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Quanto ás musicas para os tres
dias de folia houve de todos os
typos. "Aurora, Aurorai" e "Helena, Helena!" são dois authenticos successos]
Vimos também uma porção de
frevos pernambucanos, todos elles
fadados a vencer. Você sabe, aquelIa tropa é bôa de verdade no Maracatú, no frevo e na marcha.
Lembro-me ainda daqüella gravação sua que dizia:
"Em
Pernambuco, "seu" carioca
que bom é o Carnaval!".
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Entre as scenas do seu novo film
that Night In Rio (ex-Road To Rio)
para a FOX, Carmen Miranda lê a
reportagem desta revista sobre o seu
primeiro trabalho em Hollywood,
em nossa edição de 24 de
Setembro ultimo.
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E o Francisco Alves obteve o
1.° logar no concurso, nesse mesmo anno, com "Ui, que medo
eu tive!", marcha também pernambucana. Tenho lido as noticias da filmagem do seu novo
"Road
film
to Rio". Espero que
os "sabidos" não arranjem outro titulo como fizeram com o
"Rumo á
America do
primeiro:
"Rumo
Argentina",
á
Sul",
finalmente "Serenata Tropical"...
Aguardarei ansioso o lançamento
de "A' Caminho do Rio", que
dizem não tratar-se de uma in"Torturas
lamia como
de uma
alma", a maior calumnia levantada por Hollywood á nossa "Cidade Maravilhosa".
Finalizo, enviando-lhe meus votos de felicidades e desejando que
faça miritos e bons films. "We
have" balangandans !
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(De Knéas Viany, esDecial
A SCENA MUDA).

para

Minha bôa Carmen :
Aqui, do nosso querido Brasil, quando morremos
de saudades suas por oeeasião tios festejos de Momo,
tomo a liberdade de dirigir-lhe estas linhas. Sabe por
Assisti á "Serenata Tropical" (que traqual motivo? "Down
ducçao para
Argentine Way!") e ainda mais
ansioso fiquei pelo seu regresso. Mas qual o que!...
Tão cedo não a veremos, não é mesmo? Soube que
Lee Schubcrt vendeu o seu contrato á " 20th. Century-Fox" e você está agora ahi em Beverly Hills.
Mande-me um retrato seu autographado, sim ?
O Carnaval não a esqueceu; e o César Ladeira
soube homenageal-a no "Carnaval Gessy", transmittindo as suas gravações. Mas Momo vae sentir saudades da " bahiana bôa ". E nós, que já vínhamos
sentindo, ainda mais sentimos quando uma multidão
alegre e barulhenta encheu às ruas de todas as cidades do nosso Brasil !
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do samba brasileiro,
Ao lado — A famosa interprete
"
A SCENA MUDA ".
noutra pose especial para
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RETRATOS Sônia Mirandc; (capa), Melvyn Douqias (Álbum) etc.
REPORTAGENS — Carta a
Carmen Miranda — Films
.Sertanejos — O namoro
no século passado — Cinema Japonez etc.
CHRONICA — Apreciações
de films pelos leitores —
classiíicação.
^DE
PAGINAS
DIVERSÕES
— Concursos, novidades
de Hollywood,' Notas etc.
DESCRIPÇÃO DE FILMS, Cine-Romance,
biographia.
FLAGRANTES DE HOLLYWOOD — Nova sereia
da
Universal,
estrellas
que surgem, caras novas
etc.
PAGINA FEMININA — A
Moda em Hollywood, Correio dos Fans etc.
SÔNIA

MIRANDA

A capa de nossa presente edição estampa a photographia da senhoriía SONIA
MIRANDA,
um
dos
mais formosos elementos da
sociedade carioca, vencedora no CONCURSO HOLLYWOOD sob o patrocínio do
Pó de Arroz COTY, levado
a effeito pela A SCENA
MUDA no anno passado. A
senhorita SÔNIA MIRANDA
sahiu vencedora no renhido
pleito, como sendo a mais
parecida com OLIVIA DE
HAVILLÀND, dentre as outrás concorrentes inscriptas.
A photo que illustra a capa
é perfeitíssimo exemplar de
Arte Photographico dos studios G. L. Cerri, edifício
Mesbla, desta capital. A'
senhorita Sônia, A SCENA
MUDA renova seus parabens.
O QUE PASSAM NA
CINELANDIA
A

VINGANÇA DOS DALTONS, da "Universal".
O ESTRANHO CASO DO
DR. KILDARE, da "Metro".
TUDO ISTO E O CÉU TAMBEM, da "Warner".
A VIDA É UMA CANÇÃO
"Fox".
(S. Luiz), da
BOCCA NÃO É GARGANTA, da "Paramount".
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Castro, da linha do .P|.„. e a RKO Radio PictureS do

4/tENAMUM
A

mais

antiga,
completa
e
luxuosa
revista
cinematographica
do
Brasil.
Correspondente em Hollywood: — VICTOR SABUNI
PROPRIEDADE DA

Companhia Editora Americana S. A.
Director

GRATULIANO

BRITO

Brasil
pelos
Brasil.

firmar o contrato já sabia
que iria
ser o exhibidor exclusivo dos films
da Companhia que dera ao mundo
a melhor

artista do

anno,-

mas,

ao

iniciar as negociações, ainda ignorava que a sorte o iria ajudar com
tanta vantagem impossível de influir
nas cláusulas do contrato. Evidentemente

esta

circunstancia

vem

be-

neficiar

OS TRABALHOS ASSIGNADQS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES

Rio de Janeiro, 18 de Março de 1941 —N.° 1043

prodigiosamente o circuito
encabeçado pelos dois melhores cinemas do
Capitão:
PLAZA
e
OLINDA.
«KITTY
FOYLE»
foi
uma

. C IM m € N II CaV

A «'RKO"

na

linha

do

Plaza

Uma das mais sympathicas figuras dos meios cinematographicos
do
Districto Federal é o Capitão VITAL Ramos de Castro.
Esse industrial
da arte de passar films já chegou mesmo a ser
promovido por esta revista,
lhe
deu
mais alguns galões, elevando-o ao poáto de Coronel. Conque
tudo, a promoção não pôde vingar perque o Capitão se obstinou,
dentro
de sua modéstia, a não desejar subir de
posto, allegando que outros, mais
velhos do que elle, mereciam essa distineção. Um
gesto mais ou menos
parecido com aquelle do Major Tavora, recusando os bordados de
general
com que a gratidão do Brasil Novo o
quiz homenagear. Desta forma,
todos
os effeitos continua Capitão o nosso distineto amigo Vital
para
Ramos de Castro, embora com geral sentimento de todo o seu
exercito
de admiradores. Na verdade, o Capitão tem
ganho batalhas memoráveis
graças ao prestigio pessoal e estratégia que os trez galões já lhe deram.
Uma dessas luetas elle acaba de ganhar brilhantemente com o contrato
firmado entre sua Empresa de Cinemas e a Companhia «RKO-Radio
Pictures do Brasil S. A.» representada pelo Sr. Bruno Cheli, seu GerenteGera! em nosso paiz.
Como todos sabemos a «RKO» estava, até ao
anno passado, vinculada á linha Luiz Severiano Ribeiro, em cujos
cinemas
a marca da torre^e irradiação apresentava ao publico do Rio os seus be!lisstmos films. A linha do «Plaza», embora servida
por excelSentes produetoras como a «UNIVERSAL», precisava ainda mais fortalecer seus
programmas, evitando a fatalidade de certas reprises e a exhibição de
pelliculas indigestas tão fora do sabor publico. Desta forma era indispensável
que mais uma grande editora de films de Hollywood entrasse no circuito
do Capitão, com o que poderia este corresponder á
preferencia do publico ás poltronas de seus estabelecimentos diversionaes. O tino do
Capitão, foi, porém, de uma perspicácia notável. Fechou
contrato com a
«RKO-, isto é, com a fabsica de Hollywood,
que ia, dias depois, ser
distinguida com o maior prêmio da Academia de Sciencias Cinematographicas de Hollywood, na pessoa de uma de suas artistas, Ginger Rogers
classificada como a maior artista de 1940. A pellicula
que arrebatou de
Vivien Leighas glorias de 1939 foi KITTY FOYLE,
julgada, pela critica
cinematographica dos Estados Unidos, como um drama
profundamente
humano, capaz de elevar aos pincaros da fama o nome
de uma estrella.
Essa estrella foi Ginger Rogers, que recebeu a noticia da
acclamação,
entre os soluços nervosos da victoria e as lagrimas do seu
mais profundo
reconhecimento. Esta circunstancia,
pois, é digna de nota. O Capitão, ao

agradável surpresa para a temporada da LINHA VITAL, e vem
provar que elle tinha razão: para
que augmentar de patente se jã
vence qualquer batalha com os
galões de Capitão.. . ?
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Trail of The Vigilantes "
foi um dos ulhmos
films
rodados pela
UNIVERSAL
em 1940, estreado nos Estados
Unidos em
fins de Dezembro. Nessa
pellicuh tomam
saliente os artistas ¦ Peggy
parte
Moran
Franchot Tone, Brodericlc Crawford,
Mischa
Auer, Andy Devine e Warren
William
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mesma artista no
"
pape! de
Bar".
bara

tnf

*

— Franchot

Tone, interpretando o
pa"
Pel de
Kansas ", num idillio com
sua namorada num recanto
bucólico
do seu rancho.

4—Mas. .. entre
namorados sempre
ha umas briguinhas, e "
Barbara "
está com vontade de dizer
umas
verdades a " Kansas ".
5 —Aqui

fizeram

as

assim é melhor. . .
o — Confirmado.
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SPENCER

TRACy

PARADO
DRE

PARA

JA*
O

-

ESTAVA
PAPEL

DE

N.° 1043

PRE-

FLANAGAN...

dia

o

interprete

nagan

recordava

Taurog

e

essa

ao

ao

de

sua

estava

que

de

Padre

director
John

productor

passagem

tempo

vida.

Norman
Considine

Desde

preparado

Fia-

para

muito
o

seu

pellicula sobre a Boys Town do Padre
Flanagan, figurou
no pape! de Mayor
Cidade
(prefeito) da
dos
Meninos
o
Ton/
Villone,
jovenzinho
o
no
qual
segundo celluloide, serve como ajudante
technico do director*Norman Tauroq.

papel.
E'

interessante

notar

que na nova sebraços abertos

quencia de Com os
Somos todos irmãos — O' Neill desempenha uma parte importante ao lado de
Spencer Tracy.

O

ultimo

e Virgínia
Mayer

é formado
Cents a

sorio),

Busby

que
Culver City

em

que appapor John Shelton

Grey, no film Metro-Goldwyn-

Four

Word

Berkeley

com

(titulo proviesta' dirigindo
de

producção

B.

P.

Fineman.
Shelton é o jovem e talentoso actor
que
tão rapidamente venceu em Hollywood,
e em tão curto espaço de tempo conseguiu
ter nos seus braços actrizes das mais bonitas
na terra do cinema, como Lana Turner
(em Dois contra

o mundo),

Ann

(em

e,

Rutherford

finalmente,
Inicia-se

Certa noite elle e Tracy foram até a
casa de Monsenhor Kashen, capelão de
Sing Sing durante trinta annos,
pedir ao
venerando representante de Deus alguns
conselhos e detalhes sobre como melhor
poderia (O' Neiíl) desempenhar aquelle
ciffici! papel, pois era a primeira vez
em
que elle o tinha na sua
longa
carreira
artistica.

e,

não

os

Taylors
é

junta

Mary

bellissima

logo
era

desses
um

ciumenta)
Grey.

na

carreira,

o veremos

barrando

e os Tyrones

como

galã... O
bonitinhos.. . Mas, a

grande dote de arte.

???
studios

Os

annunciam

A palestra entre os tres
(alias, entre os
dois, pois Tracy o que hzlà erd simplesmente
escutar,
como
legitimo
curioso
que sempre foi em assumptos que pudessem
interessar-lhe de qualquer forma...)
durou horas, nas quaes Monsenhor
Kashen
deu a 0'Neill valiosas instrucções e
conselhos interessantes,
que Spencer annotava com admirável precisão mental.
U™ bf;!lo dia foi Tracy o substituto
de
O
I na peça, indicado
(Nci
pelo próprio
role..
Porém, a substituição
continuou em varia performances..

da

Metro-Goldwyn-Mayer

ter adquirido

os direitos

cine-

matographicos

de

Paris,

um dos

anno,

o

grandes êxitos musicaes do
será' intercalado na versão

qua!

The

Last

Time

I

Saw

do futuro

film Lady, Be Good, com Eleanor Powell e Ann Sothern. Cantara' Tony
Martin.

???
Mary

Nash,

estrella

celebre

nos

Andy Hardy's Private Secretary (Se
cretaria
Particular de Andy Hardy) é
annunciado como titulo da nova
producção
da serie
Metro-Goldwyn-Mayer.
Nesta
ultima pellicula fará' o seu esperado debut
cinematographico
a
Kathryn
garotinha
Grayson, que George Seitz promette como
uma nova sensação do canto na tela. O
film começará a ser rodado dentro de
poucos dias, com o elenco de sempre a
saber,
Mickey
Rooney,
Lewis
Stone,
Fay
Holden,
Sara
Haden...
Ann
(E
Rutherford?.. .)

a seguir

Virgínia

auspiciosamente

tardara' muito,

Shelton
isso,

a

Outros dos que foram
addicionados
ao elenco de Inimigo X, a
grande producção Metro-Goldwyn-Mayer' com Clark
e Hedy Lamarr, são Key Lu ke, actor chinez,
e Georges Renevant.

de namorados

par

rece na tela

Sem sabel-o, Spencer Tracy ja' tinha
ensaiado, mais de uma vez, numa antiga
peça de theatro, um papel, que serviria,
POf dssjm dizer, como uma preparação
prévia a' futura interpretação que deveria
ter no cinema, personificando um sacerdote, primeiro
em Cidade do Peccado
e depois em Com os braços abertos.
A peça foi The Lsst Mile. Henry O'
Neill erd o responsável pelo
papel.

II

Outro

PA-

Não se lembrava, mas Spencer Tracy
ha muito tempo que ensaiara o pape!
de Padre Flanagan, com o qua! ganharia
o Premio da Academia, e o qual agora
vae repetir em outra memorável producção
Metro-Goldwyn-Mayer. Somos todos ir"Men
mãos (é o mesmo
of Bo/s Town")
é o titulo deste segundo celluloide. que
é uma espécie ce continuação á celebre
performance de Com os braços abertos,
aquelle
inesquecível
filnr.zinho
simples
mereceu
do
que
publico e da critica as
mais altas expressões de elogios.
A Metro volta a refilmar o mesmo argumento, dentro de um mesmo ambiente
certas alterações, lógico, que differenciam
duas producções diversas. A esse respeito
queremos notar que a segunda destas duas
pellicuias, na qual Mickey Rooney tem
tambem a sua caracterização da primeira,
é feita a pedido unanime expresso
por
cartas vindas de todas as partes do mundo,
o que demonstra naturalmente o
grande
interesse que o grosso publico teve
para
Com os braços abertos e tem agora
para
Somos todos irmãos.
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que foi
recente-

palcos new-yorkinos, e que
mente desempenhou
o papel
de
mãe
de
Katharine
Hepburn
na
producção
Metro-Goldwyn-Mayer
Nupcias de Escandalo,

terá' uma featured part em Somos
todos irmãos, pellicula
actualmente
em
filmagem com Spencer Tracy e Mickey
Rooney. Outro dos
que foram ultimamente
incluídos no cast é Henry O'
Neill. Ha
dois annos, quando foi feita a
primeira

Wallace
Beery
está
em
negociações
com
a Metro-Goldwyn-Mayer
a
para
venda de um argumento,,
lhe
daria
que
opportunidade
de
apparecer
na
tela
junto com sua filha adoptiva Carol Ann.
Diz o popularissimo astro de Dois homens
e uma mulher, Punhos de ferro, e Bamba
do Sertão que os studios já tinham antes
submettido á sua consideração um outro
enredo, que lhe permittia trabalhar com
sua filhinha, o qual trata de um italiano
que adopta uma prooigiosa menina cantora.
De facto
este
é
o
seu caso na
vida
real, pois Ann é possuidora de
excellente voz. Porém, achando
que a
historia era demasiadamente trágica,
preferiu desenvolver elle próprio a sua' idéa.
Assim, creou o seu entrecho, sem duvida
como vem a querer o autor-actor, o
qual
descreve as peripécias de uma
familia
composta de pae, mãe e mais seis filhos,
que andam viajando pelo mundo nurna
casa rodante em petição de misérias. Mas,
como tinham herdado uma
propriedade
em Beverly Hills, para !á se dirigem afim
de tomar posse do que é seu.. . e andam,
andam, andam, sem nunca mais
parar...'
Por fim, param em um logar
que lhes parece mais conveniente e, algum tempo
depois, quando estão para
construir a
sua ha tanto tempo esperada mansão, eis
que se lhes deparam, repentinamente e
para grande desgosto de todos, as constantes rixas com vizinhos, os
quaes lhes
oppõem
toda
sorte
de
difficuldades,
"casos"
¦ eyando os seus
sem importância
ate a policia.. .
"Carol
Ann quer ser actriz, e como
ser
pode
grande actriz, acho eu que é a
melhor carreira
que pode eleger —diz
Beery
Vou fazer todo o
possivel por
ajudal-a, e se
conseguirmos obter uma
adaptação acceitavel
de minha
historia
seria então uma bellissima opportunidade
para ella.
^âro1 Ann estreou no cinema
já em
Mares da China, o inesquecível film
de
Uark Gable, Jean Harlow e do
próprio
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Como conseguiam marido as
meninas do século passado?
Um quesito ao qual vos responde, amáveis leitoras do seculo XX, o próximo celluloide
Metro Goldwyn Mayer ORGULHO. . . . com
Greer
Garson, Maureen O* Sullivan, Ann Rutherford, Marsha
Hunt e Heather AngeS —
alem
de
Laurence Olivier.
Você quer casar commigo?—
perguntou certa vez Laurence Olivier a Greer Garson.
"sim"
"não".
Ella não disse
nem
"talvez".
Não disse tampouco
_ A sua resposta foi tão singular—
tão differente das que costumam
dar as mocinhas ingênuas de hoje
em dia, que são quasi todas as
moças de hoje — que quasi fez
cahir de susto ao galanteador, no
•acto flagrante de soltar os seus
madrigaes á lourissima "irmã" Bennet. Veremos brevemente como foi
tudo isso, nas lindíssimas seqüências
de um film Metro Goldwyn Mayer,
todo sobre a vida de cinco irmãs
que andam, por detraz do casamento e sob o pretexto de casar,
andam atraz de "bons partidos".
"Orgulho" —
Sim, em
fazemos
a apresentação da pellicula, ou,
por outra, uma comedia 100 %
agradável e que deleita do principio até o fim, mas tudo a altura,
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á altura do bom gosto, ja' se sabe,
como Robert Z. Leonard esta acostumado a fazer — em "Orgulho"
sim, Greer Garson, personificando
Elizabeth Bennet, sabe muito bem
"iscar"
que o melhor meio de
um
esposo bem dotado, que neste
caso, no caso de Laurence Olivier,
é um gran-fino orgulhoso, e fazer
com que a leve até ao altar, é usar
dessa technica sorrateira, original,disfarçadamente
atrevida...
passando através de uma displicente
duvida ao acto consummado de
uma adhesão completa.
A acção desta pellicula, que é
baseada num celebre romance comico da famosa escriptora Jane Austen, desenvolve-se por entre os
mais
encantadores
scenarios
da
vida no século XIX. O argumento
"mepassa-se todo em torno dos
thodos", nem sempre bem succedidos, das cinco
irmãs
Bennet,
ao procurarem marido num logarejo onde escasseavam os homens
e os poucos que havia eram infelizmente bons psychologos, que
pensavam muito na vida de casado
e, por isso, resolveram por principio ser refractarios ao matrimônio.
Naquelles
velhos
tempos
era
grande a concorrência
feminina,
"pescar
um otário",
pelo numero, e
como diríamos nós na giria do século
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A encantadora Ann Rutherford, concorrente ao noivado dos rapazes
tio Mim "Orgulho",
que apparecem no
éa " Metro-Goldwyn-Mayer "
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Olivier, o homem em torno do qual zuniam as asas d as
mariposas mais lindas daquella cidade.

XX, zxò problema mais que serio
para as mocinhas tímidas de então.
Como o ideal da mulher sempre foi
e é em toda parte o casamento, para
a solução do seu único problema
na existência, e não raramente da
subsistência tambem, imaginem como
"ellas",
deveriam soffrer
maxime
em se tratando de um "sabido"
typico como mostra ser Olivier...
Porem, não se mediam com essas
difficuldades
apenas as meninas
pobres,- as senhoritas da sociedade
eram da mesma maneira incluídas
no rol das soffredoras que viviam
architectando pianos de conquistas
"blitzkriegs"
e
amorosas...
O mais interessante, entretanto,
é que de cinco irmãs cada uma tinha
um methodo differente para a conquista. Por certo,
"H" todas podiam
contar na hora
com o apoio
incondicional e maternal de Mary
Boland — a qual, permitta-se-nos
este aparte, está no melhor papel
em que ja' a vimos até hoje, de
"mama"
uma
sempre disposta a
aconselhar e sanar certas difficuldades
das
filhinhas
queridas...
como, por exemplo, quando era
convencer
o
namorado
preciso
de que um beijo na testa (na bocea,
não)
eqüivalia
implicitamente
a
um solemne compromisso de casamento... Maureen O' Sullivan...
Ann Rutherford.. . Marsha Hunt. .
Heather Angel... O estratagema
de Elizabeth era a resposta differentemente indifferente, laço certeiro com que conduzir "o
cordeiro" ao sacrificio.
Em oceasioes as respectivas techEm outras,
n|Cas davam resultado.
"peixe-galã"
o.ara que o
picasse

o anzol, ellas recorriam ao mais
excusado dos ardis, qual era levee hypocritamente
mente
mostrar
a pontinha de um tornozelo bem
torneado... e agraciado com umas
meias de seda finíssima,- ou, ainda,
como no caso de Greer Garson,
denotava-se exteriormente a indifferença, meio que ficou sendo considerado
depois como
o
mais
seguro, para casos dessa natureza.
Outras vezes forçava-se
"elle", uma fingida
antipathia por
porque o
desprezado, aquillo que não nos
quer... E, quando fracassavam já
todos os ardis, ainda ficava á mocinha casadpura o recurso de contar aos quatro ventos — com uma
finalidade
naturalpremeditada,
—
mente
que sob qualquer pretexto
recusaria aquelle pretendente, que
tal, que qual...
um subterfúgio
muito velho esse, e que desde Èva
exploram até hoje as suas filhas,
com resultados compensadores, pois
os homens, feridos no seu amor proentão
prio, querem
desfazer a
impressão de que são "rifados",
"bonde"..
e pegam o
.
Trata-se de um entrecho riquissimo em scenas alegres e pittorescas,
ao mesmo tempo em que os diálogos
se desdobram em ambientes authenticos, da época,- uma obra que eleva
o amor ao plano de absoluto
soberano dos corações,
e não
mero passatempo como é considerado nos nossos dias. Quando
o único ideal da mulher erd caçar
um companheiro para o resto da
sua existência. E quando era peccado (mas delicioso peccado) o
( Continua

na pag.
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Janine — MARIKA ROEKK
Conde René — Johannes Heesters
Pierre — Rudi Godden
Bibi — Mady Rahl
Yvette — EIse Elster
Pamion — Erich Ponto
Senhora Pamion — Kate Kuehl
Jean — Hubert von Meyerinck e outros
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Paris, num theatro de revistas, cm Montmartre, Jahine,
Joven e graciosa cantora com
musica nas pernas, isto é, um
"cocktail '
de dansarina e "sonbrette",
tornar-se-ia a
sensa"Moinho
Azul", se não
ção (Ui
fosse a presença de Yveíte, que
também é bpnita c elegante, mas
tem a vantagem de ser "câmaradinha" do director. Ella o chama de Coco e elle faz o que ella
"estrella"
quer. isto é. ser a
da
revista que vae estrear. Janine
ainda é muito moça e pode es>
perar.
Charlotte, outra bailarina, apaixonou-se durante uma "tournée"
pelo joven conde René. de Batier que, segundo ella leu nos
viera
empregar-se
jornaes,
na
loja de musicas Pamion. Conlessa sua paixão á collega Janine, mas não pode pro cura!-o
por
(pie vae viajar novamente. Janine promette a Charlotte que
a vingará, fazendo com que René
fique apaixonado e depois ella
o abandonará. Charlotte concorda com o plano, embora conheça os perigos que offereee a seducção do condo.
Ao apresentar-se na "cova"
do "leão", Janine depara com
a empregada, uma antiga collega que, como boa camarada, a

apresenta
como Marqueza
de
Bastille. A esposa do editor é
dada a grandezas e, ouvindo Janine dizer que é amiguinha de
René, convida a joven aristocrata para a recepção que o casal
ia offerecer, á noite, ao conde.
Assim que o vê, Janine fica desilludida, pois René não é nada
seduetor.
Ella se enganara, porém, pois
o supposto titular era o compositor Pierre Tarin, pianista do
"Maciço
de Ouro" e com quem
René combinara trocar o nome,
no bar, em Montmartre, para
para poder "farrear" a vontade,
em Paris, sem ser incommodado.
Pierre, com essa troca de nome,
poderia apresentar-se ao editor
Pamion e recommendar o pianista Tarin, que era elle mesmo.
Quando Pierre, na recepção, vê
sua "amiguinha" de infância, peIa primeira vez, sente-se perfeitamente aclimatado. E tudo corre ás maravilhas. Pamion fica
empolgado pela musica de Pierre Tarin, tão bem figurado pelo
lalso conde, e quer descobrir o
famoso compositor para publicar a sua revista. Janine, por
seu lado, vê a possibilidade de
brilhar que o destino lhe offerece. Procura Pierre Tarin e naturalmente encontra-se com René
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que, entrementes, se mêttera na
antiga loja de Pierre. Janine e
René apaixonam-se rapidamente.
De bom grado entrega-lhe a partitura de Tarin e Janine corre á
presença do director. Este, desejando apresentar uma novidade, acceita o negocio e, a pedido do compositor, dá o papel de
protagonista a Janine. Sabedora do occorrido, Yvette jura vin-

20.° ANNO —A SCENA MUDA — N.° 1043
com um ataque hysterico, Janine perdera os sentidos e Coco
arrancava os últimos cabellos da
cabeça. O publico já se mostrava impaciente. A "ouverture"
terminara. René ouve a voz da
amada e grita "Janine l" Todo
mundo grita o mesmo nome.
Bouillen aproveita a "bola" e re"Janine
I"
pete insistentemente:
"Moinho
A directoria do
Azul"

wm

mmm.
mwm
WM
H

Üi
mmm

mi
Mm
dippt

mm

WS

¦s

t

Py
..., .,™JB'

immW
Wmm
WBW
mm

'"pypyddpd;

Pddd:

fiMsMSí

¦

.

PP

Widiid yyd
m ¦

HS

:

dd:

dddíyd
':¦'.'¦
yy

MM.;,: _
MS&BíÉÍ

'¦d

mmm

yy :-..-!¦!

ddpy

dP
yyy
yyyy.y

yy

yy

havia offerecido um prêmio de
10.000 francos pelo melhor titulo
para a revista. Entrementes Yvette sumira. O velório sobe e, num
ambiente de absoluta sympathia
do publico, Janine começa a dansar.
René ganhara 10.000 francos
de prêmio com Janine "de que
bra".

M.,iM

P'ê

VI,

py
¦

:•¦:'

y..

mmm
.»
M^

P
5 ddpy%

\
mmmWSfli''r'J
¦'kúfrdíPüií 'i'if' PPr'i,IP.f d-

Wiri

¥
8fâS«

li

waámMmWÊm
"laça"
o
gar-se. Ameaça Coco e
legitimo Pierre Tarin que, gostosamente, lhe facilita o papel
principal. Entrementes, Bibi, amiguinha de Pierre, descobre aquelIa "tapeação", quando encontra
em sua cama o falso Pierre.
Janine defende-se corajosamente, mas tem de soffrer dois golpes sérios. Quando ella está junto a René, a quem continua tomando como Pierre, chega Charlotte, desmascara o falso Pierre
e julga-se trahida por Janine.
Chorosa e desilludida, a joven
dançarina dirige-se a Pierre e,
quando este procura consolal-a,
apparece Bibi, que se suppõe enganada pelo compositor e quer
jogar-se pela janella. No auge
de seu desespero, Janine percebe sua salvação: René chega e
a auxilia junto a Bouillen, rei
da "claque", o qual com cincoenta homens espera na piatéa por um signal de René, quando Janine entrar em scena. Por
detraz do panno de bocea, ha
grande confusão. Yvette cahira
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A VOLTA DE FRANK JAMES
"Nossa

_--,—

MS

Depois de assistir á
cidade", que consideramos uma das
boas obras do cinema (pela intenção e, sobretudo, pela photographia, direcção, emíim, superioridade artistica e technica), é preciso
ser "fan" de verdade para se aturar até ao fim "A volta de Frank
lames".
Ao passo que, com certa difficuldade,
encontramos
adjectivos
para qualificar, sem receio de
errar, aquella realização de Sam
Wood, cuja carreira no "S. Luiz"
foi das mais mediocres, até sob
vaias de uma assistência, que demonstrava não ter capacidade para comprehendel-a (o que observamos no domingo em que a referida cinta foi exhibida) facilmente
encontramos um para a nova apresentação da Fox: detestável.
Oue a Companhia de Darryl Zanuk continua "standardizando" ao
máximo a sua producção e com
isso atirando ás profundezas da
mediocridade directores como Henry King e Henry Hathaway, é
mais do que sabido. O que nunca
pensei, é que a ella adherisse (e de
que modo !) o velho e admirado
Fritz Lang, cuja ausência, aliás
lamentável, datava de três annos.
Vendo "A volta de Frank James" todos os "fans" hão de concordar que seria preferível o grande director esperar por uma opportunidade melhor que a que lhe
offereceu a Fox, para marcar a
sua "reentrée"; a não ser que
algum aperto financeiro lhe difficultasse a vida. . .
Porque, quem procurar na pellicula em commentario o notável
estylista que nos deu "Metrópole",
"Mulher
na lua", "Espiões", "Fu"Vive-se
ria",
uma só vez" e mesmo "Casamento prohibido" — ao
qual só faltou melhor argumento
¦ obras de tão accentuado vigor
artístico, passará pela mais tremenda das decepções.
"arranjada"
Nesta
seqüência
"Jesse
para
James" (que, aliás,
não era grande coisa), perde-se,
desclassifica-se todo um immenso
talento,
anteriormente
reputado
um dos maiores na confecção de
films de "bom cinema". A' parte
esta deficiência, aliás, para um
commentario mais individual que
collectivo, não encontramos em "A
volta de Frank James" méritos para tornal-o, pelo menos, um soffrivel divertimento. Tudo o que
surge aos nossos olhos é convencional, corriqueiro e cacete; desde
o colorido até os interpretes.
Henry Fonda e Jackie Cooper
simplesmente monótonos; a novata
Gene Thierney nada apresenta de
"novo";
Henry Hull e George BarDier procuram divertir; mas na sequencia em que o fazem — a do
tribunal — ha um falatorio dos
diabos a conspirar contra o film,
lembrando aquelles primeiros e
horríveis dias do advento do "tal• "
_cie
.

E. depois

de

"Atire

a primeira

"western"
tem que ser
pedra", um
muito bem feito para agradar. Emfim, esperemos por "When the
Daltons rode".
Cotação: Fraco:
Messias Silva Mendes
Buenos
(Rua
Aires, 176 — Rio
de Janeiro)
?
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Esse film ficará na historia do
cinema como uma de suas mais dujantes e expressivas paginas. Com
elle, o cinema americano se engrandece e se dignifica. E' uma
obra cie tal valor e expressão, que
desafia os elogios oommuns. Nella
se conjugaram todos os esforços
para a realização de um espectaculo
cinematographico de seguro ciiterio
artístico.
A peça de Thornton Wilae**,
"piranque faz lembrar a technica
delina",
poderia ser definida como
"um
resumo da vida do homem,
na sua passagem pela Terra."
Em Grovers Corners, uma cidadezinha do interior onde nada de
extraordinário acontece, os homens
nascem, vivem, amam, soffrem e
morrem,- ali
a existência
nunca
é perturbada por acontecimentos
de maior relevo social ou denota"evolução
dores da
material
da
Gvilisação. E' evidente que, nesse
ambiente, o autor buscou apenas
maior dose de poesia para a sua
obra,
^ pois é flagrante, nella, a
intenção de mostrar que a vida
numa Grovers Corners' só differe
da que se pode viver nas metropo"evolução
les, pela
material" a
que acima alludimos.
A primeira phase do drama de
Wilder( intitula-se :"A vida quotidiana".
Aos nossos olhos surgem, então,
o leiteiro, o pequeno jornaleiro,
as duas famílias vizinhas e os rilhos,
que tomam o seu café ás pressas,
sob incisivos olhares dos pães,
para não perderem a escola...'
E, pouco depois, a noite desce,
com o seu manto sombrio.
Um cochicho, um piano a emittir
sons languidcs, a narrativa de um
pittoresco incidente, pela menina
tagarella, um desilludido a exigir
harmonia musical" num
recinto
sacro.. .
Todos sentem a fascinação exercida pela luz do luar,- que haverá
em outros mundos alem da Terra,
para nos povoar a mente dos mais
bizarros
pensamentos?
Mysterios
da Natureza...
E todos sentem
tambem a necessidade oe fugir ao
szu encanto, tendo em mente o
repouso physico exigido pelo labor
que os espera no dia seguinte.
O espectador se sente aturoido
e ao mesmo tempo fascinado
pelo
rhythmo vagaroso da narrativa de
tudo aquillo, como se estivesse a
ouvir alguém que procurasse lhe
convencer de que a vida do homem
e rotina e banalidade.
A passagem dos tempos vem
mostrar uma nova etapa do destino
daquellas creaturas. Intitulam-na "O
amor e o casamento". A mocidade
vibra de enthusiasmo, apesar das
naturaes incomprehensões surgidas
entre enamorados, que em breve
serão pães de familia.

r.
A

expressão dos pensamentos
agitam
inclusive
toaos,
que
o
oadre, pouco antes dà ceremonia
nupcial,
constitue
um aos mais
bellos mementos do film. A gente
se prende'irresistiveímente'áquellas
idéas, como que procurando unirse espiritualmente aos personagens,
naquelles momentos de quasi soffrimento.
E, com os annos, vêem as desillusoes,
o
fenecimento
de
doces
sonhes e a ronda sinistra da Morte.
E' ahi que se revela a intenção
da obra de Wilder, com a soberba
concepção cinematographica de um
"outro
mundo", onde vae ter, em
sua agonia, a jovem Emiiy.
Considerando-se uma "viva-morta", ella é o único raio de luz num
ambiente lugubre, onde, em vão,
appella para aquelles que a roaeavam
na vida
do
quotidiana
mundo material.
Uma pequenina suggestão fal-a
procurar no passado uma força
aue a induzisse a viver,- tenta
"communicar-se"
com os seus, mas
em vão,- e delia o horror se apodera,
"levada
"para
quando
o outro
munao, imagina que não mais sentira o perfume das flores, não mais
verá a luz do luar, o seu torrão
natal, a sua fazenda e tudo que
"viaa".
dâvâ sentido á palavra
A morte pode ser o ur.ico lenitivo para os que soffrem. Mas —
embora alludindo a uma extranha
"força"
que anima seres humanos
na crença de que ha uma "viaa
eterna"—não é á morte que o autor
convida os seus personagens.
A
volta" ce Emily, para continuar um drama que se repetirá
atravez das gerações, traz, contudo
uma mensagem: o fazer corr^ue
sintamos vontade de elevarmc^ffos
"toao
um pouco ao
dia", com o
amor ás cousas simples,
sem a
de
preoecupação
pensar
se
a
felicidade
authentica
reside
no
passado, ou no presente, ou no
futuro.. .
As liberdades a que se recorreu
para a realização de uma obra cinematographica de execução rigorosamente original, a oesconcertante
e arbitraria forma de "acção", sem
a preoecupação de continuidade
e o narrador que
interrompe-a
varias
vezes,
seriam
censuráveis
em outro film/ .qui servem para
accentuar e transmittir á assistência
a belleza, aliás, a suprema belleza,
philosophica, do thema.
E a unidade artistica do Film não
é prejudicada, porque a direcção
de Sam Wood é magnífica nos minimos detalhes.
A photographia de Bert Glennon
'senso
resuscita um
de composi-

ção", que já julgávamos impossive
á Hollywood,- está pontilhada de
momentos sublimes. Aquelle amanhecer em Grovers Corners, por
exemplo.. .
W E osTinterpretes são"" bastante
provectos, embora o assumpto não
dê muita margem para que este ou
aquelle se sobresáia.
Thomas Mitchel,
Fay
Ba inter,
Beulah Bondi, Guy Kibee, Frank
Craven (o narrador) e Stwart Érwin
aão o que se poderia esperar de
sua habilidade artistica. Surprehendentes são as actuações dos jovens
William Holden
e Martha Scott,ambos se adaptam admiravelmente
bem aos papeis.
Torna-se
difficil
recommendar
"Nossa
film
que per^cidade",
manecerá para sempre na nossa
alma, pelo seu
elevado sentido
humano,- porque, pelo que pudemos
observar durante as suas exhibições,
o grosso publico não soube apreciar devidamente a forma de expressão que o torna uma verdadeira
obra de arte.
Cotação:

—

Excepcional.

Messias Silva Mendes
(Rua Buenos Aires, 376
de Janeiro)

—

Rio

? ? ?
A

LOJA

DA

ESQUINA

Ernest Lubitsch, o famoso director da Metro, demonstrou com
a direcção de "A loja da Esquina", ser o mais humorístico director de Hollywood. Pois com um
simples argumento realizou um
film bem agradável e divertido.
Na verdade, porém, este não foi
o seu melhor film, porque elle
"hits"
já dirigiu grandes
entre
"Ninotschka".
os quaes o recente
onde apresentou uma Greta Gar"A Loja
bo
sorridente.
da
Esquina"
agrada immensamente a todos os que apreciam esse
gênero levemente emocionante ao
mesmo tempo que divertido. E,
além disso, "Loja da Esquina"
apresentou artistas queridissimos
do mundo inteiro, onde a brilhante "estrella" Margaret Sullavan, protagonista de films memoraveis, como "Três Câmaradas", "No Mundo da Lua", "O
ultimo beijo" e tantos outros, reapparece para outro grande triumpho, e James Stewart, embora. menos sensacional do que em
"A
mulher faz o homem , confirmou seu excellente talento artistico. Entretanto, Jimmy merece melhores opportunidades depois de seu estupendo trabalho
em "Mr. Schmit goes to Washington". Em "A loja da esquina" elle cumpriu seu dever de
artista de classe, mas sua capacidade de interpretação é digna
de mais consideração. E os outros artistas que coadjuvaram o
trabalho de Margaret e Jimmy
estiveram optimos. O "achado
foi, porem, o garoto William Tracy. Elle é gozadissimo e promette. Okay, Mr. Ernest Lubitsch

Cotação:

BOM.

Anita

Guidolin

18 de Março de 1941
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um dia feliz para a "PARAMOUNT"
quando um talent-scout descobriu Virginia
Dale. A sereia loura de Charlotte é uma
antiga e conhecida cantora e bailarina. No
seu primeiro film para essa Companhia, intitulado "Buck Benny Rides Again", foi tal
o successo de sua "performance"
que a
Paramount" incluiu-a immediatamente no
cast" de "Dancing on a Dinse", havendo
ainda uma dúzia de outras producções em
que ella apparecerá no decurso deste anno.
Foi

...k¦v"'
!my:M:<m'y
''.

...."

¦¦

¦

EV.

' ryyJ"-'-

'

¦;..;.¦¦ ¦.¦¦¦¦;.¦>"..;

: . Se» *

^^mWmWrWmà^ímWm^^m^^

:

'ifcjjfc;-

§||

20." ANNO

— A SCENA

MUDA

— N.« 1043

14

18 de Março de 1941

WA4A LINDA EJTCELLA €)UE JUCG

A critica refere-se sempre e em
primeiro logar a cada pose do artista distrahido, conforme apparece
na photo, mas nem por isso deixa
de tocar nos actos mais "celebres"
das "stars", que ficaram na lingua
do povo...
Será uma historia sobre os "dizque-diz-ques" de Hollywood, segundo vê uma bella maníaca da
camera indiscreta, a qual também
caminha para o estrellato.
Parabéns, Miss Hussey! Afinal,
vae tornar real uma velha e justa
aspiração !
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"Filhos

CINEMATOGRAPHICAS
de

Brio"

é o titulo deíinitivo em portuguez da producção Metro, originalmente chamada
"Fighting
Sons" e depois intitulada
"Gallant
Sons". No seu elenco de
destaque constam os seguintes nomes: Jackie Cooper, Ian Hunter,
Bonita Granville, June Preisser e
Gail Patrick, dirigidos por Georqe

B. Seitz.

?
Reginald Owen, popular actor
de papeis característicos, desempenha uma parte (Buzz Foster) im"Hullabaloo", film muportante em
sical da Metro-Goldwyn-Mayer.
O selecto "cast" reúne os nomes
de Frank Morgan, Billie Burke, Virginia Grey, Dan Dailey Jr., Ann
Morriss, Leni Lynn, Sara Haden,
Connie Gilchrist, Nydia Westman,
Larry Nunn e outros.
"Hullabaloo"
já foi considerada
uma das grandes producçoes do
anno. Direcção de Edwin L. Marin e producção de Louis K. Sidney.
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Esta e BONNIE BAKER, ao azer sua estreia no cinema, "estrellando" o film óà "Paramount"
intitulado
"O.
You re the Une ,
musical
de
effeito,
com
a
orchestra
grande
Tucker"
Bonnie ia'
producção
erà um nome muito popular
e conhecido em toda a extensão dos Estados Unidos,
deliciosa
vozipela
nha de creança que possue e espalhava por todos os ângulos através de suas
canções em programmas
de radio. Ultimamente sua popularidade cresceu em virtude do successo
de "Oh Johnny"
que ella
canta com muita graça. Dentre as canções
"Oh
que ha no film, está a celebre
Johnny", deforma que
dentro em breve, travaremos conhecimentos com essa nova estrellinha das constellações
de Hollywood'

Ruth Hussey,
ex-annunciadora
de modas femininas e hoje uma
das mais prendadas "players" dos
studios da Metro, conta-nos desde
quando começou a sentir os primeiros desejos de publicar um livro. Desde que escreveu o primeiro artiguinho no jornalzinho da escola que freqüentava na sua terra
natal.
"Foi
um dia de gloria para mim,
esse — recorda a bellissima "starlet" —• e desde então comecei a
ter-me por verdadeira escriptora.
Era uma das collaboradoras mais
assíduas do nosso jornalzinho. . . e
posso, também, affirmar que os
meus artigos estavam entre os melhores publicados por todo o collegio. Eram lidos com elogios peIas minhas collegas. Ás vezes eu
ficava até altas horas da noite,
para ver se conseguia uma idéa
para o dia seguinte. Comquanto
me faltava com freqüência a ins"fiquei na
piração, nunca, todavia,

RUTH

ti U I

VA

EXCRIETOOA

mão". Por fim a idéa chegava, e
no outro dia lá estava eu na redacção — era a própria sala de
aulas — onde o meu professor
corrigia os senões. . ."
"Ao menos,
durante todo o meu
curso, fui eu uma das alumnas
mais applicadas no quanto se refere a publicações e jornaes..."
Agora, parece que Miss Hussey
vae realizar mesmo o seu velho
desejo: escrever um livro. O titulo
não deixa de ser bem insinuante:
"I
See Stars" (Vejo Estreilas). O assumpto prende-se mais ou menos
á forma em que a autora se inspirou.
Certo dia em que estavam sendo
filmadas scenas de "Nupcias de

y

Escândalo" (The Philadelphia Story), producção na qual a actriz
tem um papel de photographa,
ella tirou varias "poses indiscretas" de Cary Grant, Katherine
Hepburn e James Stewart, que são
os protagonistas da pellicula. Agora, a cada photographia juntará
um commentario seu, feito á margem da vida que os astros levam
fora da tela, mas sempre salpicados do sal da ironia e da pilheria. Diz Miss Hussey que já tem
photos e commentarios de mais de
trinta figuras destacadas do
"screen"
hollywoodeano, e pensa
roubar mais poses dessas indiscretas até o fim do anno, para publicar o livro em fins de Março.

Diana Lewis, a jovem e bonitissima Mme. William Powell, recebeu
o seu baptismo de fogo nos studios
pelas mãos dos Irmãos Marx (imaginem !...). Mas não houve nada
de anormal, os "três" fizeram tudo
direitinho. . .
A "brunette" dos studios da Metro, que já vinha sendo notada
por diversos papeizinhos, sem importancia embora, que fez ultimamente, acaba de obter a consa"player" de
gração definitiva de
primeira categoria, encarnando a
heroina de "No Tempo do Onça"
(Go West), ao lado de John Carroll,
e secundando Groucho, Harpo e
Zeppo. E' a única comedia da
"trinca"
para este anno.
Nesta pellicula ella tem opportunidade de pôr á mostra os seus
reaes valores como artista. .. O
único inconveniente que houve foi
ter que aturar os "inconvenientes"
Marx, que não podem ver uma
moça bonita sem ficar irrequietos.
Pobre Diana, calculem, agora, que
a filmagem levou seis semanas!...
O seu papel é o de um garota
que vem do Oeste lá pelos annos
de 1870...
Miss Lewis trabalhou em "Mamãe, eu Quero!", "Andy Hardy
e a Gran-fina (é a gran-fina, por
"Hardy" Rooney se
quem Mickey
apaixona) e, por ultimo, apparece
na producção musical "Divino Tormento", com Jeanette MacDonald
e Nelson Eddy.
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Film

da

«RKO»
dirigido
Garson Kanin

por

Nome original: — «The Kncw Whai
They Wanted», inspirada na obra
dramática de Sidney Howard, vencedora do prêmio Pulitzer.
e adaptação de Renato
de
Alencar.
ELENCO: — Figuras principaes

Traducção

Tony Charles Laughton
Amy Carole Lombard
Joe — William
Cargan
Padre McKee
Frank Fay
Doutor Harry
Carey
-—
Janet Foy
Mildred
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Depois de vários annos de trabalho incessante, Tony Patucci, um
italiano
Estados
vivia
nos
que
rapazito,
conseguiu
Unidos desde
comprar um rancho em Napa, uma
aldeia do 5u!, convertendo essa
pequena propriedade em verdaobtinha
deiro
do
vergel,
qual
a ta!
lucros.
Para
chegar
grandes
triumpho, não conheceu descanso
nem diversão. Plantou vinhedo e
transformando
arvores
fructiferas,
um deserto em oásis de fartura e
prosperidade. Em sua vida de áspero
ou
romances
havia
labor,
não
mulher. Via-as sem intenção de
vel-as, quando ia aos officios religiosos do padre McKee, sympathico
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e bondoso sacerdote que o honrava
com
sua
amizade.
Nunca
imaginou, sequer, que um dia viesse
a enamorar-se de uma mulher e
desposal-a.
Não possuia o typo
capaz de attrair as mulheres: —
era gordo,
mal festo
de corpo,
carão de lua cheia espantosamente
vulgar. Um attributo porém, possuia elle que encantava; era bondoso,
dotado
de
larga
generositrabalhador
dade,
infatigavel, incondicional, obsequiador. Um homem moralmente perfeito.
Um bello dia cheio de sol, veio
trabalhar na fazenda um moço chamado Joe, a quem Tony confiou
o cargo de capataz. Joe era uma
espécie de judeu errante, já havendo
trabalhado
em
todos
os Estados do Oeste e do Sul.
Era solteiro e de physico muito
differente do de Tony. Alto, esbelto, cheio de belleza varonil.
E não podia ver mulher.. .
Tony o admoestava sempre que
o capataz praticava uma de suas
aventuras:
Porque
não
se casa
logo,
homem?
Não fui feito
para o capti—
respondia Joe. — Gosto
veiro
da liberdade, e não quero perdel-a
por nada e por ninguém. Quem
se casa já não é mais livre neste
mundo.
Você é um numero, seu Joe!
E vae ser sempre um vagabundo?
Não dedico amor ou affeição
a cousa alguma, e a melhor forma
é não demorar muito tempo em um
logar. — Fez uma pausa e ajuntou:
— A
propósito, tenho a dizerlhe que vou embora.
Vae embora? — Exclamou
Tony meio aborrecido — Justamente agora que tencionava tomar
umas ferias?.. .
Pode tomal-as.
Irei quando
voltar.
Está certo. Talvez,
quando eu
regressar
você
esteja
pensando
melhor.. .
Joe sorriu da ingenuidade de
Tony que não conhecia bem sua
natureza
de
nômade,
affeito
ás
aventuras por esse mundo a fora.
Contudo, sentia Joe que já
estava tomando tal amizade
a Tony e áqueüa
fazenda, que era preciso dar o fora, o
mais cedo possivel. Estava vendo que,
se
demorasse

í
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mais, não teria animo para separarse de Tony e do logar. Joe tinha
também seus motivos de romance,
uma historia de amor numa encruzilhada
da
vida.
Houvera
uma
mulher que
exercera sobre elle
uma attracção superior á que costumava
haver em suas aventuras
galantes. Ninguém sabia dessa passagem de sua vida. Elle a occuitava
quase revoltado com sua fraqueza.
Tony, cheio de felicidade, com
um terno novo
e umas botinas
que recusavam seus pés, foi gozar
ferias
em
São
Francisco.
Partiu
a
cidadezinha
de Napa onde
para
tinha que tomar o trem. Joe o viu
partir com certa emoção. Volvendose para o cozinheiro chinez lhe
disse:
— Poucos
patrões como esse...
Meditava Joe na sua próxima
partida dentro de um mez quando
o padre McKce
lhe veio falar.
O bom sacerdote o repreendeu
pela falta ao officio divino
no
ultimo domingo, o que ia fazer
também aos moradores do rancho
vizinho.
Enquanto Joe
tomava
conta
da propriedade, Tony descontava o atrazo em S.Fran- J|
cisco.
Encon-

de

18

trando-se com velhos amigos a quem
já não via desde muito, freqüentou
cabarets, bons restaurantes, theatros alegres, gastando e gozando
a vida. Certa noite, num restaurante
italiano, aonde fora a convite dos
amigos, se viu elle inesperadamente
envolvido pelos attractivos de uma
garçonette lindíssima, também italiana. Não se cansava de miral-a,
embevecido, com cara de bobo
apaixonado ainda mais risível do
que a que já possuia. Ao deixarem
o restaurante, todos os seus companheiros riam da tolice amorosa
de Tony, seriamente apaixonado
Amor?
Sim.
Retarpela moça.
dado,
em
atrazo;
ma?
grande
amor. Naquelle coração de homem
retraído para o lado das mulheres,
com a mudança de ares, abriu-se
o alvo indispensável á flexada de
Cupido. E Tony estava profundamente apaixonado. Quanto mais
se passavam as horas, mais o vulto
daqueila
lhe avassalava
pequena
o coração, dominando o inteiramente. Seus amigos quizeram leval-o

Marco

de

1941

«cabarets»
alegres
a
onde elle
esquecesse a visão de Amy
a
caixeirinha mimosa que lhe enchera
o coração,- mas Tony se recusou.
Na manhã seguinte, apenas co...
m.
cinco dias de ferias, Tony resolveu
regressar á fazenda. No momento
em que chegava o padre McKee
conversava com Joe. O inesperado
regresso de Tony lhes causou a
surpresa.
maior
Teria
succedido
alguma cousa? Não ia elle passa;
um mez fora?
Instantes depois tudo se ésclareceu. Tony
voltava
disposto a
casar-se! Ahi foi maior a admiração
dos dois, o padre e o capataz
Que novidade gostosa!
Ficando a sós com Joe, Tony
lhe revelou a grande resolução. Eüa
chamava-se Amy.
Contudo...
não sabia se
ella o acceitaria para esposo. Elle estava apaixona-
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do mas a jovem... Por
yy^^^^y"^^^^^^^-^ despertando a dona do commoEnquanto
isso se passava, no
isso pedia ao capataz que
veio ao quarto reclaMib^l^^
do,
Jr
rancho,
que
sem
coragem de ir á estaadiasse sua partida e o
° barulho que faziam e
jy!
mar
r
esperal-a,
ção
Tony confessava o
IbSÜkI
jxtgjgk
ajudasse a vencer as dif'Jàtir*
não estarem ain- mmfím.
^í
censural-as
pelo
ardil
de que se serj^^mmmr^
ficuldades na conquista
da recolhidas. Enfim, Milly es- .a4ÊÍA HMÉ^
vira para atirair-a jodesse thesouro que seria
a carta, que dizia assim: M
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vem á sua fazenda.
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a felicidade
senhor. Recebi sua jpQ &$à -"Av >..,
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«Querido
Em logar de mandar
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de sua vida.
carta de 18 e tomo »-''?^BÀ3^''^$4Ê
¦
sua photographia,
Tony transformou o
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capataz em secre
Enfim,
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discutirem,
ra Amy. O
foi
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ca.
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çando, O restaurante estava deserto.
O endereço era este: «Miss Amy
Café II Trovatore, São Francisco.»
As jovens, antes de Amy abrir
a carta, olharam com grande curiósidade o estranho envelope. Amy
rompeu-o, por fim, e leu: «Querida
Miss Amy: Comprei um grande
rancho no vale de Mapa, tenho,
muita uva e muito dinheiro, e sou
cidadão naturalizado deste paiz,desejo que nos correspondêssemos
e fossemos bons amigos. Respeitosamente. Tony Patucci. P. S. —
Não sou casado.»
As
garotas gozaram a carta.
Que cousa original! Com certeza
esse Tony era um typo de pouca
illustração, pois a letra era horrive!,
e a redacção peor. Amy, ao primeiro impulso, fez coro com as
collegas e levou a cousa na troça.
Em seguida, porém, como as outras
começaram a irrital-a com pilhérias
e mofas, chamando-lhe Mrs. Patucci, Amy se zangou, retirando-se
para a cozinha. O caso tomava certas
proporções e a preoccupava. Um
pretendente? Um homem do inte"or,
honesto, rico,
proprietário

¦¦-¦ ¦^^^B^Çv^X'

que, segundo dava a entender, a
vira no restaurante e sympathisara
com ella a ponto de iniciar de forma tão estranha uma correspondência
de objectivos matrimoniaes!? Amy
era uma creatura adorável e soffredora.
Dotada de excellente coração,
compadecia-se da desgraça alheia
e luctava sem descanso para sustentara vida. Esse homem lhe viera
despertar sentimentos ainda desconhecidos no intimo de su'alma.
A' noite, no humilde quartinho
em que dormia com outras amigas,
Amy trocava com estas algumas
idéias referentes ao seu «caso».
Era preciso responder á carta do
tai Tony,- mas, nem ella nem as
outras queriam tomar a iniciativa
de sugerir uma formula de resposta.
Milly escrevia sempre a machina,mas eram cartas commerciaes; Mildred
também não sabia dirigir
cartas a pretendentes desconhecidos. Um horror, esses momentos
de incerteza e indecisão da pobre
jovem. Tão nervosa já estava, a
andar de um lado para outro que
derrubou
um movei, no soa lho,
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Não sabia ella que Tony lhe tinha
uma paixão louca, immensa, indcscriptivel.
Em Napa, todo mundo já sabia
do «romance» epistolar entre ella
e Tony. As cartas amiudaram entre
os namorados. Amy já se affeiçoára
aquella amizade «postal» e notava
o tom ceremonioso com que elle
começava e terminava as cartas,
«Querida
«Seu affeSenhora»,
ctuosissimo.. . » Em todas repetia
o grande desejo de reve!-a.
Um bello dia, ella recebeu uma
carta volumosa. Provava-lhe Tony,
com um extracto da conta do Banco,
que era possuidor de quase 15
mil dollares, e lhe enviava uma
photographia; na carta, fazia-lhe
afina!, o pedido de casamento.
Deante de tudo isso e ouvindo os
conselhos de suas amigas, Amy
decidiu acceitar o convite para ir
ver o noivo e tomou o trem para
a estação de Napa. No percurso
não se cansava de olhar o retrato
delle. Que photographia maraviihosa! Aquelle homem fera-o-.seu
typo ideai: — delgado, musculoso,
moreno; S"apo, viril, synipathicò,
Como era felii, Amy!!
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Joe esperai-a em Napa. Foi uma
dos demônios. Amy julgou que o
capataz fosse o noivo...
e o
beijou
amorosamente
chamandolhe meu querido Tony! Minutos
depois, chegavam á fazenda
e
todo o sonho de Amy se desvaneceu: Tony era o italiano gordo a
quem ella, de inicio, tomara como
pae do jovem que a fora esperar
na estação, o mesmo do retrato,apenas mais bonito em pessoa...
Na mesma noite entre alegrias
esplendorosas, festejava-se a chegada de Amy e o noivado com o
fazendeiro. Joe e ella estavam desolados com o episódio da estação.
Amy lhe pediu que não a procurasse mais, nem mesmo para explicações. Sua farça a repugnava. A
casa se encheu, de convidados,
e quem iria celebrar o matrimônio
seria o bispo da região, a pedido;
do padre McKee, o qual quiz
servir de padrinho do noivo. Ia
tudo entre alegrias e festanças,
quxndo sobreveio um horrível de-;
sastre, caindo Tony do alto de um'
muro. Com a queda quebrou as
pernas. Joe/ que já estava em ves*
perás de ir-se embora, teve qi:fc

ai
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e o casamento prorogado por seis
ficar,
meses, de accordo com o parecer do medico assistente. Amy Ficou desolada com
o accide te e com o adiamento do consorcio.
O padre, porém, a acalmou, dando-lhe todas as explicações e a convencendo de que
devia ter paciência e não desesperar inutilmente. Mas Amy temia Joe. Áquella
situação era desesperadora e perigosa.
ella
Um sabbado, á noite, julgando
que Joe tinha ido a Napa com os outerraço para
ao
tros
empregados, saiu
respirar o ar puro do campo. O luar era
romântico e ella suspirou profundamente,
quase feliz, longe do captiveiro do café
*ll Trovatore».. . Seu pensamento esvoacava.. . longe.. .
Súbito um vulto se acercou. Era Joe.
Amy tentou repellil-o. Em vão. O homem a agarrou e os dois se abraçaram
num longo e febril aconchego de amor.
Os seus lábios se uniram sellando o irreprimivel gesto de peccado... Passado o
momento desse arrebatamento culminante,
Amy sentiu
e
soluços,
entre lagrimas
a maior das angustias ao ter que olhar
frente a frente o rosto de Joe, c, ainda
mais, o de seu bom e generoso Tony...
revoltada comsigo mesma,Amy
estava
sua vez, Joe havia deciPor
porem...
dido ir para longe. Tony já estava quase
desconfiar
bom. Mas o fazendeiro, sem
de nada, julgou que Joe e Amy haviam
um
brigado. Aconselhou-os como
bondoso pae e pediu que elles fizessem as
pazes.. .
assim,
entre
E
impulsos
instinctivos,
e
desejos amorosos inrancores, ódios
os dois jovens passaram dois
coerciveis,
meses, á espera que o Destino lhes abrisse
ou fechasse de uma vez as portas da felicidade.
Por varias
vezes
resolvera Joe
ir embora. Amy o apoiava. Que partisse!
Quem o impedia? Mas Joe não se sentia com coragem
A vida
para tanto...
de Amy se tornara num ve/dadeiro purgatorio. Com o noivo prostrado, convalescenameaçada
diariamente
do,
pelos atrevimentos de Joe, ella tsmbem estivera divzrsas vezes prompta para
desapparecer
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Tony, ao cabo
de dos
meses estava
restabelecido. Para o medico tinha sido um
verdadeiro milagre. Amy, Joe e o padre,
o acompanharam num passeio pelos vinhedos que elle não via desde o desastre.
Durante os sessenta dias de repouso, Amy
uma desvelada
foi
enfermeira.
Em seu
coração começou a formar-se desde aauelie
momento uma nova concepção de affecto
para com o generoso Tony. Já lhe tinha
verdadeira affeição.
Joe insistia
ir
para
embora,- mas Tony lhe pedia que ficasse.
Devia assistir ao seu casamento. Deixasse
de tolice e fizesse as pazes com Amy.
Não devia odial-a...
Coitado! Não desconfiava, sequer do drama, da lueta intilavrava
ma que
no
coração
dos dois
.
jovens..
Na véspera do casamento, ella se sentz
mal. Entre
a alegria
de
varias pessoas
Amy
intimas,
perde os sentidos. E* preciso
leval-a para cima. Tony quer tomai-a nos
o
braços; mas
medico prohibe,- é Joe
quem a leva... O medico constata que a
vae
ser mãe...
Era
o epilogo.
jovem
Joe
e Amy
o odiar-se. Ella
passaram
cahira num momento de fraqueza, não por
amor. Agora tinha que ir também embora,
fugir daquella casa onde tanto já soffrera.
Joe também estava com o pé no caminho. No dia seguinte, porem, seria o casamento... E Tony de nada sabia, ignorando tudo.
Estava elle sentado junto á noiva, já
restabelecida
da crise, quando um traba-
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RITA HAYWORTH a rival
"oomph"
em
de Ann Sheridan, e que brevemente veremos no
grande film da
"Anjos
Columbia,
da Broadway",
surge-nos aqui em
dois deliciosos conjuntos pa-
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ra a noite. Ambos têm como nota predominante o corte em duas peças, com ma-
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saia

e uma blusa em tecom fios metallicos.

No outro, uma saia em crepe
brilhante e uma "jaquette"
com bordados em missangas.
Escolham á vontade...
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(SOUTH

TO

Film da

Duração

KARANGA)

na

tela:

59

minutos

Universal

Cinedrama de Edmund L. Hartman e Stanley Rubin
Director: Harold Schuster
Collaborador: Marshall Grant

Jeff Worthing — Charles Bickford
Steve Hawley — James Craig
Julie Garrett — Luli Deste
David Wallace — John Sutton
Paul Stacco — Maurice Mosco-

vitch

Cinegraphista — Jerome Ash; Slate — Paul Hurst
Director Artístico — Jack Ot- Manek Sen — Abner Biberman
terson; Scenographo — R. A. Higgins — Ben Carter
Gausman; Som — Bernard B. Dr. Greenleaf — Frank Reicher
Brown; Director Musical — H. Edmund Daniels — Addisom Richards.
J. Salter
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Este film é despretenciosa pagina de historia a mostrar-nos
quantos
sacnhcios custa, ao homem civilizado, conquistar as zonas em
que
predominam os costumes dos povos bárbaros.
Aqui o ambiente foi Karanga, no Continente Negro, como
ser
outra qualquer
região onde reinasse o espirito obstinado da podia
rotina e
das tradicções avoengas contra todo signal de
progresso.
Essas luetas pela introducção de melhoramentos, entre os innovadores
e os indígenas, são inevitáveis e se verificam em todas as
partes do
mundo, mesmo em paizcs já enfeitados com a aureola de civilizados
_ IN uma das mais authenticas biographias de Edison, registrasse que, ao
inaugurar-se a primeira rede de illuminação
em New Jersev, se
nao nos enganamos, uma recua de fanáticos publica
se sublevou e ameaçou a
própria vida do gemo, indicando-o como endemoniado feiticeiro
A ameaça que pesou sobre a cabeça de Edison, foi a resultante
do
atrazo mental e espiritual daquelle
obstinado
não
em
admittir
um
povo
raio de procresso.
Com Fulton não suecedeu o mesmo? Seu
barco a vapor não foi reduzido a
cinzas pela ignorância de uns e
ambições de outros?
Aqui no Brasil, quantos
não deram a vida em
holocausto á idéia do
progresso e da eivilização no bem
commum de todos? Quantos
abnegados
não tomb a ra m
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do dos traços íucillantes de suas
iniciativas, pelo punhal de sicanos e fanáticos que agem em
nome de suas crenças, de suas
tradicções, ou a mandado de
inimigos perversos desses heroes
muitas vezes anonymos?
Aos que conhecem a tragédia
da Pedra, em Alagoas, não é estranho o que dizemos aqui. Delmiro Gouveia, esse Mauá dos
nossos sertões nordestinos, trans(ormou o adusto e inhospito carrascal da Pedra, ao lado da cachoeira de Paulo Affonso,
no
maior centro de cultura, civilização
e trabalho do interior
'do^
norte do Brasil.
A sua actividade e dynamismo miraculoso, deveu a
população dos sertões do medio S. Francisco os mais
modernos meios de vida, de
conforto e de trabalho.
Que suecedeu ao apóstolo?
Ao contemplar uma pequena parcella de sua majestosa obra de Civilização e Progresso, Ordem,
Disciplina e Patriotismo,
foi assassinado a tiros
de rifle. E tinha ainda
tanto que fazer!
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No dia em que se devia ceiebrar a inauguração do Expresso
que ligava o porto marítimo de
Stanfield, na África, com a eidade de Karanga, onde estavam
situadas valiosas minas de cobre, o chefe das minas, Edmund
Daniels (Addison Richards) recebe um aviso de que se trama
um levante dos indigenas para
fazer voar o expresso pelos ares.
Daniels immediatamente se põe
em contacfo com o Cônsul Ameriçano Jeff Worthing (Charles
Bickford) e relê providencias
para sustar o levante e até vae
ao ponto de prohibir todas as
festas que estavam sendo organizadas; não era permittido vender mais passagens e aquellas
passagens já vendidas seriam devolvidas.
Ambos cuidam de armar o trem
com munições e metralhadoras,
porem, elles não puderam partir completamenre a sós, tal qual
queriam, porque entre os passageiros obstinados estavam Paul
Stacco (Maurice Moscovitch) conhecedor daquellas placas e por
quem os indigenas tinham uma
adoração quasi divina e Daniels
e Jeff pensavam que Stacco con-

%,
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18 de Março de 1941
seguiria abafar o levante ou pelo
menos abrandar a ameaça com
a sua presença; outro passageiro era David Walkce (John Sutton) secretario de Daniels; o dr.
Greenleaf (Frank Reicher) e sua
insinuante secretaria, a linda Julie Garrett (Luli Deste) loucamente apaixonada pelo aventureiro Steve Hawley (James Craig)
o qual, possuindo um schema
de certas minas de rubis ao sul
de Karanga, tambem embarcou
no trem clandestinamente; outro viajante clandestino é Manel. Sen (Abner Biverman) um
mestiço de apparencia mysteriosa e cujo íim é assassinar alguém;
outro passageiro é um em presario de box que vae procurar
em Karanga algo de novidades
ou quiçá um novo campeão.
Jeff desde o inicio da viagem
desconfia de Stacco, tanto assim que em combinação com David, o secretario de Daniels, se
reveza com este em vigiar Daniels, porque
acha
este
que
está em perigo de vida. Num
momento em que Davis volta
á cabine para apanhar os cigarros, Daniels desapparece mysteriosamente e seu corpo é encon-

21
trado na cabine do dr.
Greenleaf
e cravado
no coração está um punhal commumente usado
pelos indígenas.
Jeff entra a fazer investigações e descobre que
o nome verdadeiro do dr.
f.
Greenleaf é outro, tanto
assim que elle era uma sumidade medica ha annos
atrás, tendo perdido o prestigio por ter concedido a
uma empreza de medicamentos pôr á venda um preparado por elle descoberto e isto
antes delle próprio ter feito as
necessárias
experiências.
Mas
não fora o dr. Greenleaf o assassino de Daniels; elle teria que
continuar a fazer as syndicancias e então descobre Sen, o mestico na cabine de Steve, o aventureiro, procurando o tal schema das minas de rubis e, se fosse apanhado com a bocea na
botija, mataria Steve.
No decorrer das investigações,
Jeff encontra vários papeis que
tinham desapparecido da mesa
de trabalho de Daniels, em poder de Stacco, pondo-o então sob
vigilância severa.
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Expresso
pára
em determinada estaenpara
ção
cher o tanque de
água e os indígenas
mediante um
então,
signal de Stacco, atacam
o trem, mas são rechassados.
Julie é ferida e Steve vem soe'
correl-a, levando-a em seus braços para
^^B_______.i'""''"*a^few^Sfe__ílá
^^^*3W^
logar seguro. Isto pensavam os dois apaiw_-_________im.i !
xonados, porém mal sabiam elles o perigo
que corriam, porque Stacco tinha uma bomba-relogio, que
iria explodir^ dentro de poucos minutos. Os passageiros, irmanados pelo
mesmo desejo de segurança, jogam tudo que estava na cabine de
Stacco pela janella e têm a satisfação de ver como a bomba que estava escondida numa botija explode, deixando-os todos salvos de mais
esta armadilha.
No_ meio de toda esta balburdia, quem afinal assassinou Daniels foi o
próprio secretario David. o qual tinha sido surprehendido no momento em
que commettia um furto e por isto estava sob a ameaça de ser entregue
ás autoridades pelo chefe.
Afinal o t**en_ chega ao destino e Jeff, com a ajuda de Steve," colloca
dynamite em volta das montanhas que círouinUavam
Karanga, forra
Steve a voltar para junto de sua noba, eiuquanto elle morre ;unto
com Stacco, o organizador da revolta do.-? ind.^enas.

???
Laraine Day, a sympathica enfermeirinha do Dr. Küdare, e que conhecemos
pelo nome de Miss Lamont quasi tão proverbialmente como o medico do seu
hospital, parece que vae afastar-se temporariamente destas producções seriadas,
afim de interpretar typos determinados de três films que a Metro-GoldwynMayer fará brevemente. Assim sendo, talvez até que a serie Kildare fique suspensa, enquanto não voltar ao seu elenco a infallivel e graciosíssima enfermeirinha...
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Brasil, que cresce dia a dia, as cidades tambem crescem, f

No
Outras, novas, se erguem. Esse Índice de progresso envolve quês- | í
toes de alta relevância, que foram postas em foco pelo recente I [ I
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que tem sempre as vistas voltadas para os mais palpitantes pro- j j
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blemas nacionaes, não poderia desinteressar-se desse outro, que | j
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entende especialmente com a
Por essa razão, tem era j j
Congresso
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lher" é a terceira producção de
longa metragem, que Leslie Fenton dirige... Antes, só tinha feito
miniaturas, destas da série "O
Crime não compensa". Foram as
outras duas "Cem contra um" e
"Accuso
minha Mulher". Uma das
"novas"
novidades sobre este director é que já dirigiu sua propria mulher (Ann Dvorak). Mas,
prefere não dirigir mais. . .
...Wallace Beery celebrou o
primeiro dia de filmagem de "Dois
Homens e uma Mulher", renovando o seu contrato com a MetroGoldwyn-Mayer. . . Nesse mesmo
dia, adoptou como filha a pequenina Phyllis Ann, de dez mezes
de edade. E- a segunda adopção...
Disse que, da próxima vez, adoptará um garotinho (sexo masculino, porque as duas primeiras fóram meninas) da raça latina. . .
Entre parentheses, Beery é grande
admirador da raça que nasceu no
Latium. Assim, qual é a mãe aqui
do Brasil que está disposta a offerecer-lhe seu filhinho?. . . Saibam que Wallace é possuidor de
vários (mais que vários, muitos)
milhões, e vae deixar tudo para
os adoptivos, porque não tem filhos sanguineos. . .
...Foi a primeira vez que Dolores dei Rio trabalhou no mesmo
"set"
com o seu — então — esposo, director artistico Cedric Gibbons. .. Será que foi dahi também
que começaram as brigas entre os
dois, que mais tarde forçariam a
bellissima patricia de Pedro Vargas a pedir divorcio por crueldade?...
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Eleanor Powell, que o Rio inteiro admirou em seu
ultimo film
"
Melodias da Broadway de 1940" com Fred
passado aqui,
Astaire, não apenas dedica seu tempo nos cuidados
para ficar
mais bella e aperfeiçoar-se na arte de representar na
tela.
Eleanor
faz
visitas ao seu "Nikko", um cãozinho de aspecto algo,
feroz, ,MU3/
mas, "a
na verdade
v^ruaue possuiaor
de um coracào
possuidor ae
coração magnânimo
¦t,w*#
Aqui a vemos posando com elle em sua residência
de Beverly Hilís

^ãTferãT
inrflnAT
incapaz

Ar.
de

.«.i,uma t form.ga.
matar

Saiba que:
...Foi o Conde Andrey Tolstoi,
sobrinho do celebre romancista
russo, quem ensinou a Dolores dei
Rio um pequeno dialogo em lingua slava, que a linda estrella
mexicana tem nessa pellicula Metro-Goldwyn-Mayer. . . e íoi tambem quem ideou e desenhou um
famoso mappa, que tem uma finalidade destacada para o desenvolvimento do enredo do film.
...William Haade — que, por
signal, já trabalhou em íundições
de aço — e que faz no celluloide
o papel de um soldado louco, tem
o "hobby" mais extravagante que
se possa imaginar (uma mania,
diriamos). . .
amestrar
besouros
carrinhos
de cera.
para puxar
Esta é a melhor de todas !. . .
... John Howard, o galã de Miss
dei Rio, já pensou um dia em ser
professor de inglez. .. mas abandonou a idéa, por ter-lhe faltado
dinheiro para continuar os estudos
da encetada carreira (só por isso...

Curiosidades em torno de
IS HOMENS E
UMA
LHER »

CINEMATOGRAPHICAS

Melvyn Douglas, após ter feito
para diversas outras companhias
numerosos films, acaba de assignar um contrato de longo termo
com a Metro-Goldwyn-Mayer. Os
seus dois últimos trabalhos para
esta empresa foram "Ninotchka" e,
mais recentemente, "O Marido da
Solteira (Third Finger, Left Hand).
com Myrna Loy, film ainda não
exhibido no Brasil.

Charles Winninger terá o papel
de "Pop" Gallagher — companheiro da immortal dupla GallagherShean — na próxima producção
musical Metro-Goldwyn-Mayer, "Ziegfeld Girl", que será uma pellicuia ao nivel de "Ziegfeld, o Creador de Estrellas" na sua magnificencia e grandiosidade. O "cast"
até agora é: Judy Garland, Lana
Turner, Hedy Lamarr... e outros
nomes que os studios ainda estão
escolhendo a dedo.

(Producção Metro-Goldwyn-Mayer)

portanto, mentem aquelles que dizem que foi porque. .. bem,
quem
quizer saber por que, leia a biographia authentica do actor antes
de ingressar no cinema). Foi
quando lhe propuzeram um "test"
para
a tela...
... O pessoal do elenco de "Dois
Homens e uma Mulher",
que, naturalmente, não se lembrava mais
d°S„dÍaS„em que Wallace Beery
foi "taco" no ramo de operetas...
ficou surpreso quando elle, depois
de sentar-se calmamente ao órgão,
na scena da igreja, começou a
tocar umas bonitas composições

clássicas e religiosas. Quer dizer,
pois, que o nosso Beery, além de
aviador e muitas coisas mais, é
rival de Lee Broyde do "Atlantico"...
...V. O. Smith, "alter ego" de
Wallace na primeira parte da
pellicula, foi durante muito tempo
despenseiro
de
Beery...
Hoje
(contrastes e ironias do destino !)
é nada menos que director- assistente nos studios. .. E essa foi a
funcção que desempenhou na fita
do ex-patrão.
..."Dois

Homens

e

uma

Mu-

Outro que foi incluido no elenco
de "Ziegfeld Girl": Jackie Cooper.
Elle acaba de fazer "Filhos de
Brio" (Gallant Sons); mas, não
pode descansar deste trabalho, e
vae formar ao lado de Judy Garland, Lana Turner, Hedy Lamarr...
para filmar junto dessas beldades
a grande pellicula musical
que a
Metro nos promette para este anno.

Os studios da Metro-GoldwynMayer annunciam ter comprado os
direitos cinematographicos do celebre romance "The Youngest Profession", de Lillian Day, o
qual
brevemente será levado á tela.
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CRITICA: - Os films analysados nesta pagina são classificados em 4 typos: "Abacaxy", o peor; " Abacaxy enfeitado", soffrivel; "Goal", bom, e "Campeão", optimo, de accordo com os respectivos symbolos no final da apreciação
CINEMA

BRASILEIRO

em colorido, creação de A. Wulfes, filmado e sonorisádo directamente em cada local, fica patenteado que o D. I. P. deveria continuar a explorar o assumpto em
outros sectores. No film em quêstão, quanto ao som e ao colorido, devemos considerar que o
motivo é um tanto ingrato em
ambos os sentidos, devido á duplicação dos effeitos locaes; não
obstante, todo esse esforço do
D. I. P. em presentear o publico com semelhante
espectaculo
só deve merecer elogios.

O Departamento de Imprensa
e Propaganda, atravez cie sua
secção cinematographica, vem provando ultimamente que na cinematographia as dilTieuldades technicas são relativas. Tudo uma
questão de dedicação á causa. E,
assim provando, os films desse
Departamento, sob o titulo de
"Cine
Jornal Brasileiro", vêm
ultimamente apresentando uma serie de novidades.
Com o Carnaval deste anno,

DOIS

IMPORTANTES

CONTRACTOS

(When

the

Dalton?
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DALTONS
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UNIVERSAL)

Ha"me-.es recebemos uma carta de assíduo leitor desía re'is;£>
s''gaanmio eus ?« Í2mb~.<$í» » oroduetores brasileiros a realização
de films retratando a vida aventurosa de certas
personagens de
nosso banditismo do Nordeste. Na verdade o thema não é de desprezar embora ainda difficil para nossa situação de principiantes
na industria. Aos oue desejam ver, porém, a origem, desenvolvimento e bravura dos cangaceiros nordestinos num documentário
cinematographico absolutamente perfeito, aconselhamos irem admirar «A Vingança dos Daitons» da UNIVERSAL. Esse film
não pode ser catalogado entre os de «Far West», encerra a que
historia das origens do cangaço em qualquer parte do mundo. E*
um film padrão. O Director George Marshall, já ceíebre pela capacidade em dirigir «Atire a Primeira Pedra», nos deu neste outro
a segunda prova de que sabe transformar uma cartucheira num
thema eminentemente social. A gênese do banditismo dos irmãos
Daitons é a copia fiel de quasi todos os banditismos do nordeste
brasileiro, isto é: — falta de Justiça. O homem do campo, trabalhador infatigavel, crédulo e generoso, é capaz de todos os sacrificios para defender sua honra, a dignidade de seu lar e o palmo
de terra que encerra todo o motivo de sua existência. O amor
á gleba chega a ser um sentimento de profundidade
quasi pathológica. Todos sabemos quantas tragédias ensoparam de sangue
o solo nativo,-quanta orphandade e quanta viuvez não tiveram como
erigem um desses episódios que a UNIVERSAL acaba de transformar em thema social dos mais empolgantes. O pequeno agricultor, depois de conseguir a custa de suor, privações e renuncias
um pedaço de terra de onde tira o pão se vê, inesperadamente,
despojado do que é seu, pela prepotência dos latifundiários, das

ASSIGNA-

DOS ENTRE A RKO RADIO PICTURES DO BRASIL
S. A. E A EMPREZA VITAL RAMOS DE CASTRO

Da esq. para a dir: Stuart Erwin, Andy Devine, Randolph
Scott, Kay Francis, Brooerick Crawford e Frank Albertson,
figuras centraes do bello drama "A Vingança dos Daitons"'
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O flagrante acima, tirado na terrasse dos escriptorios da RKO Radio
Pictures do Brasil S. A., mostra os directores da Empreza Vita! Ramos de
Castro. Sr. Vital Ramos de Castro e Drs. Mario Moura de Castro e Vital
Moura de Castro e o director gerente da^RKO Radio Pictures do Brasil
S. A., Sr. Bruno Cheli, momentos após a assignatura de dois importantes
contractos. Um delles concede a' Empreza Vital Ramos de Castro o
privilegio de lançar, em primeira mão, e simultaneamente nos cinemas Plaza
e Olinda, o film que consagrou Ginger Rogers a "estrella" máxima
de
1940-41. Trata-se de "Kitty Foyle", film extrahido de famosa novella de
Christopher Morley, dirigido por Sam Wood,
que vem de conquistar
êxito extraordinário nos Estados Unidos, e
que pelo seu feitio, pelo seu
humanismo e principalmente por contar a historia intima de uma mulher,
de fôrma que nenhuma mulher se atreveria a fazel-o, está destinado a obter
entre nós o mais merecido êxito. O outro contracto refere-se aos demais
grandes films daquella produetora, os quaes serão estreados no Plaza,
devendo tal contracto ter inicio nos primeiros dias de Abril, com a apresentação de um grande film "NÃO CUBIÇARA'S A MULHER ALHEIA",
com Charles Laughton e Carole Lombard, dirigidos por Garson Kanin.
Constam nesse contracto, além de outros, os films "UM CASAL DO BA-

Companhias avassaladoras, da ganância dissimulada em documentos
infiéis. Os espoliados procuram a Lei; mas... desesperados, com
a exploro da injustiça a queimar-lhes a paciência, reagem, empunham ás armas, enfrentam os ladrões disfarçados e fazem justiça
com as próprias mãos. E* esta uma forma de punir. Considerados
fora da Lei passam á categoria de bandidos aquelles
que eram
hontem paradigmas de honestidade, de trabalho, de amor á familia, de inatacável dignidade pessoal. Neste film, tiradas as scenas
da indumentária, das diligencias e de alguns hábitos, o mais
pode
servir de retrato fiel á origem, desenvolvimento e morte de algumas personagens lendárias do banditismo no nordeste brasileiro.
Não percam «A Vingança dos Daitons». Todos os artistas estão
excellentes. Randolph Scott, Andy Devine, Kay Francis, Mary
Gordon, esta no papel de mãe dos rapazes, enchem o film. Não
se trata de barulho, somente,- ha drama, romance e, sobretudo
permanentes seqüências de irresistível hilaridade. O Director foi'
neste ponto, de um tino psychologico admirável, temperando
a tremenda acção vingativa e rebelde dos revoltados, com as
passagens cômicas de Andy Devine e suas duas namoradas. Ha tambem scenas de profunda emotividade, capazes de manter em suspenso a alma do espectador como naquella seqüência culminante
do desgosto de Bob Dalton (Broderick Crawford),
quando elle,
entre ciúmes e ódios, decide encerrar a missão, vingando-se tambem de seu amigo Tod Jackson (Randolph Scott) advogado
da
família o qual se tornara seu rival no amor e no affecto de
Julie
King (Kay Francis). Sua velha mãe, (Mary Gordon) que tanto já soffrera, implora-lhe
que se vá,
que os deixe em paz. E* uma das scenas mais emocionantes desse film, que pode ser considerado
como uma these social á margem dasluetas do sertanejo contra a cupidez dos potentados e a má
justiça dos Tribunaes. Com absoluto successo a UNI*¦
VERSAL marcou um bello

t

RULHO" com Carole Lombard e Robert Montgomery, "NO, NONANETTE", corn^ Anna Neagle, "MULHERES DE LUXO", com Kay
Francis,
"CIDADÃO^KANE",-com
"THE^DEVIL
Orson Welles,
AND MISS JONES", com Jean Arthur etc. etc.. .
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"Universal"
Fiim da
dirigido por
George Marshall
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A' pequena cidade tle Coffeyvillc, posto avançado da colonização em sua marcha constante para o oeste dos Estados Unidos, chega, num bello dia, o jovem advogado Tod [ackson (Ran-
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Hannah Fay McKenzie
luiz — Waltèr Soderling
Minnie — Mary Ainslee -—
Promotor —
Erville Alderson
Annabella — Sally Payne
Suzv June Wilkins
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Tod J ackson — Randolph Scott
Julie King — Kay Francis
Grat Dalton — Brian Donlevy
Caleb Winters George Bancroft
Bob Dalton Broderick Crawford
Ben Dalton — Stuart Erwin
Ozark — Andy Devine
Emmett Dalton Frank Albertson
Sra. Dalton Mary Gordon
Rigby — Harvey Stephens
Sheriff Edgar Deering
Ouen
Ríamsev
íison
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lizmente, ouvindo elle falar em
Dalton, Bob, Grat, Emmett, Ben,
deu-se a conhecer, e as hostilidades da chegada se converteram
em abraços e festas. Fazia vinte annos que Tod não os via:
dahi o não se terem conhecido
á primeira vista.
Naquelle mesmo dia, pelas tramas do Destino, veio o advogado a conhecei* a encantadora telegraphista da villa, Julie King
(Kay Francis), que era noiva de
Bob, amigo de infância de Tod.
Desse encontro nasceu um forte amor A primeira vista. Comtudo, só depois foi que Tod soube que ella estava compromettida. . . e logo com quem!
A' noite, quando se celebravam os festejos do anniversario
natalicio da Sra. Dalton, foi a
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Titulo em inglez: "When the Daltons Rode"
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clolph Scott) com a intenção de
abrir seu escriptorio e reavivar
sua antiga amizade com a Sra
Dalton (Mary Gordon) e seus
quatro filhos: Bob (Broderick
Crawford), Grat (Brian Donlevy), ' Emmett (Frank Albertson^
e Ben (Stuart Erwin) honrados
agricultores do districto, os três
últimos, e sheriff do logar, o primeiro dei Ies.
Era o dia do 'anniversario de
mama Dalton, estando todos eiIes com a velha ao centro, a tirar laboriosa photographia de tão
memorável grupo quando, olhando pela janella, Tod se diverte
com a matutice delies, terminando em gargalhadas com um accidente que sobreveio interrompendo a operação. Por causa disso, sem ter reconhecido mama
Dalton e seus filhos, o jovem
advogado esteve na imminencia
de ser liquidado alli mesmo. Fe-

festança perturbada
pelos primeiros choques da violenta guerra que aos colonos move uma
poderosa Companhia de Terras,
a cuja frente se encontra um tal
Rigby (Harvey Stephens), que
tem por missão commandar seus
agrimensores e demarcar capeiosamente as terras alhehis, incorporando-as ás da Companhia.
Em plena festa, vem um colono e dá o alarma. Grat Dalton assume desde logo uma attitude viril e quer, pela força, expulsar Rigby com seus agrimensores das terras dos Daltons; comtudo, os outros irmãos e Caleb
Winters (George Bancroft) um
ricaço do logar, aconselham methodos mais pacíficos. Tod, que
estava decidido a viajar para outra cidade era virtude do noivado de Julie, resolve ficar em Coffeyville e patrocinar a causa dos
Daltons, servindo como advoga-
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18 de Março de 1941
do na defesa dos direito dos cololonos. Essa decisão é acclamada e enche de esperanças o coração de Julie. . .
Poucos dias depois os agrimensores se internam pelas terras
dos rapazes, o que determina violento protesto de Grat, intervindo como apaziguador o irmão
de Ben, que corre para evitar o
choque. No tumulto .que se segue, era pleno campo, o cavallo
accidentalmente, derde Ben,
ruba um dos demarcadores, o
qual, por desgraça, bate desastradamente com a cabeça numa
pedra, fracturando a base do eraneo; segundos depois morria, deante da estupefacção geral. Foi
o bastante para que os elementos da Companhia absorvente
aceusassem Ben de assassinio,

25
cura saber, de Julie, noticias de
sua mãe. A jovem telegraphista,
que já vivia em idyllios com Tod,
informa que os bandidos, pagos
pela Companhia, haviam queimado a casa e a fazenda, tendo
mama Dalton ido refugiar-se na
casa do advogado. Nesse momento, é invadida a casa de Julie, sendo Emmett capturado e mettido no cárcere. Sabendo do occorrido, os irmãos vão libertal-o,
travando-se cerrado tiroteio, conseguindo elles retirar o irmão da
cadeia. Ben procura explicar aos
seus^ antigos amigos, os colonos,
a injustiça que estão commettendo; nesse momento Rigby o mata fria e cobardemente. Ao ver
isto, Grat não pode conter-se e
atira em Rigby, vingando a morte do irmão. Fugindo para o de-

20.° ANNO — A SCENA MUDA

imtr:'

ÉMÊll^Wt'

'-.'-

{'

iiívt.

-%$È$^í3?

('¦

¦OjmmÊm&X^tMmmí

I^B

m?\
IKkn1

'MMM*Maa\\W$

n

j

. *

'¦

¦',)

'

:

".'

-.V '

"

M

****

•¦

.Y

^^HhIuhB^

fflr» ay. L\ FTiír^Wff^M^^MihFFT^^^^F-Fl

cF" MM&MÊ "^

*""

•¦"

-*-,,»c.%?i*1 j,

J* V^i-Í v* F-F. '"-i^*".

*¦; "y A' ¦ ¦>.-Y. ^.. *A ¦ Y.H

'¦

(|-

.'***>^^^B^vdy^P- ¦ ''''''¦:£&^jf-'"WWm' ^*****mm\m*^M\mW

^^*"í'

SflKlKllH

1043

¦"'FF:; :;;--Y'Y-s Yvá Y^(\'¦'

'¦

¦.^aa^BiiHB^^^^':;'

M*WMmy^^r^'^^^^^WB*t^^ m*SSÊWM*\^M*\W/^ 5z-

-S

¦}.

'FF:FFf¦;.•';¦
"

*

tlS^^

¦.

, ¦ *¦. ¦

:¦¦:'¦

r"1*

"'^f^
JMmWÊè$£^^&£$ V^^* • •vV»

f;-i'Y'Bi^BBMMwá^^^r^'»

¦

^¦^:Y^Y^':YÍt;^-^
^ ''

^^^^^^BH

i

^^fií^wí^ft'1'*^'"* '''^^B^^fi^^^'"1 V'V'"- ¦
:$$
Sí*-*í jfJ""» -'V* * ¦^*~T* 1 -

WfliH

J^H«PI ¦

ãKii'%

'
' «• *•
-»
.'""'í*. T>*:
^ r"**V- . * «^'«i*»1 -f/vV V "C-.-^f'^ •r**^u'

-1'

'

j

\

^^fflB'J

^BHnflIHHnCl^nl

.tnUiUWlJ^mDT^Sii- tUmKm
¦¦''¦
''^'-Sffl

(

-

'.¦'.'-¦¦ Kg^^BB^-AL-^W^ffffl
, .;'r',.''
'sq^rIhI^hHB^SÍ.^BI
"'"-«^t^p^M^*^^^' *

'W' jffil

< MÈaZl AmW/ T^WMfflB
tài&í&Zm '-'FÈL
Y«K^;'B WF? ^Mm^m^^Mmm^^m
'^WmSè^-^íwMr^mMMiÊÊF
^m«^*

¦Hl**

i I

m M^--'^M*\W**c*i*íM*\m**i,'

•¦iWmMMmm
I mm\\\WJMÊkmmm\
Iffl WÈÊÊ*W%.hr -%F%
ii"*M KS>
WmmmáW WMÊM
M^-MIM^álilI^
Um

\ ¦¦MmM^mòMã

i' MmfôaaiSHBSsk™
¦ ¦wÈMl
•
í-

Sg»fHR>v;M

HIL

W*il1

H 1

1

j£á_3Si

WÈ

-.- ~&fy^W-mti$*'¦
'lBi^^^Hffi^^niB^lRK^^»PS
WÊx&.Çsr^WaY^^^ik
.
®. »• Mm- -a- wWoí ^^mS- ^';^a^jHlRlS^^Ww^Ml^^^^a^^^^^»^Hmfe#i

I

II
1

My—. .MhM^^ ^j^aM^m 1
Hlí,H iVlfl fHh SrK/^i
iSsífiEiflESiKfe*'-' 'iVfll ¦•'>-• .-•.. .mmiM*%rm*mrKMWmmMtSrSf\MsomE*%*rdi'm,
FteMBaiHMBwW^^MHwMLA.-..,-

ii^B^^w
'
¦•

Hl

IÉIHR^I%<

.^Brai
SJSí

«ns»
II

II

H
ü

i

fmÊÊÊÈÊÊÊÊÊm^^
1M
KW»»." iB» «i ifi mi mn . HHrf." jSJ fffifJlj, US ^'r^Eíáê'' J3S63S
¦ Wm
T; .-'
Ssaâfir-*?

í

ÍÁ

6|

-7^'^;-VMrHM^|^P|pB^

HbêíVj'' '

[

1 c, ™tóv K «¦^¦-^^ ¦•¦»»^»< • ^;B^hmb^S'^.S@WSR9'^^^ -I 1
II.¦*.-..¦ .

f-T»

1 M.^ .

¦.: j-»^«it^A:f ^ft^*^-.¦'

^^^.ítrH^^..,:?H-

HBMMMI

"^VJ'^#^^".Á^:íf^^^^"'^

serto, elles se entregam á pilhagem, chegando a assaltar um trem
defendido por cem guardas federaes. Tod, como advogado dos
irmãos, continua a investigar dentro do Direito e da Lei, o que
havia com a tal Companhia de
Terras, descobrindo então que
o responsável por toda essa tragedia não era outro senão o fingido tratante Caleb Winters, que
passava por amigo da velha Dalton è dos filhos. Por outro lado,
tanto Tod como Julie desejam
ver Bob para informal-o de que
ambos muito se amam, de forma que o noivado com Bob estava desfeito. Um dia, mama Dalton convida Julie para ir á sua
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apesar dos protestos dos irmãos,
que sustentavam ter sido puro
accidente. Comtudo, Bob, ausente da cidade no momento, na
qualidade de Sheriff, ao regressar foi o primeiro a entregar o
irmão aos poderes legaes e esperar pelo veredictum do Jury. Durante o pagamento, Ben se vê
perdido, em face da patifaria dos
seus inimigos, subornados pela
Companhia; comprehendendo os
irmãos que os jurados vão commetter uma injustiça çlamorosa.
decidem livrar Ben de morte cerarrebatam-no
ta,
do Tribunal
com a ajuda de Ozark (Andy
Devine) e v3o para
o matto,
depois de uma fuga dramática
e emocionante. Occultam-se dudias numa
rante
velha
casa,
onde passam as torturas da fome, augmentando sua indignação ao verificarem que a imprensa os aponta como autores de
saques e assassinios horrorosos.
Taes crimes eram praticados por
outros bandos e elles levavam a
fama. Deante da situação, terminam elles por lançar-se á aventura e commettem vários roubos para manter ávida. Emmett,
o mais jovem dos irmãos, vae,
ás escondidas, até á cidade, e pro-
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nova casa e lá a jovem tem a
grande surpreza de encontrar os
rebellados irmãos
Dalton, que
vir
secretamente
visipuderam
tar a velha. Nesse momento Julie resolve declarar a Bob que
já não pode manter o noivado,
pois ama a Tod. Ferido moralmente com esta confissão, o amo
de Bob se converte em ódio feroz a Tod, a quem aceusa de ter
abusado de sua amizade e confiança, aproveitando-se de sua condição de perseguido da Justiça
para arrebatar-lhe a noiva, o carinho da única mulher a quem
amara na vida. Nesse instante,
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sou-se com Francês Brokaw. Tem
um filho. Foi educado na Universidade de Minnesota. Sua mania principal, dentre outras, é a
arte photographica, da qual é
fervoroso amador. Muito aprecia também os sports. Iniciouse no palco, sendo ate extra em
theatros de Nova York. Sua estreia no cinema data de "The
Farmer Takes a Wife", em 1955
depois do contrato formado com
Walter Wanger.
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Edith Guimarães (Nilopolis)
—' A edição em que publicamos,
pela ultima vez, Deanna Durbin na capa, foi a de numero
1031. Logo que tenhamos uma
boa photographia de Larry Buster Crabbe, publicaremos. Esse
artista nasceu a 7 de Fevereiro
de 1907. O numero 87S está esgota do.
Saul de Aquino e Silva {Lavras) — Sentimos não ter a photographia de seu desejo, amigo
Saul. Quanto á vinda de Alice
Faye ao Brasil, podemos garantir-lhe que essa excursão pela
America do Sul 6 cousa assentada, embora ainda não esteja
designado o dia.

18 de Março de 1941

"Cirespondida pela gerencia do
ne-Metro".
pois, dinQueira,
Rainer
Luise
mesma.
á
gir-se
deve estar novamente no theatro.

Revy dos Santos (Sele Lagoas,
Minas) — Raul Roulien está no
Rio dirigindo films, sendo o seu
ultimo, "Aves sem Ninho"; Oduvaldo Viana também está aqui
na Capital Federal, onde filma
o terceiro
terceiro "short" das Sympho
nias, estando ainda organizando
a fundação de uma grande empresa editora de films de longa
metragem com studios em Petropolis; Humberto Mauro é alto
íunccionario -do Instituto do Ci-

ARLINDA (C. Federal) — Com
prazer, senhorita, lhe fornecemos
acpii alguns dados acerca da biographia de Henry Fonda: — esse astro nasceu em Grand Island,
Nebraska, a 16 de Maio de 1908.
Tem de altura seis pés e uma
pollegadá, cabellos negros e olhos
a/.ues. p. isa 170 libras. Divorciado d( Margaret Suliavan, ca-

HkNRIQUES (J/ar de

Hespanha) Sua carta Íoi muito apreciada aqui.
Na verdade,
o caso se parece muito com a
historia da "Rainha". Pelo visto esse negocio de casamento de
"estrellas"
rebeldes dá sempre
numa confusão dos demônios!
- O verdadeiJoaquim (Rio)
ro nome de Vivien Leigh é: Vivien Al. Lcigh-Holman, nascida
a 5 de Novembro de 1914, ou,
segundo outras fontes, a 23 de
Novembro de 1913. Tem de aitura â pés e 3 pollegadas; amorenada, com olhos azues.

':*..

Mar GO (S. João da Boa Vista)
— Deixamos de mandar os versos ao destinatário porque ha nelles certas cousas como "Valca"
adimirado , penca , eludida ,
"mais"
(em logar de mas), "disce", etc, etc. Você comprehende, Margo, isso assim também
é de mais. . .
Mario Reynaldo Fuchs (Rio)
O próximo film de Jeanette,
sçm a companhia de Nelson Eddy,
ainda não tem nome, embora )á
esteja em preparação. Sua segunda pergunta só poderá ser

ARAAAD
aás dkAtàéá/
incrível, mas verdadeiro!
O mais traquina e rebelde
garoto, faz deLYSODONT
o seu melhor companheiro!
Ê que LYSODONT, além
das propriedades de um

creme dental superior €
altamente germicida, possue um paladar saboroso... E
assim, o escovar os dentes
não será mais um castigo,
mas um "saboroso" prazer.
GRÁTIS : mediante envelope
selado, remetemos amostras.

COU PON
QUE DEVE ACOMPANHAR

CADA

CONSULTA

Nome
Data

da consulta

Sem Calomelanos— E Saltará da Cama
Disposto Para Tudo
Seu fígado deve derramar, diariamente,
no estômago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o
estômago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você sente-se abatido e como que envenenado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará a
causa. Nada ha como as famosas Pululas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno ; são suaves e contudo
são maravilhosas para fazer a bilis correi
livremente. Peça as Pululas CARTERS
para o Fígado. Não acceite imitações.
Preço3$000.
¦«¦«•¦.—«"«¦««••¦«^

nema Educativo, trabalhando ao
lado de Roquette Pinto. Quanto
a Gilda e Vicente Celestino, não
sabemos. Suas suggestões são perfeitamente justas e, (talvez tenham applicação em futuro proximo.
Raymundo Cavalcanti (Ceará-Jlirim) — Sua solução ao Concurso
está
registrada.
Quanto
aos amores de Don Ameche pela
Carmen Miranda. . . isso não passa de fita de cinema.

Virgínia Tada (S. Pauto)
Vamos dar- he uma noticia ilarmante: no momento Bob Taylor já está perdendo... por pouco. Houve nestes últimos dias
uma cerrada votação que lhe dá
a classificação de "pouco talento", "nenhum", "muito pouco",
etc. Seu mano 6 que deve ficar
satisfeito agora, embora o Jury
ainda continue por muitos dias.
No fim vamos vêr quem ganha
o parco. Acceitc nossos parabéns
pela photographia de Gary Cooper. O próximo film de Nelson
Eddy deverá ser deseripto nesta
revista, logo que fôr programmado pelo "Cine-Metro". Ao que
sabemos, todos os artistas maudam retratos a seus fans; uns,
mediante pagamento, outros absolutamente de graça.
ÀCENDINO

DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

K I)BRAMQunA mILSjbiSiiLH
FANAM

JACKIE COOPER NUMA SCENA COM LANA TURNER..
"Glamour
e histrionismo não
se misturam" — disse o Jackie
resolutamente. Esta phrase veio a
propósito de uma scena em que
elle estava representando, num
"set"
dos studios da Metro, com
a linda Lana Turner, para a filmagem de O MUNDO E' UM
THEATRO (Ziegfeld Girl), esta,
aliás, a primeira scena em que
apparece na pellicula.
Estavam os dois sentados lado
a lado, no "boudoir" da irmã
(Jackie faz o papel de irmão de
Miss Turner no
celluloide). . .
emquanto elle lia uma qualquer
cousa para ella ouvir. Mas denotava tanta vacillação e incerteza, que, por fim, o director
Leonard chegou a perguntar:
"seu"
-— Francamente,
Coop
(assim é como lhe chamam na
intimidade...), não parece que
já trabalhou em cinema, para
ficar tão nervosol. . .
.— Mas não, Mr. Leonard...
E . . . é que a gente fica nervoso
quando tem ao lado uma pequena como Miss Turner. . .
Paul Cavanagh, conhecido ^actor característico inglez,
actor
theatral e cinematographico, foi
designado para o importante (um
dos mais importantes do film),
papel de pae de Lew Ayres e
Maureen Ò'Sullivan na producção Metro-Goldwyn-Mayer : maisie na A l.ta roda (Maisie Was
a Lady). Ann Sothern é pela
quarta vez titular da serie, dirigida agora por Edwin L. Marin.
A propósito,
recorda-se que
Cavanagh é o segundo graduado
de Cambrídge a integrar o "cast*
sendo o outro C. Aubrey Smith
Ruth
Hussey assignou novo
contrato com a Metro. Os seus
dois últimos papeis nesses studios foram NUPCIAS DE ESCANDALO (com Katherine Hepburn, Carv Grant e James Stewart) e ASAS NAS TREVAS,
ao lado de Robert Taylor, a segunda vez que figura como protagonista.

18 de Marco de 1941
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^4 IMAGEM DE BRONZE, primeiro
romance japonez produzido nas Americas, é uma obra sensacional, transportada para a tela com grande êxito.
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Zenaide

Andréa,

nossa

collega

Chefe de Publicidade

da

a

desse

divulgação

literária

da

«Columbia

«Gazeta

de

Pictures»,

a

Noticias»

e

quem se deve
romance orienta!
das

empolgante

edições PONGEtTI.

traducçao

primeira
meiro

romance

em

lingua occidenta!

uma

editado

japonez

nas

Prefaciando a versão portugueza,
de

Souza

gayo:
"Comparo
com

externou

esta

o

seguinte

novella

gravuras delicadas,

a

e será' também

Américas.

o

illustre

acadêmico

juizo

sobre

o romance

uma

o pri-

série

de

que se prendem

de

Na-

medalhas,

pequenas

num rosário

reza, ao mesmo tempo, ao Deus que absolve

Cláudio

pelo qual se

e ao Deus que

illurnina

e põe no coração do artista aquel-??«'; ' ";si!:JP:3lWy iifí>S3g

%i.e,

le peccedo divino da criação."
A nossa brilhante collega senhora

D.

realizar
honra

Zenaide
um

a

Andréa

trabalho

inteüigencia

soube

que muito
e cultura da

mulher brasileira, conseguindo, atrasua

vés da
mente
todo
Scena

de

rua
numa
das seqüências
«Minha Cidade Natal».

do

film

Os Irmãos Pongetti lançaram a publico a versão
portugueza da famosa obra de Yoshio Nagayo "A Imagem de Bronze". Por indicada Kokuasi Bunka Shinkokai, de Tokio, enção

traducçao, verdadeira-

apresentar
em
primorosa,
o seu brilho, aos leitores

brasileiros,

o

romance

victorioso

do

celebre escriptor japonez contemporaneo.
"Imagem
de Bronze"
encerra
episódios

da

Historia

do

Japão,

e,. por isso, só foi permittida a sua
filmagem depois da respectiva auto-

carregou-se dessa traducçao a nossa companheira
de imprensa senhora D. Zenaide Andréa, nome

daquelle

dos mais destacados da inteüigencia feminina do
Paiz.
"A
Imagem de Bronze", cuja tiragem na Ásia

pela pellicula foi extraordinário,
sendo julgado em toda a Ásia
como uma das obras primas da

já ultrapassa um
L
ji- :.
de exemplares,
edição brasileira

literatura

milhão _. ,
, „
lypo de be eza do
terá na -:„„„,. :„««««
ujaponez, Hicinema
a sua roko Talcayama.

rização do Ministério óà Educação

dios

paiz.

O

oriental

do grande
Nascente.

êxito alcançado

e-

stu-

dos

império

do

Sol

%
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seus dentes com
Kolynos é como banhar-se na
ESCOVAR
a^ua fresca e crystallina de um
riacho — estimula e refresca
toda a bocca. O uso do Kolynos
de manhã e á noite, conserva
seus dentes claros e brilhantes,
o hálito puro e perfumado.
KOLYNOS custa menos porque
se usa pouco . . . é concentrado!
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Ainda não se sabe aonde foram parar Ann Sheridan e George
Brent, apesar de estarem filmando ainda
"Honeymonn
for Three'7 O que é verdade k que fugiram de hbllywood,
deixando
a
direcção da
Warner Bros. seriamente aborrecida com esta seqüência fora
"script".
do

O DIRECTOR ENSINA LANA
TURNER A ANDAR
COMO
VERDADEIRA
«GIRU
DE
ZIEGFELD...
A nota mais engraçada
e que
mais "O
chamou a attenção no "set"
de
Mundo é um Theatro",
no dia em que ia começar a ser
rodada esta pellicula, foi dada pelo
próprio director da producção.
Imaginem! O gorducho Robert Z.
Leonard,
homem das suas 240
libras pesadas, ensinanao a ninguem menos que á agilima e gracilima Lana lurner d andar como
"Follies"
perfeita corista das
ziegfeldianas.. .
Não é precise dizer o que terá
acontecido, durante aquella: duas
boas horas de gargalhadas, num
scenario fechado dos studios dà
Metro!
Foi um authentico contraste!...
pensarão muitos.
Mas, não foi.
Mr. Leonard, apesar de ser gordo
como é (duzentas e quarenta libras
fora os quebrados...) mostrou ser
—' nas devidas proporções, é claro
— um
cabal
imitador
daquellas
com as quaes queria que Miss
Turner parecesse.
Seja como fôr, a licção foi bôa,
pois õsorâ a estrellinha dã Metro
considerada
como
a
pode
'girl" ser
mais completa (como, aliás,

Cinema

"troupe"
o enredo manda) da nova
"cast"
que será' apresentada em
brevemente, num film-sequencia do
"Ziegfeld,
c
que foi celeberrimo
Creador de Estrellas".
E tudo, graças ao director Robert
Leonard, que, se não pode dançar,
propriamente falando, pode ensinar"Pelo
a muita gente boa.. .
que vejo — commentou
depcis sorrindo o grande director
—-ainda sou bem agi!. Esbelto...
parece que não muito..."

Portuguez
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Maria

da Graça ladeada pelo jornalista Santos Mendes
(esq.) e nosso correspondente em Portugal, Carmelino Callaya, diz á imprensa do seu
"cast"
srande prazer em figurar no
de "Porto
de
o
Abrigo",,
novo film portuguez em que estreia essa encantadora "estrellinha".

10 de Marco

de 1941
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Salve o navio e ganhe um dos prêmios!
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Aqui estão dois casaes de artistas. Tudo o que o leitor tem a
fazer é o seguinte: no quadro n.
1, colorir o vestido delia e o terno
delle. No quadro n. 2, completar
a cabeça delle. Em seguida endereçar as gravuras a' redãcção de
A SCENA MUDA, Visconde de
Maranguape, 15, Rio, indicando
os nomes dos quatro, a que film
se referem e qual o nome da Companhia.
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PRÊMIOS: — Trez assignaturas
desta revista, aos trez primeiros
collocados, respectivamente de um
anno, um semestre e um trimestre.
As soluções devem chegar ao nosso
poder até 31 de Maio próximo,
não sendo apuradas as que chegarem fora do prazo.
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ROBERT

TAYLOR

TEM

"Mande
Também sua Critica" suscitou viva polemica
pagina
entre vários leitores e collaboradores desta revista, a respeito do artista Robert Taylor, sustentando uns que esse astro da "Metro" possue
talento artístico, emquanto outros replicam contestando. Acceitando a
suggestão de algumas de nossas leitoras, instituímos aqui o Jury Cirematographico, para que seja decidida a questão pelos nossos leitores e "fans" do Cinema.

Robert
Meu

CINEMATOGRAPHICO

Taylor

tem

talento?

Muito?

Pouco?

Nenhum?

voto:

QUEM

SABE?

(Resposta

56

57
58
59

60

ás perguntas do numero
anterior)

Alem
de
numerosos
films
de desenhos animados, rzà//
lizou uma parodia
Chantecler", vizinha dos films
de vulgarização scientifica.
Mesguisch.
O mesmo.
Mélies por oceasião dõ Exposição de 1900, com films
de 200 a 400 mts.
O primeiro chamava-se "Cendrillon" e serviu de chave
a's outras superproducções
"Le
como
Petit Chaperon
"Barbe
Rouge",
Blue" etc.
PERGUNTAS

(Vejam se as respostas na próxima
semana, combinam com o que os
leitores
tem
em
seus
archivos)
61 — Qual a fabrica francesa que
se tornou senhora do mercado?
62 - Quaes os seus concorrentes?
63 -- - Em que anno os produetores
franceses abriram suecursaes
na Norte America?
64 - Quem se oppoz a essa iniciativa?
65 - - Quando se realizou o Congresso Internacional dos Editores de Films?

NOTAS

I

á

Red.

de

A

SCENA

MUDA,

V.

Maranguape,

15

—

Rio)

Apuraremos estes votos até 30 de Abril próximo, quando publicaremos^ o resultado final do palpitante "Veredictum", encerrando-se a
auestão e proclamando-se a victoria d<=> uma das correntes etp lutai.

r—» 1

fim nwiiiM-_.il m min min

rt

2-° uma «signatura annual de
" a ^kVa1;.,1.0^//1003000A bLbNA MUDA
e 3.°
uma assignatura semestral, ás trez
melhores soluções.
Remetta á redãcção de "A SCENA MUDA" até o dia 31
do corrente.
As que nos chegarem
alem dessa data não serão
apuradas.

Nome e endereço:

(Remetta

.»«_-

Condições:— Indique neste labyrintho qual a rota
que o navio
bloqueado tomou, para chegar mais depressa ao
porto de salvamento
sem cruzar nenhuma linha.
'

N OVA S

TALENTO?

A

JURY

—

I

OUTRA

CINEMATOGRAPHICAS
VEZ, O BIGODINHO
DE TAYLOR...

O Bob já voltou das suas ferias
a Palm Springs — mas voltou tão
differente!., .
desta vez com um

bigodinho,
terceiro
não é
que
o
nem
mesmo que usou em
A
Ponte"Fuga"
de Waterloo", nem o mesmo
"Escape"),
de
(o famoso
que tanto judiou com os nervos
de Norma Shearer.
"A
O de
Ponte de Waterloo"
foi um bigodinho bastante alinhado,
aspecto authentico
que lhe dava o "conquereur",
de um galante
sedevia
ser
a
mesmo
interpregundo
"Escape"
tação
tinha,em
que
deixou os fiapos crescer um poumais, pois,
conforme
o
quinho
segundo argumento, a sua edade
é um tanto mais adeantada e.. .
requer naturalmente maior espessura
entenda-se...)
(de
pelos,
para
dar
responsabilidade
maior
aos
actos.
Acontece, porém, que para "Fli"Asas
ght Command"
nas
(ou
Trevas") elle tinha de raspal-o
inteiramente, visto que os regulamentos da Escola Naval Americana não permittem aos cadetes
da aviação (este o pape! que caracteriza na pellicula) o usarem bigodes de espécie alguma...
La' se
foi, pois, o seu adorno masculino
ia tão apreciado das "fans"...
Que pena! — suspiraram muitas.
Agora, o bonito rapagão e illustre representante de tantos celluloides com a marca leonina.. . volta
de Palm Springs com uma terceira
addição capillar, isto é, com um
novo bigodinho. Mas. é de ver
que bigodinho! Muito mais alinhado que o primeiro e o seBasta dizer que elle
gundo...
o
Bob, jurou
próprio,
perante
todos os directores e produetores
da Metro-Goldwyn-Mayer que, de
hoje
em
deante, não acceitará
absolutamente
algum,
em
papel
film nenhum, que exija retirar um
distinetivo que é uma das mais
ricas prendas que possue.
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Banco Hypoth @c«
S.

RUA

OUVIDOR,

18 de Março de -1941
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Telephone 23-1825

CARTEIRA HYPOTHECA_.il A — Concede empréstimos a longo prazo para financiamento de construcções. Contractos liberaes. Resgate em prestações mensaes, com o
minimo de 1% sobre o valor do empréstimo.
CARTEIRA COMMERCfAL — Faz descontos de effeitos commerciaes e concede emprestimos com garantia de títulos da divida publica e de emprezas commerciaes, a
juros módicos.
— Recebe depósitos em conta Corrente a Vista, 3% ao anno. Conta Corrente
Limitada, 5 por cento; Conta Corrente Popular, 6 por cento; Prazo Fixo: 1 anno,
7 por cento; 2 annos, 7V_ por cento; Prazo Indefinido: — Retiradas com aviso
prévio: de 60 dias, 4 por cento e de 90 dias, 5 por cento ao anno.
SECÇÃO DE PROPRIEDADES — Encarrega-se de administração de immoveis e faz adeantamentos sobre alugueis a receber, mediante commissão módica e
juros baixos.
SECÇÃO DE VENDA DE IMMOVEIS — RESIDÊNCIAS — Lojas e escriptorios modernos:
a partir de réis 55:000$000. Optimas construcções no Flamengo, Avenida Atlantica, Esplanada do Castello, etc. Venda a longo prazo com
pequena entrada a vista
e o restante em parcellas mensaes equivalentes ao aluguel.
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Não cubiçarás a mulher
alheia
Conclusão

da

pag.
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lhador veio communicar-lhe que
Joe havia partido. Tony estranhou.
Nem ao menos
viera
dizer-lhe
.
adeus?..
Nesse momento, Amy se encheu
de coragem e confessou-lhe não
dever casar mais com elle. Não
podia continuar mais a!i. Iria embora também... que elle a esquecesse... a perdoasse... Teve vontade de revelar tudo; mas teve medo
e vergonha. Iria embora e tudo
estaria acabado.
Tony a ouvia religiosamente, a
sorrir, como se conversasse com
uma creança amuada, para depois
responder:
A você, Amy, nada
poderá
sueceder. A Joe...
talvez. Elle
se foi sem dizer-me adeus. E' um
tanto selvagem. Quanto a você...
será minha esposa, Mme.
Amy
Patucci! Fica sempre ao meu lado,
querida Amy !
A jovem tornou banhada em
lagrimas:
Que ninguém te faça nenhum
mal.. . — E lhe acariciou a cabeça,
com amor e ternura.
Dois meses
não
antes
poderia acreditar, chegasse a afagar aquelle homem. Tony
parecia feliz, sem de nada suspeitar. O radio, de um lado, trazia
até elles o programma do agrado
de Tony. Os dois conversaram durante horas... Mas, no intimo, Amy
resolvera fugir antes de amanhecer.
Ao subir para o quarto, tratou de
deixaria
maleta.
Não
arrumar a
carta alguma. Levaria algum vestido
dos que lhe dera Tony. Enquanto
arrumava a maleta, limpava as la-

grimas que lhe rolavam pelas faces.
Quando terminou já passava de
meia-noite.
Tony
devia
dormir
No
meio
do
maior
profundamente.
silencio, ouviu Amy um ruido na
Olhou
assustada e teve
janella.
levar
a
mão
á bocea para não
que
gritar. Joe estava em seu quarto.
Em voz baixa, mas firme, lhe disse
que viera para reparar todo o mal,
casando-se com ella. Amy sentiu
que lhe faltava o solo sob os pés.
Embora reconhecendo nobreza em
Joe, ella decidiu recusar o offerecimento.
Aquella
união deixava
de ter para ella qualquer encanto.
Não era o resultado do Amor, e
sim
de
uma
simples
reparação.
Não queria a comiseração como base
de seu casamento. Amy o repelliu
quase grosseiramente. Tal foi sua
indignação que começou a falar
tão alto que despertou Tony. Este,
percebendo que algo de estranho
se passava, correu ao quarto de
Amy.
A jovem, com a maleta
prompta para a viagem, certa de
que Tony dormia, desceu as escadas, seguida de Joe, que continuava
a desculpar-se. Amy, porém, terminou a conversa, dizendo-lhe amargamente:
—Será melhor
para meu filho,
desconheça
um
que
pae como você!
Prefiro... — Ia proseguir, quando
estacou — Em baixo, Tony os esperava. Ouvira tudo. Dirigiu-se a Joe:
— Foste embora sem nada dizerme e voltas alta noite como um
ladrão! Que fizeste á minha Amy?
E's um miserável! — Adeantou-se
mais e começou a esbofeteal-o.
O sangue correu pelo rosto de Joe,
que, impassível, recebia os golpes
sem se mexer, sem um só movimento de defesa. Tony, exaltado, ansiando, deixou-se cahir para um lado.
Fora grande a emoção. Joe, vendo-o

sem forças para continuar a esmural-o, partiu, então, para sempre...
Tony e Amy
ficaram a sós.
Ambos soluçavam. Os primeiros
raios da alvorada vieram surpreendel-os ali, ao mesmo tempo que o
carro do padre McKee projecíava
seus pharóes sobre a porta. O
sacerdote vinha buscal-os para o
casamento.. Horas depois, no carro do padre
McKee,
Amy deixava, sozinha,
a fazenda de Tony, que a viu
o coração
esmagado
partir com
pela dor, mas com a intima satisfacão de sua dignidade
intacta.
Recomeçou o trabalho conservando
na retina o gesto meigo daquelle
ultimo olhar de Amy, que era
como uma promessa de que, após
as borrascas desses incidentes, ella
ainda voltaria aos seus braços...

trava-se forte tiroteio. Eram os
outros irmãos que, com a ajuda
de Ozark, assaltavam o Banco,
sendo atacados de todos os lados. De uma janella o traidor
Caleb alveja Tod com intenção
de matal-o para livrar-se da cadeia, quando o advogado levasse aos Tribunaes suas falcatruas;
mas, antes de disparar, Bob, mesmo gravemente ferido, vê o gesto de Caleb, alveja-o e o canalha tomba morto. Cerrado tiroteio se segue, sendo exterminados os bravos irmãos Dalton,
cuja tragédia tivera como origem a falta de justiça na protecção de seus legítimos direitos.
Quando tudo voltou á tranquillidade, pôde Tod realizar seus
sonhos de amor, desposando a
linda Julie, e indo morar noutra cidade, onde apagassem do
espirito os trágicos dias de Cof
fevville.

A vingança dos Daltons
(Continuação

da

pag.

25)

sabendo as autoridades, por uma
denuncia de Caleb que os irmãos
Dalton estão alli, cercam a casa
e começa o tiroteio. Bob, percebendo que chegara seu fim,
não quer morrer sem ajustar contas com o ladrão de seu amor
e ataca o desprevenido Tod; quando ia fusilal-o impiedosamente,
Dalton chegam
Julie e mama
a tempo de salvar a vida ao innocente. Bob se arrepende e pede
Tod,
perdão. Está allucinado.
então, lhe explica o resultado das
investigações, declarando que é
o fingido Caleb Winters o unico culpado de tudo aquillo, o
chefe oceulto da quadrilha da
Companhia de Terras. Lá fora

Como conseguiam marido as
meninas do século passado
( Continuação

da

pag.

7 )

andar na rua depois que o sol
se escondia, sem uma dama de
companhia.. .
Este film marca o apparecimento
de
Laurence
Olivier
na Metro
Goldwyn
Mayer,
após
os
seus
"Morro
grandes suecessos em
dos
"Rebecca",
Ventos
Uivantes"
e
e tem como outra nota de destaque
a
collaboração
e
na
direccão
producção, respectivamente, de Robert Z. Leonard e Hunt Stromberg,
"Ziegfeld,
o
que já nos deram
"PrimaCreador
Estrellas".
de
vera
e Vagalume .

18 de Marco de. 1941
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Dorothy Darrcll é uma tentação da
Universal Pictures", a aparecer brevementc no film "Buck Privates'^
uma comedia louca. Aqui está a fascinante artista, gozando uns dias de foiga nas encantadoras praias de Catalina
Island, exhibindo seus "shorts" deliciosamente imaginados para seu corpo.
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