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CINE REPÓRTER

ANO DE 1965:

MES DE FEVEREIRO = ANO XXXI

MES DE JUNHO = ANO XXXII
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30 ANOS de experiência

no aprimoramento

cinematográfico

Projetores
Cinematográficos

¦¦¦¦¦¦¦¦mçoj
Agora para todo o Brasil!
Preferidos pelos principais exibidores,

INCOL — o mais poderoso equipamento

fabricado no Brasil — reúne tudo quo há

de moderno na técnica cinematográfica.

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ORION LTDA. • INCOL

FABRICA: (Prédio Próprio) • Avenida 7 — Cidade Industrial • Telefone: 4-2586
ESCRITÓRIOS: R. Curitiba, 702 - Conj. 8, 9 e 10 • TeL: 2-2686 • B. HORIZONTE
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REVISTA MENSAL DE CINEMATOGRAFIA * Fundada em 23 de Junho de 1934 * DIRETOR - RESPONSÁVEL : W. TEIXEIRA

ANO XXXI SÃO PAULO (BRASIL) — JANEIRO - FEVEREIRO DE 1965

a
mota

ü

Enfeixando noticiário informativo relativo aos meses
de janeiro e fevereiro, assim como as críticas aos filmes
lançados nesta capital durante os meses de dezembro de
1964 e janeiro de 1965, estamos entregando aos nossos
leitores, assinantes e anunciantes a edição de CINE
REPORTR referente aos meses de janeiro e fevereiro
de 1965.

A iniciativa de reunir numa mesma edição a matéria
relativa a dois meses objetiva, como já esclarecemos aos
nossos amigos, recuperar o atraso em que nos encontra-
vamos, devido à crise que assoberbou o mercado de papel
e que determinou inesperada e brutal alta no custo dessa
matéria prima. Além da alta do papel de imprensa, crês-
ceram também as dificuldades para sua obtenção, refle-
tindo-se na circulação principalmente dos periódicos, que
não dispõem de quota fixa e viram agravadas as condi-

ções em que deviam operar.

Felizmente, CINE REPÓRTER conseguiu enfrentar
satisfatoriamente esse estado de coisas, e já caminhamos
para próxima normalização de nossas edições. Esperamos
que, em mais uma arrancada, possamos atingir o nível
normal de circulação, possibilitando a que CINE REPOR-
TER possa chegar novamente às mãos de nossos leitores
logo no início de cada mês.

Não tem sido fácil nem cômoda a nossa trajetória,
mas esperamos continuar a contar com a ajuda e a com-

preensão de todos os amigos de CINE REPÓRTER, para
que possamos voltar a proporcionar a toda a comunidade
cinematográfica os serviços que a revista do saudoso
Antenor Teixeira sempre ofereceu em seus trinta anos de
existência.

Tão logo estejam normalizadas a publicação e a ar-
culação de CINE REPÓRTER, pretendemos pôr em pra-
tica uma série de medidas que visam ao aperfeiçoamento
dos serviços informativos e orientadores que sempre
constituíram o objetivo primordial da nossa revista, ao
mesmo tempo que cuidaremos de sua ampliação, criando
novas secções e aumentando sua ilustração com a publi-
cação de reportagens e entrevistas, numa ámamizaçao
que fará de CINE REPÓRTER a líder absoluta de nossas
publicações cinematográficas, e um veículo obrigatório
para a publicidade e lançamento de filmes. Estará, assim,
cumprido o objetivo primordial de nosso fundador, que
era e é o de servir à cinematografia.
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Sr. Exibidor:

para ampliar

e revigorar

suas fontes

de informações

e para

a segurança

de suas

transações

ASSINE

a mais completa

publicação,

inteiramente

dedicada ao

comércio e

à indústria

da Sétima Arte,

no Brasil
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ASSINATURA

ANUAL :

Cr$ 5.000

Av. Rio Branco, 125

2.a sobreloja - Conj. 25

Telefone: 33-3354

SAO PAULO - BRASIL

FALECEU AOS 70 ANOS DE IDADE
DONA LUCILA DA CUNHA TEIXEIRA

Faleceu aos 70 anos de idade, no dia 4 de janeiro do

corrente ano, a sra. Lucila da Cunha Teixeira, viúva d o

saudoso Antenor Teixeira, fundador de «CINE REFOB-
TER» e progenitora de nosso diretor, deixando os seguin-

tes filhos: Wilson, Edul, Oscar e Vera, deixando, também,
netos. Dona Lucila por suas qualidades profundamente
humanas tornou-se benquista por todos que a conheceram.
Seu desaparecimento deixou um grande vazio no coração

de todos. Funcionários, amigos e colaboradores expres

sam, através desta revista, seus sentimentos. Sentem-se

resignados ante o destino que Deus, em sua infinita sabe-

doria, reserva a cada uma de suas criaturas.

PROBLEMAS NA IMPORTAÇÃO DE FILMES
PELA ARGENTINA

A revista "Variety", espe-
cializada em focalizar o que
vai pelo mundo dos esoe-
táculos. nos Estados Unidos,
divulgou art'go, em tom alar-
mista, informando existirem
c.ois projetos de lei para a
importação de filmes na At-
gentina. **qu? significam pro
blfmas" para a Associação dos
Exportadores de Películas
norte-americanas.

"Variety" diz que estas
duas leis vão impor a exib'-
cão de uma película artrenti-
na para cada seis importadas
p que todas as cópias deverão
s?r feitas em laboratórios ar-
gentinos. Informa, ainda, aue
o representante dos exporta-

dores. sr. Robert Corkery. via-
jará breve a Buenos Aires pa-
ra tratar d? problemas rela-
cionados com o envio de pe
lículas à Argentina.

Calcula Corkery que as
negociações serão muito d'fí-
ceis. posto que os argentinos
demandam, entre outras coi-
sas. que as 200 licenças de ex-
portação concedidas à Asso-
ciarão Nort^-Americana sejam
reduzidas a cem".

Segundo "Variety". Corke-
ry não explica como os exibi-
dores arerentinos. que têm
tanto a perder, como os dis-
tribuidores norte-americanos,
psrmitfram que os produtores
íe cinema arg?ntinos possam
exigir esta redução.

171 SOCIEDADE DE FILMES NA POLÔNIA

Existem atualmente na
Polônia 171 sociedades de 1U-
mes. com um total de 35.000
membros. Aproximadamente,
uma auinta part? dos clubes
localiza.se em grandes emprê-
sas. tais como fábricas, escn-
tôrios e ministérios. Uma
quarta parte em escolas e
clubes de juventude.

As sociedades de filmes,
na Polônia, recorrem a três
fontes principais para o seu
suprimento: filmes comprados

no exterior, especialmente pa-
ra uso das sociedades: filmes
provenientes do Arauivo Cen-
trai de Filmes: filmes que
partem da distribuição nor-
mal. entre elas a organização
central de distribuidores de
filmes.

O 10.0 aniversário da pri-
meira sociedade de filmes foi
há pouco comemorado em
Yarsóvia. durante o transcur-
fo do Congresso da Federação
Polonesa de sociedades de
Filmes.

CINE-REPORTER
REVISTA MENSAL E CINEMATOGRAFIA

Fundada em 23 de Junho de 1934
Fundador: ANTENOR TEIXEIRA

Propriedade da
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Cineasta americano
em São Paulo

Visitou São Paulo, em feve-
reiro do corrente ano, o cineasta
norte-americano Larry Frisch,
que foi assistente de direção nos
filmes «Ben Hur», «Exodus» e
«El Cid» e já realizou duas lon-
gas metragens em Israel («Tel
Aviv Taxi» e «Coluna de Fogo»),
e um na Grécia («Casablanca»).
Dirigiu, também, muitos filmes
para a ONU e mais de 100 fil-
mes comerciais para a TV.

Larry Frisch veio ao Brasil a
fim de encontra um co-podutor
brasileiro para o fita que pre-
tende fazer entre nós. O argu-
mento foi escrito por êle e a po-
dução já tem a aprovação das
empresas «Screem Gema» (da
TV norte-americana), e «Ata
Trade Corporation» (do cinema),
que o enviaram ao Rio como seu
representante.

A película contará a história
de um agente secreto tipo James
Eond, que, aqui chegando, vê-se
implicado num roubo e foge para
o interior brasileiro.

Ao mesmo tempo, Frisch está
cuidando de preparar uma série
policial tipo «Bonanza» e «Os
Intocáveis», cuja intriga come-
ça com o roubo de uma fabulosa
jóia no baile de Carnaval, do
Municipal carioca-

JAMES BOND NA» TV
Esteve no Brasil, visitando Rio

e São Paulo, o sr. Herbert Ban-
quer, vice-presidente da United
Artists Television, que anunciou
que brevemente os filmes de Ja-
mes Bond, interpretados pelo
próprio Sean Connery, estarão
sendo exibidos pelas emissoras
de televisão brasileiras.

O sr. Banquer passou uma se-
mana entre nós, tratando da
exibição de diversos filmes para
TV, entre eles «Hollywood e as
Estrelas», que é uma história
das antigas atrizes de Hollywood,
como Greta Garbo, Bette Davis
e Pola Negri- Trará, também,
uma série dramática. «East Side
and West Side», e está interes-
sado numa co-produção, pelo que
manteve contactos com produ-
tores nacionais.

FELLINI FILMA
130 MIL METROS E
SÓ APROVEITA 3 MIL

O famoso diretor Federi-
cc Fellini concluiu a filma-
gem de sua última realização,"Giulietta degli Spiriti". que
custou cerca de um bilhão de
liras (cerca de três bilhões de
cruzeiros), filmando mais de
130 mil metros de película,
dos quais somente aproveita-
rá três mil metros para a
montagem final.

O alto custo do filme não
assustou ninguém uma vez
que "La Dolce Vita", apenas
nos cinemas da Itália, arreca-
deu mais de dois bilhões de
liras, o que constitui reco-
mendação para o novo cam-
peão do famoso Fellini.

Janeiro - Fevereiro, 1965
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514 FILMES ESTREADOS EM S. PAULO DURANTE 1964
MORREU

STAN LAUREL,
«O MAGRO»

Profunda consternação cau-
sou a todo o mundo a notí-
cia do falecimento, em Santa
Monica, Califórnia, do famoso
ator cômico Stan Laurel, o fa-
moso «Magro», que fêz dupla
muitos anos com Oliver Hardy,
o «Gordo». Stan Laurel era
um grande cômico, ator e au-
tor, que estreou no palco com
a idade de sete anos e prosse-
guiu sua carreira até tornar-
se, através da famosa dupla,
comediante dos mais famosos
da década 1930/40.

Laurel desaparece aos 74
anos de idade. Havia sofrido
forte abalo com a morte de seu
companheiro. Oliver Hardy, em
1957, e faleceu devido a uma
crise' cardíaca. Já em 1955, o
«Magro» havia sofrido o pri-
meiro ataque cardíaco. Não
aparecia em público desde a
morte de Hardy. Seu verda-
deiro nome era Arthur Stanley
Jefferson, e nascera em Ulver-
son, na Inglaterra, em 16 de
junho de 1890. A dupla fêz
mais de 300 filmes, durante
um período aproximadamente
trinta anos. A maioria dos fil-
mes era escrita pelo «Magro»,

ASCENDERAM A 150 AS REPRISES — O JAPÃO EM PRIMEI-
RO LUGAR QUANTO AOS LANÇAMENTOS — PREDOMÍNIO
DOS ESTADOS UNIDOS NAS REPRISES — SETE CO-PRODU-

IÇOES COM O BRASIL FORAM PROGRAMADAS

Durante o ano de 1964, fo-
ram apresentados, nesta capi-
tal, cerca de 664 filmes, dos
quais 514 em estréia, e 150
em estréia, e 150 reprises.

No que se refere aos filmes
novos, verificou-se predomínio
da produção japonesa, que fi-
gura com um total de 148 pe-
lículas, seguida pela norte-
americana, com 135. Mais dis-
tanciados, estão: Itália, com
56; Inglaterra, com 37; França,
com 31; Brasil, com 30; Mé-
xico, com 28; Alemanha, com
17; Rússia, com 9; Espanha,
com 8; Suécia, com 5; Argenti-
na, com 4; Áustria, com 3. Fi-
nalmente, vêm a Hungria, a
Iugoslávia e a índia, cada qual
com apenas um filme.

No tocante às reprises, veri-
fica-se absoluto predomínio
da produção norte americana,
que figurou nos cartazes com
90 filmes. Vieram depois: Bra.
sil com 15; Japão e França,
empatados, com 12 cada; Itália
8, Inglaterra, 3; Suécia, Ale-
manha, e México, 2 cada. Por
fim, Argentina, Áustria, Rús-
sia e Polônia, um cada.

Tivemos, no mesmo ano de
1964, a apresentação de sete

co-produções com o Brasil, ou
melhor, «rodadas» no territó-
rio nacional. São: «Mnaus» e
«Noites Quentes de Copacaba-
na» (alemãs); «Jangada» (sue-
ca); «Copacabana Paláce» (ita-
lo-francesa); «O Santo Módi-
co» (francesa); «Pão de Açú-
car» (norte-americana) ; «In-
terpol Chamando Rio» (argen-
tina) além da reprise de uma
antiga co-produção com a Itá-
lia, «Yalis, a Virgem do Ron-
cador».

Morre em desastre
diretor de cinema

espanhol

O diretor espanhol Ernes-
to Fernandez Ardavin fale-
ceu em virtude dos ferimentos
recebidos em desastre rodo-
v?ário ocorrido perto de Alba-
cete, na Espanha, por onde
viajava. Ardavin nasceu em
1900 e foi um dos pioneiros
do cinema espanhol. Realizou
numerosos filmes, entre os
quais "Roda de Madrid", "Bo-
da em Castilla", "La Reina
Mora" e "Forja de Almas".

CINE WINDSOR NO
CIRCUITO ANDRADE

O luxuoso Cine Windsor, de
propriedade do sr. Edgar San-
tos, instalado em Campinas,
acaba de ser adquirido por ele-
vada soma, pelo sr. José Luís de
Andrade, que passará a inte-
grar o poderoso circuito An-
drade.

Cine Sta. Inês
tem novo empresário

Desde o dia l.o de fevereiro.
o Cine Santa Inês, desta Capi-
tal, conta com nova adminis-
tração sob a responsabilidade
do sr. Ivo Fonseca, gerente da
Imp. e Com. de Material Cine-
matográfico Simplex Ltda., que
inicia, assim, suas atividades
no ramo empresarial.

CONNIE FRANCIS
NO BRASIL

A estrela e cantora Connie
Francis chegou ao Rio. para
uma breve temporada na Gua-
nabara e em São Paulo. Nesta
capital, Connie apresentou-se no
grande auditório da Televisão
Excelsior, em uma única exibi-
ção, cuja renda reverteu em be-
nefício do Lions Clube-

RETIFICADORES

HUNNIA
Equipado com elementos de

SELENIO «WESTINGHOUSE»

de norte ao sul
de leste ao oeste
em 18 anos mais de 2.000
aparelhos servem a»s cinemas

do Brasil

Funcionamento silencioso
Projeção perfeita

65% de economia de forca

Produtos elétricos

ESTEVAM MOLNAR
Rua dos Gusmões, 144 - Fone: 35-53-10

SÃO PAULO — BRASIL

Janeiro .Fevereiro, 1965 CINE-REPORTER
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Brevemente, milhares
e milhares de pessoas
sentarão nesta poltrona
[uma de cada vez, é claro!).

Ela e suas 1.049 irmãs gêmeas
serão uma das principais atrações do
mais moderno e luxuoso cinema do Brasil.
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a mesma qualidade dos grandes filmes
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CINEMA NO AR
A Pan American Airwys, a

partir do próximo mês de março,
irá. apresentar, nos vôos de suas
linhas, firmes variados, progra-
mas gravados em televisão, se-
leções musicais e outras atra-
ções «Cinema no Ar» é como se
denomina essa promoção, qua-
lificada pelo vice-diretor da
companhia como o mais impor-
tante projeto de diversões du-
rante vôos, jamais realizado e
que será. oferecido sem nenhuma
taxa adicional para os passagei-
ros, tanto da primeia como da
taxa econômica.

O equipamento a ser usado
permite que o passageiro veja e
escute um programa, enquanto
o ocupante ao lado lê, conversa
ou descansa, sem que um ou
outro seja perturbado. Número
suficiente de telas, colocadas nas
cabines dos jatos, oferecerão boa
visibilidade, enquanto aparelhos
de controle manual, em cada as-
senlo, permitirão fazer uma se-
leqão individua! do áudio e con-
trolar o volume.

Os locais onde estarão coloca-
das as telas permitirão fácil vi-
sibilidade, mesmo para as crian-
ças, sem atrapalhar o trânsito
no interior do avião- Tampouco
será necessário escurecer a ca-
bine ou fechar as cortinas du-
rante as apresentações.

FECHADOS CINEMAS TO

RIO PELO JUIZADO DE

MENORES

Diversos cinemas das zonas
norte e sul da cidade do Rio de
Janeiro foram fechados pelo
Juizado de Menores, por não
cumprirem as determinações da-
quele órgão, referentes ao in-
gresso de menores nos cinemas
onde são exibidos filmes impro-
prios ou por permitirem a en-
trada de menores de 14 anos de-
pois da hora prevista.

Segundo o Juiz de Menores da
Guanabara, dr. Alberto Augus-
to Cavalcanti de Gusmão, essa
ação vem se desenvolvendo des-
de que a Sétima Câmara se pro-
nunciou a respeito do assunto,
cassando a liminar concedida no
mandado de segurança imnetra-
do pelos exibidores. Os cinemas
fechados não funcionarão por
dois ou tre dias, dependendo do
caso.

Filme que provoca
desmaios

Um filme documentário em
cores, de longa metragem, que
está sendo projetado em um ci-
nema de Prato, está provocando
o desmaio de uma série de es-
pectadores. Trata-se de «Eis o
Fim do Mundo», no qual são in-
seridas seqüências sobre o parto
sem dôr, executado rie)n sistema
de hipnotismo, e uma operação
do coração. Nos últjucos -p ¦»'•-
rias pessoas desmaiaram e os
enfermeiros da «Cruz de Ouro»
tiveram intenso trabalho para
retirá-los do cinema.

Janeiro .Fevereiro, 1965

CENSURA NO PERU
Entrou em vigor no Peru,

dentro das novas normas e
íHgulamantos do Comitê de
Supervisão de Filmes, uma
autorização para que qual-
quer cidadão peruano possa
denunciar um filme, que con-
sidere nocivo aos fundamen-
los juridicos do país, à esta-
bilidade da família, â digni-
dade humana ou à crença re-
ligiosa. O Comitê está tam-
bém autorizado a mudar o
nome de qualquer película
oue considere moralmente
ofensivo, ou oue sugira, com
nropósitos publicitários, assun-
tos ou cenas não contidas no
fume.

Trata-se, como se ve, de

autorização que constitui ver-
cadeira porta abrrta ao obs-
curantismo. pois institui regi-
mo de verdadeira ditadura
contra o cinema.

NOVO GERENTE DO DE-

PARTAMENTO DE TELEVI-

SAO DA UNITED ARTISTS

NO BRASIL

Assumiu o cargo de gerente
de Vendas do Departamento de
Televisão da United Artists no
Brasil o sr. Elie Wahba.

LEMOS PARA VOCÊ, NOS JORNAIS
Em «Ultima Hora», de São Paulo:

"O Marrocos exibe uma
comédia e todo mundo no ci-
nema resolve bancar engraça-
cunho. Outro dia. uma turma
de amigos meus foi entran-
do Entrou o primeiro, com
calça americana. tipo "Lee"'
amarela. Veio o segundo,
igual e passou. O terceiro foi
barrado. Argumento: êle es-
tava usando calça Tancheira
azul e com calça rancheira
azul não pode entrar. Logo, é
uma questão de côr. E é de
se perguntar, como no caso
daquele anúncio: o que será
dr_ calça azul, se todos gosta-
íem da amarela?".

E prossegue o articulista
de "última Hora":

"Já se foi o tempo em que
os gerentes de cinema eram
intocáveis e não mantinham
trato nenhum com o público.

Um gerente atual deve ter
quase um curso de relações
publicas. Quem paga para ver
a fita é um cliente, é o sus-
tentáculo da emprêsa e do
íume. T£m sempre razão. De-
ve-se fazer tudo para servi-
Jo e atraí-lo. não afastá-lo.
Cortesia, bom trato, procura:
a melhor forma de deixar o
espectador satisfeito, eis algu-
mas das atribuições dos ge-
rertes (o melhor ex?mplo de
«¦¦mo gerir ura cinema está
nn Metrópole, atualmente). Má
educação, atitudes cavalares-
velhos ranzinzas, regulamen-
tos absurdos (paletós, grava,
tas. camisas esporte, malhas,
calças, etc: isto sempre dá o
maior bolo). mesquinhezas
não funcionam. Vamos passar
uma vista de olhos nisto tudo
que cinema está ficando luxo
heje em dia- e auem vai deve
ser bem tratado".

Cinema e Arrecadação
Sobre "O Caso do Cinema Novo", vimos publicado no -Correio

da Manhã", do Rio de Janeiro, a seguinte nota:

Cinema novo, em nosso ca-
so, não é uma corrente estéti-

ca ou um movimento . estilísti-
co, mas simplesmente o filme
novo, os novos filmes do velho
cinema brasileiro. Os números
não mentem. O filme nacional
CHICO FUMAÇA, produção
inédita lançada de 9 a 15 de
março de 1964, em quatro ci-
nemas cariocas cuja lotação
total em seis sessões diárias
durante sete dias na semana
atinge a 264.600 localidades
(espectadores sentados), foi vis-
to somente por 29.943 especta-
dores de ingresso pago, menos
de 10% da capacidade de ab-
sorção. Os cinemas Odeon
(1.300 poltronas antes da re-
íerma), Miramar (1.500). Ro-
xy (2.000) e América (1.500).
Em dois dias seguidos, no Mi-
ramar, compareceram só 98
pessoas, o que dá um média ri-
clícula, mas trágica! — de 16
p-ssoas por sessão. Traeédia
para o exibidor. para o distri-
buidor, para o produtor, e des-
crédito para o cinema brasi-

Hercules
Trida

& Cia.

leiro.. Contando-se gerência e
empregados, é o caso de dizer
qué havia mais gente para fa-
zer do que para ver o espeta-
culo.

. E há mais: um dia, tam-
bém no Miramar, CHICO FU-
MAÇA rendeu a inacreditável
soma de Sr$ 21.700 brutos. Um
negócio lamentável que bem
demonstra a política errada,
nociva do que aproveitando-se
doe êxitos ds "O Pagador de
Promessas" e outros filmes de
ha dois anos, desde então é até
agora tudo têm feito para for-
car a exibição de filmes sem
condição de mercado, sem con-
dição de agrado popular e sem
condições- técnicas ou artísti-
cas — política nociva à indús-
tria e à arte do cinema brasi-
leiro. do cinema novo. E só
mesmo um meio de derrotar
e.ssa política suicida: acabar
com o falso protecionismo que
entrava o desenvolvimento da
indústria e do comércio cine-
matográfico brasileiro."

Tudo
para cinema

Rua do Triunfo, 290
Tel.: 37-4468
S. PAULO

CINE-REPORTER
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AMPLAVISÃO
a maior linha

de complementos produzidos
no Brasil.

«AMÉRICAS UNIDAS», com
130 m. de projeção, recebeu da
crítica cinematográfica, 85%

de ÓTIMO e BOM.

Perto de 50 documentários,

em cores e CinemaScope.

Filme completo da coroação
do Papa Paulo VI, em cores.
23 minutos de rara beleza.

Estão à disposição de todos os
exibidores do país, as cópias
dos referidos documentários
e filmes de longa metragem.

NOVA DIRETORIA DO SINDICATO

NACIONAL DA IND. CINEMATOGRÁFICA
Ao tomar posse do cargo de

presidente do Sindicato Nacional
da Indústria Cinematográfica,
em solenidade realizada no salão
da Federação das Indústrias do

AMPLAVISÃO
PRODUTOR RESPONSÁVEL

ÇrVimo Gat6oaafci
Avenida S. João, 593 - 4.9 and.

Telefone: 34-899 2
SÃO PAULO

Estado da Guanabara, o ator e
produtor Ronaldo Lupo esboçou
o seu programa de trabalho, o
qual, em síntese, se resume no se-
guinte:

Criação de uma legislação espcífica, correta e clara, c que aten-
da a todas as facetas do problema, em favor do cinema nacional.

Exigência do pagamento das rendas obtidas nas bilheterias dos
cinemas dentro do prazo de sete dias após o último dia de exibição.

Facilidades de exportação de filmes nacionais, através de ajuda
dos órgãos oficiais com atuação no estrangeiro.

Facilidades de importação de maquinaria e matéria-prima des-
tinada à produço de filmes, laboratórios e demais atividades ligadas
à indústria cinematográfica.

Ampla divulgação de todos os fatos de interesse para o pro-
gresso do cinema nac:onal.

Criação, no Sindicato da Indústria Cinematogra fie*., de meios
que possibilitem aos produtores a plena defesa de seus direitos e
ampla execução de suas idéias em matéra de profissão-

PRODUÇÃO
ITALO-FRANCESA

NO BRASIL
A fim de iniciar a filmagem

de uma produção italo-francesa
em nosso país, chegaram ao R:o,
em fevereiro corrente, os cineas-
tas franceses Marcelo Danon c
André Hunbelle, respectivamen-
te, produtor e diretor da pell-
cuia, que será estrelada por
Mylene Demongeot e será inti-
tulada «OSS 117 no Brasil». Os
exteriores serão filmados no Rio
e em Foz do Iguaçu. O início se-
rá logo após o Carnaval- Dpve-
rão chegar, pròximamente, os ar-
tistas Raymond Pellegrin e Fie-
denc Ttafü.rd.

FAMA FILMES
DISTRIBUIRÁ

PRODUÇÃO MANZON
A Fama Filmes assinou

contrato com o documenta-
rista Jean Manzon para a
distribuição de toda sua pre-
dução com exclusividade, no
território nacional. Inicial-
mente, os documentários de
Manzon eram distribuídos pe-
Ia U.C.B.

Apreendido os
negativos de

«Sol Sobre a Lama»
Foram apreendidos, dia 18

de fevereiro corrente, os nega-
tivos do filme «Sol sobre a
Lama», que estavam em trata-
mento nos laboratórios da Rex
Filme, em obediência a uma
carta precatória expedida pelo
foro da Guanabara. O filme
em questão provocou grande
polêmica entre seu diretor
Alex Viany e o produtor Pai-
ma Neto. O diretor alegou, em
juízo. que o produtor havia
introduzido na fita, sem seu
consentimento e em detrimen-
to da obra artística, várias
modificações, na remontagem.

_ 8 — CINE.REPÓRTER

GEORGE JONAS
FILMA NO PERU

O documentarista brasileiro
George Jonas anunciou, em Li-
ma. Peru, estar terminando a ro-
dagem de uma película, colorida
e de longa metragem, que mos-
trará os mais interessantes e
curiosos aspectos do Brasil. Pa-
raguai. Argentina, Eolívia e
Peru. A pelicula poderá sarvir de
base para um mercado comum
sul-americano no campo da ci-
nematografia.

DIVORCIO DE

LESLIE CARON

A estréia Leslie Caron conse-
guiu o divórcio que interpretara
contra seu marido, Peter Hall.
diretor da Real Companhia
Shakespeareana. Estavam casa-
dos desde 1956 e têm um filho
de oito anos e uma menina de
seis.

CENTRO
LATINO-AMERICANO

DE PRODUÇÃO
CINEMATOGRÁFICA

As autoridades de Vina dei
Mar, chamada «Cidade Jardim»,
situada a 120 quilômetros ao no-
roeste de Santiago do Chile, rea-
lizam gestões, bastante avança-
d.i<?. nara a instalação, naquele
famoso balneário, da sede de um
Centro Latino-Americano de
Produção Cinematográfica, que
contará com o apoio da Associa-
ção Latino-Americana de Lvre
Comércio (ALALC). O Centro
ficaria no famoso parque do
Jardim Botânico do balneário,
lugar extremamente belo.

CASAMENTO NO CINEMA

FRANCÊS

Os protagonistas do filme
«Dragées Au Poivre», Sophie
Daumier e Guy Bedos, casa-
ram-se na Prefeitura do nono
distrito de Paris.

Janeiro - Fevereiro, 1965

t_



tMmM_WNMMi>¦•

* Revista
das Estréias

CRÍTICA
IMPARCIAL

E
INDEPENDENTE

|

RELAÇÃO DOS FILMES LANÇADOS EM DEZEMBRO

«SACRIFÍCIO SEM GLORIA»
(Flight from Ashiya)

Produção: Harold Hecht
(Hollywood) — Daiei (To-
quio) panavision e tecni-
color

Distribuição: United Artists
Estreio: 12 de dezembro
Cines: Metrópole e Rio
Duração: 100 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Yui Brinner, Ri-

chard Widmark, George Cha-
kiris. Shuley Knight, Daniele
Gaubert, Suzy Parker, Eiko
Taki, Joe di Reda e outros —
Diretor: Michael Anderson —
Entrecho: Elliott Arnolds —
e Waldo Salt — Fotografia:
Joe McDonald e Burnett Guf-
íey — (abril, 1964).

Drama em torno da tripula-
ção de um avião que objetiva
salvar um giupo de voluntá-
rios da Força Aérea Norte-
Americana. Dois são veteranos
da última guerra e outro já
serviu na Alemanha ocupada.
Todos têm seus dramas pes-
soais, que vão sendo evocados
à medida em que a narrativa
se desenvolve. A missão que
realizam é salvar os sobrevi-
ventes de um cargueiro japo-
nês que, batido por uma tem-
pestade, explode e afunda ao
largo da costa nipônica. En-
quanto voam para o seu obje-
tivo, os dramas de cada um
dos protagonistas vão sendo
evocados. Drama que dispõe de
boas possibilidades de agradar
ao grande público, graças ao
ritmo vivo da narrativa e aos
nomes de seus principais in-
térpretes-

«OS CRIMES DE OSCAR
WILDE»

(The Man WRh the Green
Carnation)

Produção: Eros Film (ingle-
sa) tecnirama e tecnieolor

Distribuição: Rank
Estréia: 12 de dezembro
Cine: Olido
Assunto: drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Peter Finch,

Yvonne Mitchell, James Masont
Nigel Patrick, Lionel Jeffries,
John Fraser, Sônia Dresdel e
outros — Produtor: Harold
Huth — Diretor e Entrecho:
Ken Hughes — Fotografia:
Ted Moore.

Drama que tem por objetivo

Janeiro - Fevereiro, 1965

reabilitação da memória do fa-
moso escritor inglês que es-
candalizou a sociedade londri-
na com suas atitudes de ho-
mossexual. De certa forma, o
filme apresenta-se como um
semi-documentário, evocando
fatos e situações em tomo de
Wilde, assim como de persona-
gens da época, ao mesmo tem-
po em que procura realçar a
personalidade do escritor, tão
combatido ao seu tempo, seja
pelas suas obras, como por sua
própria vida. De qualquer for-
ma, um filme destinado a um
público adulto.

«O GRITO»
(II Grido)

Produção: Spa Cinematográfi -
fica (Roma) — CEI Incom
iNova York)

Distribuição: Art Filmes
Estréia: 5 de dezembro
Cine: Rivoli
Duração: 102 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Desacon-

lhável
Intérpretes: Steve Cochran,

Alida Valli, Dorian Grav. Betsv
Blair, Lynn Shaw, Gabriel Ia
Pallotta e outros — Produto-
res: Franco Cancellieri e Ro-
bert Alexander — Diretor: Mi-
chelangelo Antonioni — Entre-
cho: Antonioni, Elio Bartolini
e Enno De Concini, baseado
em uma história de Antonioni

Fotografia: Gianni Di Ve-
nanzo (1957 >

Drama que mereceu o pré-
mio de crítica do Festival de
Locarno e se constitui num
dos primeiros filmes de Anto-
nioni, o cineasta que se tornou
famoso perante as platéias in-
telectualizadas, por obras como
«A Aventura», «A Noite», e
que narra a odisséia de um
operário de meia idade que se
vê abandonado pela mulher
com quem vive e tem uma fi-
lha, mas não pode casar com
ela'porque o marido, prisionei-
ro de guerra, ainda vive. Te-
ma subjetivo, que constitui o
ponto de apoio de quase toda
a obra de Antonioni, que faz
as delícias das elites, mas não
consegue ressonância perante o
grande público, o que vai ao
cinema para se divertir e não
para se preocupar.

«SERVIDÃO HUMANA»
(of Human Bondage)

Produção: Seven ArtsJarnes
Wolf (americana)

Distribuição: Metro
Estréia: 3 de dezembro
Cines: Metro e Marro-os
Duração: 98 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Kim Novak,

Laurence Harvey, Robert Mor-
Icy e outros — Produtor As-
sociado: Ernest Holding — Di-
retor: Ken Hughes — Entre,
cho: Bryan Forbes — Fotogra-
fia: Oswald Morris (setembro,
1964).

Drama que é a terceira ver-
são da famosa obra de Somer-
set Maugham (filmada já em
1934 na extinta RKO, com Paul
Henreid e Eleanor Parker),
reunindo um jovem intelectual
que se apaixona por uma _gar-
çonete de um restaurante mo-
desto, e acaba se degradando,
pela insensibilidade da mulher,
que faz tudo para humilhá-lo.
como a querer se vingar de
sua origem numa pessoa da
sociedade. É um drama amar-
go e cinzento, mas que emo.
ciona e comove. A atual ver-
são, embora inferior às ante-
riores. pode ser programada
para um público adulto.

«SOB O CÉU DE ROMA»
(Roma Ni Saita Koi)

Produção: Shochiku (japo-
nesa) grandscope e eastman-
color

Distribuição: Paris Filmes
Estréia: 3 de dezembro
Cines: Coral e St. Tropez
Duração: 98 minutos
Assunto: Drama
Censura: 16 anos
Intérpretes: Miyuki Kuwano,

Haruko Wanibuchi. Tamotsu
Hayakawa, Kyoko Aoi, Reiko
Hitomi, Tadashi Yoshi e outros
— Diretor: Yoshiro Kawazu —
Entrecho: Keisuko Kinoshita —
Fotografia: Ryoichi Arano (ju-
nho, 1963).

Drama romântico em torno
de um jdvem pintor japonês
que conhece, durante sua esta-
da em Roma, uma compatrio-
ta, cantora que tenta o teatro
lírico, mas, como ambos fa-
lham em seus objetivos artísti-
cos não chegam a realizar o

EXIBIDOR: FACA DE «CINE-REPORTER»
O ARAUTO DE SUAS REIVINDICAÇÕES

CINE-REPORTER

amor que os unia. Anos de-
pois, já no Japão, o pintor, ago-
ra famoso, conhece uma jovem
surdo-muda, de muita sensibili-
dade artística e quer torná-la
seu modelo. Não o consegue,
pofém. Reencontrando a antiga
namorada, agora divorciada,
tenta reatar o antigo .omanee
mas falha novamente. Volta-se,
então, para a surdo muda. co-
mo único meio de encontrar a
inspiração Trata-se de filme
destinado a emocionar o públi-
co com uma hi-tória romântica
e sentimental.

«AS SETE FACES DO DR.
LAO»

(Seven Faces of Dr. Lao)

Produção: M. G. M (ameviea-
na) metrocolor

Distribuição: Metro
Estréia: 24 de dezembro
Cine: Metro
Duração: 100 minutos
Censura: 10 anos
Intérpretes: Tony Randall.

Arthur 0'Connell, Barbara
Éden, John Erickson, Kevin Ta-
te, Lee Patrick, Argentina Bru-
netti, Noah Beery Jr-, Royal
Dano', John Doucette, John
Qualen, Chubby Johnson, Dou-
glas Fowley e outros — Produ-
tor e diretor: George Pai
Entrecho: Charles Beaumont.
com base na novela «O Circo
do Dr. Lao?- — Fotografia Ro-
bert Bronner (março. 1964)

Drama de fantasia em torno
de uma curiosa personagem,
um velho mágico chinês, Dr.
Lao, que chega, com seu circo,
no início deste século, a uma
pequena cidade do Oeste dos
Estados Unidos. Lá. realiza vã-
rias intervenções na vida dos
moradores locais, orientando-
os sobre a melhor forma de vi-
verem enfrentando os proble
mas que os afligem e incutindo
novo ânimo e disposição a to-
dos. Para isso, socorre-se de
sete caracterizações, forma pela
qual intervém na vida de várias
pessoas. Trata-se de uma fan-
tasia muito bem engendrada, e
que, graças ao talento imagina-
tivo e criador de George Pai, o
no elevado nível da produção,
constitui - se num espetáculo
cheio de atrativos que se rero-
menda como excelente diverti-
mento, pois oferece toda sorte
de emoções, principalmente ri-
se, sentimento e romance.

(Continua na pág. seguinte)
'__ 
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«O DIA E A HORA»
(Le Jour et L'Heurc)

Produção: francesa
Distribuição: Metro
Estréia: 7 de dezembro
Cine: Barão
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com ob-

jeção a menores
Intérpretes: Simone Signoret,

Stuart Whitman, Geneviève
Page, Michel Piccoli. Reggie
Nalder, Pierre Dux e Billy
Kearns' - Diretor: René Cie-
ment Produtor: Jacques
Bar Entrecho: René Cie-
ment c Roger Vailland.

Drama que tem por cenário
Paris ocupada pelos alemães
em 1914, localizando uma mu-
lher. dona de considerável for-
tuna, que vive fechada em sua
casa.' enquanto o marido é pri-
sioneiro dos nazistas. Ccvta
ocasião, a mulher, indo buscar
viverei' numa localidade próxi-
tr.a, encontra e dá abrigo a
três soldados americanos. Um
ck-lcs. alojando-se em sua pró-
pria casa. acaba provocando
confiito emocional com a mu-
lher, criando novas situações,
que sustentam o clima drama-
tico do espetáculo até o final.

< A ETERNA APALXONADA»
(Slim Meoto Zenzai

Produção: Tokyo-Elga-Toho
(japonesa) tohoscope

Distribuição: Toho
Estréia: 9 de dezembro
Cine: Jóia
Duração: 120 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Hisaya Morishi-

ge, Chikage Awashima, Keiko
Awaji -Asao Koike, Cliieko Na-
niwa e outros — Produtores:
Ichiro Sato e Fumio Kimbara
— Diretor: Shiro Toyoda — E«-
treino: loshio Yasumi — Foto.
grafia: Kozo Okasaki (outubro,
1963)

«HOMENS DO CRIME»
(The Murder Men)

Produção: Paul Monash
(americana)

Distribuição: Metro
Estréia: 5 de dezembro
Cine: Apoio
Duração: 77 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Com ob-

jeção a menores
Intérpretes: Mark Richman,

Dorothv Dandridge. James Co-
burn Joe Manteli e outros —
Diretor: John Peyser — En-
trecho: Mel Goldberg (novem-
bro 1964».

Drama em torno das ativida-
des de toxicômanos, escravas
brancas e contraventores de
toda espécie. É uma história
que procura penetrar no mun-
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do do crime, om uma grande
cidade norte-americana, com
gangslcrs o traficantes do nar-
cóticos, c focalizando o drama
de uma cantora que se liber-
tou do uso de tóxicos.

«VINGANÇA DE BÁRBAROS*
(La Vesdetta de; Barhari)

Produção: Oriental Film (ita-
liana) dialiscope e eastmanco.
lor

Distribuição: Fama Filmes
Estiéia: 5 de dezembro
Cino: República
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores.
Intérpretes: Daniella Rocca,

Anthonv Steel, Robert Alda, Jo-
sé Greci. Maria Scaccia. Evy
Marandi o outros — Diretor :
Giuseppe Vari — Entrecho: G.
Ramazotti — Fotografia: Ser-
gio Pesco (1060).

Drama que decorre no ano
40S. quando os visígodos sitiam
Roma e põem cm risco a sorte
do Império Romano. Alarico c
Ataulfo comandantes das tro.
pas bárbaras, são derrotados
pelos romanos, mas ambos con..
seguem escapar com vida, e ju-
ram vingança. Conseguem cap-
turar a irmã do imperador Ho-
nório. mas este encarrega Ata-
ulfo de salvar a jovem Infil-
trando-se entre os bárbaros.
Ataulfo é aprisionado e só po-
dera se livrar, a si e à jovem,
se deirotar o mais forte dos
bárbaros Trata-se de e?petá-
culo bem do agrado do grande
público.

«PLUFT, O FANTASMINHA»

Produção: Frei Pedro Secon-
di Cinecastro (nacional > east-
mancolor

Distribuição: Eurofilmes
Estréia: 10 de dezembro
Cine: Marrocos
Assunto: Comédia
Duração: 95 minutos
Censura: JUvre
Intérpretes: Dirce Migliaccio,

Kalma Murtinho- lia Ertz, Nel-
son Dantas, Emílio Matos, Luiz
Alberto Conceição, Sérgio Ri-
cardo, Arrelia e outros — Dire-
ção e entrecho: Romain Lesa-
ge, baseado na oeça homônima
de Maria Clara Machado — Fo-
tografia: Armando Cavalcanti
de Albuquerque (agosto, 1962)

Comédia que representa es-
íôrço e dedicação à causa do
cinema infantil, isto é, do eme-
ma dirigido apenas às crianças,
e que naturalmentee, não con-
seguirá muitas rendas de bilhe-
teria em programação normal.
O filme tem suas falhas, pois,
além de teatralizado, sofre de
deficiências no som, a dubla-
gem é defeituosa e desagrada-
vel por vezes, e o ritmo tam-
bém não é dos mais ágeis. Re-
comentada-se sua programação
para vesperais infantis, onde o
público mirim saberá aprecia-
Ia. sem levar muito em conta
suas falhas materiais.

«REPTILICUS»
(Reptilltcus)

Produção : Cincmagic Inc.-
American International Pictu-
res (americano-dinamarquesa)

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 12 de dezembro
Cine: República
Duração: 90 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Carl Ottosen,

Ann Smyrner, Mimi Heinrich,
Asbjorn Andersen e outros —
Produtor e diretor: Sidney Pink
-- Entrecho: Ib Melchior e Sid
Pink (novembro, 1962).

Drama de ciência-ficção, que
focaliza a descoberta de um
monstro pré-histórico em gelei-
ras dinamarquesas, e que é con-
servado em geladeira num la-
toratório. Esquecida a porta da
geladeira aberta, o monstro se
descongela e começa a crescer,
passando a constituir ameaça
à humanidade, devastando pré-
dios, monumentos, carros, etc.
Até' as Nações Unidas inter-
vêem. mobilizando um ataque
ao monstro. Embora não se tra-
te de produção excepcional,
contem suficiente dose de atra-
tativos para agradar, principal-
mente aos amantes do gênero.

«DESTROYER FENIX»
(Kuchikukan Yukikase)

Produção: Shochiku (japone-
sa) tela larga e colorida
Distribuição: Shochiku
Estréia: 5 de dezembro
Cine: Nippon
Assunto: Drama
Censura: Livre
Intérpretes: Isamu Nagato,

Shima Iwashita, Teruo Yoshi-
da, Homare Suguro, Shinichiro
Miyami. Bunta Sagawara e ou-
tros _ Diretor: Tatsuo Yama-
da — Entrecho: Yashiro Togu-
ra e Keinichi Ohashi — Foto-
grafia: Shigeo Itabashi (feve-
reiro, 64)

Drama que focaliza a carrei-
ra de um destróier da marinha
japonesa, que atravessa incólu-
me todo o período da guerra
com os Estados Unidos e, de-
pois da rendição, é entregue à
China como parte das indeni-
zações.

«GOMAR O MONSTRO
ASSASSINO»

(Las Luchadoras vs ei Medioo
Asesino)

Produção : Cinematográfica
Calderon S. A. (mexicana)

Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 7 de dezembro
Cine: Mônaco
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Lorena Velas-

quez, Elizabeth Campbell, Sônia
Infante, Armando Silvestre, Ro-
berto Canedo, Chucho Salinas
e outros — Diretor: René Car-
dona — Entrecho: Alfredo .Sa-
Ia zar.

Drama em torno de um cien-

C I N E . R E P O R TER

tista louco que rapta mulheres
a fim de transplantar cérebro
humano num gorila. Algumas
õ.as vítimas do maníaco são
campeãs de luta livre e resol-
vem investigar por conta pró-
pria o misterioso desapareci-
mento das colegas, o que cria
Eituações de suspense e provo-
ca maior interesse ^ do público
na solução do mistério.

«COM JEITO VAI,
PROFESSORA!»

(Carriy on Teacher)

Produção : Peter Roger3
(inglesa)

Distribuição: Rank
Estréia: 12 de dezembro
Assunto: Comédia
Cines: Barão e Miami
Censura: Livre
Intérpretes: Kenneth Connor,

Charles Hawtrey Leslie, Phil-
lips Joan Sims, Kenneth Wil-
liams, Ted Ray, Hattie Jacques
e outros — Diretor: Gerald Tho-
mas — Entrecho: Norman Hu-
dis  Fotografia: Reginald
Wyer-

Comédia que se constitui nu-
ma seqüência à série de come-
dias intituladas «Carry On» e
que se iniciou com «-40 Graus de
Amor», realmente uma come-
dia das mais divertidas do ci-
nema inglês, onde, aliás, foi
campeã de bilheteria. O tema
inicial foi num hospital, depois
num quartel e, agora, é no am-
biente escolar. O diretor de um
colégio, desejando obter trans-
ferência para outro estabeleci-
mento, procura impressionar a
inspetora quando de sua visita
à escola. Mas os alunos, que
gostavam do seu diretor, resol-
vem sabotar a programação da
visita da inspetora, e criam as
situações mais vexatórias com
o que inutilizarão as tentativas
de transferência do diretor. Co-
média amalucada, feita exclusi-
vãmente para rir, constitui-se
numa boa programação.

«TORVELINHO DE PaTxOES»
(The New Interns)

Produção: Colúmbia (ameri-
cana)

Distribuição: Colúmbia
Estréia: 21 de dezembro
Cines: Paissandú e Astor
Duração: 123 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Michael Callan,

Dean Jones .Telly Savalas, Bar-
bara Éden, Stefanie Powers.
Inger Stevens, Kay Stevens e
outros — Produtor: Robert
Cohn — Dfc-elor: John Rich —
Entrecho: Wilton Schiller (ju-
nho, 1964).

Drama em torno da vida do
pessoal de um grande hospital,
que se constitui em seqüência
a outro filme sôbre o mesmo
assunto (Viver, Amar, Sofrer»).
Realização de certo modo limi-
tada pelo campo já explorado,
embora, desta feita, porque
mostrar mais os conflitos pes-
soais de médicos e enfermeiros,
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âo qüé ó que se passa rèalrriúri-
te dentro do hospital, que serve
apenas de pano-dc-fundo

«ALMAS MORTAS»
(Strat.Jaeket)

Produção: Columbia (ame-
ricana)

Distribuição: Columbia
Estréia: 7 de dezembro
Cines: Regina e Paulista
Assunto: Drama
Censura: 18 anps
Intérpretes: Joan Crawford.

Howard St.* John, Diane Ba-
ker Leif Erickson, John An-
thoiiy Hayes e Rochelle Hud-
son  Produtor e diretor:
William Castle — Entrecho:
Robert Bloch — Fotografia:
Arthur Arling.

Drama em tôvno de uma mu-
lher qute, regressando inespe-
radamente à casa, surpreen-
dendo o marido com a amante
no seu próprio quarto ma-
ta-os a machadadas. Condena-
da a cumprir longa pena, é li-
bertada vinte anos mais tarde
e vai viver com seu irmão. A
filha da protagonista, já moça.
julga a mãe uma louca assas-
sina, mas uma série de inci-
dentes vai desvendando toda a
trama. Trata-se de arama car-
regado de tragédia, servido por
uma admirável intérprete. Üm
espetáculo mais indicado para
um público adulto.

«A UM PASSO DO CRIME»
(The Cry Baby Killer)

Produção: Allied Artists
Distribuição: Allied Artists
Estréia: 7 de dezembro
Cine: Marco Polo
Duração: 62 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Harry Lauter.

Ja«2k Nicholson, Carolyn Mit-
chell, Brett Halsey, Lynn Cart-
wright, Ralph Reed, John Shay
e outros — Produtores: Roger
Corman e David Kramarsky —
Diretor: Juss Addiss — Entre-
cho: Leo Gordon — Fotografia:
Floyd Crosby (agosto, 1958).

Drama policial em torno de
um bando de transviados.

«O TROPEIRO»
Produção: Pampulha Produ-

tora Cinematogr. (nacional)
Distribuição: UCB
Estréia: 14 de dezembro
Assunto: Drama
Cine: Marabá
Censura 18 anos
Intérpretes: Osaná Rocha,

Mozart Cintra, Alfredo Mur-
phy, Martha Lamour, José Me-
Io, Marina Batista, Rodolfo
Berkner e outros — Produtor:
Sócrates A. Almeida — Diretor:
Aecio Andrade — Fotografia:
Waldemar Lima (setembro de
1964).

Drama rodado no Interior da
Bahia, que tenta fixar a vida
das populações do Interior baia-
no, ainda dominadas pelo mis-
ticismo e pela ignorância, e on-
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de às trõpds dtí bUiróè ainda
exercem uma importante mis-
tão como elemento de ligação
entre as comunidades do inte-
rior- Realização que deixa mui-
to a desejar, seja no aspecto
técnico como no artístico, agra-
vada pelas imperfeições do som
e pelo tom declamatório dos
diálogos. Não será com fitas
deste tipo que elevaremos o ní-
vel do cinema nacional. Sua
programação só mesmo para
cumprir a lei.

«O SHEIK VERMELHO»
(Lo Sceicco Rosso)

Produção : Explorer Film
(italiana), euroscope e east-
mancolor

Distribuição: Metro
Estréia: 17 de dezembro
Cine: Metro
Assunto: Drama
Censura: 10 anos
Intérpretes: Channing Pol-

lock, Luciana Gilli, Mel Welles,
Ettore Manni, Pietro De Viço.
Rosalba Neri, Glauco Onorato
e outros — Diretor: Fernando
Cerchio — Entrecho: De Sane-
tis, Capuano, Petrilli, Del Gros-
so e Montanari — Fotografia:
Narzisi Lotti (1962).

Drama de aventuras que se
desenrola em Marrocos, na mo-
tade do século 19 e narra as
façanhas de uma figura lendária
que fanatizou multidões atra-
vés de suas arremetidas contra
os prepotentes e poderosos. Fi-
ta que cultiva um gênero do
do agrado do grande público,
pois encena uma personagem
popular, no estilo de Robin Ho-
od ou Zorro. Realização bem
cuidada no setor técnico, movi-
menta bastante comparsaria e
dispõe de amplos cenários, de
ritmo movimentado e de bas-
tante ação.

«O TERROR VEM
DO ESPAÇO»

(The Day of lhe Trifrids)

Produção: Security (america-
na) cinemascope e eastmanco-
lor

Distribuição: Allied Artists
Estréia: 7 de dezembro
Cines: Jussara e Marco Polo
Duração: 93 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Howard Keel, Ni-

cole Maurey, Kieron Moore, Ja-
nette Scott, Mervyn Johns, Ja-
nina Faye e outros — Produtor:
George Pitcher — Diretor: Ste-
ve Sekely — Entrecho: Phillip
Yordan — Fotografia: Ted Mo-
ore (1962/63)

Drama de ficção cientifica era
que uma chuva de meteoritos
cega toda 

"uma 
população e

transforma os vegetais em ter-
ríveis monstros, que crescem e
atacam violentamente os seres
humanos. Trata-se de um dos
bons espetáculos no gênero,
realizado com bastante equilí-
brio e servido por excelentes

efeitos especiais, que aumentam
o teor de emoção da narrativa.

«MERCADOR DA MORTE»
(Taiyo eno Dashutsu)

Produção: Nnkkatsu (japone-
sa) tela larga e eastmancolor
Distribuição: Emp. Nikkatsu
Estréia: 19 de dezembro
Cine: República
Duração: 112 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Yujiro Ishihara,

Hideaki Nitani, Kaneko Iwasa-
ki Yoko Minamida, Jukichi
Uno, Taiji Tonoyama e outros

Produtor: Masayuki Takagi
Diretor: Toshio Masuda —

Entrecho: Nobuo Yamada —
Fotografia: Yoshihiro Yamaza-
ki (abril, 1963).

Drama em torno do tráfico
de armas para o Vietnã. A de-
núncia explode no Parlamento
japonês, dado que as armas se-
riam de fabricação nipônica, e
um corajoso jornalista decide
descobrir toda a trama, com o
que se envolve em constantes
perigos. A fita foi rodada en-
tre ruínas milenárias de civili-
zações antigas e contém bas-
tante dose de emoções para sa-
tisfazer aos apreciadores do
fitas de aventuras com muita
violência e muita movimenta-
ção.

«A SENHORA E SEUS
MARIDOS

(What a Way to Go!)

Produção: Fox-APJAC-Or-
chard Prod. (americana)
colorida-cinemascope

Distribuição: Fox
Estréia: 17 de dezembro
Cine: Marrocos
Duração: 111 minutos
Assunto*. Comédia
Censura: 14 anos
Intérpretes: Shirley MacLai-

ne, Paul Newman, Robert Mit-
chum Dean Martin. Gene Kel-
ly Robert Cummings, Dick
Van Dyke, Reginald Gardiner,
Margaret Dumont, Lou Nova,
Fifi D'Orsay e outros — Pro-
dutor: Arthur P. Jacobs — Di-
retor: J. Lee Thompson —
Entrecho: Betty Comden e
Adolph Green — Fotografia:
Leon Shamroy (de maio, 1964).

Comédia em torno de uma
riquíssima viúva que, ao des-
cobrir que não pode doar ao
governo norte-americano sua
fabulosa fortuna, resolve con-
sultar um psiquiatra para des-
cobrir o motivo pelo qual to-
dos os seus maridos morre-
ram, e ela quer apenas levar
uma vida simples. Comédia
amalucada, realizada com re-
quintes de produção, propor-
ciona bom divertimento a um
público apreciador de fitas
cômicas. Seus cenários são be-
los e de muito bom gosto, tem
vários números musicais e
seus diálogos e situações são
realmente engraçados, foi por
muitos considerada uma das
melhores comédias de 1964.

CINE-REPORTER

«A ESPADA SANGRENTA»
(Zoku Dojoyaburi)

Produção: Shochiku (japone-
sa) grandscope

Distribuição: Snochiku
Estréia: 19 de dezembro
Cine: Nippon
Duração: yü minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
interpretes: lsame Nagalo,

Tetsuro Tanba, üaruko Wani-
buchi. Yashiko Koyama, Shi-
gemi Suzuki e outios — Dire.
tor: Yasushi Kikuchi — Entre-
cno: Seichiro Ucnikawa — Fo-
lograria: Kisei Ota e Shigeyu-
Ki 2-iekine (março, 1964)

«MARISOL NO RIO»
(Marisol Bumbo a Rio)

Produção: Guion P. C. —
Cesáreo Gonzalez (espa-
nhola) eastmancolor

Distribuição: Condor Filmes
Estréia: 19 de dezembro
Cine: Rivoli
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem ob-

jeção
Intérpretes: Marisol, Isabel

Garcés, José Marco Davo, Gi-
sia Paradis, Fernando Cebrian,
Georges Rigaud e outros —
Produtor: Manuel J. Goyanes
— Diretor: Fernando Palácios
Entrecho: José M. Palácio, Al-
fonso Paso e Arturo Rigel —
Fotografia: Antônio L. Bailes-
teros.

Comédia em que a jovem
Marisol interpreta dois papéis,
o de duas irmãs gêmeas, uma
vivendo na Espanha e outra
no Rio. Quando as duas se
reúnem, no Rio, descobrem
uma quadrilha de ladrões e se
envolvem em aventuras diver-
tidas e emocionantes, que cul-
minam com uma carreira no
monumento ao Cristo no Cor-
covado, de onde os bandidos
tencionavam jogar a Mariluz
carioca, quando a Marisol es-
panholâ intervém. Espetáculo
que agradará a um público
pouco exigente, que busque no
cinema apenas diversão e pas-
sa tempo.

«HERANÇA FATAL»
(Yoru no Kunsho)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) tela larga e eastman-
color

Distribuição: Emp- Nakkatsu
Estréia: 23 de dezembro
Cine: Nikkatsu
Assunto: Drama
Duração:
Censura: 18 anos
Intérpretes: Akira Kobaya-

shi, Ryohei Uchida, Akibumi
Inoue, Shiro Osaka, Noriko
Matsumoto, Naomi Hoshi e ou-
tros — Diretor Akinori Matsco
— Entrecho: Takashi Kanbara

 Fotografia: Issen Iwasa
(março, 1563).

(Continua na pág. seguinte)
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Revista das Estréias
(Continuação da pág anterior)

«VASSALOS DA AMBIÇÃO»
(The Best Man)

Produção : Stuart Millar,
Lawrence Turman (americana)

Distribuição United Artists
Estréia: 28 de dezembro
Duração: 102 minutos
Cines: Jussara e Rio
Assunto: Drama
Censura: 10 anos
Intérpretes: Henry Fonda.

Cliff Robertson. Edie Adams,
Margareti Leighton, Shelley Ber-
man. Lee Tracy, An Sotheru,
Gene Raymond, Kevin McCar-
thy, Mahalia Johnson, Richard
Arlen, Penny Singleton e ou-
tros — Diretor: Franklyn Shaf-
fner — Entrecho: Gore Vidal,
baseado em peça teatral de sua
autoria — Fotografia: Haskell
Wexley (maio, 1964)

Drama que, apresentado «hors
concours» no Festival de Can-
nes. foi bastante apreciado.
Narra a diferença de mentali-
dades e de processos de luta
entre dois políticos que se apro-
sentam à convenção do seu Par-
tido para a indicação do can-
citíato à presidência dos Esta-
dos Unidos- Um deles, secreta-
rio de Estado, é um quinquage-
nário que seu oponente acusa
dt ter pouca saúde e de ser
emocionalmente instável. O ou-
tro, jovem senador, teve um
período de homossexualismo em
seu passado, fato que seu opo-
nente se recusa a explorar. Es-
petáculo adulto e sério, que de-
monstra a liberdade com que o
cinema de Hollywood encara fa-
tos da política norte-americana
e se situa ao lado de bons fil-
mes como «Sete Dias de Maio»
e «Tempestade sobre Washing-
ton».

«COM CAIPD3A
NAO SE BRINCA»
(Kissin Cousins)

Produção: Metro - Four Leaf
(americana) panavision e me-
trocolor

Distribuição: Metro
Estréia: 31 de dezembro
Cine: Metro
Duração: 96 minutos
Assunto: Comédia musical
Censura: Livre
Intérpretes: Elvis Presley,

Arthur 0'Connell, Glenda Far-
reli, Jack Albertson, Pam Aus-
tin, Yvonne Craig, Donald Wo-
ods e outros — Produtor: Sam
Katzman — Diretor: Gene Nel-
son — Entrecho: Gerald Dray-
son Adams (março, 1964).

Comédia musical em que Ei-
vis Presley interpreta dois pa-
pois- Num deles, é tenente da
Força Aérea dos Estados Uni-
dos ,e em outro, é um caipira
que, assim como seus pais e a
namorada, não se conforma em
que o Pentágono tenha escolhi-
do justamente, a sua calma ci-
dadezinha de Old Smokey para
centro de uma base espacial.

— 12 —

Trata-se de uma comédia des-
pretenciosa. com muitos dispa-
rates, muitas canções, diverti-
mentos e manobras, militares e
das garotas que procuram con-
quistar os soldados do destaca-
mento, tudo no sentido de pro-
porcionar apenas momentos de
diversão e passatempo ao pú-
blico. .' !

«O GAROTO DOS CABELOS
VERMELHOS»

(Zanahoria)
Produção: URSS (russa)
Distribuição: CIDEF
Estréia: 30 de dezembro
Cine: Europa
Assunto: Drama
Censura: Livre
Intérpretes: Seriozha Zolo-

tariov — Diretor: Ilya Frez.
Drama sentimental em torno

de um garoto que, descobrindo
não ser filho legítimo, foge de
casa e vem a encontrar ami-
zade e proteção na pessoa de
um velho palhaço de circo
Trata-se de história baseada
na peça teatral «Poil de Ca-
rotte», de Jules Renard. já le-
vada ao cinema por Jean Re-
noir, e que o TBC, em S. Paulo,
encenou há tempos, com Cacil-
da Becker.

«MONOCLE, O AGENTE
SECRETO»

(L'Oeil du Monocle)

Produção: Viatele-Films Bor-
derie-Orex Films (fran-
cesa)

Distribuição: Paris Filmes
Estréia: 21 de dezembro
Cines: Coral e St. Tropez
Assunto: Drama
Duração:
Censura: 14 anos
Intérpretes: Paul Merisse,

Elga Andersen, Gaia Germani.
Robert Dalbam, Maurice Bi-
raud e outros — Produtor: Lu-
cien Viard — Diretor: Georges
Lautner — Fotografia: Mau-
rice Fellous (novembro, 1962).

Drama policial no estilo de
James Bond, mas que se cons-
titui mais numa sátira às aven-
turas policiais ou de espiona-
gem. narrada com extraordiná-
rio bom humor, que diverte
realmente o público. Tudo se
relaciona com um tesouro que
os alemães procuram esconder,
em 1944, assim como documen-
tos de importância para os na-
zistas. Os homens-rãs incum-
bidos da tarefa são eliminados
depois desta realizada, e, as-
sim, todos os que dela sabiam,
num morticínio em larga esca-
Ia, mas um dos homens-rãs
consegue escapar com vida e
leva vinte anos fugindo dos
alemães e dos serviços de es-
pionagem dos Aliados, pois to-
dos querem o tesouro. Espeto-
culo leve e engraçado, que
agrada e diverte.

«O PROFESOR ALOFKADO»
(The Nutty Professor)

Produção: Lewis-Paramount
(americana) technicolor

Distribuição: Paramount
Estréia: 26 de dezembro
Cine: Paissandu
Duração: 107 minutos
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Intérpretes: Jerry Lewis,

Stella Stevens, Del Moore. Ka-
thleen Freeman, Med Flor/,
Norman Alden e outros — Pro-
dutor: Ernest D. Gloccksman
— Diretor: Jerry Lewis — En-
trecho: Jerry Lewis e Bill Ri-
chmond (julho, 1963)

Comédia que procura recriar,
no terreno cômico, a famosa
história do «Médico e o Mons-
tro». De dia, o protagonista é
um tímido professor de univer-
sidade, apaixonado por provo-
cante aluna De noite, graças à
ingestão de fluídos que produz
no laboratório, tranforma-se
em audacioso conquistador, de
nome Buddy Love. A patusca-
da é bem divertida, com algu-
mas canções que satisfazem
não apenas aos apreciadores de
comédias, mas a todo o públi-
co que gosta de espetáculos le-
ves e agradáveis.

«TATSU, O BRIGÃO»
(Ken Ka Tatsu)

Produção: Toei (japonesa)
toeiscope

Estréia: 4 de dezembro
Cine: Niterói
Duração: 99 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Ryohei Uchida,

Choichiro Kawarazaki, Hiroko
Sakuramachi, Nami Munakata.
Juchiro Konoe e outros — Di_
retor e entrecho: Yasushi Ka-
to — FotogTafia: Shintaro
Kawasaki (abril, 1964) .

«O ESPADACHIM DO DIABO»
(The Hellfire Club)

Produção: New World-Regal
(inglesa) dialiscope e east-
mancolor

Distribuição: Rank
Estréia: 26 de dezembro
Cine: República
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Keith Mitchell,

Adrienne Corri, Peter Ame.
Kai Fischer, Peter Cushing.
Bill Owen, Miles Malleson, Da-
vid Lodge e outros — Produ-
tores, diretores, fotógrafos: Ro-
bert S. Baker e Monty Berman
— Entrecho: Jimmy Sangster-

Drama no estilo capa-e-es-
pada, narrando as lutas, rivali-
dades ardis e amores de um
grupo de cavaleiros ,filiados a
um estranho clube. Filme de
aventuras onde se mesclam

ORIENTAR E INFORMAR E' A MISSÃO DE
"CINE-REPORTER", LIDO MENSALMENTE

POR TODOS OS EXIBIDORES DO BRASIL

acrobacias, duelos, com algo de
terror e de erótico, que se de-
senrola com bastante movi-
mentação e agilidade, capaz de
agradar a um público aprecia-

«A VOLTA JTA1CA O AJMUU»»
(AH the Way Home)

Produção : Susskind - Para-
mout (americana)

Distribuição: Paramount
Estréia: 21 de dezembro
Cine: Regina
Duração: 103 minutos
Assunto: Drama
Censura: 10 anos
Intérpretes: Jean Simmons,

Robert Prcston, Pat Hingle, Ali-
ne MacMahon, Thomas Chal-
mers e outros — Produtor: Da-
vid Susskind — Diretor: Alex
Segai — Entrecho: Phillip Reis-
man Jr., com base na peça tea-
trai <cA Death in the Family»,
autobiografia de James Agee --
Fotografia: B o r i s Kaufman
< outubro, 1963)

Drama que focaliza as conse-
quências da morte de um chefe
de família, através da visão do
mundo e da sensibilidade de um
menino de sete anos. A história
gira em torno dos sonhos e das
esperanças de uma família da
classe média, de homens, mu-
lheres e crianças que procuram
levar uma vida normal e equi-
librada- í: quando a tragédia da
morte do chefe da família alte-
ra por completo a existência de
todos os seus membros. Espe-
táculo dramático, por vezes tra-
zendo amargura pelo tom som-
brio da própria história, o que,
todavia, não o invalida, pois o
filme te'm boas qualidades o que
merecem apreciação

«VICIO QUE MATA»
(Confessions of an Opium

Eater)

Produção: Photoplay Asso-
ciates Inc.-Alied Artists

Distribuição: Allied Artists
Estréia: 21 de dezembro
Cine: Jussara
Duração: 85 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Vincent Price.

Linda Ho, Richard Loo. June
Kim, Philip Ahn, Yvonne Mo-
ray e outros — Produtor e di-
retor: Albert Zugsmith — En-
trecho: Robert Hill — FotogTa-
fia: Joseph Biroc (julho. 1962)

Drama em torno do tráfico
de entorpecentes e de escravas
brancas no misterioso bairro
chinês de San Francisco, no co-
mêço do século. Embora basea-
do em livro que procura repro-
duzir o drama de um fumador
de ópio, só no início é que a
película aborda este aspecto,
resvalando logo a seguir para
a rotina dos filmes de aventu-
ras do gênero. Todavia, a rea-
lização, dentro do seu padrão
técnico-artístico, apresenta-se
como de razoáveis entreteni-
mentos, notadamente para os
amantes de espetáculos do gê-
nero-
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«A BELA LOLA»
(La Bella Lola)

Produção: Prod- Cinemato-
gráficas Balcazar (espanhola)
eastmancolor

Distribuição: Livio Bruni
Estréia: 31 de dezembro
Cine: Metrópole
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Sarita Montiel,

Antônio Cifariello, Frank Vil-
lard, German Cobos, Luisa Mat-
tioli'e outros — Diretor: Alfon-
so Balcazar (1962/63)

Drama em torno da cantora
de um cabaré de Madrid que
se apaixona por um rapaz rico,
de grande projeção na socieda-
de. Forçada pela mãe do rapaz
a dele desistir, a cantora repele
o apaixonado e passa a levar
amargurada vida, enquanto o
rapaz viaja para o exterior. Re-
encontrando-se anos depois, a
cantora não resiste à grande
paixão, e começa a beber, cain-
do na boêmia desenfreada. Tal
como a Dama das Camél as. fi-
ca doente e, antes de morrer,
recebe a visita do rapaz que,
afinal, vem a saber de toda a
trama' engendrada pela mãe e
reconhece o verdadeiro amor
da cantora. Dramalhão, como se
vê, com canções do antigo re-
pertório madrilenho, e a pre-
sença da tela Sarita. que é sem-
pre um espetáculo para os

olhos.

Relação dos Filmes lançados em Dezembro de 1964
DISTRIBUIDORES
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Columbia
Allied Artists
Livio Bruni
Metro
Rank
Rank

Shochiku
Metro
Rank
Rank

Shochiku
Toho
CIDEF
Pelmex

GRITO (O) (italo-americana) Art ^í11116^., . .
HERANÇA FATAL (japonesa) Empresa Nikkatsu
HOMENS DO CRIME (americana) Metro
MARISOL NO RIO (espanhola) Condor Filmes
MERCADOR DA MORTE (japonesa) Empresa Nikkatsu
MONOCLE, O AGENTE SECRETO (francesa) Paris Filmes
PLUFT, O FANTASMINHA (nacional) Eurofilmes

TÍTULOS E PROCEDÊNCIAS

ALMAS MORTAS (americana) 
A UM PASSO DO CRIME (americana)
BELA LOLA (A) (espanhola) 
COM CAIPIRA NAO SE BRINCA (americana) 
COM JEITO VAI. PROFESSORA (inglesa) 
CRIMES DE OSCAR WILDE (OS) (inglesa) 
DESTROYER FENIX (japonesa) 
DIA E A HORA (O) (francesa) 
ESPADACHIM DO DIABO (O) (inglesa) 
ESPADA ERA A LEI (A) (americana) 
ESPADA SANGRENTA (A) (japonesa) 
ETERNA APAIXONADA (A) (japonesa) 
GAROTO DOS CABELOS VERMELHOS (O) (russa)
GOMAR O MONSTRO ASSASSINO (mexicana)

PROFESSOR ALOPRADO (O) (americana)
REPTTLICUS (americano-dinamarquesa) .......
RIFLES DE BATASI (inglesa) 
SACRIFÍCIO SEM GLÓRIA (americano-japonesa)
SENHORA E SEUS MARIDOS (A) (americana)
SERVIDÃO HUMANA (anglo-americana) 
SETE FACES DO DR. LAO (AS) (americana)
SHEIK VERMELHO (O) (italiana)
SOB O CÉU DE ROMA (japonesa)

Paramount
Royal Filmes
Fox
United Artists
Fox
Metro
Metro
Metro

Paris Filmes
TATSU O BRIGÃO (Japonesa)  Empresa Niterói
TERROR VEM DO ESPAÇO (O) (americana) 
TORVELINHO DE PAIXÕES (americana) 
TROPEIRO (O) (nacional) 
VASSALOS DA AMBIÇÃO (americana) 
VINGANÇA DE BÁRBAROS (italiana) 
VICIO QUE MATA (americana)  
VOLTA PARA O ADEUS (A) (americana) 

Allied Artists
Columbia
U.C.B.
United Artists
Fama FUmes
Allied Artists
Paramount

«

«RIFLES DE BATASI»
(Guns at Batasi)

Produção: George Brown (in-
glesa) cinemascope

Distribuição: Fox
Estréia: 28 de dezembro
Cine. Marabá
Assunto: Drama
Censura: 10 anos
Intérpretes: Richard Atten-

borough, Flora Robson, John
Leyton, Jack Hawkins. Mia Far-
row, Errol John, Earl Cameron,
Percy Herbert, David Lodge e
outros — Diretor: John Guil-
lermin — Entrecho: Robert
Holles (1964)

«A ESPADA ERA A LEI»
(The Sword in the Stone)

Produção: Walt Disney-Bue-
na Vista (americana) técnico-
lor

Distribução: Rank
Estréia: 26 de dezembro
Cines: Astor e Ipiranga
Duração: 75 minutos
Assunto: Drama
Censura: Livre
Diretor: Wolfang Reitherman

— Entrecho: Bill Peet baseado
no livro de T. H. White (no-
vembro, 1963)

Desenho em longa metragem,
narrando a lenda da espada má-
gica, incrustada numa pedra e
cuja' retirada daria ao autor da
proeza o trono da Inglaterra.
Com o auxílio de um mágico, Q
famoso Merlin, um pajem rea-
liza a façanha e ganha o trono

Janeiro . Fevereiro, 1965

RESUMO
ALLIED ARTISTS  3

ART FILMES J
CIDEF 1
COLUMBIA *
CONDOR FILMES J
EMPRESA NIKKATSU 2
EMPRESA NITERÓI  \
EUROFILMES
FAMA FILMES
FOX

METRO 
PARAMOUNT . . .
PARIS FILMES
PELMEX 
ROYAL FILMES .
RANK 
SHOCHIKU 
TOHO 
U.C.B. 
UNITED ARTISTS

6
2
2
1
1
4
2
1
1
2

LIVIO BRUNI  X

LANÇAMENTOS QUANTO A PROCEDÊNCIA

TOTAL 
CO-PRODUÇÕES

ESTADOS UNIDOS !•*
JAPÃO 
INGLATERRA 
ITÁLIA 
ESPANHA 
BRASIL 
MÉXICO 
RÚSSIA 
FRANÇA 

ÍTALO-AMERICANA 
AMERICANO-JAPONESA
ANGLO-AMERICANA 
AMERICANO-DINAMARQUESA

38

1
l
1
1

TOTAL

TOTAL 34

«CINE - REPÓRTER»
— A MAIS COMPLETA FONTE DE INFORMAÇÕES —

Para o Produtor — Para o Distribuidor — Para o Exibidor.

inglês. Espetáculo bem realiza-
do, graças aos recursos técnico-
artísticos de Disney, põe em ce-
na velha lenda britânica e con-
segue compor um espetáculo de

bons atrativos não apenas ao
público infantil, mas também
aos adultos, que sempre encon-
tram na fita bons motivos de
interesse e divertimento-

SR. EXIBIDOR
se ainda não pagou sua
assinatura, faça-o hoje

mesmo.
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COMENTÁRIOS SOBRE OS FILMES LANÇADOS EM JANEIRO DE 1965

«VJÊNUS IMPERIAL»
(Veneere Imperiale)

Produção: Roma Film-Cineriz
<Roma>- Gaumont -Franco Cine
nra (Paris» super tecnirama 70
mm- e tecnicolor

Distribuição Condor Filmes
Estreia: 1 de janeiro
Cine: Olido
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérprete*: Gina Lollobrigi-

da, Stephen Boyd. Raymond
Pellegrin. Micheline Presle. Ga-
brielle Ferzetti, Máximo Girot-
ti. Lila Brignone. Andréa Chec-
chi e outros - Diretor: Jean
Delannoy - - Entrecho : Jean
Aurenche, Ariaud, Benvenutti.
De Bernardi e Delannoy -.- Fo-
tografia: Gabor Pogany (1962>

Drama em torno de Paulina
Bonaparte. desde o início de sua
vida humilde e simples, até ã
ascensão na corte napoleônica,
transformada em princesa Bor-
ghese e brilhando em Roma. Os
escândalos que cercaram a sua
vida, por onde passaram minis-
tros. generais e príncipes, in-
fernizando a vida do marido.
Trata-se de espetáculo de ra-
zoáveis atrativos, em que pese
a presença de famosos astros
e uma reconstituição de época
apreciável.

«55 DIAS EM PEQUIM»
(55 Days at Peking)

Produção: Samuel Bronston
(super-tecnirama 70 e tec--
nicolor)

Distribuição: Rank
Estréia: 18 de janeiro
Cines: Rivoli e Marabá
Duração: 150 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Charlton Hes-

ton, Ava Gardner. David Niven,
Flora Robson. John Ireland.
Harry Andrews, Leo Genn,
Kurt Kasznar. Paul Lukas,
Elizabeth Sellars. Massimo
Serato. Jacques Sernas e ou-
tros — Diretor: Nicholas Ray
— Entrecho: Phillip Yordan e
Bernard Gordon -— Fotografia:
Jack Hildyard (maio. 1963) .

Drama no estilo de super-
espetáculo, que aborda os 55
dias de luta entre os «boxers»
e as onze legações estrangei-
ras que havia em Pequim por
volta de 1900. Reconstituição
admirável da antiga Pequim,
comparsaria numerosa e ceno-
grafia das mais bem cuidadas-
Nível elevado de produção.
Nomes famosos do cinema en-
carregam das principais per-
sonagens, movimentando seus
dramas naqueles angustiosos
dias. em que um bando de fa-
náticos submeteram a cidade
e as legações estrangeiras ali
localizadas e uma guerra sem

quartel. Espetáculo de certa
grandiosidade, narrado em bom
ritmo e contendo todos os ele-
mentos de agrado do público.

«SAMURAI PIRATA»
(Dai to Zoka)

Produção : Toho (japonesa)
colorido

Distribuição: Toho
Estréia: 4 de janeiro
Cines: Art Palácio e Jóia
Duração: 98 minutos
Assunto: Aventuras
Censura: 10 anos
Intérpretes: Toshiro Mif une,

Tchiro Arishima, Takashi Shi-
mura, Makato Sato c outros —
Diretor: Senkichi Taniguchi.

Drama de aventuras» que ío-
caliza as atividades dos piratas
japoneses que, do século XV ao
século XVII encheram de pavor
as costas do Mar Amarelo e as
do Mar da China, da Coréia às
Filipinas, de Nanquim à Bata-
via. A história refere-se a uma
personagem misteriosa, muito
rica. que se suspeitava fosse
pirata. Preso e amordaçado
dentro de uma barrica, conse-
gue escapulir. Refugia-se numa
região dominada por um ban-
do de ladrões, chefiados por
uma mulher, e decide enfren-
tá-los. Trata-se de fita movi-
mentada e cheia de ação. pró-
pria para o grande público- O
protagonista é considerado o
maior ator japonês e sua pre-
sença em cena já é garantia de
sucesso.

«CRISÂTEMO BRANCO»
(Onna Bakarino Yoru)

Produção: Tokyo-Elga-Toho
(japonesa) tohoscope

Distribuição: Toho
Estréia: 18 de janeiro
Cine: Jóia
Duração: 94 minutos
Assunto: Drama
Censura:
Intérpretes: Chisako Hara,

Akemi Kita, Chieko Naniwa,
Chieko Seki. Chikage Awashi-
ma, Kioko Kagawa e outros —
Produtores: Ichiro Nagashima
e Hideyuki Shino — Diretor:
Kinuyo Tanaka — Entrecho:
Sumie Tanaka — Fotografia:
Tomoichi Nagay (set-, 1961).

Drama que narra a odisséia
de uma jovem prostituta, num
esforço de recuperação, que é
parcial, e insuficiente, tanto
por sua culpa como pelas de-
ficiências e dificuldades das
pessoas e instituições que de-
veriam auxiliá-la. A obra é
ousada no início e poética nos
momentos finais. Dirigida por
uma mulher, apresenta-se a
película como um drama de
bom conteúdo, embora não se
livre de certo tom moralizante
e convencional.

«RIO CONCHOS»
(Rio Conchos)

Produção: Fox (americana)
cinemascope e cor DeLuxe

Distribuição: Fox
Estréia: 21 de janeiro
Cines: República e Marroco-i
Duração: 107 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Stuart Whitmarr,

Richard Boone, Tony Francio-
sa, Wende Wagner, Edmond
OBrien, Jim Brow, Warnar
Anderson, Rodolfo Acosta, Bar-
ry Kelley, Vito Scotti e outros

 Produtor: David Weisbart
— Diretor: Gordon Douglas —
Entrecho: Joseph Landon —
Fotografia: Joseph MacDonald
(outubro, 1964).

Drama que tem inicio logo
após a guerra civil nos Esta-
dos Unidos, quando, numa lo-
calidade selvagem do Oeste,
são roubados dois mil rifles
das forças armadas. Recaindo
as suspeitas sobre um coronel
partidário do Sul durante a
guerra, uma patrulha é envia-
da para tentar recapturar as
armas. A patrulha é constituí-
da por dois militares voluntá-
rios e alguns elementos de
maus antecedentes, inclusive
um assassino convicto. Lutam
com os índios, cometem vio-
lências, correndo muito san-
gue, antes de chegarem ao seu
objetivo. Espetáculo de forte
dramaticidade. com muita vio-
lência e assassínios a sangue
frio, os quais restringem o
filme a um público adulto.

«O SERESTEIRO DE
ACAPULCO»

(Fun in Acapulco)

Produção: Wallis-Paramount
(americana) tecnicolor

Distribuição: Paramount
Estréia: 9 de janeiro
Cines: Regina e Barão
Duração: 97 minutos
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Intérpretes: Elvis Presley,

Ursula Andress, E-sa Cardenas,
Paul Lukas, Larry Domasin,
Alejandro Rey e outros — Pro-
dutor: Hal B. Wallis — Dire-
tor: Richard Thorpe — Entre,
cho: Allan Weiss — Foto-
grafia: Daniel L. Fapp (no-
vembro, 1963) .

Comédia em torno de um
jovem acróbata que, acometido
certo dia por uma vertigem,
tem de abandonar a carreira.
Segue para Acapulco onde re-
vela-se nadador exímio e can-
tor popular. O romance é for-
necido por duas belas jovens,
uma toureira mexicana, e ou-
tra que dirige luxuoso hotel
de veraneio. Filme que consti-

tui boa programação para pú-
blico jovem, e, naturalmente,
para todos os apreciadores de
Presley.

«A MORENINHA DO TAHITI»
(Tamahine)

Produção: Associated British-
Metro - Seeven Arts (anglo-
americana) cinemascope e me-
trocolor

Distribuição: Metro
Estréia: 7 de janeiro
Cine: Metro
Duração: 85 minutos
Assunto: Comédia
Censura:
Intérpretes : Nancy Kwan,

John Fraser, Dennis Price, Dick
Bentley e Coral Browne — Di-
retor: Philip Leacock — Produ-
tor: John Bryan — Entrecho:
Dennis Cannan (1963/64)

Comédia em torno das atri-
bulações por que passa uma
eurasiana na aristocrática In-
glaterra, com todos os precon-
ceitos e tradições.

«PON ODORI NO HAVAÍ»
(Yume no Ha vai no Bon Odori)

Produção; Toei (japonesa)
tela larga e eastmancolor

Distribuição: Empresa Niterói
Estréia: 1 de janeiro
Cine: Niterói
Assunto: Drama
Censura:
Intérprete* : Kazuo Funaki,

Chiyoko Honma, Colômbia Ro-
se, Gentaro Takashi e outros —
Diretor: Ryuichi Takamori —
Entrecho: Kimiyiki Hasegawa
— Fotografia: Giichi Yamaza-
wa (agosto, 1964)

Drama que evoca a famosa
dança tradicional japonesa «Bon
Odori», com que prestam os ni-
pônicos homenagem aos seus
mortos queridos, onde tudo é
pretexto para a reconciliação e
a solução de problemas amoro-
sos de um jovem par, assim
como dos problemas domésticos
de toda uma família-

«MEU JAPÃO BRASILEIRO»

Produção: PAM Filmes (na-
cio nal) eastmancolor

Distribuição: Pam Filmes .
Estréia: 25 de janeiro
Cines: Art Palácio e Jóia
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Intérpretes: Mazzaropi, Geny

Prado, Célia Watanabe, Fran-
cisco Gomes, Carlos Garcia,
Reinando Martini, Judith Bar-
bosa, Zilda Cardoso, Adriano
Stuart e outros — Produtor:
Amacio Mazzaropi — Diretor:
Glauco Mirko Laurelli — En.
trecho: Gentil Rodrigues — Fo-
tografia: Rudolf Icsey (janeiro,
1964).
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«A INCONQUISTÁVEL
MOLLY»

(Tlic Unsinkable Molly Brown)

Produção: M.G.M. (ameri-
cana) panavision c metro,
color

Distribuição: Metro
Estréia: 14 de janeiro
Cines: Metro e Marrocos
Duração: 128 minutos
Assunto: Comédia musical
Censura: Livre
Intérpretes: Debbie Reynolds,

Harve Presnell, Ed Begley, Her-
mione Baddeley, Jack Krus-
chen, Martita Hunt, Vaughn
Taylor e outros — Produtor:
Lawrence Weingarten — Dire-
tor: Charles Walters — Entre-
cho: Helen Deutsch, com base
na comédia musicai homônima
— Coreografia: Peter Gennaro
(junho, 1964) .

Comédia musical que pro-
vêm de um sucesso da Broad-
way e gira em torno de uma
jovem irlandesa do Colorado
que, enriquecendo um dia, en-
trenta a sociedade e não se
aeixa abater diante de nenhum
obstáculo, nem mesmo diante
do afundamento do «Titanic»,
ao qual consegue sobreviver,
daí a origem do título da fita,
«a inafundável Molly». Muita
música, muita dansa e muito
humorismo compõem esta his-
tória leve e inconseqüente, que
funciona como excelente diver-
timento.

«AMOR PROIBIDO»
(Dorodarakeno Junjo)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) tela larga e eastmancoior

Distribuição: Emp. Nikkatsu
Estréia: 1 de janeiro
Cine: Nikkatsu
Duração: 92 minutos
Assunto: Drama
Censura:
Intérpretes: Sayuri Yoshina-

ga. Masako Izumi, Mitsuo Ha-
mada, Osamu Takizawa, Chika-
ko HÒsokawa e outros — Dire.
tor: Yasushi Nakahira — En-
trecho: Ataru Baba — Fotogra-
fia: Yoshihiro Yamazaki (feve-
reiro, 1963)

«CAVALGANDO
NAS NUVENS»

(Hakubaje no Hanayome)

Produção: Toei (japonesa)
tela larga e eastmancoior

Distribuição: Empresa Niterói
Esrtéia: 8 de janeiro
Cine: Niterói
Assunto: Comédia dramática
Censura: Livre
Intérpretes: Hibari Misora,

Koji Tsuruta, Kokichi Takada,
Isao Yama e outros — Diretor:
Tadashi Sawajima — Entrecho:
Tatsuo Nogami — Fotografia:
Nagaki Yamagishi.

Comédia dramática que se
constitui numa fábula do tem-
po dos samurais, focalizando
uma pequena órfã que vive pen-
sando em encontrar um prin-
cipe que se apaixone e se case

com ela. Um esperto ladrão, que
foge da polícia, sabedor desse
sonho, finge que é o príncipe,
com o que provoca situações
inesperadas. Comédia agrada-
vel e bastante divertida, que se
constitui em bom programa.

«PAIXÕES QUE ALUCINAM»
(Shock Corridor)

Produção : Leon Fromkess -
Sam Firk-Allied Artists (ame-
ricana)

Distribuição: Allied Artists
Estréia: 11 de janeiro
Cines: Marco Polo e Rio
Duração: 101 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Peter Breck,

Constance Towers, Gene Evans,
James Best, Larry Tucker, Phi-
lip Ahn e outros — Produtor:
du-etor e entrecho: Samuel Fui-
ler (agosto, 1S63)

Drama que tem por cenário
um hospício de alienados. Ura
repórter, ambicionando conquis-
tar o Prêmio Pulitzer de jorna-
lismo, decide fazer-se passar pof
louco e interna-se no sanatório,
para descobrir a história veií-
dica de um crime. O título do
filme refere-se a um corredor
onde desfilam os loucos do hos-
pício, cada tipo resumindo ca-
racterísticas de impressionante
insanidade, que chegam a cho-
car o espectador. A crueza de
muitas cenas, e o aspecto de-
solador do cenário contribuem,
também, para impressionar o
público- Na verdade, um dra-
ma sério e humano, que cons-
titui espetáculo para um pú-
blico adulto.

«BANDOLEIROS DO OESTE»
(The Raiders)

Produção: Universal (ameri-
cana) eastmancoior

Distribuição: Universal
Estréia: 11 de janeiro
Cine: Art Palácio
Duração: 75 minutos
Assunto: Western
Censura: 10 anos

.. Intérpretes: Robert. G u 1 p ,
Brian Keith, Judi Meredith, Ja-
mes McMullan, Alfred Ryder,
Harry Carey Jr., Paul Birch e
outros — Produtor: Howard
Christie — Diretor: Herschel
Daugherty — Entrecho: Gene
I. Coon — Fotografia: Bud
Thackery (maio, 1964)

Drama que ocorre no perío-
do que se seguiu à guerra ci-
vil norte-americana, com o Te-
xas devastado, onde há cerca
de dois milhões de reses para
vender, mas ninguém sabe pa-
ra quem. A fome ameaça, e os
especuladores fazem seus nego-
cios. O único jeito seria utili-
zar-se a estrada de ferro para
o escoamento do gado, mas a
ferrovia recusa-se a servir, o
que obriga os fazendeiros a hos-
tilizar a estrada de ferro e im-
pedi-la em seus objetivos. Den-
tro dessa temática, desenvolve-
se o western, com figuras fa-
miliares ao gênero-

«DOIS FARRISTAS
IRRESISTÍVEIS»
(Bedtime Story)

Produção: Lakcrshin-Pen-
nebaKer-Universal (ame-
ncana.» eastmancoior

Distribuição: Universal
estreia: 16 de janeiro
Cines: Metrópole e Astor
Duração: 99 minutos
Assunto: comedia
Censura: 14 anos
intérpretes: Marion Brando.

David Niven, omrley Jones,
uody Goodman, Aram Stephen.
Mane Windsor e outios —

rrouutor: Stanley Shapiro —
liiretor: Ralph Levy — Entre,
cno: Stanley Shapiro e Paul
ríenning — Fotografia: Clit-
lord Stine (julho, 1964) .

Comédia em torno de
dois conquistadores invetera-
dos, agindo na Riviera france-
sa.Um deles ainda pertence ao
Exército, enquanto o outro já
se livrou da farda. Ambos
apreciam as viúvas ricas e so-
luárias, até que surge em ce-
na uma jovem disposta a íis-
gar um dos dois, íazendo-se
passar por milionária norte-
americana. Os cenários são
bonitos, a comédia é bastante
engraçada e o espetáculo di-
verte realmente.

«OS TRÊS SAMURAIS»
(Sambiki no Samurai)

Produção : Samurai Produc-
tions, TV Fuji (japonesa( tela
larga

Distribuição: Shochiku
Estréia: 2 de janeiro
Cines: Barão e Nippon
Assunto: Drama
Censura:
Intérpretes: Tetsuro Tamba,

Isamu Nagsto, Mikijiio Taira,
Miyuki Kuwano, Kyoko Aoi e
outros — Produtores: Guinishi
Kishimoto e Tetsuro Tamba —
Diretor: Hideo Gosha — Entre-
cho: Keiichi Abe, Eizaburo Shi-
ba e Hideo Gosha — Fotogra-
fia: Takashi Sakai (maio, 1964)

Drama que se desenrola no
Japão feudal, focalizando as fa-
çanhas de um herói, tipo Ro-
bim Hood, que ajuda os cam-
poneses da região a lutar con-
tra um desalm£jdo coletor de
impostos.

«QUANDO FLORESCE
O AMOR»

(Oka Wa Kanazakari)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) tela larga e eastmancoior
Distribuição: Emp. Nikkatsu
Estréia: 23 de janeiro
Cine: Nikkatsu
Duração: 88 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intépretes: Ruriko Asaoka,

Tamio Kawachi, Hideaki Nita-
ni, Akira Yamaouchi, Midori
Asakaze e outros — Direior:
Kiyoshi Horichi — Entrecho:
Akira Saiga — Fotografia: Isa-
mu Kakita (setembro, 1963)
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«FLOR E INCENSO»
(Kogue)

Produção: Shoshiku ijapon-
nesa) tela larga

Distribuição: Shochiku
Estréia: 9 de janeiro
Cine: Nippon
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Mariko Okada,

Nobuko Otowa, Kinuyo Tana-
ka. Go Kato, Eiji Ooada, Haru-
ko Sugimura e outras — Pro-
dutor, diretor e entrecho: Kei-
suke Kinoshita — Fotografia:
Hiroyuki Kusuda (maio, 1964)

Drama de quatro mulheres,
num período de trinta dos mais
atribulados e decisivos anos da
vida japonesa.

«O TERROR DOS MARES»
(Mistery Submarine)

Produção : Bertram Ostrer -
Britannia Film (inglesa)

Distribuição: Rank
Estréia: 4 de janeiro
Cine: Marabá
Duração: 90 minutos
Assunto: Drama
Censura: Livre
Intérpretes: Edward Judd,

James Robertson Justice. Lau-
rence Payne, Joachim Fuchs-
berger, Arthur 0'Sullivan, Al-
bert Lieven e outros — Dire-
tor: C. M. Pennington-Richards
— Entrecho: Hugh Woodhouse,
Bertram Ostrer e Jon Manchip
White. com base em peça tea-
trai do último — Fotografia:
Stan Pavey (1962)

Drama em torno das ativida-
des de um submarino alemão,
capturado pelos ingleses, e que,

(Continua na pág. seguinte)
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sob a aparência de barco nâ-
zista. singra os mares ao lado
de outros submarinos alemães.
Drama de suspenso durante a
ultima guerra.

«DR. FANTÁSTICO»
(Dr. Strangelove)

Produção: Kubvick-Columbia
(anglo-americana)

Distribuição: Columbia
Estréia: 28 doe janeiro
Cines: Coral e St. Tropez
Duração: 93 minutos
Assunto: Comédia dramática
Censura: 14 anos
Orientação Moral : Tolerável

para adultos
Intérpretes: Peter Sellers,

George G. Scott, Sterling Hay-
don. Keenan Wynn, Slim Pie-
kcns. Peter Buli e outros —
Produtor e diretor: Stanley Ku-
brick — Entrecho: Kubrick,
Terry Southern e Peter George

Fotografia: Gilbert Taylor
(fevereiro, 1964 >

Comédia dramática em torno
de um general da Força Aérea
norte-americana que enlouque-
ce pouco a pouco, sem que nin-
guêm o perceba. Agindo de
acordo com a prerrogativa do
seu cargo, de tomar a iniciati-
va que achar conveniente no
caso de um ataque da União
Soviética, dá ordens a seus avia.
dores, já no ar, em patrulha
permanente, para largarem as
suas bombas em objetivos rus-
sos previamente selecionados.
Assim, uma falha do fator hu-
mano poderá pôr fim a tudo,

o fim do mundo pela des-
truição atômica. Um tema trá-
gico, mas tratado com espírito,
apresenta-se engraçado mas
horrorizante. Enfim, uma co-
média de humor negro. A fita
íoi mal reecebida no Japão, pois
lá ninguém se esqueceu dos ter-
ríveis efeitos das primeiras
bombas atômicas. Sátira que
não deixa de ser um sintomáti-
co aviso aos que detêm o po-
der nas duas grandes nações,
pois na verdade a humanidade
respira à beira da catástrofe
nuclear.

«MATAR PARA VIVER»
(Rider on a Dead Horse)

Produção: Allied Artists
Distribuição: Allied Artists
Estréia: 18 de janeiro
Cine: Marco Polo
Duração: 72 minutos
Assunto: Western
Censura: 14 anos
Intérpretes: John Vivyan,

Lila Lu, Bruce Gordon, Kevin
Hagen e outros — Produtor:
Kenneth Altose — Diretor:
Herbert L. St rock — Entre-
cho: Stephen Longstreet (maio
1962).

«QUATRO CONFISSÕES»
(The Outrage)

Produção: Metio-Ritt (ame-
Distribuição: Metro
Estréia: 28 de janeiro
Cine: Metro e Marrocos
Duração: 97 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Tolerável

para adultos
Intérpretes: Paul Newman,

Laurence Harvey, Claire Bloom.
Edwaifi G. Robinson, William
Shatner, Howard Da Silva, Al-
bert Salmi, Thomas Chalmeds
e Paulo Fix — Produtor: A-
Ronald Lubin — Diretor: Mar-
tin Ritt — Entrecho: Michael
Kanin, com base na peça «Ra-
shoMon», de Michael e Fay
Kanin, do filme de Kurosawa,
«.Rashomon» — Fotografia: Ja-
mes Wong Howe (novembro,
1964)

Drama que já se constituiu
num dos maiores sucessos do
cinema japonês, e foi levado ao
palco em peça teatral, chegan-
do agora a Hollywood, que am-
bientou a história no sertão
norte-americano. Um violento
bandido de fronteira ataca e
assassina um viandante e se
apossa de sua mulher. Quatro
versões desse fato são focaliza-
das cada uma delas dando uma
feição diferente ao relato, e
deixando o espectador sem sa-
ber no qual acreditar. Espeta-
culo de bons atrativos, que va-
le ser programado-

«SERENATA DOS
VAGABUNDOS»
(Gaunerserenade)

Produção: Willy Zein Film
(alemã)

Distribuição: Print Filmes
Estréia: 20 de janeiro
Cine: Regina
Duração: 92 minutos
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem ob-

jeção
Intérpretes: Fred Bertelman,

Chris Howland, Germaine Da-
mar, Elma Karlova, Hans Niel-
sen e outros — Diretor: Tho-
mas Engel — Entrecho: Fred
Ignor e Thomas Engel — Fo-
tografia: Heins Holscher (1960)

Comédia que narra as vicis-
situdes de dois músicos ale-
mães que cantam num local
noturno de um país meridional,
apesar de não estarem auto-
rizados. Por isso o sindicato
local se opõe e manda dois po-
liciais interromperem o espe-
táculo. Os dois fogem de auto
e vão parar numa casa onde
se reúne uma quadrilha de
bandidos. Estes passam a per-
segui-los, pois os músicos ou-

viram os planos de um assalto
que planejam, de modo que os
protagonistas acabam sendo
caçados de dois lados. Comédia
despretenciosa, visando apenas
divertir o espectador, com uma
narrativa bem ritmada e bas-
tantes cenas alegres.

«COMANCHES EM FÜRIA»

Produção: Mexicana
Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 25 de janeiro
Cine: Mônaco
Assunto: Weestern
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Olivia Michel,

Pedro Aguillon, Rafael Ber-
trand e Alfonso Mejia.

Western à mexicana, focali-
zando as façanhas de Falcão
Negro e de Águia Branca, dois
chefes comanches que vivem pa-
clficamente com seu povo ao
sul da fronteira norte-america-
na, enquanto Bronco Búfalo e
sua tribo assolam a região nor-
te e espalham o terror .Com-
parecem ainda outras persona-
gens, como um grupo de mili-
cianos que tenta impor a or-
dem na região, e uma quadri-
lha de malfeitores que rouba
gado. Em resumo, um espeta-
culo movimentado e com atra-
tivos para os amantes de aven-
turas-

«NO CAMINHO DA VIDA»
(Robô no Ishi)

Produção: Toei (japonesa)
Distribuição: Emp. Niterói
Estréia: 17 de janeiro
Cine: Niterói
Duração: 96 minutos
Assunto: Drama
Censura: Livre
Intérpretes: Chikage Awa-

shima, Katsua Nakamura, Sui-
chi Ikeda, Kei Sato, Giichi Su-
gi e outros — Diretor e entre-
cho: Miyoki leki — Fotografia:
Hanjiro Nakagawa (julho, de
1964) .

«NASCE UMA ESTRELA»
(Star Tanjo)

Produção: Shochiku (japone-
sa) tela larga e eastmancolor

Distribuição: Shochiku
Estréia: 25 de janeiro
Cine: Nippon
Duração: 100 minutos
Assunto: Comédia dramática
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Comédia dramática em torno

de uma jovem que abandona a
companhia teatral de sua famí-
lia, para tentar sucesso nas

«OS TRÊS REIS
DA FELICIDADE»

Produção: Espanhola
Distribuição: Paris Filmes
Estr;ia: 24 de janeiro
Cines: Barão e Miami
Assunto Comédia
Censura: Livre
Intérpretes: Rafael Luis Cal-

vo, Felix Dafauce, Antônio Al-
moros e Maria Angela Giorda-
no — Diretor: José M. Elor-

Comédia que mostra o que
acontecia se os «Três Reis Ma-
gos» voltassem um dia à Ter-
ra, enfrentando os problemas
da canturbada era moderna.
Como as crianças continuam
fazendo seus pedidos, os Reis
Magos decidem atendê-las, com
o que têm de enfrentar mil e
uma dificuldades, inclusive in-
do parar na cadeia. Trata-se
de uma curiosa adaptação mo-
dernizada da atuação dos Reis
Magos, que satisfaz o público
mirim.

«SIGNO DOS HOMENS»
(Fuun Futatsu Ryu)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) tela larga e eastmancolor
Distribuição: Emp. Nikkatsu
Estréia: 1 de janeiro
Cine: Nikkatsu
Duração: 92 minutos
Assunto: Drama
Censura:
Intérpretes : Hideki Takaha-

shi, Masako Izumi, Toshio Su-
giyama, Daisaburo Hirata, Sho-
ki Fukae e outros — Diretor:
Akinori Matsuo — Entrecho:
Plisataka Koi — Fotografia:
Issen Iwasa dezembro, 1963)

«DRAMA DE UMA ESPOSA»
(Echigo Tsutsuishi Oyashirazu)

Produção: Toei (japonesa)
Distribuição: Empresa Niterói
Estréia: 31 de janeiro
Cine: Niterói
Assunto: Drama
Intérpretes: Yoshico Sakuma,

Tanie Kitabashi e outros — Di-
retor: Tadashi Imai — Entre,
cho: Yasutaro Yagi — Fotogra-
fia: Shunichiro Nakao (maio.
1964)

«O SORRISO DA VIRGEM»
(La Sonrisa de Ia Virgen)

Produção: Mexicana (east-
mancolor)

Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 4 de janeiro
Cine: Mônaco
Assunto Drama
Censura: Livre
Intérpretes: Mi a ri a Gracia,

Jorge Martinez de Hoyos e ou-
tros — Diretor: Roberto Rodri-
guez — Fotografia: Gabriel Fi-
gueroa.

«CINE REPÓRTER» levará o seu anuncio a todos os cinematografistas
do Brasil! Anuncie em «CINE REPÓRTER» e aumente siras vendas!
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Relação dos Filmes lançados em Janeiro de 1965
TÍTULOS E PROCEDÊNCIAS

ALMAS CORROMPIDAS (japonesa) 
AMOR PROIBIDO (japonesa) 
BANDOLEIROS DO OESTE (americana) 
CAVALGANDO NAS NUVENS (japonesa) 
CEGA DE AMOR (anglo-americana) 
CAMINHO DA VIDA (NO) (japonesa) 
COMANCHES EM FÜRIA (mexicana) 
55 DIAS EM PEQUIM (americana) 
CRISANTEMO BRANCO (japonesa) 
DOIS FARRISTAS IRRESISTÍVEIS (americana)
DOUTOR FANTÁSTICO (anglo-americana) 
DRAMA DE UMA ESPOSA (japonesa) 
FALSIFICADORES MALOGRADOS (japonesa)
FLOR E INCENSO (japonesa) 
INCONQUISTÁVEL MOLLY (A) (americana) 
MATAR PARA VIVER (americana) 
MEU JAPÃO BRASILEIRO (nacional) 
MORENINHA DO TAHITI (A) (anglo-americana)
NASCE UMA ESTRELA (japonesa) 
PAIXÕES QUE ALUCINAM (americana) 
PON ODORI NO HAWAI (japonesa) 
QUANDO FLORESCE O AMOR (japonesa) 
QUATRO CONFISSÕES (americana) 
RIO CONCHOS (americana) 
SAMURAI PIRATA (O) (japonesa) 
SERENATA DOS VAGABUNUDOS (alemã)
SERESTEIRO DE ACAPULCO (americana) 
SIGNO DOS HOMENS (japonesa) 
SORRISO DA VIRGEM (O) (mexicana) 
SHINGO SEM TRÉGUAS (japonesa) 
TERROR DOS MARES (O) (inglesa) 
TRÊS SAMURAIS (OS) japonesa) 
TRÊS REIS DA FELICIDADE (OS) (espanhola)
VENUS IMPERIAL (franco-italiana) 

DISTRIBUIDORES

Emprêsa Niterói
Emprêsa Nikkatsu
Universal
Emprêsa Niterói
Colúmbia
Emprêsa Niterói
Pelmex
Rank
Toho
Universal
Colúmbia
Emprêsa Niterói
Emprêsa Nikkatsu
Shochiku
Ms tro
Allied Artists
PAM Filmes
Metro
Shochiku
Allied Artists
Emprêsa Niterói
Emprêsa Nikkatsu
Metro
Fox
Toho
Print Filmes
Paramount
Emprêsa Nikkatsu
Pelmex
Empresa Niterói
Rank
Shochiku
Paris Filmes
Condor Filmes

RESUMO
ALLIED ARTISTS 2
COLÚMBIA J
CONDOR FILMES }
EMPRÊSA NIKKATSU *
EMPRÊSA NITERÓI J
FOX }
METRO f
PAM FILMES l

PARAMOUNT
PARIS FILMES
PRINT FILMES
PELMEX
RANK 
SHOCHIKU
TOHO 
UNIVERSAL

TOTAL

1
1
1

2
3
2
2

34

LANÇAMENTOS QUANTO A PROCEDÊNCIA

JAPÃO 
ESTADOS UNIDOS  •
MÉXICO 
BRASIL 
ALEMANHA  
INGLATERRA
ESPANHA 

CO-PRODUÇÕES

ANGLO-AMERICANA  3

FRANCO-ITALIANA 1

TOTAL 30 TOTAL

«CEGA DE AMOR»
(Psyche 59)

Produção: Troy-Schenck (an-
glo-americana)

Distribuição: Colúmbia
Estréia: 30 de janeiro
Cine: Normandie
Duração: 94 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Desacon-

selhável
Intérpretes: Curd Jurgens.

Patrícia Neal, Samantha Eggar,
Ian Bannen, Beatrix Lehmann
e outros — Produtor : Philip
Hazelton — Entrecho: Julian
Halevy (abril. 1964)

Drama em torno de um mu-
lher angustiada pela possibüi-
dade de um amor incestuoso
entre seu marido e a própria
irmã mais moça.

Janeiro - Fevereiro, 1965

«ALMAS CORROMPIDAS»
(Nihiki no Mesuino)

Produção; Toei (japonesa)
tela larga

Distribuição: Emprêsa Niterói
Estréia: 25 de janeiro
Cine: Áurea
Duração: 94 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Mayumi Ogawa,

Mako Midori, Nnoki Sigiura,
Kazuo Kitamura, Ken Hitsuda.
e outros — Diretor: Yusuku
Watanabe — Entrecho: Ikuma
Shimozaka — Fotografia: Shoe
Nishikawa (março, 1964)

«SHINGO SEM TRÉGUAS»
(Shingo Dangai Shobu)

Produção: Toei (japonesa)
tela larga e eastmancolor

Distribuição: Emprêsa Niterói
Estréia: 24 de janeiro
Cine: Niterói
Duração: 88 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Hashizo Okawa,

Hiroki Matsukata, Ryohei Uchi-
da, Hirro Sakuramachi, Junko
Fuji e outrso — Diretor: Sada.
ji Matsuda — Entrecho: Tat-
suo N o g a m i — Fotografia :
Shintaro Kawasaki (maio, 1961)

AMPLIE O CAMPO DE SUAS INFORMAÇÕES,
DEFENDENDO OS SEUS MELHORES INTE-
RÊSSES, TOMANDO UMA ASSINATURA DE

"CINE-REPORTER"

CINE. REPÓRTER

"SUPER LUXOR"
Double Foce

A melhor tela para
cinema do MUNDO

* *
Visibilidade perfeita em

qualquer angulo
• #

PATENTEADA
* *

30% mais luminosa
« * *

Desenho original devidamente
estudado para projeção• *

reduz a amperagem
* *

economisa carvão
automaticamente

* *
EXIJA do seu revendedor

c L U X O R »
DOUBLE FACE

* *
«LU X O R »

TELAS DE CINEMA E
ELETRÔNICA LTDA.

Rua Guilherme Maw, 71
Telefone: 35 9541

SAO PAULO — BRASIL

GRANDE COMÉDIA DA
METRO

Entre os filmes programados
para próximas apresentações, a
Metro selecionou «Big Parade de
Comedia Metros- tMGM's Big
Parade of Comedy), uma cole-
tânea de cenas cômicas de fil-
mes de Cary Grant, Irmãos
Marx, Greta Garbo, Jean Har-
low, Spencer Tracy, Katírarine
Hepburn, W. C Fields, Lau-
rei & Hardy, William Powell.
Myrna Loy, Lucille Bali, Red
Red Skelton, Robert Taylor,
Joan Grawford, Wallace Beery.
Marie Dressler, Abbot & Costel-
Io, Jimmy Durante, Buster Kea-
ton, Melvyn Douglas, Carole
Lombard, Lionel Barrymore,
Franchot Tone e Robert Ben-
cheley. Será, sem dúvida, um
espetáculo de irresistível comi-
cidade.

OS «BEATTLES» SERÃO
PRODUTORES

Os «Beattles->, famosos canto-
res cabeludos da Inglaterra tor-
nar-se-ão produtores de cinema
e inverterão, no seu primeiro fil-
me, sete e meio milhões de do-
lares. A película será por eles
mesmos interpretada e será ro-
dada na Espanha, dentro de dois
meses-

«DAMA ENJAULADA»
PROIBIDO NA ESPANHA

O Departamento de Censura
da Espanha vetou irrevogável-
mente a projeção do filme «A
Dama Enjaulada» (Lady in a
Cage) nos cinemas espanhóis.

O mesmo filme, no ano pas-
sado, foi recusado pelo comitê
do Festival de San Scbastian- As
autoridades espanholas conside-
raram o filme «imoral e hostil à
Igreja».

«A Dama Enjaulada», cujo
custo foi de quinhentos mil do-
lares, já registrou lucros, nos
Estados Unidos e no Canadá, de
1.850 mil dólares.
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EQUIPAMENTOS DE SOM E PROJEÇÃO

4>
IND. PRECISÃO COMERCIO

S. A.

TUDO PARA

ESTÚDIOS

E Cl X KM AS

Rua México. 11 - Conj. 202
Tclefore: 52-1473

RIO DE JANEIRO

R. Cons. Nébias, 263. 2.o and.
Telefone; 34-8771

SÃO PAULO

EQUIPAMENTOS DE
SOM E PROJEÇÃO

inco
IND. CINEMATOGRÁFICA

ORION LTDA.

Fábrica (Prédio Próprio)
\venida 7. Cidade Industrial

Telefone: 4-2568

Escritórios:
Rua Curitiba. 702 - Conj. S/10

Telefono: 2-2686
BELO HORIZONTE - M.G.

. 72EVÍSTAS-JOKNAIS
Gráfica 'vb/A/ELA/VD/Al
. ; ~ i t * o »

, fttf tnoet* 93 fom 3* xo* s muio

CATÁLOGOS

Fa<?a de CINE
REPÓRTER o
arauto de suas rei-
vindicações.

solidus
SÍMBOLO DE UM
BOM ESPETÁCULO

EMP. CINEMATOGRÁFICA
P A T H É

Ind. Comércio Lfcda.

Rua dos Andradas 486/492
Fone: 34-1260

São Paulo — Brasil

Empresa Cinematográfica

TRIUMPHO
Canteruccio & Lamanna

^WIÍ/%

loP
Fabricantes dos Equipamentos
Cinematográficos TRIUMPHO
Projetores de 35 mm. - Para
todos os sistemas de Projeção

Acessórios em gex*al

LOJA:
R. Triunfo, 194 Fone: 341916
Fábrica; R. Duarte de Azevedo
n.«? 686-Fone 3-8821 - S. Paulo

EMPRESA FORNECEDORA
DE CINEMAS

ERNANI DEL CARLO

#¦ *YAm I _k\? •'%

i

TUDO
PARA

CINEMA
Rua do Triunfo, 173 - l.o and-

Fone: 37-0998
SAO PAULO

DIVERSOS

lO.o ANIVERSÁRIO ! ! !

agora também

DISTRIBUIDORA
CINETÊCNICA
THIERSO^

I ÍM\ UteS*v^"RUA PADRE JÚLIO MARIA. »4 \

I W^^^l ^>BELO HORIZONTE^

T HIÉRS T. B. CONSELHO JR.

FILMS 16 m/m Sonoros

A mais variada filmatéca
GRÁTIS : Reforma grátis nos
projetores dos fregueses que
alugarem filmes mais de 6

meses

Peça listas sem compromisso.
Observe; NOVO ENDEREÇO

POLTRONAS
PARA CINEMA

O SEU CINEMA DEVE OFERECER
O MÁXIMO EM CONFORTO.

O CONFORTO CIMO!

' ^è>

IMÓVEIS CIMO
Alta Qualidade Comprovada

TAPETES E
TAPEÇARIAS

ITA;

EM TODOS OS CINEMAS
DO BRAS$L

O mais tradicional fornecedor
dos maiores exibidores

IND. TAPETES ATLANTIDA
S. A.

R. Voluntários da Pátria, 596
Tel.: 35-7479
SAO PAULO

ESTÚDIOS E
LABORATÓRIOS

ALUOUEL
EQUIPAMENTO
CINEMATOGRÁFICO

REFLETORES
COLORTRAN-SUN-GUN

CÂMERAS 35 m.m.
MITCHELTOBIS
ARRIFLEX-EYMO - etc.

j

HONÕRIO MARIN

RUA BENTO FREITAS, 254

FONE: 37-7787 - S. PAULO

Domingo — 6-12-1964

FILMETECNICA
S/A

LABORATÓRIOS
CINEMATOGRÁFICOS

Especializado em Legendas
Sôbre-impressas

Rua São Luiz Gonzaga, 2085
s. 201/2

Telefone:
RIO DE JANEIRO - BRASIL

TITRA - FILM
DO BRASIL S. A.

Impressão de diálogos em

filmes cinematográficos

Laboratório;
R. S- Luiz Gonzaga, 1713-sobr.

Escritório:

Rua Alcindo Guanabara, n.* 24
S. 1114

RIO DE JANEIRO - GB
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AS GRANDES DISTRIBUIDORAS DO BRASIL
ii se k'~üb m' m

ALLIED ARTISTS
DO BRASIL, INC.

Rua Vitória, 224 - l.o And.
Telefone: 36-6585

SAO PAULO

CINEMATOGRÁFICA

sS0
Av. Rio Branco, 125 — 2.a

sob-loja — Conj. 25
Telefone: 33-3354

SÂO PAULO

METRO GOLDWYN
MAYER DO BRASDL
LTDA.

Travessa Serrador, 2 - 8.o
Telefone: 22-9890

RIO DE JANEIRO - GB.

Produções cinematográficas

Rua Conde do Bomfim, 1331
Telefone: 58-4455

RIO DE JANEIRO - GB.

U. A. OF BRAZDL, INC

'UNITED'
.RRTIST5/

R. Álvaro Alvim, 52 - 2.o and.
Telefone: 42-4010

RIO DE JANEIRO - GB.

ART FDLMES S.A.

A
B.G. FDLMES LTDA.

R. Alcmdo Guanabara, 24-13.o
Te'efone: 52-8020

RIO DE JANEIRO - GB.

jm

Rua do Triunfo, 173. l.o and.
Sala 2 — Tels.: 35-1285 —

36-4379 e 35-7059
SAO PAULO

PAM FDLMES S.A.

^^^^K
Largo Paisandú, 132 - 3.o

Telefones: 37-0090 e 35-3273
SAO PAULO

FILMES. SífÇfL-

R. do Triunfo, 134 — 6.o and.
Telefone: 36-5342

SAO PAULO

CINEDISTRI LTDA.

jDwfêoistri

—\
COLÚMBIA PICTURES
OF BRASDL, INC.

«Sp
R. Alcindo Guanabara, 24-4.o

Telefone: 22-1990
RIO DE JANEIRO - GB.

PARAMOUNT FILAIS
OF BRAZIL, INC.

Rua do Triunfo, 134 - l.o And.
Telefone: 37-1183

SAO PAULO

FOX FDLME
DO BRASDL S. A.

^ô}
CENTURY-FOX

Rua Joaquim Silva, 98
Telefone: 22-1820

RIO DE JANEIRO - GB.

PRINT FDLMES LTDA.

Rua Desemb. Viriato, 16
Telefone: 22-5070

RIO DE JANEIRO - GB.

PROD. DISTR. E IMP.
FAMA FDLMES LTDA.

V
Rua do Triunfo, 134 - 2.o and.

Telefone: 34-9272
SAO PAULO

UNIVERSAL
FDLMES S.A.

Rua Senador Dantas, 76
Telefone: 22-2050

RIO DE JANEIRO - GB.

RANK FDLMES
DO BRASDL S.A.

PBIMTríTO

Rua dos Andradas, 241
Conjunto 10

Telefone: 33-5328
SAO PAULO

Av Rio Branco, 311 - 12.o
Telefone: 22-6516

RIO DE JANEIRO - GB.

WARNER BROS. FIRST
NATIONAL SOUTH
FDLMS, INC.

Rua Senador Dantas, 19
Telefone: 22-5100

RIO DE JANEIRO — GB.

UBAYARA
FILMES
LTDA.
Rua dos Andradas, 345 - sob.

Fones: 37-6852 e 37-0056
SAO PAULO

1

Filmei
tNII

Distribuidora em 16 mm
para o R. G. do Sul

Caldas Júnior, 20 — Con-
junto 13 — l.o andar

fones: 5314 e 5315

Porto Alegre R. G. S.
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I|iS_# Para tanto, é preciso contar com um equipamento
cinematográfico de irrepreensível qualidade. Os

projetores cinematográficos PHILIPS (marca pre-
miada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood) contribuem para os

grandes -êxitos de bilheteria'" de mais de 300 cinemas em que foram instalados por todo o Brasil.

Eis as excepcionais vantagens que lhe proporcionam os projetores cinematográficos PHILIPS:
notável perfeição de imagem, em quatro tipos de projeção: normal, panorâmica, vistavision e

cinemascope; absoluta fidelidade de som; extrema facilidade de ajuste e operação; durabilidade

mais longa; manutenção simples e reduzida; assistência técnica rápida e permanente. Os proje-
íores cinematográficos PHILIPS são fabricados no Brasil pela INBELSA, com a rigorosa pre-
cisão técnica que tornou famosos os produtos PHILIPS em todo o mundo.

Philips I PROJEÇÃO E SOM

PHILIPS
o melhor equipamento para o melhor espetáculo

nbelsa
llNDÜSTRIA BRASILEIRA DE ELETRICIDADE S.A.

MATRIZ: R. AMADOR BUENO, 474 - (S. AMARO)
TEL.: 93-9191.- CX.POSTAL 3159- SÃO PAULO

FILIAIS: RIO DE JANEIRO • BELO HORIZONTE - PáRTO ALEGRE « RECIFE « SALVADOR « FORTALEZA

o
E
o_.
D.

Gráfica Cinelãndia — Rua Vitória. 93 — Sâo Paulo

•mrm\7*.im.mm, _.!M^;.^u'^'rr^:^-^^a>^^^
¦:¦:>_. .-¦ .-:¦¦¦¦-¦¦,
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30 ANOS de experiência

no aprimoramento

cinematográfico

Projetores
Cinematográficos

¦¦¦¦¦¦¦inco
________

Agora para todo o Brasil!
Preferidos pelos principais exibidores,

INCOL — o mais poderoso equipamento

fabricado no Brasil — reúne tudo que há

de moderno na técnica cinematográfica.

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ORION LTDA. INCOL

FABRICA: (Prédio Próprio) • Avenida 7 — Cidade Industrial • Telefone: 4-2586
ESCRITÓRIOS: R. Curitiba, 702 - Conj. 8, 9 e 10 • Tel.: 2-2686 • B. HORIZONTE
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JULES BRICKEN
apresenta
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BURT LANCASTER
no produção de

JOHN FRANKENHEIMER

í^#^f v'1

£T ft!«W7 'THE
TRAIN"

co-estrelado por
m MfCHEL SIMON • SUZANNf. FLON

WOLFGANG PRUSS ¦ RICHARD MUNCHPAULSCOFIELD S
no papel de Christine:

I r A MML7 MADITAII DIRIGIDA PO» PRODUZIDA POR
JLANNL MUKLAU JULES BRíCKEN JOHN FRANKENHEIMER
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YULBRYNNER
na produção de

STANLEY KRAMER CORDELUXE
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CONVITE A UM
PISTOLEIRO

"INVITATION TO A GUNFIGHTER"

PRODUZIDA E
DIRIGIDA POR

RICHARD
WILSON

co-estrelodo por
JANICERULE BRAD DEXTER AlFe RYDER mikekelun george segal

CüffORO DAVID «.PAT HINGIf

; i

JACK LEMMON VIRNALISI
COMO MATAR
SUA ESPOSA

"HOW TO MURDER YOUR WIFE"
CO-ESTRELADO POR ---*¦*.. -.._«... «

GUURE TREVOR EDDIE MAYEHOFF TERRY-TH0MA8
DIRIGIDA POR PRODUZJDA POR —.,..,¦_,¦«¦ __•

RICHARD QUINE • GEORGE AXELROD • TECHNICOLOR

« _r *
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THE MIRISCH CORPORATION
apresenta
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PRODUZIDA E
DIRIGIDA POR JOHN STURGES

0 MUNDO
MARCHA
PARAO
FIM

ESTRELADO POR

GEORGE MAHARIS o RICHARD BASEHART
ANNE FRANCIS DANA ANDREWS
CÓR DeUHE PAIUVISION"

UNITED
RRTISTS



%%%»»%»»»»%%»»%»%%»%»%%%»%»»%%%%%%%%%%%%%»»M^%%%%%%%»%%%%^%1 V»V»»»*»V»»»V»%»V*»»*V»^%»»»%»%%%%%%%%»»»»»%»^^

A
Ôíkc *3leh6àteb

na passagem

do seu

31.° aniversário

Homenagem das

/*^\ \/ ^W \

aVO^ta

s
$

$

*

$

í

>%»t%%%%»tui%%»»u»*uu»»iu»»^uiii»iui*iuin»ii%u%u»»u*uv*%»u»u»%v %%%%%%%»%%%%%^^%%%%%^%%^%%%%%%%%4%%i%i4%%%%%%%%%M>%%%^%

— 4 CINE-REPORTER Maio - Junho, 19ó5

'''''«^«^wsss^WMS^S^^^SálS^^^^W'»^**^^^



BQO3a
REVISTA MENSAL DE CINEMATOGRAFIA • Fundada em 23 de Junho d. 1934 * DIRETOR - RESPONSÁVEL : W. TEIXEIRA

ANO XXXII SÃO PAULO (BRASIL) — MAIO - JUNHO DE 1965

!]
pi 3
t1
I!

ANOS
DE
VIDA

31 anos na vida de uma revista é algo que deve ser
comemorado, principalmente se a publicação é nacional
e limita-se a cobrir apenas um setor de atividades. Tal é
o caso de CINE REPÓRTER, que, surgido há 31 anos
atrás, voltado inteiramente para os assuntos cinemato-
gráficos, desfruta hoje de situação invejável na im-

prensa brasileira. Tanto mais sianificativo é o evento,
quanto se sabe das enormes dificuldades que assoberbam
auantos se dedicam à edição de revistas especializadas e
de circulação restrita aos campos sobre os quais exerce
atividades. Porque CINE REPÓRTER não é revista que
se venda em bancas de jornais, que se apregoe nas ruas.
Sua circulação abranqe unicamente o meio cinematográ-
fico, aue, embora vasto, é sempre mais limitado que a dr-
culação qeral. Nem por isso, entretanto, CINE REPOR-
TER deixou de crescer e de se expandir o mais possível.
Hoje, decorridos trinta e um anos que circulou a primeira
edição, graças aos esforços e à dedicação de nosso saudoso
fundador, Antenor Teixeira, a revista ostenta posição pri-
vilegiada na imprensa brasileira e figura como autêntico
líder na defesa dos interesses da cinematografia. Sao
galharãões que muito nos envaidecem, mas que represen-
tam, também, a soma de muitos esforços, de muito traba-
lho, e de muita dedicação. Não foram poucas as crises que
nos acometeram, nem foram fáceis de vencer as dificulda-
des que tivemos de enfrentar. Graças, porém, à confiança
de nossos amigos da cinematografia, podemos transpor
todos os obstáculos e prossequir firmes na caminhada,
fazendo de CINE REPÓRTER, nos dias de hoje, uma pu-
blicacão realmente ímpar, pronta para assumir o elevado
cargo de órgão oficial da nossa cinematografia. Porque
já dispomos das condições para o honroso encargo, e nos
julgamos em condições de oferecer à cinematografia os
serviços de que ela necessita e prestá-los, efetiva e efi-
cientemente, graças ao elevado padrão técnico de que dis-
pomos e ao conteild-o informativo, orientador e esclarece-
dor de nossas edições. Os 31 anos de CINE REPÓRTER
coincidem com a consolidação da nova fase da revista e
com a inauguração das novas e amplas instalações, onde
receberemos com satisfação e alegria nossos amigos e co-
laboradores, porque é dessa união e desse congraçamento
que surge o incentivo para o prosseguimento de nossa
trajetória, ao lado da cinematografia, para servi-la sem-
pre e melhor. A todos quantos nos possibilitaram atingir
os 31 anos de existência, nosso muito obrigado.



Sr. Exibidor

para ampliar

e revigorar

suas fontes

da informações

e para

a segurança

de suas

nansações

ASSINE

a mais completa

publicação,

inteiramente

dedicada ao

comércio e

à indústria

da Sétima Arte,

no Brasil

Cine
flepoitet
ASSINATURA

ANUAL :

Cr$ 5.000

Av. Rio Branco, 125

2.a sobreloja - Conj. 25

Telefone: 33-3354

SÃO PAULO . BRASIL

«CINE REPÓRTER»
AOS SEUS AMIGOS

A circulação de uma revista constiui um em-
preendimento de grande responsabilidade. A crês-
cente alta do custo da matéria-prima e a elevação
contínua dos fatores que demandam a feitura de
uma publicação representam o desgaste de uma
empresa desse gênero. CINE REPÓRTER, revista
especializada, não poderia ficar alheia aos fenô-
menos sócio-econômicos, procurando solucioná-los
a fim de oferecer ao mundo do cinema o que há de
melhor. Felizmente, sempre contamos com o apoio
e a compreensão de nossos amigos, que são os dis-
tribuidores, exibidores e representantes de mate-
rial especializado e a indústria cinematográfica.
E, graças a colaboração de todos eles, é que CINE
REPÓRTER venceu 31 anos de existência e pôde
prosseguir na rota de honestidade e independência,
traçada por seu saudoso fundador Antenor Tei-
xeira.

Toda revista vive de assinaturas, publicidade
e venda avulsa. Entretanto, CINE REPÓRTER só
tem o primeiro e segundo sustentáculos. Todavia,
a publicidade acha-se em crise porque a indústria,
grande responsável por ela, está em colapso. As-
sim, para existência de CINE REPÓRTER, as
assinaturas são uma condição "sine qua non".

Por isto esta revista faz um apelo aos seus
amigos assinantes e aos leitores em geral, que
regularizem o mais depressa possível, o pagamento
de suas assinaturas para que ela possa continuar
a trabalhar pela cinematografia. CINE REPOR-
TER espera também, que as indústrias e distribui-
doras vençam a sua crise e voltem a prestigiá-la
com seus anúncios.

SEAN CONNERY BATE RECORDES
Continuam em cartaz, nesta

capital, por mais de seis me-
ses- dois filmes de Sean Con-
nery, o famoso James Bond do
cinema inglês. Tanto "Moscou

Contra 007", como "O Satânico
Dr. No", continuam sua mar-
cha de longa permanência em
cartaz nos vários cinemas des-
ta capital.

CINE-REPORTER
REVISTA MENSAL DE CINEMATOGRAFIA

Fundada em 23 de Junho de 1934
Fundador: ANTENOR TEIXEIRA

Propriedade da
EDIPEL-EDITORA e DISTRIBUIDORA

DE PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA.
Diretor-Superintendente: W. TEIXEIRA

Diretor-Gerente: VOLF BAUER
Drretor-Secretário: WALTER ROCHA

Redação e Administração:
Avenida Rio Branco, 125 - 2.» Sobreloja - Conjunto 25

Telefone: 33-3354
SÃO PAULO — BRASIL

Ao

Cine - Repórter

em seu

31. ANIVERSÁRIO

homenagem

de

C0RSI & D0RIA
Cine JAGUARA

DORIA & ZONTA
Cine STO. ESTEVÃO

*

SÃO PAULO

Emp.

Cinematográfica

Brasília

Ltda.
— de —

JOSÉ SANTE

CIONGOM

Cine Penha

Prindpe

S. PAULO

— 6 CINE.REPÓRTER Maio - Junho, 1965



a unite» no circuito sebrador HOMENAGEM A ANTENOR TEIXEIRA
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Devido ao pequeno número
de cinemas lançadores do cir_
cuito Livio Bruni na cinelàn-
dia paulistana, apenas os cines
Windsor e Jussara e parte da
programação do Metrópole» a
United Artists vhi-se obrigada
a retirar parte de sua produ-
ção dês/e circuito e firmou
contrato com a Cia. Serrador.
A partir do próximo mês, os
cinemas da Serrador passarão

a lançar um selecionado grupo
de filmes da United. O pri-
meiro será «Invasão Secreta»,
dia 5 de julho vindouro, no
circuito Art Palácio. O filme
da estréia da United em cine-
mas do Serrador vem obtendo
invulgar sucesso em suas apre-
sentações no Rio de Janeiro,
dai a razão de sua escolha pa-
ra inaugurar a nova fase de
apresentações U.A. nesta ca.
pitai.

PRÊMIOS DO CINEMA MEXICANO
,As "Deusas áe Prata", galardão máximo do cinema mexicano,

íoram distribuídas em sessão de gala na cidade do México, em
solenidade que contou com a presença de grande número de
autoridades e elementos da cinematografia. O prêmio da melhor
produção foi dado a "O Galo de Ouro", que também, arrebatou
os troléus destinados à melhor direção e melhor argumentj. O
prêmio de melhor fotografia foi dado a Rosálio Solano por seu
trabalho em "Amor e Sexo", também chamado "Safo 6a", com
Maria Felix.

Lucha Villa íoi considerada a melhor atriz, enquanto David
Reynoso teve o prêmio de melhor coadjuvante. Não foram atri-
buidos os prêmios de melhor ator nem melhor atriz coadjuvante.
A revelação de 1964 foi Mara Eugênia Rios. "O Anjo Extermi-
nador", de Bunel, recebeu um prêmio especial do júri..
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A curvilínea Jane Wald é Terry
no filme «Minha Querida Brigit-
te» (Dear Brigitte) um Cinema-
Scope em côr DeLuxe da 20 th
Century-Fox onde os principais
são James Stewart, Fabian, Glyn-
nis Johns mas que tem o seu en-
rêdo todinho sôbre Brigitte Rar-
dot que aparece interpretando ela
mesma, filmada na sua residên-
cia na França. «Minha Querida
Brigite» é um dos nróximos lan-
ça ment os da Fox para a presente

temporada.

«O Deserto Vermelho»
premiado em Paris

"O Deserto Vermelho", de
Michelangelo Antonioni. que já
conquistara o "Leão de Ouro"
no último Festival de Veneza,
arrebatou o prêmio anual da
Sociedade dos Escritores de Ci-
nema e Televisão, de Paris.

«KING KONG»
PROIBIDA NA
TV AUSTRALIANA

A fita "King Kong", um dos
clássicos do cinema, produzida
há 32 anos passados e que já
foi exibida em todo o mundo,
teve sua exibição proibida na
televisão australiana, por de-
cisão da comissão de censura
cinematográfica.

ATRIZ AMERICANA
NO RIO

,A atriz norte-americana An-
na Mizrahi, que filmou na Ar-
gentina "Stay Tuned for Ter-
ror", com Richard Conte, che-
gou ao Rio, acompanhada do
produtor Gerald Auerbach, da
Caldwell Pictures Internatio-
nal, produtora daquela pelí-
cuia. um " ciência-ficção '¦'.
Anna Mizrahi permaneceu
apenas quatro dias na Gua-
nabara.
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Foi a 23 de junho de 1934 que surgiu o primeiro número de CINE

REPÓRTER, fruto do laborioso e dedicado trabalho de Antenor Tei-

xeira, visando ao congraçamento da família cinematográfica e tendo

em vista os superiores interesses da cinematografia. O programa
traçado p-lo nosso saudoso fundador foi rigorosamente cumprido nos

31 anos de existência de CINE REPÓRTER, e hoje, que comemoramos
o transcurso de mais um aniversário de nossa fundação, não podemos
deixar de render um preito de homenagem àquele que, não medindo

sacrifícios, soube construir uma obra imperecível, sempre posta a ser-

viço do cinema em suas mais diversas atividades, dssde a produção,
distribuição, até à exibição. Antenor Teixeira foi um batalhador in-

cansável, foi um espírito esclarecido, foi um homem desprendido, que
não teve outro desejo na vida senão o de servir. E serviu, principal-
mente, ao cinema, a quem deu o melhor de seus esforços, seja na ma-
nutenção de uma revista inteiramente dedicada à cinematografia, seja

acompanhando e apoiando quantos movimentos se desenvolviam vi-
sando à defesa dos interesses dessa mesma cinematografia, que foi

sempre sua meta e seu ideal. Se a revista ostenta hoje um padrão
de qualidade técnica invejável, se desfruta da confiança e do prestigio
de quantos militam na cinematografia, se se impõe como uma voz au-

torizada e vibrante, se ocupa a liderança de nossas publicações espe-
cializadas — devemos principalmente a Antenor Teixeira, porque to
êle o semeador, o cultivador e o mantenedor dessa obra d? que hoje se
orgulha a nossa cinematografia. CINE REPÓRTER vive hoje um de

seus grandes dias, s-ja festejando a passagem de mais um aniversá-
rio de existência, seja comemorando a inauguração de suas novas e
amplas instalações, verdadeiramente à altura da importância e do

prestígio de que goza CINE REPÓRTER. E é justamente na figura
do filho de Antenor Teixeira, seu continuador e infatigável animador
desta revista, que a Redação toma a liberdade de homenagear também

porque Wilson Teixeira, como digno sucessor de seu saudoso pai, vem
sendo a mola mestra que impulsiona quantos aqui militam e que têm
nele um exemplo de dedicação ao trabalho e de confiança no futuro.
Esta homenagem a Antenor Teixeira não poderia, portanto, deixar
de se estender também, a seu filho Wilson Teixeira porque, se a Re-
vista é hoje este exemplo pujante de atividade, também a êle são de-
vidas as melhores homenagens.

«CINE REPÓRTER» levará o seu anúncio a todos os cinematografistas do Brasil!

Anuncie sempre em «CINE REPÓRTER» e aumente suas vendas!
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CINEMA NACIONAL

GOVERNO GUANABARINO
FINANCIA 14 FILMES

O governo da Guanabara concedeu financiamento a 14 filmes
nae.onais, num total de 157 milhões de cruzeiros, sendo 9 produ-
ções de longa metragem e cmco de curta metragem.

Oi fil7ncs serão os seguintes: "A Viagem", á>3 Fernando Cam-
pos: Onde a Terra Começa", de Rui Santos; História de um He.
rói", de Jece Valadão; "Engraçadinha depois dos 30", de Nelson
Rodrigues: "Scciety em Baby-Doll". de Luiz Augusto Mendes:
"Rio. Vcráo e Amor": de Watson Macedo; "A Grande Cidade", de
Carlos Dieguez; "Marinha Heróca", à>s Luiz de Barros; "João
Jucr. Júnior. Detetive Carioca", de Roberto Farias. Os curta-me-
traçer.s serão: "Cá (rm Mangueira", de Antônio Carlos Fontoura:
"Osicaldo Goeldi". de Ligia Pape; "Rio, Maravilha do Mundo", de
Czrlos Fonseca: "Batalha de Gucrarapes". de Humberto Morai*
Franceschi, e "Igrejas Históricas do Kti", de Sueli Abreu.

DECRETO DEFININDO O QUE E"
FILME INÉDITO

O presidente da República assinou decreto, definindo o que se
deve considerar «filme inédito», tendo em vista as controvérsias
existentes a respeito. Foi. assim, atendida exposição de motivo*
do ministro Daniel Faracc, baleado em conclusões do GEICINE.

O decreto tem o seguinte teor:

«Art. l.o — Os filmes a
que se refere a obrigatorieda-
de estabelecida no artigo Io e
parágrafos, do decreto n.o...
52.745, de 24 de outubro de
1SG3, são os que ainda não fo-
ram exibidos no mesmo cine-
ma. em cidades com mais de
cinco cinemas.

Parágrafo único — Nas ci-
dades com até cinco cinemas, a
obrigatoriedade referida neste
artigo compreende os filmes
ainda não exibidos na mesma

Festivais de Cinema no
Interior paulista

A Comissão Estadual de Ci-
nen:a vai divulgar, brevemen-
te. os nomes das quarenta ci-
cades do intenrr de S. Paulo
que terão festivais de cinema.
c.entro de um programa cultu-
ral estabelecido recentemente.
Ksse^ 1 estivais terão por obje-
tivo a difusão do cinema bra-
;ileiro. assim coin.T o desen^ol-
vimento de uma consciência
c.nem.uoiíraíica inteiramente
brasileira. Visa. ao mesmo
tempo, a integração e ao in-
tercàmbiü entre os interessados
da capital com as pessoas que
apreciam a arte cinematográ-
íica no interior. Para atingir
ê:se objetivo, os promotores
encetarão campanha bás.ca. de
maneira a adaptar-se às varia-
cões ae interesse de cada ci-
dade cntí2 o festival fôr reali-
zado.

Rejeitado Projeto de
dublagem de filme

A Comissão de Educação, da
Câmara Federal, rejeitou, em
sessão de 21 de junho corren-
te. o projeto do sr. Eurico de
Oliveira (PTB-GB). no qual
se determinava a obrigatorie-
dade de dublagem, em língua
portuguesa, de todos os filmes
estrangeiros, com a supressão
das respectivas legendas.

O projeto já fora anterior-
mente rejeitado pela Comissão
de Justiça onde o relator acen-
tuou que a iniciativa restrin-

gia direitos e poderia compro-
meter o próprio bom gosto
dos freqüentadores do cinema.

SR. CINEMATOGRAFISTA
Faça de seu amigo mais um

assinante de
CINE-REPORTER
31 anos de publicação a ser/iço

do cinema

PRÊMIOS CONQUISTADOS PELO
CINEMA BRASILEIRO

O Departamento Cultural
do Itamarati, no seu propósito
de contribuir para a difusão do
cinema brasileiro no exterior,
vem tomando várias iniciativas
come» a promoção de «ciclos»
de nossos filmes nos maiores
centros mundiais, ussim como
incentivando as vendas. Editou
também, interessante folheio,
para divulgação internacional.

onde, além de úteis informa-
ções sobre o einema brasileiro,
alinha todos os prêmios eon-
quistados por filmes nacionais,
entre 1962 e 1965-

Para conhecimento de nos-
sos leitores, damos, a seguir, a
lista dessa premiação. a cons-
tituir uma futura «Premiogra-
fia Brasileira»:
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OS PRÊMIOS DE 1962

O Pagador de Promessas, cie Anselmo Duarte: «Palma de Ou-
ro» (Cannes); «Goiden Gate Globe» e «Melhor Faixa Musical»
(San Francisco, EUA). Barravento, de Glauber Rocha: Prêmio
«Opera Prima» (Karlovy Vary, Tcheco-Eslováquia). Cirurgia Car-
díaca com Circulação Èxtra-Corpórea, de B. J. Duarte (Festival
Internacional de Cinema Científico em Roma) . Festival de Arraias,
curta-metragem de Rex Schindler: «Prêmio Conde de Foxá» (Bil-
bao, Espanha). Couro de Gato, curlametragem de Joaquim Pedro
de Andrade: < Gianno d'Oro», ex-aeque (Resenha do Cinema La-
tino-Americano. Sestri Levante. Itália), e «Prêmio Especial do
Juriy (Oberhausen, Alemanha) .

PRÊMIOS DE 1963

O Pagador de Promessas: «Prêmio Sapatos de Carlitos» (Car-
tógena, Colômbia). História de Praia, curta-metragem de Fer-
nando 

'Amaral: «Medalha de Ouro-» (Bilbao) . Teratologia, de B.
J. Duarte, produzido pelo INCE: «Menção Especial do Júri: (Fes-
tival Internacional do Filme Científico-Didático, Pádua, Itália) .

PRÊMIOS DE 1964

Garrincha, Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade:
'Taça Carlos Alberto Chiesa» (Concurso Internacional de Cinema
de Cortina d'Ampezzo, Itália) Vidas Secas, de Nelson Pereira dos
Santos: «Prêmio Filmes de Arte e Ensaio», «Melhor Filme Para a
Juventude» e «Prêmio OCIC — Office Catholique Internacional du
Cinema» concedidos por entidades culturais, à margem do Festi-
vai de Cannes) . Vidas Secas também obteve um «Diploma de M-
rito» no Festival de Edimburgo, Inglaterra Os Fuzis, de Ruy
Guerra. Urso de Prata» (segundo prêmio de Berlim) e «Prêmio
Cabeza de Palenque» (Resenha Internacional dos Festivais Cine-
matográficos, Acapulco, México). Deus e o Diabo na Terra do Sol,
de Glauber Rocha. «Náiade de Ouro», primeiro prêmio (Festival
Internacional de Porreta Teime, Itália) .

PRÊMIOS DE 1965

Vidas Secas: «Gianno d'Oro» (Resenha do Cinema Latino-
Americano, Gênova, Itália).

CINE-REPORTER

localidade.
Art. 2.o — Para efeito do

disposto no art. l.o, os filmes
a serem exibidos devem estar
na vigência de seu primeiro
certificado de censura.

Art. 3.o — Este decreto en-
trará em vigor a l.o de julho
de 1965, revogados o parágra-
fo 5.o e parágrafo 6.o do ar-
tigo no 25 do decreto no 
20.493, de 25 de janeiro de
1946, è demais disposições em
contrário».

Flano para estimular
o cinema na Capital

O vereador Laércio Cortt, do
PTN, apresentou projeto, dia 4
de junho, à Câmara Municipal
de S. Paulo, criando o Instituto
Municipal do Cinema, o qual
deverá financiar a produção
de filmes nacionais no munici-
pio e suprimir a sonegação de
tributos, por meio da institui-
ção de prêmios que serão dis-
tribuidos entre os freqüenta-
dores e proprietários de casas
cinematográficas.

O projeto prevê a criação de
uma taxa de 87o que incidirá
sobre o valor dos bilhetes de
ingresso. O produto da arreca-
dação dessa taxa será assim
distribuído: 30% ao Fundo de
Financiamento da Produção
Nacional de Filmes; 30% ao
pagamento de prêmios aos fre-
qüentadores; 2% ao pagamen-
to de prêmios aos exibidores;
25% à cobertura do custo ope-
racional e administrativo do
IMC; 6% à publicidade, e 7%
à Prefeitura da capital.

Os prêmios aos freqüentado-
res e exibidores serão sorteados
pela Loteria Federal, cabendo
ao primeiro colocado a quan-
tia de 10 milhões de cruzeiros;
cinco milhões ao segundo; dois
milhões ao terceiro; um milhão
ao quarto; quinhentos mil cru-
zeiros ao quinto, e mais dois
mil prêmios de dez mil cruzei-
ros cada um. Ao cinema cujo
espectador tiver o bilhete ven-
cedor do primeiro prêmio, ca-
berá a quantia de dois milhões
de cruzeiros.

O FILME «S. PAULO S/A»

PREMIADO EM PESARO

No I Festival Internacional
do Cinema Novo, realizado de
29 de maio a 6 de junho cor-
rente, em Pesaro, na Itália, foi
concedido o «Prêmio do Publi-
co», na categoria de longa-
metragem, ao filme «Sâo Pau-
Io S/A», do brasileiro Luís
Sérgio Personn.

Moio - Junho, 1965
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CINEMATOGRÁFICA POLIFIIMS LTDA.
Rua do Triunfo, 173 — 1." andar — Sala 2

Tels.: 35-1285 — 36-4379 — 35-7059
SÃO PAULO

A MAIS BEM ESPECIALIZADA EM

DISTRIBUIÇÃO DE FILMES DE 16 M/M.
— SOLICITEM CATÁLOGOS —

Araújo & Passos
Departamento Geral de Filmes

BOTUCATÜ
Estado de São Paulo

*

Saúdam
CINE-REPORTER

em seu
31.' ANIVERSÁRIO

METRO GOLDWYN MAYER
20th CENTURY FOX

UNIVERSAL FILMES
CONDOR FILMES
ROYAL FILMES

ORGANIZAÇÃO RANK

O público prestigia os bons filmes
Não se pode negar que o cinema atravessa atualmente mo.

mentos difíceis, fdce à concorrência da televisão, como ante a
carestia da vida, que impede muitas famílias óz irem mais vezes
ao cinema, como antigamente. Tudo isso é verdade, assim como
nâo se pode negar que os atuais preços dos ingressos também não
constitui atrativo para o publico. Já se observa que não ocor.
rem mais, nas primeiras sessões noturnas, aqueles corre-corres de
público para se acomodar, fenômeno que por longo tempo im.
presssionou o paulistano. As enchentes de cinemas escasseiam
as pias diminuem, e, mesmo nes sábados e domingos, quando era
difícil achar lugar nos cinemas, já não acontece como antes, uma
vez que o público não abarrota mais as casas de diversões.

Mas, tal fato não quer dizer que o público deixou de se inte.
ressar pelo cinema, de buscá-lo como diversão principal. O que
acontece é que não há mais, em abundância, os bons filmes de
antigamente. A maioria dos cartazes é desanimador, não inte-
"essando ninguém, a não ser os inveterados habitues.

Por isso é que, quando surgem bons filmes, as filas reapare.
cem, as rendas das bilheterias crescem e os exibidores readquirem
seu antigo otimismo. Assim é o caso de dois recentes letoça-
mentos, "Moscou Contra 007", que, só em exibições na capital, já
rendeu cerca de 280 milhões d*e cruzeiros, soma das mais apre.
ciaveis, tanto mais que as rendas, ultimamente, andavam muito
par baixo.

Outro caso não menos significativo é o representado pela co-
média "Deu a Louca, no Mundo", que, em apertas oito semanas de
exibição, num único cinema, já movimentou 90 milhões de cru-
zeiros.

São ddls exemplos marcantes de que, quando o filme é bom,
o público corresponde, o sucesso desses dois filmes perante o
público não admite controvérsias. São a prova incon*este de
que o público sabe prestigiar os bons espetáculos, comparecendo
maciçamente aos cinemas e proporcionando esplêndidas rendas,
que tanto beneficiam o exibidor, o distribuidor como o próprio
produtor.

E o fato é tanto móis contrastante quando se imvingem ver..
dadeiros "abacaxis", obrigatórios por lei. para exibição aue só
serve para dar prejuízos e aborrecimentos, quando a receita para
o sucesso é tão fácil: é só fazer bons filmes.

DesenTTo animado
pí». sanresp^+w^ão de

«O Santo Milagroso»
O nro<int,or Osw»i»,'> l>T«s-

pi^rí^^^í-o^nr» i^e se" f?'**ie «O
S*»™*** t»tu««»-»ioso>. frle»li*™»» ai-
rm ««írl^o "o *rA»*ern. T«i*.*iva-

m#» ««»»¦* j»n~e««»»*»Mlo. à frii'sa
d« lefr>«»|woB fnfoi*»i«; um rle^e-
•tVtn ?»»»st*i»»«'« de 4 »n*»»»>tos. O
?>"«?¦« rio rt««»»iHo é de 8 y*v-

za^ão ex'»riu a participação de
12 técnicos.

«O Harem das Encren-
cas» proibido em Taipé

O filme "O Harém das En-
crenças", dirigido por J. Lee
Thompson e interpretado por
Shirley McLaine e Peter Usti-
nov, teve sua exibição suspensa
em Taipé. em conseaüência de
um protesto da embaixada da
Jordânia. Um representante
diplomático disse que a fita
contém cenas que ridiculari-
zam os soberanos e o povo
árabe. A fita já nrovocara, an-
teriormente. dificuldades com
a Universidade Notre-Dame,
também ridicularizada no en-
trecho da fita.

FESTIVAL CHECO EM S. PAULO
Anuncia-se para julho próximo a realização, nesta, capital,

de um Festival de Filmes Checos, constituído de sete filmes de
lonera metragem do moderno cinema checo, e de oito curta me-
trapens e desenhos animados, quase todos premiadas nos grandesfe^tfvpis internacionais. Deverão estar presentes a essa mani-
festação da Cinemateca Brasileira, vários artistas e cineastas
checos. Entre os filmes a serem apresentados estão: «A M°rte se
Chama Engelchen» e «O Boxeador e a Morte», com histórias ba-
seadas na ocupação nazista da Checoslováquia, além de "A Ga-
linha Mal Pintada" e "O Bilhar".
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NOVA CASA
CINEMATOGRÁFICA

EM CUIABÁ
Inaugurou-se no dia 15 de

maio último, em Cuiabá, capi-
tal do Estado de Mato Grosso,
o cine Tropical, que fará, do-
ravante, parte da Organização
Poconeana de Investimentos
Ltda. A nova casa de espe-
táculos é uma das mais luxuo-
sas e bem equipadas do país.
O equipamento de som e pro-
jeção foi fornecido pela Sim-
plex e em sua sala foram ins-
taladas 1.000 poltronas estofa-
das em napa, desenho especial,
da Kastrup, possuindo instala-
ção de ar condicionado. Sò-
mente em tapeçaria e cortinas
a Organização Poconeana dis-
pendeu cerca de 200 milhões de
cruzeiros. O ato inaugural cons-
tituiu um expressivo aconteci-
mento social, participando o
mundo político, econômico, ar-
tístico e altas figuras da socie-
dade matogrossense.

ATORES DE QUE
MAIS SE FALOU

Na relação dos atores e atri-
zes que mais ocuparam o noti-
ciário dos jornais durante o ano
de 1964, Richard Burton ocupa o
primeiro posto, figurando em se-
gundo El.zabeth Taylor. Peter
Sellers surge em terceiro posto,
graças, principalmente, à doen-
ça que o vitimou. Jayne Mans-
field caiu do 9.o lugar para o
27.o, enquanto Gina Lollobrigida,
do 7.o passou para o 30.o posto.

Quanto aos fimes mais co-
mentados, «Cleópatra» foi o mais
mencionado pelo segundo ano
consecutivo. Vem depois «My
Fair Lady», e, em terceiro,
«Tom Jones». Em quarto apare-
ce «Harém das Encrencas», de-
vido às complicações provoca-
das pela equipe de futebol da
Universidade de Notre-Dame e
às críticas ao Departamento de
Estado norte-americano.

A revista que se dá ao traba-
lho de contar quantas vezes os
nomes de atores ou de filmes
são mencionados na imprensa, é
a « «Publimetri». Não são con-
sideradas as referências feitas
pelo rádio ou televisão.

Cinema americano e
receita de Tio Sam

O Departamento de Comer-
cio dos Estados Unidos deu a
conhecer que a exportação de
filmes norte-americanos con-
tribui com um total de 350 mi-
lhões de dólares, anualmente,
para equilibrar a balança de
pagamentos do país. Além dis-
so, em dezesseis países estran-
geiros, o cinema de Hollywood
contribuiu para a propaganda
dos produtos dos Estados Uni-
dos, aumentando, com isso, a
exportação.
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DOIS MARCOS DA CINEMATOGRAFIA
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A objetiva de «CINE REPÓRTER» registra no flagrante um
feliz evento. O encontro de dois nomes de real expressão em nos-
sa cinematografia: Júlio Llorente e José Burlamaqui Je Andrad^.
Júlio Llorente é o grande capitão da exibição cinematográfica em
São Paulo, o pioneiro cujas iniciativas ainda refletem-^e no mo-
mento que passa, pois a demonstrar sua capacidade criadora e aa-
ministrativa, progridem várias empresas e a mais d^*^V^
Ias, a Companhia Cinematográfica Serrador tem como tímoneiro
de pulso firme e larga visão, outro líder, seu filho ™M£n*£0
Llorente. O outro amigo nosso no flagrante é o sr- José »*«*-
maqui de Andrade, agora afastado das lides da exibição, empol-

gado que está em profícua atividade industrial. Suas inúmeras
empresas seguem florescendo sob o comando de seu filho -José

Luiz de Andrade. Agora mesmo nosso querido amigo J. B. An-
drade passeia pela Europa, em companhia de sua esposa, «*?*"?"
ree ido renouso. Vale a pena a uma revista como «CINE-REPOK-
TER» fixar encontros assim que bem relembram o quanto o pu-
blico deve a esses homens, pois deles dois ganhou cinemas que
honram, realmente, uma cidade como São Paulo, pnncipalmente
porque ela é, também, o maior centro exibidor do Brasil e da
América Latina-

A ALLIED QUER REALIZAR
CO-PRODUÇÕES NO BRASIL

Esteve em S. Paulo o sr. Wilfrid E. Dodd, presidente da Al-
lied Artists InternationaL de Nova York, que concedeu entrevis-
ta à imprensa paulistana no Hotel Jaraguá, durante a qual, as-=es-
sorado pelo sr. João Carralcasaz, diretor da Allied em S. Paulo,
salientou o interesse da companhia em realizar no Brasil alguns
filmes no sistema de co-produção.

Declarou o sr. Dodd que «as perspectivas do desenvolvunen-
to da indústria cinematográfica no Brasil são muito grandes,
porque este país é o país do futuro, e como aqui ainda há muito
o que fazer, tudo é fácil. Muito embora ainda não conheça o
cinema brasileiro, pelas informações que tenho, é um cinema pro-
missor e que está fadado a ter um grande futuro, como aliás,
tudo no Brasil».

O sr. Wilfrid E. Dodd, que viaja em programa de estudos
c* pesquisas dos mercados de cinema em todo o mundo, termi-
nou afirmando que a Allied lançará em S- Paulo 35 filmes, des-
tacando-se «Epopéia de Bravos», uma história sobre Lafayette.
com Orson Welle», Vittorio de Sica, Jack Hawkins e outros gran-
des cartazes do cinema mundial.

CINE-REPORTER

Irmãos Curti
CINEMAS

em :

S. JOSÉ* DO RIO PRETO

TAQUARITINGA

MIRASSOL

TANABI

JOSÉ' BONIFÁCIO

VOTUPORANGA

OLÍMPIA

IBIRA

NOVA GRANADA

PALESTINA

FERNANDÓPOLIS

JALES

IBITINGA

COSMORAMA

SANTA FE' DO SUL

TABATINGA

PALMEIRAS D'0ESTE

AURIFLAMA

ITÁPOLIS

•

Congratulam-se

com

CINE REPÓRTER

Pelo

transcurso

do seu
30."

ANIVERSÁRIO

Escritório Central:

S. JOSÉ* DO RIO PRETO
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Homenageado o
diretor de

Diversões Públicas

I vÍLr 1 y*mí II

' VXY^-

A Associação Paulista de
Empresários de Tesuo c Ce
D. versões. e-a^se cine:
g:áíica e a- entidades de di-
reito autoral ofereceram, dia 3
de maio. um jantar ao dr.
Joaquim Bailei- Souto, ciietor
tía Divisão dr Eivei soes Pú-
blicas.

A homenagem re?Uz:u-se na
Churrascar.a Guaeiara e con-
teu com a presença tíe granas
número de pencas ligadas ao
setor de divertir. rjúbli-
ccs. notadamente a ciasse cine-
matográíica.

OS FILMES DE
FRED MAC-MURRAY
RENDEM MILHÕES
Para quem anda dizendo que

o artista que vai para a TV
deixa de ser cartaz no cinema,
há o caso de Fred MacMurray.
que desmente a teoria. O fato
é" que o veterano astro, embora
se apresente semanalmente na
televisão, na série '"Meus Três
Filhos", tem estrelado filmes
que vèm rendendo milhões. Os
últimos seis filmes de Fred
renderam mais de 75 milhões
de dólares. Desses seis filmes,
cinco foram feitos por Walt
Disney, para quem Fred atuará
mais uma vez, em ' On My Ho-
nor'*.

OS FRANCESES
PREFEREM

FILMES FRANCESES
Recente relatório «'o Centre

Nacional de Cinematografia.
da França, divulgou as prefe-
rêm-ias do público france:? pe-
Ias fita.s de cinema. Durante
todo o ano passado. 48,85*3:
dos espectadores preferiram
filmes locais aos norte-amori-
cano= (30.41)%); aos italianos
il24'>): aos britânicos 
(5,80%), alemães (1,86%).
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CINEMAS DA EMPRÊSA SUL, NO NORTE

DO PAIS, PASSAM PARA O
CIRCUITO SEVERIANO RIBEIRO

Vultosa transação acaba de ser efetivada entre a Emprêsa
Sul Cinematográfica e o cürciírtò Severiano Ribeiro, atingindo
níveis que podem ser considerados recordes. Trata-se da trans-
Terência de iodos os cinemas que a Emprêsa Sul controlava, no
Norte e Nordeste do país, para o circuito de Severiano Ribeiro,
que se torna, assim, um dos mais poderosos do Brasil.

Os cinemas Central, Soledade, Brasil, Coliseu e Albatroz,
itoados em Recife; Jardim, em Garanhuns, assim como o Odeon,

Éden, Politeama e Popular, da cidade de Manaus, e o cine Pa-
láeio,' de Belém do Pará, oue antes pertenciam à cadeia da Em-
presa Sul, foram adquiridos pelo Grupo Severiano Ribeiro, que
passa a contar, naquelas praças, com mais onze casas, o que vem
consolidar ainda mais a situação já privilegiada de que desfruta-
va, principalmente no Rio de Janeiro.

O CINEMA ITALIANO
CONQUISTA SEU 13.9 «OSCAR»

Com a conquista do "Oscar" de melhor filme estrangeiro pela
película "Ontem, Hoje e Amanhã", de Vittorio De Sica, o cinema
itahano já detém 13 "Oscars" da Academia de Cinema de Holly-
wood.. Os outros filmes que levantaram a cobiçada estatueta
foram os seguintes, em ordem cronológica: 1947 — "Sciuciá", de
De- Sica; 1948 — "La Mura di Malapaga". de Eené Clement (co-
produção franco-italiana); 1949 — "Ladrão de Bicicletas", de
Vittoria De Sica; 1955- Anna Magnani. melhor atriz, protagonista
de "Rosa Tatuada"; 1Q56 — "La Strada", de Fellini; 1957 — "As
Noites de Cabiria", de Fellini; 1960 — melhor argumento, em "O
General de Ia Rovere"; 1961 — melhor indumentária em filme
preto e branco, por Pietro Gherardi em 'A Doce Vida"; 1961 —
Sofra Loren, melhor atriz em "Duas Mulheres"; 1963 — melhor
argumento e cenarização, por "Divórcio à Italiana"; 1964 — "Oito
e Meie", de Fellini; 1964 — melhor indumentária em íilme a cores,
por "Cleópatra"; e 1965 "Ontem. Hoje e Amanhã", de De Sica.

SAMUEL BRÒNSTON
EM FALÊNCIA

EMPRESA TEATRAL PAULISTA LTDA.
e seu diretor

DR. OSWALDO DE ABREU SAMPAIO

Associam-se
ao

Júbilo da Cinematografia
Pela Passagem

do
31. ANIVERSÁRIO

de
CINE-REPORTER

CINEMAS EM : RIBEIRÃO PRETO — SÃO CARLOS — UBERABA

UBERLÂNDIA — ARAXA' — BARRETOS — BEBEDOURO —

CAMPINAS — JABOTICABAL — GOIÂNIA

CINE-REPORTER

O Jornal do Brasil publica,
em sua edição de 5 de maio,
n:tícia dizendo que "quatro
casas de distribuição e produ-
ção cinematográfida de Sa-
rruel Bronston declararam fa-
lêne.a no Tribunal Federal de
Nova York". Bronston cons-
4 ruiu uma cidade do cinema
na Espanha e lá rodou gran-
des espetáculos, como "A Que-
d3 do Império Romano", "El
Cid" e outros super-e^petá-
culos, de sorte que a notícia,
como era natural, causou sur-
presa.

QUATRO FESTIVAIS
DE CINEMA

EM SÃO PAULO
Serão realizados, a partir de

setembro próximo, quatro fes-
tivais de cinema em S. Paulo,
promovidos pela VIII Bienal
de S. Paulo, em colaboração
com a Cinemateca Brasileira.
O primeiro Festival será em
setembro e se constituirá nu-
ma homenagem ao cinema bra-
sileiro. Além da projeção de
filmes os mais recentes e mais
importantes, haverá debates.

O segundo Festival será a
«Mostra Internacional de Fil-
mes sobro Arte e Cinema Ex.
perimental», exibindo o qua
de mais atual se realiza no
mundo nesse setoi*.

Em março de 1966, será rea-
lizado o «I Festival Internacio-
nal de Cinema de Animação no
Brasil», e, finalmente, teremos
o I Festival Latino-Americano
de Filmes sobre Arte.

Luiz de Barros
dirige

«Marinha Heróica»
Com uma carreira de 50 anos

de atividades no cinema brasi-
leiro, e cerca de 100 filmes rea-
lizados, o veterano Luiz de
Barros conseguiu financiamen-
to do governo da Guanabara
para seu mais recente filme:
'Marinha Heróica».

Maio - Junho, 1965
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%fcdt*
FILMES

Rua Carajás, 466
(Carandirú)

São Paulo (S.P.)

sA maneira
de apreóentação.

í Santa Palavia
Cmgrém â> Gintmmi Glmriitã» Gertiliml» du

Zlao. Senhor
jua» sxioo r:

&mw du Jmi

RX8SÕ,
Director de "Hle.ofllmee^,
EZO SB JAIZZBO (BA. Guanabara).

Prosado Senhor:

Hoa negftvaaoa a exibir seu filas en nossos Cinema.
Tenlanoa pelo seu conteúdo noral e sablaaoa que, poucoa aeaes a-
trás, tinha lotado ua Clneaa do concorrente e, naturalmente, *Jul-

ga-vaaoa fraeaaaar.
Contudo, o -valor e a atração ds "Coso se nasce... e

coao se morre...", seu trabalho pessoal ostra o nosso poro; suas
palavras tao eloqüentes proferidas pela "radio Frlburgense" e a-
través dos alto-falantee dos Parques da Cidade ; sua mlnuoioaa a
pessoal distribuição de folhetos naa noaaaa ruas; tudo isso efe-
tuado aea descanso s ooa perseveraneia, foraa fatores decisivos,

gra 
atrair as aassas que lotaraç nossos Cinemas "Sao José", "gio

emente" e "Santana-* em seus trás diaa consecutivos de exibição.

Mulheres e homens acudlram para assistir ao seu
filme, como nunca tinham feito antea no que dis respeito aa gran-
dea produções, saindo aa mulheres aatiafsltaa a deslumbradas, a
os homens empolados, prevenidos e sadiamente instruídos.

Hçe compras haver sido o& prlf"y»rçs em brindar-lhe
nossa colaboração no relançamento do seu filme, agora, depois de
have-lo T.S. recuperado legal e oficialmente, e, em verdade, n&o
lamentamos haver-lhe pago oa cinqüenta por cento daa entradas qns
V.S. nos exigiu, porque é a primeira ves que um Produtor conviva
com o Exibidor a preparação e a inquietude da estréia, traduzidas
em Inesperados "recorda" de bilheteria.

O aeu triunfo em Hova - Friburgo se repetirá, nao oa-
bo dúvida, até em um mais pequeno rindo do Brasil, aeapre que V.
S. pessoalmente apresentar -como ninaém o tem feito- o seu imortal
"Como se nasce... e como se morre...", ua filme sao, moral e edu-
oativo como nenhum.

Atenciosamente,
•BTPBftSA BB CmaiàS CLàRIHBO CARESTIATO

Tfleuó amigoó Çlxibídoreé z

1Ám grande aperto de mão!

Sou pioneiro da Cinematografia Argentina... embo-
ra tenha nascido em Montevidéu. Uruguai. Vim «con.
quistar» o Brasil... com 28 anos... completados ha
tempos. Mas isto 

"não importa, porque sempre tenho
afirmado que «a vida começa... depois-de amanhã».

Em 1918 fundei a «Rissofilm*. e. anos depois, a
Filme «Atlântica», empresas proprietárias de mais fie
80 bons filmes, dentre os quais somente os 10 me.
lhoreç. desejo importar para este Brasil maravilhoso.
onde volto para ficar, se os Senhores Amigos Exibi-
dores, generosamente, me derem ua maozinha»...

Em 1951 e nos anos seguintes, ingênuo qual um
anjinho, confiei, a gente que abusou de minha con-
fiança. DEZ grandes e comercialíssimos filmes, quo
passaram de mão em mão, e renderam fabulosas for-
tunas, de onde jamais recebemos um centavo siquer.
Tais filmes, de minha propriedade, estão sendo re.
cuperados e para isso vamos pôr na cadeia mais de
meia dúzia de vigaristas...

Agora, felizmente, graças à compreensão e discer-
nimento das Altas Autoridades de Brasília, pude eu
recuperar  com todos os seus plenos direitos leeais
inclusive de exibição — os rendosos filmes produzidos
por mim:

«COMO SE NASCE... E COMO SE MORRE...»
Educativo, cultural, científico, extritamente moral

e
«NONO MANDAMENTO: NAO DESEJAR...»

de Roberto Rossellini que ensina a chicotadas.

E' desse triunfo que quero que os meus Amigos
Exibidores participem, a fim de que possam assina-
lar os promissores dias em que os lançarem em seus
Cinemas como inolvidáveis marcos _de conquista.

Melhor de quanto eu possa afirmar a esse respeito
está a gritante carta da idônea firma: Empresa de
Cinemas Clarindo Carestiato. de Nova Friburgo. Rio
de Janeiro que em fac-simile estou juntando a pre-
sente e cujo original me fêz ela chegar tão entusiàs.
ticamente.

RISSO Filmes vai começar como Importadora. Dis-
tribuidora e Produtora de fitas, brindando aos Amigos
Exibidores a oportunidade de proporcionar-lhes —
desde Já — estupendos recordes de bilheteria, modo
mais eloqüente de estreitar nossa amizade.

Meus Amigos Exibidores: o meu renovado aperto
de mfto e meu efusivo até já!

Juan Diego Risso
Diretbr

a voz do Exibidor!
ReapresentaçSes:

«A Bíblia» (Creação do Mundo)
«Cabiria» (O Vucão da Morte)
«Na' Frente há Lugar»
«Campo di Flori»

Aldo Fabrizi e Ana Magnani

«Caravagg-io» (Terror dos Mari-
dos)

«Adeus Mocidade!
«A Máscara e o Rosto»
E mais de 80 relançamentos...

*

Inéditas:

«Com ps pés na lama»
«A carne manda»
«A Amante de três Reis»
«Amor despedaçado»

«A Música nunca morre»

«Lágrimas de Sang-ue^
«Uma Noite inolvidável»
«O Martírio do Judeu»

¦

PROGRAMAÇÃO
Rio de Janeiro (G. B.):

LUX FILMS Lt$%.
Diretor.: 

"Adam 
Winterowski

Rua Álvaro Alvim, 33/37
6.v andar, sala 606
Fone: 22-3848
C. Postal 145-ZC.06, Lapa

Maio - Junho, 1965

Breve, aguardem — grato ao Brasil —

O primeiro e iminente Filme Brasileiríssimo
Livro de Juandié. produzido por RISSO Filmes:

*
«O MACHO CRUZ» («El Guapo Cruz»)

Sob o signo da má vida... Visão dos anos novecentos... Terra
Virgem... Imigração... Civilização e barbárie... Matar ou
morrer 1. Com pura coragem abrindo caminho para o tra-
oalho 

"promissor, 
fecundo, triunfante... Versões em portu-

guês.' inglês e castelhano, com brilhantes elencos nativos.

Em nossos próximos anúncios de «Cine Repórter» leiam mi.
nuciosos detalhes de nossas grandes estréias e

relançamento de grandes bilheterias.

CINE.REPÓRTER

PROGRAMAÇÃO
São Paulo (S. P.) :
UBAYARA FILMES Ltda.
Diretores; Mário Maíno
e Wadhy F. Kfouri
Rua dos Andradas, 345,
l.v andar, conj. 2 e 3
Fones: 37-0056 e 37-6852

^ j&Ê*'"'
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-> Empresa
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CINEMA CIRCULAR DE TRÊS TELAS

' '^BâH Bai B --^^¦1 ¦Ji BE^H B5P-^-' -

O arquiteto paulista Emilio Guedes Pinto
acaba de registrar patente, em Nova York, de
um invento que Irá revolucionar a técnica de
projeção de filmes, Tr*t»-se do «Cinespacial»,
que acaba de ser apresentado pelo Brasil, em
sessão especial, realizada na Liga dos Arquitetos,
em Nova York, que cedeu seu salão exclusiva-
mente para o invento ficar exposto durante uma
semana. A exposição mostra painéis fotográfi-
cos e maquete do projeto, um cinema de forma
circular, em cujo centro está a cabina de pro-
jeção, em plano elevado.

Um únieo projetor projeta a imagem de um
único filme em três telas diferentes. O expecta-
dor vê apenas uma, e, em qualquer lugar em
que se sente, poderá ver o filme sem que nin-
guém atrapalhe sua visão.

O invento permitirá uma concepção inteira-
mente nova de cinema, através da projeção si-
multânea do filme em três telas'-

Falando à imprensa, o inventor do novo sis.
tema, o paulista Emílio Guedes Pinto declarou
que, «praticamente, não existe distorção da ima-
gem, quer a pessoa esteja sentada numa poltro-
na de centro ou de fim de fila».

«A forma circular — explica o inventor —

permite que o expectador, sentado na primeira
fita, tenha apenas alguns metros de distância,
entre o que estiver na última fila».

Esclareceu o engenheiro Guedes Pinto que
só agora é possível revelar a criação do «Cines-
paeial», uma vez que o trabalho já está devida-
mente patentado, no mundo todo.

Em Londres estão sendo construídos dois ci-
nemas que adotarão o sistema «Spacial».

LOLLOBRIGIDA
ACUSADA DE
IMORALIDADE

O filme "As Bonecas" vem
provocando celeuma na Itália,
sob a acusação de ter cenas
consideradas imorais, tanto que
motivou um processo contra as
atrizes Gina Lollobrigida e Vir-
na Lisi, os atores Nino Man-
fredi e Jean Coei, os diretores
Dino Risi e Mauro Bolognini e
o produtor Giani. Gina é
acusada de interpretar, no fil-
me em questão, uma cena "que
alcança seu parpxismo no mo-
mento em que um homem e
uma mulher se abraçam". O
tema é constituído pelas aven-
turas da proprietária de um
hotel reservado aos padres
conciliares, que se enamora de
um enviado especial do "Osser-
vatore Romano".

Gina Lollobrigida impugna a
acusação e defende sua hones-
tidade, dizendo que ela não é
mais que um trabalhador obe-
diente às ordens de \im diretor
que ordena e manda. Virna
Lisi, também acusada de im-
pudicícia e falta de vergonha
por sua atuação em "As Boné-
cas", é da mesma opinião de
Gina.

Vale notar que a atriz Ursu-
Ia Andress (cuja pronuncia em
inglês já quer dizer "despida"),

que atualmente roda um fil-
me na Itália, por sua vez de-
clarou: "A mim, quando me pe-
dem que me desnude, desnudo-
_me. Não.,tenho .complexos'^.

MOio - 4uhho«: ;1?$5

«OS MELHORES» NA ITÁLIA
"Matrimônio a Italiana" e "My Fair Lady" obtiveram os prê-

mios outorgados pela cinematografia italiana aos melhores filmes
de 1964. O primeiro derrotou 12 produções apresentadas pela
Itália, enquanto "My F.%ir Lady" passou para traz 16 filmes és-
trangeiros.

O júri distribuiu, ainda, os prêmios "David de Donatello" do
cinema italiano à atriz Sofia Loren, como melhor atriz de 1964,
por seu trabalho em "Matrimônio à Italiana". Marcello Mas-
troianni fei o melhor ator por seu desempenho na mesma fita.

Os melhores atores estrangeiros foram Audrey Hepturn e
Rex Harrison, por suas atuações em "My Fair Lady". Enquanto
isso, Vittorio De Sica obteve o prêmio de melhor direção por"Matrimônio à Italiana", juntamente com Francesco Rossi, por"Momento da Verdade". A melhor produção estrangeira foi
"My Fair Lady".

FILMES PREMIADOS NO
FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN

Encerrou-se dia 12 de junho corrente o Festival Cinemato-
gráfico de San Sebastian, sendo os seguintes os premiados:

Prêmio especial aos novos valores: filme argentino "Nadie
Oyo Gritar a Cecilio Fuentes", dirigido por Fernando Sir 3;

"Concha de Ouro" aos filmes: "Mirage", norte-americano.
dirigido por Edward Dmytryk, com Gregory Peck, Dianne Baker
e Leif Erickson, e a "Zlata Reneta", fita checa dirigida por Ota-
kar Vavra.

O prêmio de melhor atriz coube à veterana estrela Lilli Pai-
mar, por sua atuação em "Operation Crossbow", enquanto o prê-

mio ao melhor ator foi concedido ao italiano Marcello Mastroian-
ni, por seu trabalho em "Casanova 70". O diretor premiado foi
Mario Monicelli, por "Casanova 70".

«OS INDIFERENTES»
PREMIADO EM MAR DEL PLATA

A fita italiana "Os Indiferentes", de Francesco Maselli, con-
quistou o Grande Prêmio, destinado ao melhor filme do certame,
no último Festival de Mar dei Plata, na Argentina. O ator Thomas
Millan, que atua nesse filme, recebeu o prêmio de Crítica, desti-
nado à melhor interpretação masculina.

/CINE - REPÓRTER

Hercules
Trida

& Cia.

Tudo
para cinema

Rua do Triunfo, 290
Tel.: 37-4468
S. PAULO
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Empresa Cine Teatral Cinemas de Santos Ltda.
Empresa Campineira de Diversões Ltda.
Cinemas do Interior de São Paulo S. A.
Empresa Campineira de Cinemas Ltda.
Empresa Cinematográfica Reunidas Difilmes Ltda.

Circuito Andrade
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ACONTECIMENTO SOCIAL A APRESENTA-
ÇÃO DE «MY FAIR LADY»

^k^t' ^flV ¦vC-' JdP ^^B >_j^B

Flagrante feito após a exibição especial para a censura, em
São Paulo, do grande musical da Warner, "My Fair Lady .
Vê-se da esquerda para a direita, em animada palestra, o
sr Rossano, gerente da Companhia Número Um em nosso Es-
tado, sr. Ary Lima, Diretor-geral da Warner no Brasil, e sr. e
sra. Júlio Lorente, o grande capitão da exibição cinematográfica

na capital paulista.

O acontecimento ocorreu dia 10 de maio e deu oportunidade
a que São Paulo travasse conhecimento com mais essa esplendida
cbra do cinema americano. Tendo custado cerca de 17 e meio
milhões de dólares, "My Fair Lady" vem recompensando a War-
ner fartamente,.eis que é o filme que vem alcançando grandes
rendas no mundo inteiro.

Constituiu-se num acontecimento de grande repercussão so-
ciai o lançamento nesta capital, do premiadíssimo filme "My

Fair Lady", da Warner, no cine Rio Branco. A fim de propor-
cionar aos integrantes da Censura Federal oportunidade de cen-
suraxem o filme, a Warner e a Empresa Serrador reuniram os
integrantes do órgão nesta capital, para uma exibição especial
no cine Rio Branco, ocasião em que também foram convidados o
governador do Estado e altas autoridades civis e militares, assim
como elementos da sociedade e da imprensa.
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Na foto, o general Riograndino Kruel. chefe do D.F.S.P. em
Brasília, dá sua aprovação do fume ao sr. José Chediak, dtretor
dd Censura Federal. Testemunhando o importante momento

está o nosso Diretor, sr. Wilson Teixeira.

Filmes de Publicidade Ltda.

Agradece u todos os proprietários
de cinemas do Brasil, a colaboração

que vêm dispensando às exibições
dos filmes publicitários por ela

distribuídos, contribuindo assim,

para o maior engrandecimento do
cinema nacional

Cosmopan Filmes de Publicidade Ltda.
Rua Rego Freitas, 454 - 13. andar

Telefone: 32-9230

SAO PAULO

PRÊMIOS DO CINEMA ARGENTINO
Um júri integrado por representantes do Instituto Nacional do

Cinema e dos vários setores de sua indústria, conferiu, em maio
último, os prêmios aos melhores do cinema argentino, que são
os seguintes: , _, , .

Melhor direção — Leopoldo Torre Nilsson. por 'El Ojo de ia
Cerradura"; melhor ator — Luís Sandrini. em "Bicho Raro";
melhor ator coadjuvante — Dringue Farias, em "La Pergola de
las Flores"; melhor atriz — Bárbara Mujica. em "Los Guerri-
lleros"- melhor atriz coadjuvante — Lydia Lamaison em "Voy

a Habiar de Ia Esperanza"; melhor roteiro — Sixto Pondal Rios,
por "Los Guerrilleros"; melhor adaptação — José Masciangoli,
por "El Miedo". . .

Os filmes que receberam prêmios em dmnerro foram os
sesruintes *

"La Pergola de las Flores" — 8.800.000 pesos; "Los Guerri-
lleros" — 7 920.000 pesos; "El Renidero" — 7.240.000: "El Oio
de ia Cerradura" — Ô.600.000; "Los Hipócritas" — 6.600.000:
"La Industria dei Matrimônio" — 6.320.000; "Com Gusto a Rabia

 6.280.000, e outros premiados com importâncias menores.

CIRCUITO ANTÔNIO CEPEDA
ALVORADA CINEMATOGRÁFICA

Cines: CABOCLO e PATRIARCA
 e 

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA DE GUARULHOS
Cines: S. FRANCISCO e STO. ANTÔNIO

Saúda

CINE-REPORTER
em seu 31.* ANIVERSÁRIO
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Empresa Teatral Peduti
Homenageia

CINE-REPORTER
pela passagem

de seu
31. ANIVERSÁRIO

CINEMAS E TEATROS
em

E. F. S.
BOTUCATÚ

AVARE'
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

OURINHOS
ASSIS

RANCHARIA
PRESIDENTE PRUDENTE

SOROCABA
MARTINÔPOLIS

PARAGUAÇÚ PAULISTA

N. O. B.
PIRAJUÍ

LINS
PROMiSSÃO
PENÁPOLIS
BIRIGUI

ARAÇATUBA
VALPARAISO

C. P.
JAU'

VERA CRUZ
MARÍLIA

POMPÉIA
TUPAN

OSVALDO CRUZ
ADAMANTINA

PACAEMBU

MATO GROSSO
CAMPO GRANDE

TR„S LAGOAS
PONTA PORÁ

AQUIDAUANA

ESCRITÓRIO CENTRAL
PRAÇA JOÃO PESSOA N.o 28

Caixa Postal n.? 12
BOTUCATÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

OS PRÊMIOS DO FESTIVAL DE CANNES
O Grande Prêmio do Festival de Cannes, 1965, foi conferido

ao filme inglês "The Knack", de Riehard Lester. Os demais
prêmios foram assim concedidos: prêmio especial do júri a"Kwaidan", de Masaki Kobayahi (Japão); prêmio de interpretação
a Terences Stamp e Samantha Eggar (ingleses), intérpretes do
filme norte-americano "The Collector", de William Wyler; prêmio
com melhor realização: «O Bosque dos Enforcados», de Liviu Ciuler
(Romênia); prêmio para o melhor roteiro, empatados, "The Hill",
de Sidney Lumet (Inglaterra) e a "317.a Secção", de Pierre Schoen-
doerffer (França); menção especial para os intérpretes de "O
Enganador", de Josef Kroner, e Ida Kaminska (Checoslováquia).
bem como para a protagonista de "Era uma vez um velho e uma
velha'. Vera Kuznetva (Rússia).

A TELEVISÃO
TAMBÉM É
PROBLEMA
PARA O CINEMA
NA HUNGRIA

O fenômeno da competição
TV-Cinema também se mani-
festou na Hungria, onde se
observam os sinais de que o
cinema vem perdendo seu pú-blico ante a investida dos en-
latados da TV. Em 1958, ano
em que começou a televisão na
Hungria, os telespectadores
eram somente 52 mil, e o ci-
nema não teve nenhuma per-da. Mas em 1961 os televisores
já eram 205 mil e o cinema co-
msçou a sentir sua concorrên-
cia. No fim de 1964 os teles-

SEXTO DIVÓRCIO DE
HEDY LAMAR

A famosa estrela Hedy La-
marr divorciou-se de seu sexto
marido, alegando que, durante
os dezenove meses de seu ca-
samento, ela havia gasto cêr-
ca de melo milhão de dólares
com seu marido, e que este a
havia ameaçado uma vez com
um taco de beisebol. Hedy La-
marr, que conta 50 anos de
idade, fêz-se famosa ao apa-
recer nua no filme checo «Es-
tse>. produzido em 1933.

pectadores subiram a 700 mil
(sobre uma população de 10
milhões), e a freqüência cine-
matográfica, de 1 milhão e 400
mil, em 1960, diminuiu paraum milhão e 109 mil.

XII FESTIVAL ASIÁTICO DE CINEMA
_. J°K ix^uSurad°. em " de maio, em Kyoto, no Japão, o XIIFestival Cinematográfico Asiático, certame que se desenvolveudurante seis dias e apresentou um total de 32 filmes, concorrendoao prêmio "Safra Dourada", que eqüivale ao "Oscar" americano.O certame foi declarado aberto pelo sr. Masaichi Nagata, presi-

O Festival, que fêz convergir para Kyoto antiga capital doJapão, cerca de 130 diretores de empresas produtoras de filmes eartistas de oito nações asiáticas, ofereceu uma nota colorida, devidoaos trajes dos delegados dos muitos países participantes, uma vez
que todos compareceram com seus trajes troicos. Participaramdo Festival delegações de Taiwan, Hong-Kong, Coréia do Sul, Füi-
pinas, Malásia, Vietnã do Sul, Tailândia e o Japão.

FILMES DE 8 m/m VÃO FAZER FUROR
NO CINEMA

O novo filme de 8 milímetros,
que deverá revolucionar a téc-
nica cinematográfica, por apre-
sentar maior área de imagem,
podendo ser usado em traba-
lhos onde atualmente é empre-
gado somente o filme de 16 mi-
límetros, foi lançado oficial-
mente pela Kodak, nos Estados
Unidos, para uso de profissio-
nais e amadores. O equpa-
mento para filmagem e proje-
ção do novo filme, que se con-
vencionou chamar de "Super
8", também foi anunciado,
abrangendo três tipos de fil-
madoras e três projetores es-
peciais, um sonoro e dois mu-
dos. A máquina filmadora é
acionada a pilhas.

Segundo os técnicos da Ko-
dak, o custo deste novo filme
de 8 milímetros será de 1/4 do
preço do filme de 16 milíme-
tros. Será acondicionado em
cartuchos plásticos, que conte-

rão 50 pés e que são colocados
na filmadora sem o trabalho
de enrolar o filme, dispensando
o uso de pontas (ligas) neces-
sárias para a proteção dos ro-
los de filmes comuns. Em ou-
tubro próximo, os Estados Uni-
dos começarão a exportar este
novo tipo de filme e o respec-
tivo equipamento.

Amplie o campo de
suas informações, <de-
tendendo os seus me-
lhores interesses, to-
mando uma assina-

tura de
CINE - REPÓRTER
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Desde que esta revista existe
há 31 longos anos, que pronun-
ciamos seu nome com respeito e
admiração- Êle se chama Mário
Maino. Nós sabemos, como nin-
guém, o quanto de luta e de dídi-
cação foi preciso a esse veterano
tia cinematografia paia alcançar
a privilegiada posição atual.. Dono
de importante distribuidora, a
Ubayara Filmes, vê transcorrer
1965 empolgado com as pers-
pcctivas que se abrem à sua em-
presa, agora que vem de adqui-
rir um escolhido lote de ótimas
películas, cujo lançamento pre-
para com o carinho ao qual todos
seus amigos estão acostumados-
Muito breve, Mário Maino, esta-
rá brindando o público especta-
dor com bons filmes, repetindo
aliás o que vem fazendo há
muitos anos, desde que a Ubaya-

fra 

Filmes, do veterano Mário
Maino se destacou entre as pri-

.. meiras distribuidoras indepen-
aentes de películas em nosso E7-
tado. Outra coisa ninguém po-
deria esperar desse dinamo de
cabelos prateados, nosso grande
amigo Mário Maino.

NO BRASIL
O PRODUTOR

SYGMUNT
SULISTROWSKI

Esteve nesta capital, em maio
último, o produtor cinemato-
graiico polonês e naturalizado
brasileiro, sulitrowski. que con-
cluiu há pouco a realização da
fita -Amor no Pacífico", filma-
do em 8 países: Japão, Hong-
Kong. Filipinas, Nova Guiné,
Austrália, Nova Zelândia e Po-
linésia. O filme conta com oito
elencos diferentes e narra oito
histórias de amor.

Sulitrowski veio ao Brasil fa-
zer a soncrizacão do filme, as-
sim como tratar de sua próxi-
ma película -'Copacabana Nua",
a ser rodada no Brasil, com o
elenco e a parte técnica total-
mente brasileiros. Durante sua
enada em. S. Paulo, o produtor
Sulisírowski concedeu entre-
vista coletiva à imprensa, no
H:tel jaraguá, aprestntando-se
aos jornalistas em companhia
do sr. Juan B. Carralcasaz. ge-
rente da Allied Artists do Bra-
sil.

PRÊMIOS INGLESES PARA OS MELHORES
DO CINEMA

A Academia de cinema da Grã-Bretanha conferiu os prêmios
aos "melhores" do cinema inglês do ano de 1964. O filme pre-
miado em primeiro lugar foi "O Dr. Fantástico", já exibido 110
Brasil Seu diretor de cenografia, Ken Adams, recebeu o prêmio
pela melhor cenografia em branco e preto. A fita recebeu, ainda,
o prêmio Nações Unidas. .

"Becket" estrelado p:r Peter 0*Toole e Richard Burton, foi
premiado como o de "melhor figurino em cores, melhor cenografia
britânica em cores e melhor cinematografia britânica".

"Crescei e Multiplicai-vos" recebeu o prêmio de melhor roteiro,
melhor cenografia britânica em preto e branco e melhores figu-
rinos (de Motley), em preto e branco. Por sua vez, sua estrela.
Anne Bancroft, recebeu o prêmio de melhor atriz estrangeira.

O ator Richard Attenborough foi votado o melhor ator da
Grã-Bretanha por dois papéis bastante contrastantes — o sud-
misso pequeno marido de "Sessão Espírita em Tarde Molhada
(Seance on a Wet Afternoon), e o sargento barulhento de «Guns

*Audrey 
Hepburn recebeu pela terceira vez °s votos de melhor

atriz da Grã-Bretanha por sua interpretação no filme Chaiada .
Marcello Mastroianni, peia segunda vez, foi gamado 

o melhor
ator estrangeiro, por sua atuação no filme italiano Ontem, Hoje
e Amanhã". A novata mais promissora foi Julie Andrews, por
seu trabalho em "Mary Poppins".

«007 CONTRA GOLDFINGER», BATE RECORDS
NOS ESTADOS UNIDOS

UM MOÇO!

Nos Estados Unidos, o filme
«007 Contra Goldfinger» já ar-
recadou quase 3 milhões de dó-
lares em apenas 64 cinemas d?
41 cidades- Dirigido por Guy
Hamilton e produzido por Harry
Saltzman e Albert Eroccoli o
filme traz novamente à tela a
figura do agente 007, cujo papel
é interpretado pelo inglês Sean
Connery. Em Paris, prepara-se
grande campanha publicitária

para o lançamento de filme, que
inclui uma promoção comercial
de grande envergadura, abran-
gendo lojas que venderão isquei-
ros, camisas, capas de chuva,
sapatos, abotoaduras, maletas de
viagem e demais objetos liga-
dos ao nome James Bond, que
se tornou famoso da noite para
o dia em apenas duas películas,
«O Satânico Dr. No» e «Moscou
contra 007».

EMPRESA CINE NITERÓI S.A.

Cine Niterói

Rua Galvão Bueno, 88

Tel.: 37-3551 - End. Telegr.: «Cineniteroi»

SÃO PAULO - S. P.

Distribuidor exclusivo da

Toei Co. Ltd. - Japão
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Seu nome, José Luiz de An-
drade. Grande amigo de nossa
revista, está agora à frente dos
destinos de um dos mais impor-
tantes circuitos exibidores em
nosso Estado, qual seja o grupo
de empresas de outro grande
amigo nosso, J. B- Andrade. São
cinemas que se espalham pela
capital e estão também em San-
tos, Campinas e outros centros
populosos e de projeção.

Cabe ao moço José Luiz An-
drade a tarefa de coordenar as
atividades do poderoso cirecóto
é o vem fazendo com pulso fir-
me, muito mais prometendo para
o futero em novas realizações
cinematográficas no campo da
exibição. A questão é esperar.

Novo Gerente da
Warner de Curitiba

Assumiu a gerência da filial
paranaense da Warner Bro-
thers o sr. Djalma Afonso Cé-
sar, jovem e dinâmico elemen-
to de nosso Grêmio que ülti-
mamente, exercia as funções de
chefe de vendas da Faina Filr
mes nesta Capital.

Divorcia-se a estrela
do cinema mudo
Corine Griffith

A atriz do cinema mudo,
Corinne Griffith, que havia se
casado em 14 de fevereiro úl-
timo com o cantor Danny
Scholl, revelou que deseja anu-
lar seu casamento, alegando
que seu marido não lhe cor-
respondeu no amor e na aten-
ção que prometeu no altar.
Afirmou que o marido ameaçou
propalar rumores falsos sôbre
sua vida, para conseguir di-
nheiro, pelo que solicitou, do
juiz o amparo de uma senten-
ça que impeça o marido de le-
var a cabo a campanha difa-
matéria.
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«Super Luxor»
DOUBLE FACE
«EXPLENDIDA»

A melhor tela do
mundo - Patenteada.

A única tela de cine-
ma capaz de resolver
o seu problema de

projeção.

Faça uma experiência
substituindo a sua te-
Ia antes de trocar
suas lanternas, e
constate a verdade.

30% mais luminosa
que as telas comuns.
Economiza carvão
AUTOMÁTICA-
MENTE, reduzin-
do sua amperagem.

COMBATA A TELE-
VISÃO, OFERECEN-
DO MELHOR ESPE-
TÃCULO AO SEU

PUBLICO.

Exija do seu
revendedor

«Super Luxor»
DOUBLE FACE
«EXPLENDIDA»

Produtos
Cinemat.

«LUXOR» Ltda.
R. Guilherme Maw, 71
Telefone: 3 5-9541

Zona Postal, 23
SÃO PAULO

MOTIVOS POR QUE DECRESCE
A FREQÜÊNCIA AOS CtNEMÀS

Um alerta aos exibidores que
procuram enfrentar o fenômeno

A freqüência aos cinemas vera áecrescendo assustadoramente,
e o fenômeno, que pode ser constatado a olhzs vistos, não é
desconhecido de n.nguém. notadamente dos donos de cinemas,
que são os qu3 mais sentem a queda de freqüência através do
movimento de bilheteria

Por outro laáv, ninguém ignora que a televisão vem conquis-
tando, cada vez mais, novas parcelas de público, notadamente
através dos seriados, que aumentam seguidamente, embora a
qualidade nem sempre acompanhe o vulto das apresentações.
Numerosos produtores, de àiverszs países, tasto da América do
Norte como da Europa e até do Japão, vêm se dedicando à feitura
de filmes especialmenie para a televisão, uma vez que, sentindo
também o peso da concorrência da TV, não enczntram outra
solução para sobreviver senão aderir ao próprio concorrente.

Uma análise do fenômeno pode levar-nos a conclusões obje-
Uvas, entre as quais avulta a que aponta não ser o preço do
ingresso fator tão preponderante nessa queda de freqüência aos
cinemas. O fato é que um aparelho de televisão custa para quem
o adquire uma pequena fortuna. Quem se dispõe a pagar alto
preço per um teleinsor, naturalmente que poderá con-Anuar a
freqüentar o cinema regularmente como sempre o fazia. Não é,
portanto, o fator-ingresso o que determina essa debandada áo
púbLco ciemategráfico. . .

Poderíamos apontar outros fatores a funcionar mais decist-
vãmente no fenômeno. Um deles seria a falta de higiene de
muitas casas de espetáculos, com pulgas, moscas e outros elemen-
tos desagradáveis. Outro fator seria de caráter técnico, p-is, às
vezes, um mau operador, não revisando um filme antes de ex bí-lo.
arrisca o prestígio de um cinema numa exibição deficiente. Os
meus espelhos, ou espelhos em estado precário, também podem
provocar insuficiência de luz e falta de uniformidade na projeção,
prejudicando o espetáculo.i São fatores como esses, aliados a
outros menos técnicos, que'podem deitar a peruar todo o esforço
áo proprietário do cinema em proporcionar bens espetáculos a
seus freqüentadores.

A tela. por sua vez, impôe.se como fator preponderante na
feitura de um bom espetáculo, pois possibilita uma imagem per-
feita, com efeito de profundidade e alto relevo, dando ao espec-
tadvr o prazer de um espetáculo agradável, que não prejudique
a visão. Uma tela de boa. qualidade produz imagem clara e per-
feita sem se obrigar a uma carga de amperagem excessiva,
refietindo-sz, portanto, no consumo de carvão. Diz-se, e com
justiça, que uma boa tela paga.se por si mesma. E' evidente que
uma boa tela não tem vida eterna, e, a cada dois ou três anos,
deve ser substituída.

As telas Super Luxor Double Face, patenteadas, oferecem o
máximo rendimento lumínico até seus últimos dias de uso. pelo
fato de serem intransparentes, pois apresentam um lado branco
puríssimo e outro azul, o que, sob o ponto de vista técnico, e impor-
tantíssimo. Trata-se de um detalhe de suma impzrtâncta para
um bom espetáculo a questão da escolha de uma boa tela. u
cinema só poderá enfrentar seus concorrentes adotando a técnica
mais perfeita, no setor da projeção, usando o que de melhor existe
em matéria de telas.

151 milhões de liras
as rendas dos

cinemas italianos
Foi divulgado relatório da

Sociedade Italiana dos Autores
e Editores, sobre o movimento
econômico do espetáculo em
geral na Itália, no ano de 1964,
demonstrando que os gastos
em diversões continuam su-
bindo.

O público italiano gastou, no
ano passado, um total geral de
290 bilhões de liras em toda
sorte de espetáculos. Pêssf
total, cabem aos cinemas 151
bilhões de liras (mais ou me-
nos 450 bilhões de cruzeiros), o
que demonstra a importância
do cinema perante o público
italiano.

EM CRISE O CINEMA BELGA

Repercutiu na Bélgica a atual
crise do cinema europeu. As úl-
timas estatísticas publicadas
dão conta que mais de duzento?
cinemas fecharam suas portas
desde 1962, quando o número de
salas de projeção subia a 1.432.

Em 1964, cerca de 100 salas
encerraram suas atividades. Pa-
ralelamente, ocorreu diminuição
dos espectadores, que, de 63 mi-
lhões em. 1963, passaram para
52 milhões em 1964-

O MELHOR DIRETOR DE 1964

George Cukor foi escolhido
pela Associação dos Diretores
de Cinema da América como o
melhor diretor c:nematográfieo
de 1964, pelo filme «My Fair
Lady»-

UM
SUCESSO

PARA SUA
BILHETERIA!

UMA COMÉDIA
NACIONAL PARA
RIR E DIVTRTIR!

com

JAIME COSTA
DELORGE CAMINHA
CDILCN AZEVEDO

e
GRANDES ASTROS

DO RÁDIO e TV

Vagabundos

Society
^E_ff|s|iící

Lançado no luxuosíssimo
Cine Rivcli, de S. Paulo !

Um filme da

Cinematográfica

Avenida Rio Branco, 125
2.a sobreloja - conj. 25

Telefone: 33-3354
SÃO PAULO
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EMPRESA
FORNECEDORA

DE CINEMAS
(Ernani Del Cario)

TIDO
PARA

CINEMA
16 m/m

e
35 m/m

PROJETORES

ARIMEX

16 m/m
DE ALTA

FIDELIDADE

HA TRINTA ANOS
SERVINDO BEM

Rua do Triunfo, 173
Tel.: 37-0998

End. Tel.: ERDECA
SÃO PAULO

ANTENOR TEIXEIRA
JOÃO, O SONGAMONGA

Sei que êle está presente, festivo e entusiasta, onde esteja
um exemplar de «CINE-REPORTER», jornal que éle fundou, criou
e que viu conquistar lugar definitivo nr» conceito de todo o grêmio
cinematográfico do Brasil e do exterior.

Está presente, mais do que nunca, nesta alegre data em que
o seu jornal completa 31 anos de vida.

Muitas coisas aconteceram no decurso desses longos anos,
inclusive a morte do fundador desse jornal que conseguiu o mi-
lagie de conservar, através de notas e comentários, anúncios e
sugestões, esse imenso povo que vive de cinema-

O alcance de tal objetivo, tão pacientemente levado a efeito,
deve-se a uma circunstância inata em Antenor Teixeira- Êle fora
sempre jornalista, mas, para contrariá-lo nessa sua particular
paixão, os fatos nem sempre lhe deram oportunidade para insta-
lar-se numa grande sala de um jornal de vulto, agitad >, partici-
pando da vida social, política, econômica, científica de todo esse
mundo onde, nem sempre, tudo é azul.

Parece-me vê-lo dono de famoso periódico, mas, constante,
mente, ausente da redação- Lá fora, sua personalidade se difun-
diria entre amigos, ora em lhes prestando homenagens, ora sen-
do homenageado). Mas Mas seu ganha-pãr> de todos os dias era
a contabilidade, em que se especializou, desde muito moço. Por

a^l m^m ^^L
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muitos anos, trabalhou nesse mister de tratar com os livros con-
do homenageado. Mas seu ganha-pão de todos cs dias era
dadeiros muros ante uma inteligência não muito vulgar. Delimi-
tam sonhos e planos. Cortam as asas de todas as aspirações.
Quando um anseio côr de rosa começa a palpitar, cercado de es-
peranças, o número reduz tudo as suas regras, a sua pontualidade,
a sua certeza e o resultado é sempre o mesmo. «Confere». Ora,
o que em tudo nesta vida está sujeito a esse terrível «confere»,
satura o espírito- Confere e basta-

Para Antenor Teixeira, aqueles muros de números, de re-
gras, de provas aritméticas deveriam ter sido um suplício. Sua
inteligência criadora espiava por cima de contas correntes, dia-
rios, razões e até que, um dia, criando asas, voou e criou seu jor-
nal «CINE-BEPÔBTEB». Aí, sim, foi poeta, fei artista, foi con-
versador. inventor de piadas finas e palpitante de vivacidade e
ironia, deixava por onde ia sorriso e uma tênue fumaça de seu
grande e inseparável amigo — o charuto. Lutou, mas viveu um
grande sonho: difundir-se entre amizades que o não olvidam.
Cie sempre está presente no coração dos companheiros.

Grupo Ceravolo
em franca expansão
O Grupo Ceravolo está dando

especial atenção ao seu progra-
ma de expansão, não poupando
esforços e dinheiro no sestido
de proporcionar ao público
amante de cinema, salas de
exibição modernas e conforta-
veis, em todo o "hinterland"
brasileiro. Essa autêntica reno-
vação no setor de exibição irá
beneficiar o comércio, a arte e
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Sr. LUCIDIO CERAVOLO
dinâmico Presidente do Grupo

Ceravolo.

a indústria cinematográfica,
estabelecendo novas perspecti-
vas e, ao mesmo tempo, aten-
dendo' necessidades primordiais.
Uma sólida prova de confiança
no futuro, que faz jus ao espí-
rito empreendedor da organi-
zação, tivemos com a inaugu-
ração, quase simultânea, de
mais dois cinemas: Glória, em
Santos, da Empresa Santista de
Cinemas, inaugurado em 29 de
mais último; Cine Lapa, em
Três Lagoas — Mato Grosso,
Inaugurado em 10 de junho úl-
timo. Ambos dotados de todos
os requisitos modernos, com
aparelhagem de som e projeção
de primeira categoria.

Podemos adiantar que, para
cs meses de julho e agosto pró-
ximos, serão abertos para o pú-
blico mais seis salas, uma em
cada cidade, que são as seguin-
tes: Bauru, Presidente Pruden-
te, Marilia. Santos, Pederneiras
c Limeira quando se dará, tam-
bém, a reabertura, completa-
mente reformado, do cine Sa-
bará, 'lesta Capital.

Trr-.ta-se, como se vê, do prós-
Eep-uimento de um verdadeiro'r-ush" rumo ao progresso e
prosperidade de nossa Terra.

Filmes estrangeiros
no Japão

No ano de 1964, foram dis-
tribuídos no Japão 263 filmes
estrangeiros. O maior contin-
gente foi fornecido pela pro-
dução norte americana, com
157 filmes. Em segundo lugar
veio a produção italiana, com
38 filmes, seguindo-se a fran-
cesa, a inglesa e a alemã.
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Brevemente, milhares
e milhares de pessoas
sentarão nesta poltrona
(uma de cada vez, é claro!).

Ela e suas 1.049 irmãs gêmeas
serão uma das principais atrações do
mais moderno e luxuoso cinema do Brasil.
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a mesma qualidade dos grandes filmes
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PASÃ1 ÊM§a M€flMI ral p@ib.it ÉÍT
Você está mais jovem e bastante lúcido, "Cine-Repórter",

pois o tempo, ao contrário do que se verifica com os seres
chamados homens, tornára-o mais jovem, mais cativant2, mais
sedutor como esta cidade de São Paulo, onde você nasceu faz
trinta e um anos.

Filho único, teve os mimos de seu pai espiritual, Antenor
Teixeira que, por fim, acabou per incorporar você à sua gran-
de e ilustre familia. dando-lhe por pagem, o então menino
Wilson Teixeira, seu irmão, excelentemente humano.

Conheço sua vida, desde os primeiros dias que você, "Cine-
Repórter", modesto e sagaz, foi penetrando os meios cinema-
tográficos brasileiros, das agências desta Capital, aos escrito-
rios dos senhores exibidores de todos os recantos do Brasil.

Sua alma de bandeirante, foi levando o gosto cinemato-
gráfico pelos sertões a dentro, conquistando desde logo, a con-
fiança do exibidor. porque, este, por sua vez. com base nos
informes que você divulgara, conquistou a amizade do público.

O tempo corria e você acompanhou o tempo, crescendo
em conceito e feitio. Sua fisionomia tornou-se popular entr?
os homens de cinema, do porteiro ao gerente, do gerente ao
público.

Sua tenacidade, paciente tenacidade, conseguiu uma quase
pacificação entre os concorrentes cinematográficos do país.

Naturalmente, cada qual julga sua mercadoria como a me-
lhor É lei da oferta. Mas. você, completou a lei, apontando
o outro lado dela, isto é — lei da oferta e da procura. A con-
correncia melhorou a mercadoria e você. modestamente, viu
satisfeito, a realização de um objetivo que raramente se ai-
cança. Para isto, foi sempre fiel ao seu programa e confesso
que ser fiel a um programa, em se tratando de jornal, é ne-
cessário se tenha, por muito tempo, uma férrea virtude.

Pouca gente, a não ser esses heróis anônimos de jornal,
sabe com aue dificuldades luta o dono de uma publicação pe-
riódica. A êada minuto da vida do jornal, um problema a re-
solv r. Acomoanhar a moda. o gosto do leitor, o desejo de um
anunc:ante. a satisfação dos grêmios cinematográficos, a cri-
tica, a maneira de cumprir sua missão, sem maguar quem
quer que seja. Tudo isto exige habilidade, ponderação, conhe-
cimento dos homens com quem se trata. Tudo isto, nada é.
quando se trata de dinheiro para a solução de compromissos
prementes que se não resolvem com um sorriso, com palma-
dinhas nas costas, mas. sempre com dinheiro mesmo!

Quem conhece a fisionomia de um jornal, asseada, em
fina expressão de elegância cativante e amiga — não sabe,
muitas vezes, que soma de sacrifícios está escondida naquelas
expressões. (lgnora quantos desesperos e angústias, de horas

ARLINDO BARBOSA

a fio. custa aquilo tudo. Um jornal, especialmente o que se
destina a uma agremiação, embora vasta, como seja a cine-
matográfica em todo o Brasil, não está sujeito às oscilações
de política, a programas deste ou daquele partido. Tudo isto
lhe é indiferznte. mas está sujeito ao elemento denominado.
de todas as utilidades econômicas deste mundo e talvez do
outro ... o dinheiro.

Ora, varar trinta e um anos de vida com tanta tenacida-
de, arrostando situações difíceis, vendo passar por seus olhos
várias gerações de pessoas que têm o seu ganha-pão no mer-
cado cinematográfico e manter-se fiel a seu programa, sem-
pre evoluído, mas nunca contrariado, — é motivo de vivas e
3. b rs, cos

Inata s'mpatia embalou "Cine-Repor ter"' desde o primeiro
dia que veio gatinhando e, pequenino, alcançou a mesa dos
senhores gerentes das empresas cinematográficas que, naque-
les dias, se instalavam em São Paulo. Marcas e emblemas,
nomes afamados, europeus e americanos, recomendando filmes
e nome de intérpretes, diretores e dos grandes escritores uni-
versalmnte respeitados, — foram assinalados no correr des-
ses trinta 8 um anos de vida palpitante e vitoriosa de "Cine-
Repórter".

A coleção de seus números, daquela data até o presente
demonstra o que foi e vem sendo o desenvolvimento de cine
mas nesta Capital e no interior d? todo o Brasil. Os exibido-
res. acolhendo o que diz esse seu amigo de muitos anos. mo
dificam o que tem de superado nas suas salas de exibições,
e de espera, e até no modo de anunciar seus espetáculos.

É que, por todos cs recantos, está o dedo de "Cine-Repor-
ter", apontando o caminho de hoje. dos dias que se sucedem
vertiginosamente, do que há de maj-stoso. de moderno. de
útil e capaz de aumentar rendas ds seus leitores e assinantes.

Assim, a troca de um projetor usado, antiquado, por um
moderno que dá vida ao filme. Substituem-se incômodas pol-
tronas por outras mais confortáveis, de acordo com o público
de hoje. tão diferente dO' público cinemátlco de outrora. quar.-
do o cinema não passava de um divertimento eminentemente
popular, com o fito de agradar as massas indistintas, anôni-
mas, oujos recursos financeiros comportavam a compra de
um ingressezinho num cinema de última categoria.

Hoje não é assim. Os cinemas representam luxo e luxo
exige luxo. Progresso impõe progresso. E "Cine-Repórter", di-
vulgando o progresso, o luxo. o conforto, ampliou-se em fi-
nura e elegância e com esta fisionomia vê passar o trigésimo-
primeiro ano de seu nascimento.

Parabéns, "Cine-Repórter".

JUVENAL CALUMBY
Distribuidor da :

ALLIED ARTISTS
CINEDISTRI
PLAZA FILMES (FAMA)
ROYAL FILMES
PARAMOUNT FILMES
WARNER BROS.

Saúda

«CINE-REPORTER»
pelo transcurso de seu

31.o
Aniversário

Empresário dos Cines :
EXCELSIOR

P A X
CAPRI

ALIANÇA
ITAPAGI e

RIO VERMELHO
de Salvador e

PALACE, de Aracaju

RUA TORQUATO BAHIA N.< 3 - 3.< ANDAR - S. 4 - TEL.: 3-3032 - CX. POSTAL, 514

O ENDEREÇO DOS BONS NEGÓCIOS CINEMATOGRÁFICOS NÓ EST. DA BAHIA
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Emp. Jundiaiense
de Cinemas Ltda.

— e —

Empr. Marabá
de Cinemas Ltda.

Cines:
MARABÁ'

POLITEAMA
REPÚBLICA
IPIRANGA

IDEAL

VITÓRIA
de

JUNDIAÍ
(Estado de São Paulo)

Saúdam
o

CINE - REPÓRTER
pela passagem

de seu
31.c

ANIVERSÁRIO

Desde Buenos Aires
le conociamos .. .

DESTACANDO
UM LÍDER

Ao

«C/ne-/?epor/er»
nas ma

31.° ANIVERSÁRIO
homenagem

da

Empresa
Taddeo

de Cinemas
Ltda.

Cinemas:
OBERDAN
REX
S. LUIZ
GLaÓRIA

SÃO PAULO

JUAN DIEGO RISSO, jornalista, escritor, produtor
e distribuidor de filmes, é de longa data amigo de
CINE-REPÓRTER. Natural do Uruguai e radicado na
Argentina, onde iniciou sua carreira cinematográfica
há mais de cinqüenta anos, fundando a Atlântica Fil-
mes e posteriormente a Rissofilme. Decano do cinema
argentino, admirado e respeitado, Juan Diego Risso é
um homem de luta. e, como tal, sempre à procura de
novos horizontes. Velho amigo do Brasil, aqui veio
rever amigos e tratar de negócios, porém, encantou-se
de tal forma com o país que resolveu fixar-se, defini-
tivamente, entre nós. Trouxe seus filmes, sua longa
experiência e um argumento cinematográfico debaixo
do braço. Autor de livros de grande êxito, de palavra
fácil, juvenil e apaixonada, remeteu-nos uma cálida
mensagem que muito nos honra e envaidece. Repro-
duzimo-la no seu original:

DESDE BUENOS AIRES

LE CONOCIAMOS. ..

Hav una profesión que colma de felicidad a quien Ia practica;
su arma es Ia más suave v Ia más destruetiva dei hombre; es un
escaln°7o que abre. muestra, corrige, educa, avergüenza...; es ei
periodista. v su espada., es su pluma.

El ncio^ista cinematoçiráf'co. vúentras corrige necados va
sembrando su cimino de eneviiaos... Pero a él vo le imvorta:
caria una de sus vrlabras estamnadas sobre sic periódico cs un
botón de fuepo ai vivo para. extirpar vn vício, una lacra, una
iniusti&a... En sus campanas no se alia a ninguno porque se
siente insnirado misienero de Dios...

Arnen+iva ntesora memnraWes recuerdo? de constrvntivos y
vaVentes veriodistas c'n ematnaráHc.ns. Contenno mi ansie^ad de
vrmbrorlos nr-ra no ser iniusto olvidando quizá a Tos mei-res A
ellos se les debe ei actual cnmino dei Cine tan liberado de mole-
zas... Tonot ellos cumplieron como buenos ei sagrado sacerdócio
de Ia prensa.

De"de Arnentivn. sabíamos de le obra fecunda y tesonera- de
un veriorjrsta brasileiío: enunciamos sus camnanas enirentándolo
t"do nor ei Cine v vara ei r.ine: a nnsntros lleaaht' ei eco de su
desnrecin de dádiva" v beneücins otrecidns por poderosos a cambio
de su silencio.. . Don Antenor Teixeira nroseauía su obra y su
"C'ne-Re.r>ór+Pr" era su flamennte n acrisnla^a b^nde^a...

Don Antenor Teixeira de*n hueilas h^nrias. Torlr-vía se escu-
chan. sus rrédicas v no se nlindan ws camrtan^s... Y aeneraniones
hahrán de sncederle h.aciendo de "Cine-Revórter" Ia punta dei
cradn ove rbre ei surco para dejar caer en Io más hondo Ia
semiVa fecunda... . .

iAãelante, Don Wilson! jUsted tambien se llama Teixeira!

JUAN DIEGO RISSO

DIRIGIRÃO O FESTIVAL, DE CINEMA NO RIO

O secretário de Turismo do
governo da Guanabara designou
os membros da comissão direto-
ra executiva que funcionará na
realização do Festival de Cine-
ma e se realizar em setembro
próximo no Rio de Janeiro.
Compõem a comissão, os se-
guüites nomes: José Augusto

«MORRER EM MADRID» FAZ

SUCESSO EM BUENOS AIRES

«Morrer em Madrid», película
que provocou sérios distúrbios
em Buenos Aires quando foi es-
treada há dois meses, vem obten-
do grande êxito de bilheteria.
O grande número de espanhóis
residentes na capital argentina
monopoliza praticamente as en-
tradas para as três representa-
ções diárias de dois dos princi-
pais cinemas portenhos.

Macedo Soares, Antônio Augus-
to Moniz Viana, Armando Salga-
do Mascarenhas, Carlos Leonam
Rosado Pena e Alfredo da Cruz
Machado. Adianta-se que o Fes-
tival de Cinema do Rio será nos
moldes dos que se realizam
anualmente em Cannes e em
Punta Del Este.

PEDE DIVÓRCIO A
FILHA DE SINATRA

Nancy Sinatra Sands, de
24 anos, filha do famoso can-
tor, apresentou ao tribunal de
Santa Monica pedido de divór-
cio, acusando seu marido, o
cantor Tommy Sands, de 28
anos, de «extrema crueldade
mental». O casamento de am-
bos ocorreu em setembro de
1960.
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Homens como o Dr. Emílio
Peduti Filho (Emilinho como
o tratam carinhosamente seus
amgos) dispensam maiores re-
ferências. Se o fazemos nesta
edição é porque também à «Cl-
NE REPÓRTER» cabe a missão
de destacar os líderes da cine-
matografia. E o Dr- Emílio Pe-
duti Filho é um verdadero líder.
Porque líder é, como êle, todo
aquele que a frente de poderosas
empresas e envolvido por nume-
rosos negócios, consegivi bem
distribuir o tempo, coordenando
atividades múltiplas e acumu-
lando realizações dignas de
admiração. Eleito recentemente
Vice-presidente do Sindcato dos
Exifcrdores do Estado de S. Paulo,
em movimentado pleito, Emilinho
encontra tempo para dedicar-se
ao importante cargo e também
para atender seus negócios que
são muitos, a começar pela Em-
presa Teatral Peduti. t*»nta«niar
circuito de cinemas em S. Paulo,
Paraná e Mato Grosso. Além
desse circuito, o Dr. Emílio Pe-
duti Filho dirige outras emprê-
sas tais como as que fabricam
equinamentos para cinemas, com-
panhias de propaganda comer-
ciai e outras que exigem desse
grande amigo de nossa revista
todo o sei> tempo, cotidiana-
mente.

MORRE O VETERANO
MARIO BONNARD
Faleceu em Roma. vitimado

nor um coláoso cardíaco, o ve-
terá no homem de cinema Ma-
rio Bonnard. Desaparecendo
aos 76 anos de Idade, Bonnard
deixa seu nome ligado ao ci-
nema desde 1909- quando es-
treou em "Otelo". como ator,
sob as ordens de Mario Carne-
rini. Como ator, Bonnard atin-
giu seu ponto mais alto em
1919. em "Ma 1'Acor mio non
Muore", ao lado da famosa Ly-
da Bnrelli. Bonard estreou co-
mo diretor nesse mesmo ano,
dirigindo uma fita com o cô-
mino EHore Petropni. Até há
seis anos atrás. Bonnard ainda
dirigia. Seu último filme a ser
lançado entre nós foi «A Es-
crava do Oriente", em 1958.
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Walter Hugo Khoury
convidado a dirigir

na França
Walter Hugo Khoury, jovem

cineasta brasileiro que se no-
tabilizou como um dos melho-
res diretores patrícios, íoi con-
vidado pelos produtores Ro-
bert & Raymond Hakim para
dirigir um filme na França, a
ser estrelado pela brasileira
Norma Benguel. Adianta-se
que Khoury também já rece-
beu propostas para dirigir em
Hollywood. Trata-se da con-
sagração de um jovem real-
man te competente, que honra
o cinema brasileiro.

A justiça americana
libera

«Harém das Encrencas»
A Justiça norte-americana

autorizou a Fox a apresentar
«Harém das Encrencas» (John
Goldfarb, Please Come Home),
com Shirley MacLaine e Peter
Ustinov, película que a emprêsa
fora obrigada a retirar de 45 ci-
nemas dos Estados Unidos pou-
co antes do Natal, devido às re-
clamações da equipe de futebol
da Universidade de Notre-Da-
me, considerada a melhor do
país, e apresentada no filme de
maneira pouco digna.

ECOS DE UMA FESTA DE PROJEÇÃO
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Trata-se de uma festa dos exibidores do Estado de São Paulo. Noite da posse da nova diretoria do Sindi-

cato. E a festa aconteceu num ambiente de cordialidade que o flagrante registra. Após o coquetel, posam
para a oojeuva ae «^írsü, KU,ruKiUK», o deputado Federal Cunha Bueno, grande amigo do cinema, Borba
Vita, o anfitrião da festa, Francisco Lucas, grande exibidor em São Paulo, o veterano e sempre líder
Paulo Sá Pinto (que reserva para o público da capital uma jóia de cinema, o Cine Ouro. antieo Bandei-
rantes, que será uma casa de espetáculos que muito orgulhará a Cinelandia paulistana) e outro exibidor

de escol, Nicolino Taddeo, titular da Emprêsa Taddeo de Cinemas

FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO CINEMA
Na última reunião do GEI-

CINE (Grupo Executivo da
Indústria Cinematográfica), o
presidente do órgão, sr. FIávio
Tambellini, propôs a criação de
um fundo de fomento à indus.
iria cinematográfica, a ser

constituído com recursos pro-
venientes da cobrança de uma
taxa fixa na exibirão de fil-
mes comerciais em cinemas e
televisão. Entre outros objeti-
vos. o fundo visa a concessão

de prêmios a películas nacio.
nais de boa qualidade, finan-
ciamento à produção de filmes
e promoção, tanio no plano
interno como externo, do cine-
ma nacional.

RETIFIC ADORES

HUNNIA
Equipado com elementos de
SELENIO «WESTINGHOUSE»

de norte ao sul
de leste ao oeste
em 18 anos mais de 2.000
aparelhos servem aos cinemas

do Brasil

Funcionamento silencioso
Projeção perfeita

65% de economia de forca

Produtos elétricos

ESTEVAM MOLNAR
Rua dos Gusmões, 144 - Fone: 35-53-10

SAO PAULO — BRASIL
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MAGALHÃES R. LUCAS

cumprimenta

CINE-REPORTER

pela passagem

de seu

31.o Aniversário

SÃO PAULO

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE APARELHOS

CINEMATOGRÁFICOS E ELETRÔNICOS
(CIACE)

F1LMSONG
•k Reformas de projetores de 16 e 35 m/m

* Equipamentos sonóos de alta fidelidade
"k Projetores novos e recondicionados

k Montagem e revisão de cabines

* Peças de recambio em geral

* Geradores para alta intensidade

if Retificadores a celenro e silicon

* Carvões, espelhos, excitadoras

LOJA E OFICINA:
Rua Vitória, 128 — Telefone: 35-3252

 São Paulo 

CINE tiEPORTER: A CHAMA
QUE NÃO APAGOU

M. AYRES DA CRUZ

Mais uma vez estamos cumprindo um dever de solidariedade e

simpatia a esse órgão da imprensa especializada — que é CINE RE-

PORTER  quand.a em seu registro cronológico estão sendo assinala-

dos 31 anos, fiel e intensamente dedicados ao prestígio da Sétima Ar-

te, no Brasil.
Poucos serão aqueles que não chegaram a r.erceber, que o cinema

se constituiu o alimento número um do espírito, se levarmos em conta

a versatilidade incomparável de emoções que as películas provocam,
tornando possível o contacto dos fatos e acontecimentos universais sem
o sacrifício de qualquer parcela de conforto e outras comodidades, que
não é lícito exigir dos seres humanos. O milagre da técnica cinemato-

gráfica ampliou as reservas de conhecimento diminuindo, paradoxal-
mento, o tempo de sua assimilação.

Como vemos, os filmes elasteceram sua performance na seara
insondavel das necessidades do espírito. E' fácil, dessarte, concluir
sobre a importância de uma revista especializada, como CINE REPOR-
TER, no acervo de produções das grandes e fiequenas empresas do
cinema, sempre à mercê da cobertura de suas películas, para que sua
ressonânsia possa aumentar o volume de suas rendas, o valor de suas
confecções e a força de seu entusiasmo criador.

Ao falar ou escrever sobre CINE REPÓRTER, fazemo-lo com
certa autoridade, pois, durante alguns anos, quando residíamos em São
Paulo, a êle emprestamos nossa modesta colaboração, como seu prin-
cipipa redator e secretário. Devemos essa participação a nosso amigo
e colega Wilson Teixeira, seu atual diretor, que nos apresentou ao
saudoso Antenor Teixeira seu pai de cuja convivência guardamos as
mais gratas e inesquecíveis recordações Com o desapareci mesto de
Antenor Teixeira CINE REPÓRTER está passando por nova etapa de
apresentação, transformando-se em revista mensal quando antes saía
semanalmente, etapa essa mais condizente com sua finalidade especí-
fica. Não seria, portanto, de admirar, que levasse mais tempo a re-
oompor todas as peças de sua presente feição.

A centelha de CINE REPÓRTER, porém, se conserva acesa e.
novamente, como em outras fases, começa a aumentar seu brilho. A
classe cinematográfica, por certo não merece o castigo de se ver pri-
vada do órgão de sua preferência de norte-a-sul e de lado-a-lado de
nossa Pátria ,ou seja onde quer que exista um cinema funcionando
que por força do hábito sabe que CINE REPÓRTER mesmo que o
Correio atraze alguns dias continuará a informar tudo quanto lhe
interessa nos domínios da Sétima Arte

Finalmente, permitam os produtores, os exibidores, os distribuído-
res e os industriais do cinema, em nossa terra, que, em seu nome e
interpretando-lhe os mais justos sentimentos, possamos dar as mais
calorosas congratulações a Wilson Teixeira, nesta ocasião em que é
lançado o número comemorativo de seu 31.*? aniversário.

A Lei do Cinema
ameaça de crise

o governo italiano
Devido à aprovação, por par-

te da Câmara Italiana, de uma
emenda da bancada democra-
ta-cristã ao projeto de lei sô-
bre o cinema, na sessão de 3
de junho, grave crise ameaça
o governo de Aldo Moro. A
polêmica surgiu por causa do"critério ético social" que os
tíemocrata-cristãos introduzi-
ram na avaliação das películas
de programação obrigatória. A
emenda foi aprovada por 219
votos contra 195.

CINEMA SEM ALHO
Em Gary, Indiana, entrou

em vigor há pouco uma lei
municipal que proibe o in-
gíesso nos cinemas de pes-
scas, especialmente moças,
que tenham comido alho me-
rios de quatro horas antes.

Inaugurado
o Cine Bruni

de Vila Mariana
Foi inaugurado dia 22 de maio

o cine Bruni-Vila Mariana, si-
tuado à rua Domingos de Mo-
rais, em ato que contou com a
presença de grande número de
convidados.
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Um amigo, é um amigo
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Um dos nossos prazeres é falar
dos amigos. E «CINE REPOR-
TER», ao longo de seus 31 anos
de existência como a revista líder
da cinematografia, tem muitos
amigos. Alguns deles mais chega-
dos como Antônio Cepeda, cujo
circuito de cinemas vem cresoen-
do de ano para ano e hoje incor-
porá os cines Caboclo e Patriarca,
como também os cines S. Fran-
cisco e Santo Antônio, estes no
progressista município de Guam-
lhos, próximo da Capital paulis-
ta. Queremos falar de Antônio
Cepeda para registrar nossa ale-
gria em vê-lo ao lado de outros
valorosos companheiros na dire-
toria nova do Sindicato de Exibi-
dores de nosso Estado. Cepeda
vem se desdobrando para bem
servir à sua querida entidade de
classe. Mas não descuida dos ne-
gócios cinematográficos, agora
entregues mais ao seu filho que
procura seguir o exemplo de di-
namismo e atividade do pai. É
que nosso grande amigo Cepeda
é um feliz iniciado nos empreen-
dimentos imobiliários, lançando
edifícios que muito breve serão
orgulho da gente boa e simples de
Guarulhos. E por falar em Cepe-
da não resistimos à tentação de
I\ensar nos anos que se foram e
onde o encontramos, sempre mo-
desto e operoso, iniciando uma
carreira que seria brilhante, na
velha Empresa Irmãos Falgeta-
no, no cine São José, no bairro
do Belém, onde até hoje Cepeda
cultiva amizades e contempla rea-
lizações. Isso foi lá por volta de
1921 e já então nosso amigo Ce-
peda empolgava-se com o cinema
que nele sempre teve, aliás, um
incentivador e exempjo de dedi-
cação. Contemplando a obra do
passado, vivendo as alegrias das
realizações do presente, Antônio
Cepeda olha pára o alto, onde so-
bem, vertiginosamente seus edifí-
cios, porém quando seus olhos
descem encontram a razão da
maior alegria de seus anos de
maturidade: o sorriso ingênuo e
cheio de encanto de seu neto» um
menino que tem no «vovô» Cepe-
da (aqui a palavra entra carinho-
samente) o seu melhor amigo.
Como nós, também.

Maio - Junho, 1965

NOVO CINEMA
EM GARÇA

Novo cinema será construído
em Garça, no bairro Labianó-
polis, pela mesma empresa que
já possui outra casa de espeta-
culos cinematográficos nessa
cidade. Na construção do nô-
vo cinema estão previstos to-
dos os melhoramentos da mo-
derna técnica, com ampla sala
de espera, ar condicionado e
tela panorâmica.

Steíania Sandrelli,
melhor atriz estrangei-
ra 'do ano, na França

Stefania Sandrelli, estrela de
"Seduzida e Abandonada", con-
quistou o prêmio da Academia
Francesa destinado à melhor
atriz estrangeira, por seu tra-
balho naquele filme de Pietro
Germi.

«Moscou Contra 007»

quebrou todos os
recordes de bilheteria
no Rio e em São Paulo

Comentando o fato de que a
fita de Sean Connery «Moscou
Contra 007» quebrou todos os
recordes de bilheteria no Rio
e em S. Paulo, a revista nor-
te-americana «Time» publica,
em um de seus últimos nú-
meros, uma curiosa reporta-
gem de seu correspondente no
Brasil, em que analisa o fenô-
meno'James Bond, atualmente
a figura cinematográfica mais
famosa. E diz a revista que é
tal a mania de imitar o famo-
so personagem que até um ator
de televisão de S. Paulo pas-
sou a ser o artista mais dispu-
tado em todos os canais de TV,
após ter substituído seu nome
para Jaime Bonde...
"~ 

«STRIPPERS»
Está havendo grande celeu-

ma em Londres, em torno do
. filme "Promise Her Anything",

dado que as associadas do Sin-
dicato inglês de .Artistas de"Strip-Tease" estão fazendo
piquete diante dos cinemas que
exibem a pelicula, como de-
monstração de seu desagrado
em face de não terem sido con-
fiados a profissionais do "strip"
as cenas do filme em que ocor-
rein tais exibições, o produtor
do filme, o americano Stanley
Rubin, disse que se trata de
uma atitude ridícula, uma vez
que os papéis em questão só
podiam ter sido vividos por
atrizes de talento e não apenas
por profissionais do "strip-
tease", dado que aquelas sabem
realmente representar. De qual-
quer forma, trata-se de um
protesto "sui-generis" bastante
curioso.
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AMPLAVISÃO
PRODUTOR RESPONSÁVEL

^tlmo GatBoaatL
FILMAGENS CINEMATOGRÁFICAS NA-
TURAIS E DOCUMENTÁRIOS ARTÍSTI-
COS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS,
AGRO-COMERCIAIS E JINGLES PARA

TELEVISÃO
* PRODUÇÕES DE FILMES EM LONGA

METRAGEM

13 VEZES PREMIADO

PELO JÚRI MUNICIPAL DE CINEMA DE
S. PAULO

TRI - CAMPEÃO

DA PREFERÊNCIA POPULAR

(Consagração Pública)

Laboratórios próprios em cores e

branco e preto

O maior produtor de Cine-Jornais e

Documentários do Brasil.

ii

;! Escritório Centrai :

O maior circuito de exibição do país
(de acordo com a Lei n.% 20.493)

' ¦. '; S 
i ¦ ' .ii

O pioneiro' em colorido no Brasil
¦Í-.-K

0 |

AMPLAVISÃO
•».;-.

Av. São João, 593 - 4." andar - Telefone: 34-7992

Laboratórios : Rua Boracéa, 177

SÃO PAULO — CAPITAL BRASIL

CINE-REPORTER
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CINE-REPORTER

Paladino

das boas causas

do cinema
em seu

31.o Aniversário

i

UBAYARA FILMES
Distribuidora da melhor seleção de filmes

independentes nacionais e estrangeiros.

Rua dos Andradas, 345 — 1."
Telefone: 3 7-6852

S. PAULO - Brasil

andar

NASCE UMA ESTRELA NA CINELÂNDIA PAULISTANA:

«CINE JAIMENT» — CINEMA FEITO PARA
DIVERTIR O POVO

Um exibidor de visão larga vive empolgado com seu
mais novo projeto — Cinemas realmente populares,
funcionando das 9 da manhã às 4 ou 5 horas da
madrugada — Quem é Jaime Schvarzman Kotbart

divertir multidões, sejam elas
de pessoas de oito a oitenta
anos, não importa, o que é ne-
cessário e imprescindível é que
sejam películas populares.

Jaime Schvarzman Rotbart
tem experiência internacional
no mundo do "show business".

Vendo fotografias, exami-
nando pessoalmente as instala-
ções de seus c.nemas, escolhen-

Um amigo desta revista,
certa feita comentando a figu-
ra de Jaime Schvarzman Rot-
bart, ncs perguntava curioso:"Qual o segredo deste homem
para se manter permanente-
mente risonho?".

De fato, sorrindo, sorrindo
sempre, Jaime Schvarzman
Rotbart em seu escritório aten-
de a amigos, programa suas
casas de espetáculos, resolve
problemas diversos e vê flc-
rescer, dia a dia, seus nego-
cios.

Atualments trabalha para
lsvar adiante seus novos pro-
jetos: cinemas realmente po-
pulares.

O primeiro deles está situado
no ponto mais movimentado da
Avenida São J:ão, em plena
capital paulista. No local já
existe u.ma placa anuncianao
que breve, muito breve, o pau-
listano contará com mais uma
saia de exibição, o Cine Jai-
ment, destinado a funcionar,
quando inaugurado, em sessões
continuas desde as 9 horas da
manhã. Segundo infcrma a
nova empresa exibidora, o Jai-
ment poderá continuar suas
sessões até às 4 ou 5 horas da
manhã. E se isso suceder, São
Paulo será uma vez mais uma
cidade pioneira, pois em Nova
Iorque alguns cinemas entram
pela madrugada, servindo ao
povo. Tudo que Jaime Schvarz-
man Rotbart deseja é que
seu novo cinema est=ja
verdadeiramente a serviço do
povo. Cuidará pessoalmente da
programação, promete mesmo
selecionar filmes capazes de
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Jaime Schvarzman Rotbart

do novos filmes em projeções
que muitas vezes começam de-
pois da 1 hora da madrugada,
Jaime Schvarzman Rotbart ad-
ministra seus inúmeros nego-
cios."CINE-REPÓRTER" sabe de
fonte autorizada que no proje-
to de Jaime Schvarzman Rot-
bart cabem, além do Jaiment.
mais nove casas exibidoras,
todas destinadas a servir o
povo.
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Na Av. São João, em seu trecho mais movimentado, defronte
ao edifício dos Correios e Telégrafos, vê-se o tapume com a
placa anunciando, para breve, mais uma casa exibidora na

cidade que mais cresce no mundo.
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UM IDILIO TAO
VERTIGINOSO COMO
A LOUCA ALEGRIA DE

MANHATTAN
NAS NOITES / •
OE LOUCURA /
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Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Cinemas
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa

Paulista de Cinemas Ltda.
Nacional de Cinemas Ltda.
Brasileira de Cinemas Ltda.
Estadual de Cinemas Ltda.
São Paulo Ltda.
Piracicabana de Cinemas Ltda.
Americanense de Cinemas Ltda,
Santista de Cinemas Ltda.
Matogrossense de Cinemas Ltda. - Mato Grosso
Brasil Central de Cinemas Ltda. - Minas Gerais
Sorocabana de Cinemas Ltda.
Cine Avenida Ltda.

INTEGRANTES DO

_5W® CH„AW_IL®
•j«*í"íS «_...-;•«.-

<:\

^

São Paulo
Santos
Campinas
Americana
Piracicaba
Itatiba
Amparo .*#M

s»

Itararé
Bauríf-

'-}. ?

Tietê **7
x

Congratulam-se com

CINE REPÓRTER
pelo transcurso

de seu
31 .o Aniversário.

Presidente Prudente
Alagoas - Mato Grosso
Uberlândia - M. Gerais
Marília
Peclemeiras

¦;:.^vi
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* Re vis ta
das Estréias

CRÍTICA
IMPARCIAL

E
INDEPENDENTE

RELAÇÃO DOS FILMES LANÇADOS EM ABRIL

«TEREI O DIREITO
DE MATAR?»
(«L'Insoumls»)

Produção: CIPRA -Delbeau
Productions (Paris) - P. C.
M- (Roma) cinemascope

Distribuição: Metro
Estréia: 1 de abril
Cine: Metro
Assunto: Drama
Duração:
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Alain Delon, Lea

Massari, Georges Geret, Mauri-
ce Garrei, Robert Castel, Vivia-
ne Attia, Paul Favel e Robert
Bazil — Direção e entrecho:
Alain Cavalier — Fotografia:
Claude Renoir (de 1964).

Drama em parte produzido
pelo ator Alain Delon que se
ambienta na Argélia conturba-
da pelo movimento armado em
torno de sua independência. Não
se trata, porém, de um filme
polêmico, que defenda esta ou
aquela orientação, mas girando
em torno de um homem que
servia militarmente na Argélia.
Por vários motivos é levado a
desertar. Voltando à pátria em

dado momento, é obrigado a
matar; ferido e perseguido co-
mo traidor, empreende sacrifi-
cada fuga, tentando chegar
até Luxemburgo. O filme de-
tém-se unicamente em torno
de sua pessoa e de seu drama
pessoal, com o que proporciona
bons momentos de emoção ao
público.
«MORTE SOBRE A ÁFRICA»

(der Stern von Afrika)

Produção: Nene Emelka (Mu-
nique) Ariel Film (Madrid)

Distribuição: Print Filmes
Estréia: 5 de abril
Cine: Marabá
Assunto: Drama
Duração: 109 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Joachim Hansen,

Maríanne Kooch, Hansjorg Fel-
my, Horst Frank, Peer Schmidt,
Karl Lange e outros — Diretor:
Alfred Weidenmann — Entre-
cho: Herbert Reinecker — Fo-
tografia: Helmut Ashley (agos-
to, 1957)-

Drama que evoca o que foi
a vida do famoso aviador Hans
Joachim Marseille, que por sua
bravura e arrojo em combate,
durante a última guerra, ga-
nhou a alcunha de «A Estrela

da África». A ação tem início
em 1939, quando um grupo de
alunos da Luítwaffe ve com
preocupação o início da guer-
ra e vai até 1942. mostrando
a guerra no Norte da África. O
«ás» alemão chegou a abater
158 aviões aliados. Há, ainda,
um romance na narrativa, con-
trastando com as cenas de vio-
Iência e morte que dominam
quase todo o entrecho, não fos-
se a fita a história de um avia-
dor em tempo de guerra.

«ANJO DO DIABO»
(Kitten with a Whip)

Produção: Universal
Distribuição: Universal
Estréia: 5 de abril
Cine: Ipiranga
Assunto: Drama
Duração: 83 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Morai : Tolerável

para adultos
Intérpretes: Ann-Margret John

Forsythe, Peter Brown. Patri-
cia Barry, Diane Sayer, Ann
Doran e Patrick White — Pro-
dutor: Harry Keller — Diretor
e entrecho: Douglas Heyes —
Fotografia: Joseph Biroc (no-
vembro, 1964).

Drama em que uma jovem
transviada, fugindo de um re-
formatório, se esconde na casa
de um pacato cidadão e pro-
cura comprometê-lo para evi-
tar que seja entregue à policia,
uma vez que o homem está
prestes a se lançar como can-
didato a senador e receia con-
seqüências desastrosas para sua
futura carreira política.
«ASTOCIA DE UM REBELDE»

CPig Red)

Produção: Walt Disney-Bue-
na Vista (Hollywood) -
Winston Hibler (Ottawa)
technicolor

Distribuição: Rank
Estréia: 3 de abril
Cine: Metrópole
Assunto: Drama
Duração: 93 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem obje-

ção
Intérpretes : Walter Pidgeon,

Gilles Payant, Emile Genest,
Janette Bertrand, Georges Bou-
vier, Doris Lussier e outros —
Diretor: Norman Tokar — En-
trecho: Louis Pelletier (junho,
1962).

Drama que reúne um meni-
no, um cão e um misterioso ca-
valheiro, o qual acabará por

adotar a ambos. Foi inteiramen-
te filmado no Canadá, benefi-
ciando-se com a beleza de seus
aspectos naturais.

«NORMAN
O QUEBRA-GALHO»

(Up in the World)

Produção: Hugh Stewart (in-
glesa)

Distribuição: Rank
Estréia: 3 de abril
Cine: República
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem obje-

ção
Intérpretes: Norman Wisdom,

Maureen Swanson, Jerry Des-
monde, Ambrosine Phillipotts,
Colin Gordon e outros — Dire-
tor: John Paddy Carstairs —
Entrecho: Jack Da viés, Enry
E- Blyth e Peter Blackmore —
Fotografia: Jack Cox.

Comédia que focaliza as aven-
turas de um limpador de vi-
draças que se emprega na enor-
me mansão de uma assustadi-
ça senhora que vive imaginan-
do «gangsters» a raptar-
lhe o filho adolescente e insu-
portável. O conhecido cômico
britânico, que veio a São Paulo
prestigiar com sua presença o
lançamento deste filme, reali-
za mais uma de suas habituais
interpretações humorísticas, nu-
ma fita feita essencialmente pa-
ra divertir.

«TREM NOTURNO
PARA PARIS»

(Night Traiu to Paris)

Produção: Lippert (anglo-
americana)

Distribuição: Fox
Estréia: 8 de abril
Cine: Marrocos
Duração: 65 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Leslie Nielsen,

Alizia Gur, Dorinda Stevens,
Eric Pohlmann, Edina Ronay,
André Maranne e outros —
Produtores: Robert L. Lippert
e Jack Parsons — Diretor: Ri-
bert Douglas — Entrecho: Hen-
ry Cross — Fotografia: Arthur
La vis (novembro, 1964).

Drama em torno de um agen-
te secreto incumbido de desfa-
zer uma trama de alta espio-
nagem e cuja ação se desenro-
Ia num trem que faz o percur-
so Londres-Paris numa noite
de Ano Novo. A estrela foi Miss
Israel em 1961- Outro exemplar
que segue a esteira de sucesso
do famoso 007.

«O BEIJO»

Produção: Produções Cinema-
tográficas (Rio)-Cia. Cine-
matogr. Serrador (S. Paulo)

Distribuição: Columbia
Estréia: 5 de abril
Cines: Paissandu e Astor
Duração: 84 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Condenado
Intérpretes: Reginaldo Farias,

Nelly Martins, Xandó Batista,
Ambrosio Fregolente, Norma
Blum, Jorge Dória, Eliezer Go-
mes, Elizabeth Gasper, Glauce
Rocha, Míriam Percia, Liana
Duval e outros — Produtor e
Diretor: Flávio Tambellini —
Entrecho: Tambellini, Glauro
Couto e Geraldo Gabriel, com
base na peça de Nelson Rodri-
gues, «O Beijo no Asfalto» —
Fotografia: Tony Rabatoni. Am-
leto Daissé e Alberto Attili (de
abril, 1965).

Drama que assinala a estréia
de Flávio Tambellini como di-
retor, depois de ter sido crítico
por muitos anos, argumentista.
adaptador, cenarista e produ-
tor- História das conseqüências
da atitude de um jovem que
presencia o atropelamento de
um homem e, atendendo a um
pedido da vítima, já moribunda,
beija-a na boca. O fato é ex-
piorado por um jornalista des-
classificado e por um delegado
sem caráter, levando, a opinião
pública a voltar-se contra o ra-
paz.

«SUCESSO DE MORTE»
(Carambolages)

Produção: E. N. E- Gaumont-
Trianon (francesa)

Distribuição: Metro
Estréia: 5 de abril
Cine: Marco Polo
Assunto: Comédia
Duração:
Censura: 18 anos
Intérpretes: Jean-CIaude Bri-

aly, Louis de Funés, Jean Ozen-
ne, Alfred Adam, René Ciar-
mont, Sophie Daumier, Michel
Serrault e outros — Produtor:
Amin Poiré — Diretor: Mareei
Bluwal — Entrecho: Pierre
Tchernia (maio, 1963).

Comédia dramática naquele
gênero que já se convencionou
chamar de «humor negro», pois
trata com ironia e bom humor
coisas sérias, trágicas e mesmo
tétricas A fita obteve destaque
no Festival de Cannes e narra
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REVISTA DAS ESTRÉIAS
(continuação da pág. anterior)

as atividades de um rapaz, em-
pregado de uma agência de tu-
rismo, dominado pela ambição
e que não mede conseqüências
para atingir seus objetivos. O
rapaz quer casar e contrai vul-
tosas despesas, chegando a um
ponto em que outro meio não
há para se livrar das dificulda-
des senão matando o próprio
patrão, conseguindo assim
mais dinheiro e talvez o lu-
gar de chefe. Como se vê, a
história trata com humorismo
coisas sérias.

ARIGÓ. FENÔMENOS DO
ESPmiTO DO DR. FRITZ»

Produção: Produtora Cine-
matogrãfica Virgílio T. Nas-
cimento (nacional) east-
mancolor

Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 5 de abril
Cine: Art Palácio
Assunto: Documentário
Duração: minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Restrito
Diretor: Virgilio T. Naseimen-

to — Fotografia: Giorgio Atti-
li <de 1965).

Documentário em torno da
controvertida figura de Arigó
(José Pedro Freitas), na cidade
mineira de Congonhas do
Campo, monstrando aspec-
tos locais e obras do Aleijadi-
nho. Apresenta também algu-
mas cenas revelando as «ope-
rações^ de Arigó e culmina com
as seqüências do julgamento e
finalmente a prisão.

«O HOMEM DO RIO»
(LHomme de Rio)

Produção: Les Films Artistes
Associes (Paris) - Dear
Films (Roma) eastmancolor

Distribuição: United Artists
Estréia: 5 de abril
Cines: Windsor, Pigalle e Rio
Duração: 144 minutos
Assunto: Aventuras
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: — Jean-Paul Bel

mondo, Françoise Dorleac, Jean
Servais, Simone Renant, Roger
Dumas, Daniel Ceccaldi, Milton
Ribeiro, Ubiraci de Oliveira, Sa-
bu do Brasil, Adolfo Celi e' ou-
tros — Produtores: Alexandre
Mnouchkine e Georges Danei-
gers — Diretor;: Philippe de

Broca — Entrecho: Daniel Bou-
langer — Fotografia: Edmond
Sechan (fevereiro, 1964).

Drama de aventuras em tôr-
no de um soldado que se dirige
a Paris a fim de passar oito dias
de licença com a noiva. Ao
mesmo tempo acontecendo no
Museu do Homem, o furto de
uma estatueta índia, cometido
por dois índios- A noiva do mi-
litar, cujo pai, um antropolo-
gista, fora assassinado no Rio
de Janeiro, é raptada, quase na
presença do noivo. Começa,

então, a perseguição do rapaz
em busca da noiva, vindo para
a América do Sul e realizando
toda sorte de buscas para lo-
calizá-la e reaver a estatueta
roubada- Narrativa movimen.
tada. proporcionando bom di-
vertimento, principalmente aos
amantes de filmes de aventu-
ras. Embora tenha merecido
sérios reparos da crítica con-
servadora européia, a fita foi
um dos maiores sucessos de
público em Paris.

«PROCURADORES
DO INFERNO»

(Jigoku no Utagc)

Produção: Tokyo-Elga-Toho
(japonesa) tohoscope

Distribuição: Toho
Estréia: 10 de abril
Cine: Jóia
Assunto: Drama
Duração: 96 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Desaconse-

lhado
Intérpretes: Tatsuya Mihashi,

Reiko Dan, Junko Tazaki. Junko
Ikeuchi, Chieko Nakakita e ou-
tros — Produtores: Ichiro Na-
gashima e Hideyuki Shiino —
Diretor: Kihachi Okamotc —
Entrecho: Ichira Ikeda e El
Ogawa — Fotografia: Tokuzo
Kuroda (setembro, 1961).

Drama em que um inescru-
puloso repórter procura fazer
chantagem com um próspero
industrial, que foi seu superior
durante a guerra, explorando as
fotografias em que a figurão se
encontra na companhia com-
prometedora de sua secretária
e amante. Tudo, porém, se com-
plica, quando o jornalista se
apaixona pela amante de sua
vítima, amor que os leva a um
fim trágico.

A DENUNCIA
(La Denonciation)

Produção: Les Films de Ia
Pleiade (francesa) colorido

Distribuição: Paris Filmes
Estréia: 12 de abril
Cines: Coral e St. Tropez
Assunto: Drama
Duração: minutos

Censura: 18 anos
Orientação Moral: Condenado
Intérpretes: Maurice Roneet,

Françoise Brion, Nicole Berger,
Sacha Pitoeff, Raymond Gero-
me, François Mastre e outros —
Direção e entrecho: Jacques Do-
niol-Valcroze — Fotografia:
Henri Raichi (1962).

Drama em torno de um pro-
dutor cinematográfico que leva
vida faustosa, e se envolve num
crime misterioso, cuja vítima é
um jornalista da extrema-direi-
ta, o que lhe provoca um dra-
ma de consciência, pois, duran-
te a guerra, delatou seus com-
panheiros e agora acha melhor
não dizer nada. Com essa ati-
tude, o protagonista acaba se
reabilitando perante si mesmo,
libertando-se dos complexos de
culpa que trazia desde os tem-
pos da Resistência-

«OS BRIGUENTOS
(Mail Order Bride)

Produção: Metro (em metro,
color)

Distribuição: Metro
Estréia: 8 de .abril
Cine: Metro
Assunto: Aventuras
Duração: 83 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Budd Ebseh, Keir

Dullea, Lois Nettleton, Warren
Oates, Barbara Luna, Paul Fix,
Marie Windsor, Denver Pyle o
outros — Produtor: Richard E-
Lyons — Direção e entrecho:
Burt Kennedy (fevereiro, 1964).

Drama de aventuras no velho
Oeste norte-americano, que fo-
caliza a tarefa de um velho
cowboy que, para atender ao
pedido de um falecido amigo,
assume a direção de sua fazen-
da e procura fazer com que o
jovem filho do morto, um rapaz
pouco dado ao trabalho e às
responsabilidades, entre no bom
caminho. Para isso, o velho in-
venta toda sorte de expedien-
tes, até mesmo o de mandar
buscar uma noiva pelo reem-
bolso postal. Fita despretensio-
sa, mas que resulta num agra-
dável entretenimento, com ce-
nas alegres e românticas, cena-
rios naturais de grande beleza e
um ritmo de narração bem vi-
vo e movimentado.

«CRESCEI E
MULTIPLICAI-VOS»

(The Pumpkin Eater)

Produção : Romulus - Jack
Clayton (inglesa)

Distribuição: Columbia
Estréia: 10 de abril
Cine: Olido
Assunto: Drama
Duração: 110 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Desaconse-

lhável
Intérpretes: Anne Bancroft.

Peter Finch, James Mason, Sir
Cedric Hardwicke, Richard Joh-
nson, Eric Porter e outros —
Produtor: James Wolf — Dire-
tor: Jack Clayton — Entrecho:
Harold Pinter, com base em
uma novela de Penelope Morti-
mer — Fotografia: Oswald
Morris (novembro, 1964).

Drama que recebeu na Ingla-
terra os prêmios de melhor ro-
teiro, melhor cenografia em
preto e branco e melhores fi-
gurinos. Também sua estrela,
Anne Bancroft, foi premiada
como a melhor atriz estrangei-
ra- O título original é «O Co-
medor de Abóboras», que nada
tem a ver com o conteúdo da
história, a não ser que, na In-
glaterra, alguém possa ligar o
título à trama. Trata-se do dra-
ma de uma mulher, ciumenta,
neurótica, exclusivista, subju-
gada pelos sentimentos e pela
idéia da maternidade. Pela sua
atuação, Anne Bancroft ganhou,
ainda, o Grande Prêmio de in-
terpretação no Festival de Can-
nes, no ano passado. Fita que

provocará discussões, dado tra-
tar-se de tema adulto e con-

;, traditório. É realmente uma fita
amarga e depressiva, que não
se recomenda como distração.

«FUGA A GLORIA» _
(Hatoba no Tobakushi)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) em eastmancolor

Distribuição; Empr. Nikkatsu
Estréia: 3 de abril . ... }P
Cine: Nikkatsu
Duração: 95 minutos
Assunto: Aventuras......
Censura: 14 anos
Intérpretes: Akira Kobayashi.

Yuji Kodaka, Fujiko Takasu-
ga, Mari Shiraki e outros —
Diretor: Tokujiro Yamazaki —
Entrecho: Masayasu Okuhara e
Iwao Yamazaki — Fotografia:
Kenji Ogiwara (fevereiro, 1963).

«CONSTANTINO E A CRUZ»
(Constantino II Grande)

Produção: Jonia Film (talia-
na) em eastmancolor

Distribuição: Art Filmes
Estréia: 10 de abril
Cine: República
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com ob-

jeção a crianças
Intérpretes: Cornei Wilde,

Belinda Lee, Christine Kauf-
mann, Massimo Serato, Elisa
Cegani, Fausto Tozzi, Cario
Ninchi, Tino Carraro, Vittorio
Canipoli e outros — Diretor:
Leinello De Felice —¦¦ Entre-
cho: Santangelo, De Concini,
Palmieri, Rossetti, Guida. De
Felice e Fabbri — Fotografia:
Massimo Dallamano (1960).

Drama no estilo de superes-
petáculo, focalizando as lutas
e a decisiva atuação do impe-
rador Constantino para a con-
solidação do cristianismo no
Ocidente.

«IMPÉRIO DA VINGANÇA»
(Taggart)

Produção: Universal (ameri-
cana) colorida

Distribuição: Universal
Estréia: 12 de abril
Cine: Art Palácio
Assunto: Western
Duração: 85 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Tony Young, Dan

Duryea, Dick Foran, Elsa'Car-
denas, Jean Hale, Emile Meyer,
David Corradine, Peter Duryea,
Ray Teal, Stuart Randall, Harry
Carey, Bill Henry, Bob Steele e
outros — Produtor: Gordon Kay
— Diretor: R. G. Springsteen —
Entrecho: Robert Creighton
Williams — Fotografia: Wil-
liam Margulies (de fevereiro.
1965).

Western em torno de um che-
fe de bandoleiros que, ferido e
com poucas possibilidades de
sobrevivência, contraia pistolei-
ros para caçarem seu inimigo.
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Depois de capturado o homem,
instalam-se numa missão aban-
donada, onde já se encontra
uma família, criando novos con-
fjitos. Realização sem muitas
ambições, parece que mais en-
dereçada à TV, proporciona ra-
zoável entretenimento ao pú-
blico afeiçoado ao gênero.

- •-.¦¦'*

«DOCE VERÃO
DOS MEUS SONHOS»

(Summer Magic)

Produção: Walt Disney-Bue-
na Vista (technicolor)

Distribuição: Rank
Estréia: 12 de abril
Cine: Paissandu
Assunto: Drama
Duração: 109 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem obje-

ção . .
Intérpretes: Hayley Mills,

Burl Ives, Dorothy McGuire,
Deborah Walley e outros —
Produtor associado: Ron Miller
— Diretor: James Neilson r—
Entrecho: Sally Benson — Fo-
tografia: William Snyder (ju-
lho, 1963)-

Drama que se constitui em
nova versão da história de Ka-
te D. Wiggin, que a antiga
RKO levou à tela sob o título
de «Aves sem Rumo», com Ru-
by Keler, Anne Shirley e Spring
Byington. Conta-nos a história
de uma adolescente de Boston,
que, faz com que a mãe se mude
para uma outra cidade nu-
ma casa na qual ela des-
cobrirá as doçuras da vida e as
messes da juventude. Fita que
agradará bastante aos jovens
adolescentes.

«O GRANDE MASSACRE»
(Oodeiri)

Produção: Toei (japonesa)
em eastmancolor

Distribuição: Emp. Niterói
Estréia: 11 de abril
Cine: Niterói
Assunto: Drama
Censura: 16 anos
Intérpretes: Hashizo Okawa,

Tetsuro Tamba, Akira Nishi-
mura, Nobuo Kaneko, Wakaba
Irie e outros — Diretor: Ko-
saku Yamashita — Entrecho:
Akira Murao — Fotografia:
Juhei Suzuki (novembro, 1964).

«NO CREPÜSCULO
DOS BANDOLEIROS»
(Nippon Kyokakuden)

Produção: Toei (japonesa)
toeiscope e eastmancolor

Distribuição: Empresa Niterói
Estréia: 4 de abril
Cine: Niterói
Assunto: Drama
Censura:
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Ken Takakura,

Kinnosuke Nakamura, Masahi-
ko Tsugawa, Minoru Ohki e
outros — Diretor: Masahiro Ma-
kyno — Entrecho: Kazuo Kasa-
wara — Fotografia: Shigeto Mi-
ki (agosto, 1964).
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«QUEM ANDA DORMINDO
NA MINHA CAMA?»

(Who's Benn Sleeplng In
My Bed?)

Produção: Paramount (pana-
vision e tecnicolor)

Distribuição: Paramount
Estréia: 17 de abril
Cine: Metrópole
Assunto: Comédia
Duração: 103 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Tolerável

para adultos
Intérpretes: Dean Martin. Eli-

zabeth Montgomery, Martin
Balsam, Jill St John, Carol
Burnet, Richad Conte, Macha
Maril, Louis Nye. Toko Tani,
Diane Foster, Allison Haves'
EJliott Reid e outros — Produ-
çáo e entrecho : Jack Rose —
Diretor: Daniel Mann — Foto-
grafia: Joseph Ruttenber (ja-
neiro, 1964).

Comédia que gira em torno
dos percalços de um ídolo da
TV, astro de um serrado na
linha «Dr. Kildare-Ben Casey»,
ao verificar que um grupo de
fanáticas admiradoras se insta-
Ia em seu apartamento de sol-
terro. A situação se complica
quando a noiva do herói, na
verdade um tipo pacato e sim-
pies, vendo o futuro casamento
abalado, põe em prática certas
artimanhas para recuperar o
seu amado. Vale notar, ainda,
uma cena em que Carol Bur-
nett, para pagar sua conta num
cabaré onde fez muitas despe-
sas, resolve fazer um «strip-
tease improvisado.

«NOITES DE CASABLANCA»
(Noches de Casablanca)

Produção: P. C. Balcazar
(Barcelona) — Interconti-

nental (Paris) — Finanzia-
ria (Roma) — eastman-
color

Distribuição: Condor Filmes
Estréia: 12 de abril
Cines: Marabá e Regina
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com ob-

jeção a menores
Intérpretes: Sara Montiel.

Maurice Ronet, Franco Fabrizi,
Leo Anchoriz, Gerard Tichy,
José Guardiola e outros — Di-
retor: Henri Decoin — Entre-
cho: José Antônio de Ia Roma
e Jacques Remv — Fotografia:
A. Trasatti (1964).

Drama que se desenvolve
em Casablanca, durante o ano
de 1942, quando a cidade era
dominada pelos alemães. In-
triga de espionagem e algum
suspense, em torno das ativi-
dades de grupos da Resistên-
cia. Sara Montiel vê-se envol-
vida nos acontecimentos e aca-
ba pfcr tomar parte ativa na
trama. Fita apenas regular.

«A ESPADA DE EL CID»
(La Spada dei Cid)

Produção: Alexandra Produ-
zione Cinematografiche,
Cintora (Roma) — Victor
M. Tarruela Pdo. Cinemt.
(Madrid) supercinescope e
eastmancolor

Distribuição: Fama Filmes
Estréia: 12 de abril
Cines: Rivoli e Barão
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com ob-

jeção a crianças
Intérpretes: Sandro Moretti,

Chantal Deberg, Raniela Bian-
chi, Roland Carey e outros —
Diretor: Miguel Iglesias — En-
trecho: Baldi, Linares e Gia-
netti — Fotografia: Herrada
Petrailia (1962).

Drama de aventuras quo
procura aproveitar o sucesso
de «El Cid». Desta vez, temos
o rei Don Afonso de Castela
correndo ao encalço de duas
belas damas, filhas de Cid, as
quais se deixaram enganar pe-
los condes Carrion

«OS VINGADORES»
(Chushingura)

Produção : Toho (japonesa)
tohoscope e eastmancolor

Distribuição: Toho
Estréia: 14 de abril
Cine: Scala (reinauguração)
Duração: 210 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Koshiro Matsu-

moto, Yuzo Kayama, Makota
Sato, Tatsuya Miashi, Toshiro
Mifune, Akira Takarada, Yosu-
ke Natsuki, Tadao Takashima
e outros — Produtores: Sane-
zumi Fujim!oto, Tomoyuki Ta-
naka, Hiroshi Inagaki — Dire-
tor: Hiroshi Inagaki — Entre-
cho: Toshio Yasumi — Foto-
grafia: Kazuo Yamada (novem-
bro, 62).

Drama que a Toho realizou
para comemorar, em fins de
1962, seu 30" aniversário. Tra-
ta-se de uma nova versão da
legenda dos 47 samurais de
Akoh. A versão original tem
mais de quatro horas de proje-
ção, mas foi cortada por moti-
vos comerciais. Sua história
narra que, em 1680, Tsunayo-
shi Tokugawa se tornou o 5."
«shogun» do Japão, proclamou
a monarquia e tornou-se um
déspota na chefia do governo.
Tudo foi feito para diminuir a
íôrça dos senhores feudais, tor-
nando-os inofensivos e militar-
mente submissos. Assim teve
inicio uma dinastia que perdu-
rou por mais de 300 anos. É
dessa época o episódio dos 47
samurais, que o filme procura
agora reviver, através de uma
reconstituição histórica das mais
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fiéis e servida por uma ceno-
grafia realmente rica e fausto-
sa, de um verdadeiro super-es-
petáculo.

«DEU A LOUCA NO MUNDO»
(Ifs a Mad. Mad. Mad, Mad

World)

Produção : Stanley Kramer-
U- A. (americana) cinera-
ma, ultra-panavision e cores

Distribuição: United Artists
Estréia: 19 de abril
Cine: Windsor
Duração: 195 minutos
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Spencer Tracy,

Milton Berle, Sid César, Buddy
Hackett, Ethel Merman. Mickey
Rooney, Dick Shawn, Phil Sil-
vers, T e r r y - Thomas, Edie
Adams, Dorothy Provine, Eddie
«Rocherster» Anderson, Jim
Backus, Ben Blue. William De-
marest, Peter Falk, Edward
Everett Horton, Buster Keaton,
Os Três Patetas. Sterling Hol-
loway, Joe E. Brown, Charles
McGraw, Zazu Pitts, Jesse Whi-
te, Mike Mazurki, Jimmy Du-
rante e outros — Produtor-di-
retor: Stanley Kramer — En_
trecho: William e Tânia Rose
— Fotografia: Ernest Laszlo
(novembro, 1963).

Comédia amalucada em que
três sujeitos acreditam ter des-
coberto o lugar onde foi enter-
rado, há muitos anos, um te-
souro de 350 mil dólares, e lan-
çam-se à procura da fortuna-
O ritmo da narrativa é verti-
ginoso, com muitas correrias, ao
estilo das velhas comédias de

(Cont. na pág. seguinte)
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REVISTAS DAS ESTRÉIAS
(Cont. da pág. anterior)

pastelão de Hal Roach e Mack
Sennet. A fita ganhou um «Os-
car» pelos seus efeitos sonoros.
Foi feita também em Cinerama,
mas a cópia em exibição é sò-
mente para tela larga. Trata-se
de uma comédia maluca, à mo-
da antiga, onde há 

"muita 
que-

bradeira, desastres, vôos. mer-
gulhos, enfim, movimentação
em larga escala, como se todo
o mundo estivesse louco.

«LOBO DA CIDADE AZUL»
(Aoi Machi no Ookami)

Produção: Nikkatsu (jauo-• nesa) nikkatsuscope 
* e

eastmancolor
Distribuição: Emp. Nikkatsu
Estréia: 16 de abril
Cine: Nikkatsu
Duração: 80 minutos
Assunto: Drama
Censura: IS anos
Intérpretes: Hideaki Nitani,

Izumi Ashikawa, Arihiro Fuji-
mura, Yuko Ashigawa e ou-
tros - - Diretores: Takumi Fu-
rukawa e Kikuio Watanabe -—
Entrecho: Tsuneo Ogawa —
Fotografia: Saburo Isayama
(maio, 1962) .

Drama que se inicia com a
criminosa explosão de um
avião a jato, nas imediações do
Monte Fuji, a qual se segue
encarniçada perseguição a uma
quadrilha de traficantes de
heroina.

«OLHARES PEQUENINOS»
(Okaasan no Baka)

Produção: Shochiku (japone-
sa) grandscope

Distribuição: Shochiku
Estréia: 16 de abril
Cine: Nippon
Duração: 88 minutos
Assunto: Drama
Censura: Livre
Intérpretes: Nobuko Otowa,

Mieko Kano, Isamu Nagato,
Shinji Takano, Hiromi Sakaki
e outros — Produtor: Kyoshi
Higuchi — Diretor: Junzo Mi-
zukawa — Entrecho: Junzo Mi-
zukawa e Toyotaro Minani —
Fotografia: Hiroshi Doako (ju-
nho, 1964).

«PARA AGARRAR
UM ESPIÃO»

(To Trap a Spy)

Produção: Norman Felton-M.
G- M. (anglo-americana)
metrocolor

Distribuição: Metro
Estréia: 15 de abril
Cines: Metro e Marrocos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Tolerável

para adultos
Intérpretes: Robert Vaughn,

Patrícia Crowley, Luciana 'Pa-
luzzi, William Marshall, David
McCallum, Victoria Shaw e ou-
tros — Diretor: Don Medford
Entrecho: Sam Rolfe (1965).

Drama em que uma organi-

zação internacional de combate
ao crime encarrega um agente
secreto de desbaratar um sin-
dicato de «subversivos* que
pretende agir numa jovem na-
ção africana. Trata-se, como se
vê, de mais um exemplar que
segue as pegadas do famoso Ja-
mes Bond.

«EPISÓDIO INFERNAL»
(Ryuko Ichldai)

Produção: Toei (japonesa)
Distribuição: Empresa Niterói
Estréia: 18 de abril
Cine: Niterói
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 14 anos
Intérpretes: Koji Tsuruta,

Yoshico Sakuma, Shigeru Ama-
chi, Shinichi Chiba, Junko Fuji
o outros — Diretor: Tsuneo Ko-
bayashi — Entrecho: Akira Mu-
rao — Fotografia: Shiro Haya-
shi (setembro, 1964).

Drama que relata a dramáti-
ca construção da estrada de fer-
ro, em 1891, na região de Kyu-
shu, e que, pronta, facilitaria
o transporte das minas de car-
vão entre Wakamatsu e Nokata.
A obra não é bem vista pelos
barqueiros da região, uma vez
que, terminada a ferrovia, per-
deriam o monopólio do trans-
porte do minério, o que vem a
provocar numerosos atos de
terrorismo, inclusive mortes,
antes que o empreendimento se-
ja, finalmente, Inaugurado.

ASSINE, LEIA
E DIVULGUE

CINE-REPÓRTER

«RINOCERONTE»
(Rhlno)

Produção: Tors -M-G-M
(americana) metrocolor

Distribuição: Metro
Estréia: 21 de abril
Cine: Metro
Duração: 99 minutos
Assunto: Aventuras
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem obje-

ção
Intérpretes: Harry Guardino,

Shirley Eaton, Robert Culp,
Harry Mekela e Georçe Lane
— Produtores: Ben Chapman,
Sven Persson e Art Arthur —
Diretor: Ivan Tors — Entrecho:
Art Arthur — Fotografia: Sven
Persson e Lamar Boren (ju-
nho, 1964).

Drama de aventuras rodado
na reserva de Umfolozi, na Afri-
ca do Sul, focaliza o conflito
entre dois homens que se em-
brenham no coração das selvas:
um, zoólogo, defendendo a pre-
servação das espécies ali exis-
tentes e outro, um guia, pro-
curando na caçada apenas fins
comerciais. Entre ambos há,
ainda, uma mulher branca, e,
também, um rinoceronte bran-
co, verdadeira raridade, além
dos habituais aspectos naturais
da África.

a

N o s so s a p I a u so s pel o
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«ROCAMBOLE»
(Roeambole)

Produção: Les Films Moder--
nes, C I. C. C (Paris) -
Explorer Film (Roma) em
eastmancolor

Distribuição: Condor Filmes
Estréia: 21 de abril
Cines: Olido e República
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Channing Pol-

lock, Hedy Vessel, Alberto Lu-
po. Guy Delorme, Giuseppe Po-
reíli, Roberto Risso, Franco Vol-
pi, Nerio Bemardi. Nadia Gray,
Rik Battaglia e outros — Dire.
tor: Bernard Borderie — Entre-
cho: Liberatore, Gicca e De-
vries — Fotografia: Ângelo
í.otti (maio, 1963).

Drama de aventuras em tôr-
no da famosa personagem Ro-
cambole, criada pelo romancis-
ta Ponsòn du Terrail e que fez
as delícias de gerações passa-
das, na literatura da época. Le-
vada agora ao cinema e ganhan-
<lo o estilo criado por James
Bond, Roeambole revive as fa-
mosas aventuras que lhe deram
fama, na Paris da «Belle Epo-
que». Trama excessivamente
fantástica, onde a personagem
principal parece invulnerável e
realiza façanhas fantásticas
porque muito exageradas, não
convence totalmente, mas ape-
nas proporciona alguns mo-
mentos de distração ao público.

Graças, porém, âô ritmo movi-
mentado, a fita não se perde
totalmente.

«AS HORAS NUAS»
(Le Ore Nude)

Produção: Atlântica Cinema-
tografica (italiana)

Distribuição : Ocian Filmes -
B. G. Filmes

Estréia: 26 de abril
Cine: Scala
Assunto: Drama
Duração:
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Desaconse-

lhável.
Intérpretes: Rossana Podestá,

Keir Dullea, Philippe Leroy,
Odoardo Spadaro e outros —
Diretor: Marco Vi cario — En-
trecho: Alberto Mora via, Anto-
nio Guerra e Vicario, com base
na novela «Appuntamente ai
Maré», de Moravia — Fotogra-
fia: Cario di Palma (setembro,
1964).

Drama que marca o surgi-
mento de um novo diretor, o

antigo ator Marco Vicario, cuja
esposa, Rossana Podestá, é a
estrela. A história narra pro-
blemas de um casal, quando o
marido não dá atenção â espo-
sa. Surge, então, o terceiro ho-
mem, na pessoa de um jovem
estudante. Numa praia deser-
ta, há cenas amorosas, impró-
pi ias para menores: são ar. ho-
ras nuas. Depois, a esposa con-
fessa ao marido, ativando o
drama, que a seguir passará a

ser policial, pois o jovem é en-
contrado morto na praia- «As
Horas Nuas» assinala promis-
soramente o início de ativida-
des de uma nova distribuidora,
a Ocian Filmes.

«NAO PODES COMPRAR
MEU AMOR»

(The Americanization
of Emily)

Produção: Filmways-M-G-M
(americana)

Distribuição: Metro
Estréia: 29 de abril
Cines: Metro e Marrocos
Assunto: Drama
Duração: 117 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Desaconse-

lhável
Intérpretes: James Garner,

Julie Andrews, Melvyn Douglas,
James Coburn, Joyce Grenfell,
Keenan Wynn, John Crawford
e outros — Produtor: Martin
Ransonhoff — Direção: Arthur
Hiller — Entrecho: Paddy Cha-
yefsky — Fotografia: Philip
Lathrop (dezembro, 1964)-

Drama que se desenvolve em
torno de uma inglesa, de pai e
irmãos mortos em batalha, na
última guerra, e que serve na
Marinha americana, onde é ai-
vo das investidas românticas de
dois colegas de farda, um jo-
vem tenente e um almirante já
entrado em anos. Ora é drama,
ora é comédia, contendo, ainda,
certa crítica ao militarismo.

«RIFLES APACHES»
(Apache Rifles)

Produção: Asmiral-Fox (ame-
ricana) cor DeLuxe

Distribuição: Fox
Estréia: 22 de abril
Cine: Marrocos
Assunto: Western
Duração: 92 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Audie Murphy,

Michael Dante, Linda Lawson,
Ken Lynch, John Archer, Hugh
Sanders e outros — Produtor:
Grant Whytock — Diretor:
William H Witney — Entrecho:
Charles B. Smith — Fotografia:
Arch R. Dalzell (novembro 64).

Western em que um chefe
apache, que havia sido confina-
do numa «reserva», foge e vem
incitar seus homens a uma luta
de terror e destruição contra os
agricultores e mineiros brancos
que se haviam instalado nas
antigas terras de seu povo.
A ação decorre no território do
Arizona, em 1879. Para combt-
ter os índios, é destacado um
oficial de cavalaria, o qual en-
contra dificuldades para conse-
guir a paz, dada a intransigên-
cia das partes em luta. A fita
ressente-se de melhor elenco,
aipim como sua fotosrrana a
cores é muito irregular Não
obstante tais deficiências, apre-
senta-se credenciada a propor-

(Cont. na pág. seguinte)
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REVISTA DAS ESTRÉIAS
(Conclusão da pág. anterior)

cionar razoável entretenimento,
notadamente aos amantes do
gênero.

«SAMURAI CAMPONÊS»
(Iniosamural Kaniemon)

Produção: Shochiku japonc-
sa) grandscope

Distribuição: Shochiku
Estréia: 24 de abril
Cine: Nippon
Duração: 94 minutos
Assunto: Drama
Censura: 14 anos
Intérpretes: Isamu Nagato,

Chieko Baisho. Shigeru Ama-
chi, Kimuko Obata, Yumiko
Nogawa e outros — Produtor:
Toshio Shimizu — Diretor:
Hiroki Matsuno — Entrecho:
Minoru Inuzuka — Fotografia:
Tadashi Sakai agosto, 1964)

«A CARREIRA DE JIROCHO»
(Jorocho Sangokushi)

Produção: Toei (japonesa)
em eastmancolor

Distribuição: Emp. Niterói
Estréia: 25 de abril
Cine: Niterói
Duração: 96 minutos
Assunto: Drama
Censura: 10 anos
Intérpretes: Koji Tsuruta,

Kotaro Satomi, Tetsuro Tamba,
Takeya Nakamura, Hiroki Ma-
sukata e outros — Direção e
entrecho: Masahiro Makino —
Fotografia: Shigeto Miki feve-
reiro, 1964).

Drama que dá seqüência a
< A Carreira de Jirocho» e «A
Vida de Jirocho», novas ver-
soes das aventuras do lenda-
rio «Robin Hood» japonês.

«A RAINHA DA NOITE»
(Strip-Tease)

Produção: Labor Films (Pa-
ris)-Variety Films (Roma)

Distribuição: Paris Filmes
Estréia: 26 de abril
Cines: Coral e St. Tropez
Assunto: Drama
Duração: Minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Condenado
Intérpretes: Krista Nico, Da-

ny Saval, Darry Cowl, Jean So-
bieski, Umberto Orsini, Jean
Tissier e outros — Produtor:
Jules Borkon — Direção e en-
trecho: Jacques Poitrenaud —
Fotografia: Raymond Le Moig-
ne (maio, 1963).

Drama em torno das dançari-
nas que são obrigadas a ganhar
a vida fazendo «strip-tease»,
mostrando alguns dos locais
mais famosos da vida noturna
de Paris, como o «Éléphant
Blanc», o «Blue Note» e o «Cra-
zy Horse». Uma jovem bailari-
na, não conseguindo fazer valer
seus dotes profissionais, cede à
tentação, aos conselhos de uma
colega e à insistência do empre-
sário e resolve iniciar-se no
«strip-tease». Encontra, depois,
um «playboy», por êle se ena-
mora, mas logo verifica tratar-
se de um tipo sem caráter. A

Relação dos Filmes lançados em Abril de 1965
TÍTULOS E PROCEDÊNCIAS DISTRIBUIDORES

ANJO DO DIABO (americana) Universal
ARIGÓ, FENÔMENOS DO ESPIRITO DO DR FRITZ (nacional) . .. Pel-Mex
ASTOCIA DE UM REBELDE (americano-canadense) Rank
BEIJO (O) (nacional) Colúmbia
BRIGUENTOS (OS) (americana) Metro
CARREIRA DE JIROCCHO (japonesa) Empresa Niterói
CONSTANTINO E A CRUZ (italiana) Art FilmesCRESCEI E MULTIPLICAI-VOS (inglesa) Colúmbia
DENUNCIA (A) (francesa) Paris Filmes
DEU A LOUCA NO MUNDO (americana) United ArtistsDOCE VERÃO DOS MEUS SONHOS (americana) Rank
EPISÓDIO INFERNAL (japonesa) Empresa Niterói
ESPADA DE EL CID (A) (italo-espanhola) Fama Filmes
FUGA À GLÓRIA (japonesa) Empresa Nikkatsu
GRANDE MASSACRE (O) (japonesa) Empresa Niterói
HOMEM DO RIO (O) (franco-italiana) United ArtistsHORAS NUAS (AS) (italiana) Ocian-B. G. Filmes
IMPÉRIO DA VINGANÇA (americana) Universal
LOBO DA CIDADE AZUL (japonesa) Empresa Nikkatsu
MORTE SOBRE A ÁFRICA (germano-espanhola) print FUmesNÃO PODES COMPRAR MEU AMOR (americana) Metro
NO CREPÚSCULO DOS BANDOLEIROS (japonesa) Empresa Niterói
NOITES DE CASABLANCA (franco-ítalo-esDanhola) Condor Filmes
NORMAN O QUEBRA-GALHO (inglesa) Rank
OLHARES PEQUENINOS (japonesa) Shochiku
PARA AGARRAR UM ESPIÃO (anglo-americana) Metro
PROCURADORES DO INFERNO (japonesa) Toho
QUEM ANDA DORMINDO EM MINHA CAMA? (americana) Paramount
RAINHA DA NOITE (A) (franco-italiana) Paris Filmes
RIFLES APACHES (americana) Fox
RINOCERONTE (americana) Metro-Goldwyn-Mayer
UOCAMBOLE (franco-italiana) Condor Filmes
SAMURAI CAMPONÊS (japonesa) Shochiku
SUCESSO DE MORTE (francesa) ." Metro-Goldwyn-Mayer
TEREI O DIREITO DE MATAR? (franco-italiana) Metro-Goldwyn-Mayer
TREM NOTURNO PARA PARIS (anglo-americana) Fox
VINGADORES (OS) (japonesa) Toho

RESUMO
ART FILMES 1
COLÚMBIA 2
CONDOR FILMES 2
EMPRESA NIKKATSU 2
EMPRESA NITERÓI 4
FAMA FILMES 1
FOX  2
METRO-GOLDWYN-MAYER 6
OCIAN-B. G. FILMES 1
PARAMOUNT i

PARIS FILMES 2
PEL-MEX 1
PRINT FILMES 1
RANK 3
SHOCHIKU 2
TOHO . . 2
UNITED ARTISTS 2
UNIVERSAL 2

TOTAL 37

LANÇAMENTOS QUANTO A PROCEDÊNCIA

CO-PRODUÇÕES

FRANCO-ITALIANAS 4
ANGLO-AMERICANAS 2
GERMANO-ESPANHOLA 1
ÍTALO-ESPANHOLA 1
FRANCO-ÍTALO-ESPANHOLA 1
AMERICANO-CANADENSE 1

TOTAL ~~Jõ

JAPÃO 10
ESTADOS UNIDOS 9
INGLATERRA 2
FRANÇA 2
ITÁLIA 2
BRASIL 2

TOTAL 27

«CINE -REPÓRTER»
— A MAIS COMPLETA FONTE DE INFORMAÇÕES —

Para o Produtor — Para o Distribuidor — Para o Exibidor.

curiosidade está em que a es-
trêla da fita, Krista Nico, é a
atual esposa do ator Alain De-
lon, que há pouco estiveram
nesta Capital.

Orientar e Informar é a missão de
CINE-REPORTER, lido mensalmente por todos os Exibidores do Brasil.
Se você ainda não pagou sua assinatura, faça-o ainda hoje.
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SêTOITA DAS êSTSêQ^S
COMENTÁRIOS SÔBRE OS FILMES LANÇADOS EM MAIO DE 1965

«A MULHER DE PALHA»
(The Woman of Straw)

Produção: R e 1 p h - Dearden
(inglesa) eastmancoior

Distribuição: United Artists
Estréia: 1 de maio
Cines: Metrópole e Rio
Assunto: Drama
Duração: 117 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral : Tolerável

para adultos
Intérpretes: Gina Lollobrigi-

da, Sean Connery, Ralph Ri-
chardson, Alexander Knox, Jo-
seph Wise e outros — Produtor:
Michael Relp — Diretor: Basil
Dearden — Entrecho: Robert
Muller e Stanley Mann, com ba_
se na novela «La Femme do
Paille», de Catherine Arley (se-
tembro, 1964).

Drama que envolve uma en-
fermeira contratada pelo sobri-
nho e secretário de um velho
milionário paralítico, e que se
vê envolvida no plano do rapaz,
de assassinar o velho e ficar
com sua fortuna. Drama de
suspense, de boa feitura, e com
dois nomes de prestígio no elen-
co, suficientes para garantir o
espetáculo. O motivo do título
é que «mulher de palha* é a
que está sendo usada por outros
para lograr ura propósito indig-
no, como é o caso da fita.

«ROBIN HOOD DE
CHICAGO»

(Robin Hood and the
Seven Hoods)

Produção: P. C. Production-
Warners (americana) pa-
navision e tecnicolor

Distribuição: Warner
Estréia: 17 de maio
Cines: Paisandu e Astor
Assunto: Comédia dramática
Duração: 123 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com ob-

jeção a crianças
Intérpretes: Frank Sinatra.

Dean Martin, Sammy Davis Jr.,
Bing Crosby. Peter Falk, Bar-
bara Rush, Victor Buono, Allen
Jenkins, Jack La Rue e outros
— Produtor: Frank Sinatra —
Produtor associado e fotogra-
fia: William H. Daniels — Di-
retor: Gordon Douglas (junho.
1964).

Comédia dramática que tem
por cenário a Chicago dos
tempos do gangsterismo, nu-
ma glosa não apenas aos figu-
rões da época mas também ao
próprio gênero que no cinema
já teve seu fastígio. A fita é
divertida, provida de brilhan-
tes diálogos, muito movimenta-
da e dotada de uma ceno-
grafia esplêndida. Além disso,
os protagonistas são todos co-
nhecidos — alguns veteranos

Moio -Junho, 1965

reaparecem, como Allen Jen-
kins e Jack La Rue — e tudo
é feito mesmo na base da brin-
cadeira. Um espetáculo diver-
tido.

«ATORAGON»
(Kaitel Gunkan)

Produção: Toho (japonesa)
tohoscope e eastmancoior

Distribuição: Toho
Estréia: 1 de maio
Cines: Jóia e Art Palácio
Assunto: Ciência-ficção
Duração: 96 minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes : Tadao Takashi-

ma, Yoko Fujyiama, Hiroshi
Koizumi, Ken Uehara, Yo Fuji-
ki e outros — Produtor: Tomo-
yuki Tanaka — Diretor: Inoshi.
ro Honda — Entrecho: Shinichi
Sekizaa — Fotografia: Hajime
Koizume (dezembro, 1963).

Drama de ciência-ficção, em
torno de um império de homens
que há um milhão de anos vi-
viam na superfície da Terra, e
que. agora, habitam um contí-
nente tragado pelas águas. Es-
ses homens planejam conquis-
tar e destruir a atual humani-
dade. E para impedir que isso
aconteça, um cientista japonês
inventa um imenso submarino
voador, denominado «Atora^on».
Aventuras à mode de Júlio Ver-
ne. que os estúd>os japoneses,
muito bem equiDados, realizam
com toda a perfeição técnica.

«CORAOAES FERIDOS»
(The Chalk Garden)

Produção: Quota Rentals Ltd-
Hunter - Universal (anglo-
americana) technicolor

Distribuição: Universal
Estréia: 3 de maio
Cines: Ipiransra e Astor
Assunto: Drama
Duração: 105 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

cão a menores
Intérprete*: Debo^ah Kerr.

Havley Mills. John Mills. Edith
Evans. Elizabeth Sellars", Felix
Aylmer e outros — Produtor:
Ross Hunter — Diretor: Ronald
Neame — Entreeho: John Mi-
chael Haves — Fotografia: Ar-
thur Ibbetson (junho. 1964).

Drama em torno dos esforços
de uma preceptora para impe-
dir que a mente fantástica e
maldosa de uma menina acar-
rete conseqüências trágicas. Por
sua vez, a menina tenta des-
vendar o segredo que cerca o
misterioso passado de sua mes.
tra, assim como um exercício
de gato-e-rato. A fita foi roda-
da nos estúdios ingleses da Me-
tro.

«ABSOLUTAMENTE
ERRADO!»

(Trial and Error)

Produção: Dimitri de Grun-
wald (inglesa)

Distribuição: Metro
Estréia: 5 de maio
Cine: Picolino
Assunto: Comédia dramática
Duração: X
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Peter Sellers, Ri-

chard Attenborough, Beryl Reid,
David Lodge, Frank Pettingel è
cutros — Diretor: James Hill
— Entrecho: Pierre Rouve.

Comédia dramática que cons-
titui uma sátira à justiça, mas
também uma sátira à vida. Um
tipo pacato e simples mata a
mulher porque ela ria demais.
Enquanto êle era taciturno, cal-
mo e tranqüilo, a mulher ria
por qualquer coisa e a todo mo-
mento, e, o que é pior, vivia
contando anedotas. Preso, o ho-
mem pretende viver mais tran-
quilo atrás das grades, embora
vendo o sol nascer quadrado.
Mas, o advogado que lhe dão
se encarrega de complicar as
coisas, acreditando que estives-
se agindo no interesse do cli-
ente- Uma típica comédia ingle-
sa, muito bem realizada.

«ZORRO E OS TRÊS
MOSQUETEIROS»

(Zorro e i tre Moschettieri)

Produção: Jonia Film (italia-
na) em eastmancoior

Distribuição: Fama Filmes
Estréia: 3 de maio
Cine: Marabá
Assunto: Aventuras
Duração:
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem obje-

cão
Intérpretes: Gordon Scott, Jo-

sé Greci, Giacomo Rossi Stuart,
Roberto Risso, Livio Lorenzoni,
Nerio Bernardi e outros — Di-
retor: Luigi Capuano — En-
trecho: Gianviti De Tuddo —
Fotografia: Cario Bellero
(1963).

Drama de aventuras que de-
corre em meados do século
XVTI, durante a guerra da Es-
panha com a França. O Zorro e
os Três Mosqueteiros encon-
tram-se em campos opostos, ca-
da qual lutando por sua pátria,
pois o primeiro se incumbe de
evitar que o conde de Sevilha
traia a Espanha, enquanto os
mosqueteiros são encarregados
pelo cardeal Richelieu de servir
de escolta ao traidor espanhol.
O pior de tudo é que, apesar
de todas as falsidades históri-
cas e as leviandades cometidas
sôbre as fabulosas personagens
de Dumas, a dublagem em in-

Çi NE* RIPO*TER

glês nunca funciona em acordo
com os movimentos dos lábios
dos artistas, tornando tudo su-
mamente risível, quando tal não
era o intento.

«O SEGREDO DA LOURA
NUA»

(Tostigo para un Crimen)

Produção: Orestes Trucco
(argentina)

Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 3 de maio
Cines: Mônaco e Áurea
Assunto: Drama
Duração: 86 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Condenado
Intérprete?: Libertad Lebranc,

José Maria Langlais. Alfonsò
De Grazia. Amedeo Novoa, Edu-
ardo Muftoz, Carlos A. Carrei-
Ia, Dora Baret e outros — Di-
retor: Emílio Vieyra — Entre-
cho: Abei Santa Cruz e Vito
De Martini — Fotografia: Ani-
ba! Gonzalez Paz (1963).

Drama policial em que um
jovem é misteriosamente assas-
sinado- O irmão do morto, bem
colocado na vida, decide em-
preender investigações paradescobrir o culpado, e, achando
um caderninho de endereços, co-
meça a percorrer os mais es-
tranhos locais. Faz-se passar
por delinqüente e faz a corte
a uma loura suspeita, a fim de
conseguir descobrir o mistério.

«O PIEDOSO LADRÃO»
(Un Drôfe de Papoissien

ou Deo Gratias)

Produção: Le Film D'Art-A.
T. I. L A. Corflor (fran-
cesa)

Distribuição: Fox
. Estréia: 6 de maio
Cine: Marrocos
Assunto: Comédia
Duração: X
Censura: 16 anos
Orientação Moral: Tolerável

para adultos
Intérpretes: Bourvil, Francis

Blanche, Jean Poiret, Jean Yon-
nel, Jean Tissier, Veronique
Nordey e outros — Produtores:
Henri Diamant-Berger e Gero-
me Gouven — Diretor: Jean-
Pierre Mocky — Entrecho: Mi-
chel Servin, Mocky e Alain
Moury — Fotografia: L. H. Bu-
rei (maio, 1963).

Comédia em torno das ativi-
dades de um sujeito que não
apreciava muito o trabalho e
resolve furtar os níqueis que
os fiéis depositam nos cofres
das igrejas. Como havia reza-
do pedindo a Deus que o aju-
dasse, interpretou, a seu modo,
naturalmentee, que a ajuda di-
vina seria concretizada pelas es-

(Cont. na pág. seguinte)
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REVISTA DAS ESTRÉIAS
(Cont. da pág- anterior)

molas dos fiéis. Tudo corria
bem para o homem, quando a
polícia intervém e acaba com
o «milagre»-

«A JBSTIRfE UOS MALDITOS»
(Children of the Damned)

Produção: Lawrencí^P. Bach-
mann (inglesa) panavision

Distribuição: Metro
Estréia: 6 de maio
Cine: Marabá
Assunto: Drama
Duração: 90 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Ian Hendry, Alan

Badel. Barbara Ferris, Alfred
Burke. Sheila Alien.* Harold
Goldblatt, Martin Miller e ou-
tros — Produtor: B£n Arbeid

Diretor: Anton M. Leader —
Entrecho: Jack Briley (1963).

Drama que dá seqüência ao
filme vAldeia dos Amaldiçoa,
rios , mas realizado por outra
equipe, girando em torno de
pequenos seres de regiões es-
tranhas que vêm à Terra e aqui
cometem toda sorte de façanhas.

TRÊS ESTUDANTES
DETETIVES»

(Vukai na Rakudaisei To
Vukai na Ojosan)

Produção: Shochiku (japone-
sa) grandscope

Distribuição: Shochiku
Estréia: 1 de maio
Cine: Nippon
Assunto: Comédia
Duração: 91 minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Tatsuo Terajima.

Tamotsu Hayakawa, Takashi
Fujiki, Miyuki Kuwano, Kinuko
Obata. Hiromi Sasaki e outros

Diretor: Kinya Sakai — En-
trecho: Toshio Shiina, Tamizo
Watanabe e Michio Suzuki —
Fotografia: Haruo Obara (feve-
reiro. 1964».

«O GIGANTE DA CAVERNA
SINISTRA»

(Eegah)

Produção : Fairway Produc-
tions (americana) colorida

Distribuição: Fama Fijmes
Estréia: 3 de maio
Cine: Cairo
Assunto: Drama
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes : Arch Hall Jr-,

Marilyn Manning, Richard Kiol
c outros.

Drama de fantasia que evoca
o último gigante pré-histórico
para contar sua desventura, nu-
ma época muito distante daque-
Ia em que teria encontrado con-
dições normais de vida. Deslo-
cado, habitando um deserto pró-
ximo da civilização., o gigante
semeia o terror entre os ho-
mens.
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«JOVENS E SELVAGENS»
(Young and Wild)

Produção : E s 1 a - Republic
(americana) naturama

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 7 de maio
Cine: Líder
Assunto: Drama
Duração: 69 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Gene Evans,

Scott Marlowe, Carolyn Kear-
ney, Robert Arthur. James Le-
vin. Tom Gibson, Ken Lynch,
Morris Ankrum e outros — Pro-
dutor: Sidney Picker — Diretor:
William VVitney — Entrecho:
Arthur T. Horman — Fotogra-
fia: Jack Marta (abril, 1958).

Drama em torno de jovens
transviados, que roubam um
carro e saem para se divertir.
No trajeto, um deles tenta após-
sar-se de uma das moças e ou-
tro atropela uma mulher na es-
trada- E assim vai por diante,
com estrepolias e irresponsabi-
lidades, próprias de delinquen-
tes desalmados.

«A TATUAGEM»
(Irezumi Titsugekitai)

Produção : Toei (japonesa)
Distribuição: Emprêsa Niterói
Estréia: 9 de maio
Cine: Niterói
Assunto: Drama
Duração: 92 minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Ken Takakura,

Yukiji Asaoka. Naoki Sugiura,
Hideo Sunazaka, Yoko Mihara
e outros — Direção e entrecho:
Teruo Ishii — Fotografia: Gii-
chi Yamazawa (outubro, 1964).

Drama em torno de um arro-
gante bandido tatuado que, re-
crutado para a guerra sino-ja-
ponesa de 1939? transforma-se
em, humildq soldado e acaba
morrendo heroicamente.

«MINHA RUIVA ADORADA»
(Beider Blondenkathrein)

Produção: S e 11 z - Carlton
(alemã) agfacolor

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 10 de maio
Cine: Regina
Assunto: Comédia
Duração: 89 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem obje-

ção
Intérpretes: Marianne Hold,

Gerhard Riedmann, Harald Ju-
hnke, Hans Nielsen, Angelika
Meissner e outros — Diretor •
Hans Quest — Entrecho: Use
Lotz - Dupont — Fotografia :
Heinz Schnackertz (1959).

Comédia que gira em torno
de um famoso cantor de ope-
retas, saturado com a fama,
que se refugia num bar-restau-
rante freqüentado por artistas,
a fim de escapar dos caçadores
de autógrafos. E resolve acei-
tar uma oferta de emprego de
gerente de um hotel de vera-
neio, em lugar de um seu ami-

go, com o que se envolve em
divertidas aventuras com a pro-
prietária do local. Comédia sem
outro intuito senão o de diver-
tir, com um pouco de música.
Recomenda-se como cartaz de
bons atrativos.

«A CASTA SUZANA»
(La Casta Suzana)

Produção: Benito Perojo S/A-
Cesáreo Gonzalez P. C- S. A.
(espanhola) eastmancolor

Distribuição: Condor Filmes
Estréia: 8 de maio
Cines: Olido e República
Assunto: Opereta
Duração :X
Censura: 14 anos
Orientação Moral : Tolerável

para adultos
Intérpretes: Mamia Dias. Isa-

bel Garcés. Carlos Estrada, Noel
Roquevert. Rafael Alonso. Ar-
mand Mestral. Manoel Gil e ou-
tros — Diretor: Luis César
Amadori — Entrecho: J. M.
Arozamena c Gabriel Pena. com
ha^e na opereta de Gilbert —
Fotografia: Enrique Alarcón
(1964).

Opereta bastante conhecida e
que chega ao cinema pela ter-
ceira vez: uma. na França, com
Raimu. Meg Lemmonier e Hen-
ri Garat. a segunda na Argenti-
na, com Mirtha Leçranri. A ação
passa-se na «belle époque». rio
Moulin Rouge, can-can, música
e aventuras amorosas.

«PLANO DE CASAMENTO»
(Kekkon no Sekkei)

Produção: Shochiku (japone-
sa) grandscope

Distribuição: Shochiku
Estréia: 8 de maio
Cine: Nippon
Assunto: Comédia
Duração: 98 minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Shima Iwashita,

Koji Takashi, Akira Ishihama.
Shinichiro Mikami e outros —
Diretor: Mitsco Yagi — Entre-
cho: Sueyuki Kaiyiama — Fo-
tografia: Shizuo Hirase (de-
zembro, 1963).

Comédia que tem por cenário
uma agência de propaganda e
gira em torno das artimanhas
casamenteiras de uma sua fun-
cionária.

«O ÚLTIMO DUELO»
(Kanto Yukyoden)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) nikkatsuscope e east-
mancolor

Distribuição: Emprêsa Nik-
katsu

Estréia: 8 de maio
Cine: Nikkatsu
Assunto: Drama
Duração: 101 minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Akira Kobayashi,

Jo Shishido, Chieko Matsubara,
Shiro Osaka, Koji Wada e ou-
tros — Diretor: Akinori Matsuo
— Entrecho: Iwo Yamazaki —
Fotografia: Issen Iwasa (agos-
to, 1963).

CINE-REPORTER

«A PORTA DAS SETE
CHAVES»

(Die Tur mit den Sieben
(Schlossern)

Produção: Rialto Film (ale.
mã)

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 10 de maio
Cine: Marabá
Assunto: Drama
Duração:94 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Heins Drache,

Sabina Sesselmann, Hans Niel-
sen, Gisela Ublen, Werner Pe-
ters' e outros — Produtor: Pre-
ben Philipsen — Diretor: Al-
fred Vohrer — Entrecho: Jo-
hannes Kai e H. G. Petérson,
com base no romance homôni-
mo de Edgar Wallace — Foto-
grafia: Karl Loeb (1962)

«GINETES INTRÉPIDOS»
(The Rounders)

Produção: M.G.M.
Distribuição: Metro

Estréia: 13 de maio
Assunto: Western
Duração: 85 minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Glenn Ford

Henry Fonda. Sue Ann Lang-
don, Hope Holliday, Chill Wills,
Edgar Buchanan, Denver Pyle,
Barton McLane e outros — Pro.
dutor: Richard E. Lyons — Di-
reção e entrecho: Burt Kenne-
dy — Fotografia: Paul C. Vo-
gel (fevereiro, 1964).

Western em torno da vida de
pacatos cowboys que se especia-
lizaram em domar pôtros. mas
também gostam da boa viria, das
pequenas bonitas, dos «saloons»
e dos «rodeos», mas nada que-
rem com os «vilões» embora
tenham de enfrentá-los vez por
outra- Aventuras despretencio-
sas, mas agradáveis, vividas por
dois famosos nomes do cinema,
entre seqüências de emoção e
de risos.

«VIVER A VIDA»
(Vivre Sa Vie)

Produção: Les Films de Ia
Pléiade (francesa)

Distribuição: Paris Filmes
Estréia: 13 de maio
Cines: Coral e St. Tropez
Assunto: Drama
Censura: 18 ano
Orientação Moral: Condenado
Intérpretes: Anna Karina,

Saddy Rebot, André S. Labar-
the, Peter Kassovitz, Jacques
Florency, Monique Messine e
outros — Direção e entrecho :
Jean-Luc Goddard — Fotogra-
lia: Raoul Coutard (outubro,
(1962).

Drama em torno de uma prós-
tituta, «que vende seu corpo
mas guarda sua alma (sic), en-
quanto atravessa, como se fos-
sem aparências, uma série de
aventuras que lhe fazem co-
nhecer todos os sentimentos hu-
manos»-

Maio - Junho, 1965
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«A GAROTA DE BLUE»
(La Ragazza di Blue)

Produção: Lux C.C.F. -
Ultra Vides (italiana)

Distribuição: Art Filmes
Estréia: 15 de maio
Cine: Olido
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Intérpretes: Claudia Cardi-

nale, George Chakiris, Marc
Michel, Gabriella Giorgeli, Emi-
lio Espósito e outros — Produ-
tor: Franco Cristaldi — Dire-
tor: Luigi Comencini — En_
trecho: Comencini e Marcelo
Fondato — Fotografia: Gianni
di Venanzo (1964).

Drama em torno de uma jo-
vem camponesa da Toscana,
que mantém longo romance
com Bube, um ex-«partisan»
de Volterra, que, nos dias agi-
tados que se seguiram à últi-
ma guerra, se vê envolvido em
complicações com a lei.

«VALENTES E INDOMÁVEIS»
Produção: mexicana
Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 17 de maio
Cine: Mônaco
Assunto: Western
Duração: minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes : Joaquim Corde-

ro, Freddy Fernandez, Victor
Parra, Martha Mijares, Evan-
gelina Elizondo e outros — Di.
retor: Fernando Mendez

Western que gira em torno
de terras possuidoras de fabu-
loso minério, ambicionado pormuitos- Tradicional fazendeiro
chama os três irmãos Vilalobos
mas antes que estes cheguem,
o homem é assassinado. Sua fi-
lha une-se aos Vilalobos e juravingança, sucedendo-se as em-
boscadas e os perigos, até queo mistério vem a ser esclare-
cido.

«O ROLLS-ROYCE
AMARELO»

(The Yellow Rolls Royce)

Produção: Anatole de Gru-
newadl-M-G-M - (anglo-
americana) panavision e
metrocolor

Distribuição: Metro
Estréia: 20 de maio
Cines: Metro, Barão e Regina
Assunto: Comédia dramática
Duração: 122 minutos
Censura: 16 anos
Orientação Moral: Tolerável

nara dultos
Intérpretes: Rex Harrison,

Jeanne Moreau, Edmund Pur-
dom, Moira Lister, Isa Miran-
da, Roland Culver, Gregoire
Aslan, Shirley MacLaine, Alain
Delon, George C. Scott,' Ingrid
Bergman, Ornar Sharif, Joyce
Grenfell, Wally Cox e Cario
Croccolo — Diretor: Anthony
Asquith — Entrecho: Terence
Rattingham — Fotografia:
Jack Hildyard (julho, 1965).

Comédia dramática em torno
de um luxuoso Rolls Royce

Mak> - Junho, 1965

amarelo, que ilustra três his-
tórias diferentes e indepen-
dentes. A primeira, talvez a
melhor, reúne um lorde inglês,
cuja esposa acaba aceitando a
corte de um jovem. Depois,
vem o episódio do «gangster»
americano na Itália, onde sua
garota conhece o amor na pes-soa de um jovem fotógrafo.
Por fim, na Ingoslávia invadi-
da pelas tropas de Hitler, o
carro vem servir para que uma
milionária viúva mantenha um
romance com um «partisan».
Fita alegre e movimentada,
contada em ritmo ágil, ilustra-
da por diálogos vivos e espiri-
tuosos, proporciona excelente
divertimento

«GIGANTES DO CÉU»
(Kyomo Ware Ozora Ni Ari)
Produção: Toho (japonesa)

tohoscope e eastmancolor
Disrtibuição: Toho
Estréia: 17 de maio
Cines: Scala e Jóia
Assunto: Drama
Duração: 105 minutos
Censura: Livre
Intérpretes: Tatsuya Miha-shi, Makoto Sato, Yosuke Nat-suki, Chojiro Togin TakashiInagaki e outros — Produtor:

Tomoyuki Tanaka — Diretor:Kengo Furussawa — Entrecho:
Katsuya Suzaki — Fotografia:
Fukuzo Koizumi (fevereiro
1964).

Drama de aviação feito pelamesma equipe de «Ataque ao

Forte Bismarck,», girando em
torno da ação dos caças a jato
e dos seus pilotos.

«CALTIKI, O MONSTRO
IMORTAL»

(Caltiki, Monstro Immortale)

Produção: Galatea Film-Cli-
max Pictures (italiana)

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 14 de maio
Cine: Líder
Assunto: sciencia-fiction
Duração: minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Jacques Meriva-

le, Daniela Rocca, Didi Sullivan,
Gérard Herter, Daniel Vargas
e outros — Diretor: Robert
Hampton — Entrecho : Philip
Just — Fotografia John Foam
(1959).

«MORTE EM TRÊS TEMPOS»
Produção: Cinecap (nacional)
Distribuição: UCB
Estréia: 20 de maio
Cine: Marrocos
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Condenado
Intérpretes: Irmã Alvarez,

Oswaldo Loureiro, Milton Ro-
drigues, Joseph Guerreiro, Pau-
Io Emílio Sales Gomes, Nelson
Camargo e outros — Produtor:
Álvaro Ferraz de Abreu  DLretor: Fernando Campos — Fo-
tografia: Mário Carneiro (ju-lho, 1964).

Titra Film do Brasil s. a.
Uma organização de fama internacional a serviço

do cinema no Brasil

IMPRESSÃO DE DIÁLOGOS EM

FILMES CINEMATOGRÁFICOS

Laboratórios: R. S. Luiz Gonzaga, 1713 - sobr. - Tel. 34-4637

Escritório: Rua Alcindo Guanabara, 24 - grupo 1.114
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«OS REIS DO FAR WEST»
(The Outlaw Is Corning)

Produção: Normandy-Co-
lumbia (americana)

Distribuição: Columbia
Estréia: 17 de maio
Cine: Marabá
Assunto: Comédia
Duração: 89 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem cb-

jeção
Intérpretes: Os Três Patetas

(Larry Fine, Moe Howard e
Joe De Rita), Adam West.
Nancy Kovack, Mort Mills.
Don I^ammond e Rex Holman¦— Produtor e diretor: Norman
Maurer — Entrecho: Elwood
Ullman (janeiro, 1965).

Comédia em que os Três Pa-
tetas investem pelo velho Oes-
te americano, enfrentando Eat
Masterson, Jesse James, Biliy
the Kid, Annie Oaklie e outros
famosos bandidos, tudo, porém,
na base da gozação, que faz
as delícias dos amantes de pa-tuscadas.

«O ESPADACHIM
VINGADOR»

(Drakut il Vendicatore)

Produção : Jonia Filmes üta-
liana) em estmancolor

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 15 de maio
Cine: República
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Burt Nelson,

VVandisa Guida, Mario Petri, Al-
berto Lupo, Moira Orfei, Maria
Grazia Spina e outros — Dire-
tor: Luigi Capuano — Entre-
cho: Stresa, Gianviti De Tuddo
— Fotografia: Sérgio Pesce
(1961).

«SANSAO E A RAINHA
ESCRAVA»

(Sanson and the Slave Queen)

Produção: Romana Film (ita-
liana) totalscope e east-
mancolor

Distribuição: Royal Filmes
Estréia: 22 de maio
Cine: República
Assunto: Drama
Duração: minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Pierre Brice, Alan

Steel, Moira Orfei, Maria Gra-
zia Spina, Andréa Aureli, Mas-
simo Serato e outros — Produ-
tor: Fortunato Misiano — Dire-
tor: Um berto Lenzi — Entre-
cho: Guido Malatesta e Umber-
to Lenzi — Fotografia: Augus-
to Tissi (1963).

Drama de aventuras que, ao
contrário do título, envolve Ma-
ciste e o Zorro, às voltas com
duas sobrinhas de Felipe H, que
lutam pelo trono de Na varra,
deixado pelo falecido tio.

(Continua na pág. seguinte)
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Revista das estréias
(Continuação «Ia pag-. anterior"

«LILITIT»
(Llith*)

Produção: Centaur-Colum-
bia (americana)

Distribuição: Columbia
Estréia: 15 de maio
Cine: Normandie
Assunto: Drama
Duração: 114 minutos
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Restrito
Intérpretes: Warren Beatty,

Joan Seberg, Peter Fonda, Kim
Hunter, Anne Meacham.. Ja-
mes Patterson o outros — Pro-

e entrecho: Ro-
(outubro, 1964)

tem por cenário
para doentes

mentais, aonde vai procurar
emprego um jovem que re-
grossa da guerra e ainda indo-
ciso sobre que rumo tomar,
êle mesmo precisando dos cui-
dados médicos que vai pro-
curar administrar. Lá fica co-
nhecendo a complexa persona-
lidado de Lilith, uma interna-
da sedutora e caprichosa e dei-
xa-se envolver 'com ela em
acontecimentos que provocam
toda sorte de sensações. Es-
petácuío dramático por exce-
iéiirna. não se recomenda a
um público que vai ao cinema
apenas em busca de diverti-
monto.

«A CARTA QUE NÃO FOI
ENVIADA»

(Neotpraviennoe Pismo)

Produção: Mosfilm (russa)
Distribuição: Áurea Filmes
Estréia: 19 de maio
Cine: Picolino
Assunto: Drama
Duração: £8 minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Tatiana Samoilo-

va, Evgueni Ourbanski, Inno-
kenti Smoktunovski e outros —
Diretor: Mihail Kalatozov —
Entrecho: Valery Ossipov, Gre-
gory Kontunow e Victor Rosov

Fotografia: Sergei Urusevs-
ki (1960).

Drama que focaliza o heróis-
mo de uma expedição de geó-

«CINE REPÓRTER»
levará o seu anúncio a todos

os cinematografistas do Brasil!

Anuncie sempre em

«CINE REPÓRTER»
e aumente suas vendas!

logos nas vastidões inóspitas da
Sibéria (onde foi parcialmente
rodado), o do amor impossível
e abnegado que surge entre um
homem e uma mulher que não
tinha direito a êle.

«SOL SOBRE A LAMA»

Produção: Guapira Filmes
(nacional)

Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 24 de maio
Cine: Marabá
Assunto: Drama
Duração: 115 minutos
Censura: IS anos
Orientação Moral: Condenado
Intérpretes: Geraldo Del-Rey,

Glauce Rocha, Dilma Cunha,
Teresa Raquel. A.ntonio Luis
Sampaio, Gessy Gesse e outros— Produtores: João Palma Ne-
to e Álvaro Queiroz Filho —
Diretor: Alex Viany — Entre-
cho: Alex Viany e Miguel Tor-
res — Fotografia: Ruy Santos
(novembro, 1963).

Drama que foi repudiado pe-
Io seu diretor Alex Viany, de-
vido aos cortes impostos pelo
produtor. Sua história gira em
torno do mercado existente em
Salvador, conhecido como «Fei-
ra de Água dos Meninos», que
alguns querem extinguir, en-
quanto outros lutam por sua
manutenção.

(«MY FAIR LADY»)

Produção: Warner (america-
na) super-panavision 70 e
eastmancolor

Distribuição: Warner
Estréia: 19 de maio
Cine: Rio Branco
Assunto: Comédia musical
Duração: 170 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Sem ob-

ieção
Intérpretes: Audrey Hep-

burn, Rex Harrison, Stanley
Hollovvay, Wilfrid Hyde-White,
Gladys Cooper, Jeremy Brett,
Theodore Bikel, Isobel Elsom
e outros — Produtor: Jack L.
Warner — Diretor: George
Cukor — Entrecho: Alan Jay
Lerner, baseado na obra mu-
sical que êle e Frederick Loe-
vve (músico), extraíram da pe-
ça teatral «Pigmalião», de
George Bernard Shaw — Foto-
grafia: Harry Stradling (outu-
bro, 1964).

Comédia musical que con-
quistou oito «Oscars» da Aca-
demia, inclusive os relativos
ao melhor filme, melhor dire-
tor e melhor ator. Os direitos
autorais custaram à Warner
cinco e meio milhões de dóla-
res. A peça foi estreada em
1956, mantendo-se no cartaz

durante seis anos o meio. Por
sua vez, o filme custou cerca
de 17 milhões de dólares, mas
suas apresentações, nas gran-
des capitais do mundo, vêm
constituindo grande sucesso de
bilheteria.

A história de «My Fair La-
dy» é a de um irascível profes-
sor de fonética que toma a seu
cargo uma humilde vendedora
de flores e, por uma aposta,
resolve educá-la para que ve-
nha a ter os requisitos de uma
dama.

«TESTEMUNHA
DA INOCÊNCIA»

(Oreno Senekani Higa Atam)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) em eastmancolor

Estréia: 22 de maio
Cine: Nikkatsu
Assunto: Drama
Duração: 100 minutos
Censura." 18 anos
Intérpretes: Sayuri Yoshina-

ga, Mitsuo Hamada, Yuji Koda-
ke, Shoki Fukai, Asao Sano e
outros — Diretor: Yasushi Na-
kaira — Entrecho: Yasuro Sa-
hara e Nakahira — Fotografia:
Kurataro Takamura (abril,
1963)-

«PROCURA-SE
UM HERDEIRO»
(Ekimae Okami)

Produção: Tokyo-Elga-Toho
(japonesa) tohoscope e east-

mancolor
Distribuição: Toho
Estréia: 27 de maio
Cine: Jóia
Assunto: Comédia
Duração: 91 minutos
Censura: 10 anos
Orientação Moral : Tolerável

para adultos
Intérpretes: Hisaya Morishi-

ge, Junzaburo Ban, Frankie Sa-
kai, Norihei Miki, Kyu Sazan-
ka, Chicage Awashima, Keiko
Awaji, Mitsuko Mori e outros— Produtores: Ichiro Sato e Fu-
mio Kimbara — Diretor: Kozo
Saeki — Entrecho: Ikiban Na-
gase — Fotografia: Tokuso
Kuroda (janeiro, 1964).

Comédia que movimenta uma
turma de pândegos que se de-
gladiam num hotelzinho de bei-

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA REUNIDAS MÁXIMO LTDA.
 saúda 

CINE-REPORTER

pela passagem de seu 31." ANIVERSÁRIO

cinemas em: JAC AREI — SANTA BRANCA — GUARAREMA (Estado de S. Paulo)
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ra de estação ferroviária, numa
puritana cidadezinha do interior
do Japão-

«VIRGEM ASSASSINA»
(Goben no Tsubaki)

Produção: Shochiku (japone-
sa) em eastmancolor

Distribuição: Shochiku
Estréia: 27 de maio
Cine: Nippon
Assunto: Drama
Duração: 165 minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Shima Iwashita,

Go Kato, Takahiro Tamura, Ei-
ji Okada, Akira Nishimura. Soi-
chi Ozawa e outros — Diretor:
Yoshitaro Nomura — Entrecho:
Masato Ide •- Fotografia: Nobo-
ru Kawamata (novembro, 1964).

Drama que narra os crimes
de uma jovem, traumatizada
com a vida devassa de sua mãe.

«DEMÔNIOS DA PISTA»
(The Lively Set)

Produção: Universal (ameri-
cana) eastmancolor

Distribuição: Universal
Estréia: 24 de maio
Cine: Art Palácio
Assunto: Comédia dramática
Duração: 95 minutos
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: James Darren,

Pamela Tiffin, Doug McClure,
Joanie Sommers, Marilyn Max-
well, Charles Drake, Peter
Mann, Russ Conway, além de
vários ases do automobilismo
— Produtor: William Alland —
Diretor: Jack Arnold — Entre,
cho: Mel Goldberg e William
Wood — Fotografia: Carl Gu-
thrie (novembro, 1864).

Comédia dramática e român-
tica que se desenvolve em tôr-
no de um grupo de rapazes em-
polgados pelo automobilismo,
mais particularmente focalizan-
do a vida de um jovem uni ver-
sitário, que abandona os estu-
dos para dedicar-se ao esporte
de sua predileção, construir au-
tomóveis superpotentes e par-ticipar com eles nas corridas.
Para os entusiastas do automo-
bilismo a fita oferece muitos
atrativos, entre os quais os am-
bientes autênticos da ação, um
novo modelo «Chrysler» provi-
do de turbina a gasolina e que

Empresa Cinematográfica Apoio Ltda.
Cine Teatro Líder Ltda.

JAIME SCHVARZMAN ROTBART
Proprietário

ISIDORO ANTÔNIO ANTUNES
Diretor-Geral Associado

CALIL ABRAHAO
Gerente-Geral

Saúdam

CINE-REPORTER
em seu

XXXI. ANIVERSÁRIO

SÃO PAULO BRASIL

será posto à venda no próximo
ano, assim como uma série de
carros dos que usam os corre-
dores da atualidade.

«A VINGANÇA»
(Ynkyo Burai)

Produção: Nikkatsu (japone-
sa) nikkatsucospe

Distribuição: Emp- Nikkatsu
Estréia: 29 de maio
Cine: Nikkatsu
Assunto: Drama
Duração: 80 minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Jo Shishido, Hi-

deaki Nitani, Hideo Murata
Chieko Matsubara, Mari Shiral
ki e outros — Diretor: Hiroshi
Noguchi — Entrecho: Iwo Ya-
mazaki — Fotografia: Yoshiro
Yamazaki (outubro, 1963).

«COM QUAL DOS DOIS?»
(I'd Rather Be Rich)

Produção: Universal (ameri-
cana) eastmancolor

Distribuição: Universal
Estréia: 31 de maio
Cines: Ipiranga e Astor
Duração: 96 minutos
Assunto: Comédia
Censura: Livre
Orientação Moral: Com obje-

ção a crianças
Intérpretes: Sandra Dee

Robert Goulet, Andy Williams!
Maurice Chevalier, Hermione
Gingold, Charlie Ruggles, Gene
Raymond, Allen Jenkins e ou-
tros — Produtor: Ross Hunter
— Diretor: Jack Smight — En-
trecho: Oscar Brodne e Norman
Krasna — Fotografia: Russell
Metty (outubro, 1964).

«AMBIÇÃO DESFEITA»
(Anssatsu)

Produção: Shochiku (japo-
sa) grandscope

Distribuição: Shochiku
Estréia: 15 de maio
Cine: Nippon
Assunto: Drama
Duração: 106 minutos
Censura: 18 anos
Intérpretes: Tetsuro Tamba,

Keiji Sada. Shima Iwashita, Ei-
ji Okada, Ke Kimura, Tomotsu
Hayakawa e outros — Produ-
tor: Hisao Yamauchi — Dire-
tor: Masahiro Shinoda — Entre-
cho: Nobuo Yamada — Foto.
grafia: Masao Kosugi (julho,
1964).

«O HARÉM DAS ENCRENCAS»
(John Goldfarb, Please Come

Home)

Produção : Steve Parker - J-
Lee Thompson-Fox (ameri-
cana) cinemascope e core?

Distribuição: Fox
Estréia: 27 de maio
Cines: Marrocos e Olido
Assunto: Comédia
Duração: 96 minutos
Censura: 14 anos
Orientação Moral: Com obje-

ção a menores
Intérpretes: Shirley MacLai-

ne, Peter Ustinov, Richard Cren-
na, Jim Backus, Scott Brady,
Fred Clarck, Wilfrid Hyde-Whi-
te, Harry Morgan, Jerome Co-
wan, Jackie Coogan e outros —
Diretor : J. Lee Thompson —
Entrecho: William Peter Blatty
Fotografia: Leon Shamroy (de-
zembro, 1964).

Comédia que procura ridícula-
rizar o Departamento de Esta-
do norte-americano, a equipe
de futebol «rugby > da Universi-
dade de Notre-Dame. e, princi-
palmente, o rei Hussein, da Jor_
dânia. Tudo, porém, é feito com
tanto mau gosto, no estilo de
palhaçada, que quem cai no ri-
diculo são os próprios atores,
que se prestaram a um espeta-
culo deprimente e desenxabido,
sem a menor graça. É pena que
tenham gasto tanto dinheiro
para um resultado tão desastro-
so, que não paga sequer o tem-
po que se perde no cinema pa-
ra assisti-lo.

(Cont. na pág. seguinte)

CINE - REPÓRTER
em seu

31. ANIVERSÁRIO
Homenagem da

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA HAWAY LTDA
cinemas: HAWAY — REGINA — MIAMI — BARÃO — CLIPPER
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Relação dos Filmes lançados em Maio de 1965
«TARA DIABÓLICA»

(The Sadist)

Produção: Fairway-Intcrna-
tional (americana)

Distribuição: Pel-Mex
Estréia: 24 de maio
Cine: Scala
Assunto: Drama
Duração: 90 minutos
Censura: 21 anos
Orientação Moral: Desaconse-

lhâvel
Intérpretes : Arch Hall. Ri-

chard Alden. Marilyn Manning,
Don Russel c Helen Hovey —
Produtor: L. Steven Snyder —
Diretor: James Landis — Foto-
grafia: William Zsigmond

Drama em torno de um indi-
viduo sádico e uma jovem c
meiga professora. A fita foi
proibida cm vários Estados nor-
te-americanos e na Inglaterra

«HONG KONG. PORTO
DO INFERNO j>

(Heisser Hafen HongKong)

Produção: Rapid Film (Muni-
que^-Cineproduzione Asso-,
ciato (Roma) síereorama c
eastmancolor

Distribuição: Royal Filme
Estréia: 31 de maio
Cine: Marabá
Duração: 103 minutos
Assunto: Drama
Censura: 18 anos
Orientação Moral: Desaconse-

lhâvel
Intérpretes: Marianne Koch,

Klausjurgen Wussow, Domini-
que Boschero, Brad Harris. Do-
rothée Parker, Cario Tamber-
lani e outros — Produtor: Wolf-
gang Hartwig - Diretor: Jorgen
Roland — Entrecho: Gerd Chris-
toph — Fotografia: Klaus von
Rautenfeld (1962).

Drama de espionagem, que
tem Hong-Kong por cenário e
gira em torno de um repórter
que descobre uma sinistra rede
de espionagem e vê-se alvo da
mira da mesma.

Novo Casamento de
Angie Dickinson

A atriz Angie Dickinson, que
dizem ser dona do mais belo par
de pernas dos Estados Unidos,
casou-se em segundas nupeias
com o compositor Burt B'acha-
rach Jr.. Angie tem 33 anos. e
Burt. 37. O casamento foi em
Las Vegas.

TÍTULOS E PROCEDÊNCIAS DISTRIBUIDORES

ABSOLUTAMENTE ERRADO! (inglesa)  Metro-Goldwyn-Mayer
AMBIÇÃO DESFEITA (japonesa)  Shochiku
ATORAGON (japonesa)
CALTIKI, O MONSTRO IMORTAL (italiana)
CARTA QUE NAO FOI ENVIADA (russa) 
CASTA SUZANA (A) (espanhola) 
COM QUAL DOS DOIS? (americana) 
CORAÇÕES FERIDOS (americana) 
DEMÔNIOS DA PISTA (americana) 
ESPADACHIM VINGADOR (italiana) 
ESTIRPE DOS MALDITOS (inglesa) 
GAROTA DE BUBE (italiana) 
GIGANTE DA CAVERNA SINISTRA (O) (americana)
GIGANTES DO CÉU (iaponesa) 
GINETES INTRÉPIDOS (americana) 
HARÉM DAS ENCRENCAS (O) (americana)
HONG KONG. PORTO DO INFERNO (alemã) ....
JOVENS E SELVAGENS (americana) 
LILITH (americana) 
MINHA RUIVA ADORADA (alemã) 
MORTE EM TRÊS TEMPOS (nacional) 
MULHER DE PALHA (A) (inglesa) 
MY FAIR LADY (americana) 
PIEDOSO LADRÃO (O^ (francesa) 
PLANO DE CASAMENTO (japonesa) 
PORTA DAS SETE CHAVES (A) (alemã) 
PROCURA-SE UM HERDEIRO (japonesa) 
REIS DO FAR-WEST (OS) (americana) 
ROBIN HOOD DE CHICAGO (americana) 
ROLLS ROYCE AMARELO (ancrlo-americana)
SANSAO E A RAINHA ESCRAVA (italiana)
SEGREDO DA LOURA NUA (argentina > 
SOL SOBRE A LAMA (nacional) 
TARA DIABÓLICA (americana) 
TATUAGEM (A) (japonesa) 
TESTEMUNHA DA INOCÊNCIA (iaponesa) 
TRÊS ESTUDANTES DIVERTIDOS (japonesa) . . ..
ULTIMO DUELO (O) (iaponesa) 
VALENTES E INDOMÁVEIS (mexicana)
VINGANÇA (A) (iaponesa) 
VIRGEM ASSASSINA (japonesa) 
VJVER A VIDA (francesa) 
ZORRO E OS TRÊS MOSQUETEIROS (italiana) . . .

RESUMO
ÁUREA FILMES . . .
ART FILMES
COLÚMBIA
CONDOR FILMES . .
EMPRESA NIKKATSU
EMPRESA NITERÓI .
FAMA FILMES
FOX
METRO-GOLDWYN-MAYER
PARIS FILMES 

2
1
3
1
2
2
4
1

Toho
RoyalFilmes
Áurea Filmes
Condor Filmes
Universal
Universal
Universal
Royal Filmes
Metro-Goldwyn-Mayer
Art Filmes
Fama Filmes
Toho
Metro-Goldwyn-Mayer
Fox
Royal Filmes
Royal Filmes
Colúmbia
Royal Filmes
U. C. B.
United Artists
Warner
Fox
Shochiku
Royal Filmes
Toho
Colúmbia
Warner
Metro-Goldwyn-Mayer
Royal Filmes
Pel-Mex
Pel-Mex
Pel-Mex
Empresa Niterói
Empresa Nikkatsu
Shochiku
Empresa Nikkatsu
Pel-Mex
Empresa Nikkatsu
Shochiku
Paris Filmes
Fama Filmes

PEL-MEX
ROYAL FILMES .
SHOCHIKU
TOHO
U. C. 
UNIVERSAL . . .
UNITED ARTISTS
WARNER 

TOTAL

LANÇAMENTOS QUANTO A PROCEDÊNCIA

ESTADOS UNIDOS
JAPÃO 
ITÁLIA
ALEMANHA . . .
INGLATERRA . . .
BRASIL
FRANCA 
ARGENTINA . . . .
ESPANHA 

12
11

5
3
3
2
2
1
1

MÉXICO
RÚSSIA

TOTAL

7
4
3

j
2

43

42

CO-PRODUÇOES

ANGLO-AMERICANA

Amplie o campo de suas informações, defendendo ç>s seus melhores

interesses. Tomando hoje mesmo, uma assinatura de «Cine-Reporter».

— 44 CINE.REPÓRTER Maio - Junho, 1965

-^P^p**""***



WfcwaçBgaw^rçuw "1

<&m® l| <s @ (ü i? 53 no d @ ia
EQUIPAMENTOS DE SOM E PROJEÇÃO

#•

IND. PRECISÃO COMERCIO
S. A.

TUDO PARA
ESTÚDIOS

E CINEMAS

Rua México, 11 • Conj. 202
Teleforr: 52-1473

RIO DE JANEIRO

R. Cons. Nébias, 263, 2.o and.
Telefone: 34-8771

SÃO PAULO

EQUIPAMENTOS DE
SOM E PROJEÇÃO

¦¦¦¦¦¦¦Iincol
IND. CINEMATOGRÁFICA

ORION LTDA.
Fábrica (Prédio Próprio)

Avenida 7, Cidade Industrial
Telefone: 4-2568

Escritórios:
Rua Curitiba, 702 - Conj. 8/10

Telefone: 2-2686
BELO HORIZONTE - M.G.

. 'REVISTAS-JORNAIS

I Grafica

V l • » l T » O A

q i stu irixyxt 93 <o»r 54 xo* s vouto
s "catálogos"

Faca de CINE
REPÓRTER o
arauto do suas rei-
vindicacões.

RTailPi

SOLIDUS
SÍMBOLO DE UM
BOM ESPETÁCULO

EMP. CINEMATOGRÁFICA
P AT H É

Ind. Comércio Ltda.
Rua dos Andradas 486/492

Fone: 34-1260
São Paulo — Brasil

Emprêsa Cinematográfica

TRIUMPHO
Canteruccio & Lamanna

É§fp
¦ l*^TJPf

mm
Fabricantes dos Equipamentos
Cinematográficos TRIUMPHO
Projetores de 35 mm. - Para
todos os sistemas de Projeção

Acessórios em geral
LOJA:

R. Triunfo, 194 Fone: 34-1916
Fábrica; R- Duarte de Azevedo
n.9 686-Fone 3-8821 - S. Paulo

EMPRESA FORNECEDORA
DE CINEMAS

ERNANI DEL CARLO

TUDO
PARA

CINEMA
Rua do Triunfo, 173 - l.o and-

Fone: 37.^98
SÃO PAULO

DIVERSOS

lO.o ANIVERSÁRIO !!!...
agora também

DISTRIBUIDORA
CINETÉCNICA
TIIIERSOV

' MB l(*ãST^^,'UA PADCE JÁIO OAS1A. S4 \

| *|ffiSnEj| J^>BELO HORIZONTE/

THIÉRS T. B. CONSELHO JR.

FILMS 16 m/m Sonoros

A mais variada fiimatéca
GRÃTIS : Reforma grátis nos
projetores dos fregueses que
alugarem filmes mais de 6

meses
Peça listas sem compromisso.
Observe; NOVO ENDEREÇO

POLTRONAS
PARA CINEMA

TAPETES E
TAPEÇARIAS

EM TODOS OS CINEMAS
OO 3RAS5L

O mais tradicional fornecedor
dos maiores exibidores

IND. TAPETES ATLANTIDA
S. A.

R. Voluntários da Pátria, 596
Tel.: 35-7479
SÃO PAULO

ESTÚDIOS E
LABORATÓRIOS

ALUGUEL
EQUIPAMENTO
CINEMATOGRÁFICO

REFLETORES
COLORTRAN-SUN-GUN

CÃMERAS 35 m.m.
MITCHEL-TOBIS
ARRIFLEX-EYMO - etc.

HONÔRIO MARIN

RUA BENTO FREITAS. 254
FONE: 37-7787 - S. PAULO
Domingo — 6-12-1964

FILMETECNICA
S/A

LABORATÓRIOS
CINEMATOGRÁFICOS

Especializado em Legendas
Sobre - impressas

Rua São Luiz Gonzaga, 2085
s. 201/2

Telefone;
RIO DE JANEIRO - BRASIL

TITRA - FILM
DO BRASIL S. A.

Impressão de diálogos em
filmes cinematográficos

Laboratório;
R. S. Luiz Gonzaga, 1713-sobr.

Escritório:
Rua Alcindo Guanabara, n." 24

S. 1114

RIO DE JANEIRO - GB

I
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GUIA DO
COMPRADOR
"SUPER LUXOR"

Double Face
A melhor tela pnra
cinema do MUNDO* *

Visibilidade perfeita em
qualquer angulo* *
PATENTEADA• •

30'7c mais luminosa
* *

Desenho original devidamente
estudado para projeção* *

reduz a amperagem* »
eeonomisa carvão
automat Icamente* *

EXIJA do seu revendedor
«LUXOR»
DOUBLE FACE• *
«LUXOR»

TELAS DE CINEMA E
ELETRÔNICA LTDA.

Rua Guilherme Maw. 71
Telefone: 35 9541

SAO PAULO — BRASIL

COMPRA-SE
UM RETIFTCADOR DE

SELP.NTO. USADO DUAS
VEZES HO AMPÊRES

2*20 VOLTS
Tratar com Padula

Cine Excelsior, Rua 4 n.f 1129
Cx. Postal n." 94 - Tela.: 3035

e 2575
RIO CLARO (S.P.)

COMPRA-SE
POLTRONAS USADAS DE
MADEIRA E ESTOFADAS

Propostas para
«Cinema» Caixa Postal 30.555

São Paulo (S.P.)

COMPRA-SE
PROJETORES DE 16 M/M.

usados
MUDOS E SONOROS

Propostas detalhadas para
cCinema» - Cxa. Postal, 30.555

São Paulo (S.P.)

VENDE-SE
EQUIPAMENTO COMPLETO

DUPLO SUPER-SIMPLEX
Usado, em ótimo estado
Tratar com «Cinema»
Caixa Postal 30.555

São Paulo (S.P.>

ASSINE, LEIA
E DIVULGUE

CINE-REPÓRTER

LfVIO BRUNI SOFRE PREJUÍZOS DE
6 E MEIO BILHÕES DE CRUZEIROS
Descoberta no Rio uma quadrilha que falsificava ingressos
para os cinemas da cadeia Bruni — Presos os implicados —
Deram prejuízos de mais de três milhões diários durante

mais de seis anos

Foi descoberta pela polícia
carioca uma quadrilha de fal-
sari s que deu um prejuízo à
rede de cinemas Bruni de mais
de seis bilhões de cruzeiros,
dado que a falsificação de in-
gressos vinha sendo feita há
mais de seis anos, com o pre-
juízo diário de ma s de três mi-
lhões de cruzeiros.

Uma denuncia ao empresário
Livio Bruni levou a p.lícia do
Rio a localizar a tipografia
clandestina utilizsda pe^os fal-
sãrios, num quarto do aparta-
mento 302 da rua Cabuçu, io0,
no Engenho Novo, assim como
a prender alguns dos principais
envolvid s, que são Joaquim
Virgulino da Silva e Antônio
Antunes, ambos suspeUos de
chefiarem intelectualmente o
bando, que, segundo a polícia
acredita, se compõe de ma-s de
50 pessoas.

Foram apreendidos ingressos
falsificados nos cinemas íris,
Scaia, Coral, Roial, Carus; e
Eiuni Copacatana, sendo as
respectivas bilheteiras acusa-
das de cumplicidade. O número
de um teieione, escrito em uma
escr vaninha do gerente dos
cinemas Scala e Coral, permi-
t:u a localização da tipografia,
cnde foram encontradas fouo-
grafias, f tocópias e matrizes
de bilhetes verdadeiros, além
de grande quantidade de talões

de ingressos falsificados.
A t pografia pertence a Au-

reo Lima de Souza, que não se
encontrava no local à hora da
diligência. Os bilnetes, depois
de impressos, eram entregues
a Milton Prates Leal, antigo
gerente dos cinemas Br.tânia
? Rica mar. Este os passava a
Manuel Gonçalves de Almeida,
amigo do sr. Brun. e proprie-
tário da boutique |La Femme",
instalada no mesmo prédio do
cinema ópera, o qual fazia a
distribuição. Os bilhetes eram
quase perfeitos, faltando-lhes
apenas a picotagem.

Os presos confessaram vir
agindo há ma s de seis anos e
que os prejuízos diários que da-
vam à empresa Lívi: Bruni
eram superiores a três milhões
de cruzeiros. As diligências
prosseguem a fim de se escla-
recer perfeitamente toda a
trama.

Os acontecimentos acima
narrados redundaram, como
ser a de esperar, em algumas
modificações nos altos quadros
da empresa exibidora que c?n-
trola o circuito Bruni. Uma de-
Ias, o afastament" do superin-
tendente da empresa, sr. Os-
waido Aguiar Neto.

Aproveitando .. oportunidade,
devemos registrar a virgem do
sr. Livio Bruni e famíl a para
a Europa.

ENTREGA DOS PRÊMIOS «SACIS»
Realizou-se dia 21 de junho

coirente, no Teatro Municipal.
a solenidade de entrega dos
«.Sacis», concedidos pelo jornal
«Os Estado de S. Paulo» aos
que considerou os melhores,
era cinema e em teatro, relati-
vãmente ao ano de 1964.

Foram os seguintes os pre-
m.ados: ir.elhor filme: «Noite
Vazia»; melhor produtor: Luiz
Augusto Mendes, por «Deus e
o Diabo na Terra do Sol»; me-
lhor diretoi: Walter Hugo
Khoury. por «Noite Vazia»;
melhor roteiro a Paulo Crsar
Se-ra;enl, pelo filme «Porto de
Caxias»; melhor f o lograria:
Lu.z Carlos Barreto e José Ro-
sa, por «V das Seca »; melhor
cenografia: Carmelio Cruz e
Paulo Bandeira, por «Pluft, o
Fantasminha»; me"hor comen-
trro musical: Antônio Carlos
Jobim. em «Porto das Caixns»;
melhor montagem: I«raar Pôr-
to em «O Quinto Pode**-»:

No setor interpretativo, os
melhores fora*n os se^u"ntes:
ator: Mário Benventi (Noite
Vazia); atriz: Odete Lara (Noi-

te Vazia); coadjuvante mas-
culino: Maurício do Valr (Deus
e e Diabo na Terra do F*ol) ;
coadjuvante feminino: Mari a
Wood ward (Noite Vazia).

Foram também premiados:
melhor documentário em longa
metragem: «Silêncio Branco-*,
de Geraldo Junqueira de Oli-
veira; e melhor '"cument"'- o
em curta metragem: «Arte
Cabocla \ de Lirra Barreto.

No setor do cinema estran-
ge.ro, foram premiados: me-
lhor filme: «Trinta Anos Esta
No te», de Louis Malle França;
melhor ator: Maurice Ronet.
por seu trabalho em «Na Gló-
ria, a Amargura», dos Estados
Unidos: Foram também conce-
didos prêm os espe?iais a «A;-
s m Amam os Vencidos», de
Yasuki Chiba, e «Todas Elas
s"o Esposas», de Massanori
Kakei ambos do Japão. Um
prêmio especial foi, f nalrrente.
concedido a Greta Garbo. pelas
«reprises» de seu fesfval e nor
sua carreira e contribuição
se-~«. paralelo na história do
cinema.

MORREU A ATRIZ
JUDY HOIXIDAY

Faleceu dia 7 de junho, ent
Nova York, a atriz Judy Hol-
liday, que desaparece aos 42
anos de idade, vítima de um
câncer, contra o qual lutou, de-
sesperadamente, nos ú"timos cin-
co anos. Judy, que ganhou um
«Oscar» da Academia, em 1950.
pela sua interpretação no filme
«Nascida Ontem», realzou bri-
lhante carreira no teatro e no
cinema- Entre seus últimos fil-
mes estão «O Cadilac de Ouro».
«A Costela de Adão» e «Da Mes-
ma Carne».

Legião de decência
protesta contra o

umbigo de Kim Novak
Curioso protesto foi apre-

sentado pela famosa Legião de
Decência, dos Estados Unidos,
contra a atriz K:m Novak que,
no filme «Beija-me, Idiota»,
aparece com o umbigo de fora.

Também em algumas clda-
des do Sul dos Estados Uni-
dos, o filme de Billy Wilder
suscitou protestos, chegando os
mais exaltados a ameaçar de-
predações nos cinemas, ale-
gando que Kim Novak era um
mau exemplo para as jovens
que se vestiam de <rcow-glrl»,
como a atriz mas que não se
atra viam a exp-r o umbigo.

Casa-se a ex-esposa de
Richard Burton

A atriz Sybil Burton. de 36
anos, há pouco divorciada do
ator Richard Burton, casou-se
dia 14 de junho corrente com
o cabeludo cantor e instru-
mentista Jordan Chrstopher.
rio 24 anos. numa cerimô*1*»
realizada discretamente, e ini-
ciaram uma lua de mel relâm-
pago. já que o noivo tem com-
promissos a cumprir. po's é
líder do conjunto «Os Selva-
gens», que toca na boite «Ar-
thur».

Cinema de arte no Rio
ínaugurou-se dia 14 de maio,

no Rio, o Cinema de Arte que
o produtor Jaci Camps ins.a-
lou no Teatro Santa Rosa. En-
tre suas apresentações figura
uma seqüência de "Escândalos
Ro ir anos" famosa comédia de
Eddie C~ntor. e "Paisá", de
Rossell ni, um dos clássicos do
neo-realismo italian -.

Hospitalizado o ator
Curd Jurgens

O ator alemão Curd Jurgens.
atacado de violenta "c^ericia. foi
internado no Hospital Anjrlo-
Í*>»rte-Ampr!cann de Nice, sendo
S3u estado, porém, cons"derado
satisfatório por seu médico.
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ALLIED AKTISTS
IH> BRASIL, INC.

i_J I i i

Rua Vitória, 22 1 - l.o Am
Telefone: 36-6585

SÃO PAULO

FOX FILME
DO BRASIL S. A.

CENTURY-FOX

Rua Joaquim Silva. 08
Telefone: 22-1820

RIO Í)E JANEIRO - OB.

PARAMOUNT FILMS
OF BRAZIL. INC.

Çpammoiuit
*_, •'*»j£pictiuvs.

J~ _2__

Rua Desem b. Viriato, 16
Telefone: 22-5070

RIO DE JANEIRO - OB.

CINEDISTRI LTDA.

.dííedrstri

Rua do Triunfo. 134 - l.o And.
Telefone: 37-1 1X3

SÃO PAULO

IRENE
CINEMATOGRÁFICA LTDA.

Rua dos Andradas, 480
Fone 84-73(58 (chamar)

SÃO PAULO

^_l _^_^ \ *

Rua do Triunfo, 17::. l.o and.
Sala Tels.: 35-1285 —

36-4379 e 35-7059
SAO PAULO

/JletroA
WWW" 1

^*^_ __^

___#3^__.__P_L__k - '^.

n?t4____í?v

Travessa Serrador, 2 - S.o
Telefone: 22-9890

RIO DR JANEIRO - GE.

PRINT FILMES LTDA.

!

Rua Vitória, n." 14o
Fone, 33-2368
SÃO PAULO

PRINT FILMES!

Rua dos Andradas. 241
Conjunto 10

Telefone: 33-532S
SÃO PAULO

COLUMBIA PICTURES
OF BRASIL, INC.

h

R. Alcindo Guanabara. 24-1.o
Telefone: 22-1990

RIO DE JANEIRO - GB.

PAM FILMES S.A.

___ ^^~B __^ ~,

Largo Paisandú. 132 - 3.o
Telefones: 37-0090 e 35-3273

SÃO PAULO

Produções cinematográficas

HERBÍRTR1CHIRS

Rua Conde do Bomfim, 1331
Telefone: 58-4455

RIO DE JANEIRO - GB.

PKOD. DISTR. E IMP.
FAMA FILMES LTDA.

*flrí#VW
V

Rua do Triunfo, 134 - 2.o and.
Telefone: 34-9272

SÃO PAULO

U. A. OF BRAZIL. INC

XI NITED*
J-RTISTS*

R. Álvaro Alvim. 52 - 2.o and.
Telefone: 42-4010

RIO DE JANEIRO - GB.

RAXK FILMES
DO BRASIL S.A.

"^——^^^^"^ ^^^__^_^^T

SHOCHIKU FILMS
DO BRASIL LTDA.

Mi

Av. Rio Branco. 311 - 12.o
Telefone: 22-6516

RIO DE JANEIRO - GB.

UNIVERSAL
FILMES S.A.

Rua Senador Dantas, 76
Telefone: 22-2050

RIO DE JANEIRO - GB.

J£|*
Rua Senador Feijó, n." 30

9.? andar - sala 903
Telefone: 37-2239

SÃO PAULO

LTDA.
UBAYARA
FILMES

• Rua dos Andradas, 345 - sob.
Fones: 37-6S52 e 37-0056 ,

SÃO PAULO

WARNER BROS. FIRST
NATIONAL SOUTH
FILMS, INC.

vrr;
^

Rua Senador Dantas, 19
Telefone: 22-5100

RIO DE JANEIRO — GB.

((Hme|)

Distribuidora em 16 mm
para o R. G. do Sul

.^aldas Júnior, 20 — Con-
junto 13 — l.o andar

fones: 5314 e 5315

Porto Alegre R. G. S.
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EMPRESA CINEMATOGRÁFICA TRIUMPHO
Canteruccio & Lamanna

Loja e Escritório: Rua do Triunfo, 194 - Rua dos Gusmões, 147 - Tels. 34-1916 - 36-5493
Fábrica (Prédio Próprio): Rua Duarte de Azevedo, 680 686 - Tel. 3-8821

SÃO PAULO — BRASIL


