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Depois de "Missão em toscou "^simultaneamente com "A estrê-
Ia do norto" (os dois primeiros coluloides americaros sobre a Rússia),
tivemos a volta á Ck-elandia dos filmes soviéticos, quo tantos elogios
mereceram dos criticos especializados, hâ uds dez anos quando o Pro-

grama Art importou e o saudoso Sorrador exibiu, no desaparecido Alham-

bra, a famosa realização de Nikolai Ekk, "O caminho da \ida". E o

reaparecimento da cinematografia russa deu-se com uma grande reoorsti-

tuição histórica, do gênero das duas últimas produções soviéticas apre-

sentadas entre rós, também distribuídas polo srr. Sorrentino, e es-

bidas no Pathé - "Pedro, o Grande" e "Cavalheiros de ferro' , no

começo da atual guerra. Outra coincidência interessante é que aqueles

filmes eram de Eisenstein o "General Suvorov" apresenta a direção

de Pudovkin, o realizador de "Tempestade sobre a Ásia", que com o

diretor de "Potemkin" é considorado dos maiores cineastas do cinema

silencioso. Trata-se, realmente de outro belo celulóide do gênero, muito

diforerte, como reconstituição histórica, dos filmes americanos que
tomos visto, o oue não é de admirar, sendo um assunto histórico russo»

feito na Rússia, interpretado por russos, e dirigido por um Pudovkin.

Que diferença daquele Paulo I. de Von Sterrberg, interpretado pelo
ho]e produtor Sam Ja.ie; e do o de Douglas Fairbanks Júnior, do

cinema inglês. . .
Esperemos os demais filmes russos, que nos permitirão conhecer

o rovo cinema da grande nação aliada e os modernos cineastas da

U. R. S. S. Passada a novidade, qual será a reação do público em geral ?
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BEL
Quando, há cerca de ouatro

anos, Marguerite Chapman che-
gou a Hollywood, ela tornou-se
logo notável pela beleza e, prin-
cipalnente, pela elegância. Km
realidade nada havia r isso de
extraordinário, visto que Maggie
estava chegando do Nova York,

M FERI S
onde ora o mais tamoso modelo
de John Pow_.rs. Ali havia co-nhecido Howard Hudghes, o pro-dutor-milionário, que, impressio-
i ado pela linha da "cover 

girl"número um da cidade-gigante,
conseguiu convence-la a tentar
o cinema. Está claro que Maggie

aceitou, tanto mais que, com os
seus dotes físicos e uma apresen-
tação de Hughes, o cinema nâo
era para ela uma tentativa. Era
uma certeza.

De fato, em Hollywood IMag-
gic venceu. E vencei pelo talento.
Em todo o caso, fosse pela sua

origem oi_ por outro motivo qual-
quer, o caso é que á deliciosa es-
trela somente foram confiados
papéis de mulher elegantíssima.
Até hoje Marguerite só foi vista no
cinema vestindo modelos sensa-
cionais, figurinos de Travis Ban-
ton, Jean Louis ou John Ham-
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dar mais trabalho ainda. . . Te-
rei, como das outras vezes, quechegar ao estúdio ás 6 horas da
manhã e ficar até as 9 nas mãos
da costureira c do "make-up-man""Um 

dia destes usei um vestido
lindíssimo, mas tão justo e com-
plicado que teve de ser costurado
no corpo, sabe ? Assim, você
compreende. . .

Calma, Maggie. Escute e
veja.. .

Puxou dos "modelos" e os foi
mostrando á encantadora estrela.

O seu próximo filme será
'•Alma russa" ("Counter Attack")
com Paul Muni e você será diri-
gida por Zòltan Korda. Fará,
como eu já disse, o papel de uma
moça russa. Mas os "modelos"
são um "pouquinho" diferentes.
Haverá apenas um ou dois "ves-
tidos" e não muito complicados,
veja, veja. . .

Em verdade, o homem estava
com medo que Maggie recusasse
o "role" por causa das "toilettes".
Mas ficou assombrado quando
viu a alegria con. que a estrela
recebeu a nova. Marguerite Chap-
n.an ficou radiante.

Maravilhoso ! Maravilhoso !
Não me parece tão maravi-

lhoso assim, Maggie. . .
Como?! Er tão não vê quc

agora vou dormir até ás 8 e
que não terei que "sofrer" nas
mãos de Clay Campbell e Helen
Hunt? E depois, roeu amigo,
não ó uma oportunidade que se
apresenta todos os dias e a qual-
quer estrela, a de contracenar
com o grande Muni. . .

Não há dúvidas.. . Margue-
rite Chapman tem linha, tem
beleza, tem talento. . . e muito
juízo !

bleton. Continuava ela assim em
Hollywood a tradição que já
a havia levado ao céu da glória
em Nova York — "glamour",
"sex-appeal". ..

A beleza é obrigação
A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem
quer. Essa é a verdade. Os crê-
mes protetores para a pele se aper-
feiçoam dia a dia.

Agora já temos o creme de ai-
face ultra-concentrado que se ca-
racteriza por sua ação rápida para
embranquecer, afinar e refrescar
a cutis.

Depois de aplicar este creme,
observe como a sua cutis ganha
um ar de naturalidade, encanta-
dor à vista.

A pele que não respira resseca
e torna-se horrivelmente eseura. O
Creme de Alface permite à pele
respirar, ao mesmo tempo que evita
os panos, as manchas e asperezas
e a tendência para pigmentação.

O viço, o brilho de uma pele
viva e sadia volta a imperar com
o uso do Creme de Alface "Bri-
lhante".

Expertoent$-Q.

Por isso foi quase com dis-
plicência quc "Miss Extreme St.y-
le" recebeu a notícia que em. "O
Banquete da Morte" ("Stalk
the Hunter") ela faria o papel de
u.n.a aventureira russa. Oh! Uma
Aventureira russa... de alto bor-
ao! vieram os figurinos: peles,
abrigo.,, chapéu, . traje para "soi-
rée", para a a anhê, para a tarde,
oara a praia, "dtshabillés". . .
Enfim, um guaraa-rouoa do .azor
empalidecer de inveja uma arqui-
duqueza e todo ele desenhado
por Jean Louis o íigurinista
parisiense que cez a glória e a
fortma de Agnes Drecoll.

Muito bem. "Rodv u-s ¦" o fl-
me uma comédia dramática com
Âlíyn. J(,slyr e Evelyn Keyes
compartilhando das honras es-
trelares. Tudo terminado, apa-
receu novamente o "casting-di-
retor", sobraçando os figurinos
a próxima nrcauçâo.

— Uma boa notícia, Margue-
rite. Agora você vai ser uma
aventureira russa.

Do novo ?
E arregalou os olhos bonitos,

tendo na voz ura tom entre o
ospanto e a zanga.
— Sim, mas agora...

Não, meu. caro! Por favor,
não 6 possível. Então preciso
antes de umas férias, um cies-
canso. Estou exausta com esses
modelos.. .

Bem. . . *Ias os novos. . .
Já sei, já sei... São ainda

mais bonitos, não é? E vão me

\ * 
por petiscos saborosos^^HHBj
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• Sopas, pudins
e demais pratos
ficam saborosos e
nutritivos si prepa-
rados com Maizena
Duryea — alimento
ideal para todas as
idades.

'A 
MAIZENA DURYEA 51

I Caixa Postal, 6-B - São Paulo
I Peço enviar-me, GRÁTIS, o livro
¦ "Receitas com Maizena Duryea"

I NOME

RUA

CIDADE¦ CJÜAUt ESTADO

"A,

' 1'aA:"

:

¦'A.

^SBBMBIBmBnBgBM—¦—BMWHHWI mw
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OS MELHORES DO MES

ST. LOUIS BLUES; CREOLE LOVE
CALL — Orquestra de Duke El-
li.rigton: Cootie Williams, Freddy
Jenkins, Arthur Whetsel (trum-
netes), Otto Hardwícke, Johnny
Iíodges, Harry Carney, Barney
Bigard (reeds), Juan Tizol, La-
wrence Brown, Joe 

"Tricky
Sam" Nanton (trombones), Fred
Guy (guitarra), Wellman Braud
(baixo), Duke Ellington (piano),
Sonny Greer (drums). Vocais
in St. Louis: Bing Crosby —
Columbia.

Primeiramente as nossas con-
gratulações à 1EM por esta sua
preciosa c oportuna edição deste
redondo elingtoniano que, diga-
mos de passagem, constitue tal-
vês o único disco de 12 polegadas
que a banda de Ellington gravou
para a antiga Brunswick, ha
treze anos passados.

O tema de Creolc é dehcadamen-
te exposto pelas palhetas, apare-
cendo um saboroso trombone,
cujas características são simila-
res às de Trick Sam. O pesado
barítono de Carncv exibe-se no
3.u coro, com o incisivo e inimb
tavel pele de Williams, de íme-
diato. O melhor solo do negrissi-
mo^ pertence, à nosso ver, à Bigard,
Cujos esguíos contornos são dc
um inigualável paladar jazzís-
tico. A dog-liousc do veterano
Braud tambem faz das suas no
ultimo chorus, em que os cais
finalizam com uma indescritível
tranqüilidade .

O famoso opus de Handy tem
inicio com o pitoresco growl de
Cootie, que diz o clássico tema
com uma excelente entonação
hot. Tricky Sam em surdina im-
provisa com fertilidade, ouvindo-
se logo após uma singela passa-
gem de Ellington. O chorus
vocal de Crosby é qualquer coisa
de fenomenal. Aqui, um Crosby
não cantor de baladas, mas sim
um legitimo jazz singer, cujas
inflexões neste lamento negróide
são alguma coisa que somente o
talento de um Der Bingle seria
capaz de exibir.

Mas o trojéu fica mesmo com-
plicado quando se altera o tempo,
Hodges diz qualquer coisa e Bing
entra com um scat chorus dc
embasbacar. Um colosso,
verdadeiro monumento I

um

Fábrica de Jóias "AZTECA"
RUA REGENTE FEIjÓ N.° 18

RIO DE JANEIRO
Exclusividade em
Anéis ''zodaicos"
com Signo, Plane-
ta e Pedra do Mês
do Nascimento.
Em Prata Fina
com Ouro 18 Kil.
VERDADEIRA
MARAVILH A
UM PRESENTE
INESQUECI
VEL. E outra*

Jóia* de ouro 18k e brilhantes
por preço de Fábrica. Interior
pague na Agência do Corieío pelo
Reembolso Postal.

PEÇAM CATÁLOGOS

Acreditamos não ser necessa-
rio aconselhar a vocês a "pega-
rem" os primeiros 25 cruzeiros
disponíveis e adquirir essa jóia...
(Imediatamente!. . .)

DON T BE THAT WAY — ONE
o'clock jump — Orquestra de
Benny Goodman: Goodman (cia-
rv), Harry James, Ziggy
Elman, Gordon Griffin (trumpe-
tes), Red Ballard, Murray Mc
Eachcrn (trombones), Hymíe
Shertzcr, George Koenig (altos),
Arthur Rollini, Vido Musso (te-
nores), Jess Stacy (piano), Harry
Goodman (baixo), Allan Reuss
(guitarra), Gene Krupa (drums).
Victor (1937).

Cabe aqui, antes de mais nada,
uma observação aos dirigentes
da RCA Victor. Este disco, edi-
tado exatamente como o original
norte americano em 38, já teve
uma de suas faces (Don't) edi-
tada aqui no Brasil ha menos de
seis meses, acoplada com Stom-
pin' At The Savoy.

Se a companhia possuía as ma-
trizes originais, não era necessa-
rio ter copiado os dois lados
(Don't e Stompín) do álbum
Up Swlng, que vocês sabem ainda
se achar à venda aqui no Rio.
Agora com este novo lançamento
que achávamos preferível não
se ter efetuado, a companhia
além demonstrar uma certa dis-
plicencia na organização dos su-
plementos, será, sem duvida ai-
guma, prejudicada porque muitos
não comprarão o disco, do qual
somente um lado desconhecem.

Ou então porque não editaram
Stompin' com o acoplo original:
Breakinln A Pair Of Shoes ?

Clock, a conhecida pagina de
Basie, talvês a mais popular
peça orquestral de todos os tem-
pos e que ele próprio arranjou
para BG, começa com Jess ex-
pondo o tema que, recordemos,
contrasta com o de Count, cujo
chorus (no disco Vocalien) é
superior. Entretanto, mencione-
mos o interessante labor da es-
querda de Stacy, que nos brinda
algumas boas figuras. El Rey

rfé^S^^SW J%> JÊfr _£&» ^mammt^ ^^

HOT TIME IN THE TOWN OF BERLIN
De Joe Bus Hkin

There'll be a hottime in the town of Berlín when the Yanks go
marchíng in

I wanna be there boy, and spread some joy when they take oldcy take
Berlin

There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn
rV i bey3 begin
lo take the ;oint apart and tear it down when they take old Berlin
They're gonna start a row and show them how we paint the town
rr, , ., back in Kokomo
lhey re gonna take a hike through Hitler's Reich, and change the

-p, m Heil to Wliatcha Know Joe
lhere 11 be a hot time ra the town of Berhn when the Yanks go

. marchíng in
lou could never keep em happy down on the farm after they take

Berlin.
THANKS

De Arthur Johnslon c Sam
Coslow

Thanks for ali the lovely delight I found in your embrace
I m tahankful tho I know ít's ending ali too soon
And Thanks for unforgetable nights I never can replace
And memories that linger like a houting tune
It is better to have loved you dear and lost, than never to have
T, . love at ali
it is better ior no matter what the cast I held the whold in sway
. , -p, . . an emperor for a dayAnd lhanks again for taking me in the road to Paradise, we lost
r> -o -r our way
but still I must convery my Thanks!

MY BLUE HEAVEN

De George Whiling e Wal-
ter Donaldson

When whippoorwills call and evening is nígh I hurry to roy blue

A t urn to the righf, a little white light will leadyou to my blue heaven^ ou 11 see a smihng face a fireplace a cozy room
A little nest that's nestled where the roses bloom
Just Molhe and me, and baby makes three we're happy in my

blue heaven

o segue, com um perfeito apoio
do brass. Fala o trombone (tal-
vês Murray) é o seu curto "speech"
o identifica um "Cândido de Fi-
gueredo" na linguagem jazzis-
tica. 0 baixo de Harry e o piano
de Jess ajustados.

James afetado. Tem-se a im-
pressão de que ha um "troço 

qual-
quer" enfiado dentro do instru-
mento. As ensembles finais con-
duzidas com acerto.

O mérito da outra face, a me-
Iodiosa composição de Edgar
Sampson reside no trabalho cole-
tivo, com o brass e reed alter-
nando^ com precisão e ajuste.
Sonoridade pródiga. Muito bom
o solo cie Benny, no 2.° chorus.

Um bom lado: tanto para
ouvir como dançar.

MUSICAL SCORES
a

DESDE QUE PARTISTES  {Since
You Went A way — Selznick —-
UA — Com Claudette Colbert,
Jennijer Jones, Joseph Cctlen,
Shirley Temple, Jlonty Woolely,
Lionel Barrymore, Robert Wal-
ker, Hattie JfcDaniel, Albert Bas-
sermann, Nazimova, Neil Ha-
mil ton (Tim Hilton), Agnes Moo-
rehead, Keenan Wynn, Graig Ste-
vens, Loydd Corrigan e a orquestra
de Rudolj Frirnl Jim)

Jlusicas: — Together — Since
You Went Away— Ciementine—
Dípsy Doodle — Shoo Shoo Baby

TONIGHT AND EVERY NIGHT
—{Columbia — Com Rita Hay-
worth, Lee Bowman, Janet Blair,
Mate Platt, Leslie Brooks, Dusty
Anderson, Stephen Crane, Ernest
Cossarl, Florence Bates).

Jlusicas: — Tonight And Every
Night — You Excite Me —
Any where.

HERE COME THE CO-EDS 
{Universal. Com Abbott c3 Cos-
leito, Peggy Ryan, Martha O'
Driscoll, June Vincent, Lon Cha-
ney, Donald Cook, Richard Lane
e a orquestra de Phil Spifalny).

Jlusicas: — I Don't Care
If I Never Dream Again —- Jum-
pin' On Saturday Night — Some
Day We Will Remember —
Let's Play House.

DISCOGRAFIA DE TOMMY
DORSEY

Com orquestra própria

— Victor
Blue Blazes/Manhattan Sere-

nade
In The Blue Of Eveníng/A

Boy In Khaki A Girl In Lace
There Are Such Thíngs/Day-
break

He's My Guy/Light A Can-
dle In The Chappel

IT1 Take Tallulah/Not So Quiet
Please

It Started Ali Over Again/
Mandy Make Up Your Mind
Street Of Dreams Just As
Though You Were Here
The Last-Call For Love/Poor You

Love Sends A Little Gíff Of

**.
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reminiscencia — Esses são os Hot Peppers do saudoso Jelly
1926. Da esquerda para a direita : Andrew Hilaire, Kid Ory, George

Roll Morton jotcgrajados durante uma sessão para a Victor, em

Mitchell John Lindsay, Morton, Johnny St. Cyr, Omer Simeon.

fr-**~

^5N(*i

Roses/What Is This Thing Called
Love

Somevvhere A Voice Is Calling/
Well Git It'

L^s Just Pretend
Take Me/Be Careful It's

My Heart
You Took My Love/Dig Down

Deep
I Dream Of You/Opus I
You're Driving Me Crazy/

More And More
Sleighride In July/Like So-

meone In Love

Com o seu Clambake Seven

The Music Góes Round And
Around/Rhythm In My Nur-
sery Rhymes

Twilight In Turkey/Milkmans
Matir.ee

Josephíne/If The Man In The
Moon Wcre a Coon

When The Midnight Choo Choo
Leaves For Alabam/Everybody's
Doing It

Sheík Of Araby/Chinatown My
Çihnatowri

You Must Have Been A Beau-
tiful Baby Sailing At Midnight.

: Alia En El Rancho Grande-
Shoot The Sherbet To Me Her-
bert

O QUE VAI PELA TERRA
DE TIO SAM

LN — Já estão sendo efetuados
os preparativos para a gravação
da nova Metronome Ali Star Band
que deverá se realizar logo que
todos os ''cats' se achem pre-
sentes em New York. Faleceu
Al Dubin. Dubin foi duran-
te vários anos um dos mais
populares song wríters de Tin
Pan Alley, tendo a seu credito,
entre centenas de outros, aquela
inesquecível valsa que, como mui-
tos de vocês ainda se lembram,
fez época aqui no Rio: Dançando
Com Lagrimas Nos Olhos (Dan-
cing With Tears In My Èyes).

^ Dolly Mitchell é a nova contra-
tada do maestro Kay Kyser.

Miss Mitchell havia atuado ha
bem pouco tempo com Stan
Kenton. Patrocinados pelo men-
sario Esquire, realizaram-se re-
centemente os três Concertos
De Jazz, que o conhecido maga-
zine especialmente promoveu . Um
foi levado à efeito em New Or-
leans, no qual tomaram parte
Louis Armstrong, JC Higglnbo-
tham, Sidney Bechet, James P.
Johnson; outro em New York,
com Benny Goodman, Teddy
Wilson, Red Nervo, Mildred Bai-
ley e outro em Los Angeles onde
se exibiu a banda de Duke El-
lington . . . Benny Goodman, que
a este momento já deve estar com
sua nova banda em ensaios, de-
clarou à imprensa que não dissol-
verá, em hipótese alguma, o quin-
teto que atualmente lidera. O
combo terminou ha pouco suas

, atuações na comedia musical
"Seven Lively Arts"; v Can-
tando no Club Martinique de
Manhattan a vocalista Jo Staf-
ford. . . Exibem-se juntos no Spo-
lite da rua 52, o pianista Nat
Jaffe, o trimpelista Charlie Sha-
vers e o tenorista Don Byas.

TRUMPETISTAS DE JAZZ

* (continuação)

Comparem os três coros de
Louis em Sugar Foot Stomp
gravado com Fletcher Hender-
son em 1925 (Columbia 35668),
com seus três coros em Dipper
Mouth Blues gravado com Jimmy
Dorsey em 1936 (Decca 906).
Em ambos os casos Armstrong
tomou sua inspiração do célebre
solo de King Oliver no mesmo
numero, gravado em. 1922 (Bruns-
wick Inglesa 2200), e Louis toca
ambos quase do mesmo modo.
O que torna esses solos tão dife-
rentes, é a maneira com que são
tocados. No disco de Henderson
se tem a percepção dum jovem
cheio de ardor e exuberância,
posto que ele já é um mestre
próprio. Em quanto que nas

gravações mais recentes, se en-
contra um homem que conserva
a frescura da mocidade, porem
chegou a uma perfeita separação
depois da longa escalada e o triun-
fo sobre a vida. Por esta razão,
a execução de Louis c mais so-
Iene, grandiosa e completa na
ulfma versão. Da mesma ma-
neira, comparem as duas versões
de Slrulíin With Some Barbecue
(Okeh 9551 e Decca 1661) as
quais foram gravadas com ura
intervalo de dez anos. Certamente
a orquestra é muito melhor na
versão primitiva, mas isso não
tem significação no mento pes-
soai de Louis.

Incontestávelmente, seu solo
no disco primitivo contém lar-
gos e variados desenvolvimentos
melódicos, mas seu trabalho no
recente é um verdadeiro canto
de triunfo, cuja bélesa não pode
ser superada.

Se mais alguma prova _ seja
necessária da atual habilidade
de Louis, escute-se apenas as
duas versões de Save It Pretty
Mama (Columbia 35662 e Decca
2405), também gravadas com
um intervalo de ura decênio.
Aqui novamente Louis revela
uma invenção superior, na ver-
são mais recente. A verdade é que
os pontos criticados são os que
onde a força -creadora de Arms-
trong abunda em cada nota,
mesmo na mais desinteressante
melodia. Mas muita gente não
concebe que em Jazz uma idéia
melódica bonita é geralmente
menos importante que uma cons-
trução simples com a qual^ a
orquestra desenvolve um swing
perfeito.

Armstrong tem sempre supe-
rado outros músicos na maneira
pela qual .repousa suas notas.
Em todos os tempos sua execução
tem sido" perfeitamente estável
e equilibrada, produzindo um
sentido de completa tranqüilidade
e indiferença, e ainda uma liber-
dade que é o segredo na inter-

pretação em jazz. Dessa maneira,
Louis pôde sempre transmitir
swing à orquestra inteira, mesmo
uma medíocre, pela força e fací-
lidade de seu estilo, como tam-
bem pela força de sua inspiração.

CORRESPONDÊNCIA

A laranja (Santos)^ ¦— Real-
mente a banda cio major não fez
nenhuma gravação comercial. Os
VDLCSem(que se acham per-
petuadas as "maravilhas" mep-
cionadas Infelizmente não podem
ser vendidos.

TnYERS CI.EPER (NitcrÕÍ) _ 
—

As palavras de Santa talvcs saiam
brevemente na pagina /Melodias
em Desjile. A letra de Jing'e
Bells será publicada. Não pre-
cisa agradecer.

Vivian (Porto Alegre) — Como
você deve ter lido na edição
anterior não estamos mais envian-
do letras pelo correio. Não^co-
nhecemos a canção My Sere:.
na te. . .f

Edson Fonseca (Rio) -— Por
obséquio, queira ler a primeira
frase da resposta acima.

MARY M. MAY (Rio) — As le-
trás já foram todas (com exceção
de Love Like Ours e Victory
Pplka) inseridas em MPV.

JAZZBO BROWN (Rio) — Mr.
Tin, nós não esquecemos do se-
nhor, como talvês houvesse pen-
sado. 

'% As suas consultas serão
respondjdas no próximo Swing.
And by the way, gostamos de
suas criticas. . .

CABELOS BRANCOS?
LOCAO>
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Minha vocação para o canto nXo foi de-sccberta. nem sei fxplicar como comecei a cantar, de repente resolvi e agradei, conti-
nuei... ¦— diz-nos a santa do fado num momento de folga ali na plaléa do joxo caetano.

NEM SO' AMÁLIA RODRIGUES E' A TAL NA INTERPRETA-
ÇÃO DA MUSICA PORTUGUESA... - ERCILIA COSTA, "A

EMBAIXATRIZ DO FADOp\ TAMBÉM POSSUE QUALIDA-
DES— NASCIDA NOS ARRABALDES DE' LISBOA — NÃO
DESCOBRIU VOCAÇÃO PARA O CANTO- TRÊS VIAGENS
AO BRASIL E TRÊS COMPANHIAS' TEATRAIS — A MUSICA
POPULAR BRASILEIRA E SEU SUCESSO EM PORTUGAL -

UMA "TOURNE'E" PELOS ESTADOS UNIDOS E UMA GRANDE
EMOÇÃO, QUE FICOU PARA SEMPRE.

' Uma reportagem de armando Migueis
Fotografias de a. vieira

*

Não acreditávamos em milagres. Imaginávamos que depois do

estrondoso sucesso de Amaíia Rodrigues, seria dificil aparecer outro
elemento capaz de sobrepor-se ao agrado geral daqueles que vêem
na mdodia portugueza, a melhor reclame da terra lusitana. E' que
a admirável cantora lusa, quando de sua temporada aos microfones
cariocas, movimentou todo um exército de admiradores com sua voz

educada e sua maneira pessoal de interpretar o fado, não roubando-lhe
o lado sentimental, nem siquer o pitoresco. Até mesmo os intelectuais
brasileiros, sempre envolvidos com outras letras que não as musicais,

não conseguiram escapar de render-lhe homenagens, a ponto do escritor

José Lins do Rego lhe dedicar toda uma crônica, entusiasmado qut>
ficou com suas audições.

Enganámo-nos redondamente. Nem só dona Amaíia Rodrigues

sabe fazer cócegas na alma da gente bulindo com o nosso lado senti-

mental através de sua bonita voz. Existe na pátria do autor dos "Lu-

ziadas" uma outra portuguesa que em nada fica desmerecendo a Ama-

lia Rodrigues. Fadista de grandes recursos vocais, ela bem merece
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A PONTUALIDADl TTJL SIDO UM FATOR PREPONDERANTE NA CARREIRA

ARTIS1ICA DE ERCILIA COSTA. AQUI A VFMOS ABRINDO A PORTA DE SEU

CAMARIM? NA HORA EXA1A EM QUE MARCOU A ENTREVISTA.
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Ei cilta Costa é uma gbandí ADHrpadora df \ossa flora, o ha-
I.ITO PFRFUJÍADO DAS FLOBES O VEB.DOB FXTÁSIANTE DAS FOLHAS A
GRANDxOS.DADP DE .VOSSAS MATAS DEIXAM-NAS ENLEVADA PI-LA XOSbA
NAaULEZA. E QUANDO LHE SCBRAIV- MINUTOS D» FCLGA A CANTORA
LUSA PROCURA CUIDAB DAS Ii.VCABACOLADAv, SA.V AMBAIAS QU ORNAM

0 SEU EXÍGUO CAMARIM.
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A ESCOLHA DOS NÚMEROS QUB 1R,Í IN1ERPRF/, AR, C0VSTI1UI UM
PPOBLBMÀ SÉRIO PARA A FESTEJADA ARTISTA, RAZÃO PORQUE

O REDATOR DA "CKNAr È OBRIGADO A ESPERAR UM POUQUINHO EN-
QUANTO O "FLASH" 

FUNCIONA.

A TÃO APREGOADA FALIA DÁGUA NÃO EXISTE NO CAR. ARIM DA "FMBAT-

XATBIZ DO FADO". ELA Si GUINDO OS PPECF.10S DA HIGIENE PARBCE
SENTIR-SE BEM COM 0 C0NTAC1O DO LIQUIDO CPJSTALINO EM SUAS MÃOS

DELICADAS.

o título de "En baxatriz da n úsica portuguesa", ooníorno vimos
anunciado num jornal "yankee", duranto a longa temporada quo rea-
lizou pelas p'aga^, de Tio Sam, na a^al porcorrei vinte e seis estados
da Urião Americana, como enviada ao Secretário de Propaganda de
Portugal.

Frciiia Costa, 6 esse o i ome aessa verdadeira artista para q' em a
crí'ica tem Aido palavras as mais elogiosas, enaltecendo-lbo a inttr-
pretaçáo fiel do fado, frvto expontâneo de q^ em r ascr com pendores
para o canto, embora não o descobrisse de pror.to, como soe acontecer
com muitos cantores, que vivem por aí. Mas, tão logo Ercitia Costa
-achou-se possuidora de excelente material de voz, não mais sa deixou
entregar ao ostracismo, procurando a custa do próprio esforço galgar
a escada que a conduziu ao caminho do triunfo, onde tem obtido toda
sorte de vitórias.

Ainda agora, mesmo num período cm que as mpresas teatrais
lutam com a situação criada-pela guerra, vamo-la encontrar como in-
tegrante do elenco do João Caetano e do "cast" da Nacional, tendo
para isso assinado vantajoso contrato qu* lhe permitiu atravessar
o Atlântico num possante quadri-motor.

Acontece porem, não ser esta a primeira vez que a querida fadista
vem â nossa terra. Ela aqui já esteve por trôs vezes, sendo que nas
duas primeiras veio integrando companhias portugi csas. Uma, na
companhia de Eva Stachino, enouanto aue na outra formava no elenco
oe iVirita Casimiro. Agora, chegou especialmente contratada para
a empreza onde trabalham Jararaca, Ratinho, Alda Garrido, Colo
e outros.

*

^Nascida 
em Caparica, um bonito logar ao sul de Lisboa, dona

Ercília Costa, cedo, cedo, sentiu-se atraída pelas melancólicas can-
tigas qift os habitantes da sua aldeia gostavam de .car tar. E, segundo
nos declarou ali na platéia do João Caetano, num memento em queo ensaio lhe permitiu alguns mim tos de folga, sua vocação para o
canto não foi descoberta. Ela nem sabe explicar como começou a cap-
tar. De repente resolveu e agradou. Continuou... Hoje, desfruta
de largo prestígio em sua terra o noa países quo percorreu.

Seu primeiro contato com o microfone, deve-o a um convite es-
pecial da En issora Nador ai da Lisboa, para interpretar a música
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portuguesa num programa irradiado para o Brasil, América, Portugal
Colônias, através das ondas curtas. De ent£o para cá, .em cantado

in'i"ntras vez constituindo una, d.i>- grando3 atrações do "proa 1-
casting" luso.

No teatro, a escrita é diferonte. Em 1928, já ccr-hecida a beleza
dt* sua voz, ei-la tomando parte nos espetáculos das casas próprias para
cantar o fado, comuns em Portugal. Dois anos depois, o grande em-

presário luso José Loureiro ouviu-a e gostou. Daí nasceu um convite
para o Teatro Trindade de Lisboa. Data daí o seu aparecimento de-
finitivo na ribalta, jâ tendo trabalhado em tcdas as principais casas
de espetáculos de Lisboa, Porto, Coimbra, etc... como integrante
de várias companhias, inclusrve as do Coliseu de Recreios, Luiza Sa-
tanela, Beatriz Costa, José Loureiro e muitas outras.

Indagando-lhe se preferia a ribalta ao n icrofone, a auerida can-
tora lisboeta declarcu-nos não ter preferências. Gosta tanto do palco
quanto do micro Tone. Se cantando ao rádio sabe que ha um auaitório
maior a sua escuta, enquanto em teatro vê o público e sente sua rea-
ção, o que em grande parte contribue para o artista avaliar sua acei-
tação.

Ercilia Costa, conforme já dissemos, ê a terceira vez que *vem ao
Brasil para trabalhar em nos.sos palcos, o que bem justiiica sua acei-
tação pelo povo bra,sileiro. Das vezes anteriores ela acompanhou elen-
cos portugueses. Agora porem, trabalha numa companhia bem nossa,
onde portificam quatro cômicos popularíssimos. E a cantora afir-
mou-nos sentir-se bem entre todos que emprestam sua colaboração
ao aesenrolar da revista "De pernas p'ro ar". Esta afirmativa toi
expontânea. Nem o mais leve sinal de preparo observamos na maneira
com oue a fadista se expressou.

A música popular brasileira tem na cantora lusa, uma das suas
maiores admiradoras, principalmente o samba. E, sua admiração
chega ao pcnto de interpretá-lo com muita perícia, pretendendo le-

> c? . * •¦'••iriffffcfirf>iHnj*f- < <i

var para Portugal uma "Rapsódia de sambas de sucesso". IV-as tal-
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A QUERIDA FADISTA GOSTA DO SAMBA. PRFTINDi MíSMO LEVAR UMA
"*APSODIA" 

DOS DE MAIOF SUCESSO PARA INTEFPRETAI EM PORTUGAL.

E, ENQUANTO NÃO CHEGA ESSA OPOR1UNIDAD1, ELA, COM MUITO

CAFINHO, SELECIONA OS MESMOS AT RAVÉS DAS GRAVAÇÕES QUÊ POSSUE.
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ERCILIA COSTA FALANDO AO TELEFONE.

vez aqui mesmo a interprete. Servirá de exame ás suas possibilidades,
segundo pala\ras suas.

Na q- alidade de "embaxatriz da música lusa", contratada pelo
Secretariado de Propaganda de Portugal, ela esteve no país de Roose-
velt, durante o ano de 1939, tendo cantado ao microfone da Columbia
Broadeasting System e em várias emissoras da Califórnia e da Nova
Inglaterra, os dois grandes estados americanos.

A guerra veio encontrar Ercilia Costa nos Estados Ui idos. Em-
barcou para Lisboa então, r.a última carreira que fizeram os na\ios
italianos prestes a esse país entrar no conflito. Viajou no *'baturnia"

com muito medo. Foi uma viagem cheia de perigos, dada a abundan-
cia de submarinos e minas flutuantes. O navio estava repleto de cor-
das onde os passageiros se seguravam, para ir de um a outro lado. Essa
íoi uma das maiores emoções experimentadas pela "Santa do Fado".
Sim, porque a outra ocorreu na própria terra de Tio Sam. Certa feita Er-
cilia recebeu um gentil convite para cantar na Universidade de Oa-
kland, Califórnia. Trajando roupas típicas da terra portuguesa, ela
cantou e obte*ve uma consagração. Não houve um só professor, nem
sequtr um aluno que a deixasse de aplaudir, a ponto de Oierecerem-lht
um almoço, no qual tomaram parte os cônsules português e bra-
.sileiro.

Hoje, Ercilia encontra-se entre nós, cantando ao microtone da
Rádio Nacional e confirmando seu valor como legitin.a representante

que é do fado.
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("The Madona of the Seven Moons") Produzido pela Gainsborcugh
Picturo Ltd. Adaptado da novela de Margery Laurence

Do B. N. S., especial para a A cena.

JFTsta 6 a história de uma jovem ele dupla personalidade. Em' linguagem médica o termo correto è esquizotrenia.
Este filme deixa de ser um simples divertimento para se tornar

uma notável realização técnica.
A ação se elesenvolve na Itália— na alegro Florença e a primeiracena focaliza Madalena, linda jovem italiana, senão brutalmente ata-

cada por um cigano, em um bosque. jEste episódio afeta o cérebro
da jovem que, de um moao curioso, vai formando uma dupla persona-lidade. Esta aificil caracterização é magistralmente desempenhada
por Phyllis Calvert.

Pouco depois de ter se verificado este desagradável ir cidente
o pai de Madalena r^tira-a do convento onde estava sendo educada
e arranja-lhe um casamento com um abastado comerciante de vinhos
representado por John Stuart no papel de Guiseppe Labardi.

Madalena é muito feliz com o casamento e a sua história começa
com a volta de sua filha Angela de um colégio inglês.

Angela, na vida real Patrícia Roc, chega á casa dos Lobardi em
Roma e diga-se, de passagem, que se fazia acompanhar por Evelyn.

A educação moderna de Angela, choca Madalena, que tendo sido
creada mais ou menos isolada deste mundo moderno, vivia numa at-
mosf.ra quase santa. Entretanto, entusiasmada por sua filha, resolve
esauecer o passado e tornar-se uma mulher moeferna. O choque pro-
vocado pela volta de Angela e a sua estranha personalidade, produto
de uma educação diferente, afetam o lar dos Labardi e especialmente
Madalena.

Durante uma festa em comemoração do aniversário de Angela,
Madalena desaparece — levando as suas jóias e deixando uma nota
no espelho de seu quarto* "Sete Luas".

Embora Angela não soubesse, Madalena já havia procedido desta
maneira estranha, e coube a Giuseppe contar á Angela que sua mãe
era esquizofrênica, tendo desaparecido três vezes anteriormente, sem-
pre levando suas jóias consigo — não se lembrando de nada que havia
acontecido ao voltar para casa.

Angela resolve seguir sua mão e vai ter a Flcrença, pois Madalena
em suas desapariçõ>s prévias voltara para sua antiga residência na

EM CIMA — CENA FINAL DO FILMF . GUISEPPE (JOHN STUARTpCOLO-
CA UM CRUCIFIXO NO COLO DE MADALENA (^PHILLIS CALVI" RT) QUE ACABA
DE CERRAR OS OLHOS PARA SEMPRE. AO FUNDO, NINO (STEWART GRAN-
JEE) FICA DESVAIRADO AO VIP SUSPIRAR O ÚNICO AMOR SINCERO DE

SUA VIDA.

EM BAIXO— ANGELA (PATRÍCIA POC) RECONHECE NA CIGANA, FE.
RIDA EM UM QUARTO DE HOSPEDARIA SUA MÃE (PHILLIS CALVEPT)-
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nnpla cidade. Pede auxilio a Jimmy, interpretado por Peter Murray-
Hil e Nesta, representada por Dulcie Gray, dois artistas e amigos de
Evelvn e tambem a outro amigo quo conheceu em Cannes — Sancho

lEr+rementes, Madalena vivendo a sua segunda personalidade
voltou para o homem que a amava— e a quem ela havia procurado
das vezes anteriores, Nino Barucci, irmão mais velho de Sandro. Nino
é interpretado por Stewart Granger. Ele é chefe de uma quadrilha
de ladrões que explora os turistas que visitou Florença.

E' um cigano rude, baixo que só redime pelo amor que vota a

Entreménteo Sardro leva Angela ao esconderijo dos ladrões na
Trattoria (Hospedaria) Delia Lima— não para ajudá-la a encontrar
sua mãe, mas com o intuito de seduzi-la. . .

Os festejos de carnaval estão no auge. Nino e Sandro estão fan-
taziados de arlequim. Sandro dá um entorpecente á Angela, leva-a
para um quarto no andar superior e coloca-a na cama. mas quando
inclina-se sobre ela 6 preser tido por Madalena.

Julgando ser Nino, ela o apunha-Ia pelas costas.
No estertor da morte ula airda consegue lançar um estilete con-

tra Madalena. ..,"'¦'.
Angela ao recobrar os sentidos reconhece a cigana como sua mae.
Evelyn e Jimmy tendo descoberto que Angela havia deixado o

hotel resolvem seguir Sandro ate a casa das "Sete Luas" na Tratoria
Delia Lima, onde Jimmy o havia visto anteriormente.

Quai do Madalena perde os sentidos em conseqüência do ferimento
ambos chegam á hospedaria.

Levam-r a para a casa dos Labardi — onde, após receber os sa-
cramçntos, via morre. ; ,>¦ , _..--,

Nino que os havia seguido ate a casa assiste do lado de tora os
últimos instantes da creatura que tinha significado tudo em sua vida.
Quando Guiseppe coloca um crucifixo no colo d„ MadaLna, Nino
atira-lhe uma rosa.

Madalena morre com o crucilixo e a rosa sobre o seu peito, os sim-
bolos de suas duas vidas, de suas duas personalidades.

EM CIMA"— PHILLIS CALVÍItT, A LINDA ÍSTPELA DOS ESTÚDIOS
GAINSBOROUGH QUE DESEMPENHA O PAPEL DE MADALENA EM
DONA DAS SETE LUAS".

EM BAIXO— "não se preocupe, eu tomo coni a dü você", san-
DRO (PETER GLENVILLE) QUE LEVOU ANGELA (PATRÍCIA ROC) Á HOSPE-
PEDI IRA PROCURA TRANQUILIZA-LA QUANDO ELA COMEÇA A SUSPEITAR

DE SEUS PROPOS110S.
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(JOJL/R MONTEIRO LEITE)

Está de parabéns íi Comédia
Brasileira (criação artística do
saudoso Abadie Faria Rosa); poisdentre os destacados elementos
que integram o elenco dessa orga
nização, sobressae-se a graciosafigura de aimée, cujo sucesso;
tanto no palco como no radio
e na tela falam por si. AIMÉE
pertence a classe das mais jo-vens e inteligentes atrizes queatualmente pisam os palcos do
Brasil.

Ela nasceu na Bahia, em" São
Salvador aos 2 de Agosto, filha
de um clínico foi educada num
colégio de freira (As Sacramenti-
nas), onde teve uma educação
esmerada, mas almejando ser
bailarina rumou para a Cidade
Maravilhosa, onde fez o curso
completo de bailado clássico.
Enquanto trabalhava no Minis-
térío da Fazenda, sonhava com
seus bailados, até que, o destino
mudou seus nlanos. Nessa época
a Cia. Dulcina-Odilon procu-
rava uma atriz e em combinação
com Á Radio Nacional, lançou
um concurso: "A' 

procura de uma

Estehta Rodrigues e Solange
França no velho Cine-Teatro
Alhambra (destruído por um in-
cendio, hoje Hotel Serrador) aimée
venceu pela maioria de votos.
Contratada por 3 meses pelaCia. Dulcina-Odilon, estreiou na
peça 

"Clonfito", 
peça premiada

pela Academia e de autoria da
laureada escritora Maria Jacyn-
tha, fazendo um sucesso extra-
ordinário.

Tomando paixão pelo teatro,
ficou nele. Trabalhou com Pro-
copio durante 10 meses, fazendo
uma tournée pelo sul com grande
sucesso. Nesse tempo era ensaia-
dor da companhia o brilhante
treatrólogoe escritor, Joracy Ca-
margo, que vendo em aimée
uma promessa, convidou-a paratomar parte como primeira figura
feminina em sua companhia a
estreiar no Copacabana Palace.
E pão se arrependeu. A nova
artista esteve à altura da confiança
que foi credora, viajou com a Cia.
de norte a sul obtendo grandesucesso tanto financeiro como
artistico. Infelizmente, em prin-cipios de 1942, teve que inter-
romper, devido a dissolução da
Cia. por se achar adoentado Jo-racy, mas, quando o mesmo tornar
realidade o seu Teatro do Povo
(oxalá se realize, porque viria
preencher uma lacuna no nosso
meio teatral e cultural), aimée
lá estará como uma primeira
figura que continua sendo.

0 CREME
EMBELEZADOR DA PELE

Desde então, vem trabalhando
com sucesso nas principais com-
panhías e agora, depois de brilhar
mais uma vez, representando o
papel de Helena na fina peçafrancesa "Mulher 

para Inglês
Ver" de autoria de Croisset e
Gresac, apresentada pela Cia.
Alma Flora — Saiu de Carvalho,
AIMÉE presta seu concurso na
Comédia Brasileira, onde regis-
tou com letras de ouro o seu nome
representando o papel de Ana
Maria na notável peça de Milan
Begovic Um Aventureiro Diante
da Poria, traduzida por Hum-
berto Cunha.

ÉÊM mr" B» ifll HH mmmm SB^b_ ^P^l BH BLgg»

Atriz"; uma sua coleguinha do
ministério tentada pelo prêmioconvidou-a para acompanha-la,
e aimée que não se interessava
pelo teatro, recusou, mas foi tala insistência que resolveu ' 

fazer-
lhe a vontade. Possuidora de
todos os requesitos essências parauma atriz, aimée Joi convidada
pela comissão a se inscrever, mas,
como pertencia a uma conceituada
família e cujos genitores eram

contra a carreira artistica, tive-
ram_ que lhe arranjar um pseu-donímo, daí o romântico noire
e assim, por, um feliz acaso, tomou
parte entre 60 candidatos. Com-
punha-se a comissão julgadora,alem de Dulcina-Odilon, Lima
Netto, Oswaldo Trompowsky,
Fornari, Eurico Silva, Clovís Ra-
malhete, Vitor Costa e outras
figuras de projecçao. Conjunta-
mente com mais duas finalistas,

Bravos aimée! Continue psem-
pre assim, pois aimée é um pro-duto de seu publico e tudo tem
feito para manter incólume o lugar
onde a estima e o carinho do
publico brasileiro a colocaram.
Bravos também á Comédia Bra-
sileira que sabe dar valor aos
artistas de mérito. Ao Cinema;
AIMÉE trabalhou no filme "Co-
rações sem Pilotos", filmado pel*Cinédia.

A CENA MUDA - 17-4-45 — Pág U



Xn„

«ES

^"^fc.

CENÁRIO DE MARIO AN-
TUNES

AdiptaçZo : ~ ™MÁ de lo-

URDES ANTUNES

dedicatória 
— ao grande diretor

UEWÍS MiLLESTONE, et//* atenção

dispensada a um seu admirador,
tornou possivel a ilustração deste
trabalho com uma jotograjia espe-
ciai. Thank-you, Air. Lewis;

M. A..

T. D. (1) — Imagem do campo
aberto numa frente de batalha.
Vê-se, em primeiro plano, uma
arvore seca, sem folhas e alguns

galhos quebrados, pendentes. Um
corvo parado e imóvel pousado
num deles. Vegetação maltra-
tada, entrecortada, aqui e ali,

por vultos de peças do ferro en-
ferrujadas, no chão. COR ir..

T. M. (2) — Uma cerca de
arame farpado toda emaranhada
sustentada por moirõcs tortos
de troncos cortados. Mais atrás,
vestígios de terra revolvida e
algumas latas vazias. Nó fundo,
caminhões parados em linha des-
ordenada. Fulguraçces em bran-
co-preto, sinal de crepúsculo que
chega. Não ha movimento algum
imagem muda absolutamente-
puro, cinema. CORIE.

T. P. (3) — Uma borboleta voa
descompassadamente sem rumo
definido e certo. Aproxima-se da
cerca de arame farpado procu-
rando uma passagem. Tenta-a,
mas em vão — fica presa à cerca,
debatendo-se desesperadamente,
inutilmente.. Surge então, do
rez do chão uma mão que se
ergue vagarosamente. Inconti-
nente aparece uma cabeça de
soldado, meio sujo e barbado. Um
quépi desageitado. cobre-lhe a
cabeça. Ele levanta mais a mão
para soltar a borboleta que se
debate no arame. Ouve-se um
estampido seco que rebôa no
silencio do dia que agoniza. (E'
a única concessão ao som, cine-
matográfica aliás). A mão do
soldado cái inerte ao chão. O
corvo voa assustado. A borbo-
leta continua se debatendo sem
esperança de fuga... Luscos-
fuscos e fim escuro. CORTE.

int. (4) — Esta é uma cena
do film Sem novidade no jront,
dirigido por Lewis Millestone
com o qual ele obteve o "Oscar"

da Academia em 1930 pela me-
lhor direção daquele ano. Uma
das recordações mais gratas que
guardam os que viram esse filme,
é a cena que está mencionada

aTrio,
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acima. Quando lembramos o
nome desse grande diretor, vêm-
nos à lembrança aquela borbo-
leta. Uma borboleta que passa. . .
e que fica na cerca de arame de
uma trincheira, indiferente á vida
de um soldado que ao ser-lhe
amigo, perdeu a vida... Que
paradoxo o destino quiz traçar
naquela trincheira, revelando que
o homem não é um animal —
e mais do que isso— é imundo
e estúpido, tão estúpido e tão
imundo que extermina seu semi-
lhante, embora para com a pró-
pria vida, boas intenções ele
tenha.

T. P. (5) — Um homem de
barbas brancas caído ao chão

perto de um muro, com o braço
esticado. Ao seu lado, arrogante,
duas botas de soldado mostram
o sentido de alerta do mesmo

( que está fora de foco )
CORTE.

T. D. (6) — Vários corpos de
homens, civis e soldados, deitados
no chão, inertes. Silencio. Ju^o
a eles, em completa confusão
visual, caixotes, armas, algumas
carroças, barricas e madeiras.
A camêra eleva-se um pouco,
trazendo dois novos elementos

uma casa
CORTE.

arvores ao fundo.

T. M. (7) — Uma menina de
cabelos loiros — a ação passa-se
na Noruega — de avental escolar
em pano xadrez, atravessa o
campo (tomada 6), correndo e
pulando por cima dos cadáveres
dos homens de sua aldeia, sobre
os nazistas que queriam dominar
àquela gente. Imagem de ruina
e 

Xdesolação — derrota. Fulgu-
rações em branco escuro com a
camêra girando a 170, retomando
a imagem 6. As mesmas arvores
e a mesma casa. CORTE.

T. P. (8) — A menina entra
na casa pela porta escancarada
Som de uma panela que cái.
CORTE.

INT. (9) — A história dessa
menina pode ser a história de
qualquer outra menina de uns
treze anos que tenha habitado
um paiz qualquer da Europa
que os alemães tomaram. Lo-
gicamente, havendo nazistas aus-
téros e gente que amava e vivia
em paz, teria que haver a ruina,
a desolação, a derrota. Houve

(Continua na pag. 34)
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Dançando com Mercedes Quintana no jilme argentino ro quiero SER BAILARINA, ./.t /

Como e porque se fez dan-
Çn ri.no ?

Creio, firmemente, c|iit- n
íimbiente cm que educamos os
nossos primeiros anos, forma iiíe-
vita vel mente o caracter que mais
tarde nos orientará na escolha
de uma carreira ou profissão
através da vida. Nesíe caso,
meu ambiente foi pura c exclu-
sivarnente musical. Descendente
de liuísicos, era este o tema obri-
üatório nas reuniões familiares.
E assim, desde pequeno, ensina-
ram-me a amar a musica e quandonas noites nevosas da Itália ouvia
os maravilhosos acordes de uma
sinfonia ou a ária "dolcíssíma"
de uma ópera, a imaginação
criava azas e aprendi a querê-lacomo parte integrante de minha
vida. Foi muitos anos mais
tarde, ;á entSo na Argentina, quetive a certeza de qual seria o
aspecto que mais combinaria
com meu caracter, para repre-
sentá-la. E isto aconteceu du-
rante um espetáculo de bailados,
no Teatro Colon de Buenos Aires,
figurando como astro, Serge Lifar.
Quem já teve a oportunidade de

<^ vêr bailar, dar-me-á razão:
aqueles saltos prodigiosos, suas
ateeis piruetas, seus movimentos
elásticos, unidos a uma expressão
magnífica, ti-.eram a virtude de
esclarecer uma confusão de idéias.
Convencido, plenamente, de quesó uma garganta notável poderiaseguir as evoluções de uma com-
posição tlifi il, reconheci então
(pae um homem, com a facilidade
e harmonia de seu instrumento.
vivia nota por nota, as diíicul-
dades de uma partitura como'Prometeu".

— Quando estreiou?¦f—Depois de assistir ao espe-
táculo citado, dirigi-me, calma-
mente, à minha mãe: "sabes de
uma cousa? Creio que serei
bailarino, quero sê-lo". Ela sor-
riu, condescendente. Pouco tempo
depois entruva eu no Teatro
Colon, aperfeiçoando minha car-
reira, e, em dois anos ou seja em
1^41, no mesmo cenário em queLifar conseguira emocionar-me
com sua arte, estreei em "A
Bela Adormecida do Bosque",
ao lado de Leticia de Ia Vega,
pagando assim, o público e a

crítica com seu aplauso, meu
trabalho e minha perseverança.Quais as suas interpretações
mais importantes no bailet ?Em poucos anos tive oca-
sião de interpretar vários ballets.
São dos mais diversos gêneros e
alguns deles inesquecíveis paramim, pelas satisfàçces que me
proporcionaram , No Teatro Colon
de Buenos Aires, como primeiro-bailarino, interpretei: "Os Pas-
saros" e "Os Patinadores" com
Lida Martinolli; "La Boutique
hantasque", "Offembacl.iana 

e''Vozes de Primavera" com Le-
ticia de Ia Vega; "A Bela Ador-
mecida do# Bosque" e "O Pás-
sam Azul" com a estrela dos
Ballets ( Russos, Tatíana Stepa-
nova; "Bacanal 

de Tannhauser"
com Dora dei Grande e Blanca
/irmã va.

Qual o momento mais signi-
fícativo de sua carreira?

"Chasca-Nahuy", o "bal-
let com que ^terminei minha
atuação no Teatro Colon. ex-
plêndído bailado argentino do
maestro Lasola, cuja creaçào,
juntamente com Maria Ruanova

umitch

e Michel Borovski, vaUvaleu-me a
minhamais sincera satisfação de

carreira .
— Outras artes que lhe interes-

sa m ?
#—As manifestações artísticas

se; ara quais forem, vivem ligadas
in 11 ma me n t e en t re s i. A creação
de um "bailet" 

obriga o artista
a estar em contacto com as mais
diversas artes: literárias pnra o
argumento, musicais fiara da Com-
posição, pietóricas para seus (ra-
jes e coloridos. Admiro todas,
igualmente, mas se deve haver
uma que exalte minha prefe-rência; esta é a pintura clássica.— De tudo o que tem visto em
dança, que mais admira?

Muitos bailados e quai.etodos notáveis, impedem a es-
colha de um ou mais valores,
sem cair no erro de esquecer
outros, também -do.mesmo valor.
Mas pos.vo traçar uma breve
resenha dos que me vêm atçora à
memória: dos "Ballets 

jPooss","A Mesa Verde", genial inter-
preta ção desse conjunto. Do
Ballet Russo de Monte Cario-
Mia Slavenska em "G^ppe-

_______ ___^_z#!8^\\
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lia" e "Giselle"; Alicia Márkova
em "Rouge et Noir'', o notável
bailado ^ Massine Do American
Ballet Ballet' Imperial com
Marie' Je.nne. ."BilÇ the Kid.
o vaqueiro , cu;a original compo-
sição valeu-lhe os maiores aplau-
sos em Buenos Aires. E por fim,
o Original Ballet Russe, em cujo
elenco de grandes figuras, tive a
ocasião de vêr Nana Gollner em
'"O Lago dos Cisnes", que me
parece insuperável, tal a beleza
e a pureza de técnica que a famosa
estrela soube inculcar à sua
creação.

Sua opinião sobre as possi-
hilidades para a dança -e o Ballet
na Brasil?

Conía o Rio, atualmente,
com um fator artístico importan-
tissimo. Por motivos diversos,
estão neste magnífico paiz várias
figuras da dança de renome mun-

dial, cóiiio Ia liana Leskova, Anna
Volkova e Tamara Grigorieva.
O famoso coregrafo Vasluv Veh-
chek, ci ja atuação em Paris jus-
lifica seu renome. A expressiva
dançarina Lídia Kuprina e vários
outros. O Teatro Municipal conta
com um corpo de baile que já
deu mostras inequívocas de sua
habilidade, quando assim o exige
a ocasião. Lstá também no Rio,
o grande coregrafo Igor Sch-
wezoff, trazido pela Municipa-
lida de no seu interesse em orga-
nizar uma perfeita obra artís-
tica. Deve-se esperar, somente,
que desta oportunidade facilmente
aproveitável, seja traçado ao
bailado um rumo definitivo, para
orgulho dos círculos artísticos
desta grande cidade.

— Ha um verdadeiro interesse
pelo ballet e pela dança em Bue-
nos Aires?I

i -.0

EM CIMA — Com Tamara Grigorieva no ''show" mascaras. AO

LADO — Siccardi, que veio do Teatro Colon para dançar no Rio.

— Verdadeiro interesse não é
bem a palavra — extraordinário
interesse é o que anima o público
argentino, que de ano em ano
acorre em maior numero aos
espetáculos do Teatro Municipal.
Dá-se. mesmo, o caso dc^ que,
com dois dias de antecedência,
nao se encontram mais localidades
à venda. Muito contribuiu para
isto. naturalmente, a difusão dos
bailados que todos os anos são
realizados ao ar livre, num teatro
com capacidade para mais de
6.000 pessoas. Aí são dados
grandes concertos, funções de
ópera e bailet, interpretados am-
bos por um magnifico quadro de
artistas. A iniciativa foi completa
c não creio que exista, hoje, uma
pessoa em Buenos Aires, que
não tenha contribuído com sua
presença para o êxito dessa
grande obra social e artística,
que orgulha a Nação.

Qual a sua maior ambição
e os seus planos para o futuro?

Minha ambição? A única
que justifica o esforço e <> tra-

balho de todo artista, seja qual
for a sua arte, deixando-o plena-
mente satisfeito quando sua obra
chega a consagrar-se, pessoal ou
impessoalmente. No meu oá^so,
minha maior ambição consiste
em apresentar, continuamente e a

públicos distintos, minhas me-
Iho res interpretações, percorrer
países, levar a cada cidade dife-
rente um pouco de emoção em
cada dança. Buenos Aires, Rio,
Paris, New York, Londres,* etc.
repetir em cada uma os melhores
êxitos para uma compreensão
maior desta magnífica arte, con-
tribuindo assim com meu mo-
desto trabalho c grande perse-
verança, para que isto seja uma
realidade. Então ficará respon-
elida sua pergunta c realizada —

minha maior ambição!

'aí?
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nova aventura do "Falcão" "Tbe Falcon in Hollywood", com fotografia do notável M

Depois de ter aparecido em "O
anel da morte ", trabalha nova-
mente com Tom Conway numa

usuraca, dos filmes de Tourneur.
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Vem aí, no no\o filme do grandt Fritz Larp-; "Un. retrato de mulher" ("Woman iv the Window"), cem Edwara G. Robinson, Ray
raoi-d Mabsey e Dan Duryea. (Fotos RKO-Rádio)
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Três ve -se s
rei, Francis-
co Alves, ain-
da hoje, con-
tinua sentado
no trono ima-
ginario vendo
a gente de seu
tempo ir pas-

sando. . .
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<|iie é o "Çloico Viola", tvasta
Citar o fato de que, no Carnaval
deste ano, as musicas de maior
sucesso foram gravadas por ele:"Que rei sou eu?" "Isaura",
"Malaguenha" e quasi todas as
outras. Seus programas na Na-
cional ainda conseguem encher
um auditório. E' verdade o que
afirmamos, embora isso, para
muita gente boa, não possa ser-
vir de argumento para a divini-
s-ição do homem que foi rei do
rádio duas vezes e continua
sendo o rei da voz.

MÉTODO
FATOR

DE TRABALHO,
DE SUCESSO

Essa persistência de Francisco
Alves em se conservar no pri-
meiro posto, olhando de cima a
queda de seus antigos compa-
nheiros, é devida unicamente ao
método que ele sempre adotou
no seu sistema de trabalhar e
tambem de viver. De todos os
cantores que conhecemos, "Chico
Viola" é sem duvida o único
que conseguiu "bancar a cigarra
sabida". Cantou e soube amea-
lliar e encher o celeiro a espera
do inverno que nunca vem para
cie. Desse sistema de agir na
vida pratica, poude Francisco
Alves conservar o dom precioso
que é a sua voz, uma mina de
ouro para ele. E' o único cantor
que, dedicando-se a um gênero
romântico como é o seu, soube
sc conservar afastado dos "maus

pedaços de caminho" representado
pelas fans desvairadas que en-
chem os auditórios à caça de
autógrafos e outras "preciosida-
des". Nunca esteve envolvido
em casos complicados ou esca-
brosos. Foge da boêmia, das
noitadas alegres, das farras de
cassino, enfim, ele, há mais de
vinte anos vem se poupando
e, agora, quando outros já ha
muito tempo teriam pedido 

"soda"
continua cantando com aquele
mesmo timbre de voz que fez
as delicias das morenas bonitas
de seu bairro, quando, seresteiro
adolescente, nem siquer sonhava
%ir um dia a ganhar com a voz
tanto dinheiro que daria para
possuir até um "haras" 

com
cavalos àt corridas.

(""

x,mx
fc DUAS VIDAS, DUAS NOVE-

LAS — A HISTORIA DE UM
REI SEM TRONO, MAS COM
MAGESTADF DEMAIS — O
ROMANCE DE UMA FOTO-
GRAFIA BARATA — QUEM E'
A ESTRELA LOIRA DA NO-
VELA? SE DISSER NftO TEM

GRAÇA

{Reportagem de sercio peixoto1

Kv

ANTES 

de contarmos aos
nossos pacientes leitores
a história de Francisco

Alves, pedimos licença para fazer
alguns elogios gratuitos ao "Rei
da Voz", muito embora essa
série de reportagens em torno
das atividades retrospectivas dos"astros" não tenha a finalidade
de elogiar ou de massacrar quem
quer que seja. Devemos elogiar
aquele cantor porque o consi-
déramos, dentro cia radiofonia
brasileira, um fenômeno. E' que,
quando o rádio começou a ga-
nhar vulto, com o aparecimento
das primeiras emissoras mercan-
tiltsadas e a venda de receptores

em alta escala, a prazo longo e
até a dez cruzeiros por mês;
quando o povinho conseguiu,
graças aos ' salomoes", adquirir
seu aparelho receptor para tomar
conhecimento da existência dessa
grande realização de Marconi,
)-* Francisco Alves era o "maio-
rui "dentro 

do rádio carioca.
Era o artista que dava as cartas,
o mais popular, o mais ouvido
e o mais caro de todos. Oò queapareceram com ele, naquele
tempo, e que ainda se encontram
em «atividade, são quasi desço-
nhecidos do publico ouvinte.
Cremos até que não há nenhum
mesmo na atividade, a não ser o

Patricio Teixeira, de que pouco
se ouve falar. Totil casse, tout
lasse, tout passe, — diz o velho
ditado francês, mas Francisco
Alves, o "Chico Viola", não passa,
não cança nem nada. . . Ele está
aí, com o mesmissimo cartaz:
continua sendo o melhor, o pri-
meiro, o popularissimo e o ouvi-
dissimo. Nem um passinho deu
para traz. . . enquanto que outros,
oue apareceram muito depois
dele e até chegaram ao seu plano
para disputar-lhe a primazia,
criando rivalidades entre ouvin-
tes, já passaram... Para dar
uma demonstração impressionan-
te da j>ersis<encia desse fenômeno

DUAS PERGUNTAS PARA
UMA SO' RESPOSTA

Feito o elogio do "Chico 
Viola",

gratuitamente, como já disse-
mos, vamos agora tratar do caso
principal desta reportagem. De-
sejam os leitores saber o que
fazia o Chico antes de entrar
para o rádio, não é? A essa per-
gunta, responderíamos simples-
mente: era ator de teatro. Mas
não interessa, pois o ator é
um artista tambem. Perguntem
então da seguinte forma: "O

que fazia o Chico antes de ser
ator?" Dessa forma, responde-
remos: era operário da Fabrica
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de Chapéus Mangueira. Pois,
meus amigos, quando o celebre
cantor de "A voz do violão"
vivia a idade fagueira que trans-
corre entre os 18 e 20 anos, tra-
balhava na velhíssima fabrica
|de chapéus situada junto ao
ei o da Estrada de Ferro Central

do Brasil, bem pertinho da E9-
tação e Mangueira. Passou ali
muitos meses, estragando as mãos
com ácidos e andinas, roendo um
osso duro e apanhando avitami-
r.oses e descalcificações comendo
a gororoba braba que trazia tle
casa, representada pelo tutu da
véspera, acondicionado capricho-
samente numa lata vasia de mar-
melada que a boa vontade tleno-
minava "marmita". 

O rapaz
tinha, entretanto, alem da von-
tade de trabalhar, outras quali-
dades: força de vontade c uma
voz de tenoríno excelente. Quando
o menino abria os peitos nas noi->
tes enluaradas, era uma coisa
fantástica. Foi devido á sua voz,
de timbre agradável e forte
que, mais tarde, conseguiu dei-
xar definitivamente o árduo tra-
balho da fabrica de chapéus
para ingressar no teatro. Como
se deu a transformação? Fácil-
mente. O Chico, bem apessoado.
foi str corista no Teatro São
José, onde atuava, ha mais de
onze anos, a famosa Companhia
de Revistas do ator Alfredo Silva.
Como corista ficou pouco tempo,
pois, meses depois, foi promovidoa ator com primário e, em se-
guida, a ator de classe, pois clie-
gou até a fazer o protagonistadaquela famosa burleta "A Ma-
landrinha "que 

popularizou a
canção de igual nome. Depois
do "$&a 

José 
' 

perdemos o Chico
de vista. Certa vez, entretanto,
não havia decorrido ainda muito
tempo, fomos deparar com o
nosso herói numa casa de musicas
e discos situada à rua Sete de
Setembro cantando, acompanhado
por piano, para uma multidão
que se acotovelava á porta:
"Eu vou deixar
a malandragem
Eu não quero saber da orgia".

Soubemos então que o antigo
corista e ator do "São 

José"
era compositor, estava gravando
para uma fabrica qualquer, com
grande sucesso, e, naquele dia,

lançava para o publico a sua úl-
tuna composição, o samba "Vou
deixar a malandragem", que foi,diga-se de passagem, o maiorsucesso daquele ano. Desde entãonão perdemos mais de vista oantigo operário da Fabrica Man-
gueira.

O DISCO E O RADIO

Quando Chíco Alves entrou
Para o rádio, como maioral jádissemos, já era popularissimodevido as gravações. Hoje con-tinua sendo popular como eraantes, ganhou uma fortuna, soube
poupar o que ganhou e poupar-se a si próprio. Pode, como jádissemos, não merecer com isso
a divinisação, mas, vamos ser
franco, ele vale bem os elogios
que fisemos acima, a título de
eclame. Vale ou não vale?

Este éo Orlando Sil-
va de 1914. Leiam
no texto as observa-
ções do autor sobre a
indumentária e as
expressões jisionomi-
cas dos fotografados.

4
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ORLANDO SILVA E UMA
FOTOGRAFIA

Do "cantor tLi^ multidões"
pouco temos a falar, pois sua
vida pregressa já é muito conhe-
cida. Todos sabem que ele, antes
do rádio, foi trocador de ônibus.
Esse fato, que tem servido a
muita gente de cavalo de batalha
para achincalhar o conhecido
cantor da Nacional, devia ser,
para ele, motivo de orgulho. Não
é fácil a um garoto que levou um
bocado de tempo metido na farda
pardacenta dos trocatlores de
ônibus, fazendo força para ga-
nhar a vida, pois precisava ganhar
para comer, alcançar a situação
que hoje desfruta unicamente
por ter uma voz agradável e uma
maneira especial de interpretar.
Merece tambem elogios, o Or-
Iando Silva. Nós gostamos de
ver gente assim. Falam mal dele

os que têm inveja; os "barbados"

que se ralam de raiva vendo o
moreno cercado de boas pequenas,
nas noites de audição, no 21 

'.?

andar do edifício d'A Noite".
E' natural que, não lhe podendo
fazer frente ,por lhes faltar os
mesmos dons preciosos e que
não se adquirem estudando ou
treinando, procurem o desagravo
inventando anedotas e citando
o passado do cantor famoso como
uma pagina negra. Negra coisa
nenhuma. . . "Deixa eles" falar. . .

INGÊNUO E ANGELICAL
Depois do desforço acima, cha-

mamos a atenção dos leitores
para a fotografia que estampamos
nesta pagina. Foi tirada em
1934, ha, portanto, onze anos.
O Orlando começava no rádio,
ainda com as mãos calejadas de
mimosear os níqueis para os
trocos da companhia. Reparem

na sua indumentária As cai
ças. (a pose foi feita sem paletó
para mostrar as calças) é daquelas
de cós alto e de abotoar à ma-
rieira dos marinheiros ingleses,
Naquele ano era a moda que
dominava os Petronios suburba-
nos. O Orlando mandou fazer
o terno, possivelmente, com o
primeiro dinheiro ganho ao micro-
fone. Com o troco mandou tirar
as fotografias. Ele esperava, com
a sua elegância estilo Rua Larga,
empolgar alguma morena rebelde
do Largo dos Pilares, dessas que
custaram para acreditar no ta-
lento do ex-trocador de ônibus.

Reparem tambem na fisiono-
mia do fotografado. Parece ter
apenas 18 anos. Olhar ingênuo,
ares angelicais. Olliando-se bem
para essa fotografia, a gente.
fica a meditar como poderia
aquele garoto, com esse ar de
anjinho, mais do que anjinho:
arcangelical, se deixar envolver
de corpo e alma no romance quasi
trágico que teve como parceira
e contraçenante no palco da vida
aquela famosa estrela loira. Quem
é a estrala loira ? perguntarão ai-
guns leitores. Assim não tem graça.

"2
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No "sei" de "A obra destruidora" o diretor Edward Sutherland descreve um dos pontos dc "basebill"
para Richard J.yon (jMio dos veteranos artistas, Bebe Daniels e Ten Lyon. Da esquerda para a
direila: Dick, Chester Aío rris'Caro le Landis, o produtor Phil. Ryan, Sutherland é Pai O'Brien.

Pai Tp| _^ i

r KEITH WIL JL1 JkJsl»
(Hollywood — Fevereiro- de 1945)

O sonho dourado de todo o
comediante é representar Hamlet,
assim como o sonho dourado de
todo ator dramático é ser, ao
menos uma vez, Arlequim. Essa
coisa, que tão freqüentemente se
observa aqui em Hollywood, 6
apenas aquela velha história de
nenhum cristão neste mundo estar
satisfeito com o cpie é e o que
tem. Outra manifestação dessa
tendência é o fato dos grandes"astros" do cinema viverem pen-
res, abandonando as.sim a posição
que lhes deu glória e fortuna. Vi
o caso de Charles Boyer, Edward
G. Robinson e tantos outros,
entre os quais, mais recentemente'
Pat 0'Brien.

Em verdade Pat 0'Brien con-
tinuará como ator e produtor
ao mesmo tempo. Pelo menos
no primeiro filme da sua compa-
nhia, a Terncen Production, que
foi "rodada" nos estúdios da
Columbia "A obra destruidora"
("Secret Command"), com a loura
Carole Landis como leading-wo-
man e sob a direção de Edward
Sutherland.

Realizando o seu velho sonho,
Pat 0'Brien está se sentindo...
atordoado. Ser produtor envolve
uma porção de responsabilidades
e ser então ator e produtor é. . .

de arrazar! E tem lhe acontecido
cada uma . . .

Ainda um dia destes, depois
de uma manhã exaustiva, mal ele
havia sentado à mesa para almo-
çar, o telefone soou, chamando-o.
Era o diretor.

Venha imediatamente, Pat.
Temos que repetir uma cena e a
turma está esperando.

Pois cpie esperem. Agora
vou almoçar e depois descansar
um pouquinho. Não apareça
antes das quatro.

Ahi não ? Pois a minha obri-
gação é comunicar isso ao produ-
tor. E como o produtor é você
mesmo, multe-se, rescinda o seu
próprio contrato, tome enfim
a providência que entender. E
até loguinho . . .

Desligou e Pat ficou cocando
a cabeça. Era o diabo! Indisci-
plina, prejuízos. . . Que fazer?
Enguliu um bife e saiu voando!

Enquanto ele foi apenas ator,
em seus contratos sempre figurou
a cláusula que não trabalharia
depois das seis horas da tarde
nem tampouco aos domingos.
Agora. . . adeus serões e feriados!

Imagine você como acabei,
depois de estar neste negócio
desde 1908. . . dizia-me Pat uma
destas tardes.

Desde 1908? Caramba! Está
certa a data?

Ele sorriu da minha surpresas
Certíssimo. Foi nesse ano

que pisei pela primeira vez num
palco. Confesso que fracassei.

Conte isso, Pat.
Muito simples. Eu tinha

nove anos de idade e fazia papel
de anjo numa peça sacra em um
teatrinho de amadores. Natural-
mente eu tinha asas, umas asas
pesadas como o diabo, e vestia
uma túnica muito justa. Acho
que havia sido feita para um
garoto menor que eu. O caso
é que me entusiasmei com o
papel e tais pirueías fiz que a
aza esquerda despregou-me das
costas e caiu no soalho com um
barulho medonho. Fiquei ata-
raníado sem saber o que fazer.
Abaixei-me para apanhá-la e zás..,
a túnica rompeu-se nas costas,
de alto a baixo. Imagine você
que situação! E eu não usava
calções. . .

Concordei com Pat. Qualquer
um fracassaria assim. O garoto
abandonou de vez o teatro. Crês-
ceu, tornou-se vim rapagão, Na
Universidade voltou atuar no
teatro de estudantes. Ali o em-
presário James Gleason o viu e
convidou-o para trabalhar com
ele em New York. O .rapaz
aceitou .

Antes não o tivesse feito,

dizia-nie Pat. Imagine que o con-
trato acabou logo e me vi de
uma hora para outra sem emprego
e sem um centavo. Arranjei um
"bico" numa comédia musical.
Cantava, dançava e ia vivendo
como Deus permitia. Naquele
tempo eu morava com Speneer
Tracy em um quartinho de cinco
dólares por semana. Speneer
andava tão "pronto" 

quanto eu
e a nossa sociedade, em verdade,
consistia em "dever" cada um a
metade da despesa. «Por fim
arranjei um papelzinho na peça"The Up and Up" e tive a sorte
de diretor de cinema Lewis Mi-
lestone, que se achava entre os
espectadores, prestar atenção em
mim. Milcstone nem falou comigo
e foi-se para Hollywood. Mas daí

•a uns dias recebi um chamado
telefônico da Califórnia. Lem-
Bro-me como se fosse hoje. Era
uma noite chuvosa e triste. Eu
e Speneer rodávamos pelo quarto
com o coração aos pulos, espe-
rando que a telefonista comple-
tasse a ligação. Quando falei
quase caí para trás: era o famoso
Howard Hughes em pessoa, cha-
mando-me a toda pressa para
tomar parte em um filme! Fui
mesmo e Howard deu-me o
papel de um repórter espalha fa-
toso no seu filme "Ultima hora".
Mílestone havia me indicado ao
famoso produtor. Desse dia em
diante fui mais feliz e fiquei em
Hollywood para sempre. Custei
um pouco a sair do "tipo", 

por-
que em minha ficha havia a in-
dicação "Excelente 

para papéis
de homem insubordinado, amante
de discussões. Tipo espalhafa-
toso."

Pat 0'Brien adora os seus trêi
filhos: Mauverneen, Terrence e
Sean . Do n'í$me dos dois primeiros
é que formou o nome da sua com-
panhia — Terneen. E os peque-
nos são seus acionistas (5 ações
cada um), cora grave prejuízo
para Sean, que entretanto não
liga a menor importância a isso.
Pat sente-se feliz, apesar de tudo,
realizando o velho sonho de se
tornar produtor. Gostaria, está
claro, de ter um pouco mais de
folga para poder brincar com os
pequenos. Eles já estão sentindo
falta do "cavalinho".

E não é só isso, disse-me o
grande artista. Este negócio de
produção acarreta tambem uma
porção de encrencas. Os amigos
querem todos tomar parte no
filme. Eu não posso oferecer
bits de 100 dólares a Gary Coo-
per e Speneer Tracy. Depois, eu
não estou filmando um argumento
que exija 500 atores. Tenho so-
mente vinte papéis disponíveis
em "A obra destruidora".

E num gesto de desconsolo:
Como posso encaixar essas

centenas de amigos no filme?
E, acredite, eles ficam sentidos
e pensam que a gente se esqueceu
deles!. . .
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"A casa da boneca" está de volta ao cinema, em sua primeira edição falada, desta vez
em espanhol, filmada pela San Miguel, de Buenos-Àires, com a encantadora Delia
Garces (que vimos em "A vida de Carlos Gardel") na protagonista. Uma "Nora."
que_ encantaria Ibsen o um filme que será outro sucesso do cinema argentino.
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DATILOGRAFA PODE SER RADIATRIZ1

A tempos, focalisando as penelinhas reinantes nos bas-
tidores dc algumas "peérres" cariocas; onde os auten-
ticos valores são desprezados em benefício dos "amigos

da casa", provocamos a ira de um ilustre cavalheiro

que, de pena em risíe, qual um Dom Quixote da crônica radio-
fônica, veio combater o nosso ponto de vista, alegando ser o
elemento por nós elogiado, uma simples datilografa com pre-
tensões a estrela. . . E, avançando no seu ponto de vista caó-
tico, descreveu a biografia da pobrezinha datilografa que, so-
mente por ser dotada de talento artístico, revelando-se em alguns

papeis, teve canceladas todas as suas pretensões, inclusive a
ile continuar tomando parte nos espetáculos de radia tro que
a "potenciosa" estação mandava para o ar.

Absurdo dos absurdos, desaforo dos desaforos, uma sim-

pies batedora de máquina de escrever, vir igualar-se a uma
ísmenia dos Santos, a uma lina Vita, a uma lereza Costa. . .
Isso, nunca! Ela, mesmo que possuisse maiores qualidades na
arte de dizer ao microfone do que qualquer desses elementos
citados, jamais poderia ser aproveitada para trabalhar como
rndioatriz, assim pensava o ilustre cavalheiro...

Celestino Silveira pensou bem diferentemente do cava-
lheiro em apreço. Fie, mesmo não possuindo a pinta de um
Ziegfeld, nem tampouco o título de descobridor de estrelas,
achou cpie a simples datilografa dava para desempenhar papeis
de responsabilidade em qualquer programa radiatral do mundo.
Sadí Cabral, por sua vez, apoiou a descoberta de Celestino
que, por sinal, mantém um cartaz desse gênero na Globo,
onde a datilografa ora desempenha sua atividade. Ele resol-
veu dar-lhe uma "ponta" num de seus programas, mas de
grande efeito. Resultado, o desempenho valeu pela confir-
inação plena do (alento artístico da datilografa.

Hulda de Rezende é o nome dessa figura que o criador de
"Cinc-Rádío-Teatro" foi buscar ali nos escritórios da E-3, in-
fluenciado por Sadí Cabral, para tomar parte em "A 

porta de
ouro", peça na qual ela constituiu, apezar de fazer uma "pon-

ta", um ilos principais elementos. Depois, tivemo-la em Lady
Beldou, aquela velha de "Rosa da Esperança". Mais uma ex-
celentc pajormance.

E' verdade, datilografa pode ser radiatriz, desempenhando
com muita personalidade os mais difíceis papeis e sabendo
vivê-los à algura de qualquer 

"medalhão".

Esse é o caso de Hulda de Rezende.
A. M.

MICROFONICAS

Seu Ari Vizeu surgiu na emis-
sora da Cidade das Horténsias,
comandando alguns programas
interessantes e grangeando a sim-
palia dos ouvintes petropolitanos.
A seguir fez uma incursão nas
ondas niferoienses, onde conse-
guiu aumentar o seu prestigio
de announccr e despertar a aten-
Ção dos cariocas. Depois, en-
frentando uma barca da Canta-
reira e desembarcando na Praça
Quinze, ele acabou ingressando
na Transmissora, "peérre" em
que se revelou um locutor de
aualidades apreciáveis. Daí, seu
Ari Vizeu passou para a Tupi,
onde vem comandando vários
broadeasts. Ouvimo-lo domingo
último. Andou acertada a dire-
ção da G-3 ao dar-lhe oportuni-
dade para aparecer, porque a sua
maneira de dizer, agrada.

*
São se pode falar na Record

de São Paulo, sem pensar em
Ma.nuel Durães, essa figura que-
rida de nossos palcos que preferiu
o microfone à ribalta, encabeçando
e dirigindo o cast radiatral da

emissora bandeirante. E' quehouve sério desentendimento entre
o artista e a estação, redundando
disso um impasse entre ambos,
o qual não agradou aos ouviu-
tes. Possivelmente sobre os im-
pulsos de certo nervosismo, Ma-
nuel Durães chegou mesmo a de-
clarar que não mais voltaria ao
microfone da Record. Agora
porem, chega-nos da terra da
garoa, a bôa nova de que a situa-
ção foi resolvida amigavelmente,
continuando o festejado ator à
testa dos espetáculos da B-9 .

Seu Almeida Franco 
' 

é uma
figura bastante popular no seio
daqueles que se deixam empol-
gar pelos programas policiais,
pelos espetáculos de radiatro e
até mesmo pelos broadeasts ser-
tanejos, nos quais ele incarna o
Coronel Chico Pitanga. Afãs-
tado durante algum tempo das
lides radiofônicas botocudas, em
virtude de uma prolongada toar-
née pelo interior, durante a qual
se apresentou nas emissoras lo-
cais e em vários cassinos, seu
Almeida Franco vem de retornar
à Cidade Maravilhosa, devendo
aparecer ao micro de uma grande
emissora, embora não lhe tenham
faltado vantajosas propostas.

Seu Luiz Peixoto ingressou na
Globo e vai realizar uma série
de novidades para o broadcasting
carioca, esta foi a notícia que
correu célere pelos arraiais radio-
fônicos. De fato, seu Luiz Pei-
xoto tem grandes projetos para
pôr em prática, inclusive o de
apresentar no palco do Teatro
Carlos Gomes, num script de
Amaral Gurgel, as proezas mira-
bolantes de Mandrake. Essa
nova atração da E-3, será lan-
cada no próximo dia 22 de Abril,

a partir das 10 horas, devendo
viver o papel de Mandrake, uma
figura querida do público radio-
ouvinte.

Casa da Aíãe Joana é o suges-
tivo título de uma peça que An-
selmo Domingos vem de entregar
a Jaime Costa para a próxima
temporada desse popular ator,
aqui na Cidade Maravilhosa.
Dado o sucesso alcançado com
Adão e Eva, em São Paulo, é de
esperar-se que Anselmo obtenha
novo triunfo com esse original.

Seu José Siqueira é uma das
figuras mais conceituadas de nosso
meio musical, onde emprega-se
com raro brilhantismo na direção
dessa afamada Orquestra Sin-
fônica Brasileira.

Observando o interesse público
pela bôa música, esse famoso
regente está apresentando ao
microfone da Rádio Clube, às
sextas-feiras, às 22.30 o "Curso

de Cultura Musical", programa
cuja finalidade principal é ins-
truir os apreciadores da bôa mú-
sica que não possuam conheci-
mentos da mesma.

ANÉIS DE GRAU
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De prata e ouro desde Cr| 30,00;de ouro e platina desde Cr$ 550.00.Vários tipos — Artigos para pre-sentes, marcacitas, filigranas, etc."JOALHERIA JOEL80N"
64. PRAÇA TIILAJDENTBS, 34

nelson Gonçalves é uma das vozes bonitas do rádio brasileiro,
apezar do seu cartaz não ter atingido o lugar que lhe cabe. Artista
exclusivo da emissora de César Ladeira, ele jorma ao lado de Car-
los Galhardo, como um dos elementos que em muito contribue para

o sucesso das programações de estúdio da A~9.
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ELENCO:'

John Meredith robert taylor
Naclva Stepanova SuSAN PETERS
Bons

? ' JOHN HODIAK
Hank Hlggins ROBERT BENCHLEY
PetrOV FELIX BRESSART
Stepanov.. michael chekhov
reter DARRYL IIICKMAN
11113 JACQUELINE 

WHITE" PATRÍCIA PREST, JOAN LORRING, VLADMIR SOKOLOFF, LEO M0STOV0Y,
LEO BULGANOV E ZOIA ZARABANOVA.

Filme da Al et r o
DIREÇÃO DE GREGORY RATOFF

?
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Quando o jovem regente John Meredith, acompanhado de seu
amigo e gerente, Hank Higgins, chega á Rússia em um transporte aé-
reo, para dar uma série de audições musicais através da União Soviética,
tão recebidos por mu.tas personalidades notáveis entre as quais está
Petrov, dlretor do Comitê de Arte para o Povo. Entre a multidão en-
usmstica está uma jovem cuja beleza John Meredith nota num ins-

tante, mas que perde de vista, tendo apenas observado que a moça
procurava falar-lhe com grande interesse.

Após um ensaio para seu primeiro concerto em Moscou, o famoso
maestro encontra a jovem que tanto procurara falan-lhe. Sua aten-
çao é atraída quando ela penetra no palco e toca um trecho ao piano,azendo-o de modo brilhante. Seu nome é Nadya Stepanova. Ela
lhe fala em nome de Meschkov, seu professor e diretor de um Con-
servatório Musical em uma cidade próxima a Smolensk. Todos os anos,
nessa cidade, os alunos dão um concerto em honra do grande compo-
sitor russo Tschailowski. E os alunos desejam que Meredith compa-
reça á festa.

Meredith e Nadya se atraem mutuamente e ela o leva a passeio
pelas ruas de Moscou. Mas na noite do primeiro concerto Nadya soausenta do camarote em que a deixara Meredith-e o maestro com-
preende que a moça havia decidido regressar á sua cidade.

Passam-se meses. No povoado, Nadya e seus companheiros aju-dam os camponeses na colheita. Nadya manejava um trator quandose lhe acerca, afobado, um menino. Ele lhe trazia noticia de que Meredithchegará a 
ç.dade 

em um trem que se avizinha e que Meschkov, seu
professor, lhe ordena que espere o trem para receber. Mas Nadya senega a isso e seu pai vai em seu lugar.

Quando Meredith chega pergunta por Nadya. Mas não conseguever a moça antes de chegar ao povoado. Nessa mesma noite, durantea ce.a, Mered.th trata de falar seriamente com Nadya. mas só conseguemais tarde quando os dois se vêem a sós. Novamente se declaram seu

**-
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fr mutuo — quando a moça lhe diz que fugira por temer ama-lo.
russos, diz-lhe ela, são criaturas práticas e não é bastante que se
iram.. Ela sente que entre eles ha muitas cobas que impedem que
tri felizes juntos.
Mas tudo se esclarece e por fim se casam. Stepanov está orgulhoso

eu genro, embora Nadya e o esposo projetem viver nos Estados-
Jos. Meredith e a esposa viajam pela Rússia para completar a
írnée" do aplaudido maestro, mas depois de um concerto em Sebas-
íl se dá a invasão do solo russo pelos nazistas — e Nadya decide
-se a sua família e aos seus conterrâneos.
Nadya regressa a seus labores com maior energia. A invasão dia a

se torna mais séria e Meredith ouve que os alemães se aproximam
imolensk, quando seu trem é alvejado furiosamente pelos aviadores
ísías. O trem descarrila e ele segue penosa viagem num caminhão
ido por uma camponesa. Quando chegam a uma ponte destruida,
ecJith segue viagem a pé.
0 povoado de Nadya está em ruina completa. Stepanov morrera,
Meredith encontra Nadya ilesa. Os camponeses, seguindo as ins-

pes de Stalin, resolvem incendiar todos os campos de trigo, para que
s não se aproveitem os invasores alemães. Em meio a essa devasta-
os aviões nazistas tiroteiam desapiedadamente os defensores do
russo, matando muitos dos pacíficos camponeses. Meredith e

?' «• ívíÉ?>:'i:i'zS^^*?»* - r ¦BBBBBjBt^-ff^^ ''• •¦'•••¦ ;)^J_íJkS'''^í^''*''biH';1^^Íí?^^^^ ^S''í

n^HS^^^^^^^r^í ¦ ^^H^B^^^^^i^^^^fl^i^^'¦ S Íffl^p^^^^^^^j^^Í^^^^^J^^J3BK^ff™^B^^-::''''i^^^S^Mr^^ .:¦:•'¦:' ¦?' '¦ *

Nad%Ta decidem permanecer na Rússia para lutar contra os nazistas
mas alguém do povoado os convence de que será muito mais valioso
para a Rússia que ambos sigam para a América para fazer sentir aos
americanos que a Rússia precisa de sua ajuda.

Nadya e Meredith dão um concerto no Manhattan Hall de New-
York e através de uma sinfonia triunfal e comovedora, que ele dirige
com a vibração de sempre, o perigo em que a Rússia se acha se revela,
intenso, verdadeiro, completo, aos milhares de ouvintes que o aplaudem
frenética mente.
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.MR. SAMUELS E OS JORNALISTAS CINE>w\TOCRÁFICOS CARIOCAS NA REUNIÃO DA A. B. f.

II
Na AR. I., a RKO-RADTO reuniu um grupo de jornalistas ci-nema lograi icos com a finalidade dupla de mostrar o último milagre deDisney, você ja foi A BAHIA?, e apresentar Mr, Leo Samuels, repre-representante de Walt Disney, que encontra entre nós1 rocuramus nos aproximar de Mr. Samuel pois sabíamos quenuma coi a interessante nos seria dita por êle. Frimeiramenle indaga-mos os motivos da sua visita ao nosso país. ao que êle nos respondeu:

y-ugi.u á verdade si não declarasse estar aqui especialmentepara assistir ao lançamento e estréia cie "V< cê ja foi á Bahia" ?, o lumeque mereceu de Disney a sua mais carinhosa atenção. No entanto devo
c.S,«í!uSl qr tr?Uxe'me *',(Iui também um pouco de curiosidade;. osulade de conhecer* o país que impirou a Disney e seus artisTtas

o «','o ss 
C'i"VSn-C mlerernHsl Alife PP88P dizer que o cnlus.as-

nTo tLTrni r -S,Uy C d/° PrÓpn° D1-nc^ peIas co*as dü BV**iI,
que de beE ,em ' ? pá^aro?',a .*?*«<*' íl Paisagem, tudo enfim
aaq. elo 1 omens 

" '^m "\l' ",rf. WM»^ m-em°rÍa e d° 
^°wâode Lm, t ¦ ; 

'"' i °' amis(,KS - C'lcs tlveram a "chance"
k 1 m.ust.a. isso com aquela maravilhosa seqüência "Aquarela do

saíram daquele studio fabuloso! E agora que já viram "Você já foi á•»''¦" ..P-uçrão transmitir aos seus leitores^a sua opinião e norcerlo co ncidira com a mnha, que é esta: "Você 
já fo á Bahfa"? >principalmente, a parte referente ao Brasil, 6 simp£ n de notávet¦^•'t;:;;'^.; "'•!srav"',,nB lac!e' *»fc»*«S^ *$

dagamo'SAcha 
ren'mcnle este ° melhor trabalho de Disney" ?- in-

"Certamente", —foi a resposta, "porque neste filme Walt Dic,ncy conseguiu o milagre de unir o desenho á ação viv? T >
,»,,,nK ,],. ,,., ,.„., . ,u^ac""u <* ação viva, isto e, os perso-

canos, como tembem cSlá l^d^Sv , p,X%£?& ££da América. Ha dias, oa jornais cariocas publicaram uma entreviste
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do embaixador Leão Veloso que regressava então da conferência de
Çhapultepec, onde ele dizia que no México, quando aparecia um bra-sileiro, perguntavam logo: "Você 

já foi â Bahia" 1.1 or aí 
çodem avaliar a importância do trabalho de Disney, traba-ho de grande utilidade para a união da América e que ainda assim cons-titui um dos mais valiosos entretenimentos que o cinema pode Oferecer!.Aproveitamos uma pausa para indagar de Mr. Samuels si Disneyvoltaria ao Brasil.

"Nada existe de positivo a esse respeito, porem sei que Disneypre ende vol.ar ao seu pais, sem contudo determinar a época. Cemo;a disse Disney, encontrou aqui motivos de grande inspiração para êlee seus artistas e nada mais justo de que aqui êle volte dentro de ai-gum tempo.
Atualmente, êle está grandemente ocupado, pois como natural-mente_sabem na sua colaboração nos esforços de guerra do nosso

pais. 
I. alem disso, Walt Disney pensa e projeta seus futuros filmes delonga metragtm.

— "Disney é também de opinião que o futuro do cinema está nouesenho animado ? — indagamos.
Mr. Samuels sorriu e respondeu:— "Não 

posso falar em nome deUisncy; creio mesmo que nem êle próprio responderia á essa pergunta.Apenas sei que ele possui uma inccntida ânsia de perfeição que fazcom que nunca se de por muito satisfeito cem a sua obra.
Quando nós pensamos que Disney atingiu o máximo e que final-mente ficara descansado., eis que êle planeja obra ainda mais revclu-oonariav audaciosa e, cemo sempre, v.ncendo os mais difíceis "mi-

possíveis ela técnica, consegue superar toda a sua obra anterior".Isso é natural dos gênios", — atalhamos.
Co™"] «SP n?° gOSÍa ^ ° ch?mcm ^ gênio", —diz então Mr.bnmuels. rde acha que todos os hc mens têm dentro de si uma forçalatente, que so precisa ser despertada. Em todos os campos da ati-vidade humana, rode um h< mem se destacar, costuma dizer Disnev;a ele coube fazer desenhos .. .

Encerrada a entrevista, ficamos pensando no homem e na sua
r, ™ 

'< Luno?°' ""Disney dizer que "a êle coube fazer desenhos",com tanta simplicidade e modéstia, êle que é o maior "fornecedor",
si assim podemos dizer dos melhores mementos que vivemos: os mo-mentos em que fugimos da realidade para nos transportarmos ao mundomaravilhoso dos seus desenhos..
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maria —Não precisamos ir longe. Aí, bem perto da sua casa, temos um exemplo de máu es-pinto e mau procedimento. w
adelia — Quem é?
maria — Aquela tal Gracinha.

f.nb^ARIA Ti^ 
senhora Suer fecnar os olhos á verdade, dona Adelia? Deus me perdoe, poistenho uma ilha em ca a Mas aqueles vestidos de seda, aqueles véus, aqueles sapatos altos .^uai. Aquilo tudo vem de alguma parte. E não ha de ser a troco de nadaadelia —Mas Gracinha trabalha.

maria — Ora, dcna Adelia. Eu também trabalho. Passo o dia inteiro naquele tanque, la-vando roupa pra fora. A senhora trabalha. O seu filho escreve umas coizinhas num papel evai a cidade buscar dinheiro. Mas porventura nós podemos andar na seda?adelia —Não, mas Gracinha mora só, com a sua madrasta. Naturalmente a despesa

_-„ ™MfRIA~ 
A senhora bambem vive só com o seu filho, e eu só com a minha filha. . maseu mal posso comprar tinta para a minha pobre filha pintar, e o seu filho ainda não poude com-prar uma maquina de escrever. Será que o trabalho dela rende mais que o trabalho dos outros?

_o«* *-•'"" reCLnn,eco que e um pouco esquesita a maneira com que Gracinha se apre-
wLlnf° 

"forosamentLe bem vestida, num lugar onde tudo é pobre e todos se apresentam po-
faftes 

P°r<3ue havemos de ser severas para com ela ? Nós todos temos as nossas pequenas

rU fí™ bA~ 
M' 

f-S° 
é°uila coísa- ?Te a senhora quer ser piedosa, está bem. Mas dizer que

t « tTrU? Pr5cedlmento • Isso não. Uma vez, eu fui entregar umas trouxas de roupas no Rio,e a vi dentro de um automóvel de luxo
adelia —Que está dizendo?
maria — Sim, senhora. Um automóvel, e não era de praça.

„™ 
ADELIA — Bem. Eu prefiro não falar muito nesse assunto. A vida dos outros nunca deve seruma preocupação para nós.

nhorfAf a~ ~h' a ?enhora nSo agüentou com o{ê,oda verdade, não é? Mas é porque a se-nnora ainda nao a.,viu com o seu vestido novo.
adelia—Que é que tem o vestido novo?

cr^^lA~^~e f qU5 t6m ° VeStld(? novo?At' é todo de seda azul> e agarradinho ao corpocomo ele so Nao lne deve ter custado menos de trezentos mil réis. Um ordenado. (Saindo)i- como lica suspeita com aquele vestido azul. . . {Pausa).RAUL— (Entrando) — E amo ela fica divina cem aquele vestido azul.pregão— (Vindo de longe) — Empadinha de camarão... olha a boa empadinha de^-<i 1113. r*ci o.

JOSÉ — Coma uma empadinha de camarão, que isso passa.
RAUL — Não, José. Isto não passa. Bem que eu tenho feito força comigo mesmo, mas sinto

que entre mim e^ela existe alguma coisa que é muito grande, embora ela não veja.
JOSE—\oce gosta tanto assim?
RAUL—-Tanto que não gosto apenas dela. Enquanto estamos nesta calçada, dúrne dacasa onde ela mora, eu gosto da rua, porque é a rua por onde ela passa — gosto da casa — por-que ali esta o ar que ela respira.
JOSÉ — isso da casa eu também gosto. Quando nada, nada, uns dez contos ela deve v 'er
RAUL — Não há dinheiro que valha a casa c nele ela mora, com a ianela onde ela se le-bruça, as torneiras de onde ela tira a água para beber, o quintal onde ela fica de mani ã P, 

"" 
to-mar um pouco de sol. *

J°S? ~7 
9 que eu não eníend° é cemo você pode gostar tanto da pequena e nunca tev co-ragem de falar com ela. Oi e é qie você está esperando?

RAUL — A minha máquina ce escre\er.
JOSE — (Bi) — Para li.e mandar cem umas flores no teclado?
RAUL —Não. Para poder sentir qi e já lenho um meio de vida — que já posso ofereceralguma coisa em troca da sua be'eza, da sua mocidace.
JOSÉ —- Eu lhe garanto, uma coisa, Raul. Se ela não gosta de você sem máquina de e^cre-ver, não é por causa da máquina que ha de gostar.
RAUL — Mas ela tem que gostar. Quando eu lhe falar de amor — quando ela tiver oueresponder — sim ou não — responderá — sim.
JOSE — Mas por que? Você vai se declarar de revolver em punho?
raul — Não. Mas eu gosto dtanto dela que não é possível que alguma suave emanaçãoda minha alma não alcance a sua e não a comova — não a incline um pouco para mim.
JOSÉ — Se você acredita nisso, declare-se de uma vez. A máquina de escrever virá depoisRAUL — Pela maneira com que ela se veste, mostra uma grande delicadeza de espiritoMostra que tem aspirações muito altas . Se eu lhe falar enquanto sou tão pobre assim, ela poderáme confundir com um vagabundo qualquer.
JOSÉ — Não se incomode com & d"n.ieiro. Eu sou seu amigo, e vou ficar rico muito brevecom a minha grande creação de galinhas, perus, patos e outros bichos. ' <
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RAUL — Interessante, José. Ninguém faz nada, nem quer fazer nada, sem ter um motivo
lorte. Eu quero a minha máquina de escrever, para ganhar melhor a minha vida, porque gosto
de uma moça. Mas você quer criar galinhas e enriquecer. . . por que?

IOSÉ — Porque... (Outro tom) — Ora essa. Eu também não posso gostar de alguém?
RAUL — Tem razão. (Outro tom) — Mas na presença*de Gracinha, eu acho tão difícil gos-

tar-se de outra pessoa, Ainda mais, hoje, com aquele vestido azul, aqueles cabelos loiros caindo
sobre os hombros. . . e aquele ar de inocência. . . olhe. . . ha luz na janela do seu quarto. . .
(Saindo)—Que estará ela fazendo diante daquela janela? (Pausa).

ROGERIA — (Entrando) — Que é que você está fazendo, Gracinha?
GRACINHA — Estou acomodando o meu vestido aqui na cadeira, para que ele dure muito...

não sei quando poderei comprar outro igual.
ROGERIA — Quando eu conheci você, você tinha os mais lindos vestidinhos do mundo.

Como o seu pai tinha dinheiro.
gracinha — A senhora gosta de recordar aquele tempo, mas eu não acho que valha a pena.

Aquilo já passou.
ROGERIA — Passou nada. O tempo bom nunca passa. Transforma-se numa lembrança

amarga e fica conosco. Certamente é daquele tempo que lhe ficou essa mania de andar bem
vestida.

GRACINHA —- E' engano. Eu me esmero em andar bem vestida por um motivo bem dife-
rente.

ROGERIA — Não precisa ficar zangada. Eu faço questão de que você ande bem vestida.
Amanhã ou depois, ha de aparecer um rapaz rico, porque nós não nascemos para viver nesta
pobreza.

gracinha Que mal tem a pobreza? Eu apjtísto que os nossos parentes ricos não são mais
felizes do que nos.

ROGERIA Não? Você acha que ter automóveis não é ser feliz? Acha que morar num pa-
lacete, cercado de Jóias e criados, não 6 um tiquinho de felicidade?

GRACINHA- Diga uma coisa, minha madrasta. Se gosta tanto do luxo, por que deixou
que tia Lolo nos riscasse do testamento?

ROGERIA - Bem que eu fiz força, mas seu pai, com aquela mania ile jogar, estragou tudo.
gracinha - Já sei. Jogo e casamento.
ROGERIA -Sim, jogo e casamento. Quando seu pai se casou pela segunda vez, ela jurou

que o deserdaria E o resultado é a situação em que estamos.
GRACINHA - Quem nos vê, aqui em Colégio, não acredita que sejamos membros da grande

família Serpa Ferreira.
ROGERIA - - Mas isso não fica assim. A sua feissima tia Lolo tem que^mudar de idéia. Por

que a sua prima Virginia ha de viver nadando em ouro, ao passo que você vive quasi na mi-
seria? Você tem o mesmo direito que ela ao dinheiro dos Serpa Ferreira.

GRACINHA -- Segundo a senhora me disse. Virgínia convenceu a tia Lolo de que nunca se
cisará .

ROGERIA E ela é capaz disso, para nos conservar neste estado.
GRACINHA--Não faz mal. Eu não faço muita questão da herança.
ROGERIA Não? Então, porque se esforça tanto para se vestir como se não fosse uma

p >bre coitada? Porque chega a passar mal tle boca para estreiar um vestido de seda? Que es-
pera conseguir com isso, senão o amor de um homem rico .

GRACINHA O amor de um homem pobre, tão pobre como eu ...
ROGERIA - Não diga tolices. Se vc cê gostar de alguém, adeus esperança. \ irgima ficará

com tudo, porque é bastante hipócrita para fingir que não tem coração.
GRACINHA - A senhora não vai ler a carta expressa que chegou ha pouco.
ROGERIA -Sim. . até ía-me esquecendo , estou tão habituada as mas noticias que não

tenho pressa de ler coisa alguma

(RASGARDE ENVELOPE)

GRACINHA — Talvez seja uma bôa notícia, para variar. -, •
ROGERIA — {Lendo)— Minha querida Madrinha. Ai vai o meu retrato. Lm seguida, ira

o oriuinaí Checarei de automóvel, se a gasolina der para chegar até aí. Do contrario passa-
rei o automóvel no cobre e irei a pé. Mas conte comigo, porque nem siquer tenho onde dormir.

Desmanchei o meu casamento com a milionária porque descobri que ela era tao pobre quanto
eu Beijos c abraços do Carlos.

GRACINHA — (Rindo) — Quem e Carlos.'
ROGERIA - - (Radiante - Carlos, minha filha. Carlos é a salvação. E* tudo o tpie eu es-

tava pedindo a Deus A partir deste momento, você deixou de ser pobre.
gracinha - Mas de que forma? Pelo que diz na car" , é um caça dotes mal sucedido.

rogeria Veja o retrato dele.
ri"ri\'!iA Ci mo ele e bonito . . , ,
rügfria -- Carlos não é apenas bonito. VJ irresistível. Ele 6 possuidor daquele alegre

cinismo que faz as mulheres sentirem raiva c amor ao mesmo tempo,
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GRACINHA — Mas que tem isso a ver com o dinheiro ?
rogeria — Eu colocarei Carlos no caminho de Virgínia. Virgínia gostará dele, com toda

a certeza — e quando os olhos feios da tia Loló descobrirem isso, Virginia será deserdada.
gracinha — E eu serei a herdeira ?
ROGERIA — Tão certo como dois e dois são quatro. Mas cuidado. Não vá você se apai-

xonar pelo Carlos. Entre você e Virgínia a vitória será daquela que ficar solteira.
GRACINHA — Não tenha medo. Eu não me apaixonarei pelo Carlos.
ROGERIA — Por que tem tanta certeza?
GRACINHA — Porque já gosto de outro.
rogeria — Mas isso é uma coisa monstruosa. Logo agora que eu tenho a certeza de vencer,

de arrancar a herança de Virginia ? quem é esse outro ?
gracinha — Esse outro é. . .
adélia — Pediram-me que explicasse o mistério da vida de meu filho. Para isso, eu es-

tou contando a sua história. Perdoem-me se, na minha narrativa, êle parecer um pouco mais
alto, mais belo t mais nobre do que os oi tros homens. São as minhas palavras de mãe que se
reúnem para formar a imagem do que êle foi. Diante da nossa casa pobre, em nosso pobre su-
búrbio, morava Gracinha, em companhia de sua madrasta, dona Rogéria. Gracinha era mal
vista no lugar, por causa dos seus vestidos dc seda. Ninguém sabia que Gracinha era herdeira
de uma grande fortuna que, infelizmente, estava nas mãos de uma velha excêntrica. Mas um
dia, sua madrasta recebeu una carta que. trouxe um bando de novas esperanças. Um certo
afilhado de dona Rogéria tinha qualidades para se insinuar nc coração de Virginia, fazendo-a
perder o direito á herança. Mas aconteceu oue Gracinha. . .

gracinha —Não tenha medo. Eu não me apaixonarei pelo Carlos.
rogeria — Por que tem tanta certeza?
gracinha-"- Porque já gosto de outro.
rogeria—Mas isso é uma coisa monstruosa! Loso agora quo eu tenho a certeza de

vener; de arrancar a herança dc Virginia!. . Quem é esse outro?
gracinha— Esse outro é um pobre moco chamado Raul Modesto.
RQGERtA — Você está muito enganada, Gracinha' Você não vai-se casar com um pronto

qualquer! Quando Carlos chegar aqui, o coração de Virginia estará correndo perigo. E esse
Raul, não há de estragar tudo. . . nem que eu precise mandar prendê-lo.

CONTROLE— PASSAGEM MUSICAL - RUÍDO DE MATO.

josé -Raul. é aqui á minha granja.
raul —- Que granja/ José? Eu só estou vendo mato.
josé — Mato não. Você está vendo terreno. O terreno já está prontinho.
raul — Mas c sou?
josé — Não é, nas vai ser.
raul — Você teu dinheiro?
J0SÉ — Não, mas tenho um casal de galináceos do raça. Você ficaria espantado se sou-

besse quantos ovos uma galinha ativa pode dar, e quantos pirtos podem sair desses ovos.
raul — O se.u otimismo é a coisa mais engraçada que eu conheço.
josé —Por que? Só poroue eu espero conseguir uma granja com unia galo e uma galinha?

De quo é que você está pensando aue nascem as espécies? De onde \ocê está pensando que vie-
ram todas as aves que há no mundo? De um casal, meu filho. De un simples casal.

raul--Eu acredito que, um dia, você ainda acerte, José. . Mas acho que ainda não é
desta vez.

AUTOMÓVEL CHEGA E IWRA

hastos — O amige sabe onde é a casa de dona Rogéria?
raul— Dona líogéria?
rastos— 'Sim, uma senhora idosa. Disseram-me que morava aqui em Colégio. Será que-

rr.e enganei no nome do subúrbio?
raul Xão. Ela mora aqui mesmo. O senhor vá por esta estrada; dobre a primeira rua. . _

I-' a terceira casa.
bastos— Obrigado. (Hesitando) — Outra coisa... Aqui existe hotel?
raul — Não.
bastos—E quartos para alugar?
raul - Também não, mas pode-se alugar uma casa pequena, mais barata do que um quar-

to na cidade.
bastos - - Bem.-.. Obrigado, mais uma vez. Meu nome à Carlos Bastos.
raul — 0 meu é Raul. ,
josé- 0 me i c José.
bastos — Até a vista
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CARRO PARTE.

josé — (Gritando) — Cuidado para não ir contra um poste!baul —Que quererá esse camarada na casa de Gracinha?
josé Não sei, mas não estou gostando. Você reparou como esse sujeito é bonito?
raul —De fato. Nunca vi um homem de tão bôa aparência. Parece uni artista de cinema.
jose —- Mais do que isso. Eu acho que, quando uma peauena qualquer começa a imaginaro seu tipo ideal, é assim que ela o imagina.
r.vul Mas você não acha extranho um homem que tem automóvel querer vir morar
aqui. *-

josé — Sei lá! O que não me agrada é êle, com aquela beleza toda, e aquela cara de cínico,apresentar-se na casa de Gracirha e...
raul— Espero aí, José. Afinal de contas, quem é que gosta de Gracinha? Eu ou você?
jose — {Rir— E' você, meu velho... ,'Ias trate de arranjar a sua máquina de escrevere declarar-se logo, senão aquele camarada lhe passa á frente!

• RfUL 7" talvez, mas eu não creio... Há homens que, de certa maneira, enxergam os mo-vimentos do destino. . . E eu penso que sou um desses homens.
josé — Não. Você é apenas um ingênuo muito grande.

PASSAGEM MUSICAL. !

maria— (Entrando) — Não posso demorar muito, dona Adélia. Deixei a trouxa lá foraadelia — A Pequena está melhor?
maria — Que nada, dona Adélia. Continua com aquele quadro do sujeito no meio das ga-linhas. Um sujeito que eu não consigo descobrir quem é? ,
adélia—Pobre menina. Ela pinta para se esquecer de que não terá vida rara muitotempo. **
maria — Dona Adélia, a senhora não olvíu, há porco, o ri ido de um automóvel?adelia — Sim, ouví. Que tem isso de mal?
Maria — A senhora não sentiu qua êle parou?adélia— Sim. . . Mas ainda aí não vejo nada demais. Os automóveis toram.
maria —Então tenha a bondade de chegar até a janela, e ver onde ele está paradoadelia —Não é preciso. Basta a senhora dizer, dona Maria. '
maria — Pois está parado em frente á casa da Gracinha, fique sabendo! Um carro de luxo'.Agora diga-me se eu tenho ou não tenho razão quando afirmo que essa moca tem muita coisaa ocultar!
adélia—A chegada do carro não indica que ela esteja ocultando coisa alguma.maria — A senhora não viu o camarada que saiu de dentro do carro! Se alguma coisa pode_3er mais bonita do que o automóvel, é êle! Nunca vi um homem tão bonito!
adélia — Aposto que a rua inteira está em polvorosa.
maria — E não é para menos. Não é atoa quo êle veiu da cidade com aquele automóvelíaravilhoso. E um homem com um carro tão bom e uma fisionomia tão bôa, não pode ter lámuito boas intenções.
adélia— Talvez seja um parente. -
maria — Hum... Aquele camarada não é parente de Linguem. Não tem cara de irmãonem filho, nem pai.
adélia — Então tem cara de que?
mama — De noivo, mas de nono que não casa.

CONTROLE — PASSAGEM MUSICAL

ESTÚDIO — Chicara.

carlos — (Com a boca cheia) — Muito gostoso, Dindinha.
roger ia — 0 café ?
carlos — O bolo, Dindinha.
BOGEPIA — Coma mais um pedaço. A casa de sua madrinha é a sua casa. E você parece«que não come há dias.
carlos — E' verdade. Seu afilhado perder tudo o que tinha, menos o automóvel o o bom

aspecto. Mas o automóvel sem gasolina e o bom aspecto sem comida, acabam perdendo a classe.
rogeria — O nosso mal. Carlos, é quc nós não nos acostumamos á pobreza.carlos — Mas como pode a senhora viver tão pobremente, com a sua enteada, se perten-«em á grande fan ilia Serpa Parreira ?
rogeria — Gracinha está deserdada, porque o pai se casou duas vezes o Tia lóló detosta

o casamento.
carlos — Mas ela não pode ficar com o dinheiro toda vida. Algum dia, terá que esticar

as canelas.
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Missão em Moscou
("missio to moscow" —Warner)

3H

Aos que do boa ou má vontade doram ouvidos ás intricras
fascistas de Berlim, de Roma, de Madri e quejandos...
financiadas pelos gordos e sorridentes banqueiros da City
londrina e de Wall Street; aos que doliberadamente faziam
o fazem ainda a falsa propaganda sobro a Republica Sovió-
tica; aos aue jamais acreditaram nas mentiras totalitá-

rias o foram e continuam sendo lieis amantes da Liberdade e cia De-
mocracía, eu aconselho a que não percam este filme. "Missão em Mos-
cou" ó um documento. Um grande documento! E só por esse prisma
devo ser criticado. E' inútil querer ir além, querer descobrir mais ai-
guma coisa ali. Um filme de tese, é como um romance de tese, é como
uma pirtura de tese. Defesa da causa acima de tudo, mas, natural-
mente, sem prejuizo da Arto. "Missão" é um documento, e honroso
para homens como Josepb E. Davies e como os Irmãos Warners:'Misisão", no cinema, respeitou inteiramente os relatos do livro, quo
por sua vez é história- verdadeira, é resultado da reportagem oficial
do embaixador norte-americano na gloriosa pátria de Stalir . Em téc-
nica: luz, som, tomadas de camera longas e curtas, acabamento de la-
boratório, cortes, coordenação, etc; em trabalho artístico, própria-
mente: caracterização dos personagens (Litvinov, o melhor de todes.
Não há quem diga que é o ator Oscar Homclka); cenarização, adaptação
cinematográfica da obra literária, direção, etc, em tudo por tudo os
estúdios de Burbank agiram direito, honestamente. E até aquele pre-
fácio com o próprio Mr. Davies falando á platéia como que completa a
estupenda r&alização. Não se podia exigir mais, de tema tão difícil de
ser tratado no cinema. Só temos pois que agradecer a Michael Curtiz
pela ótima direção que soube imprimir, e nos congratulamos pola re-
democratização do Brasil que nos permitiu ver um celi loide tão valioso
e necessário como este. Um celulóide histórico, talvez o maior de todos
desta guerra.

CA ST

Embaixador Joseph Ê. Davis—Walter Huston; Mrs. Davies —
Ann Harding; Mololov — Gene Lockhart; Snra. Molotoy—Frieda
Tnescort; Freddie, Chaujjcur do embaixador — George Tobias; Êmlem
Davies — Eleanor Parker; Robert Grosjmn— Richard Travie; Major
Kamenev — Helmut Dantine; Wyshinsky — Victor Francen; Von
Rfbbenirop— Henry Daniell; Snra. Litvinov—Barbara Everest;
Winston Churchill—Dudley Field — Malone; Krestinsky— Roman
Bohnen; Coronel Faymonville—Moroni Olsen; Loy Henderson — Minor

Watson; Kalinin — Vladimir Sckcloff; Spendler— Jerome Cowan;
Juiz — Frank Puglia; Tânia Litvinov — Maria Palmer; Dr. Botkin—
Maurice Schwartz; Bukharin—Konstantin Shayne; Stalin — Man-
nart Kippern; Lady Chüston—Kathleen Lockhart; Marechal Ti-
moshenko — Kurt Katch; Dr. Hjalmar Schacht—Felix Bascbi Grinko

Johr Abbot; Secretario Cordell Hull—Charles Trowbridge; Presi-
dente Roosevelt — Cap. Jac Young; Baile Selassie — Leigh Whipper;
Pierre Lavai—Alex Chirva; Tukhachevsky— Ivan Triesault; Yagoda

Daniel Ocko; Radek—David Hoffman; Lord Chüston — Lumsden
Hare; Shigemitzu — Poter Goo Chong; Conde Werner von der Schulen-
berg -^-Robert C. Fischer; Mrs. Churchill— Doris Lloyd; Ignatz
Paãerewski — Emile Rameau. (vitoria, s. luiz, carioca b roxy).

A. do S.

A Véspera de São Marcos
("the eve of si. mark" — 20th-Fox)

2y2
Apesar da grande semelhança com "Filho Querido , e,
algumas vezes com — "Eram cinco irmãos", este filmo
rins ps+nrlins dn. "rn.nosa do século XX", produzido porWil-
liam Perlberg, foi baseado na novela do mesme titulo de
Maxwell Anderson, detentor do Prêmio Pulitzer, o muito
bem cenarizado por George Seaton (que ajudou bastante

o diretor John M Stahl, e, em minha opinião, conservando o lirismo
original, a atmosfera de "horr.e, sweet bom»" do livro, ocasionou o
sucesso qac alcançou a película nos Est. Unidos), embora de assar to
já explorado, repito, esta realização se bem não consiga impressionar,
agrada. Porque está bem conduzida e melhor interpretada. O.s artis-
tas so houveram com felicidade. Nota-se naturalidade de gestos o ata-
tu dos e a força de vontade geral para que a "Véspera de São Marcos
resultasse num trabalho de vulto. Mas não é isso qua acontece, por
certo. O pecado do "ambiente", do "local", dá de mais na vista. O
"regionai'rimpregnou a história de ponta a ponta. Assim, no exterior
a universalidade do argumento éiriima. Em suma: filme típico para
americanos do norte. Comedores de cachorros-quente, sentimentais
a seu modo... _ .

Penso que o melhor elemento masculino do cast é vincent rrice,
que faz um misto de poeta o filósofo o salva algumas cenas da moro-
tonía, seguido de Mike 0'Shea, convencendo no tipo que cria: o boê-
mio autêntico, brincalhão, morador em Brooklin, gozador, enfim, com
um senso de humor permanente que não desespera nem nos momentos
mais críticos e reage á melancolia com a morte nas cabeceiras. Desta
vez Bill Eytbe é o galã, um galã sem nada que fazer: mesmo assim
mostra ser um rapaz de valor. E Anno Baxter repe+e seu papel de vizinha

3 - MUITO BOM 4 - OTI
e namorada. Ann é muito bonitinha, já repararam? E talentosa. Mas
receio que a padronizem. Tomara quo não, ó deuses da Tela, porquesou dos maiores "fans" do Anne. Apreciei muito a Ruth Nelson e
Ray Collins, respectivamente mãe e pai do soldado Quizz West vivido
por Eythe. Um pouquinho de "teatro " filmado existe ali, salvo poruma ou outra cena de cinema verdadeiramente, com mímica, com
fala o com música... Golpe inteligente o de Stahl (que pouco dirige
esto gênero, mao nos deu o inesquecível "Sargento Imortal") fechando
o filme com grande classe, usando a técnica nova dos finais tipo "a
vida continua" apresentado já em "Ainda serás minha"!, "Apenas um
coração solitário" e no próprio "E a vida continua »".

CAST
Janet Felley — Anno Baxter; Soldado Quizz West — William Eythe;

Soldado Thomas—Mulveroy— Michael O' Shoa; Soldado Francis
Marion—Vinçerx Price; Neil West — Ruth Nelson; Dick nan West, —
Ray Collins; Soldado Glinka — Stanley Prager; Soldado Shevhn —
Henry Morgan; Cabo Tatc — Robert Bailey; Lil Bird — Joa.n Dólar;
Soldado Bird —¦ Toni Favor; Sargento Ruby — George Mathews; Sol-
dado Carter — John Archer; Sargento Kriven — Murray Alper; Zip
West— ©içkie Moore; Pepita — Joven E. Rola; Capelão—•Harry
Mhannon; Guia — David Èssex; Condutor— arthur Hohl; Capitão —
Roger Clark; Neil West — Jimmy Clark (palácio). A. do S.

A volta da noiva
("doctoh gillespiíés criminai case" M atro)

Substituindo a séri: do Dr. KilHara, por uns tão apreciada,
por outros simpbsmente detestada (conl'esso que não era
lá muito amigo de tais filmes, mas reconheço que a!g'ins
foram deveras interessantes), a Marca do Leão resolveu
continuar apresentando Lionel Barrymore na pele do velho
Doutor Gillespie numa nova série de filmes explorando

tema idêntico: a vida nos hospitais nertv-americanos.,.
Contínua na pág. 34.

1 I

kw Os olhos límpidos e sadios têm magia \
lí sedução! E é tão fácil • com LAVOLHO 1
1^ devolver aos olhos a limpidez e o brilho; lp
F^ restituir ao olhar o encanto e a expressão ^^\

capazes de revelar as melodias do seu afeto. J

A CENA MUDA — l7-4»45»— Pé* &



r
l

Ope no rront
A REPORTAGEM ASSISTE UMA TEMPORADA LÍRICA ENTRE
OS ESCOMBROS E RUÍNAS DUMA CIDADE NUM PONTO
AVANÇADO DO "BOMB LIMA' - "() BARBEIRO DE SFAT-
LHA" FOI A OPERA PREFERIDA DA "SEASON". 

O CASO
DA "ORQUESTRA 

SINFÔNICA BRASILEIRA".

íiakçodÉ 1047 -(com oss.ldüdosda XIIAir Force numa ba-
sc no-"Jran"') reportagem especial para A cena dc S. Pilhan c Silva

HA 
"unti. tempo, quando nos encontrávamos no Brasil tive-mos a oportunidade dc escrever, para esta mesma revista, sobre-operas e a dificuldade das pessoas menos abastadas puderemouvi-las, dado o preço elevado dos ingresses no Teatro Municipal e

congêneres, balamos, também, da necessidade cie fazer-se algo embeneficio dessas pessoas. Mas, por infelicidade, o caso não foi cui-nado como deveria ser.
Enquanto aí no Brasil, onde apesar da guerra, haveria maiorfnçi Kladc para solucionar o caso, aqui, no Jront, mau grado as difi-oddades impostas pelo ambiente, num teatro que por sorte escapouas Dombas entre montões de rumas o LA S O c Speci 1 Service. d, üoerno dos lotados Unidos, está proporcionando aos 

'sol-
dado* amantes da arte l.nca, nma grande temporada de óperas IA-
\u"\r\i TlA 

aMmi " P°I,lllorcs P^duções no gênero. A cslróa teveUifcni Aa I, de Março p P com La Traviala de Verdi. 0 elenco écomposto de arfstas d„ fealro da Opera de Roma e inclue valores
xJi?) /iITCÇaü/ 

"c Cv?a ]irCan iía!ia.na- N<"> segunda recita fui le-
\ n • ítMd'.m "' 

dc R°SM1nÍ- Fci um estrondoso sucesso!
VnfST,|'t'ra Canl,ata 

?«'•""> grupo tão homogêneo.
; " ' «o Ido Cobb, fez o papel de /^r*. poi ovacionadíssímo'

AIR FORCE THEATRE VERDI -

SPECIAL SERVICE
A. F. G. D. 6

PRÈSÉNTS

THÊ ANGELI
; OPERA COMPANY

IN

li..

IIEI OF SEVILLE
(IL BARBIERE Dl SIVIGLIA)

^ 
.

x

^ 
- 

^»ra 
ver, encontramos um /fyara tão completo como esse

ini ; al° 
clcba,X° tl aSUa!" °S solados batiam palmas.

me > 
'!V,Sli;,ni P™ H«c o cantor repetisse a grande ária do pri-RnS'na cslcvc ? contento e Don Bartollo e Don Basilio

t'":.::;'"-T" .T c""'"'h'd^- O Icat™ ciava loUdo e Uvagcnle em pe <por todos os cantos. A temporada pressegue com sucesso

AIR FORCE THEATRE VERDI -

A COMMEDY IN fWÔ ACTS
BY \
CESARE STERBINI
WITH MUSIC
BY $

GIOACCHINO ROSSINI

'NDUSTRIE GR AM CHE V. LISCHI E f , 0 l I -

SPECIAL SERVICE "";"teA4™X^t,lS^ La B°h— ***¦ »«<«*»
A. F. G. D. 6

PRESENTS

THE ANGELI
OPERA COMPANY
IN

^S^

o-s ate a sugerir musicas para o programa a ser apresentado InfenV::::.;AAiSfidiA^H,rAlAc,;cAAf;' te 1s^^-qj?í&

§Era7Sp£=;S=£í=' 
rAAt'f3";n,SSOViC'VC''laT SCr l'?sfeÍlos cm beneficio daquele

Nos E Hd <* T7 I ! . qU ° qU^ CleS mmt° Prezam: a sua liberdade !Aos estados Unidos é assim. Perguntem aos que là passaram si nlo
é voc/s fS"'T qüal 6-O,Val0r <,l!m sokl"<'« "oAPE ado? Unidos
"ma" q"enaTdé1agd<?'W 

8 
P íf'>lam' 

E P^a "ue ™fêi tenl>am
,V ,1, A- a*° ' fi,gc>-Jhes que em New York e na maio
ai AbadosT &^rSn-OS 'r"CS C «^aurante0; nlo^obraS•l-mmgos (nos dias de maior movimento, portanto!)marinheiros que vão para overseas.

refeivr.es dos soldados
wostaram ? !

BY

F. M. P I A V E

WITH MUSIC
BY

GIUSEPPE VERDI

INDUSTRIE G RAF «CHE V. USCHI E F I G 1
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ANDE UM POUCO MAIS E PAGUE MUITO MENOS

Fernando Brasil
1 COMPOSITOR QUE PROMETE

{Milton Fi!gueira's de Lacerda)

A reportagem que fizemos com
j> compositor folclorísta Gentil
Puget, repercutiu grandemente
intre os estudiosos e conhecedores
da nossa musica indígena. Daí

Íi 

razão que nos impce o dever
le< divulgar tudo o que diz res-
edo ao folclore brasileiro, atra-

¦é.i de pequenas palestra's com
pestac.idos elementos que o cul-

i .ram.
U assunto é, como vemos, vasto

^interessante. Merece divulga-
,'ão. Com esse intuito é queomos procurar Eernando Brasil,
um nome ainda desconhecido,
"»as que possue capacidade de
vahz ção e uma esplendida voz,
puahdades suficientes para torna-'¦> no futuro um autentico
do folclore da nossa terra.

as

Ru lenho medo da noite
lue lá jora é tão escura

ao zunir da ventania'-''conde o J/apinguari.

^Assim principia uma das can-
y es desse jovem compositor,•>e quem vamos transmitir algu-mas impressões sobre o folclore"acionai.

p 
km sua residência à Avenida¦residente Vargas fomos encon->'a-Io dando os últimos retoques'"\ sua ultima produção musical,=u;o título é "Dança negra.4UUsa-- musica essa que, se-

gundo declarou-nos foi feita não
só para ser cantada, como tam-
bem para ser adaptada á dança,
tendo desde já sido confiada a
interpretação coregrafíca da mes-
ma á pequenina artistazínha Sally
Loretti.

Fernando Brasil passa á falar-
nos sobre a situação atual da

m^tMfflêm l£ÈÈml.~ ú
fmmwÈl wm:' ¦¦
ií^^W*%MBm& J$t M________m- 1!

m * *'WL A^ - mwÊÊ» - í

mm ' AxÊÈÈÈ
I iâwm[vHH (lffCT: -.^^^W
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FERNANDO BRASIL

nossa musica nativa, sua evolu-
ção, interpretes etc. . .

Tenho grande admiração por
Gentil Puget, não só pelo seu

gênio musical como lambem pelo
esforço que esse pioneiro da nossa

musica demonstra ao realizar
programas da envergadura de
"Roteiro da Musica Popular Bra-
sileira" e "Trabalho da Musica
EolcloricaBrasileira". Admiro tam-
bem nomes como os de Paurilo
Barroso, Heckel Tavares, Wal-
demar Henriques, e outros que
muito têm contribuído para maior
difusão de nossa musica regional.
Infelizmente essa difusão ainda
não é satisfatória pois acho que
cada estação deve ter pelo menos
um programa desse gênero, como
já fez a Rádio Globo lançando no
ar esse maravilhoso "As mais
belas lendas do Brasil" que em
tão boa hora veio preencher esse
vácuo que se fazia sentir de ma-
ncira tão acentuada no broad'as-
ting nacional, já que não podemos
chegar ao nível de outros paises,
entre os quais a Argentina que
já possue a sua Sociedade Ar-
gentina de Compositores Fole-
loricos.

Como é do conhecimento geral,
a nossa terra 6 riquíssima em mo-
tívos folclóricos, bastando cpie os
mesmos sejam aproveitados por
músicos que tenham conhecimen-
tos profundos do assunto, e trans-
formados em musicas para que
possam ser lançados ao publico
através de bons arranjos orques-
trais etc. . .

Na galeria dos cantores deve-

mos destacar nomes como os de
Silvinha Melo, Mara, Jorge Fer-
nandes e outros.

Antes de terminar Fernando'
Brasil pediu-nos que lançássemos
através das colunas de A CENA
um apelo a nomes como os dc
José Siqueira, Gaó, Eleazar de
Carvalho, etc, para que os mesmos
trabalhem cada vez mais pela
nossa musica nativa,pois segundo
suas declarações, "se a musica
demonstra o estado d'alma de
um povo", a nossa eleve ser in-
cvolivada para cpie o mundo possa
ter conhecimento dessa "alma"

de nossa boa gente, criando as-
sim, esse espirito de compreensão
que deverá predominar entre os
povos de todas as raças c credos,
uma vez terminada a luta fra-

-tricidá que ora eniuta o mundo.

Não ha duvida que, podemos
mesmo afirmar, Fernando Brasil
vai ser no futuro a grande sui--
presa e o seu exilo estará asse-
gurado entre os mais notáveis
compositores folclorístas.

Agora., depois cpie ouvimos as
declarações de Fernando Brasil
resta-nos fazer uma pergunta.
Porque Gentil Puget não apro-
veita este seu colega num dos
seus famosos programas folclori-
cos? Aqui lançamos a idéia e
esperamos que 

"o novo bandeí-
rante da Amazônia", saiba apro-
veila-la .

' ;3
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GDI O QUE MATA

Baseado no famoso livro de Ma-
rie Belioc Aiuireus, sobre os assas-
«inatos de Jack, o Estripador,
este film da 20-th-Fox, convenceu
bastante. Não 6 do gênero de
de films dc L íbishomens ou Hc>-
iriL-ns Invisíveis.

O enredo é bem explorado, c a
película é ioi no seu gênero.
I'' a hl tó i . d i. crimes de [ac It, o
Eslripador, c das mulheres que
ele assassinava, para vingar o seu
irmão perdido

() diretor J ihn Brahm desde íí
início, fez com que o espectador
se interesse pelo filme, maravi-
lhado pelas cenas <le frisson,
ou a bela fotografia de Luciem
Hallard

\'J í irmi,lavei o ComeÇO do
film, c m iiquelas cenas das ruas
de L n Iresl

No cL-neo todos se adaptam aos
papeis.

Mas a figura do elenco, é sem
dúvi Ia o ob^so I .a ri Crjgar, no
Eslrípador, simplesmente sensa-
ci .11,li

I'.' de lamentar epie a morte
tenha levado este grande e ta-
lentoso ator, tão moço ainda,
JOEL NOCU i:I HA PESSOA . (A'/')).

ENTRE LOURA E MORENA

I'rança ^enU, e>iou decppcio-
nado com ê .se filme di 20.li.
Eu esperava melhor cuna, por
causa da vulcânica popaganda,
aqui em Belo H irizonte, e no fim
dc conta me vem um abacaxi com
Casca e tudo. Aa! se nã > íòsse a
Carmen, o fume nem mereceria
uma enticazinha, mas, ja que te-
mo-la na película, é no°«o dever
falar alguma cousa sobre ela.

Carmen Miranda! Que nome
expressivo, e que saudades do

a I >o l e i ro < i i Baiana 1 A nossa
Carmen foi absoluta nesse filme
Quase ofuscou Alice Faye e os
dv-mais.

Quando a "baianinha" apa-
recia em cena, todo mundo dizia:"Lá vem tuna bomba voador,/',

^mi^ik
Propriedade da Companhia Editora
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— e o me^mo; com Carmen vinha
uma "hliízkríeg" de gargalha-
das, apesar dos olhinhos (os tais
olliinhos. . .) e das gigantescas
bananas, (pie só servem, para
motivo ile apupos da assistência.

Agora, a loura AliceW Faye:
ja passou o seu tempo; presente-
mente, não se canta chorando, e
nem se fica querendo voar para
alii ma "estrela", tem que se

Ontopar no duro . wra se!...
Bem, nesta comparação quem

vence é a morena, pois não?
Ei gene Pallelc, o gordo Eugene

nSo ci mpre suas habituais "per-

formances. Fhil Baker... re-
ai larzmho. . .

O» demais desinteressantes.
V ) mos o colorido: notável!

é um super-colorído; cores ale-
gres, claras e Com muita harmo-
ni.i E' também o que se salva
no filme.

1'" aquela apoteose no final do
filme; ora bolas! o que vem a ter
Ci m o enredo do filme? incom-
preensivell. . .

Aqui, entre nós, será que cies
querem quebrar o cartaz de
Walt Disney? — Arnaldo ho-
Berto. (Beto Horizonte).

"MADAME CUR1E"

"Madame Curic", 6 o filme
mais importante da curta e glo-
riosa carreira de Greer Garson,
iniciada com aquele inesquecível"Adeus Mr. Chips".

Antes, falou-se cm Greta Gar-
bo, para viver na (ela a vida da
grande cientista polonesa, dc-
pois, em Irene Dunne, e final-
mente agora, tivemos na arte
maravilhosa <'e Greer Garson,
uma "Madame Curie" admirável,
interpretada com muita sinceri-
dade pela grande 

"estrela" cia
Metro.

Tendo uma ótima direção a
cargo i!e Mervyn I.e Roy, o
filme apresenta cenas belissi-mas,
destacando-se aquela em que o
casal Curic descobre com grande
satisfação que a sua última ex-
periencia havia obtido êxito; ou-
tra muito comovente, e a entre-
\ista ilo Dr. Pcrot com Marie
Curic, encorajando-a, durante a
morte do marido; e a cena final,
onde a heroína (então uma ve-
lhinha alquebrada) é homenagea-
da pelo seu grande feito na His-
tória, encerrando brilhantemente
o seu discurso, com estas pala-
vras: ".. .edifiquemos o palácio
do estudo e do saber".

Greer Garson desempenha o seu
papel ás mil maravilhas, divichn-
do as honras do "estrelato" com
Walter Pidgeon, numa interpre-
tação correta, sobrepujando os
seus trabalhos anteriores. Cnm-
pre destacar o velho ator Al-
bert Bassermann como o Dr.
Perot, e Henry I ravers e Dame
May Whitty (respectivamente,
pai e mãe de Pierre Curie no
filme). Margaret O' Rrícn (Ire-
nc Curie) nada faz,, aparecendo
apenas (rês vezes em cena. Ro-
bert Wal ker (David) esbá ínte-
rcssnnte e C. Aubrey Smith
(Lorci Kelvin) n'um pequeno pa-
pel, convence.

"Madame Curie", pode ser
considerado como um dos maio-
res filmes de 44. — ildf.lixdo
MOACYR DE CARVALHO. (Rio).

TEM GÀSPÁ?
Caem os Cabelos ?

A MENINA E A BORBOLETA
(Continuação da pag. 15)

mesmo revolta no filme de
Lewis Millestone. Houve, como
sempre haverá homens que pre-
ferem à ruina e a desolação, até
mesmo uma derrota honrosa
(morte), do que viverem Sob a
influencia de ideologias contra-
nas.

Que ficará depois de uma RE-
volta ? Nada, ou quasi nada,
nem mesmo as mulheres (porque
elas pegaram em armas), só-
mente as crianças que não pude-
ram fugir 6 que foram as maiores
e mais inocentes (outro paradoxo)
testemunhas dessa luta. E é
para essas meninas que ficaram
sós no mundo, sem pai e sem mãe,
sem casa, que muitos outros mi-
lhares de homens pacificos foram
sacrificados nesta guerra. Por-
que delas será o mundo que sur-
gir!.. .
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Sinais técnicos: — T. d. (to-
mada distante, "long shot"); T. M.
(tomada média); T. P, (tomada
pióxima); INT. (interpretação da
cena); CENÁRIO: — (Tudo o que
se vê numa cena, excluindo todos
os elementos humanos.) As T.
P. são muito usadas em filmes
dc Bette Davis em notáveis"close up"; foi servindo-se deles
que o grande Orson Welles deu
continuidade ao seu filme SO-
BERBA. Lembram-se? CORTE —
é o que o diretor diz quando ter-
mina uma cena (filmagem) ou
quando nota alguma falha dos
atores. "Flash-back", 6 o que
usei neste artigo, isto 6, con-
tamlo uma história de tias para
deante, com relação ao título
do mesmo.

Isaura Souza Marques, nossa
gentil leitora, que tem colabo-
rado em diversas emissoras cario-
cas ("Chá das 5", na Tupi —
"Caravana de ritmos", no Radio-
Club do Brasil — e — no "Car-

net feminino", de Iole Amato, na
Guanabara, onde apresentou "Re-

talho d'alma", cuja data natalicia
transcorreu com a da A CENA
teve a gentileza de nos enviar
esta foto, que agradecemos, retri-
buindo-lhe os votos que nos enviow
por nosso 24." aniversário.

<X4 Se a
atureza Falha

REGULAI

Cotações da semana
Continuação da pAg. 31.

Efita 6 a terceira das películas Gillespies. Bem trabalhada. Os
protagonistas ótimos: o velho Barrymore, como sempre; Var Johnson
e Don na Reed formam um casal juvenil dos mais homogêneos. A lou-
ris8Íma Marilyn -Viaxwell, bonitinha 3 meia estrábica, 6 a "outra" da
história. A pequena Margaret O' Brian aparece numa ponta feliessi-
ma. fi direção de Willis Goldbeck ó razoável. Mas o filme é própriomesmo para cinemas de segui.da linha, ou para completar programas.

CA SR

Dr. Leonard Gillespie—Lionel Barrymore; Dr. Randall Adms —
Van Johnson; Mareia Ijradburn—Donna Reed. Roy Todwell — John
Crayen; Joe Weyman — *Nat Pendleton; Molly Byrd — Alma Kruger;
Alvin F. Pelerson — William Lundigan; Margaret— Margaret 0'
Brien; wr. Walter Carew — Walter Kingsford; Ruth Edil — Marilyn
Maxwell; Sargento Palrick J.Orisin — Michael Duane; W ar den Ken-
neson — Henry 0' Neill; Sally — Marie Blake; Irene — Francês £Ra-ferty. (metros tijuca e Copacabana). — A. de S.

<3rt^té& *6^&ft4
Nicia de Souza Medeiros

{São Paulo) — Infelizmente n3o
temos mais fotografias dos filmes
dele. Sempre que nos chega às
mãos qualquer cousa ou foto,
publicamos. De modo que não é
por falta de vontade que não
atendemos o seu desejo.

Dan^ Ulger (Rio) — Retra-
tos temos publicado vários, in-
clusivé no nosso numero de ani-
versario. E breve sairá um artigo
com tudo o que pde. Aguarde.
E' casada com John Payne.
Escreva para M. G. M. —
Studio, Culver City, Cal. U. S. A.
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Depois de aparecer em alguns filmes de linha, é
uma das principais figuras do grande elenco dó

"Wilson". (Foto 20th-Fox).
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