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NOSSA

CAPA

X

TEATRO NACIONAL

STÁ funcionando novamente a "caveira de burro" que naturalmente enterraram
no Teatro Fênix. Fizeram mandinga, é verdade, com o intuito de arrasar com
qualquer .¦ elenco brasileiro que tenha a veleidade de pretender existir na casa
de espetáculos da avenida Almirante Barroso. De fato, o Fênix é o cemitério
do teatro^ nacional, e outro não é o carrasco senão o sr. Vital Ramos de Castro,
o famoso "capitão", um dos proprietários do mundo exibidor cinematográfico carioca'
Houve mandinga no duro, e o "capitão" está "atuado", delirante, absurdamente delirante^ A sua ação de despejo contra o grupo teatral do empresário Sandro, funcionando
no Fênix, é uma dessas atitudes infelizes, ou quase sórdidas,
que não são comuns nos
meios chamados civilizados. A atitude do sr. Vital Ramos de Castro não atinge somente
o grupo de esforçados artistas do
teatro brasileiro, um grupo que vem
Esta semana apresentanios em nossa capa a sentrabalhando com vontade, enfrensãcíònàl Jane Russell. "estando todos os sacrifícios, mas protrêla" de "O proscrito", íinalmente liberado.
curando sempre oferecer um teatro
cem por cento arte, um teatro digno,
._',,
edificante. A atitude esdrúxula do
capitão
atinge em cheio, esmagadoramente, é o teatro naFênix — Cemitério do teatro nacional,
"capitão"
cional.
por Luiz Alipio de Barros
tem que ser violenta
3
_E a repulsa ao ato do
e decisiva, pois se assim não o fizermos estaremos
Tópicos e comentários
4
uma perigosa investida sobre um patrimônio artístico permitindo
que temos
Mundo estranho, de Aristeu Santana
.
5
obrigação de zelar. E agora aos fatos. Quem é o "capitão"
Vital
10
Ramos de Castro? Um dos magnatas do movimento exibidor
A festa de Bibi Ferreira . X.
"Tobacco
cinematográfico do Rio de Janeiro. Proprietário do
Road"
de
12
grupo
cinemas encabeçado pelo Plaza, cinemas de qualidade inferior
Obrigado, doutor!
14
com ares de primeira classe, que no entanto não
de
passam
"poeiras".
Vingança pérfida (cine-romance)
meros
15
E' ainda o sr. Vital Ramos de Castro concessionano do Teatro Fênix, pelo qual paga um aluguel mensal ínfimo.
Casal James Mason
13
Em uma cidade deficiente de teatros, o Fênix é uma necessidade
Betty, a louca
20
e, dada a sua situação, bem poderia ser um dos baluartes da
Ivonne De Cario
22
nossa arte cênica. Entretanto, por força do mercantilismo do seu
Teatro
24
concessionário, o Fênix não passa de um verdadeiro cemitério
do teatro nacional. Nele já pagaram suas
Rádio .
25
penas várias companhias, e, se não estamos enganados, ultimamente sofreram
Boa-noite
28
os horrores do "capitão" a companhia de Bibi Ferreira, com
Melodias para você
23
uma temporada de sucesso abruptamente suspensa; o Teatro
das Segundas-Feiras, de Maria Sampaio; a companhia de Alma
Cotações da semana
30
Flora; o Teatro do Povo, de Mário Brasini, e o Teatro do EstuDe todo o mundo
34
dante. A todos estes o "capitão" sufocou com suas
garras poderosas, a todos o "capitão" deu
prejuizos, tornando-se, assim, —
e assim o vamos tratar, — o inimigo n? 1 do teatro brasileiro.
Agora o caso é com o grupo do empresário Sandro Polônio,
que está apresentando com tanto sucesso a peça "Tobacco
Hoad , de Erskine Caldwell, e que há
"Anjo
pouco marcou um bom triunfo com a encenação de
Negro", de Nelson
odngues. Com intenções de transformar o teatro da avenida Almirante Barroso em local de
concertos' e festivais,
• ou seja lá o
"capitão"
for,
—
contanto que a parte financeira seja bem mais interessante,
que
o
começou a fazer
pressão sobre o sr. Sandro Polônio, pedindo de início um aluguel exorbitante. Reagiu o empresário, e o concessiono pensou no despejo. Sim, senhores: despejar uma companhia artística
que tão belo trabalho está fazendo pelo
?ssp teatro, apenas porque a citada companhia não concorda em melhorar (para o concessionário) as bases
moneias do contrato. Mas a opinião pública e a imprensa estão1 ao lado de Sandro e seus companheiios.
E esperamos
"sangria"
«xa Justiça também engrosse as fileiras dos defensores do teatro nacional. Para
alega o "capijustificar a
ter remodelado interiormente o Teatro Fênix. Ora, todos sabem
fez as reformas e
que foi a Prefeitura
ístou com isso cerca de dois milhões de cruzeiros. Se c "capitão" Vital Ramos de Castroquem
pretende passar como
no do Teatro Fênix, por que não reembolsa a Prefeira com a importância despendida na sua remodelação?
1 u 1 z
a 1 í p í o
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ro e o resto, Cr$ 800.000,00 para
o produtor e os donos dos cinerolando,
pela
O caso continua
mas.
Cenimprensa e lá pela Comissão
aí está — concluiu o sr. Doesta
inquérito
O
trai de Preços.
mingos Segreto — como se procronistas
e
prosseguindo, jornais do "trust ,
cessa o "trust" de exibição cineapontam os malefícios
matográfica no Brasil. Foi contra
cinema,
de
homens
os
depõem
isso que me rebelei, desligandomesmo
até
produtores, cineastas,
me do Sindicato cuja funsão é,
apreMUDA
CENA
A
exibidores.
apenas, vetar os aumentos de sade
seção
sua
senta aqui, nesta
lários dos empregados dos cine"Tópicos e comentários", o apamas. Vou lutar sozinho e com os
caso.
nhado geral do rumoroso
que me quizerem seguir, para
—
do
e
Já
Segreto
sr.
desse
Ataca o
enraizamento
o
evitar
rompio
"trust"
público,
conhecimento
que visa prejudicar não
C.
Domingos
U.
a
sr.
bem;
Pois
xicanos, etc.
mento do exibidor
só os demais exibidores como os
do mês, 50% dos lucros líquidas EmdisSindicato
o
para
ao
com
cobra
produtor,
B.
Segreto
filmes nacionais, cujos
próprios
apurados! E o exibidor que a
dos
Cinematogracinemas
que
exibir
tribuir nos outros
presas Exibidoras
não quiser sujeitar-se não terá
produtores, se quiserem
tal
o
sr.
do
que
Janeiro,
circuito
de
ao
Rio
suse
não pertencem
ficas do
seus trabalhos, terão que
dos melhores produtofilmes
os
ima
dele
mas
entrevista
Luís Severiano Ribeiro,
motivou uma
cuja distribuição pertence ao
jeitar a essas exigências.
res,
Domingos
filmes, a
sr.
receber
dada
pelo
dependem,
para
só
E
prensa
sr. Luís Severiano Ribeiro.
A sra. Carmem Santos tira suas
de 20 a 30% sobre
Segreto, entrevista que redundou
as
fechar
percentagem
••casquinhas" — Na C. C. P., no
terá dois caminhos,
E os
financeiro.
resultado
seu
o
na abertura de um inquérito pela
cinema
seu
inquérito que está sendo realizaportas ou vender o
exibirem esses filcinemas
Comissão Central de Preços para
para
integrará
de
àquele empresário, que
do, depôs a sra. Carmem Santos.
ao sr. Luís Severiames,
apurar se de fato há lucros
pagam
circuito...
seu
no
o mesmo
cinemas
Suas declarações foram precisas
de 50% da recerca
Ribeiro,
—
no
usura na exploração dos
é
£*sse
B.
C.
Onde entra a U.
e objetivas. Confirmou a denúnO saldo é reparti—
líquida.
ceita
no Rio.
da
questão
aspecto
apenas um
cia pública, apresentada pela Emcinema e o
narrou
do
dono
o
Segreto
entre
do
SeDomingos
O sr.
acrescenta o sr. Domingos
presa Pascoal Segreto. Discorreu
sua atiAssim, o sr. Luís Seda
caso
o
produtor.
ainda,
à imprensa os motivos de
há,
greto. Mas
longamente sobre o sacrifício em
cerca de 70% da
recebe
veriano
"União
Brasileitude:
Cinematográfica
que esbarram grupos isolados,
do filme, por isso que a
renda
— Saí do Sindicato, porque
sr.
ao
também,
ra", que pertence,
com uma série de fatores, inclusie nada
B. lhe pertence sem empaC.
Tj.
emEssa
Ribeiro.
acho que êle é inoperante
Luís Severiano
ve de ordem econômica, e não
capital. Exemplificlasse, uma vez
tar
qualquer
fazer
autônoma,
pela
pode
encontram a devida recompensa
presa, aparentemente
e manofilme renda dois mium
cando:
filde
verdadeiramente,
distribuidora
uma
que,
é apenas
sua disRiparte dos grandes exibi tores,
Pela
por
Severiano
cruzeiros.
de
Luís
lhões
sr.
londe
brado pelo
mes produzidos no Brasil,
em defesa do cinema nacional.
oreamza.ao
a U. C. B. receoe Cr-S
tribuição
de
e
metragem,
beiro, mercê de sua
—
ga ou pequena
Fez um ligeiro histórico do adianSobram Cr$
400.000,00
(20%).
outros
de
é,
isto
verdadeiramente monopolista
avulsos,
filmes
tamento do cinema, como arte, no
saldo, 60% são
o "trust .
Desse
00
delinea
1.600.000
se
estrangeido
aqui
é
que
E
produtores menores
México, Argentina, Fran-a. e a-ono
o sr'. Luís Severiano Ribeimepara
ingleses,
Raríssimo são os exibidores
americano,
ro, quer
ra a Itália, onde o estímulo é feilivrar-se
conseguem
Brasil que
to pelos próprios exibidores, que
do sr Luis
das garras da Empresa
se associam aos empreendimentos
o
Severiano Ribeiro. Possuindo
e levantam o comércio com proexibido—
maior circuito de casas
duções caríssimas. Dia a dia
ramificações
com
Brasil,
ras do
acentuou, assistimos no Brasil às
Juiz de
Horizonte,
Belo
Rio,
no
exibições dos filmes desses países,
ninFora, e no Norte do país. exibir
onde os distribuidores, por orienP-uém praticamente poderá
tação dos dirigentes, favorecem os
intermefilmes sem ser por seu
exibidores com percentagens lusua
quana
dio Os produtores,
crativas.
com
se totalidade ( têm contratosa exiCitou a sra. Carmen Santos a
o sr Luís Severiano para virtude
em
dificuldade que encontrou para
bicão de seus filmes,
de
o filme de
número
ser levado ao écran"Inconfidência
de possuir êle o maior
sua produção, a
casas exibidoras. A esses produSeveriano
Mineira", tendo encontrado fitores paga o sr. Luís
na exinalmente, por parte do sr. Vital
40% da receita apurada
certo peRamos de Castro, a melhor acobicão dos filmes durante
mrlhida. Esse filme foi distribuído
ríodo de temoo. Resta-lhe
a
sua lipor todos os cinemas de
tanto, 60% de receita quandoseu
de
nha, no Distrito Federal.
exibição se faz nos cinemas
chamados
os
é,
circuito, isto -Calcule-se
Fala o sr. João Tinoco — O sr.
agora
-lançadores".
João Tinoco de Freitas, presidenconta as
em
tomando
mero
esse
te da Cooperativa CinematcgráfiRiam
sessões do'circuito Sio Luís.
ca Brasileira, prestou em seguida,
total de
num
etc,
Roxi,
Vitória,
seu depoimento. Ratificou a delotatodos
mais de dez cinemas,
núncia apresentada pela Empresa
diasessões
cinco
as
dos durante
Pescoal Segreto, bem como conou
semana
rias durante uma
firmou as declarações da sra. Caruma
de
protempo
o
duas, que é
men Santos, no que se refere ao
einesses
sacrifício da produção nacional.
gramação ininterrupta
nemas.
Adiantou maiores detalhes sobre
—
Mas
a questão dos exibidores, afirpolítica de saltimbanco
eioutros
mando o que tem encontrado por
o pior não é isso. Os
seu
ao
isto é.
nemas, que não pertencem
parte dos independentes,
a. pedir
daqueles que não se encontram
circuito, são obrigados
Rina orientação do Sindicato de
filmes ao sr. Luís Severiano
a distribuiEmpresas Exibidoras Cinematobeiro, uma vez que
seus "trilos
forma,
Dessa
produtores
todos
gráficas.
de
quase
Cão
a prolers" e filmes educativos, bem
lhe pertence. Açambarcada
como documentários, tem sido
impõe o sr. Luís Severiaducão,
^Ribeiro
da
exibidos por todo o Brasil, com
as suas condições
no
uma
os filmes
pequena margem de lucro,
seguinte maneira: aluga
sovez que esses exibidores não ponor determinada percentagem
sessão
cada
bre o apurado em
contra o "trust" do sr. Luís
(Cont. na pág. 27)
o proprietáCARMEN SANTOS, que disse o diabo
ainda,
obrigando-se,
Severiano Ribeiro.
no Inn
a
pagar-lW
cinema,
rto do

sendo realizaSensacional o inquérito que está
apurar
do pela Comissão Central de Preços para
apontados como
as acusações contra os exibidores,
exploração dos
usufruidores de lucros de usura na
— Tira a
Segreto
Domingos
sr.
o
Ataca
cinemas
- Até agosua "casquinha" a sra. Carmen Santos
"trust".
o
defendeu
ra, só o cronista Pedro Lima
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UMA EMOCIONANTE cena de "Mundo estranho", com Aiígelika Hauff e um outro ator. Como bem diz o título desta reportagem, o filme foi realizatlo na imensidão do inferno verde.

v/?%tmm'
ESTRANHO
FILMANDO NA IMENSIDÃO DO INFERNO
• ANGEUKA HAUFF DEIXA VIENA
LHAR NAS SELVAS SUL-AMESTERIOSA AMAZÔNIA À
DES# PERTO DA NEVE ÉTERNO PAÍS DOS INCAS * 0 POEMA VIVO
DA ILHA DE MARAJÓ

f
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Reportagem de ARISTEU SANTANA
Era urna tarde fria de agosto
<lo ano passado.
Os quatro ino"Constelation"
toros do possante.
procedente da Europa quebraram
o silêncio no acreoporto do Galeão anunciando a sua presença
no espaço azul.
Olharys curiosos acompanharam
a aterrizagem do gigantesco T>assaro matálico.
Não havia fotografos nem repórteres
indiscretos.
Entre os passageiros saltou
u,:na linda mulher.
Uma atriz.
Uma artista de verdade.
Vinha de longe, da Aus-

tria, para filmar no Brasil.
Quem era? Angcliha Hauff, natural de Viena, artista internaDona de um lindo par de
cional.
olhos castanhos como os cabelos
finos c ondulados, tem o olhar
A pele sedosa
firme e faíscanie.
do rosto' belo harmoniza com o
corpo saudável, magnífico, de liO bonito par de
nhas perfeitas.
pernas bem torneadas completa
o que se pode chamar uma linda
mulhe:\
A iiivacidadc dos olhos, a delicadeza da voz. os gestos francos.

UMA POSE de Anijelika Hauff, açora trabalhando no cinema brasileiro.
A

CENA

MUDA

15-6-48
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Angelika
OUTRA CENA DE "MUNDO estranho", onde ado encantadora
Brasil.
Háúff faz sua estréia no cinema

"in loco", com todos os perigos das selvas e
A PELÍCULA foi realizada
dos rios das regiões remotas do Brasil.

¦

i

yy.
¦;

"Mundo estranho . Em baiANGELIKA IIAUFF, tal como aparece em —
Alexandre Carlos, o gala,
xo: Um momento impressionante do filme
em perigo de vida.

H

¦

*

1

A CENA
!

MUDA

—

15-6-48
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CENA com Alexandre Carlos e Angelika Hauif, para o filme
UMA
"Mundo estranho". Em baixo: ainda Alexandre Carlos em outra cena
do filme, defendendo-se do perigo iminente.

*Z.d

ti alcíina jovial, espirito com unicativo, o intêsse dos detalhes, o
ritmo vivo dos movimentos cxplòdhtdo do corpo belo, dão brilho o esplendor ao toque acentuotio de encanto feminino.
Moça, muito moça ainda, AugeliJco Hauff já tem seu nome intimanu nte ligado ao cinema europeu
c sua popularidade vai. estendeud )-se pelo mundo afora.
a arte
i:ã:> tem pátria nem nacionalidade;
por isso os artistas pretendem a<>
Com a credencial de "esninridò.
Lrêla" de várias películas curopcias, constitui ràdiosa promessa
para o cinema brasileiro, que dssportando praticamente em 1047 do
letárgico onde dormia proleito
fundo sono, necessita do còncurso dos grandes artistas.
E agora temos a alegre esparança de Angelika Hauff entre
Vai despertando sorridente
nós.
a aurora
cinema
primaveril do
brasileiro.
A GLÓRIA

VEIO CEDO

Angelika começou cedo a percorrer o caminho da glória. Estrèóu no cinema já como "estreIa".
Tenra garotinha vienense,
cinco
anos de idade abandonou
aos
o mundo encantador das creanças
(eu invejo não poder viver éternamente nele) para se revelar artisLa. Entrou com essa idade para
a escola de "ballet" da ópera de
Viena.
Aos dez anos já havia
apreendido tudo quanto era possível apreender como aluna de
"Terpsiehpres".
Sobressaiu-se tanin que não só foi contratada come
sulista da ópera do Estado como
também deu espetáculos que agradaram
sobremaneira o público
vienense.
Como
tinha
grandes
ideais
artísticos
transferiu-se
para Salzburg onde tomou parte
nas '•Festspielen" como dançarina e lá mesmo ingressou no teatro.
Logo nas primeiras representações abriu-se-lhe o mundo
da fama.
Os produtores cinematográficos começaram a tomar inierêsse por suas demonstrações
talento
dramático.
Quatro
Jias. iizcram-lhe testes fotogèniRabenalt deu-lhe o principai papel no filme "Circus-Renz".
Aprendeu em Salzburg a montar
cavalo tão bem que em pouco
'inpo não precisou mais de douIsso levou grandes circos a
dirigirem tentadoras propôspara engajai'.
Em "Circus''>"•" demonstrou além da bele'"'Sica e
talento artístico, sincoragem no trabalho com
" urso gigantesco.
Na jaula do
animal dançou ao redor do
'•mo. o
quj lhe deu muita fama.
se sabe ainda hoje se "foi
yy tivesse
dela, que
"so lhe deu gostado
um violento tapa.
snaiou.
Esse
acontecimento
tra-o uma cicatriz na perna
a. Dois dias após novamenpareceu na mesma cena, pocom outro urso.
Amigo urso
Em seguida realizou dois
de sEnsação ainda sob a
'ia de Rabenalt.
Fez tamum filme cm
tecnicolor in"Der
Wiederspenstigen
m i.
baseado numa obra dv
i;arc que nãn chegou a
oncluido por falta de mate! I
equado.
Depois da guer-

(Cont. na pág.
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OUTRO FELIZ momento de Angelika Hauff, no
papel de uma exótica mulher. Em baixo: cena
impressionante de -Mundo estranho" — Alexandre Carlos luta
desesperadamente com uma
enorme cobra. A cobra machucou muito os braços do ator.
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disSir Alexander Korda estão sempre serviao
postos a emprestar seus astros
no de televisão da BBC. Margaret Locksua repuwood, por exemplo, enriqueceu
uma representação extacão, dando-nos
"Pigmalião",
de Bernard
celente de
a mais nova e
Shaw. Jeans Simmons,
"estrela" do cinema inmais promissora
desempenhar o papel pringlês deverá
"Uma
Mocinha Romântica', de
cipal de
Martínez Sierra. Sir Ralph Richardson,
Soma
Eric Prtman, Stewart Granger,
distinDresdel se contam entre os mais
televitos freqüentadores do estúdio de
exBão E' de se observar, quase sem
oocão, que aqueles que estreram perante
anasJcâmeras de televisão se mostram
siosos para repetir a experiência.
— do tipo de
E que dizer do material
particular a tepecas irradiadas? Neste
"handicap",
em comlevisão sofre um
o chae
comum
paração com o rádio
outro
mado teatro radiofônico não tem
Prelugar.
no
programa para oferecer
cisa satisfazer os que ligam seus aparelhos em busca de cultura (e são muítísousimos) e os outros, que não querem
tra coisa senão divertimento ligeiro.
irEm geral, o problema é resolvido
e
radiando-se as peças mais complexas
e repetindo-as
profundas aos domingos,
nas
na quinta-feira seguinte. E levando,
sexta
terças-feiras, com repetição na
secundário —
peças de valor intelectual
sejam. Por
por mais divertidas que
exemplo, os espectadores assistirão John
Por GALE PEDRICK
do
A CENA MUDA)
Gielgud na tragédia Shakespeareana
(Copyright do BNS. especial para
semada
"Rei Lear", a mais importante produção
televisão aprwen—
teatro
O
pela
tarde, por uma
LONDRES
na, seguida, um dia ou dois mais
inerentes,
porem
aspectos
ta vários e importantes
ou uma comédia, de costumes. Com
policial
peca
externa apredois pontos têm especial significação.
intervalos regulares, uma irradiação
disà
referir-me
uma peça que esteja no
Em primeiro lugar, quero
espectadores
aos
senta
do
astros
paique os
temporada.
posição - quase ânsia
novo meio. cartaz em Londres, na
nesse
trabalhar
de
têm
tela
co e da
O objetivo do diretor do drama tele visado (sr.
considerável
de
fato
que
ao
dedicar a quarta parte
E em segundo,
especial- Robert Mac Dermot) é
são
apresentadas
das
ao novo material drapeças
numero
começo do tempo à sua disposição
No
televisão.
a
mente escritas para
para a televisão.
mostraram muito mático especialmente preparado
se
filmes
de
os produtores
três quartos restantes são destinados a adaptaOs
dide
matéria
em
do teatro comercial
desconfiados desta inovação
uma ameaça, cões de sucesso— comprovados
Constituiria
vertimento público.
inclusive uma cota apreciável de
e dos clássicos
e
proveitoso? shakespeare.
obteria um aliado latente
as principais
Q gr Mac Dermot é de opinião que a Televisão
A resposta é que hoje em dia
do
Grã-Bretanha
da
^ aproxima em técnica, mais do palco do que
companhias cinematográficas
^
do drama
na pág 34)
cooperam — pelo menos na esfera
como
Rank
Arthur
J.
Tanto
televisionado.

*^ÍLL2c»^eiít*Ç a tele"

O TEATRO NU TELEVISÃO

0 FILME SOBRE
OSWIECIM
Varsóvia, junho (Por x^rystyna
escreZywulska) — Não tenciono
"A
última
ver uma crítica sobre
etapa". Farão isto certamente os
especialistas, que poderão falar sôbre a apreciação desta obra sob
o ponto de vista artístico.
Como antiga prisioneira de Oswiecim, queria aqui falar sobre
as impressões e observações que
surgem depois de ter visto o filme.
Durante a epidemia do tifo em
Oswiecim, uma das minhas colegas, passando um olhar tonto pelo
de gemidos e
cheio
barracão
morte, murmurou com desespero:
"Quem vai acreditar, quem vai
expressar isto, e como?". E delonpois acrescentou com uma voz
ginqua "Sóque já não parecia ser
poderia ser feito por
sua:
um filme; sim, unicamente um
filme". E rem uma visão confusa
deste filme, que seria a reprodu— morção dos seus sofrimentos
reu tranqüila.
— muiNossos colegas do campo
tos de nós — morreram tranquilamente com a esperança de que
"o mundo saberá, um dia". Mor"o
pois quando
riam • calmos,
mundo soubesse" nunca mais deixaria haver outra guerra. Talvez
fosse ingênua esta esperança. Na
hora da morte, homens corajosos
advertiam contra novos crimes gritando "Abaixo o fascismo" e desejavam que a morte deles fosse
uma advertência, — não queriam
morrer "atoa".
Wanda Jakubowska, autora do
cenário e regisseuse" do filme
"A última etapa", é um dos que
foi-lhe
sobreviver;
conseguiram
apresentar
dada a possibilidade de
o "Oswiesim" na forma em que
o concebia ainda no campo de
concentração. E' preciso confessar
que o fez de u'a maneira extraordinária.
(Cont. na pág. 27)

FILMES
SEUS
COLORIR
PARA
PROCESSO
A FRANCA TEM UM NOVO

c.enSJSÃlSlB^SSS^::.S«

Pagnol após « PJ"^0'
Parece indiscutível, como afirmava Mareei
a «* d«MggrU.
i
que «"eme,,."""preto eVanco» nâo;«M>«ver*
entre o» i ia
Dois dos produtores presentes, e que _estac
tantes da Franca, decidiram jl^^^J^^^^^Su^nm^
começado na ai„u
de filmes cuja tomada de vistas tinha
do novo FJc*^,f':ll1-tlvas aoS
função
em
Vão reconsiderar >eus planos
*™™^S^«oEffi
fizeram
Srfe outros produtores já
seus
explorarão pesboauueu
quais, como se sabe,«vtí.HhH
irmãos Roux, os "Rouxcolor".
"brevets" para o
raram menos suas
americanos, ^SSFl^SSSfdffi^aS
Quanto aos produtores não
qut seus
interessaaos
estavam menos
impressões, é evidente que
„nmni<impiitarps
colegas franceses.
a respeito
compleJ5gjgg^",|fglP|WiArmaiiu Koux deu algumass explicações
—
A objetnaaWP
de sua invenção, no plano técnico:
uma
bruta por
PfóruiuJa
executado^env.Wg^^
especial
vidro
um
tes feitas de
uma
casa francesa em um subúrbio parisiense, consoante
igualmente inventada pelos irmãos Koux. miadro
iji.
de formato
ae
Essa objetiva reproduz sobre uma película no fluaaro
habitual S4&6, quafro imagens ^^^^^^^^^S!^.
^
após a decomposição das cores nas quatro cores fundamentais.
„nmn n filme ordinário,
vermelho, amarelo e verde.
™P"»»:»SS
aparece
obtido
filme
O
SS.W
as
e não sofre nenhum tratamento'^"Xetivi
espe
i
especial
que recompõe exletha
obj
E' projetado através deiin a
prüjeçáo

Essa? «Te- »ys 2ül^ ±asg6%m

í os
^
tros de comprimento, adapta-se a maior parte
existentes nos eiíffneírot^ooe SPB^/^á^SKÍS*

"FrancePress") — "E'^g*J£
PARIS (Por Giiv Duchenois, da

mâ%^Seeaâ™a2raaSeo resumia assim a opinião <1e alg»;. tm;
os quais, em. ^tude do
nortantes produtores franceses e americanos,
ven le ser feito,
Fumo? despertado pela invenção, cujo acabamento
curiosidade a essa apresentação de Montcom extrema
edifício
conínareceramn,c
comparecer
comercial do bairro
Uma rtezena.de esnarnassemede'uScamente, oito metros por cinco.
-com
a mes na fe que
õ«ca e mecânica lá trabalha
gecPal stasS dois
1/ anos ue es
de
cientistas ao sucesso, após mais
conduziu os
do
processo.
na preparação da produção industrial
S?_
ÇA
mesa completam a
mimVscula «ala de projeção e uma pequena imoi,te*tavelniente,
que marcará,
instamcãó de onde ^iu aPimenção
cinema.
„npar
do
história
na
uma etapa essencial
n„ laborató«SÍS»

-cober,as

Í»^.ras

.

_

^

quência «^^2^*2*2 Se película recentemente impressionada.

—
rlão de cores a quai "«'"»»' —~ *-arado. „„-00 «c "rmnnces" e sombras tão claramente
comparado.
As co"
»femPa •lllH'^r". de ver um filme em relevo". Aquele
^fnuele
adas, que se tem a hnprfssímn
llíprqT,» e a afcua
se encamimarcadas,
áírua que esoalhar-m que avança parece sair_do écran ,e
ní
frürparecem espantarElTpVcôrr^oVa ontaqneTe que£ã
se na sala. „i„„r« n* psruridão de uma adega ou de um céo

.^t^SS^SE^
mente visto.
*

mi-KA
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t»40

"a" 9eJtt perfe,ta'

&«£ %2teSSS.
«« 3» centimeSffiííSíft.fflSr
g
mede cerca' ,ie
pvisten
A objetiva de tomada de vistas, que
£
aparem^

técnicolor.

«.««,+«0

* começar o fornecimento indus

li" Setembro próximo em nma grande saia parisiense.
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è exagero dizer que
quando o cinema, encontrando
sua voz e a expressão cadenciosa das melodias musicais,
deixou ouvir seu eco na tela,
foi como se as musas, descendo do Olimpo, viessem oferecer ao público o tesouro de
todas as artes, porque ninguém pode desejar mais encanto do que o que encerravam as maravilhosas operetas criadas pelos irmãos Warner, operetas em que foi possível ouvir "A valsa das sombras", ao mesmo tempo que
nossos olhos viam uma quantidade de lindas garotas movimentando - se graciosamente
com os seus violinos luminosos.
Foram necessários sete anos
incessante
de
trabalho
que
culminou com cenas tão belas
como a que citamos, para quo
o cinema, que já havia falado,
cantado e ofertado magníficas
composições no programa iniciai do Vitaphone, apresentado
na
Broadway
Warner
pela
Bros. em 1926, chegasse a converter-se no que é hoje, já
que nada se pode faser de
mais belo que a serenata dos
violinos, que fazia parte da
magnífica revista "Cavadoras
de ouro", de 1933.
Citamos o ano em que se
produziu e.sta versão das "Cavadoras" porque o público acolhia estas deslumbrantes operetas — ou comédias musicais,
que é como as chamam na
América do Norte — com tanto entusiasmo que os diretores
Não

AS

VELHAS

REVISTAS

DA

WARNER
De RITA PEREZ

'CAVADORAS DE
OURO" foi uma das mais notáveis das célebres revistas da Warner. A cena apresenta o
a úmero dos violinos (Valsa das Sombras).
da Warner decidiram fazer
uma cada ano. Estamos nos
referindo ò grande seqüência
coregráfica em que figuravam
mais de m:?.a centena de coristas e bailarinas.
"Risos e lágrimas"
foi a primeira comédia musical do eicio que começou em 1932; no
filme fizeram o seu debut Dick
Powell e Ruby Keeler. Naqueles tempos, Dick era o

crooner d?, moda e Ruby uma
principiante.
Depois vieram "Cavadoras
de ouro", ce 1933, e "Belezas
em revista" : "Wonder Bar"
e todas as outras revistas masicadas que tanto suceeso fizeram, e que para o espectador comum de todo o mundo
tornaram-se inesquecíveis, belamente inesquecíveis; "Cavadoras de ouro", com a valsa

das sombras; "Belezas em revista", com os magníficos quadros do hotel para a lua de
mel, do bailado aquático e do
quadro em homenagem à Marinha norte-americana, e, finalmente, 'Wonder Bar", com
a linda valsa dançada por Dolores dei Rio e Ricardo Cortez,
e o magnífico número de Al
Jolson, "indo para o céu num
burrico".

A MANIA AMBULATÓRIA
DOS ASTROS E ESTRELAS
ESTÁ CEDENDO

BJS$H_§__H
r. "¦¦'.7'Vtrti

*TOR HUMPHREY BOGART foi homenageado
pintor E. F. Schroeder, que fez um retrato do marido de Lauren Bacall. Na foto: pelo
o ca^al Bogart, o pintor e o quadro.
Os profissionais
"ter

da tela aprenderam, final'Y2,
residência fixa 7 As dificulda?
e habitação, e o racionamento
telefoJurante a guerra provocaram umade mudanrV;7
v<. nas hábitos de Hollywood.
° exemPlo de atores como Denls
MoríSíí—°
gan, que comprou uma casa e fixou resi-ia com sua família em La Canadá, aubúrli! •-••>-,

bio de Los Angeles, as celebridades do cinema
começaram a habitar em caracter permanente,
nas vizinhanças. O próprio Errol Flynn, que
após uma mudança de endereços, os estúdios
encarregavam investigadores à sua procura, parece hoje ter residência fixa, situada em teirenos de sua propriedade em Mulholland Drive.
Da mesma forma, Humphrey Bogart e Lau-

ren Bacall. atualmente residindo em Beverly
Hnls. tem endereços mais ou menos permanente. Quando não estão ali, provavelmente se encontram no iate de sua propriedade, em qualquer parte do Pacífico, seu segundo endereço
permanente.
Claude Rains está preso, e bem preso, à sua
quinta Pennsylvania. onde passa temporadas
entre os vários filmes, e que parece considerar
sua única residência. Bette Davis, igualmente
firmou-se em Buternut, perto de Sugar Hill,
N. H. e possui uma casa na praia em Laguna,
Califórnia.
Joan Crawford reside na mesma casi desde
o início do seu estrelato no cinema, dua residência em Brentwood. uma das casas típicas da
colônia de Hollywood passou por várias reformas, ampliações e melhoramentos
mas é ainda a mesma casa, situada no mesmo local e
tendo o mesmo endereço da que ela construiu
com o dinheiro ganho de seu
primeiro papel
como "estrela".
Hoberr Alda preferiu Roscoe. um subúrbio
de Los Angeles, para sua residência, logo após
ter-se mudado com a família
a Califórnia.
Jack Carson ainda continua para
com sua casa
Van Nuys e Dane Clark concluiu a recunstruçao de sua casa em West Los Angeles. Alan
Hale tem o mesmo endereço e o mesmo teleone há muitos anos e nãò parece disposto a
nudar-se.
ami Sheridan é feliz em sua pequena protedade de Encino, que considera como seu
derèço permanente, na Califórnia. Eleanor
rker da mesma forma reside com seu marido
í Beverly Hills, Barbara Stanwyck, que deii sua herdade há alguns anos
muado-se para Beverly Hills. está passados,
contente em
-**a nova residência. —
CARLISLE JONES

i
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BIBI apaga as velas.

M

DE
BONITA

DO
REUNIÃO
SOCIAL

rt-

MUNDO
NO

ARTÍSTICO,

TEATRO

INTELEC

SERRADOR

Bibi Ferreira e fora de dúvida uma
das atrizes mais populares e queridas
no nosso cenário teatral. Daí o grande sucesso social da sua íesta de

>

aniversário, realizada no Teatro Serrador, depois da última sessão do
dia 1" de junho, data natalícia da
filha de Procópio. Conhecidas figuras
do nosso meio artísiico, intelectual e
social estavam presentes d comemoração. E entre risos, música e champagne os amigos de Bibi estiveram
capitaneados pela graciosa
atriz, até as tantas da madrugada.
A simpatia de Bibi encheu toda a

reunidos,

BIBI FERREIRA, sra. Lúcia Benedetti,
de Magalhães e Dulcina.
A CENA

MUDA

-

15-6-48

Pá?.

Paulo

10

noite

Kaymundo Magalhães Júnior, Celso Guimarães,
sra. Carlos Perry e Yara Sales.
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SRA ERNANDI Teixeira Basto. srta. Maria Luiza Gonçalves Cavalcanti,
jornalista Luís Alipio de Barros e Bibi.
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CELSO GUIMARÃES, Bibi Ferreira, Ziembinski e Heloísa Helena, um
alegre e simpático grupo da festa.
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M GRUPO em que aparecem Heber de Boscoli e Sady Cabral. A piada
foi bem boa, e o Heber foi quem contou.
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UM BRINDE ã Bibi Ferreira, feito por Celestino Silveira.
Magalhães e Alma Flora. Alegria e champagne.
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^0 ATACANTE da Cinelândia: Bibi Ferreira, Odilon e Alma Flora.
O ator do '«Regina" veio visitar a "dona" do "Serrador".
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LUIZA BARRETO LEITE e Ribeiro Fortes adoram champagne, e honve champagne em quantidade da linda festa de Bibi Ferreira.
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BROADWAY AO TEATRO FÊN X
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divíduos que vivem à margem
Uma das mais famosas peda vida ruma terra de conças do teatro norte-americano
"Tobacco Road'
trastes espetaculares.
é, sem dúvida,
Filmada pelo cinema de Hol(Estrada do Tabaco), de Ers"Tobacco Road" transkine Caldwell e Kirkland. Um lywood,
dos mais ?\otáveis sucessos da formou-se cm uma película &>.
qualidades artíeticas que nã:>
Broadway, onde passou mais
"Topodem ser aesprezadas. Hollyde oito anos em cartaz,
wood, fugindo à norma da probacco Road" mostra a gente
mais pobre do sul dos Estados dução interessada, do filme exclusivamente realizado
para
Unidos, g-ante da terra, agricultores miseráveis, rudes e atender grandes possibilidades
de bilheteria, confeccionou a
incivilizados, com seus dra"Tobacco
mas, sua3 paixões, sua vida sua versão fílmica de
sem horizontes. Um drama Road" sem no entanto fazer
"Tobacco
concessões ao público. Filmou
social por excelência.,
como a história devia ser filRoad" pertence ao grupo das
mada: sem artifícios e caraobras de vanguarda do. mobalachos.
derna literatura norte-ameriAgora, o teatro brasileiro
cana. A peça é o grito de
resolveu trazer para, o seu paangústia de um grupo de in-
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de "Tobacco Road : » * * . Ã
CAIA DAS ATAIS impressionantes cenas
"Ellie
Mary» (Aurora Labella) ..A
tre "Pérola" (MariaVlla Costa) e
Companhia de Sandro, no
encenada
foi
necà de Erskinc Caldwell
"Fenix".pela
„
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Lester ), ItaEM BAIXO, à esquerda: cena com Sady Cabral ("Jeeter
Itália
direita:
A
lia Fausta ("Ada") e Maria Delia Costa ("Pérola").
"Tobacco
Road".
em
Bessie")
Fausta e Yaia Isabel ("Irmã
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OUTRO MOMENTO impressionante da luta entre Maria OpII-i Caetn «>
Aurora Labella. O realismo de Caldwell foi Im captedo
^L intór^
pretes da companhia de Sandro, o jovem produto?!
trimônio a peça de CaldwelL
A. companliia teatral organizada por Sandro, e que presentementt; atua no Fênix, encarregou-se do trabalho. E o
sucesso não se fez esperar,
tendo a companliia marcado
uma das maiores encenações
do teatro brasileiro.
Sandro, com o seu ótimo
"lenço,
conseguiu,
auxiliado
-Ia tradução de Magalhães
Júnior e a direção artística de
ftuggerò Jacobbi, emprestar à
peça todo o sentido drama"o
que elj, exige; os intérpreas, todos, estão encaixados
ai felicidade nos seus
papéis.
Maria Delia Costa, sempre
onita e cada vez mais artista,
tá uma ótima "Pérola", enanto Sadi Cabral movimen-se com muita
segurança no
éter Lester". Sandro, JoGuerreiro, Itália Fausta e
as os outros saem-se bem
seus trabalhos.
últimos acontecimentos
Teatro Fênix, comentados
página 3 deste número de
NA, na crônica semanal
nada por Luiz Alipio de
"Toos, trouxeram
para
Road" 0 seus enronadn-

Costã. na ótima encarna-ão de "Pérola" uma
í?int«S f'
a Della (la
obra rte CaldAvell. Em baixo:
GueSeí
ró /471le.ÍVpera"ienta!
ro
( i>ude ) contracenando com Nieta Junqueira ("VovóJosef
Lester").

res o apoio incondicional da
opinião pública, que já batia
palmas pelo êxito artístico da
apresentação de Sandro e seus
companheiros.
Sobre a peça/ encenada no
Fênix, pela companhia de Sandro, assim escreveu em "O
Globo" o jornalista Edmundo
Lys:
Xx
"A idéia arrojada,
heróica
— e quase de vocação de martirio — que Sandro Polônio
teve, de nos dar aqui essa
peça, merece todos os aplausos. E merece, sobretudo, peío
espetáculo em que resultou,
admirável sob todos os aspectos, texto, interpretação, direção e cenário — não apena-s
o elogio cordial e platônico,
mas, sobretudo, a solidariedade
do público, sempre queixoso
do mau teatro ou do teatro
pobre de realizações, tímido de
iniciativas, retraído em face
de inovações arriscadas. E essa
solidariedade por certo é tanto
mais fácil quanto o atual cartaz do Fênix é um dos grandes espetáculos, dos mais belos e mais fortes a que o Rio
já tem podido assistir."
a
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"OBRIGA
UM

NOVO

00, DOUTOR!"
FILME

BRASILEIRO

'

f

Foi concluído v primeiro
filme de Moacyr Fenelon,
depois que o conhecido di-,
retor do cinema brasileiro,
abandonou a Atlântida.
"Obrigado,
Trata-se de
doutor!", um íilme em que
Fenelon promete realizar
coisa superior às feitas an
teriormente.
Para interpretar o íilme,

Fenelon- escolheu Rodolío
Mayer, Hebe Guimarães e
Lourdinha Bittencourt.
Esta produção, que deverá ser apresentada brevemente nas telas dos einemas brasileiros, possui
uma boa quantidade de fotografias exteriores, mostrando belas paisagens do
nosso país.

r
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e tem possibilidade, eiGUIMARÃES é uma atriz bonitinha,
da direção.
nematogràficas. Tudo depende agora

Mayer e Lourdinha Bittencourt.
OUTRA CENA do filme com Rodolfo
Moacyr Fenelon produziu e dirigiu a película.
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em uma cena do filme
RODOLFO MAYER e Lourdinha Bittencourt
'•'Obrigado,
Roberto
doutor", extraído de um argumento cie Paulo
A .QENA

MUDA
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"Obrigado, doutor!
RODOLFO MAYER e o menino Rodney Gomes em
filme nacional produzido nos estúdios da Cinéfila.
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ELENCO:
Henry Maurier . . . Charles Boyer
Doris
Ann Blyth
Janet Spence .
Jesslca Tandy
Dr. Libbard . . .
Sir
Cedi ic Hardvviclce
Enfermeira B r a ddock
Milrtrei Natwiok
General Snence .
Cecil Humphreys
Robert Lester . -.
Hu^h French
Emily Mairier . ." Pachel Kemnson
niara
v'a?erií. Cardew
Oficial de Justiça . Gari IJarb°rd
Promotor Público . ?lohn WlJfains
Guarda .....
Léland Hnrlgson
Maisey
0Ta Lorra'ne
McNabb ....
Harry Cording
Película da Universal-International —
Produção e Direção de ZOLTAN KORDA
—- Argumento e história
original de
ALDOUS HUXLEY.
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Emily Maurier era uma dessas
inválidas quo se tornam in3o'cntes, cheias de compa-'xão e indulgência para consigo mesmas. E'
v.rdade que a sua moléstia cta
muito séria e que o seu coração
era dos mais fracos, mas tudo
isso o seu esposo Henry teria suportado...
Havia no entanto a
sua natureza excessivamente desagradáv.l, suas lamúrias, seus
desaforos
e
implicâncias,
que
gradualmente,
no
decorrer
de
vinte anos, o foram afastando até
um ponto em que o único cio
cntre os dois era longínqua ponde-,
que lhes fazia lembrar qu- eram
casados.
Eram dois seres completamente
diferentes, Emily e II nry. file
era agradável, simpático e sociável, homem muitíssimo instruído
e amante sincero da música fina,
da Iiteratrra e da pintura.
Ura
também tremendamente atrativo

.^^^^^C^^^^

para as mulheres... os criados
achavam oue a razão disto era a
sua nacionalidade francesa, e talvez estivessem certos.
e à medida qu? os anos passavam e as
suas relações com a espô3a tornavam-se mais e mais diflcois de
suportar, v\-i
procurava consolo
com um número sempre crescente
delas.
. Emily, por eu.ro lado, fora urn
dia uma mulher b.m formosa e
atraente, quando Henry a desposara, mas a devastação da moléstia e a sua miserável dispoidção de esp.rito nela deixaram as
suas marcas. Nem emocional nem
intlectualmente Emily tinha qualquer coisa em comum com o marido. Nos primeiros dias de casados, quando êle lhe mostrara uma
pintura moderna, ela dissera que
a tela lhe causava mal estar. Vinte e tantos anos depois, quando
êl3 lhe mostrou outra, ela ainda
expôs a mesma sensação.
Agora, numa determinada tarde. em princípios da primavera,
i:u:.i elegante subúrbio londrino,
Henry chega em casa para enceníar Emily reclinada numa espreguiçado ira, em seu quarto, con
versando
com o irmão Robert.
urn rapa;; que vivia de expsdi^n- ,
tes e qu:- Ilmry consid rara coro
um homem perdido.
— Hum... você por aqui?.' —
comentou
Henry com
evidente
desagrado.
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Então, percebendo um cheque
sobre a mesinha, ao lado da es•
posa, êle o apanhou. Era em iavor de Kobert Lestcr, montando
a quatrocentas libras esterlinas,
assinado por Emily.
Henry desabafou:
Exasperado,
—
você prometeu que...
Emily,
E virando-se para o rapaz: —
Agora dê o fora, está compreendendo ?
— Não o maltrate assim, Henry!
implorou Emily.
— Quem o maltrata é você própria, — replicou Henry. — Trata seu irmão como se êle fosse
algum idiota irresponsável e depois fica contrariada por vê-lo
proceder como tal.
Rob rt atirou um olhar veneposo para o cunhado. — Passe
Não esquecerei o
bem, Henry.
—
que acaba de fazer por mim,
disse, êle, procurando aparentar
uma segunda intenção.
• -Depois que êle saiu Emily recom çou: — Oh, você o maltrata
tanto! E o pobrezinho está tão
Eu às vezes pon-o
atrapalhado!
que ele seja a única pessoa neste
mundo, q.ue se interessa por mim.
Você nunca me diz nenhuma amabilidadj por que não pode fazêIo sinceramente. De fato, a veré que você me
mesmo,
dade
odeia.
Ora Emily, por favor! — replicou Henry, impaciente.
Não. — prosseguiu ela, os
—
olhos já cob rtos de lágrimas.
me odeia.
ao menos
Você nem
Isso seria muito incômodo. Você
apenas está farto. Farto e desgostoso porque sou doente. Robert pelo menos não des ja que
eu estivesse morta... que é o que
você faz.
Emily... pelo amor de Deus!
— Mas e a verdade, mesmo! —
Emily soluçou mais alto, sua voz
crssc ndo histericamente. — Isso
você não nnd° r^r1 Você deseja
que eu estivesse morta!
Completamente lora cie si, Henry rebateu: — Oh. acabarei des janclo mesmo, caso continue a
Ta!ar desta maneira.
Justamente nesse instante entrou no aposento a enfermeira
Braddock, trazendo uma bandeja.
Era mulher de meia idadí, enrugarla. cie olhar firme e lábios muito finos.
Oh, me desculpem, — disse
ela, fingiaa.
Não, não, — gritou Emily,
ela não
para que
gesticulando
::a:ssc. — Venha cá, v:nha ouvir. í.le pcaba de dizer claramente raie por sua vontade eu estaria
morta.
Huiry então não quis saber de
tna:s nad<\. Saiu furioso do quarto da esposa.
Aond. vai, Henry? — gritou
Não recebendo resposta.
Emily.
voltou se
para a enfermeira e
explicou:
Oh, êle esqueceu os present.s de aniversário de Janet. Corra atrás dele, sim?
A enfermeira arrecadou os emu
brulhos de cima da mesa e sa
depressa atrás de Henry. Êle resó
c beu os volumes sem uma
palavra, sem tomar conhecimento do na. iz torcido da mulher.
a
disse
e
carro
no
Entrou
chofer particular,
. McNabb, seu
dos
que o levasse à propriedade
Spence.
Janet Spence vivia com o pai

i
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invalido numa casa enorme, sem
determinado,
estilo
perto dos
Maurier. Conhecia Emily e Henry há mavs de quinze anos; des-»
d3 que voltara da índia, aos deEmily adorava Jazenove anos.
net e Janet adorava Henry. Esêle desde
tava apaixonada por
vira
o
vez, se
pela
primeira
que
bem que êls nunca tivesse perNaquela épocebido esse amor.
ca Janet era muito bonita mas
Henry só sentira por ela unia
E ascerta afinidade intelectual.
continuara
sempra
ela
a
sim,
amá-lo, sem o seu conhecimento
alimentando uma grande amizade
com Errii1./ apenas para estar perto dele.
Henry conversou com o pai de
Janet enquanto ela abria os pacotes e logo depois ela o fitava,
ainda acariciando os livros de
luxuosamente
Proust
encadernados.
Oh, Henry! Você e Emily
estão me estragando... Não mereco tanto.
Merece tudo o que venha a
obter, — interrompeu o gen ral
—
E' esta a
inesperadamente.
Deixando ie
verdade, Maurier.
viver para tomar conta de um
traste velho e arrebentado como
Sacrificando-se quando deeu.
casada.
Não valho tanestar
via
Eu devia estar na sepultura.
to.
a vida
de
todo
Atraca1 ho
o
mundo.
Jamt mudou rapidamente de
assunto perguntando por Emily,
ao que Henry respond u, desviando-se da pergunta:
Vim lhe falar exatamente
sobre issu
Você não quer fazernos a caridade de almoçar conosco, amanhã ?
Janet
mostrou contentam nto.
— Será um grande prazer. Mas
por que caridade, Hmry?
Benditos são os pacificadores... e nós estamos precisando
de um, — foi a resposta de II nry, que então narrou a violenta
discussão que tivera com a esposa, concluindo com as seguin
tes palavras: — Ainda eu fosse
um pouco menos impaciente...
Jan t sorriu afetuosamente. - Mas Emily também poderia s*-;r
mais compreensiva!
Então cada um de nós sen
outra pessoa 3 viver.amos felizeo
para sempre, — acrescentou êle
brincando. — Bem, quer dizer
que podemos esperá-la, amanhã!
Você não vai já, vai?
Quando Henry voltou ao carro.
ordenou a McNabb que o levasae
à farmaeja.
A rigidez das costas do homem salientava a sua
desaprovação, não quanto às ordens cio patrão mas
quanto à
mocinha que ia agora no banco
traseiro ar. lado de Mauri r e que
havia
embarcado
no
caminho.
como de hábito há vários meses.
Doris, ele achava que era o nome
dela.
Una bagagenzinha multo
linda; não acima dos dezoito ano?
de maneira n nhuma compara"d ao
patrão, nem em fortuna
•cm em posição social. Pelas con'*sas que estava habituado a ou11-. MçNfibb a
julgava caixeiri¦ma:- de loja ou coisa
parecida.
Nabb suspirou mais uma vez,
mo s mpre: pobre dona Emily...
Ouviu então a combinação de
"m Jantar para a noite
seguinte.
usnirou de novo. Pobre,
pobre
dona EmUy...
No dia seguinte Janet foi
bom
L,(-'o para a casa dos
amigoa< A

pedido de Henry subiu logo para
ver Emilyy, que declamou a brifa
ocorrida na véspera.
Êle não tem o menor direito
de tratar Robert dessa maneira,
concluiu Emily, indignada. —
não tem o menor direito!
Mas meu bem, você deve
reconhecer que Robert é um tanto...
bem, irresponsável.
Ora, Robert ao menos tem
bom coração, — declarou Emily
decisivam nte. — Henry
nunca
pensa em ninguém a não ser nele
próprio.
Está sendo injusta com êle,
Emily, — protestou Janet, conciliadora.
Você não está casada com
êle há dezoito anos, — afirmou
a outra, magoada.
Janet fechou as mãos até que
as juntas dos d~dos embranqueceram.
Se é assim que você pensa,
me admiro muito que já não o
tenha abandonado, — respondeu
em voz baixa.
Para vê-lo por aí com ou^ra
mulher? — gritou Emily. — Não,
muito obrigada.
Mas se isso o fizesse feliz...
começou Janet.
E é esta a melhor razão para

nâo fazê-lo! — rebateu Emily.
Os olhes de Janet mostraram
um olhar estranho. — Emily, por
que não o deixa em liberdade?
Faça isso em seu próprio benefício. Náo lhe pode fazer bem
este
sentimento
amargurado e
vingativo.
Não é de admirar que
tão
mal.
passe
Tolice! — rebateu Emily.
Mas é a verdade, — persistiu Janet. — Há gente que morre
por causa destes sentimentos.
Ou vive por causa del-s, —
declarou a outra, amargamente.
— Quer que lhe diga o único r.otivo por que ainda vivo? E' porque Henry seria feliz se eu morress:.
Diz isso sinceramente?
—
exigiu Janet, ainda com o mesmo olhar distante.
E' claro que digo, — replicou Emily sem vacilar.
Janet oihou-a por muito tempo,
o olhar sonhador
desaparecendo
aos poucos, substituido por um
outro quasa que de triunfo. Depois, habilmente, mudou o rumo
da conversa até que chegou a
hora do almoço...
A palestra, na mesa, foi desanimadora.
Henry e Janet procuraram sempre envolver Emily ra
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conversação, mas auas respostas
foram
monosilábicas.
A enfermeira Braddock comeu em completo silêncio.
A copeira trouxe para sobremesa pequenas taças d-- groselhas.
Olhe, minha cara, tm seu lugar eu não comeria, — sugeriu
Henry.
Por que não? — Emily se
espigou.
Lembre-se do que Libbard
disse.
Nada de cascas
nern ae
caldas.
Mas eu gosto tanto de groselhas...
Isso não é razão para você
piorar, — opinou Henry.
Não seja tirano! — rebateu
Emily já indignada.
A infermeira abriu a boca pel;
primeira vez. — Eu acho que o
melhor é deixá-la comer o qui lhe
apetece, — declarou com autor:dade, acrescentando: — Pelo menos lhe Tara melhor do que todo
esse baru'ho por causa d:- dietas
e outras coisas...
E' o que sempre digo ao dr.
Libbard, — concordou Emily.
Henry deu de ombros, vencido.
— Muito oem. Como queira, Enuly. — E olhou o relógio. — Não
(Cont. na pág. 30)
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DE JAJames Mason foi o último a seguir A DUPLA ATIVIDADE
MASON E SUA ESPOSA
uma dupla atividade, uma nova for- MES "TAÇA
artística estabeDE AMARGURA"
ma de manifestação"astros"
EM
"estree
lecida por alguns
Ias" famosos do cinema que, não sò- atividade neste filme. Foi ela quem
mente atuam nos filmes como tam- colaborou com o guia cinematográfibém dirigem ou muitas vezes produ- co auxiliando assim o autor da históJames Mason prodo exército
zem os mesmos.
"Taça de Amargura" (The ria original, o ex-capitão
tagonisa
norte-americano, John Monagham,
J.
de
apresentação
Upturned Glass)
não escapou de exerpouco
por
que
"TaUniver"
em
Arthur Rank distribuida pela
atividade
dupla
também
cer
sal-International, que brevemente se
de Amargura", pois além de escreça
aqui entre nós.
exibirá"estrelas"
ver o argumento, realizou um curto
Rosasão
femininas
um
As
interpretando o papel de"Taça
papel
úlesta
mund John e Pamela Kellino,
soldado das forças de Tio Sam.
vida
na
Mason
tima, esposa de James
de Amargura", apresenta James Mainterprede
real. James Mason, além
son no papel de um médico cirurgião
filme,
citado
no
tar o papel principal
cerebral que mata uma mulher dia"
com
Sidcolaboração
é o produtor em
"O bélica quando se certifica que fora ela
de
ney Box, o grande produtor
a culpada da morte da mulher a quem
Sétimo Véu".
amava.
A esposa de James Mason, Pamela
na pág. 34)
(Cont.
dupla
uma
exerceu
também
Kellino,
tüWÜT
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Mr.' e Mrs. James Mason estudam o papel.
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do álbum particular do casal.
sa de verdade, Pamela Kellino, numa fotografia extraída
MASON e sua esposa
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M
A DUPLA trabalha de verdade. Fase da organização da produção "Taça
da amargura".

NA RESIDÊNCIA dos Mason: um cacal feliz, nos momentos extraestúdios. A vida em ca^a é melhor.

I
TRABALHO ESTAFANTE na organização da "Ta-a f«a amargura", um filme em que James Mason contracena com
a esposa de verdaue.
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DA PARAMOUNT
AS MALUQUICES DA CHISPA DE FOGO
Ninguém parece mais biruta do
Betty, a
que a loura Betty, a sapeca
endiabrada Betty Hutton, a autêntica
chispa de fogo da Paramount, tão incendiária e explosiva.
Ninguém como Betty, entretanto,
sabe animar uma canção ou fazer diabruras com tanta habilidade. Betty é
hir
graciosa nas coisas que faz, tem
mor nas suas caretas e nas suas pernadas. Porisso, ela é chamada a iouquinha de Hollywood, a biruta.
Gostamos das loucuras de Betty.
Ela é tão engraçada nas suas trapalhadas! E quando Betty dá os seus

gritinhos histéricos, com que graça
ela o faz!
Ainda bem que a Paramount trata
"estrela". E oferece a ela
bem da sua
o destaque merecido. Pois os seus filmes, não somente na América do Norte como também no Brasil possuem
uma qualidade excepcional de atração; Betty Hutton.
E querem saber de uma coisa, caros leitores? Betty é uma das pequenas de mais belo corpo em Hollywood.
Não acreditam? Então olhem, com
atenção, para as fotos que ilustram
estas duas páginas.
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NAS MANHAS de sol, Betty gosta de pedalar
um pouco na sua bicicleta.

i

/

. i

"estrela" da Paramount, que brevemente veremos em "Os perigos de Paulina'
™*c *é „™
,1o*
nassatemnos
preferidos
pela
p
preienao^
dos
um
passatempos
TIRAR FOTOGRAFIAS,
m4qnlna tem f|Ime mesm0?
A CENA MUDA -
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ESTRELAS E CANASTRÕES
Alda Garrido e sua companhia, considerávelmente reforçada com a aquisição do brilhante
ator Delorges Caminha, acaha de reaparecer no
Rival, com a hilariante peça de Aldo de Benedetti, "Um beijo com molho", em tradução
de Ruggero Jacobbi e R. Magalhães Júnior.
-& A Empresa Vital Ramos de Castro, na semana passada, tentou despejar violentamente
do Teatro.. Fênix a Companhia de Sandro Polcnio, que com Itália Fausta, Maria Delia
Costa.. Aurora La Bela, Yara Isabel, Sady Cabral, José Guerreiro e outros, ali vêm dando
* Es¦
magistralmente a peça norte-americana
trada do Tabaco" (Tobacco Road), em traduRugção de R. Magalhães Júnior, dirigida por
Meitgero Jacobbi, e com cenários de Lazslo
ner. O ato violento e desumano da ganan•
ciosa empresa, — dona dos piores cinemas do
Rio do Janeiro, — provocou forte e magnífico
movimento de solidariedade da classe teatral,
repercutindo tanto na Câmara Federal, como
na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Foram nomeadas ..comissões especiais para
tratar do assunto. Procópio, Bibi, Dulcina,
Odilon, Henriette Morineau, Aimée, Alda Garrido, etc, solidarizaram-se com os artista?* do
Fênix. Deputados, senadores, vereadores, tambem fizeram o mesmo. Fechada a bilheteria
na terça-feira passada, a companhia deu esabriu as
petâculo gratuito e, na quarta-feira,
de decisão juportas normalmente, em razço
diciária, que garantiu aos artistas a manuten5.a Vara Cíção da posse do teatro. O juiz da
vel. dr. Augusto Moura, fez abrir as portas do
Fênix e a sua bilheteria, dando ganho de cau"Estrada do Tabaco" voltou
sa acs artistas. E
a ter representada para o público, já agora em
sua quarta semana de exibições consecutivas,
Prccópio está dando; com êxito, no Serrada peça «Cariota
ato
3.°
do
final
ouadro
Léajno
Margarida
e
Costa
Jayme
HELENA.
HELOÍSA
lirjljU
joaquina";
dor, a nova peça do nosso confrade Mario Nuüe íuagalhaes Júnior.
"Fruta da época". No elenco
nes! intitulada
de Procópio, os artistas Bibi Ferreira, Rodolfo
Arena, Cirene Tostes e outros.
999
"Medéia" terminou sua carreira no Ginás^
tico, devendo ser substituída nesta semana, no
Nelsr.
do
da
despojos
"Uma rua chamada Pecada", de
peça
Foi muito festejada, nos meios lite- não'os
Ginastâco, por'
de iogüetório, Tennessee Williams, autor norte-americano.
"Dona do
rários, uma decisão, que reputamos son Rodrigues, cercada
e Odilon, depois de
Dulcina
mas os despojos de todo d teatro ha- Mundo", de Genolino Amado, vão apresentar
justa, no sentido da liberação da peça
;
"uma
reprise de "Chuva".
"Anjo Negro", de autoria do sr. Nel- cional... Se os censores haviam pre-"Cariota Jcaquina" continua a fazer granjç
Nelsr.
do
a
peça
de sucesso, no Glória, na interpretação de Jayson Rodrigues. O que os meios lito- cisamente proibido
-de ' me Costa e de Heloísa Helena. Consagrada unacomo,
vemos
não
Rodrigues,
son
do
de
gabinete
rários e até oficiais
nimemente pela crítica, que teceu grandes elotorse
criatenham
gids a Heloísa Helena pela sua magistral
ministro — que se r.ostrou mais libe- uma hera para outra,
Cariota Joaquina de Boursob ção no papel de D."Cariota
colocados
sido
e
suspeitos
—
nado
não
festejaram
Joaquina" é um esral que os censores
bon e Bragança,
vigilância. .. Aliás, os regulamentos petâculo que ninguém deve perder. Sexta-feiSePirro.
de
vitória
uma
de
passou
ra última, o grande espetáculo histórico foi
até
e
severos
dado em homenagem ao Teatro do Estudante
não, vejamos. No momento, a regu- da nossa Censura são
w: . .-¦¦'¦¦ .'"'•'.
foi arcaicos, com o ranço,idas.,,coisas.-.do do.Brasil.

UMA VITÓRIA DE PIRRO
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lamentação da Censura Teatral
objeto de um enxerto, para que seus
trabalhos sejam doravante assistidos
por representantes de associações morais, que, no caso, são instituições de
caráter religioso. Ficam, desse modo,
os censores sob vigilância sectária,
num país em que, pelo menos oficialmente, a Igreja está separada do Estado. Que se depreende disso? Que
os censores teatrais estão pagando
por uma falta que não cometeram.
Foram presos, primeiro, por ter cão.
Mas, agora, são presos novamente,
e desta vez por não ter cão. Parece ter havido arrependimento dos
"Anjo Negro",
por moliberaram
que
tivos que não sabemos avaliar quais
— quem
sejam, — e assim resolveram
sabe? —- dar a possíveis reclamantes

!
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velho regime, ~- e não sofreram no
curso destes anos a menor alteração.
A aplicação fria, simples, menos humana, desse regulamento, bastaria
para satisfazer os desejos de qualquer
coletividade religiosa ou moral, ¦ embora contrarie os que desejam ver
o teatro livre de peias e restrições.
Mas, não.. . Esses mesmos censores,
que per maioria de onze votos haviam
"Anjo Negro",, estão agora
proibido
sob vigilância, como se tivessem desmerecido a confiança oficial... A fa"Anjo Negro" conmosa batalha de
verteu-se numa monumental, derrota.
Podíamos dizer, melancolicamente, in"Les vivertendo a frase francesa
que está dandode no_SerPROCÓPIO FERREIRA,
"Fruto
Mario
vants qui vous avez sauvé soni bien
! rador
da Época",
comédia
a
Nunes.
m » .
mons
i fffr^&y^&Mra^&V;
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Entro as grandes sensações^ que tenho tido
na vida, seguramente trás são facilmente de3tacáveis.
O primeiro vôo num avião daqueles de duas
nàceles. aberto, lá por 1922, vendo como um
pássaro o mundo lá em baixo, com o ouvido
aportado num capacete de couro qua me passavã também sob o queixo, sofrendo uma desesperada ventania de encontro aos grossos vidros
dos óculos; a primeira barriga ou abdômen —
corno queiram — que' abri com o bisiuri. no
tranqüilo palco de uma sala de cirurgia, assamindo sozinho pela primeira ves a responsabilidade da vida do doente. — uma banal aponíücste — é os primeiros e longínquos sons cctptr::dos num par de fones, ligados a um raesquinho aparVho receptor de galena por mim mos-

mo construído.

Lembro-me bem — deve ter sido em 1323 —do cuidado com que lixei e dei polimenío à taboaüinha que ia servir de base ao conjunto e
de como estudei o tal "esqu3ma" nas páginas de
uma revista americana. Depois, com meus magros cobres amealhados, fui escolher o volumoso
material: fio, o tal da condensador, deis "bornos" — nome de qua muito gostei — o recepiáculo para o cristal de galena e a dita galeno.
Esta então ma tomou largo tempo da procura e
foi separada naquela antipática forma de pedrinhaa encaroçadas preto azuladas, em Ires pedaços. Um suporte para a agnha qua iria cor
tucar a galena, também comprei. Junto cem outrás tantas miudezas. Coroava tudo um par do
íones que eram "Ericsson", nome qua orgulhosomente passei a citar com frequância em todas
as minhas palestras.
Tratei então de construir as chamadas bobinas de "fundo de cesta" para o "acoplamenlo" —- como respondia à minha mãe, como a
chamar a atenção para sua ignorância em "coisas elétricas". Ficaram mesmo dois "fundos da
cesta" cem seu fio encapado subindo o descendo nas ranhuras do papelão-fibra isolar.te. Mon
tei-as com carinho em dois pauzinhos envernlzados e passaram a funcionar abrindo e fechando
como asas de borboleta, aproximando e aíastando seus enrolamentos.
Tudo pronto, não tinha eu no entretanto conííança bastante na minha obra e foi com certa
timidez e com as portas do quarto bem trancadas'—"não queria que o público de casa apreciasse o meu possível fracasso — que meti os
fones nos ouvidos e comecei a manobrar a.aguMia sobre a galena.
Cotuquei, cotuquei e nada!
Súbito escuto um tin-tln-tan-tan da telegrafia;
depois, outros em locais diversos do cristal.
Quieto, guardo tudo aquilo e vou calmamen"almoçar
te
sem nada dizer a ninguém. Tinha qua
esperar até às quatro horas, quando então ialava a Rçídio Sociedade. Que não comi, já, sabem e que nada fiz com acerto até àquela nora,
também hão de presumirAs quatro e dez — ou dezesseis e dez — poderia a estação se atrasar, pensei eu. dando-lha
dez minutos de "lambuja" —r cotuquei o cristal
em mil e um pontos. Trá-lá-ri-lá-ri-lá-rá e ouço
então, olhos fixos no cristal, aquela música longinqua que a seguir pára, anunciando a esta"acabaram
ção que
de ouvir".
Senti-me um herói.
Tinha invadido aos 16 anos o domínio do
éter.
Cientificamente porém, acabara é de ser inoPulado pelo "virus do rádio".

LUCY

SALLES NAS "ONDAS
MUSICAIS''##

As audições domingueiras de "Ondas Musicais", estão a cargo, este mês da pianista Lucy
Salles, uma das mais belas expressões que possuímos na arte do teclado, na novíssima geração de artistas brasileiros.
Nasceu essa jovem virtuoso nesta capital,
tendo feito o curso de piano na Escola Nacional de Música, sob orientação do professor
Guilherme Fontainha, obtendo no ano passado o primeiro prêmio, medalha de ouro. Lucy
Salles já se apresentou por várias vezes em público:não somente aqui como também em diversos Estados do sul, notadamente no Paraná,
onde se fez ouvir em missão oficial da Universidade do Brasil no Clube Concórdia, de Curitiba, Como solista, executou em São Paulo o
Concerto em Ré menor de Each, sob a regência da professora Jcanídia Sodré, concerto esse
também interpretado nesta capital com a or.questra Universitária da Casa do Estudante do
Brasil, dirigida pelo maestro Rafael Batista.
.Sobre Lucy Salles, a crítica tem-se manifestado de maneira sempre louvável, reconhecendo-lhe legítimos dotes de técnica e sensibilidade. Andrad Murley escreveu no "Jornal do
Comércio": "Durante toda a execução tive
como a revelação duma pianista que será aiguém e duma rara natureza musical". Eurico
Nogueira França, assim se manifestou no "Correio da Manhã": "Possui Lucy Salles uma intensa musicalidada espontânea, o que prova
pelo sem agradável que
produz ao instrumento,
a maneira sempre interessante de frasear, o
emprego adequado dos
pedais e a transição
acertada dos andfimentos, além da fidelidi.de
da memória".

o qual vai integrar um conjunto de músicos
brasileiros, há quinze anos radicados na Argentina, onde existe grande interesse pela música do nosso país, especialmente o samba.
Com igual propósito, seguiu também o saxofonista João Ferreira Lima.

•
UM FILME QUE LEMBRA O BRASIL
Por mais que a gente tenha visto Carmen
Miranda no cinema ainda tem sobressalto de
orgulho quando vê na tela qualquer um conterrâneo, mesmo que seja numa ponta, Nrstor
Amaral, bem como os restantes componentes
do "Bando da Lua", de quando em. vez nos
dá dessas pequeninas amostras.
Mas agora estamos com uma boa do?e de
músicas e brasileiros nessa comédia sem compromisso, que Bing Crosby e Bob Hope de&empenham, cumprindo a série dos "Road".
E' "A caminho do Rio", onde vemos, pela primeira vez, Russo do Pandeiro, Paulo Alontl,
em segundo plano e ainda Zezinho e Nestor
Amaral já veteranizado, em Hollywood. Não
falo do filme que é fraco e banal, mas das futpresas quando se escuta em bom som, algumas frases em nosso idioma.
Roulien,
que
também aparece nos espanta um pouco com a
sua gíria exagerada e justificando uma presença que é mesmo de toda injustificável e
Dorothy Lamour faz com que as nossas meninas de Copacabana se sintam orgulhosas.
Há lembranças do Brasil em quatro ou cinco
vistas, autênticas que, às vezes, se perdem na
confusão que nos fazem com os espanhóis.
Mesmo assim, está lá a presença de Russo do
Pandeiro, um artista que tem lutado para subir e tem conseguido chegar bem alto. fDorivai Caymmi).

DICK FARNEY PARTIU PARA
NOVA
YORK
Com destino a Nova
York, seguiu,
ontem,
"clipper" da Ban
pelo
American World Airwáys, o cantor brasileiro^Pick Farney, que vai
cumprir
compromisso
tendo viajado em companhia de sua esposa
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VAI INTEGRAR
CONJUNTO
NA
GENTINA

LM
AR-

Partiu, com destino a
Buenos
Aires,
pelo
avião Bandeirante da
Panair do Brasil, o
trombonista Manoel
Isidro da Rocha e Silva.

LtCIA MAGNA — R ádío-atriz

da PRE-3 (Rádio Globo) onde atua em
vários programas de rádio-teatro com grande
êxito. E' também a
cipai do Elenco do Serviço de Recreação Operária do Ministérioprlndo
Trabalho.
A
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América

Central!

Aqui vai o primeiro comentário de uma seção
que se inicia agora. Uma
seção que outra coisa nãc
será senão uma ronda semanai pelos nossos nightclubs, ou melhor, boites, já
que o carioca prefere o
termo francês. Com o de-'
saparecimento dos cassinos, surgiram nesta cidade
de São Sebastião uma boa
quantidade de boites, que,
se não chegam para a
nossa volumosa população,
pelo menos conseguem dar
um pouco de vida a esto.
capital sem vida noturna.

p
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português.

Se o leitor resolver dar
"Big-Rio",
um pulinho até o
outra boite que fica nas
imediações da Cinelândia,
na rua 13 de Maio, encontrará outra representante
da América Central. Trata-se agora de Cuquita
Carballo, a rumbera rival
de Maria Antonieta Pons.
Cuquita é dotada de um
belo corpo, e sabe dançar uma rumba como ninguém. Vibrante, apimentada, Cuquita Carballo em"presta à sua dança um caráter personalíssimo, o que
aumenta mais o seu prestígio.
Lewis
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ra, após a libertação de sua pátria estrelou a grande película
"Rainha da Estrada" com invulgar sucesso. Esteve encerrada com
O indiscutivel
20 leões bravios.
sucesso deste filme consagrou definitivamente as suas possibilidades no gênero, o que levou uma
nova produtora brasileira a contratá-la para seu primeiro e gran"MUNDO ESde filme intitulado
TRANHO".

po de bonitas pequenas,
em um interessante número
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interpretou com muita expressão e graça dois boleros e um sambinha brasileiro na última vez que a
ouvimos.
Mas não é somente Elza
"Night
Miranda o que o
and Day" está apresentando. Há alguma coisa mais,
destacando-se a bailarina
Eva Lanthos, com um gru-

"Night and
Subamos ao
Day"/ ali no Serrador, e
passemos alguns bons momentos ouvindo esta excelente Elza Miranda digna
representante da música
da-América Central. Elza
é uma artista de grande
valor. A sua temporada na
conhecida boite da Cinelândia está sendo interessantíssima. Elza, portorriquenha de nascimento e
ídolo do povo de sua terra,
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"rumbera" que se apresenta no "Big-Rio".
nrrnTTTTA TARBALLO,
CARBAi^us a
CUQUITA
legenda é esta. Havana no Rio.
A CENA MUDA
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cremes
complexo de
todo um
Gosta dos
para tratar a pele.
esportes, dança e canta com graSe na terra
ça e jovialidade.
maneja com maestria as rédeas
do corcel, na água desenvolve um
bonito "crawl" e no ar domina
os comandos de vários tipos de
avião, pois também é aviadora.
E' esportiva mesmo, amigos. Ás
vezes até no trato das coisas mais
sérias... mas isso vai bem com
as mulheres...
Tive poucas oportunidades de
palestrar com Angelika Hauff.
Sempre atarefada com as filmatempo para dar
gens, não tem
mais atenção aos repórteres.

Nessa produção brasileira, teremos não só o cartão de visita
de Angelika Hauff que há 10 mês:s permanece incógnita no BraUM PASSEIO PELA FILOSOFIA
sil, como a demonstração da pridos
grandes
sabedoria
morosa,
Lê livros,
gosta de música,
técnicos e diretores alemães Drs.
discute liteclássicos,
os
aprecia
Francisco Eichhorno Edgare Eichratura, agrada-lhe dar uma volhorn Oskar O. Bayer. O filme deA dificuldatinha pela filosofia.
senvolve-se desde as selvas brade é a lingua. Gosta do portuvias da Amazônia, desvendando os
guês, mas sua vida estritamente
mistérios insondáveis da imensino ambiente alemão lhe dificulta
dão de um inferno verde que se
Contudo vai
o nosso idioma.
espraia ao pé dos Andes. Cenas
inglês, franFala
aprendendo.
autênticas ilustram a fúria selvaalemão, correntemente.
gem das mais desconhecidas re- cês,
impressões
algumas
Pedi-lhe
descortinando
giões amazônicas,
sobre coisas de cinema mas ela
o colorido natural da fauna pitopreferiu começar falando sobre
resca da Ilha de Marajó, seus
o Brasil. Desejava saudar o povo
caboclos, indios, jacarés, cobras
brasileiro e seus futuros fãs.
venenosas, crocodilos, tamanduás,
Descreveu maravilhada sua magtartarugas, piranhas etc... A benifica impressão da Ilha de Maleza suntuosa de magníficas rerajó e outros lindos recanto?, que
giões do Peru e Bolivia, a paizaNão se cansa d:> reconheceu.
gem resplandecente de uma cidapetir seu encantamento.
de dos Incas soterrada na encosta das Cordilheiras, perto da neO CINEMA BRASILEIRO E AS
ve eterna, o esplendor de vales
TRISTEZAS DA GUERRA
tropicais e rios impetuosos etc
Foi feliz como se vê a escolha do
Sobre cinema, acha que no
"MUNDO
ESTRANHO"
título
Brasil tudo vai se desenvolvendo
E' necessário entretanto
para essa película.
bem.
Por todos esses lugares andou
nacional se firme
que o cinema
Eichhorn,
irmãos
Angelika com os
como indústria. Isso interessa de
Tem pontos
a equipe de técnicos e demais arperto aos artistas.
tistas.
de vista sólidos sobre meixados.
produção, platéias, público etc.
TEMPERAMENTAL E IMPULSendo a sétima arte fator pondeSIVA
ravel de cultura, diz que o Brasil
está bem servido; seus habitantes
Assisti algumas filmagens de
têm oportunidade atualmente de
estúdios para esse filme. Angeassistir o cinema não só amerilika além de linda mulher e granitaliano, inglês, mecano, como
de artista é temperamental e imxicano, francês, russo, argentino.
Zanga-se por pouca coipulsiva.
O cinema como qualquer outra
sa e bate pé quando algo lhe dearte tem necessariamente de reDai o cuidado de seu
sagrada.
fletir a cultura, o temperamento,
diretor em evitar que durante a
a formação de seu povo de orifilmagem se lhe mostre uma fogem. Negar ao público essa oportográfia que não a contemple com
verdadeiro
seria. um
tunidade,
boa dose de glamour. Se isto
monopólio do espírito.
acontece, pronto: lá se vão fora
"takes".
impressões
registrando
Ainda
dois, três, quatro
Esse assunto
falamos da guerra.
Depois da filmagem é que são
de recordações tão tristes não
elas. — A artista precisa se rePrefere falar
agrada Angelika.
Tirar a
em mulher.
converter
Traz ainda na alma o
da paz.
arranjar o cabelo,
maquilagem,
reflexo sombrio dos dias em que
pintar as unhas, tratar as mãos
os homens andaram ocupados em
como ensina Karin Booth da Mehomens, como
matar os outros
Numa palavra: fazertro etc.
"Vivere
in Pace".
diz o autor de
se bela. Também não despreza
Viu campos de concentração, asos sensatos conselhos da linda
"ser o centro
sistiu bombardeios, sofreu os horMaria Montez para
presenciou a
da invasão,
rores
de atração dos olhares masculiselvageria de soldados inimigos
nor.".
violando jovens de treze anos e
Não reflete a meiguice, a graça
anciãs de sessenta anos.
de
sutil e a sensível feminilidade"sexBondosa de coração, Angelika.
uma Susan Hayward mas no
foi ser enfermeira de guerra num
areai" náo inveja Dorothy LaViena para
hospital de
grande
mour e muito menos a sua comajudar a curar as feridas dos hoFaz gipatriota Hedy Lamarr.
mens que os outros homens conconservar a linha,
nástica para
seguiram torturar a carne mas
agita as penas para o alto para
não conseguiram matar a alma.
movimenta
cintura,
a
afinar
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Que 6 qu;1 se deve mostrar ú
"não sabe" o o
que
gente que
é "o mais importante" ? Os vários
métodos de tortura, crueldades <¦
seviciamento ou humilhações e trituração da dignidade humana, ou
talvez a fome que conduzia ao
canibalismo, ou então as câmaras
ile gás, os montões de cadáveres
na porta dos barracões, ou, ainda,
as saudades sem limites, sem ces«ar, ou — finalmente — a luta?
Luta contra o forte o onipotente
inimigo, que tom à sua disposição
milhares cie aviões, metralhadoras
e ouro roubado às suas vítimas
cí ornadas.
escolheu
Jakubows!r.a
a
luta
como assunto para o filme sobre
o campo. A luta e a revolta contra a realidade do campo. Escolhou o mais certo. Achou o cam.intip mais próprio, infinitamente
atual, apesar de terem passado
já alguns anos depois do tempo
do Oswiecim.
A polonesa Helena, a russa Eugênia, a alemã Ana, a judia MarLa, a francesa Miçhélle. a iugoslava Dessa — são elas as figuras
centrais da luta. Conspiram é fazem amizade entre si; a sua ideologia vai na frente enquanto a
imagvMn do campo, os apelos, os
espancamentos e as chaminés fu~
megantes constituem o fundo, onde prossegue a luta. Helena, EuDessa,
Ana,
gênia,
Michelle
e
Marta
falam
línguas
diferentes
mas se entendem muito bem, porque a língua delas é a língua
de todas as nações que amam a
pa;:.
D," um fundo cinza-listrado, enlameado sem esperanças, surge o
vulto de Tadek, o qual diante do
quadro da exterminação "abriu os
olhos".
Agora compreendeu até
onde conduzia seu caminho fascista. A mudança em Tadek constitui um exemplo muito valoroso
Talvez, após ter assistido a este
filme, "vão abrir os olhos", também, aqueles que hoje ainda raciocinam como Tadek o fazia naquele tempo.
Nas infinitas fileiras de figuras
listradas ajoelhadas da madrugada
durante o apelo, acha-se também
a guerrilheira iugoslava Dessa com
um brilho provocador nos olhos.
A heróica polonesa Helena não s-^
dobra, pelo fato de terem tirado
dela o filhinho nascido no campo.
Aniela, Ursula o outras moças,
apesar de tudo, cantam com uma
irônica
a alegre
dança
paixão
"kuiaviak".
Bronek está passando
o tempo todo levando avisos, e a
estação de rádio clandestina funciona apesar de tantas "exemplares';' sentenças de morte, apesar
de sofrimentos desumanos dos colegas que morreram sem trair.
O espectador cerra os punhos,
juntamente com os heróis do filme,
numa tensão trágica, cheio de aflição. pela sorte de Bronek, Tadek,
Aniela e a linda Nadia. Abalado
e absorvido pela ação, não tem
tempo para uma análise positiva
daquilo que vê. O espectador pareco sentir que algo invisível o
pregou à cadeira dizendo: "Fique
durante duas horas conosco, olhe
o que nos tinham feito, tome part*.
na nossa luta, seja presente aos
nossos apelo?, sofra e morra conosco, agüente até o fim deste
filme como nós soubemos aguem

tar durante anos - na realidade
No fim, chega a vitória".
Temíamos oue os hitlerianos não
fossem bem apresentados no filme, excedendo ainda os verdadeiros.
Souberam,
mostrár-nò.s
porém,
os alemães, pois são simples seres parecidos com a gente. Educados no espírito hitleriano, são
convencidos de sua superioridade
em comparação com a outra baixa
raça humana; cheios de arrogância. altivez < convencimento, embevecidos com seu poder de doeidir sobre a vida e morte humana;
poder este rp e nunca í'oi concedido
a quem quer que soja. Os SS-mea
do campo pSo o produto do ve,nono hitleristá infiltrado no sairgue. dia a dia, injetado por meio
de uma hábil propaganda. Foro
disto eles também sabem o que
é a saudade c a mágoa e sabem
se exprimir com gestos parecidos
aos da outra gente. E esta sua
aparência humana e a normalidade aparente são ao mesmo tempo
incompreensíveis e assustadoras.
O médico do campo é justamente um moco de boas maneiras
e atitude simpática (assobia injetando fenol) com toda calma tira
uma criança da mãe desesperada
o durante uma dança nos barraeões dos SS-men, transformados
em salões, oiha amorosamente dontro dos olhos de uma diabólica
"Oberaufsehf rin".
O chefe r\r Gestapo. frio. enfastiado, como muitos dos chefes hitlerianos, olha pela boa execução
das ordens, regula as atividades
dos crematórios e é responsável
"Ober".
perante um mais alto
peranto o próprio Himmler (o qual
só vem uma vez para fazer uma
"Alta Visita")
pela escrupulosa
execução das normas da destruição.
O lagerkomendant é o executor
Tem um trabalho sujo. Medroso
não consegue dar conta do trabalho com aquela silenciosa massa
inimiga, não sabe achar os verdadeiros conspiradores; justamente por causa disto, chama a atenção do espectador. E' um "casseteto" andando que nunca se sabf
onde vai desferir o golpe.
O diretor ou cenarista preparando uma cena do filme no funde
das montanhas brancas de neve.
na Suíça, tem a sua tarefa facilitada pelos efeitos artísticos que
tira do contraste entre a harmoniosa perfeição da natureza o o
drama sofrido pela alma humana.
Uma forte impressão artística é
produzida pela imagem de algumas figuras trágicas, perdidas na
ímaculável ciareza e silêncio.
No filme "A última etapa", a
lama não produz um contraste. A
lama é outra forma de suplício,
assim como os barracões, arames
<• uniformes listrados, isto é .
"natureza"
de<? a "paisagem"
Oswiécim, onde tiveram lugar tantos dramas humanos. Graças, porém, à inteligência do diretor e
operador, ate a lama está cheia
de expressa-.» artística
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Duas grandes figuras do teatro norte-americano estão se exibindo
no Teatro Carlos Gomes, cúádjuvados pelo elenco do Teatro Solei!,
de Buenos Aires. A cena apresenta o ator característico Maurice
Schwartz. diretor do Teatro de Arte de Nova York, contracenando
com a "star" Charlotte Goldstéin, no filme israelita "Tevya". .Mauriee Sehwártz e Charlotte Goldstéin vão apresentar >;ei- espetácuJbs
do repertório do Teatro Israelita.

tópicos

g comp.ntários

da pág. 4)
ciem, de fato, pagar o mesmo preço que os cinemas de primeira linha.
O depoimento escrito de uni
cronista — O cronista M. do Vale,
que, dizem as más línguas, c o sr.
Israel Souto, do ex-DIP, assim comentou o caso dos cinemas, no
'"Relatemos alguma
seu jornal:
ccisa que deve aproveitar c inagora,
pela
quérito promovido,
Preços
e
dede
Comissão Central
vido à denúncia de que há um
"trust" a dominar o mercado exibidor de filmes no Brasil. Quando o cinema estava, anos atrás,
na sua chamada infância, surgiram uns senhores muito espertos,
coitados, que tentaram monopolizar o direito de "salvar o filme
brasileiro"( como já se disse, embora esse monopólio fosse de fato, a morte do mesmo cinema. E
andavam a visitar o Palácio do
Governo, e a tirar fotografias, ao
lado do Presidente, está visto, e a
solicitar favores, e a promover
Mas. quando
festancas cívicas.
aparecia um produtor, tentando
oferecer um filme bom ao mercado exibidor, esses mesmos arautos
do nosso cinema desmanchavamse em agressões até liquidar o
importuno. . .
•
Na exibição, como todos sabem,
imperava, como agora ainda impera e mais ainda, os srs. Luís
Severíano Ribeiro, pai e filho.
do que
Naquele tempo menos
hoje, está visto, pois, agora, a
coisa é em ponto maior. Já donos, mais tarde, da DistribuídoBrasileirosf
como
ra de Filmes
começaram a
contamos ontem,
monopolizar a distribuição. Depois, passaram à exploração de
um laboratório, de sua propriedade, e fizeram um jornal cinematográfico, etc, etc. E fecharam
seus cinemas aos que não mandavam fazer revelações ou legendas,
ou o que fosse, no tal laboratório
e distribuíssem seus filmes na sua
distribuidora. Filmes de produtos que não fossem ligados à
(Continuação

A CENA

marca da Fábrica Severiano Ribeiro, não teriam exibição íácil.
Nem mercado amplo. Nada, nada.
Resultado, em certa altura dos
acontecimentos, só restaria inaugurar-se, como se inaugurou, uma
Cooperativa de produtores de filmes nacionais. Os srs. Luís Severiano Ribeiro, pai e filho, se íxasperaram. Combateram a CooperaE
tiva, como ainda combatem.
chegaram, muitas vezes, a desmantelar a sua diretoria. E a
quase fechar suas portas. Claro
que por processos todos indiretos
ende a sua ação ficava de longe
e quase imperceptível. Vinham à
imprensa, pelas seções livres. Atacavam funcionários do Govêrno/
promoviam discórdias, alimentavam a chicana, etc, etc. Evidentemente, cumpre aqui destacar,
sempre agindo de modo indireto,
sem provas contra a sua ação,
mas alimentavam e difundiam
tudo isso. Por detrás, aninhados,
sorvendo o efeito da coisa, os
mandantes.
Ora, os mandantes
não seriam outros que não os
agora em luta e envolvidos nas
denúncias do "'trust". Nunca haverá provas provadas para que se
possa colocar, em certos casos, os
srs. Severiano Ribeiro na berlinda, como agentes daquelas histórias. Mas os produtores de filmes
nacionais conhecem bem a coisa.
Conhecem-na
sofreram
porque
campanhas radicais, fortes, agressivas e de efeitos econômico, negativos para os seus interesses.
Mas os srs. Luís Severiano Ribeiro, pai e filho, prosperaram. Aí
estão. Agora, virada a folha do livro. aparecem como "chefes de
"trusts". E
quem o afirma é o
sr. Domingos Segreto outro exibidor. E com a autoridada que
ninguém lhe nega.
O próprio
Sindicato dos Exibidores entrou
na berlinda. E aí estão Ademar
Gonzaga, Wulfes, Carmen Santos,
a Cooperativa Cinematográfica, e
todos os demais que sofreram
guerra ativa, e forte, para contar a coisa. E a história é tétrica. Dolorosa e infindável. Enquanto o cinema nacional sofria
(Cont. na pág. 34i
MUDA
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MUS CA, MAESTRO MELODIAS
Você pensa que essa história acaba assim
Que o casório terminou com a tradição
Mas entre as duas famílias
Os Pereiras e os Padilhas
Até hoje, só existe bofetão.

A seção "Melodias para você" é dedicada neste número às músicas do filme
de Walt Disney "Música, maestro!".
Aqui apresentaremos, em primeira mão,
as letras da versão brasileira das músicas
do citado filme, que são interpretadas, pelo
"Quitandiprocesso da doublagem, pelos
nhas Serenaders", por Dircinha Batista,
Nuno Roland, Sílvio Caldas e Carlos Galhardo.
E agora: "Os Pereiras e os Padilhas",
"Romance de vitrina", "Ao luar", "Solidão" e "Dois corações", canções da produção de Disney, distribuída pela R.K.O.,
"Música, maestro!".

s

%,

"OS

(Interpretado, na versão brasileira, pelos
"Quitandinha Serenaders".)

"ROMANCE DE VITRINA"
(Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet)
Foi na vitrina
Da loja da esquina
Que esse romance veio a nascer
Os olhos se olharam
Os lábios juraram
Que eterno esse amor ia ser.

PEREIRAS E OS PADILHAS"
(The Martins and the Coys)

Meus amigos, vou contar-lhes uma história
Uma história que foi muito popular
E' a história das famílias, os
Pereiras e os Padilhas
Que brigavam todo tempo, sem parar.

feX-
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Êle a fazer serenatas
Tra-la-la, tra-la-la, a cantar
Falava de um beio palácio
Em que um dia êies iam morar.

Os Pereiras e os Padilhas
Eram as tais duas famílias
Que brigavam todo tempo, sem parar
Cada vez que se avistavam
Muitos tiros pipocavam
E passavam o dia inteiro a pelejar.

Porém, não previa
Que, um certo dia,
Pudesse vir a separação
E triste, chorando
Ela disse, cantando
O que tinha em seu coração.

Essa briga começou toda num dia
Que o vovô Pereira com fome acordou
(hic-o-hic-o-hic)
Com vovô ninguém se mete
Pois queria um omelete
E os ovos dos Padilhas, êle roubou.

Meu bem, não chora
Eu sei que agora

Depois disso, começaram com a batalha
Parecia a tal de cobra que fumou
Pois foi chumbo — tiro — bala
Morreu gente em grande escala
No momento, não se soube quem sobrou.

Nós temos que nos separar
Tenha confiança,
Não perca a esperança
Havemos de nos encontrar.
Tudo passava
A tristeza aumentava
E êle, sozinho, a se lamentar
Porém, de repente,
Se viu frente a frente
Com a chance de a procurar.
Êle saiu pelo mundo
Tra-la-la, tra-la-la, a cantar
E via ansioso na gente
Só aquela que ia encontrar.
Andou procurando
Nas ruas, vagando
Cansado, êle viu que era tudo em vão
Em todo lugar,
Parecia escutar
O tormento desta canção.
Meu bem, não chora
Eu sei que, agora,
Nós temos que nos separar
Tenha confiança,
Não perca a esperança
Havemos de nos encontrar.
Voltava p'ra esquina
Olhava a vitrina
Com a esperança do amor rever
Mas triste e cansado
O pobre, coitado,
Não parava mais de sofrer.
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Os Pereiras e os Padilhas
Quase acabam com as famílias
Guerrearam até o dia amanhecer
Pois, depois de bem contado
Só ficou de cada lado
Um Pereira e um Padilha sem morrer.

X
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Dos Pereiras só ficou uma pequena
Carolina foi a moça que sobrou
Dos Padilhas, um rapaz
O João que andava atrás
Desse último Pereira que escapou.
Mas um dia, quando estavam lá no bosque
A pequena encontrou-se com o João
Apontando a carabina
Êle viu a Carolina
E o rapaz ficou' louquinho de paixão.
Os Pereiras e
Eram as tais
Que brigavam
E a rivalidade
Desta vez tem
Pois João e a

notáveis compositores
AGUSTIN LARA — Todos conhecem Agustin Lara, um dos mais
conhecidos no mundo
mexicanos de música popular. As suas canções e os boleros são hoje
nos visitou, ele deve
inteiro. No Brasil. Lara tem seu grande público. E das vezes que
amigos do famoso compositor informaín
guardar boas recordações dos seus sucessos. Agora,
o desejo de Lara em visitar novamente o Brasil. Que venha, pois.

os Padilhas
duas famílias
todo tempo sem parar
antiga
fim sem briga
Carolina iam casar.
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QUARTO CONCURSO INTERNACIONAL CHOPINIANO

Continuava chamando
Tra-la-la, tra-la-la, sempre assim
Estava já desanimado
Pois bem perto, êls via o seu fim

A Legação da Polônia leva ao conhecimento dos interessados o regulamento a que obedecerá o Quarto
Concurso
Internacional
Chopiniano

Mas, nesse dia,
O destino sorria
E a felicidade, outra vez voltou
Pois viu, espantado,
O amor, ao seu lado
Esquecendo o que se passou.

para pianistas de todos os paises, a
se realizar em Varsóvia em setembro
de 1949:
Todos os concorrentes, de 15 a 29
anos de idade, devem apresentar:
a — um diploma de conservatório
.ou escola musical reconhecida, ou,
em substituição a esse diploma, provas de recitais públicos, tais como
programas de concerto, notícias de
imprensa, críticas;
b — uma breve notícia biográfica
e dois retratos recentes;
c — endereço atual e declaração

fu
Eu sei, é verdade
Que a felicidade
Não é fácil de se encontrar
Tenha confiança,
Não perca a esperança,
Um dia, ela há de chegar.
(Versão brasileira, interpretada por Dircinha Batista e Nuno Roland.)

Quando vem a noite,
E vem o luar
Com seu manto azul da côr do mar.
Tudo fica triste
E esta solidão
Não é mais que uma ilusão
A natureza está presente em todo lugar
Até a lua quando a noite vem
Traz luz com seu luar
Noite azul, a lua
Fez a tua côr
Fez também meu sonho de amor.
(Versão brasileira, interpretada por Sílvio Caldas.)

"SOLIDÃO"
(Without You)
Teu amor para mim
E' uma saudade
A saudade de ter
Felicidade.
E' como o vento
Que nas velas de um veleiro
O conduz pelo mar
No seu roteiro
Para mim, teu amor
E' a luz do dia
E' o perfume da flor
E' alegria
Sem teu amor
A vida é triste, é nostalgia
E como esta canção
Sena melodia.

— a primeira parte constará de
um recital, que incluirá as seguintes
obras de Chopin:
1. Uma das duas sonatas, B-mol ou
H-mol, ou uma das Quatro Baladas
e um Scherzo ou Fantasia em F-mol
e um Scherzo.
2. Um Estudo
Um Noturno
Uma Mazurka
Uma das Polonaises, As dur, Fismol, Fantasia-Polonaise.

nasci-

II — Cerca de doze melhores pianistas, selecionados do primeiro grupo
de concorrentes, serão escolhidos para
competir na parte final do concurso,

Essas credenciais devem ser enviadas ao Instituto Chopin, em Varsóvia,
à rua Zgoda, 15, antes de l9 de janeiro de 1949.

executando, com acompanhamento da
orquestra, um dos dois concertos de
Chopin, B-mol ou F-mol.
Músicos de fama internacional formarão o júri.

da cidadania
mento.
"AO LUAR"
(Blue Bayou)

concurso compreende 2 partes.

e

da

data

de

Teu amor para mim,
E' altar divino
Em que vou adorar
O meu destino
A estrela dalva
Que no céu brilha sozinha
Brilha para que tu
Sejas só minha.

Essa ilusão
Eu e você.
(Vercão brasileira, interpretada por Dircinha Batista.)
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(Versão brasileira, interpretada por Carlos Galhardo.)

"DOIS CORAÇÕES"
(Two Silhouettes)
Eu e você
Um sonho assim
Uma ilusão.
Dois corações, que fazem um só coração
Como eu queria
Que este sonho não tivesse fim
Pois sou feliz
Sou tão feliz
Sonhando assim.
Sonhando, eu vejo a luz que vem do teu
[olhar
Nem mesmo a luz tem tanta luz com seu
[luar
E no meu sonho, eu lhe beijo
E ninguém nos vê
O noaso amor

ALBERTO MAIA — Apesar de multo jovem ainda. Alberto Maia é já um conragrado compositor da música popular
brasileira. As suas composições, algumas
delas já publicadas nesta seção, são
sempre sucessos garantidos. Para muito
breve, Alberto Mala promete duas composições características.
*
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VINGANÇA PÉRFIDA

Homenagem ao diretor da Agência Nacional

(Cont.

de Atual?A Aeência Nacional, que mantém excelente Cine-Jornal
cinematográfico
laboratório
maior
o
Janeiro
de
Rio
no
riades instalou
Vieira de Melo, diretor da
que preSemeSte possuímos. O sr. A.
República autorização para
da
Agência Nacional, obteve do presidente
módicos,
a
para os nossos estúdios,
preços
realizar trabalhos industriais
Nas gravuras, vemos
nacional.
cinema
ao
auxílio
valioso
dando, assim,
a
aspectos da solenidade inaugural.
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enfermeira?
sua hora.
está na
ônibus!
o
Não vá p.rder
levantou-se.
A enfermeira
à Madame.
remédio
Vou só dar o
Não se preocupe. — dis;- :•
Henry com impaciência. — Deixe isso por minha conta. Pode ir.
E' muita bondade sua. isso
,-._ _ disse a enfermeira, com vo-:
de puro ressentimento. — Bem, eou'
certeza só a verei de manhã, Mad a me.
Assim qu ¦ cia saiu. elos reaolveram tomar o café no jardim.
Emily se deitou numa cadeira de
vime e Janet e Henry sentaramse perto.
Oh. como é bom sentir o calor do so,. — suspirou Emily. E
para a criada que arrumava a louça na mesinha: — Clara... meu
remédio. Vá buscá-lo para mim,
sim? O vidro que está no aparadov.
Foi então que Henry se levar.tou. ligeiro. — Olhe, pode deiPreciso ir lá dentro
xar, Ciai u.
apanhar um charuto.
Êle S2 encaminhou para o prédio e logo que entrou Janet virou-se para Emily.
Quer qu:! lhe sirva o café?
— Seus olhos estavam anormalvoz um
mente
brilhantes, sua
tanto estridente.
costas
de
Janet estava
para
Emily, quando encheu a xícara.
Bastante açúcar, não é?
Bastante, por favor, ~r respondeu i3mily em voz cansada.
— Libbard só me receita coisas
horrorosa-?.
Janet entregou-lhe a xícara.
Três cubos, está bem? Deve
E
bastar para tirar o mau gosto
aqui tem mais um no pires.
Bem nesse instante Henry restrazendo na
mão uma
pareceu.
taça com o remédio da esposa. Ela
tragou a beberagem e fez uma
careta. — Oh, que coisa horrivel! Meu café! Depressa!
Ingeriu o café e logo começou
a mascar o cubo de açúcar que
Janet pusera no pires. E olhando de Henry para Janet. queixou-se: — Oh. bom Deus, que
calor!
Não é melhor levar a cadeira
para a sombra? — perguntou Janet. solíc.ta.
Hum...
não,
agradecida.
Acho que vou para dentro, cóchilar um ptucó.
Enquanto Janet ajudava-a a se
erguer,
Henry avisou
que não
viria jantar em casa.
Precisava
discutir alguns negócios com um
amigo. ..
Por isso foi muito desagradavel que Robert, o irmão de Emily. tivesse escolhido justamente
o mesmo 'estaurante em que Henry e Dons jantaram...
De modo que naquela noite, j >
bem tarde, quando Henry regressou ã casa, encontrou lá o úr.
Libbard. Emily falecera pouco antes, <h> colapso cardíaco...
Henry,
honestamente,
nada
mais pôd- sentir do que uma leve
compaixão por aquela criatura
que já uma vez amara. Janet, por
outro lado, estava bastante pesarosa. Ela fora chamada para assistir
o;3 últimos
instantes de
Emily, corno maior amiga da família, já
que ninguém conseguira localizar Henry

Pouco depois chegava a enfermeira Braddock.
Houve alguma coisa? — p..inotando a exnervosa,
guntou
:ios
presentes.
pressão
Nada. — respondeu Henry.
— além oo falecimento de minha
ospôsa. Morreu do coração,
na
sua ausência.
A enfermeira
empalideceu
Henry continuou, cruel:
Foi porque a senhora permitiu que ela comesse aquelas groselhas. Lembra-se? E eu avisei ..
Mas a senhora sabia o que estava
fazendo, não sabia?
Isso é verdade, enfermeira?
— intimou Libbard, sério.
Oh, ela quis comer...
Mas você sabe muito bem o
quanto eu insisti na dieta.
Ora, nunca pensei que algumas groselhasinhas...
Não. a senhora não pensou
que as groselhas matassem. — interrompeu Henry, com fúria. •—
Mas mataram!
Por favor, Maurier. — in- ,
terferiu Libbard. — Isso é ássurito proíissional.
E não queremos figuras de retórica para atrapalhar. Fiquemos apenas nos tatos.
Tanto pode ter sido a groselha como não. Tudo o que ternos certeza é que qualquer coisa
a afetou, ocasionando o colapso.
No sobrado, a enfermeira Braddock desabafava as mágoas com
Janet.
Há vinte anos que trato dos
outros e é esta a primeira ve;;
que me acusam dessa maneira.
Oh, êle c:^tá é querendo arruinar
minha
reputação.
Olhe,
sta.
Spence, nunca mais serei capa/,
de arranjar outro emprego.
Tolice! — respondeu Janet.
— Eu não poderia desejar melhor
enfermeira para meu pai.
A senliora sabia que a nossa vai-se
embora?
E assim ficou combinado q .ie
a enfermeira Braddock passa 3se
a tomar conta do general pai de
Janet.
Poucos dias
depois Janet itoi
visitar Henry.
Soube pelos criados que êle embarcara para Cornwall.
Era provável que ficasse
ausente cerca de um mês, enquarto a casa seria repintada.
Janet ficou desapontada e ao
"Por
mesmo tempo perturbada.
que Henry nada lhe dissera?"
saiu imaginando...
E teria ficado muito mais de{.apontada e perturbada se conhecesse a verdadeira razão da pr.rtida de Henry. Êle fora com D<.ris para Cornwall, onde os dòi«
se casaram sossegadamente.
Duas semanas depois Henry decidiu passar em Paris o resto d<
tempo em que a casa ficasse em
obras. No entanto, precisou dar
um pulinho em casa, para apanhar alguns documentos, antes de
seguir pa-a a França.
Chegaram
tarde, já noite.
Doris saiu imediatamente para explorar as cercanias e êle ficou trabalhando em
sua mesa.
Nem ao menos ouvi'a entrada de Janet...
Por qualquer razão. Henry se
sentiu estranhamente culpado <¦
pouco ã vontade diante dela. Ta!4 vez fosse apenas imaginação, pensou êle. mas a atitude da moça
Havia nela meparecia mudada.
nos da amiga intelectual e mais
da mulher.
íCont.
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AS COTAÇÕES DASEMANA
Q _

PÉSSIMO

jfr

1 — REGULAR

A CAMINHO DO RIO
(ROAD TO RIO)
Cotação

artística:

1

Cotação

comercial:

4

Produção — Paramount.
Direção — Norman Z. McLeod.
Intérpretes — Bing Crosby, Bob Hopo, Dorgthy Lamour, Gale Sondergaard, Frank Faylen, Joe Vitate, Frank Puglia, George Meeker,
os Wiere Brothers, as Andrews Sisters.
Valor artístico — Filme que não pode resistir
o. uma análise crítica, se ela for feita com o
intuito de pesquisar as qualidades artísticas
da película. Tudo foi feito com o fito único
ile divertir; o sentido artístico não foi observado. E como diversão o filme vale umas boa:gargalhadas e duas horas de descanso mental.
Bob Hope e Bing Crosby são dois bons comediantes, o segundo como um auxiliar do primeiro, que em verdade e" muito engraçado. Bine
canta pouco, e isso é uma pena. As Andrews
Sisters também cantam pouco, e isso é outrn
pena. Dorothy Lamour apenas (sem ser trocadilho) faz número. Mas a melhor coisa do filme
Mão os Wiere Brothers, com gags felicíssimas.
Valor comercial — Em todos os sentidos, "A
caminho do Rio" é um tiro de bilheteria, e
bem merece a cotação máxima de nossa seção
Iara lançamento om qualquer parto do Brasil.

*

2 — BOM

3 —

*

MUITO

ricamente o filmo fica muito a desejar, e d?i
cinematografia de Henry King nada há que se
possa considerar de novo ou melhor fixado.
Tudo é muito corriqueiro, pálido, sem vida.
Dos atores o melhor é Lee Cobb, som dúvida
um intérprete de primeira ordem. Mas o filme
vale pela beleza magnífica e sublime de Jean
Poters, a do nariz arrebitado. o pela partitun
musical de Alfred Newman.
Valor comercial — Outro filme que mereço
a nossa cotação máxima. Dedicado a qualquer
público, "Capitão do Castela" é um filme para'
bilheteria. Foi grande o seu sucesso quando do
seu lançamento na Capital Federal

BOM

*

4

ÓTIMO

J

comum mas de boa qualmade. Edward Dmy:
tryk deu ao filmo urna direção segura o os
atores saíram-se bem nos seus papéis, destài
cando-so, entretanto, o trabalho de John Mills,
om verdade um artista <1e superior qualidade
Valor comercial — Discreto o valor comerciai deste filme; bom para lançamento nas gran
des cidades, pois destina-se a platéias maif-*
adultas.

J* J*

SEM SOMBRA DE SUSPEITA
(THE
Cotação

UNSUSPECTBD)

artística:

Cotação

comercial:

Produção — Warner Bros. (Michael
Direção — Michael Curtiz.
Fotografia — Woody Bredell.

'1

Curtis? 1

y::-:y\

'*¦¦¦.
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CAPITÃO DE CASTELA
FROM

(CAPTAIN
Cotação

artística:

1

—

CASTILE)

Cotação

comercial:

i

Produção — 20th Century-Fox.
Direção — Henry King.
3Iúsica — Alfred Newman.
Intérpretes — Tyrone Power, Jane Peter^.
César Romero, Lee Cóbb, John Sutton, Thomav:
Gomez, Antônio Moreno, Alan Mowbray e outro?.
Valor artístico — Realizado com um aparat >
técnico e publicitário do amplas proporções,
este "Capitão de Castela" não chegou a ser

Música —- Franz Wasman.
Intérpretes — Claude Rains, Joan Caulfield.
Aúdrey TOtter, Hurd Hadfield. Michael North
Constance Benriett, Fred Clark c outros.
Valor artístico — Sem ser um filme espetacular, este "Sem sombra úè suspeita" pode se:
considerado como um dos bons lançamentos dr
ultimamente. Michael Curtiz deu ao filme unvi
direção muito boa, sendo auxiliado grandemente
pela fotografia de Woody Bredell, bem apanhada e cheia de lances magníficos. A parte
interprètativa está bem preenchida, com um
Claude Rains seguro, v.vy.i ótima Audrey Tottc
o um novato, Michael North, inexpressivo.
Valor comercia! — Bom filme para lançamento
• m grandes cidades. Para os amantes do gfnero policial, a película pode agradar bastante

AQUELE DIA INESQUECÍVEL
(SO

uma decepção para nós,
pois em momento algum
acreditamos nas boas
qualidades artísticas da
película. A nossa impressão de antes do filmo
nao se modificou. Ao contrário,
mais solidificou
a nossa desconfiança nos filmes
realizados
m
Hollywood com a espetaculosidade
com
so
que
fez este "Capitão de Castela".
O filme não
passa de unia- oportunidade
que teve a 20th
Century-Fox de usar o seu mais
conhecido ator
o xamoso Tyrone Power, em
um papel destinado a fazer vibrar corações femininos.
Histo-

WELL

REMEMBERED)

Cotação artística: 2 — Cotação comercial:
l
—
Produção
Inglesa (Rank-RKO).
Direção — Edward Dmytryk.
História —, James Hilton.
intérpretes — John Mills, Martha Scott. Patric'a. Roc, Trevor Howard, Richard Carlson
Reginald Tate e outros.
Valor artístico — Esta película inglesa, som
ser uma obra de grande importância, foi realizada com um corto bom gosto e orientação
segura. Extraída de um tema mais ou mono:;
interessante de James Hiltçn, "Aquele dia inesquecível" pode ser classificado como uni filme

UM PRCDUTD
DA PERFUMARIA
BfflBMMMBaBlaa ymrsuLV^rjv J^x^^ífSBSkfT^m ¦ r.~ir:'-

O QUE TODAS AS MULHERES
DFVEM SABER
Famosos

e

acatados

genieolegistas afirmam
que grande parte das moléstias que afligem c
mulher têm como causa principal o mau fun"ienamento de seus órgãos
genitais. Muitas ve
zes a mulher parece sofrer do fígade, estômago
intestinos, coração, rins, etc, mas o mal esta no
útero e nos ovários. Observe a mulher as suas
regras: — elas são o espelho de sua saúde. As
regras

são poucas? São muitas? Regularize-as
usando Regulador Xavier — o N.° 1 ou o N.° 2.
O N.° 1 só se aplica nos casos de regras abundantes, prolongadas, repetidas, hemorragias e
suas conseqüências. O N.° 2 só se aplica nos cacos de falta de regras, regras diminuídas., atra
^adas, suspensas e suas conseqüências. O Re
gulcdcr Xavier tem em cada número a sua apli
cação diferente, distinta. Não é um regulador só
que pretende tratar todas as moléstias da muiher ao mesmo tempo, não! São dois reguladores
em duas fórmulas separadas,, diferentes e científicas.
A

CENA

MUDA
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77,

sorriso

quase

de

lou, com um
loucura.
— Henry, agora estamos livres.
Eu
Não precisamos mais fingir.
30
da
páç.
Mas
(Cont.
procur i sempre esconder.
Exavocê deve ter sabido sempre.
alguns miConversaram por
tamente como eu sempre soube,
nutos, a.Ú que ouviram o ronco
Eu sabia o que
quanto a você.
distante de trovões.
você sentia e cabia também que
Adoro trovoadas, e você? —
nunca o confessaria, p-lò seu senxcitada.
perguntou Janet,
so de responsabilidade. E mesmo
Henry olhou nervosamente para
sofrendo, eu o respeitei por isso.
a porta, ansioso pela volta Co
Mao agora, hoje, não precisamos
Doris.
Com franquora. não gosto,
pensar em mais ninguém senão
cm nós msmos.
— respondeu. — Uma vez vi um
Foi então que com tan^a deuhomem ser morto por um raio.
cadeza quanto lhe foi possível,
Poucos metros diante de mim.
Henry explicou que estava casauo
Já agora os trovões rolavam
com Doris. A reação a assustou.
e «ra
e-paco
surdamente
pelo
Ela pôs-se a rir histericamente.
relâmpago clareou o jardim, mos— Janet... Jan.t... Ainda somo"
• trando que a chuva começara a
amigos, não somos? — perguntou
caí.1.
—
êle tímido.
exclamou
Santo Deus,
Mais do
Claro cvm. somos.
Henry. — Isso até parce a proNada como uma Doa
r.ue nunca.
tofonia do Guilherme Tell.
oessoás.
pilhéria para unir duc
Janet foi para a janela, assisPilhéria?
Êle ficou intrigado.
tir o belo espetáculo.
levando
]
e
Você não estava
Olhe as árvores! — gritou
a sério, estava?
exultante. — Eangmdo e lutanNão. Não. Claro eu3 não.
do como S3 tentassem se liberFoi entr-ò que Doris entrou, patar. Mas não podem. Não pedem.
r cendo rid culamente jovem, riOuça! Que luta!
Estão presas!
dlculamente linda.
Que libertação! Como uma pesJanet foi a personificarão ca
soa que guarda tudo a sete chave*
mulher que é apresentada à cefica sabendo
e que de rcpèntj
MostrouVocê já deve
posa do velho amigo.
que já pode soltar.
se cordial e encantadora, insister tido esta sensação, Hmry.
tindo paro que os cs dois dessem
A conversa se tornava cada vez
^ará v*r
um pulinhò ,m sui, "--Vúi
mais di7eil para ü nry. Havia
O velho Spence os
o general.
como que um sentido determinareCvb u amaveímènto mas a endo nas palavras da moça, mas
para
Eraddock olhou
fermeira
apreconseguia
não
êle
que
Doris e Henry com pat-iitc de-N
ender.
sagrado.
Pobre Henry, — disse ela,
algumas
palavra.-?
de
Depois
suavemént . — Você não tem tido
Henry disse:
muita felicidade em sua vida, não
Bem, agora preci^apoos it.
é? Sei b--m o que você passou.
Devemos estar em Londres ainda
Solidão! A solidão espiritual!
hoje, paia embarcarmos de maum trovão arrsVeio então
nhã c do para Paris.
zador.
Assim que os dois sáiram a enOuça' — gritou Janet. — K'
fermeira virou-se para Janet.
maravilhoso! E' como... como a
Sujos. E' o que são. Todos
compreende.
Você
me
paixão.
Eu estou lhe dizendo que
dois.
odeia-se tanto
Ama-se tinto ou
esses homens não têm vergonha,
que afinal não se podo mais, emnenhum .-.mtim nto decente. Ve,e
Tal como
bora contra a vontade.
esfriou na
mal a coitada
só,
os raios e como os trovões. Como
cova...
o vento e como a chuva.
Êle me disse que já conhece
E a: daquele que sai sem
— xa menina há vários meses,
— disse
Henry,
guarda-chuva,
dizer
plicou Janet. — Isso quer
nota
despreocupação como
sua
Emv.y
que mesmo quando a pobre
— Você sabe,
isso
dissonante,
Deve ter
estava viva...
ainda
sempre me faz lembrar de Bensido um grande alívio para êle.
jamin Pranklin... içando o seu
A morte dela, não é?
pequenino papagaio em plena temA enfermeira não notou a atenSó Deus sabe por que
pestad-.
sob
ção com oue Janet a olhava
Êle com certe/a
não foi morto.
os cilios òemi-cerrados.
esperava isso.
Uma vez que êle queria casar
De súbito Janet se voltou e ia-
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- continuou
com a pc-quena...
EraiJanet, — foi uma sorte que
No
]'y morresse quando morreu.
momento exato.
— No memento rxato, — repetiu a enfermeira, como se para
De repente, seus
gravar a trase.
com uma nova
olhos brilharam
— Dona
luz, quase de fanatismo.
sugerindo...?
está
Janet, ' não
será
que êle não
Mas. por que
ruis deixar que eu fosse buscar
õ remédio? E aquele preparado
êle trouxe da farmácia...
1
que
__ Que preparado? — perguntou Janet. tensa.
Para matar -rvas daninhac%
Eu por acaso olhei para o rótulo.
Hei bem r, que continha o vidi-,.
Então foi por i?so que êle fe".
- todo aquele barulho com a históApenas paia
lia das groselhas...
ficar de i< ra.
Você está doida. — disse Janet baixinho. — Não é possível.
Afinal ou o conheço há .tantos
anos... Fie não seria capaz...
A senhora conheceu um srMaurier, — interrompeu a enfermeira. exaltada. — O que fala
com tanta propriedade sobre nuaMas nunca
dros e essas coisas.
*er
conheceu o que não pode \ i
Esse faria qualsem mulheres.
cuer coisa', estou lhe dizendo.
u
Escute, por
Qualquer cor.
acontvceü justamente num dia em
que eu não estava em casa? Já
Sei reconhecer os
vi casos assim.
E que faz êle? Escosintomas:.
-Jià
em que sabe que só
lhe um
chagar.i em casa muito depois.
Quando tudo estiver terminado.
onde,
Então êle vai passear...
só Deus sabe!... com a garotinha
dele. Depois volta para dizer que
eu matei a mulh r com as groGrcselhas, veja só. Eu
SLlha".
Sou a
fcu o bode expiatório.
Bem, de
qualquer
crucificada.
lhe garantir
eu posso
maneira
isso, não,
agüentar
c;uo não vou
E não é que eu esteja pensando
E' uma
apenas em mim, não.
Quero é
questão de princípios.
justiça. Quero que todo o mundo saiba da verdade.
Janet sorriu tão levemente que
—
quasj nem foi um sorriso.
Você fala como se soubesse a verdade.
Eu sei! — afirmou a enfermeira, decisiva. — Estou tão certa nessj momento como estarei
depois da autópsia.
Qu.r dizer que vai falar com
—
quis saber
o dr. Libbard?
Janet.
Dr. Eibbard? Não, isso não.
ide não confessaria nunca que
errou. Não, eu sei bem com quem
Sei o que tenho a
vou falar.
fazer.
E cumprindo a palavra a enferm ira Braddock provocou a exuDias depois o
mação do corpo.
médico legista apresentou relatoA -norte fora causada pelo
rio.
coração, t-im. Mas os órgãos foexaminados,
removidos e
ram
constatando-se a presença de arsênico, cm quantidade suficEnte
para rh'at- r...

Ilenry foi imediatamente chamado para depor no inquérito.
E o pior de tudo foi que em Faris Doris soubera que ia ser mãe.
Agora, com o terr.vel choquj le
ver o esr.ôso acusado... embora
ainda não abertamente, é claro...
ninguém poderia
de homicídio,

RUGOL
V
f

I

I

facilita o tratamento da J
a \
pele porque eqüivale

JÜewMÉI NUM so'!

I

O Creme Rugol simplifica extraordinariamente o seu tratamento
de beleza, por ser ao mesmo
tempo um creme embelezador
e de limpeza! Suaviza, clareia
e nutre a pele. E serve também
como excelente creme-base
Rugol é muito indicado nos
casos de pele imperfeita, com
espinhas, cravos, rugas ou
manchas. Comece a usar hoje
mesmo o Creme Rugol, que dá
à'cútis maravilhosa brancura...
diáfano esplendor de primavera...
Quase todas as imperfelçôes da cútis nascem na^
chamadas camadas subcutâneas, onde é necessário estimular e nutrir
a pele.

Aplique Rugol todas
as noites, com massagens de 3 a 5 minutos.

CREME

•

HGOIs
Mantém em segredo sua idade, poi^
«
LIMPA, CLAREIA E EMBELEZA A

^EM0RRÓÍ|i|
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predizer o que' lhe aconte
menos era o qU3
P lo
pensava.
Durante o inquérito acumuja->s indícios
procccl
rám-se
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— Foi porque eu t2 amo imenO depoimento da
contra- Henry.
samente, Doris. — E êle se abaienfermeira, violentamente colorixou
mais um pouco e beijou com
sua
não
deturpado
dodo, sa
por
ternura a testa da esposa.
entia aversão aos homens em geE foi este o último tiquinho f<e
ral e a Henry Maurier em part.felicidade que tiveram por um pecular; o depoimento da copeira,
ríodo
de que apenas o sr. MaurLr poque lhes pareceu uma éternidade.
dia saber o que continha a taça
No dia seguinte Henry Maur!or
fatal e que insistira em ir êie
foi
buscar
o
remédio;
preso ?ob a acusação da homio expróprio
cídio...
terminado v de ervas daninhas que
comprara
na
farmácia,
Henry
quase que totalmente composto de
arsênico, e finalmente a terrível
discussão entre Err.ily e Henry,
Foi bem no inicio do julgamenenfermeira,
testemunhada
to de Henry que Janet começou
pela
em que êle declarara que dasea sofrer de insônia.
Nada que
o dr. Libbard fizesse parecia adijava que a esposa estivesse morantar grarde coisa.
ta...
Jan t não
O inquérito se est'ndeu
conseguia
dormir:
por
estava nervouma semàhasa. e irritável.
Na véspera do seu
Começou a ema¦ Henry . caminhava
encerramento,
grecer e a empalidecer e passou
vagarosamente
a usar óculos escuros para dv«.biblioteca
pela
—
Doris
farçar os profundos sulcos negros
quando
Por
perguntou:
que fiz.sie aqudo, Henry? Por
sublinhavam os
que lhe
olhos.
Falava
que?
quase sem cessar sobre
Êle se voltou com selvageria.
Emily e sobre a horrível morte
Todo o mundo parece ter cerque fora forçada a presenciar.
teza de que matei minha esposa.
O dr. Libbard viu medo e culpa
Eu por acaso t.nho cara de quem
em sua atitude, e pelo que v*u
anda por aí matando os outros?
e ouviu êle aos poucos passou a
Com certeza estás pensando que
desconfiar d2 que fora Janet a
eu te amava tão furiosamente que
autora da morte de Emily, enfaria qualquer negócio para p>squanto um inoc nte estava sensuir-te não é?
do julgacu, pelo crime.
Quando será que
as mullu-es vão compreender que
Um dia éle a encontrou em piotudo o que a gente quer é um
res condições que j normal. Um
pouco de felicidade e uma yda
jornal est-tva aberto sobre a mesa
calma? E em lugar disso... or*.
com as últimas notícias sobre o
não sei por que diabo me casei
julgamento de Mauri r.
Como iá
contigo. — E disparou da saia,
acontecera no inquérito, os inriídeixando Doris em lágrimas.
cios se arrumavam
inexorável
Uma hora depois, r.gressando
mente contra êle.
ao lar, Henry encontrou-se com
Janet estava caiada e d «sagraLibbard. Disse-lhe o médico: —
dávcl.
Afinal Libbard falouChamaram-me de sua casa, dizenVocê p nsa um bocado em
do que sua esposa tomara veneEmily. não, Janet?
no.
Peii/ment: nada
mais que
E' claro que penso. Era a
uma dose excessiva de soporafiminha melhor amiga...
vo. Já indiquei pelo telefone *g
E quando você dorme, —
medidas de emergências, da moforcou
Libbard,
observando-a
do que espero que nada haja de
—
atentamente,
sempre
sonha
sério.
E' resultado do que acon-cão?
com
ela,
teceu no inquérito?
— E'. Disso e de outras
Ela estremec u e cobriu o rescoisas.
to com as mãos. — São estes soFiqu i desatinado porque ela
panhos que não me deixam dormir.
rece acreditar que sou responsaCom certeza você sonha om
vel pela morte de Emily. Litela como ela estava no instante
bard... você também pensa assim?
Não, não penso não.
da morte, não?
E\ — respondu Janet om
Então, como
pode ter sido?
voz baixíssima. — E às vezes a
Libbard
deu de
-ombros.
vejo
lá sentada no jardim... bem
Uma t nta se matar. Talvez a
como
outra o tenha conseguido.
estava
qurmdo
bebendo
Mas por que? — exigiu
aquele
caüé.
Henry, abismado. — Por que?
Libbard ergueu as sobranceVocê mesmo
lhas. Agora êle estava crto de
pode responder,
Maurier. Se fosse mulher, ser:a
que fora Janet a autora do crim<:
f-liz como Madame Maurier?
pelo qual Henry estava sendo julFelizmente, Doris tomara apegado.
nas o número de pastilhas necesEu pensei que tivesse
posto
aário paru tornar ainda mais deo venno no remédio...
sagradável a sua situação. Ape*
E1a. no entanto só Hí^ni wo;
a partida do dr. Libbard, Henry
— Ora, é isso mesmo. O réméd>o.
se lhe aproximou, dizendo delicaEu quis dizer remédio. Não sei
dam.nte: — Será que me
perdopor que ioi falar em café.
as, coração?
Uma
semana
depois
Henry
'oi
Ah, meu bem, eu é
Maurier
devo
condenado à morte
que
ser perdoada. Fi." papel de tola.
pelo assassinato da esposa. Uma
Fn-te perder a serenidade. Mas
quinzena depois seu recurso foi
só fiz isso por amar-te tanto...
indeferido, dando-se então a sua
eu eslava com tanto receio
transferência para a Prisão de
que
não conseguisses fazê-los compreWandsworth. onde s ria enforcaende/...
do na sexta-feira seguinte...
Vou te dizer uma coisa, DoDoris
visitava-o
diariamente.
ris. Eu hoje cometi uma estupiEla maturara rapidamente com os
d z inominável. Disse
acontecimentos e, embora domique não
nabia por que me rasara contigo.
nada pele terror, em nenhum insBem, tahez naquele instante eu
tante mostrara ao spôso o sof.iainda
nâo
soubesse...
mento por que passava.
Agora
Quase
eu sei.
no fim e ela ainda afirmava que
Por
— soluçou
foi?
êle nada fizera e que algum mique
£>oris.
lagre o salvaria.

--

Foi na véspera da execução que
Janet visitou Henry. Pálido, Henry a ficou olhando através do
póstigo gradeado, como se vendo
a deusa da vingança em plena
atividade.
Janet, ru não cometi o crime.
Juro por tudo qu2 me é sagrado.
Sagrado? O que é que você
chama sagrado?
Lembra-se daquela noite? A noite da tempestade? Você falou em Benjamin
Franklin. Aquela história de içar
o papagaio para atrair os raios.
Uma espécie d3 pilhéria ciehtífica. Bem às vezes a pilhéria «ní
pela culatra. Às vezes o raio desce pel»c-rdão e alguém morre ..
Alguém morre? — E
qua1quer coismha, procurava pen trrr
na mente de Henry. Uma coisinha que êle não pod^a percebe".
E por culpa de
quem ess^i
—
morrem?
pessoas
continuo-j
Janet, numa voz fria como gelo
— Por cu'^a do ra«o ou
por cuh a
do homenzinho oue achou graça
em brinca; com êle?
>Tão • ntendo o
que pretence,
Janet.
E não procure entender.
disse ta. serena. — Imagine âppnas um g-upo de meninos na nScola. "Teu pai é o que?" "Oh.
"E o
é engenheiro".
teu?" "ò
"E o
meu é advogado".
teu1"
"Meu
pai é morto. Morreu anf'3
de ru. naccer.
Morreu num tu'^mado
Prisão de Wand*worth".
'¦
1 oi>de de terror arreb^ntou sobre Henry diante da insana...
sim. da insana crueldade
de Janet.
Janet, não diga isso!
-- Fu a'gum dia
p di piedade?
explodm ela. —
e você nor
acaso se lembrou de mostrá-la?
Nunca.
Eu não di~se u—a na'avra quando você se divertiu à
minha custa.
E oue foi que esteve fazendo todos estes anos?
Atraindò-me... puxando-me
para
si. E depois, no fim',
quando iui
para você. você... esbofeteou-me
e fugiu para rir <-om aquela. .
Guria descarada. •
Co~o ousa dizer isso? —
protestou Henry.
É. como ouso? — disse ola.
zombeteha. — Faça o qus bem
entender mas nunca diga nada.
Isto é chocante. Aquilo é entnstecedor. <"om que idade ela estava, Henry ouando começou a faz r essas coisas? Dezoito? Dezossete? A correr atrás de homens
casado... e vccê chama a isso aTior!
Amor? Descaramento, isto sim! r.
você atira-me ao rosto a déscarada e se pie a rir. Por que não
continua a rir, Henry? Ria. R«a.
Isso tudo é parte da m sma pilheria. Não percebe?
Janet! Você não
quer dizer...? — Mas afinal a dolorosa
verdade chegara ao fim do caminho, penecrará-lhe na mente. Jairt fizera tudo. Era então anuèle o terrível preço, o pavororo
preço que lhe cobiava por não
amá-la: por amar Doris! e agora
ela viera gozar a sua desgraça,
no instaure do seu triunfo msano...
Jan<.;! — rug{u Henry,
n—
ela
se
afastava.
quanto
Janet!
Janet! — E então, alucinado, 00sesperançodo: — Foi ela qusm
matou!
Conf ssou!
E' verdade"
Foi cia! Foi ela!
Mas os guardas u meteram numa camisa de força e atribuíram

'-todo

aquele barulho a um homem
aterrorizado que deveria
morr-r
no dia seguinte...

A
Para

execução
estava
marcada
as oito horas da manhã
se-

tôda a noite o
TUlXu"Urante
dr Libba-d ficou

junto de Janet
tentando,
por persuasão, ameaQas e psvoiogfc
alternadamente.
Para levá-la à confissão.
tentou um novo caminho...Afiar]
Escu'^- Janet.
Eu compre7
endo
perfeitamente que você
não

d0™ir atí V « sinta
?r"
íegura.
Mas

?ura
contra
Que. Segura a que respeito- o
A
sente pode trancar a
um perigo e deixá.la porta para
escancarada
para um outro.
Olhe para si
Você quer ficar
Uyre da morto!
Mas a qu* preço? Ao
preço de 93
mentir culpada.
Ao preço de eniouou-eer pela consciência
da culPa. E depois? Louca,
não tentara matar-r:e? E não
será a morte da m-sma maneira?
Você f0~e
da morte e vai ao
encontro oe
Que. Da morte... loucura
e mor.
te. Mas se você não
foge, se ,nfrente os fatos, se
acejfa q ^ g_
t^o
e IUase certo
que escaoará da loucura e
é bem poss/vel
que escape também da
morte
E Janer.
vendo qu; êle sabia
respondeu
-*oia,
- Bem, vou
pensar no caso
con,
uma sede
horrível.'
^teu
Quer tomar alguma coisa"
Enquant, ela
preparava as hebidas o dr. Libbard
adianteu da
uma hora 0 relógic
" ""'^ ^^
"s «^
sentadeí V!10 "
^'rugtóã. até
<-;Ue
oue OS
os
rit'i'"r>a
; -, J •
1 11 «i.
í.os mdicavam
so^e
C'nt5Ue"'-a e "it0
»lnutos..;

Libb«d/b:LCu-v„dlsse
"Uilu—
E
oue
o
t-_,^

resra
.
ainntos. Então ficará
segura.
bv¦ ¦ msân-a já era risfv
, em
^
net; na voz, no
olhar...
oe^,a, — ela repetiu.
—
Garantida.
já deve
Pronto no eadafai».
A eordl o
alçapão... Estão
descendo a esLd está o diretor
„a
Jda. o
sao...
capelão. Ag~ra vão pripei
corr dor. Não é longe.
Sô
mais
aSm,s passos.
Estao na porta^
ra°te a ^^ ^ feCha^"
«Ah
ra
Abre-se a porta e lá
está êle.
anos da emría
ta^^
da sua
boca Por causa
rausa
üoca.
da sua pel^ p
De repent, ela
gritou,
;
mumano. quase selvagem um grifo'
Deus. Deus.
Deus. Deus _
e se atirou no diva.
Calmo, o dr. Libbard
administrou-lhe uva injeção
que já estava pr parada.
Tudo terminado. disse ba*xmho. - Não
procisa mais se
preocupar. Agora já pode ir
dornur. Sente-se de todo
garantida,
nao é?
Janet estava relaxada,
os olhos
ja quase fechados.
É. — murmurou. —
De todo
garantida.
Absolutamente garantida.
Diga-me, Janet. —
disse o
doutor, ccn naturalidade. —
como
foi que conseguiu
que ela tomasse o veneno?
Misturei-o no
café. -— «ia
sussurrou, semi-adormecida.
•— Espemva
êle
qucasasse
com você, não? Pensava
que êle

¦:A QÇNA MUDA.—
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com você, não? Pensava que êle a amasse tanto
quanto você o ama, não?

DE TODO
O MUNDO
MÉXICO
Antes de embarcar para a Europa,
Raul de Anda, o "Charro Negro', das
películas de aventuras, deixará encaminhados os trabalhos de seu próximo filme que ainda não tem nome definitivo
"O
pois Raul vacila entre os títulos
"Honrarás teus
Quarto Mandamento" e
pais".

•
Dentro de alguns dias começará a ser
filmada a película "Rosenda" pela produtora Clasa-Filmes Mundiales. Os papéis principais estão a cargo de Fernando Soler, Rita Macedo, Nicolas Rodrigues, Rodolfo Acosta e Francisco Rey-

— Isso é horrível,
surrando, — é por
adormeceu.

— disse ela, sempre suademais humlihante. — E

Imediatamente o dr. Libbard telefonou para
a prisão de Wandsworth. — Aqui fala o dr.
James Libbard. Quero falar com o diretor, por
obséquio. E' já. E' a respeito do caso Maurier.
Sim, extremamente urgente. Muito bem. Eu
espero...

,

— FIM —

CASAL

JAMES

A vida na éra atômica é o leitmotív
"Homem,
da super-produção mexicana
não". Trata-se de uma hilariante comedia, relatando a vida do ano 2.000.
"Na còrMapy Cortes, a comediante de
te do faraó" tem o papel principal, ac
lado do galã Rafael Baledon.

•
"La Voragine", película mexicana que.
será produzida por Don Jesus Grovas,
provavelmente será realizada em tecnicolor. Espera-se ver o resultado fina!
de "Allá en ei Rancho Grande", para
uma decisão final pelo mesmo processo.

•
Depois de ver o conhecido ator Carlos
Lopes Moctezuma na produção mexicana "Rio Escondido", chegamos a curiósa conclusão de que Carlos, apesar de
ser um dos melhores e mais simpáticos
atores do cinema mexicano, é o ator
mais vilão da tela, pela sua maneira hábil de saber desempenhá-los tão bem.

•
"Bel Ami", a história de um grande
canalha, baseada na novela de Gu.v de
Maupassant conta a vida mundana de
Paris do século passado, em todo o seu
esplendor. Armando Calvo, o dramático
"Mulher de todos" foi escolhido
galã de
"Bel Ami",
para interpretar o papel de
tendo a seu lado Gloria Marin.
•
'As casadas enganam das 4 às seis"
é o original título de uma das melhores
comédias levadas à tela. Amanda Ledesma aparece nesta produção mexicana. ao lado de Emílio Tuero.
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Pode-se assim dizer da ÁGUA INGLESA GRANADO
que há mais de 60 anos é usada com os melhores
resultados nos casos de ANEMIA, CLOR0SE e
CONVALESCENÇAS.

TÔNICA

E APERITIVA

ÁGUA INGLESAu III

a

{'000°)

MASON
(Cont. da pág.

•

^y^

fica.

¦^

guera.
•
"CnsEstá em preparo a filmagem de
to e o bom ladrão", na qual Rafael Baledon terá um ótimo papel, não se sabendo ainda em qual deles figurará.
Confiamos porém, estar Rafael Baledon
capacitado a desempenhar qualquer um
dos papéis deste filme.

ias © ei

E quando esperava, êle tornou a mexer nos
ponteiros do relógio, desta vez para trás. Sete
horas. Uma hora antes do instante em que
findaria a vida de Henry Maurier. Libbard
sorriu, cansado. Agora tudo recomeçaria, como
sempre. .

18)
,%***

A história da dupla atividade começou em 1931, quando Charles Chaplin demonstrou uma grande versatilidade artística ao escrever, produzir,
dirigir, aditar e atuar o seu filme
"Luzes da Cidade".
Lawrence Olivier, também conta
entre estes excepcionais artistas;
atualmente êle atuou e produziu
"Henrique V". Outros exemplos são
Bette Davis em algumas de suas películas, Orson Welles e os mais recentes que são Robert Montgomery, que
dirigiu e atuou em "Do Lodo Brotou
Uma Flor", para a Universal International, ao mesmo tempo que Douglas
Fairbanks, Jr. produzia também para
a mesma produtora "O Exilado", onde também êle é o protagonista. São
estes os mais recentes contando no
rói com James Mason e Pamela Kellino, dois valores do cinema britânico.
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QUEDA DOS CABELOS
Calvície

precoce

wmm

BELEZA
iVIGO»
,
H oos |
CABELOS

ALEXANDRE
INSUPERÁVEL
Hè Cinqüenta anos

0 teatro na televisão
(Cont. da pág.

9)

cinema. Isto não impede, todavia, que os produtores façam uso muito eficaz da película
cinematográfica. Com efeito, tão bem feitos
são os trechos filmados e encaixados nas peças
que os espectadores não conseguem distinguilos.
Qualquer que seja o resultado alcançado, a
glória do atual e elevado padrão do teatro televisado cabe aos produtores, que combinam
as funções no cinema tfivídidas estro produtor
e diretor

Tópicos e Comentários
(Cont. da pág.

27)

as alternativas de um destino forjado por mãos
inimigas, entravam homens dedicados, e saíam
empobrecidos, do nosso cinema, enquanto os
outros enriqueciam e prosperavam, mesmo con
tra a indústria do filme no Brasil."
Uma voz no silêncio — A única defesa quteve o "trust" do sr. Luis Severiano Ribeiro
até agora foi a do cronista Pedro Lima, que
fez, no "Diário da Noite", um longo artigo
justificando a ação do magnata da exibi'6^1-'
cinematográfica no Brasil. A deiesa do fcr-

pWarò Lima foi vigorosa 'e etüeiitéV
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