> RIVBR")

Produção: 20tli Century-Fox
Produtor: Leonard Goldstein
Kstréia: fl de março
Cines: Marabá, Kit/. (Consolarão) o
outros
Preço: CrS 10,0
Assunto: Western, guerra civil —
Bm technicolor
Duração: .^1 minutos
Cons.: Proibido até 14 anos

Intérpretes; Van Johnson (Jim Far.
«*aday"l, Joanne Dru (Nora Curtis». Mil-
bum Stone (Benjy), Jeff Morrow (Frank
Kelson) e, em outros papéis. Craig Hill.
Rico Mani/ Robert Huston, Pillar Del
Bey e Ferris Taylor.

Realização de Rudolph Mate — Entre-
••ho di« Sidney Boem (De abril. 1954).

VAIK TUDO
("NO HOLDS RARREU")

Produção: Monogram
Produtor: Jerry Tbonias
Distribuição: Allied Artists
Kstréia: 7 de março
Cine: Pedro TT
Preço: Cr? S,00
Assunto: Comédia

Intérprete»: "Leo Gorcey. Huntz Hall,
Marjorie Reynolds e outros.

localização de "William Beaudine (De
novembro. 10 5 2*..

PRINCESA DO NILO
("PRINOBS® OF THK NIL,!.")

Produção: 20th Century-Fox
Produtor: Robert L. Jacvs
Kstréia: 23 de março
Cines: Xormandie, Ritz (Consola-
ção) e outros
Preço: CrS 10,00
Assunto: Aventuras
Duração: 71 minutos
Cens.: Proibido até 10 anos

Intérpretes: Debra Paget (Princesa
F.halimar), Jeffrey Hunter (Principe Hai-
di>. Michael Rennie (Rama Khan) e. em
outros papéis. Dona Drake. Wally Cas-
seJl Kdgar Barrier. Michael Ansara.
.Ta<"k Klam. Lester Sharpe e outros»

Realização de Harmon Jones (De ju-
lho 11)54).

A L O B A
("J_A LIPA")

Produção; Ponti-De Laurentis (Ital.)
Distribuição: Paramount
Kstréia: 16 de março
Cines: Ipiranga. Rosário e outros
Preço: CrS 10.00
Assunto: Drama
Cens.: Proibido até 1S ano«

Intérpretes: Ksrima. May Britt, Et-
tore Manni. Ignazio Balzamo, Maio Pas-
santi e outros.

Realização de Alberto Latuada — En-
trecho de Alberto Latuada. Ivo Perilli.
Knnio de Concini. Antônio Pietroangeli e
Luigi Malerba — Fotografia de Aldo
Tonti (De 1953).

~- 12 —

ANSIEDADE
(•¦AXISIEDAD")

Produção: t Mexicana )
Distribuição: Pelmex
Kstréia: 21 de março
Cines: Opera Alhambra n outros
Preço: CrS 1 o,«o
Assunto: Drama
Cen8.: Livre

Intérpretes: Libertad Lamarque. 1'edro
Infante e outros.

Realização de Miguel Zacarias

O ESTRxYNHO LNQUILINO
("MAN IX THK ATTH'")

Produção: Panoramic Productions
Produtor: Robert L. Jacks
Distribuição: 2(>th Century-Fox
Kstréia: 23 de março
Cine: Ritz (São João)
Preço: CrS 10,00
Assunto: Drama policial
Duração: 8 2 minutos
(*en_..: Proibido até 18 anos

Intérpretes: Jack Palance (Slade).
Constance Smith, Lily Bonner, Byron Pai-
mer (Paul Warwiek) e. em outros papéis
Francês Ba ver, Rhys. "Wilianis, Sean Mc-
Clory, Lesley, Bradley e outros.

Realização de Hugo Fregonese — En-
trecho de Barre Lyndon (De dezembro
1953).

CARAVANA DO PECADO
("LA CAROVAXA DEL PECOATO")

Produção: (Italiana)
Distribuição: Fama Filme
Estréia: 14 de março
Cine: Jussara
Preço: CrS 10,00 (
Assunto: Drama

Cens.: Proüvdo até 18 anos
Intérpretes: Franca Marzi. Charles Ru-

th-êrford. J-uísí* Pos-íli e outros.
Realização de Pino Mercanti

CAPRICHO DE AMOR
Produção: Rangel Filmes
Distribuição: U.C.B.
Kstréia: 24 de março
Cines: Metro. Goiás e outros
Preço: CrS 10 00
.Assunto: Comédia dramática
Cens.: Proàbido até 14 anos

Intérpretes: Lia Cortese. Maurício de
Barros. Mira Sander e outros.

Realização de H. Rangel.

FLOR DO PECADO
("DOMEXICA")

Produção: Maurice Cloohe (Frane.)
Distribuição: Art Filmes
Kstréia: 31 de março
Cines: Oásis e Braz
Preço: Cr$ 10,00
Cens.: Proibido até 18 anos

Intérpretes: Oliver Versois, Allain Q.
Zorelli e outros.

CINE-REPORTER

TENHO SANGUE
EM MINHAS MÃCfé

(••DAXíírcROns MISSIOX")
Produção: RKO Rádio
Produtor: Trwin Allen
Kstréia: 14 de marco
Cines: Art Palácio, Majestic g outros
Preço: CrS 10.00
Assunto: Drama
Duração: 75 minutos
Cens.: Proibido :¦*<*• 10 anos f

Intérpretes: Victor Mature (Matt Hal-
lett). Pirei* Laurie ( Louise Graham). Vin-
cent Prin"» (Paul Adams) e. em outros
papéis. "William Bendix, Betta St. Jnhn.
Steve Darrell. Harry Cbeshire. Walter
Reed Dennis Weawer. Mauren Stepélin-
.son. George Sherwood e Ken Dibbs.

Realização oe Louis King — Entrecho
de W» R. Rurnett o Charles Bennett (De
marco, 1955).

DISQUE M PARA MATAR
/"T»TAX_ M FOR JMITRDER")

Produção: Warner Bros
Kstréia: 28 de março
Cines: Art Palácio. Rosário e outros
Preço: CrS 10.00
Assunto: Drama
Duração: 105 minutos
Cens»: Proibido até 18 anps

Intérpretes: Ray Milland (TonyA dra.
ce Kelly (Marerot*). Robert Cuminines
(Mark). John Williams (Inspector Hub-
bard), Ant.bony Dawson (Can. Lesgate)
e. em outros papéis. Patriç Allen. fíeorge
Leiarli. George Alderson e Pobin Hughes»

tealizaeão de Alfred Hitchcock (De
maio. 1954).

PA TX \ O VlTsTCr A DORA
(«OSHIDORI WAKASHU»)

Produção: Toiei (Japonesa)
Kstréia: 7 de março
Cine: Tokio
Preço: CrS 1 0 00 (

Tntérnretes: Hidari Missora.. Kinnós-
sn"'0 Nakamurfl e outros.

Realização de Yassuski Sassaki

TIIBARI EM FESTIVAL
("HIRART EM FESTIVA!/')

Produção: Shintoho (Japonesa)
Kstréia: 2S de março
Cine: Niterói
Preço: CrS 10,00

Intérpretes: Hibari Missora e outros
Realização de Torafiro Saito

ILHA DE MULHERES
("ISLA DE JRJERES")

Produção: (Mexicana)
Distribuição: Pelmex
Kstréia: 28 de março
Cines: Broadway. Alhambra e outros
Preço: CrS 10,00
Assunto: Comédia
Cens.: Proibido até 14 anos

Intérpretes: Tin-Tan, Lilia dei Valle e
outros

Realização de Rafael Baledon

30 de Julho de 1955
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Congratulamo-nos
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«ai' ¦ *» com o Empresa Cinematográfica Sul, na pessoa
c/o sei/ dinâmico titular, sr. Paulo Sá Pinto, vitorioso

pioneiro da nossa cinematografia a quem o Brasil
deve as inovações da 3D, Cinemascope é agora a
instalação da maior tela do mundo, em São Paulo.
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mmm
MOVEIS CIMO S.A.

POLTRONAS SIMPLES E ESTOFADAS
CONFECCIONADAS EM IMBÜIA DE PRIMEIRA QUALIDADE

IC MM ML *w merque
Si%»%%444»Ív^»»A4*>t%4^^

PAULO SÁ PINTO ei
EMPRESA CINEMATOGRÁFICA SUL

pela vitoriosa e retumbrante
inauguração em São Paulo,
no «Cine Republica», da
«MAIOR TELA DO MUNDO»

congratulações

da

ALLIED ARTISTS DO BRASIL INC.

«*%%»y»»yt4%»»**!^^
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UIA DO COMPRADOR
Os anúncios desta pagina são pagos adiantadamente.

Cr$ 40,00 o centímetro

EQUIPAMENTOS DE SOM E PROJEÇÃO

€Jneãam
E. GUIMARÃES & IRMÃO LTDA.

Marrecas, 27 - Tel. 424642 - Rio
Projetores ELTON VI e equipamentos

ci nematográf icos

MICRON
MICROTECNICA - TORINO - ITÁLIA

16 m m — 35 mm
EQUIPAMENTOS DE ALTA CLASSE

PARA TODOS OS FINS,
INCLUSIVE

CINEMASCOPE
COM SOM ESTEREOFÔNICO

PERSPECTA ou MAGNÉTICO

ACESSÓRIOS KM CKKAI.

REPRESENTANTE NO BRASIL

^Z2Z2ZZZZZZ2ZT
KXPOSIÇÃO K VENDAS

AV. RIO BRANCO, 181 - 5. ANDAR
TELEFONES: 42-5111 e 52-0828

RIO DE JANEIRO

REPRESENTANTES
PARA O BRASIL DA

GAUMONT-KMEE

— LONDRES —
RIO DE JANEIRO — Avenida Graça Ara-

nha, 19 — 2.o Andar - Conjunto, 204
Telegr.: RIOCINETEL

SAO PAULO — Rua dos Gusmões, 662
Telegramas: SPACINETEL

PORTO ALEGRE — (ex-Casa Black)
Rua Dr. Flores, 197 — Tel. 8482

Telegr.: PORCINETEL

Esta seção anuncia os produtos
que você quer vender ou comprar

— 14 —

PHiylij

S. I. PHILIPS DO BRASIL
ESCRITÓRIOS

RIO - R. Almirante Baltazar, 281
Tel. 48-4650 - 28-7979

SÀO PAULO - Al. Cleveland, 584
Tel. 52 1121

RIBEIRÃO PRETO - PORTO ALEGRE - CURITIBA - BELO
HORIZONTE - SALVADOR - RECIFE - FORTALEZA -BELÉM

RCA VICTOR RADIO S. A.

RIO DE JANEIRO
Rua Visconde da Gávea, 125
Caixa Postal. 2726
Telefone: 43-2855

SAO PAULO
Praça da Reoública, 299 - 2.°
Caixa Posral, 6043
Telefone: 36-38)1

RECIFE
Rua da Concórdia, 647
Caixa Postal, 970
Telefone: 6247

PORTO ALEGRE
Rua Siqueira Campos, 1225
Caixa Postal, (787
Telefone: 9 1991

• BELO HORIZONTE
Avenida Pedro II, 1075/85

End. Telegráfico: RADIOCORP

CINE-REPORTER

^ãgâÉX
R. EKERMANN — Imp. e Exp. «Mun-
rau» — Rua Cons. Nébias, 263 — Foner
S6-5923 — Telegr.: «Cineimport» —
S. PAULO e Rua Senador Dantas, 76 —
Fone, 32-1851 — RIO — Equipamento

completo para cinemas e estúdios.

ZEISS
IKON

Equipamentos e peças originais
ERNEMANN

Carvões RINGSDORFF
Fábrica de Material Elétrico
GLOSSOP S. A.

RIO DE JANEIRO
Rua Visconde d*

InhL-tmn. 58
8.0 and. - Tel. 43-5493

SAO PAULO
Run Florenrlo de

Abreu. 438
Tel. 36-6364

m\* ^mw * _^m^^^ ^m\ ^^-^L

EQUIPAMENTOS
CINEMATOGRÁFICOS

WESTREX COMPANY, BRAZIL
Matriz: — Rua Juan Pablo Duarte, 38

Telegráfico: WESTREX RIO
Telefones: 22-6882 . 42-9955 — Endereço

— RIO DE JANEIRO —
*?¦¦-

Filial: — Rua Guaianazes, 153
Caixa Postal, 2791 — Telefone: 34 4261
End. Telegráfico: WESTREX S. PAULO

— SAO PAULO —

Anunciar
nesta página
é ir de encontro às princi-
pais necessidades do comer-

cio cinematográfico.
Faça uma experiência para

verificar.

30 de Julho de 1955
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GUIA DO COMPRADOR
POLTRONAS

End. Telegr.: "CIMOS"

MATRIZ: Curitiba — Caixa Postal, 13
FILIAIS: Curitiba, Joinvile, S. Paulo, B. Horizonte
FABRICAS: Curitiba, Joinvile, Rio Negrinho

No Rio de Janeiro: Ruo dos Inválidos, 139

Em São Paulo: Av. Duque de Caxias, 8?
Caixa Postai, 6612

Tels .- 52-3336 e 52-1720

PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA CINEMA

FORA DE FOCO
, João Songamonga

POLTRONAS BRAFOR
SEMPRE MELHOR

@

Loja BRAFOR — S. Paulo
Rua 7 de Abril n.o 125

Telefone: 34-6665

Loja BRAFOR — Rio
Rua México n.o 21-A

Telefone: 22-0180

Loja BRAFOR — Porto Alegre

Av. Sen. Salgado Filho n.o 119

VAI INSTALAR OU REFORMAR
SEU CINEMA ?

Visite » exposição de

Móveis KASTRUP
POLTRONAS DE MADEIRA, FERRO
ESTAMPADO. ESTOFADAS E RECUA.
VEIS EM LINHAS. ANATÔMICAS E
FUNCIONAIS — CONFORTO — ECONO-
MIA — GARANTIA E DURABILIDADE

Fábricas:
PARANÁ — SANTA CATARINA

RIO DE JANEIRO
Lojas:

Avenida Franklin Roosevelt. 146-B
Fone: 52-2070

RIO DE JANEIRO
Rua Vitória. S26 — Fone: 35-4562'

SAO PAULO
Rua Espirito Santo, 225

BELO HORIZONTE
Rua José Clemente, 23

NITERÓI

CIA. P. KASTRUP
— Comércio e Indústria —

End. Telegráfico: «PEKAS»

Qualquer publicidade em «CINE-RE-

PORTER» realiza seu máximo objeti-

vo, percorrendo todos os setores

cinematográficos do país

70V-ÀZ
Marca Registrada

Cine Televisão Eletrovox Ltda.
Rua dos Andradas n.° 470

Fone: 32-0196
End. Telegráfico "Eletrovox"

São Paulo

TELAS PLÁSTICAS. BRAN-
CAS - METÁLICAS

Chapas Isolanies - Térmicas e
Acústicas, para forros, divisões e
revestimentos de cinemas teatros

auditórios, etc.

Empreza Concessionária
de Produtos S/A.

Rua Libero Badaró. 346 - 7.° And.
Telefone: 32-6293 — SAO PAULO

LEIA E DIVULGUE

«CINE REPÓRTER»
a serviço do
Comércio e da Indústria
do Cinema no Brasil

Dois empresários da zona "Noite" en-
contraramrhe á porta do cine Ipiranga:

Recebeu minha "calta"?
Aquela do mês de "malço"?
Sim.
Então o negócio está fechado, não?
f.sià "filme". ..

. O Orlando Nazi não resistiu...

Dizem que brevemente será anunciado
um. novo tipo de poltronas que se deno-
minarão "Marta Rocha". Dois centime-
ims mais largas que as outras.

O Zieglitz ficou 
"descadeirado" com o

noticia. •

\'a sul» do "Cine Repórter" surge um
rapaz pedindo emprego.

Qual a sua profissão?
Tenof
Ahnn... tenor.¦ .

O Antenor Teixeira sumiu.

U pai, furioso, ás filhas que falavam
de Avu Gardner e Gina Lolobrígidu:

Citem, sempre, em primeiro- lugar.
o nome de Gina e depois o de Ara...
Do contrário, não admitirei mais o nome
dessas estrelas em minha casa.

-o-

Joan Crawford, segundo os jornais, já
está no quarto marido.

Como é o quarto, ela fará uma pOr
rada. diz o Hermantino.

"Cine RepoMter" entrando em casa dt-
pois de uma farra% ouve o estrilo dt> Au-
tenor:

São horas de chegar em casa?
- .-'gora sou maior. . . 21 anos. . .

Sempre fosle o "maior". . . F. ri-
ram ambos.

Veremos em breve o filme japonês"Tudo por amor"- O nome dos interpre-
tes será duro de ser falado assim em'
familiu. . .

CAMPEÕES DE BILHETERIA EM JUNHO
NOS ESTADOS UNIDOS

Segundo os dados colhidos por Va~
riety em cidades-chaves, os "campeões
de junho", nos Estados Unidos, foram
os seguintes:

1. Strategic Air Command (Co-
mando do Ar>, de Anthony Mann. com
James Stewart, June Allyson (Para-
mount, Vistavision).

2. Love Me of Leave (Ama-me ou
Esquece-me), de Charles Vidor, com Ja-
mes Cagney. Doris Day (MGM, Cine-
mascope).

3. Soldier of Fortune, de Edward
Dmytryk. com Susan Hayward,' Clark
Gable (20th Century-Pox, Cinemasco-
pe>.

4. Seven Year Itch. de Billy Wil-
der, com Marilyn Monroe, Tom Ewell.
Marjorie Rambeau (20th Century-Fox,
Cinemascope).

; 5. Cinerama Holiday
6. The Sea Chase (Mares Violen-

tos), de John Farrow, com John Way-
ne. Lana Turner, David Farrar (War-

ner Brothers, Cinemascope).
7. This Island Farth, de Joseph

Newman, com Jeff Morrow, Faith Do-
mergue, Rex Reason (U-I).

8. Davy Crockett, de Norman Fos-
ter, com Fess Parker, Buddy Ebsen.
Hans Conried (Buena Vista-Walt Dis-
ney).

9. This is Cinerama
10. Marty. de Delbert Mann, com

Ernest Borgnine, Betsy Blair (Hecht-
Lancaster; United Artists).

Strategic Air Command, a segun-
da grande produção da Paramount em
Vistavision, foi também o primeiro da
lista, no mês anterior. The Sea Chase,
nova produção de John Wayne & Ro-
bert Pellows, desceu do terceiro posto
para o sexto. Desceram, ainda, Cinera-
ma Holiday (do 4.o para o 5.o^ e This
is Cinerama (do 7.o para o 9.o). Só
esses quatro filmes fizeram parte da
relação passada. Aliás, não é fácil a
repetição da proeza.

30 de Julho de 1955 CINE-REPORTER 15 —
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Para maior difusão do conforto moderno no Sul e mais completo entrosamento

com os exibidores sulinos, BRttFOR inaugura sua filial em Porto Alegre
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De modo a atender às necessidades do mercado sulino, onde a crescente aceitação
dos seus produtos há muito vinha exigindo uma aproximação maior com os seus clientes,
a BRAFOR acaba de abrir uma Filial em Porto Alegre, à Av. Senador Salgado Filho, 119.
Acompanhando o surto de industrialização do Rio Grande do Sul, já se encontra em plena
execução o plano de estabelecermos junto a essa FUial um setor industrial da nossa
organização, de modo a facilitar aos exibidores cinematográficos locais condições ainda
oais acessíveis para a aquisição das reputadas poltronas BRAFOR e prestar-lhes
a mais completa assistência técnica.

FABRICANTES
ESPECIALIZADOS
DESDE 1912
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Poltronas para cinemas
Móveis para escritórios

Carteiras escolares

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 119
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BREVE A INAUGURAÇÃO
DO CINE SÃO MANOEL

Na cidade paulista de S&o Manoel será
inaugurado, dentro de 'breves diaR, luxuo-
so cinema que terá o mesmo nome da
progressista localidade.

Refletindo a tendência já consolidada
em nosso meio exibidor, o novo cinema,
que é uma iniciativa do Sr» Benjamin
Augusto, será dotado de instalações mo-
dernas e suntuosas, destacando-se 1-1Q0
poltronas estofadas "Brafor". A conheci-
da indústria de poltronas conseguiu bo-
nlto efeito instalando 750 unidades do
modõlo "Mayfair** e 35 0 luxuosas "Pul-
Iman- Recuáveis".

CANTINFLAS
na Espanha

Cantinflas fará sua primeira aparição
em publico na Espanha tío próximo mês
de agosto, na localidade de Chinchon es-
colhida para cenário da filmagem de
uma tourada. Espera-se que Cantinflas
chegue a Madrid a 2 de agosto, acompa-
nhado de seu empresário. No dia se-
guinte chegará o restante do pessoal e
as equipes que trabalhara na pelicula.

O toureiro de Cantinflas na pitoresca
praça de touros de Chinchon é o ponto
culminante dessa pelicula, cuia filma
gem nesta localidade se espera que dure
cerca de duas semanas.

O ator mexicano "rodará" seu filme
em Chinchon ao lado de milhares de ex-
trás, vestidos e maquilados para umn"fiesta" do ano de 1870.

Empossada a Comissão Municipal de Cinema
Foi empossada no gabinete do Secre-

tário de Educação do Município a Co-
missão Municipal de Cinema.

A Comissão empossada é constituida
dos srs. Mario Audrá Filho e Tito Bati-
ni, da Associação Profissional da Indus-
tria Cinematográfica de São Paulo; Fia-
vio Tambelini. Almeida Sales e Bene-
dito J. Duarte, críticos de cinema; Paulo
Emilio de Sales Gomes, da Filmoteca
Municipal; Plinio Garcia Sanches, do
Seminário de Cinema; Lima Barreto,
Jaques Dehezelins, George Walter Durst,
profissionais; e Rossine Camargo Guar-
nieri, representante da Secretaria Muni-
cipal de Educarão e Cultura.

Na reunião inicial resolveram os mem-
bros da comissão concentrar esforços nc
sentido de pleitear, através -da Câmara
Municipal (provavelmente por intermé-
dio de mensagem do Executivo), a rever-
são, para os produtores de cinema, do
imposto municipal sobre as entradas.

Esboçando um memorial que retrata
a situação do cinema em São Paulo,
falaram vários dos integrantes da Co-

AVA GARDNER
quer residir na Espanha

LONDRES — Ava Gardner anunciou
que deixará Hollywood e irá viver ua
Espanha. Não explicou os motivos de
seu gesto, revelando somente que pre-
tende vender tudo o que tem, deixando
assim a capital do cinema, depois de
13 anos de atividades artísticas.

missão, ficando resolvido que as suges-
toes apresentadas serão reunidas em um
único trabalho a ser encaminhado aos
...oderes competentes.

A METRO em Moscou
O governo- soviético autorizou a empresa

cinematográfica "Metro Goldwyn. Mayer" a fil-
mar os quatro quadros de Van Gogh que per-
tencem ao Museu de Arte Moderna de Mosr
cou, anuncia um comunicado dessa empresa.
Trata-se da "Colheita Vermelha". "Corte de
Prisão", "Doutor Ray" e "Paisagem em An-
luerpia". Tais quadros aparecerão^atum fimtr
historiando a vida do pintor^ impressionista,

•cuja primeira rodada será -.dada em Paris nlt
França ¦

ARTISTAS AMERICANOS
VIRÃO AO RIO

RIO — Maureen 0'Hara, Zsa-Zsa Ga-
bor, Merlen Oberon, Jeane Crain, Bar-
bara Rush, "Walter Pidgeon e outros as-
tros de Hollywood virão a esta capital
nos próximos dias, inaugurando a linha
de vôo regular da VARIG.

No mesmo avião viajarão ainda o con-
sul geral do Brasil em Nova York, sr.
Hugo Gouthier, sr. e sra. Jorge Guinle,
jornalista Ibrahim Sued, sr. Robert
Gross, presidente da fábrica de super-
constellation, Luckeed e vários jorna-
listas, entre os quais Robert Considine.
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