BÉÉinÉB
mWoÈ

-

I Va-

mÊÊÊÊ.

-

WÊÈ

¦

WmÊÊÊÈÈ

1 I

ü

-

ü

. .^M^iiMÃy^EEErEyyy.,^^.

as

4r
>..',

.'.«..

\k

ISlill

TCQÊ$|'I-

lA.'\

'¦'¦'

Is

"V,,

y'yyA'y'.-..E

¦ ,-¦

¦•*,**»#&¦¦..

üaSH

¦fr
mkiTM
Bm
Hà&9

mWm^mwLWmmSmmmmmkm

m
m^^^Ê

¦¦¦^^«

HpF ^^^^^^^^^^^S^SP'

--^M/g^^

mim

?^MI

¦
¦ íji|mM: ¦•.-•¦¦.¦•..•¦
MB
Br
B¦v-V"'S^®KsSEs-''.

iiiiilifB

-ypl

-A*-yy\

IWJÍB *S$m'
g&J ;;;-'.—.'¦•

HBpt

$mm

a - - .• '.S~.ílí >V"

«Sr;»»

C** I IVí C 7VT A

";;
.aBálllllIllima

¦¦

¦-

¦'¦¦E:

'¦¦ ¦¦¦yy.y ¦.
.:..
y

.-'.yr ['......:..',-¦ ::¦'-. y'y'y. .A:E.:... .'...'¦

''...'

:

¦

¦ ¦

¦

'

'

¦

¦¦¦¦

¦¦

.'

'

y-\.y..7-../y-yy ¦.yyy'/-

'

•'

¦¦BaaaVaVBaTãTaaaraBaia^a-immmm*.— .'„¦.;¦

v-

TRABALHAMOS

com~

REEMBOL SO
«...

-,,-

,.* ..-,.

«__j___A*S< * T;
^" ''J^***«a.
^'sfXS&éP&^^tt&^y^tmiB^ÊBBit
^«V ¦•*¦.
|.
'
IMa^HHain HBlilB^C
f.V$38SHDBa9LWB&BHBhn*í>~-.
«SlvllWlHW
^iawN**^—*-**^
LfWFTfflfci
J*ia___iBaflHa^BBflBRMaT'r^
**T____j________H9B_B|_nflK^^
¦ v^A. ?•»¦ »^*v_
_j^^^gggggggj^^j^^j^^^gg^^ggjggg^j^awy^^,
1 ulTiSjB ¦VEBBaCÜaHv'

respectiva
85.00.
044 — Cr$ 75.00 e
a 38. Su34
e
de
33.
a
mento de 28
vaqueta
preta.
perior
^^/^

045 — Cr$ 100,00. Numeração de 28 a
40. Um sapato barato, mau de su
perior verniz preto.

^^H

^Tn

N£S_W

lli

flflHlfl

iií»

045

jSmWÈÉk,, ¦''¦^ztíSÊSÈ
£áÊÊÊÈ~ wS&QmWZmmm\

040 — Cr$ 75.00 e 95,00. Respectivamente de 28 a 32. e de 33 a 3S. Superior vaqueta preta, 100% prático
e durável.

jf4 ;S^5Mj___<fl__^iaaPs2fl

BI

W&xSÍê 1!
kf

IP^v__H

^_â
WmWkW
jêêl
111 KSPn^

047 — Cr$ j 70,00 e 85,00. Respectivamente de 28 a 33 e de 34 a 40. Em
ótima vaqueta preta, 100% colegial.
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e A MAIOR E MELHOR SAPATARIA LA AMERICA LATINA,E
E'TAMBÉM UMA GALERIA
A SUA DISPOSIÇÃO.
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CAPA

LANA TURNER — uma das mais
populares artistas do cinema e que,
ainda hoje, ocupa sempre um dos
primeiros postos nos concursos de
"campeões de bilheteria"
(Foto da
Metro-Goldwy n-Mayer ),
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(Dedicado a Ana Magnani e Peter Lindstrom)
Bergman declara que Rosselini é o melhor diretor do
mundo.
Rosselini sorri.
Rosselini convida Bergman para filmar na Itália.
Bergman sorri.
Bergman parte para Stromboli ao lado de Rosselini.
Hollywood sorri.;
Rosselini: segura a mão de Bergman. \
Bergman sorri.
Os jornais espalham boatos sobre um
provável romance
Rosselini sorri..
•;."
Os telégrafos insistem nos noticiários e formam uma terrível
onda. , •
Bergman sorri."
O'dr..Peter Lindstrom, marido de Ingrid, toma um avião
para
Messina. ... .
"Rosselini
sorri ._>
mM
O. dr. Peter Lindstrom toma um avião de Volta — sozinho:
Ber<gmah -sorri., ,.-..* .¦'«"
Rosselini pede a Ingrid què se case com êle.:
Bergman sorri.
-SÀglpçl^ncip declara aos;
jorhaisp que -Rosselini é seu esposo. .
-Rossèlip sorri..:¦ *
-**,-•'
Rosselini declara à imprensa que em breve, se' casará com*
Ingrid.
.Magnani sorri.
Bergman declara aos jornais que voltará para o seu esposo.
Rosselini sorri.
. Magnani pròvçca escândalos em Paris." ¦
Bergman, sprrf. <A
Rosselini é ameaçado de processo pelo produtor Bartolo. í
Bergman sorri.
Ingrid aceita, finalmente, o pedido de Rosselini.
Rosselini sorri.,::/ .,
," >.
O dr. Peter Lindstrom arruma as papeladas e compra uma
passagem para Reno.
:,
« Bergman sorri.'
Rosselini apressa o térmifio.de seu filme em Stromboli.
£
A publicidade sorri. .
Bergman exige do seu marido a entrega de sua filha.
Lindstrom sorri.
. s Rosselini dá um filho a Ingrid Bergman.
Bergman sorri.
Hollywood revolta-se contra a atitude de Ingrid.
Rosselini sorri.;
A Igreja condena a atitude de Ingrid e levanta forte campanha
"estrela".;
contra a
. ; j? . ¦ •
Bergman sorri'.
A imprensa mundial aumenta a circulação de seus jornais
explorando o passado de Bergman e Rosselini.
Os diretores sorriem.
Mas tudo continua na mesma e ninguém entende nada.
' E agora é sua vez de sorrir.
Sorry end.
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. . Nüm regime puramente democrata, onde cada
eiíiádap goza do livre direft^ciie expor em. pú^
blico os seus ideais, tudo se pode admitir. Todaviá, apesar do precedente,<á verdade é que
até hoje ninguém conseguiu. rÇyelar uma idéia
extravagante, capaz de despertar a atenção do
"povo brasileiro,
já mártirizádo e indiferente à
sucessão cie partidos que nasce quase que diariamente sem .a menor expressão,- já que: os programas, as plataformas, os ideais, são sempre
os mesmos. Todos se intitulam "amigos do
povo",, dispostos a luta.r ém benefício. da pátria., O fato já se tornou tão comum, entre nós
que-todos os brasileiros, indiferentes- às ati>?idades exercidas pelos ^"políticos", já não se dé|xam mais levar pelas falsas promessas; de certos;
cavalheiros que, em épocas próprias, vestem as
suas capas de "anjos -protetores" e vivem a pre".direitos e outras coisas maís....
gar
justiça,
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LUZ DEL FUEGO REVOLUCIONA A POLÍTICA!
Este ano, porém, quando os chamados líderes
políticos mais intensificam ps seus preparativos
para a c.apipanliá'da sucessão presidencialj- eis.
que Luz dei Fuégpí a já populartssima bailarina
nacional, puni golpe profundamente arrojado,
resolve/ingressar ná política, fundando um par-.,
tidíp "sui-generis" q;tiejrecebeu o. titulo de "Partiíâyò Naturalista Brasileiro". O: seu progiama,
(^^èçí^^^v^i^í^^^i^^^^i^^áriotj pouco difere
dós demais, conforme'.voefês terão oportunidade
'
<ie constar lendo a pSalafPrmá do P.N.B. Más,
jljstamenfe o que e$cpn|£ánsps de diferente no. ,
programa dó novo *partído,vé justarnente p que
vém; revqlüéionand0-;a opipiãó^pública. Vocês já
imaginaram um- motorista de ônibus trájàndo.«i.
iim luxuoso "short"?
Que
A-Y0
:;-'
•'".' -AA-y. A y^i:gracinha..
V-:¦¦"
AyA
•;v. Disse-nos Luz dei Fuçgo qué£— "Defenderá
,cqjn;.destempr a caiusa da m^ih%ibrasileira, forriá,ndo realidade^ uma áintiga ke* justa aspiração
•;dp povo brasileiro .qúe , ò.s/;;|^çqnceitos sociais ;.
jamais permitiram."
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DUAS POSES
Existenciaiisí..s

SERÁ ISSO NATURALISMO?
A A
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^ÍÍDÊVIVE Á LÍDER EXISTENCIALISTA;...
¦?,'¦ -:'in- fc $j»
W^jAAAy*:':*A-AA, $.
^.:^y^,'..^^/^ae^^^i<iíii nu_m^^asa luxupsa a ;.,
Ayehiçla Niemgiej:, |Pcaliz^da p^^lto de um terT.çno aciáentadQ."'A.- $ntrãd|i $ f#ita .pelo -iado,
finde yãrtasdezenas de degraus ..separam a porta
J|$ entrada prípcipái. Np i^ej^ da caminhada
^épàfcá-se com um pemienó terraço, próprio
ff^ya; ^s banhos de ^pl. Várí^icipós e trepadeirás. ornamentam simbòltCámente o caminho
;íjue. vai dar ha casa da bailarina:. Os visitantes
s:ã-ó sempre recebidos ppr .ü.iria..;filha de ébano
"shprt", "os impressiona"
que, ostentando um belo,
-viyamente. A saia de CêSpera:í?-piuito luxuosa
coí,itém um sem número déí.SqiÊíftdros riquíssimos
e uma bela cabeça de índio, ricamente ornamentada Com os enfeites característicos. Seu
quarto apresenta como peça principal uni gigantesco guarda-vestido, todo montado por esrpelhos, além dos demais móveis indispçiísávéis.-\
Dentro do luxuoso, guarda-vestidos encontra-se sòf.1-.
mente fragmentos dè paiios*, que Luz ciei Fuegc£i~
declarou constituir seü %nxoVat>,"A~ par^e^ôdas*
essas maravilhas? ^ricóntra-sé tafmbém .duas co ¦
bras colossais^ aniigas. inseparáveis dá'' fátiiosa.
bailarina, além1 de vánas dezenas; de gatos': das
mais variadas espécies. :¦%: Aú
¦;-
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LUZ DEL FUEGO REVOLUCIONA A PCLÍTICA, LUTANDO
CONTRA OS PRECONCEITOS SOCIAIS •COMO VIVi^Á
"LEADER" DO PARTIDO NATURALISTA BRASILEIRO íwM
UM PROGRAMA DIFERENTE DESTINADO A LIBERTAR O?
OPRIMIDOS... • POLÍTICA E EXISTENC1ALISMO;>V
,.v'ii

Reportagem de RICARDO FERNANDEZ

Fotos de JOSÉ S,\OTOS
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Luz áèI..^tieg9;-v;::é.i^^/^^|t^^^V aquilo q^ue
ela chama dé ;setivigrai?de ijdeaílí.Quem libertar ;
ol'pbvo cios .pi,eçòn'céitò's* sociais que a seu - vei\v
constituem empecilhos ao pj;pgresèo de qualquer .
nação. O seu partida IqUe'até' p momento e»^'
contrate filiado :<^pió>íála, «P:fi.Í.P.) 0;^qí^y
titüifá em futuro" mppo ^p^rSximo* nuçuá ífcçru|
^^la" dé libertação^H para._.';^\^p|içimidoi^-^'ÍÊíàiS.',
Todos gozarão >do - Uvíéf-di*éSto de vi^er^bilfe*,v
melhor convier. Agora perguntamos nós: Será
isto, çxiBÍencialisiüo^
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BRUCE CABOTT
46 anos

'.-';..,,»...

Jane

Powell

...V. >:.

de abri! de

3929

de abril de

1923

de abri) de

1924

de abril de

.1900

de abril de

1.901

de abril de

1908

de abril do

1916

de abril» de

11*84
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Jordan

Doris

-

Day

./............'..

.......:

Spencer Traey
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Melvyn
Bette

Gregory

.....

Peck

.,
...

de abril de

1918

....;...

...

de abrii de

1913

Allen, Jenkins

dó abril de

1900

Ward Bond

de abril de

3905

de abril de

1917

de abril de

1926

üe abril de

1926

de abril de
de. abril de
de abril de

1914

1926

de abril de

1923

de abril de

1922

de abril de

1924

de abril de

3904

de abril de

?915

Sonja

Jane

Henie

Morgan

10

Wi.ther..-.

Gloria

BARRYMORE
72 anos

.;....

'.

Henry

LIONEL

John

12

Jean

14

Hodiak
Hoiden

iq
17

Joan Lorring

yi

William

Lon

McCallster

Barbara

17

Hale

\s

Nina Foch

;/..

2Q

Bruce Cabot
Anthony
Eddie

20

Quinn

Albert

21

........

Shirley Temple
Lionel

Richard
p^«*>' ¦>——j'

—

"ssiÉ_,

;..''..

....:

h.

..908

de abril de
de abril de

1928

de •abril de

1038

29

de abril de

1912

on

,1(1 abril de

1927

23
28

....

Carlson

Johnny' i_.ands

00

28

SHIRLEY TEMPLE
• 22 anos

OREGORY
MUDA —

PECK
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1
SPENCER TRACY
50 anos

1S78

\

'^if^^^^S^B
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MELVYN DOUGLAS
49 anos

OORIS DAY
'Mi auos

34 anos
A CKNA

.

1918

abril de

¦,.,

Barrymore

Connie Marshall
&s&m&L&^ ' * ^%k x

'..

.;

¦';'.,

William Eythe

3

.....'....

...........\...

Walter Houston

Br*

..

• • • •'• .....:.

Douglas
Davis

'..

Pái

JOHN

HODIAR

36 ajios

IIETTE DAVIS
42 lUtos
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os segundos:

Mickey

.

Kooney

em

«Punhos

de

Ouro»

fINFMÂ
TOM
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v 111 Li Ifl ri v U ifl LU TíiiJ
RAÍZES HISTÓRICAS DOS FILMES DE BOX • DAS ORIGENS AOS NOSSOS DIAS • A
FICÇÃO EA VERDADE, O FILME DE ENREDO E O DOCUMENTÁRIO • OS AMERICANOS, PIONEIROS • INCONSEQUÊNCIAS DE HOLLYWOOD * NOVOS E CONSCIENTES REALIZADORES
SALVYANO CAVALCANTI
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firmemente convencido
de que "Corpo e Alma" (Body
ESTOU
and Soul, 1948), "O Invencível" (Champion, 1949) e "Punhos
de Campeão" (The Set-Up, 1949),
representam o que de mais alto
e sincero se fèz no cinema de fieção sobre o nobre esporte do boxe.
-E quem diz no cinema, diz em
Hollywood.
Porque, /neste
caso,
como ehi outros, temos de nos
curvar à verdade histórica, sejamos ou não contrários ao cinema
americano em sua ideologia, à sua
herança, ao seu presente ou ao seu
futuro visualizado na orientação
ora tomada pelos capitães da arteindústria. E a verdade, cristalina
e irrefutável é que os "filmes de
boxe", iguais aos "filmes de va"gangsters",
queiros", os filmes de
os aero-filmes ou as musical revues,
somente pelo cinema americano
foram produzidos com uma habili dade formal ísti ca a que se vinhanl juntar certas características

de enredo que; quando não davam ao filme inteiros tons realistas, invertiam ao máximo os
fatos, tornando-os falsos a tal
ponto que pareciam verdadeiros!
Fenômeno
muito
natural:
uma
mentira contada com eloqüência
e ênfase supera muitas vezes os
próprios fatos (ou não existiria
uma coisa chamada calúnia...).
Ao pass© que o verismo simples,
puro, é muita vez inconveniente.
Tudo se condiciona a uma questão
de habilidade no exprimir-se, e
não se pode negar essa qualidade
aos cineastas ianques.
Descendo um pouco da parlapatiee (o autor se confessa incapaz
de escrever como professor de escolas
encontrando
peripatéticas
maior afinidade com os câmaradas estivadores; abaixo, portanto,
o colarinho duro e o europeísmo
literário!):
há
fotogêpessoas
nicas e.outras, antifotogênieas; há
'mim
quem prefira
partida de fu-

-;Si

.yyyytí

¦

.

conta

•

..:

tebol a uma discussão política, assim como há quem prefira a vitro Ia ao rádio.
A História do Cinema nos ensina que a primazia na filmografia
do boxe cabe aos Estados Unidos.
Aos que amam e compreendem a
"Corpo
Arte
Cinematográfica,
e
"O
Alma",
Invencível" e princi"Punhos de Campeão"
palmente
se
afiguram as melhores realizações
tio gênero levadas à tela. Tanto do
ponto de. vista da forma, quanto
do conteúdo. E isto graças , aos
diretores
Robert
Rossen,
Mark
Robson e Robert Wise, três dignos
representantes da geração jovem de
cineastas que atualmente trabalha
pela reabilitação artística e moral
de Hollywood, a geração/ que renova o esitlo dos filmes" americanos, procurando unir k estética
mais pura argumentos arrancados
da própria vida, argumentos reais,
humanos, comoventes, mas nunca
melodramáticos. E da habilidade

.
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DE PAIVA

com que Wise, llobson c Rossen,
democratas e artistas na melhor
acepção,
transportaram
o
para
cinematográfico
algumas
plano
dessas narrativas, falam melhor
a crítica especializada de todo o
mundo e ps aplausos das multidoes esclarecidas.
Assim, ontem
como hoje, aos Estados Unidos as
honras e as homenagens dos fãs
reconhecidos!
A História do Cinema nos ensina que os primeiros filmes de
boxe foram
feitos nos Estados
Unidos. Por exemplo, tem-se notícia que para o kinetograph de
Edison, cm 1894, alguns filmes de.
box foram tomados, filmes que
não duravam mais tio ftue alguns
matches
os
minutos.
Citam-se
e
Murphy
Hornbacker
contra
Edward contra um boxeur desçorihecido, e o dos Irmãos Glanmroy, pugilistas cômicos em rosfume. Também do 1894 é o filme
da luta entre Young Griffo c Bat-
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ainda é um dos temas favoritos: Dane Clark
"
puRilismo
uma -cena do filme «Whiplash»

A CENA

MUDA

2-5-50

Págr 8
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em

B

roof do
tling Barnctt ocorrido no
de
velho Madison Square üarden
por
cinegrafada
e
York
New
A primeira
Latham.
Woodville
cm
exibição da película dou-se
regis1895 que fica deste modo
lanIrada como a data oficial do
LIçamento mundial do primeiro
me "projetável" sobre pugüismo,
um
uma vez que o kinelograph era
cm que o cepequenino aparelho
"pro"olhado",
e não
lulóide era
superfície,
jeiado" sobre qualquer
A luta Griffo-Barnctt era um documentário rude c simples.
Em 1897, então, outro pequeno
as importante^ documentário foi
feito: Enoch J.. Rcctor cinegrafou para a Veriscopc Compány
o match pelo campeonato mundial
de boxe entre o americano James
J. Corbctt e o britânico Robert
Fitzsimmon realizado cm Carson
City a 17 de março. James J.
Corbett, como sabem, foi uni dos
mais populares pugilistas dos Estados Unidos; mais conhecido pela
alcunha de Gentleman Jim, mais
tarde êle participaria como ator
mudos
principal de vários filmes
o.
sobre
de Hollywood versando
tboxc, quase todos, aliás, de qualidade inferior. E seria, no falado
biografado numa das melhores películas de boxe e da qual falarei
mais adiante.
Outro documentário famoso foi
o que a companhia Biograph realizou em 1899 sobre o encontro
Jeffries x Sharkey pelo campeonato. A celebridade desse shorl
advém de ter sido o primeiro cinejornal de atualidades tomado à luz
Neste século são inartificial.
contáveis os filmes de curta e
longa metragem tomados em todas
as lutas de repercussão local, nacional e internacional ocorridas
norte-americanos.
nos
estádios
Quase de ontem são . as reportagens sobre os matches Jack Sharkey-Jack Dempsey, Gene TunneyPrimo
CarneraDempsey,
Jack
Max Schmelling, Primo CarneraBaer,
Carnera-Joe
Louis,
Max
Schmelling- Baer, James BraddockJoe Louis, Baer-Louis, Billy CohnJoe Louis, Tony Galento-Joe Louis,
Schmelling-Louis,
Walcott-Louis,
etc, todos os derrotados pelo demolidor de Detroit. E de hoje são
as inúmeras reportagens sobre as
"luvas
preliminares e finais das
de ouro" c de outros exercícios de
futuros campeões.
No terreno da ficção, é ainda a
História que nos ensina, também
os americanos, alem de pioneiros,
foram os que mais e melhor produziram, apesar da Censura, esse
l
refúgio milenar da velharia hislerica- c dos
pseudo-moralistas,
cuja ação se fêz sentir desde o
início pois já cm 1897, quando
da edição do filme sobre a lula
Corbett-Fitzsimmon, a Liga Crisiã
das
Mulheres
Pennsylvania
de
indignada,
e, em reuprotestou
nião agiladíssima, pediu a inte.iv
dição daquele "espetáculo bestial'...
Da década 1920-1930 é, por exem"Valentões de Arena"
pio,
(Leathers
Oushers), uma série de "shorts1'
que a Metro realizou com Reginald Denny no papel central. Ainda a Metro fêz alguns filmes sobre
boxe com o engraçado William
Haines. Um drama muito lembrado pelos saudosistas é "Entre
luzes e baipnetas", no qual Richard
Barthelmess tinha uma de suas
melhores interpretações como o pugilista que a guerra desajustava,
socialmente. E George 0'Brien apa-

'¦ ¦ ' -v
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mais de
receu como boxeador cm.
.aquele
um fume, sendo famoso
"Is Zat Zo?". O cinema silencioso
fase
foi fértil no gênero, embora a
núsonoro desse-maior e melhor
filmero de filmes de boxe. Na
mografia de Charles Chaplin (Carexemplo,
litos) encontramos, por -Pugilist",
The
The Knock-out ou "The
Champion
filme de 1914, e
ou Champion Charlie", cie 1915,
sendo o primeiro da Keystone e o
segundo da Essanay. Mais tarde,
também
o genial cineasta incluiria"clássico"
um episódio de boxe no
"Luzes da Cidade" (City Lights),
editado em 1931. Ainda de 1931 é
um dos filmes mais humanos de
King Vidor (cineasta hoje em alisoluta decadência de forma e dedicado ao fascismo), o inesquecível "O Campeão" (The Chanip),
vida de um antigo rei do riiig interpretado pelo saudoso Wallace
Beery acompanhado do brotinho
Jackíe Cooper. Anos depois o mesDean
com
apareceu
Beery
mo
Stockwell numa refilmagem muito
modificada e indigna, do mesmo
"O
argumento:
poderoso McGurk".
"Tudo
ou Nada" (Winner
De 1932 é
take all), uni dos melhores filmes
de James Cagney em qne havia
uma luta repleta de cenas sensafinal.
O
cionais, na seqüência
"Filhi1935
mesmo ator faria em
(The Irish in
nho da Mamãe"
Us), uma comédia com muitas
lutas no ring, e seria o astro de
"Dois contra uma cidade inteira" (City for Conquest, 1940), uma
das obras mais importantes' não
só no gênero, como na filmografia do próprio «Jimmy Cagney, na
Anatole
diretor
filmografia . do
• Litvak e na História do Cinema
Americano.
A década 1930-1940 registrou um
número incontável de filmes sobre
pugüismo. Cito aqui apenas alguns
dos mais significativos: 1933 —
"A Vida de Jimmy Dolan ou Viver
na Morte", com Douglas Fairbanks
Young,. Aline Mac
Jr.,
Loretta
Talbot,
Guy Kibbee c
Mahon, Lyle
1936 —
Fifi D'Orsay, Warner;
"Talhado,
Campeão"
(Kid
para
Galahad), com Wayne Morris, Bette
Davis e Ed. G. Robinson, Warner;
1937 -— "O Homem Perfeito" (The
Errol
com
Perfect
Specimen),
Flynn e Joan Blondell, Warner, direção de Michael Curtiz; 1938 —
"Fibra de Campeão"
(The Crowd.
Roars), com Robert Taylor, Maureen 0'Sullivan
c Edward Arnold, da M.G.M.; "Campeão à
Força" (Kid comes back), com
Wayne Morris, Warner; 1939 —
"Campeão Gozado"
(Kid from Kokomo), com Wayne Morris, Warner; "Conflito de duas almas"
(Golden Boy), história de um violinista que se tornava pugilista,
enredo baseado
numa
peça de
Clifford Odets, dirigido por Rouben iMamoulian com William Holdeu e Barbara Stanwyck, Colum"Tornaram-me
bia;
criminoso"
(The made me a criminal), refilmagem de "A Vida
de Jimmy
Dolan", com John Garfield, Gloria
Dickson,
Jerome
May
Robson,
Cowan, Claudc Rains e Ann Sheridan, direção de Lloyd 'Bacon,
Warner (o nome dos artistas está
colocado na ordem respectiva das
substituições cie papeis da primeira versão); 1942 — "O ídolo
do Público" (Gentleman Jim), a
biografia de um famoso campeão
que resultou, graças à esplêndida
direção de Raoul Walsh, cm uma
(Cont. na pág1. 24)
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De ALEX VIANY
OS AMANTES DE VERONA
Les Amants de Vérone — Produção C.I.C.C.
(Paris, Veneza, Verona), 1948/49. Distribuição
da França Filmes. Produção de Raijmond Borderie. Direção de André Cayatte. Argumento de
André Cayatte, baseado ha peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare. Cenário de Andrè Cayatte e Jacques Prévert. Cinégrafia df.
Henri Alekan. Direção artística de René Moútaert. Vestuário de Rosine Delamare. Partitura
musical de Joseph Kosma. Coordenação de Christian Gaudin. Lançado no Rio de Janeiro em
abril de 1950. * Elenco: Serge Reggiani, Anouk
Aimée, Pierre Brassour, Martine Carol, Mareei
Delio, Louis Salou, Marianne Oswald, Yves Doniaud, Armontel, Charles Deschamps, René Genin.
Solange Sicard.
"Os Amantes de Verona" não é um
grande
filme. Digo-o de início para evitar quaisquer
juízos precipitados da parte dos fãs e curiosos
que exigem dos críticos as mais categóricas opiniões. Mas, uma vez liquidada esta' introdução, devo também dizer que a realização de
André Cayatte é um filme interessante, por vezes
fascinante — e talvez mesmo importante na históriá do moderno cinema francês.
Cayatte, um romancista que.fêz a sua estréia
cinematográfica em 1938, conío cenarista, vem
dirigindo desde 1942. ÍCOs Amantes de Verona"
é, porém, o seu primeiro filme importante. E,
apesar de ter sido sua a idéia original, grande
parte dessa importância é devida à* presença
de Jacques Prévert como co-cenarista.
Não estou entre os que colocam Prevért entre
os intocáveis do cinema, nem posso considerá-lo
como infalível. Homem de grande cultura, e
talento literário inegável, o colaborador de Prévert é um poeta transplantado para o cinema,
onde continua a ser poeta e literato. Revendo-se
a sua contribuição à sétima arte,*percebe-se que,
para Prévert, cinema e literatura muitas vezes
se confundem numa unidade coesa. No que o
cinema tem ou pode ter de literário, Prévert é
um expoente. Mas não me recordo de uma só
ocasião em oue tenha sacrificado o teor literário
de seus cenários em benefício de um efeito puramente cinematográfico. Em última instância,
uma frase bonita ainda tem para ele o mesmo
valor de uma imagem eloauente.
Não que eu despreze o cinema literário. Tem
o seu lugar — e deve continuar a tê-lo — entre
as modalidades várias de uma arte tão complexa
e vasta como o Cinema com letra maiúscula.
Tem-no, assim como o wésiern
clássico, a
comédia
sofisticada
americana,
o
realismo
cru dos italianos,
e mesmo o cinema teatrai. Acho, entretanto, que existe uma certa precipitação da parte dos criticos que vêem em
Prévert um elemento essencialmente cinematográfico. Sem dúvida, sua contribuição ao ciherha
tem sido enorme é valiosa —. mas tem sido uma
contribuição antes de mais nada, é acima de
tudo, literária. Sem dúvida, também, Prévert
muito ainda poderá dar ao cinema: uma contribuição literária se continuar a seguir o caminho que tem trilhado até aqui, ou mesmo uma
contribuição verdadeiramente cinematográfica, se
algum dia der à imagem uma importância igiial
ou maior à que dá à frase bem escrita. Creio
que, de certa maneira, Prévert compreende as
leis básicas do cinema. Mas talvez tenha pela
arte caçula o desprezo oculto e inconfessável
que muitos literatos insistem em nutrir — inclusive quando;^trabalhando para o cinema.
No caso de ''Os Amantes de Verona", a contribuição de Jacques Prévert não é tão literária
como em "O Boulêvard do Crime". Ortodoxamente,
o filme talvez esteja mais próximo' da arte fcinematográfica do que a obra de Carne o ésteve. Por outro lado, o filme de Cayatte não
tem as grandes ambições daquela epopéia literário-teatral, nem tampouco o seu alcance (iiou não)
terârio
como documento históricosocial. E' uma versão -modernizada,' e muito
bem engendrada, da velha história de "Romeu
e * Julieta". O modernismo está não somente na
transposição cronológica do entrecho, agora colocado na II;';Ha deste após-guerra, mas também
nas implicações do cenário.
De certa forma, o tema central é uma tanque Henri-Georges Clouzot tão
gente daquele "Anjo
Perverso. Altamente intebem expôs em
ressante é o fato de terem duas obras clássicas
servido, quase ao mesmo tempo, como arÇabouço aos comentários de homens modernos sobre
o mundo moderno. Sabemos que os grandes
temas são eternos, mas aqui tratamos não apenas de temas mais oú menos abstratos como
significados reais e atuais. CIo-hzoI
também de "Manon"
n
do Abade Prévost para os
|ranspôs

nossos dias como um meio de comentar a terrível prostituição social do mundo do apósguerra. 0 âmbito de Prévert e Cayatte é mais
restrito, embora as suas implicações não o sejam.
"Os Amantes de Verona", ou "Romeu e Julieta"
no Século XX, depois do advento da bomba atômi ca e da aparente queda do fascismo, parece
pretender demonstrar" que o fascismo destruiu
o amor. Seu quadro é de decadência. Os antigos
potentados de"Hitler e Mussolini, tão facilmente
inocentados pelos homens que queriam tornar o
mundo livre do fascismo, sentem-se frustrados
e furibundos diante da revolução emocional que
se opera nt> mundo. Dizem eles, como sabemos,
que não se pode mudar a natureza humana. E,
medindo os outros por si próprios, acrescentam
que a natureza humana é irremediavelmente ruim.
Nada há a salvar. O niun.do é daqueles pretensos realistas que, aceitando a teoria da mindade irremediável e inescapável, sejam capazes
de conquistá-lo com uma ruindade hermética
e final.
Em "Os Amantes de Verona", a moderna Julieta, que agora é Geórgia (Anouk Aimée), é um
estranho rebento de uma família de tarados.
Seu pai (Louis Salou) é um antigo procurador
de Mussolini, cuja força residira na mediocridade. Sua casa é habitada ainda por Amedeo
(Mareei Dalio), um fascista enlouquecido
falta de vítimas, e que vive a procurá-las pela
com
uma metralhadora trazida da guerra; há um
vovô gagá, fora do mundo e das coisas — um
símbolo esplêndido de u'a mentalidade nociva
e por demais comum; há a típica representante
da amoralidade da decadência (Marianne Oswald), que parece ser amante de todos, na casa,
o que, mais tarde, num golpe de ironia quase
excessiva, é mostrada a namorar o "padre" que
casa os modernos Romeu e Junieta.; há, ainda,
reforçando o símbolo cio velho gagá, a "mulher
legítima" do procurador (Solange Sicard), sempre arrumadinha para unia recepção que não
vem. Ligando esse mundo, esses remanescentes
pútridos do fascismo e de uma mentalidade
que não mudou desde a Idade da Pedra Lascada, com o confuso mundo exterior, o mundo
do moderno Romeu (Serge Reggiani), há uma
personagem que talvez seja a mais clara de todas.
E' o oportunista, o homem aue
"o sempre está por
cima, e Pierre Brasseur é
ator ideal para
o papel.
Esses tipos representam o lado negativo do
momento atual. São os restos de outras eras, os
pedaços fétidos mas agressivos de um cadáver
que, depois de estraçalhado, teima em medrar
numa atmosfera já rà refeita para os de siía
espécie. São esses os inimigos de Romeu e Julieta: ela, uma estranha flor do lodo social,
prova bonita do que
"a a inocência pode vpncer a
força do meio (uma conhereditariedade e
clusão pouco científica, mas de valor dramático) ;
ele, um príncipe do proletariado.
Partindo de uni princípio semelhante ao de
Clouzot em "Anjo Perverso", não é de admirar
"Os Amantes de Verona" .chegue a uma conque
clusão semelhante: no mundo em que vivemos,
na prostituição em que nos encontramos, não
há lugar para os sentimentos puros. Assim como
a Manon e o Desgrieux .de Clouzot, o Romeu e a
Julieta de Cayatte e Prévert só vão encontrar a
paz na morte. Em "Anjo Perverso", ela é metralhada pelos árabes, e êle resolve¦-.morrer a seu
lado. Em "Os Amantes de Verona", êle é metralhado por um fascista louco, e ela morre a
seu lado. Duas antigas histórias, em termos
modernos, têm o mesmo princípio, o mesmo
fim r— e significação muito parecidas.
Segundo Clouzot, "Anjo Perverso" é um filme
otimista, Na semântica do realizador francês,
isso quer dizer realista. Mas, sem dúvida, uma
mensagem de otimismo pode ser tirada tanto de
seu filme como de "Os Amantes de .Verona". E
a mensagem positiva é que, se quisermos ter
um mundo em que haja lugar para o amor,
teremos de enterrar o cadáver putrefacto da mentalidade de outras eras. Emocional como socialmente, temos o direito de ser homens novos
numa sociedade nova.
Afora o seu coiiJèúdo social, os "Amantes de
Verona", também apresenta outros interesses..
Cayatte & Prévert encenaram as seqüências "fascistas" com uma teatralidade propositada, .que
aumenta o efeito do deslocamento de suas personagens
negativas.
Duas
os
personagens.
gangsters que tentam assassinar Serge Reggiani,
foram emnrestados pelo cinema americano — c
pela civilização americana.; A semelhança que
existe entre eles e os seus parentes americanos
é propositada — inclusive a dialogacão. E propositadamente teatral é todo o desempenho
de
Pierre Brasseur: até em seu" momento de "cifühe,
êle encena uma quose-tragédia. Mas é incapaz

de realizá-la dianle da pureza representada, cm
Ano^k Aimée.
Aliás, todo o filme, no que concerpe às personagens positivas — Romeu, Julieta, e mesmo
a outra Julieta fhterpretada jjor Martine Carol fft
é de uma pureza que imbeciliza os seus censores. A notória Legião da Decência quis cortar
diversas cenas em que Anouk Aimée e Martine
Carol exibem, rapidamente, os seus encantos físicos. A inocência absoluta das cenas em quêstão — a não ser aquela em que Brasseur agride
Mlle. Aimée — põe a indecência nos olhos desses
fabulosos legionários. E sua estreiteza é tanta
que, por fim, eles cantaram vitória: na cena em
que a heroína atira-se ao Rio, nua, a película
foi raspada. Uma nova forma de censura, provàvelmente, mas tão condenável como todas as
outras.
Que dizer dos intérpretes? Anouk Aimée, descoberta de Mareei Carne, é a Julieta ideal — e o
seria também numa legítima representação shakespereana. Serge Reggiani é convincente como
um Romeu moderno. E a novata Martine Càrol
é um encanto. Dos outros, pertencentes ao grande
time de atores característicos do cinema francês,
é difícil destacar um melhor. Todos estão no
plano altíssimo de interpretação a que os atores
gauleses já nos habituaram.
Enfim, "Os "Amantes de Verona" poderia ter
sido uma notável obra de cinema. Se não o é,
pelo -menos é um dos filmes mais interessantes
do ano — um filme digno de ser visto e apreciado por todos os que enxergam além das
aparências.

ALMAS

ABANDONADAS

City Acaoss the River — Produção e distribuição da Universal-Inlernalional (Hollywood e
Brooklyn), 194-8/49. Produção e direção de Maxwell Shane. Cenário de Maxwell Shane e Dennis
Cooper. Argumento de Irving Shulman, adaptado
de seu romance "The Amboy Dukes". Cinegrafia de Maury Gertsman. Partitura musical de
Walter Scharf. Coordenação de Ted J. Kent. *
Lançado no Rio de Janeiro em abril de 1950.
* Elenco: Peter Fernandez, Thelma Ritler, Luis
van Rooien, Stephen McNally, Sharon McManus,
Jeff Corey, Sue England, Anthony Curtis, Barbara ,Whiting, Al Ramsen, Richard Benedict
Joshua Shelley, Anabel Shaw, Robert Oslerloh,
Sara Berner, Al Eben, Mickey Knox, Richard
Jaeckel, Joseph Turkel.
Em primeiro lugar, "Almas
Abandonadas"
é digno de interesse por ser o verdadeiro filme
de estréia de um diretor novo, Maxwell Shane,
que anteriormente fôra um dos escritores mais
prolíficos do cinema americano. Basta dizer que
escreveu nada menos de vinte-e-quatro histórias
cinematográficas entre 1943 e 1947, alcançando
a extraordinária média de quase cinco por ano.
Até aqui, os filmes de Maxwell Shane tinham
sido mais que desinteressantes, pertencendo todos
à"Almas
classe das produções baratas e apressadas.
Abandonadas", porém, serve' para colocá-los entre os novos realizadores americanos
que merecem ser vigiados de perto no futuro.
Não que o filme já seja uma obra positiva de
um cineasta firme e cheio de recursos. E', pelo
contrário, um filme com muitos defeitos técmeos e artísticos — mas possuidor de qualidades que não podem e não devem passar desapercebidas.
Temàticamente, "Almas Abandonadas" filia-se
a uma longa série de películas sobre"Oa infância
ilustre companhia de
Caminho
das ruas. Na"Anjos
de Cara Suja", "Beco Sem
da Vida",
Sadda" e outros famosos exemplares do gênero,
pode não parecer de primeira importância, mas,
ainda assim, merece um lugar honroso. Ao cohtrário de muitos casos que poderiam ser apontados, a obra: de Maxwell Shane, baseada num
romance de sucesso, não pretende apontar soluções aparentemente fáceis para o grave problema
da criminalidade infantil e juvenil em nosso
mundo civilizado. Nem procura o filme desculpar a sociedade. Excepcionalmente, a princiFrank
pai figura da história, o adolescente
Cusack (Peter Fernandez), não é apresentado
como um rapazola bonzinho ou como um repositório de maus instintos. Assistimos à influencia corrosiva que o meio exerce sobre .êle.
Sabemos que Frank Cusack longe daquele gueto
de cortiços e favelas, poderia ser um bom rapaz.
Mas vemos a sua derrocada. Seus pais, apresentados com raro realismo, e esplendidamente
interpretados por Luis van Rooten e Thelma
Ritter, pouco podem fazer. Trabalham o dia todo
para sustentar a família, e atrase não vêem os
filhos. Quando o velho, depois de um dos primeiros encontros de Frank com e policia, resolve empregar as economias da família na compra de um modesto bangalô de madeira num
bairro menos perigoso,, a velha tem de ser submetida a uma operação do apêndice — e tudo
volta ao qíie éra antes. Assim, o filme diz
que não é fácil fugir da pobreza e do ambiente
que gera o crime. Nem pode o problema ser
resolvido através dos centros de assistência
social colocados nos bairros miseráveis das
grandes metrópoles. O problema é mais básico,
mais profundo, e tais' centros, ainda que müfito
•úteis, não passam, no final das contas, de simpies paliativos.
Sem dúvida, enquanto o problema da miséria
não puder ser enfrentado em conjunto, com
armas realmente eficazes, -é necessário que aiguma coisa seja feita em prol das populações
pobres das cidades,_e contra os terríveis vi(Conl. na pág 30*.
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De JONALD

O Estado do Rio ao lado de S. Paulo,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e

Distrito Federal

Já foram fartamente divulgados pela imprensa os vultosos empreendimentos cinematográficos que se efetuam presentemente em vários Estados
brasileiros. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Distrito Federal têm agora mais um grande apoio na luta em comum. Trata-se do
Estado do Rio, que tem o seu primeiro filme "Dentro da Vida", já bem
adiantado. Na origem, tudo partiu das altas esferas. O governador Macedo
Soares, com a sua visão sobre o valor do cinema como divulgação, assinou
importante decreto criando facilidades e isentando de impostos as indústrias de cinema que se organizassem no Estado. Daí o rápido aparecimento da Intercontinental, uma empresa apoiada por um respeitável
núcleo de acionistas fluminenses. Logo de início, graças às proporções da
iniciativa, o Governo cedeu uma enorme área de terreno, em situação
bem central. Enquanto não fôr ultimada a construção do estúdio será um
arrendamento pelo longo prazo de dez anos. Assim que começarem a ser
rodadas as películas no mesmo, o imóvel será definitivamente incorporado
para a Intercontinental. Há espaço não apenas para um estúdio e sim
para uma verdadeira cidade do cinema, pois as dimensões são maiores
do que a da grande maioria dos estúdios estrangeiros. Depois, um detalhe
de importância — a Intercontinental não produzirá filmes por quotas. 0
seu capital, já inteiramente subscrito, permite distribuir os lucros diretamente aos diversos acionistas. Enquanto não são realizadas as obras do estúdio, e por alta cooperação da Prefeitura de Niterói, o primeiro filme
fluminense, "Dentro da Vida", nas suas cenas interiores, está sendo rodado no excelente palco do Teatro Municipal da capital Fluminense, que
dispõe de altura suficiente para qualquer filmagem, excelentes camarins, etc.
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A EQUIPE DE CAIÇARA — Diretor de
cena: Adolfo Celli; assistente: Tom
Payne; fotógrafos: Alberto Kemeny e
Jacques Dezelins. Atores: Eliana Lage
(Marina), Mário Sérgio (Alberto), Abílio
Pereira de Almeida (José Amaro), Carlos
"
Vergueiro (Manuel), Benedito Lopes
(Chico). 0 técnico de som é Erik Rasmussen e o caracterizador Gerry Fletcher. Já foram iniciadas as filmagens
na parte- já construída do 'estúdio de
S. Bernardo, em Jardim do Mar.
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CASCALHO —- O conhecido romance
"Cascalho", está escode Herbert Sales,
prólhido por Leo Marten para o seu"Almas
ximo celulóide. O orientador de
adversas" — filmado há bastante tempo
e em fase de acabamento — também será
o responsável máximo desta versão do
livro de Herbert Sales. Diversos exteriores serão rodados na Bahia, onde a
história se desenrola.
ATIVIDADES DE ROSEMBERG *- 0
esforçado documentarista regressou da
sua viagem ao nordeste brasileiro, onde
fixou novas películas para a série que,
com tanto sacrifício, vem rodando. Deteve-se mais na Bahia, onde fixou particularmerite os movimentos com os deslocados da guerra. Não há dúvida de
que é benéfica essa ininterrupta atividade de Rosemberg. Ainda há poucos
dias foi exibido no Pathé mais um filme.
inédito da sua seqüência: "Rodovia RioSão Paulo".
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Mary Ladeira em uma cena de «Sem Álibi», qa Nova Terra.

A" CENA MUDA, r- £-5-150
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Mary será a «estrela» <je «Aglaia»

Fernando

Pereira,

o

«astro»

de

«Agiaia»

...

ÀGLAIA — Já foram escolhidos os intérpretes para a produção de H. B. Vie"gas e Rui Santos "Aglaia". São eles:
Mary Ladeira, a "estrela"; Fernando Pereira, Roberta Gnatalli,' A. Fregolente,
José Maria Monteiro e Ruth de Souza.
Alex Viany estreará como diretor de
diálogos e Rui Santos, será o diretor
de cena. A música é do maestro Radamés
Gnattali.
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TEM CERCA DA SUA METADE PRONTA, O FILME DA INTEKCONTINENTAL — ELENCO DE VALORES NOVOS: BEATRIZ CONSUELO,
DAYSE LUCIDE, HELMÍCIO FRÓIS E PAULO RENATO — DIREÇÃO
DO ORIENTADOR DF "ESTRELA DA MANHÃ" — A EQUIPE COMPLETA DA FILMAGEM QUE SE ESTÁ EFETUANDO DIARIAMENTE
NO PALCO DO TEATRO MUNICIPAL DE NITERÓI
O FILME DE ESTRÉIA DA INTERCONTINENTAL — Para o filme que
marca o lançamento da Intercontinental
foi escolhida uma história muito cinematográfica, escrita por conceituado advogado do Fórum do Rio de Janeiro:
Liade de Almeida. "Dentro da vida" é
um argumento forte e humano, repleto
de emoção e beleza. Para o trabalho de
adaptação, roteiro e direção foi escolhido o diretor de "Estrela da Manhã".
Para o elenco o orientador, Osvaldo M.
de Oliveira, escolheu um "cast" inteiramente novo para o Brasil. Todos aqueles
que têm estado visitando as filmagens
diárias que se efetuam no palco do Teatro Municipal de Niterói já comprovaram
as altas
dos escolhidos. O
"cast" dasqualidades
revelações está formado por
Beatriz Consuelo, Dayse Lucide, Paulo
Renato, Hemilcio Froes, Laüra Botelho
e Renée Beu. Além dos seis principais
papéis há outros valores que surgem
como Antônio Pagé, Tobias Velho, A. Boa
Ventura, WilmaCristalle e outros cuidadosamente selecionados. A fotografia
está a cargo de Roberto Mirily, de larga
experiência nos estúdios cariocas. A cenografia está a cargo de um excelente
técico, recém-chegado da Europa: Wiçovithch NiKitza. A "maquilagem" do mais
credenciado técnico do país: Erick. A
'
, ^
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asistência de direção foi confiada a RotlfÉf^'
m^WÊÈ^L;I^'®_*-_m_________í_.
mÊ&
berto Machado dos Santos. A eletrici'-eJHBsHI^^HHi
^xxxx:
dade está a cargo de José Jorge Ramos
e a execução cenográfica a Antônio Barbosa. O rendimento da equipe de "Dentro
da vida" tem sido bom. O filme está
com perto de 300 "takes" rodados em
um roteiro de pouco mais de seiscentos.
MWMW___________-WW-___W-_______-________-__i

CATUCHA — Está. sendo preparada a versão
cinematográfica do romance de Benjamin Constalat "Catucha". Para o elenco foram preliminarmente escolhidos Heloísa Helena, Ilka Soares,
Jackson Macedo e José Lewgoy. Este último
cumpriu boa atuação no chefe do bando de ladrões de "Carnaval no fogo" José Lewgoy, quando da sua passagem nos Estados Unidos, fêz um
. curso
Yale.

de

arte

JUVENTUS

dramática

—

FILMS

na

Universidade

Registramos

mais

de

um

trabalho

para a fundação de nova companhia
dé jcinemâ. A origem é que Pietro Lanzillotti,
teatrólogo. amador, antes mesmo de conseguir a
representação no palco do seu trabalho "A mulher do diabo", decidiu tratar de obter a sua filmagem. Conseguiu o apoio de alguns financistas e, assim, está organizando a Juventus
Films. Caso tudo chegue a bom termo, Lanzillotti será o próprio diretor do filme.
DISTRIBUIÇÃO
INTERNACIONAL
PARA A
"VERA-CRUZ" — Com
a Companhia Universal
Internacional Films Inc., a Vera-Cruz de São
Paulo

assinou

um

convênio
v

no

sentido

de

os

seus filmes serem distribuídos internacionalmente
pela novel produtora. Na assinatura do contrato
estiveram

presentes os srs. Francisco Zampari,
Alberto Cavalcanti, Adolfo Celi e Michael Bergher. Trata-se de um acordo dé real utilidade
para o cinema brasileiro.
CORAÇÃO

MATERNO

é extraído

da

peça do
mesmo nome de Vicente Celestino levada com o
niesmo sucesso de "O Ébrio" — filme de época
(1830-1900) direção de Gilda Abreu que também
interpreta
com
Celestino.
Elenco:
Edmundo
Maia, Cole, Francisco Moreno, Julinha Dias,
Amadeu

Celestino,

Elizete Cardoso,

Valery

Hortência

Martins,
Santos

Fregolente,

e muitos

conhecida,

em que se demonstra
que as forças cegas do amor não excedem à sublimidade dos sentimentos maternos. Na adaptação de Gilda Abreu, trata-se de um jovem
enjeitado

e

A organização

geral

da

Internacional

feita diretamente pelo presidente e pelo
tesoureiro da nova empresa brasileira,
respectivamente Rubens Tramonte e Erdi
Cunha, os produtores do primeiro filme
fluminense. A novel organização da Em-

Beatriz Consuelo é Ângela em «Dentro da Vida»

presa Industrial Brasileira, sob a direção
do técnico francês A. Bonfanti, situada
na rua Farani, tem a seu cargo o serviço
de copiagem, gravação e do acabamento
técnico do filme.
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tros. Inteiramente produzido pela PROARTE
Filmoteca Cultural, administração de Affonso
Campiglia. A história é baseada numa lenda
universalmente

:l^^MMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMlMmMmm^Ê'

WmmmW&mp&i^

Ê !

MmmMtmÊÊmÈÈÊví

_¦_

" " ¦ '¦

"^^^'¦is!HBWh________I
'ítT??!W____x^^^5Íf^«;#ís*^^*^_»ra

-áaSxí : p^^wwièft^^íí .

criado

pelo cura da aldeia, que,
apaixonado desde a infância por uma irrequieta
filha de senhores feudais, não titubeia ante seus
caprichos.
Virgem,

Por

a quem
o áureo

ela,

furta,

devota

no

altar

toda

a fé

da

própria
e amor sa-

coração, salvando-se somente
grado,
por um milagroso perdão da represália popular.
Com os duetos de Gilda e Vicente, as canções
mais conhecidas do célebre criador de "O Ébrio"
este filme está fadado a um novo sucesso de bi._ ..-,,...,
. lheteria*--í -~ ..
..j****^***

ílelmício Fróis ao lado de Silésio Renato >ão
os dois principais atores do filme fluminense

Dayse

é Marta, em «Dentro da Vida»
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CONSAGRAÇÃO DE ROSSEN
Robert Rossen está no cinema desde 1939. Então, depois de vencer como teatrólogo, começou a
escrever uma sórie de cenários que em pouco o colocou entre os melhores escritores cinematográficos de Hollywood: «Mulher Marcada». «Esquecer, nunca!», «O Lobo do Mar», «Revolta», «t/ma
Canção para Você», «Um Passeio ao Sol», etc. Em 1947, aos trinta-e-nove anos de idade, Rossen,
apareceu-nos também como diretor cm «Corno o Alma», que tinha cenário seu. E o filme foi suficicntemente bom para dar-lhe um lugar destacado entre os mais promissores cineastas dos Estados Unidos. Ninguém, entretanto, esperava que êle recebesse o prêmio máximo de HkJlywood o
disputado «Oscar», da Academia.- já com o seu terceiro trabalho diretorial — ainda mais quando
se "levava em consideração o segundo. «Johnny 0'Clock», que não passava de um modesto drama de
traição e violência.
#

como é do conhecimento geral. Robert Rossen foi premiado pela Acader.-da. ainda
há pouco, pelo melhor filme de 1940: «All the King's Men». E. mesmo antes de receber o «Oscar»,
já era o homem da hora em Hollywood, tendo tantos filmes programados que não poderá déácansar tão cedo.
No entanto,

• «Al the King's Men» tem por base um romance de Robert Penn Warren, premiado com o íq.7, moso troféu Pulitzer há alguns anos, que trata da fabulosa carreira de Huey Long, um demagogo
'sulista
que estava a ponto de conquistar a presidência dos Estados Unidos quando foi assassinado.
Long já inspirou uns seis romances e diversas biografias — inclusive um romance, «A Lion is in
the Streets», de Adria Locke Langley, que JamesCagney comprou com a intenção de levar à tela.
O tema, portanto, é interessante — e mesmo um pouco ousado nos tempos corvardes em que vivemos. Para dar a seu filme um ar de autenticidade, Robert Rossen adotou o método semi-documentário. Escolheu a. cidade de Stockton, na Califórnia, como cenário, e deu diversos papéis importantes a cidadãos locais que nunca tinham visto uma câmera. O papel principal, entretanto, /oi
dado a Broderick Crawford, um bom ator. que vinha sendo desperdiçado em filmes desinteressantes. (Crawford criou o papel de «Lennie». em «Of Mice an Men», no palco). E. evidentemente,
Rossen acertou na escolha: depois dè ter sido consaagrado pela crítica, Crawford também recebeu
um prêmio da Academia. E outro prêmio foi dado à coadjuvante Mercedes McCambridge, uma estreante vinda do rádio.
No dizer do crítico de «Time», «All the King's Men» é «a melhor das recentes tentativas de
Hollywood de misturai- os estilos de estjdio e documentário». O filme está repleto de situações foscinantes: «tomadas melodramáticas de churrascos de campanha política, «marches aux fís.mbeaux»,
arengas legislativas e acordos políticos feitos as escondidas. A personagem principal, um idealista
do interior que se torna num governo estadual de um homem só, é Willie Stark, de coração duro o
exterior suave. A história de sua vida é contada em incidentes dramáticos desencontrados, que dão
ao filme um curioso estilo — «Stark» no campo de futebol, «Stark» discursando para uma multidão
de feira, «Stark» fazendo pressão sôôbre os legisladores. «Stark»- posando para os fotógrafos com
a sua família, com a qual não se dá. A:* pequenas cenas desconexas penetram pelos olhos com o
impacto repetitivo de postes de telégrafo,,vistos de um trem ligeiro, e fazem com aue a
personagem principal entranhe-se bem em nosso cérebro; O cenário capta tanto da vitalidade e do fogo da
política demagógica que ó uma pena usar também alguns materiais demasiado familiares».
Mais adiante, diz «Time»: «Robert Rossen, em seu esforço para evitar que «Stark» seja um íaesimile do falecido Huey Long. muitas vezes transforma a personagem num homem descolorido,
sem o encanto político de um favorito do povo» (...), uma espécie de meio-termo «entre um
professor e um «gangster». Mas quando Crawford tem liberdade em seu
papel, realiza algumas cenas
notáveis...»
«A técnica revolucionária, que o diretor Rossen
parece ter tirado dos modernos diretores italianos, deu ao filme vitalidade e força. « que foi feito ao ar livre
em todas as espécies ae tempo
o filme sugere de maneira venossímil a passagem do tempo simplesmente
porque não há duas cenas
que tenham o mesmo céu ou a mesma luz. A câmera, muitas vezes
percorrendo a carreira de
«Stark» como uma • mãe amantíssima a procurar o filho numa multidão,
revela uma porção de'coi
sas imprevisíveis e realísticas. De vez em quando, o diretor Rossen mete-se
ativamente muna cena
como se, à maneira de Rossellini, fosse improvisa.-do o cenário no momento.
«Time» também destaca o trabalho de Mercedes McCambridge,
que «espalha uma pequena togueira através de suas cenas e rouba-as todas». Em «New Republic», Robert Hatch
acusa a estreante de «apanhar moscas» para chamar a atenção. A verdade é
que ela o conseguiu.
Hatch, aliás, é outro entusiasta do filme de Rosen - e, principalmente,
de Broderick Crawfo-d
O crítico só achou pequenas falhas na criação do ator, e termina o seu artigo
dizendo que os de
mais atores - Miss McCambridge, John Irela:_d, Jeanne Dru, Shepperd Strudwick
Katherine War
ren, etc. - «são admiràvelmente dirigidos e evidentemente trabalham com uma
conviceãi e «Ji«
dade pessoais bastante raras no cinema. Se não adequados, isso não é dito em
sentido pejorat.-o
mas porque ó tudo o que podem ser na soberba tragédia de Crawford, de auto-corrupção
e ruira»'
A.
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The Restless Age", tema que se relaciona com a juventude norte-americana
que estuda nas Escolas Superiores, será
a próxima película a ser produzida pela
empresa Filmakers, para distribuição da
RKO-Radio. O argumento baseia-se numa
história original de Malvin Wald, que é
um dos membros da referida empresa
dirigida por Ida Lupino e Colher Young,
"The Restless Age" será precedida por
"Loviúg Cup", no programa de produção
da referida empresa.
"Loving Cup" começará a ser
produzida logo que a Filmakers termine a sua
primeira película para a RKO-Radio,
"Outrage", cujos
papéis principais foram
confiados a Mala Pówers c Tod Andrews.
Ida Lupino está dirigindo essa produção.
A heroína de "The Restless Age" será
escolhida por Ida Lupino, Collier Young
e Malvin Wald entre milhares e milhares
de possíveis candidatas que atualmente
estão estudando nas Escolas Superiores
dos Estados Unidos.
De acordo com os planos atuais, "The
Restless Age" começará a ser rodada nos
princípios do verão deste ano.

Edith Head, a famosa figurinista da
Paramòunt, foi cedida à RKO-Radio, para
fazer os vestidos que Bette Davis vai
apresentar na película "The Story of a
Divorce". O guarda-roupa da artista constara de 15 trajes, de épocas diferentes,
dos últimos 20 arfbs, e mais 12 vestidos
modernos.
Depois de sua excelente interpretação
em "Carriage Entrance", filme da RKO,
o eminente ator Rasil Ruysdael foi contratado para fazer um papel ainda mais
importante, em "Alias Mike Fury", cujo
elenco inclui Victor Mature, Terry Moore
e William Bendix.
Basil desempenhará o papel de um
juiz
federal que preside o julgamento
para
deportação de Mature, jogador de segunda
classe.
Antes de entrar para o cinema, Ruysdael
teve uma longa carreira como baixo do
Metropolitan Opera House de New York
e como um dos mais acatados anunciadores de rádio.
Ted Tetzlaff vai dirigir essa
produção
de Warren Duff.

Dennis 0'Keefe obteve o mais importante papel de sua carreira, ao lado
de
Jane
e Lizabeth Scott, na dramaÇreer
tica História
em que uma mulher que
se acha em situação especial, com
liberdade condicional. "The Wall
Out-side"
é um título provisório.
0'Keefe tem o desempenho de
um valente redator de um
jornal que, no seu
mister de periodista, tratando
com a
Junta de Perdões, acaba se
apaixonando
por Jane Greer, a qual deseja começar
vida nova e regenerar-se.
Lizabeth Scott
^ uma jovem
que tem a tarefa de fazer
com que se cumpram
os dispositivos da
iei, e cria complicações.
0'Keefe fêz há pouco duas
grandes
fitas, "The Eagle and the Hawk", da Paramount, e "Abandoned", da Universal.
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HOLLYWOOD, março — Como acontece todos
os anos, no mês de março, a Academia de Cíências e Artes Cinematográficas de Hollywood
reuniu os seus membros, pela 22» vez, para
laurear os "melhores" de 1949.
Olivia de Havilland, a escolha popular por
unanimidade, foi presenteada com o "Oscar"
(Prêmio de uma Estatueta de Ouro), pelo melhor
desempenho por uma atriz, na produção de
William Wylsr "Tarde de mais", sendo que
este grande filme da Paramount também reccbeu cinco das estatuetas.
Miss de Havilland também ganhou o prêmio
como a Melhor Atriz do Ano erh 1946, pelo seu
grande desempenho no filme "Só resta uma lágrima" (To Each His Own). Agora, Miss de
Havilland, automaticamente, passa a pertencer
a um seleto círculo de atrizes que, por duas
vezes, foram premiadas por desempenhos superiores. Somente duas outras atrizes possuem
a honra desta enorme distinção, a qual em
Hollywood é o supremo reconhecimento a uma
grande atriz.
"Tarde de mais" foi
presenteado com os seguintes . prêmios, pelas qualidades enumeradas
a seguir, as quais foram consideradas as "melhores": Melhor Composição Musical para um
filme dramático, Aaron Copland; Direção Artística para um filme em branco e preto, Harry
Horner e John Meehan; Decoração do "Set"
para uma produção em branca e preto, Emile
Kuri; Desenho de Roupas para uma produção
em branco e preto, Edith Head e Gile Steele.
Um dos grandiosos momentos da apresentação
anual de prêmios, diante de uma brilhante audiência de mais de 3.000 pessoas, foi quando
Charles Brackett, presidente da Academia, anunciou a conquista de um prêmio especial para
Cecil B. De Millé, "por trinta e sete anos dq
liderança pioneira nos filmes de cinema". Ciassificando o sr. De Mille como o "Próprio Sr.
Espetáculo", o sr. Brackett dissertou maravilhosamente sobre as conquistas e contribuições
de De Mille à arte e ciência cinematográficas,
desde o seu primeiro filme, "Amor de índia"
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grar^Tproduçâo, "The Greatest Show on Éarth"
(ainda sem título em português), a estatueta

f0Í"Ar^ÊÊffS^Ê^^^WL De MÜI"'

gpnde^^^^^The Kinpf's Mp) apresentou-se d^||j^^^%uizes #a Acadelua carresado de lauréis, sendo classificado "o melhor
filme do ano^^^|^^S^^píSRobert Ross n,
para a Colurn.bia, foi estreada m Nova York,
nos últimos ¦ meses do ano passado, e imedialamente prjfpbou a mais ontusfetica reação
no público üna>crítica, send|aK&»ada, em dezembro,
lhor .'película do ano", pelo Círculo de C
>s de Nova YcHJBue também
conferiu a Broderick Crowford ' o prêmio üo
"O melhor
Logo depois a Associação dos ^^pdq^no".
Críticos de Cinema de São Francisco, os corrieíSpondenteS; estrangeiros em Hollywood e a Imprensa Associada conferiam a "A
grande ilusão" e ao seu intérprete principal,
Broderick Crawford, a mesma classificação de
"os melhores
do ano". A severa revista "Time"
"...
escrevia:
é a melhor das experiências de
Hollywood êsté4 ataque aos demagogos''. ' 'Photoplay" concedia-lhe uma medalha e "Life"
abria cinco páginas pára comentar o sucesso
incomparável desse grande espetáculo. E assim
toda a imprensa americana, E não tardou que
a Academia &g Hollywood confirmasse tudo,
atribuindo ao, filme a classificação de "o melhor do ano"||Bròderick Crawford, "o melhor
ator"; Mercedes McCambridgè, "a melhor coadjuvante", todos figurantes do mesmo filme.
"A
grande ilusão" foi produzido e dirigido por
Robert Rossen, segundo a célebre • novela de
Robert Penn Warren, "Ali The King's Men",
que venceu o prêmio Pulitzer.
Isso sem contar com os, prêmios conferidos
aos artistas individualmente, >; como foi o caso
de Broderick Crawford é 'Mercedes .JVTcCambridg... a Robert Rossen como pro^itoi:<. diretor
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(Especial para A CENA)
e autor do "screen-play", e a outros cooperadores.
Fred Astaire, o qual co-estrela com Betty
Hutton em "Nasci para dançar" (Lefs Dance),
próxima distribuição em tecnicolor da Paramount, também foi agraciado com um prêmio
especial. Fred ganhou um "Oscar" pela sua
arte especial, a qual tem trazido tanto deleite
aos espectadores, e ao mesmo tempo tem elevado o padrão de todos os filmes musicais.
O prêmio foi, também, oferecido como apreciação às suas contribuições técnicas, as quais são
consideradas vitais para este tipo de filme.
A Paramount - também recebeu dois prêmios
por mérito superior no campo científico e técnico "por feitos importantes ao progresso da
indústria cinematográfica". Um destes prêmios
foi presenteado a Loren L. Ryder, Bruce H.
Denny, Robert Carr e ao pessoal dos Departamentos de Som da Paramount, pelo desenvolvimento e aplicação do Tocador-de-Volta Supersônico e Sistema de Alto-Falante Público. O
tocador de volta supersônico transmite instruções, música e tempo aos atores, os quais
ficam equipados com um receptor escondido
do tamanho de um botão, e que é ao mesmo
tempo um "Play-Back" e Sistema de AltoFalante Público. O outro prêmio foi entregue
ao dr. Charles R. Daily, Steve Csillag e aos
Departamentos de Engenharia, Editorial e Musical da Paramount, por um novo método de
precisão de computar movimentos variáveis de
tempos musicais. Este mecanismo é usado durante a gravação de discos a fim de auxiliar
a combinação de música à ação fotografada
previamente, tornando, por conseguinte, uma
coisa fácil e rápida, uma tarefa que, anteriormente, era muito trabalhosa e gastava um
tempo enorme para ser realizada.
Pela melhor conquista no ramo de filmes de
curta duração (shorts). o prêmio .foi dado à
produção da Paramount "Ninfas... numa piscina de luxo' (Aquatic House-Party), uma produção esportiva de Grantland Rice produzida
por Jack Eaton.
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A sra. Cecil B. de Mlíle; recebe, por seu esposo, o prêmio
e.ue lhe foi conferido, o a uai não pôde receber pessoalmente

pela
Olivia de Havilland recebe o seu secundo «Oscar»,Wyler.
sua performance em «Tarde Demais», de William
Ao seu lado, James Stewart, que lhe entregou a estatueta
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Robert Rossen, produtor, cenarista ,e diretor de «A Cirande Ilusão»,
tem nas mãos o famoso «Oscar» oue foi atribuído àquele filme.
como sendo o «melhor do ano»
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Broderick Crawford. o melhor ator do ano. e Mercedes McCambridge, a
melhor coadjuvante, numa cena do filme «A Grande Ilusão», extraído
do romance de R. P. Warren, aue Já havia ganho o prêmio Pullitzer
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Cole Pórter^ substituindo Aaron Cerdand, recebe em seus
iuffar,
o prêmio pela melhor partitura para filme dramático,
. ' das xmaos de'Iiiiis: Xisptohe, chefe do Departamento
Musical da Paramount
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*>('!! B. üe Mille. produtor-diretor, recebeu um prêmio ekpftciàié por
37 anos de liderança -pioneira no ramo de filmes cinematográficos. Por
estar ausentei de Hollywood, sua esposa recebeu o prêmio em seu lugar
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Broderick Crawford o Bobert Bossen não escondem sua satisfação pelos
r^êmios recebidos. -Tanto o ator como o diretor estão co atentíssimos
com a decisão da Academia.xE note-se due muitas publicações americanas estão de pleno acordo
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Hale, é fotografada oferee Harry Horner. oup foram
diretores artísticos. »>o
Demais»
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A atriz'-.cinematográfica Barbara
cendo os «Oscars» a tfohn Meehan
premiaflos como os-melhores
filme «Tarde
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JDalila vê chegado o grande momento oue ela de—
scjaria. à
transe,
todo
evitar.
«Oue
prazer
sente você em contemplar um homem cego, dando
fcropeções em tudo?» — pergunta
ela ao
Saran.
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Sansão surge numa porta, com o busto nu e unia
tanga de pele de carneiro. Fortes correntes ligam seus
pés ã cintura. Ante os gritos da assistência, o prisioneiro mostra-se temeroso como uma fera acuada.
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San«ão estende os braços, à proeura de um ponto
de apoio. Além da cegueira, as correntes tolhem
seus movimentos, impedindo-o auase de andar, lias
e camarotes.
tribunas
frenéticos.
gritos
partem
.77

Auôe. perversos,
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demasiada para
Sansão.
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USiila treme ante o brutal espetáculo aue -»e de. senrola ante os seus olhos. Não podendo por mais
tempo controlar seus movimentos, levanta-se « diz
ao Saran:'— «Eu vou ao encontro de Sansão!»

IJm murmúrio percorre a multidão auando o vulto
impressionante
e sedutor
Dalila
se encaminha
de
para a arena, aproximando-se do aniauilado Sansão.
O murmúrio não tarda a se transformar em rugido.

Com muito esforço, Sansão se desvencilha da rede
aue o estava prendendo Ao tenta» levántar-se, ou^e
Dalila dizer: <»Devia íerir-te, amor, para oue todos
odeio.
Perdoa-me
julgassem
aue te
por tudo!»

k

T
.k
•k

Sansão
éegurã,
Dalila
o chicote aúê
Agarrando
é conduzido até ao alto da escadaria do — templo.
meus
— «Acompanha-me Sansão . — diz Dalila
fé em mim».
te esperando. Tenha
estão
braços
k^i

ELENCO:
HEDDY LAMARR * VICTOR MATURE
Angela Lansbury * George Sanders
Henry Wiiçoxori * Moníe Blue
e milhares de extras

— «Impioro-tê
aue me conduzas até 5U colunas
mestras cue sustentam o temido» — diz Sansão
com angústia nal voz.>Num misto de ternura -> ierror, Dalila atende às súplicas do infeliz
Sansão.

"entre
Sansão posta-se sozinho
duas das principais
colunas
do templo.
figura majestosa
Sua
readcuire. como por encanto, todo o seu antigo poder»
O gigante cego apalpa as sólidas colunas de pedra.
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Música de Victor Young
Técnicolor de Natalie Kalmus
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Filme da Paramòunt
Direção de CECIL B. DE MILLE

(Exclusividade de A CENA)
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Da cadeia para um hospital de
psiquiatria * Um casamento
*k Preso
qye durou seis semanas
em companhia da ex-espôsa do
maestro Tommy Dorsey * Duas
hipóteses ir A sua volta ao cinenia em Please believe mer
De ANTONIO ROCHA

"Please BelieveMe'''
^íJoaI ^\ T"'™
^
há de notar cm sua nèlson u
l

" Voltu dc Robert Walkcr,
° observ«*' indubitavelmente

"A """"^
poU „»«, «speco de p,-e„e»p„ç™
^otla a:°suft
SUa
ft*ce
Eis como se exprimiu nm
desapareceu.
la
"oss<\ amiS?
Estados unidos. p>, 'vo""
recentemente
pegado
dos
10 f 0Sttn m'to<
P««s Bob, desde m,e ,nf„ rt„
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hospital onde esteve internado por vários meses, só tem recebido elogios e palavras de incentivo da imprensa americana, de quem antes
só recebera críticas. "Viver é transformar-se; porém, há mudanças
radicais que deslumbram
e desconcertam c em cinematografia
mundo fantástico de papelão e ouro, de sombras e de milagres de
luz — as coisas e as pessoas passam em torvelinho."
Se hoje há escândalos, há muitos anos já os havia, também; é, aliás,
costumavam acarretar conseqências nada agradáveis, como aconteceu
com Fatty Arbuckle, rival de Chaplin, qiw faleceu de desgosto algum
tempo após um escândalo. Atualmente as pedras de escândalo de
Hollywood são, na maioria, constituídas por evas e Ingrid e Rita
estão vencendo o páreo com vários corpos de luz"... Mas, como a vida
na "Cidade do faz-de-conta" passa em torvelinho é provável que dentro
de um lustro nem. mais nos lembremos dos escândalos e escandalosos
de hoje... Em grande parte as histórias saídas da niecã do cinenin
são truques publicitários, por isso ao termos notícia do caso Robert
Walker, fomos presas de um certo ceticismo (por quê negar?), mas
folheando uma Modern Screen, lemos na coluna de mexericos o seguinte,
(Cont, na pág:. 2o)

I

eis ^m^^^^^S^^^^^mm
Mmí§^^^^^9^^êy^^m\

Mk\\

* í , :>^A$?WÊm~^^^

Casará

de

novo? . Depois de dois casamentos oue
é o caso de assim perguntarmos
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I Rita Wayworth teve como
| primeiro marido E. Judson, 22
anos mais velho do que ela. O
segundo foi o gênio Orson
l Welles, e finalmente assombrou
o mundo com o seu terceiro casamento, unindo-se ¦ ao príncipe
1 mulçumano Aly Khan.
mmim^maymismm^msii^símmmmm^m^^m

Marguerite Chapman, que tem '
lm68 de altura, já foi telefonista, secretária de um médico
e modelo em uma casa de
jmodas em Nova York. E' casada com Bentley Ryan, jovem
advogado de Hollywood.

Tyrone Power nasceu em Cincinnati, Ohio, em 5 de
maio de 1914. Descende de uma família de atores ilustrês. Seu avô foi o maior ator dramático da Irlanda;
seu pai o mais famoso dos palcos americanos na sua
época e "astro" do cinema mudo., e sua mãe conhecidíssima na América e na Europa como atriz. Começou
no palco. Depois de muito se esforçar, conseguiu * ser
incluído na Companhia de Katarine Cornell, em Nova
York, onde. foi notado por um agente cinematográficaSubmetido a um teste, este foi visto per Darryl F. Zanuck, que nem por um momento duvidou de seu futuro.
Contratado pela 20th Century-Fox, estreou em "Dormitórios para moças". Teve um papel em "Mulheres enamoradas", mas foi em "Lloyds de Londres" que consagrou definitivamente sua carreira, cinematográfica. E
daí para o sucesso. Tem feito vários filmes de grande .
projeção e sua popularidade no Brasil é muito grande.
Serviu na guerra, no Corpo de Fuzileiros Navais. Divorciado de Annabela, atualmente é casado com Linda
Christian.
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William Holden é considerado
hoje ym dos
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mais prestigiados galãs
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jovens de Hollywood
Sua maior ambição no cinema
era representar c
papel de vilão. Holden acaba de
realizar o se u
fmlhàmtÊL ^fSIhb
grande sonho, pois o diretor Rudolph
Mate re/^B«ltt9fll
solveu confiar-lhe um difícil
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Pagado tenebroso" (The
Película
dark past)
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ENQUÊ TE DE
CENA" E™ I RE
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"QUAIS

OS

MELHORES

DE

1949"?
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(TERCEIRA
FILMES

(em

preto

e

hranço)

1? "Na Cova das Serpentes"
29 "Hamlet"
3«?
"Adúltera"
49
"Belinda"
'.
59 "No Boulevard do Crime"

19
29
39
49
59

REVELAÇÃO
18 votos
16
15 "
13
10

FILMES
"Os Sapatinhos
"As Aventuras deVermelhos" .
Don Juan"
"Os Três Mosqueteiros"
"Festim Diabólico"
.
"Numa Ilha com
Você^
"Atavismo"
"Raízes de Paixão"

APURAÇÃO)
19
o!
3?
49
59

Cecile Aubry ("Anjo Perverso")
27
votos
R°Pan ("Ninguém Crê em Mim" e "O Invencível")
22
5^5?
Cathy O' Donell ("Amarga Esperança")
10
Janet Leigh ("Ato de Violência")
»
9
.
Simone Signoret ("Escravas do Amor")
6

(Coloridos)

CINEMA
40 votos
19
"
"
"
"
4

19
29
39
49
59

"Caminhos
"Escrava
"Pinguinho
"Obrigado
"Também

Laurence Olivier ("Hamlet")
.
Gerard Prillipe ("Adúltera")
...'....'
Errol Flynn ("Aventuras de Don Juan") ..'.'."
Jean Louis Barrault ("No Boulevard do Crime")
Robert Ryan ("Punhos de eampeão")

33 votos
22 "
13
"
"

Olivia de. Havilland ("Na Cova das Serpentes") ...
Jane Wyman ("Belinda")
Micheline Presle ("Adúltera")
*
".'.'.""."
Barbara Stan wyck ("A Vida Por Üm' Fio")
Anna Magnani ("O Grito da Carne" e "Angelina Den ")
Ingrid Bergman ("Arco do Triunfo")

52 votos
18
"
"
"
"

COADJUVANTE MASCULINO
19
29
39
49
59

Walter Huston ("O Tesouro da Sierra Madre")
Robert Douglas ("Aventuras de Don Juan") .
Mareei Dalio ("Escravas do Amor") ..
Edmond 0'Brien ("Piedade Homicida")
Pedro Armendariz ("Domínio de Bárbaros")
John Dali ("Festim Diabólico")
Everett Sloanne
Montgomery Clift ("Rio Vermelho")
...'.'.
Orson Welles ("0 Favorito dos Bórgia")
Edward G. Robinson ("Paixões em Fúria") ...

45 votos
15
4
"
:»
"
"
"
"
"

COADJUVANTE FEMININO
19
29
39
49
59

Claire Trevor ("Paixões em Fúria")
Celeste Holm ("Na Cova das Serpentes")
Mary Astor ("Ato de Violência")
Agnes Moorehead ("Belinda")
Eileen Herlie ("Hamlet")

do Sul"
in
vntni
Isaura"
»
20
•
de Gente"
•
Doutor"
.'.'
"*'"'}
ja
"
Somos Irmãos"
6

....

52 votos
13 "
6
5
4

19 J Grande Otelo ("Também Somos Irmãos")
.-'..;
33 votos
»
) Anselmo Duarte (Diversos)
33
29 Rodolfo Mayer ("O Homem Que Passa")
'..
10
fc»
9
39 I Graça Melo ("Terra Violenta" e "Escrava Isaura")
"
"
1 Paulo Maurício ("Vendaval Maravilhoso") ...
9
49 Roberto Acácio ("Caminhos do Sul")
¦¦¦•¦#
("Este Mundo é um Pandeiro" e "C. do Barulho") 2
59 1[Oscarito
Cláudio Nonelli ("Caminhos do Sul")
"!
2
".•
I Cyl Farney ("A Escrava Isaura")
. . .
2
ATRIZES
19
29
39
49
59

Tônia Carrero ("Caminhos do Sul")
...
Vera Nunes ("Uma Luz na Estrada, "Também
"Pinguinho
Irmãos" e
de Gente")
Fada Santoro ("A Escrava Isaura")
Isabel de Barros ("Pinguinho de Gente")
Maria Delia Costa ("Caminhos do Sul")

19

John Huston ("0 Tesouro da Sierra Madre")
Claude Autant Lara ("Adúltera")
29 j Anatole Litvak ("Na Cova das Serpentes" e "A Vida Por
Um
Fio")
Mareei Carne ("No Boulevard do Crime" e "Ós Vi39 Á sitantes da Noite")
I Laurence Olivier ("Hamlet")
49 Alfred Hitchcock ("Fetim Diabólico")
59 Robert Wise ("Punhos de Campeão")

19 Fernando de Barros ("Caminhos do Sul")
29 Gilda de Abreu ("Pinguinho de Gente")
39}Moacyr Fenelon ("O Homem Que Passa") ........
I Eurides Ramos ("A Escrava Isaura")
49 José Carlos Burle ("Também Somos Irmãos")
59 Alberto Pieralise ("Uma Luz na Estrada")

Milton Krasner ("Punhos de Campeão")
Ted McCord ("Belinda" e "O Tes. de Sierra Madre")
Joe McDonald ("Céu Amarelo")
•
Roger Hubert ("Além da Vida") . ..
49
Desmond Dickson ("Hamlet")
rSol
Polito ("A Vida Por Um Fio")
59 Armand Thirard ("Anjo Perverso")
Figueirôa ("Enamorada")

19 Hélio Barroso Neto ("Caminhos do Sul" e "Escrava Isaura") 86 votos
29 Sewerin Steinwnnel ("Uma Luz na Estrada")
5
»
39 J Salomão Sciliar ("Caminhos do Sul'')
1
» ".
IRoberto Mirili ("O Homem Que Passa")
1
19
29

15

39
49

"

10
10
"

" \

39 votos
25 "
"
"
"
"
"
"
"
"
"

36 votos
17 "
"
"
"
"
"
4

REVELAÇÃO

MASCULINA
Farley Granger ("Festim Diabólico" e "Amarga Esperança")
Montgomery Clift ("Perdidos na Tormenta" e "R. Vermelho)
John. Derek ("O Crime Não Compensa")
Alf Kjelin ("A Tortura de Um Desejo")
Bob Driscoll ("Ninguém Crê em Mim)

44 votos
"
20
13
"
13
"
8
"
5

FOTÓGRAFOS

18 votos
15

FOTÓGRAFOS
19
29
39

asa

PARTITURAS

PARTITURAS
19 Alfred Newman ("Na Cova das Serpentes" e "Céu Amarelo")
29 Max Steiner ("Belinda", "D. Juan" e "O Tes. Sierra Madre")
39 I William Walton ("Hamlet")
Miklos Rosza ("Madame Bovary")
f Giuseppe Rosati ("Obsessão")
49- Brian Easdale ("Os Sapatinhos Vermelhos")
C. Bakaleinikoff ("Punhos de Campeão")
Bronislau
Kaper ("Ato de Violência")
59 J} Leo Forbstein
1 René Cloerec ("Adúltera")
'.
'.['.
Dimitri Tiomkim ("Rio Vermelho" e "O Invencível") . .

05 votos
Somos
20
17
15
»
14

DIRETORES

DIRETORES

19
29
39
49
.59

'•

ATORES

ATRIZES
19
29
39 I
1
49
59.

NACIONAL
FILMES

ATORES
19
29
39
49
59

FEMININA

24 votos
22 "
12 "
"
"

Condordo Donicelli ("Iracema")
34
votos
Walter Schultz Porto Alegre ("Uma Luz na Estrada" e
"Caminhos do Sul")
»
15
Radamés Gnatalli ("A Escrava Isaura") ........]...[.. 9
"
"
O. Lorenzo ("Vendaval Maravilhoso")
2
CARTAS

QUE

CONCORRERAM

NESTA

APURAÇÃO

Milton Navarro Gonzalez — S. Paulo; Abi Detcher — DF • Lui
Carlos Palmeira — Porto Alegre, R.G.S.; Ruth P. Lopes - D.F;:
ML. Figueiredo — DF.; Aluízio Raposo — D.F..; Carlos A.
Adelmar Linhares — Salvador, Bahia; Rogério Costa Rodrigues — Mello;
DF •
Eugênio Venâncio da Costa — D.F. ; Nelson Moura — D.F.
Roberto
;
Mário da Silva e Santos — D.F.; Carlos Eduardo Castanheiro —' S.
Gabriel, RGS; Josué S. da Silva — S. Paulo; Norma Matoso Bittencourt — D.F.; Dirce Campos Morais — Niterói, E. Rio; Antônio Alvarez Parada — Macaé, E. Rio; Maria Machado — D.F.
Dorival A
Delia Togna — Novo Horizonte, S.P. ; Maria Luiza Brito —; D.F.; Zraz
de Andrade — D.F.; John Camilo Pabst — S. Paulo, Cant.; Adrião
R. de Morais_ — S. Paulo; Wiebke Pabst — S. Paulo; Luiz Bento —
S. Paulo; João Bento — S. Paulo; Leda Borges Garcia— Bom Jesus de
Itarjapoana, E. Rio; Louis Maurice Goedhart — S. Paulo; Dino Preti
— S. Paulo; Noemy Nesseroba — Petropolis,
E. Rio; Randolfo de Almeida — S. Paulo; Flamarion de Oliveira — S. Paulo; Otávio Ferreira
dos Santos — D.F. ; Dario Hauer — D.F.; Maria de Lourdes — S.
Paulo; José Penteado — S. Paulo; Benedito Carvalho — S. Paulo;
Mllas Roberg —- S. Paulo; Domingos Oliveira — D.F.; Jair de Morais
José Brisilara Martins —
Alegre, R.G.S.;
.s-,Paul0;
UCarly
,r Z~
— Petropolis, E. Rio; Álvaro dePorto
Kreischer
— S. Paulo;
Mova
Rafael Fernandes — Santos, S.P.; Eunice de Menezes — S. Paulo; Eivira dos Santos — S. Paulo; Carlos Roberto — S. Paulo; Osvaldo
Rebelo —^S. Paulo; Etelvira de Souza — D.F. ; Amauri Aguiar de Castro
Roxo — S. Paulo; Paulo Costa Rodrigues — D.F. ; Paulo P. Nunes —
Porto Alegre, R.G.S.; Joaquim de Oliveira — Campinas, S.P.; João de
Souza Guimarães — D.F.; Osni Siangola — D.F.; Maria Carmen Pena
—- Curvelo, M.G.; Marc Alcxander — S. Paulo; Sílvio Gonçalves —
Olinda, E. Rio; Custódia Fonseca — D.F.; Aroldo Morgantini — D.F. ;
Rosa Iara Frota — Porto Alegre, R.G.S. ; Marv Bono — D.F. ; F. M.
Bandeira Melo — D.F. ; ísis Manhães Palumbo*— D.F.; Carlos Alberto
da Nóbrega — D.F.; Maria da Glória Schuck — D.F.; Alcides de Carvalho — Sta. Rita do Passa Quatro, S.P.; Elza Santos da Luz — D.F. ;
Henrique Júlio Alves — D.F. ; Claudina Matoso Bittencourt — D.F.
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Cinema com luvas
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sujas
\MOHA

feíúÇi
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¦ • Também o organismo humano, aparelho delicadíssimo, não pode funcionar bem, se as suas
vários peças estiverem sujas e cheias de resíduos.
Uma das mais importantes dessas peças são
os rins, a cujas funções se acham ligados outros
órgãos da máquina humana.
A limpeza e desinfecção periódica dos rins,
feitas com os comprimidos de HELMITOL
de Bayer, garante o seu perfeito funcionamento
e resulta na saúde-atual e numa
velhice sadia e livre de achaques.
|

SE OS Rins VÃO BEH
A SAÚDE É BOA

õ

ELMITOL

'ÜfV

LIMPA

É

DESINFETA

bactericida

[
\

[ BAYERJ

OS RINS

¦ nG|

O produto preferido pelas A WÊÊÈBk
senhoras modernas para a ]«¦'¦'

\ sua HIGIENE INTIMA, .7 ^HVg
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das melhores películas de boxe
de todos os tempos. Errol Flynn,
Alexis Smith e Ward Bond (este,
do
numa caracterização notável
Corbett,
de
adversário
grande
John L,!) eram os intérpretes.
Durante os anos de guerra, fêz-se
uma pausa, aqui e ali rompida
por filmes de menor importância.
Em 1945 a United Artists distribuiu "Quando os homens são homens" (The Great John L.) que
era, justamente, a biografia do
maior adversário de Jim Corbett,
papel vivido por Gregg Mc Clure,
que tinha, para amar, Linda Darnell e Barbara Britton. Em 1946
surgiu "Assassinos" (The Killers)
que combinava em boa proporção
boxe e gangsterismo
(aliás, as
duas coisas estão intimamente ligadas nos Estados Unidos). A direção de Bobert Siodmak e a interpretação de Burt Lancaster valorizavam bastante o conto de
Ernest
Hemingway,
a
embora
maior qualidade do filme fosse o
cenário. De 1948 é "Punhos de
Ouro" (Killer McCoy), refilmagem
de "Fibra de Campeão", agora com
Mickey Booney fazendo, melhor do
que Bobert Taylor, o jovem pugilista McCoy, e mais Ann Blyth
e Brian Donlevy completando o
cast. Filme produzido pela M.G.M.
e dirigido por Boy Bowland com
inteligência, embora fazendo concessões ao público. De 48 também
é "Jornada de Agonia" (Whiplash),
que Lewis Seiller dirigiu com displicência para a Warner. Artistas:
Dane Clark, Alexis Smith e Zachary Scott. E em 1949 Wayne
Morris voltou a interpretar pugilistas no cinema em "Punhos com
Fé" (The Big Punch), orientado
pelo novato Sherry Shourds. Outrás empresas têm produzido filmes sobre o nobre esporte: a
Fox, a Universal, a Paramount, a
Bepublic, a Monogram, a Eagle- .
Lion. De uma dessas menores é a
série de peliculãs sobre o personade
história-em-quadrinhos
gem
Joe Sopapo (Joe Palooka), do desenhista americano Ham Fisher.
Joe Sopapo, que os meninos brasileiros coca-colados e gibisados conhecem tão bem quanto os pobres
meninos americanos, é interpretado no cinema pelo jovem ator
Joe
Kirkwood, e seu
manager,
Walsh pelo conhecido comediante
Leon Errol. Os. filmes, de um diretor insignificante, não são, de
to^do, maus.. .
A. história dos filmes de boxe,
de modo geral, e a história dos
filmes de boxe americanos,
particularniente, nos mostram o seguinte: condições objetivas e subjetivas permitiram
que, embora
desde o nascimento da arte cinematográfica Hollywood venha expiorando o gênero com habilidade,
somente em 1948-49 cineastas
jovens, e de gênio, interpretaram
com realismo e profundidade o
drama principal e os dramas marginais ou paralelos dos que se dedicam à profissão (não mais esporte desinteressado) de esmurrar,
Análises que não foram completas
nem totalmente corretas,
justas,
mas representaram avanço considerável (levando-se em conta serem realizadas em filmes
de fieção) sobre os filmes anteriores,
os filmes "idealistas" de 1930-1940
que, escondendo o fundamental (a
luta econômica), fantasiavam
a

vida do boxeurfv mesmo quando
se aventuravam a mostrar conseqências trágicas, ignoravam, deliberadamente as Causa^ do irisuces-T
"Dois conso de certos pugilistas.
tra uma cidade inteira", de Litvak,
foi o primeiro que, graças ao cenário sincero e atrevido de John
Wexley (mesmo assim o filme sofreu cortes da censura americana) baseado no livro de Aben
"bandaKandel, esclareceu certas
lheiras" do "negócio" do boxe...
E, apesar de * um final inconseqüente, de um amargo pessimismo,
"City for conquest" era um libelo,
"Corpo e
acertava em cheio! Já
Alma", escrito por Abraham Polonsky e dirigido por Bobert Bossen, como conteúdo e crítica social
era bem mais forte, quase panfletário sem demagogia: apontando o caminho da luta! "O -. Invencível", de Bing Lardner e Mark
Bobson, sofre um pouco do idealismo, mas sempre que pode, fere
como navalha afiada! E embora
rauita gente besta, que não en-,
tende patavina de cinema e diz
entenáfc* enxergasse em "Punhos
de Campeão", de Art Cohri e ..Robert Wise, apenas justeza, aprimoramento formalístico (justeza que
os ortodoxos chegam a censurar
por exagerada, precisa demais, prejudicando o desenvolvimento...),
o fato é que verberá fundamente,

[RKMOro///
NOMERCADO OE PERFUMES
NOVA TABELA
Essên- Extra- LoTIPOS DE
cias
tos ções
PERFUMES
10 gr. 50 gr. %
Cr$
Cr$ Cr$
.
Jasraim „Super ... 10,00 22,00 30,00
Crepe A — Super 12,00 22,00 30,00
Madeiras A — SuPer
•• 12,00 22,00 30,00
Rosa Natural —
Super
13,00 22,00 30,00
Violeta B — Super 13,00 22,00 30,00
O. Fleurs — Super 15,00 25,00 35,00
Fl. Amor — Super 15,00 25,00 35,00
Mitzko —Super ... 18,00 25,00 35,00
Arp. S — Super .. 20,00 35,00 40,00
Tabac B — Super 21,00 35,00 40,00
Tabul — Super .. 25,00 35,00 40;00
~ SuPer 25<00 35,00 40,00
S».5
Nmt N — Super .. 25,00 35,00 40,00
Cuir R — Super .. 25,00 35,00 40,00
N arcisse N — SuPfr •••••'
25'00 35,00 40,00
Pretx — Super ... 35,00 45,00 55,00
Rumores — Super 35,00 45,00 55,00
Escândalo — Su35'00 45'00 55-00
r„vfri pd'-^Tabul
GR — Super 35,00
Flor Maçã LF ... 50,00 70,00 70,00
Soupplesse LF ... 50,00 70,00 70,00
Biarntz LF
50,00 70,00 70,00
Monte Cario LF .. 50,00 70,00 70,00
Arabesque LF ... 60,00 80,00 80,00
tieno dei Campo
¦•••
60,00 80,00 80,00
r}f.
30-00 80,00
rr°im.? lF
Violette
Feuilles LF60<00
85,00 105,00 105,00
La Rose Rougea85,00 105,00 105,00
ntreLF ••
Despesas
Reembôl6,00
6,00
6,00
^°
Não aceitamos pedidos menores
de
CrS 100,00. Os perfumes marcados
LF são legítimos franceses
Vendas pelo REEMBOLSO
POSTAL

I FEIRA OfiS ESSÊNCIAS
Av. Marechal Floriano, 67
Sob. — Rio DE JANEIRO
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"lindamente"

como diria o Àíex,
o estado atual dó boxe, como já
disse atrás, transformado de esporte nobre em rico negócio...
negócio que ! traz consigo toda esde
crapulagem,
pécie
golpismo, •
traição, desconfiança, banditismo,
enfim, reflexo muito fiel de uni
regime político-social já definido
como podre e irremediavelmente
condenado á morte!
Resumindo: é nos Estados Unidos
que o boxe é praticado à grande.
0 cinema ianque, depois de falsificar durante anos a verdade, ültimamente, graças ao esforço conjunto de escritores, realizadores e
artistas conscientes, tem procurado
penitenciara-se, apresentando filmes
até certo ponto honestos c corajosos que desvendam as tragicômicas aventuras dos carreiristas
do ring.
Dá interação dialética
entre idéia e linguagem nasce o
bom cinema. Os filmes "Corpo e
Alma", "O Invencível" e "Punhos
PARAAWENTAR O CABELLO
,de Campeão" se enquadram neste
conceito.
Expressando-se corretaPRODUCTÒ VEOETAL^*
NAO GORDUROSO
mente, expõem a situação real do
Nova formulo garantida pelo
boxe na América do Norte. Eis
LAB. "XAMBÚ" - R. Souza Dontas. 23 • Rio
Atendemos podidos • REEMBOLSO POSTAL porque merecem ser vistos e eitados sempre com admiração e
seriedade.

I Dorescé^sdôh^l

^SR
Ioda*05
¦v**

graça a %

EM DEFESA DE ROBERT WALKER
(Cont. da pág. 21)
que pedimos vênia transcrever: "O casamento de Robert Walker-Barbara Ford foi curto e triste. Casaram-se impetuosamente e seis semanas depois Barbara arrumou as malas e se retirou
para casa de
seus pais, o diretor John Ford e sua adorável esposa Mary."
Mais adiante dizia ainda que êle achava que a imprensa nada tinha
a ver côm a sua vida particular e até dizia que parte de sua desgraça
era devida aos jornais. Mas, no entanto, estava continuamente a dar
motivos para critícias, como, por exemplo, casando-se com uma camisa
de xadrez. Foi aí que tivemos a certeza de que êle estava realmente
em apuros. Mas devia haver uma razão. Por quê? Achamos os
por quês,
pois são diversos. Abaixo segue a verdade. Vocês lerão a história e
esperamos que antes de atirar a primeira pedra pensem no que muito
justamente escreveu Victor Hugo: "Procuro compreender, a fim de
perdoar".
PR Ê S O
Enquanto trabalhava em "One touch of Venus", Bob foi considerado
por seus amigos como um novo homem e a causa desta brusca transformação era Barbara. Como todos nós, simples seres humanos, somos
presas algumas vezes de impulsos, não podemos explicar porque certa
vez, depois de uma cena, se dirigifi apressadamente para o telefone
e discou para ela.
— Por favor, Barbara, !— disse êle nervosamente — não esperemos
mais... casemo-nos imediatamente...
Assim, num surto de romantismo dois jovens quase desconhecidos
se uniram em casamento. (Interessante é notar que somente nesse dia
Michael e Robert souberam que seus pais eram divorciados). Como se
sabe o casamento foi um desastre. Separaram-se; e Bob começou a
beber. Talvez porque descobrisse que o seu amor ainda pertencia à
Jennifer. E êle a devia amar verdadeiramente, pois nem a , diferença
de idade entre os dois (Jennifer é três anos mais velha do que êle),
teve importância na sua decisão de se casar com ela, nem religião,
nemknáda. Mas confundiu a resignação com a .fraqueza-e começou a
beber; isto é bem natural, pois a resignação c o sofrimento não podem
ser considerados como um modq de viver, mas uma maneira de
morrer paulatinamente. Para Petrarca Maranhão o casamento é solúvel por ser uma instituição dos homens, nias o amor é imarcescível,
não se pode extinguir, por ser uma instituição de Deus.
Um dia Bob saiu de uma festa e levou consigo Pat Dane, ex-espôsa
de Tomihy Dorsey, que atualmente é atriz. Bebeu muito e foi parar
nó distrito, onde %èz ás maiores balbúrdias imagináveis e atingiu o
fastígió sé insurgindo contra os guardas. No entanto, numa. atitude
digna pediu que soltassem Pat, pois o único culpado era êle. Quando
alguém lhe veio dar conselhos e perguntou há quanto tempo bebia,
respondeu simplesmente:
¦/7— Ora, bêbedo eu já estou há 25 anos.
«
DUAS
'«Recordemos

HIPÓTESES

alguns episódios da vida do artista. Quando êle ainda
erá garoto costumava aparar a grama dos jardins das casas dos ri-7
cços de Ogden, sua cidade natal, em Utah, a fim de ganhar algum
dinheiro. Isto, aliás; é de grande importância para quem quiser éhtender âTvída de Bob, porquê,, embora.não carecendo de trabalhar (seu
paikèra.. editor .dàe ümt jornal^da ^^44£^^^^^fíW^o^^^0' agente
de publicidade), sempre alimentou uma aspiração: manter-se por sua
própria conta, ter tudo seu e isto devido principalmente à sua debilidade, acentuada miopia e também por ser. um garoto doentio.
(Cont. na pág. 30)

nao somente
Salomé
de cabeça
-loeis' dores
*'Cfr"T
como fazia
hotn
aos santos,
*oS
cabeça
(bayer)
Se é bayer é bom

Qfiaspirin/i
alivia e reanima
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BRASILEIROS
Dá teu voto em defesa da Democracia e dos interesses do Povo
e da Tua Cidade.
Manda novamente, com teu sufrágio para a CÂMARA MUNIOU
PAL, auuêle aue sempre esteve
» teu lado:

FREDERICO

FREDERICO TROTTA

TROTTA

Antigo
Vereador p<do
Partido Autonomista
1935 — 1937
Ex-Governador dos Territórios de Iguaçu e de
Guaporé

Sua atuação no passado,
sua ação no futuro.

P.

S. T.

garante

P. S. T.
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Como aprender a dançar
£-_&6_v

AGORA

EM

3.?

EDIÇÃO

£tt-fi
&nò_

Ampliada, com os últimos passos de
Bolero, Swing e Samba, contendo 94
e 254 passos, facilitando ás
gráficos
CZXÇA
senhoritas e cavalheiros
aprenderem
em suas próprias casas em 10 dias
JkUrõ
apenas, no princípio sem companheiro
ou
de ritmos
companheira.
Método
Fornamodernos
Gino
Professor
pelo
fâ^-^W-~^^
ciari, Diretor e Professor de «Aulas
Práticas
Danças Ritz». Aulas particulares e a domicílio. — Rua de
da
Liberdade, 120. — Preço
Crü» 41,00 — Pedidos pelo Reembolso Postal, com o autor:
CAIXA POSTAL, 649 — S. PAULO
-£ág. •
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A boa aparência é tudo.
Embora velhos os seus móveis, torne-os novos aplicando óleo de peroba.

Afi

0 SEGREDO DE SUA
MOCIDADEL
EUTRICHOL

Hlpyy

ESPECIAL

que faz voltar a côr natural aos
cabelos brancos. Fórmula completamente inofensiva, não contém nitrato de prata ou outro sal prejudicial à saúde. Revigoriza o cabelo,
não o deixando
quebradiço. Pode
ser usado indefinidamente, e o seu
uso previne a queda do cabelo e elimina a caspa. Antes de acabar o
primeiro vidro, o seu cabelo estará
completamente revigorizado. tendo
voltado, portanto, a sua côr natural.
Para completar a sua beleza e personalidade use estes produtos da
Mui tif arma:

ey

LEITE DE ARROZ
Para manter a limpeza e higiene da
use LEITE DE ARROZ pela
pele
manha, à tarde antes da maquilagem e à noite antes de deitar. Para
fixar o po de arroz não há melhor
que o próprio LEITE DE
O seu uso constante remove ARROZ
as partículas mortas e queimadas da
pele
sardas,
manchas, panos
e
cravos
tornando-a lisa, macia, aveludada
e
eliminando
o cheiro desagradável
do suor.
(Exigir a embalagem

Vinho
K: ¦

Chico

.'

MULTIFARMA
Praça do Patriarca, 26 — 2.°
S. PAULO
Remetemos

bos seios

pelo Reembolso

BÉL-HORMON

Quando o busto for insuficiente ou sem
firmeza, use BÉL-HORMON n<? 1; e
quando for ao contrário, demasiadamente volumoso, use BÉL-HORMON n»
2. BÉL-HORMON, à base de hormônios, é um preparado moderníssimo.
eficiente, de aplicação local e resultados imediatos. Adquira-o nas farmácias e drogarias ou pelo Correio

SERÁ?

Quem será
Que manda nos seus olhos?
Quem será
Que manda no seu beijo?
Quem será
Que ouve a mentira de seus lábios?
Quem será
Que hoje mata o seu desejo?

s

£m

Pedro Caetano — Música
Claudionor Cruz

de

Gravação de Nilo Sérgio

de

Ataulfo

Alves

de Déo

e Américo

(Continental)

BAIÃO

Seixas
Baião

(Continental)

Pouco importa que me chame,
De cruel e até de infame
Ou seja lá do que fôr. ..
E' despeito, eu compreendo,
O pior é andar dizendo
Que já foi o meu amor.
Gente assim da sua espécie,
O desprezo é que merece
Como você mereceu...
Não me lance desafio
Você sabe que o pavio
Da verdade tenho eu.

de Humberto

Teixeira

e Luiz

Gonzaga

Eu vou mostrar prá vocês
Como se dança o Baião...
ôi quem quiser aprender.
E' favor prestar atenção!
Morena, chegue prá cá.
Bem junto ao meu coração!
Agora, é só me seguir,
Pois eu vou dançar o Baião!
Eu já dancei balanceio.
Xamego, samba e xerém...
Mas o Baião tem um quê,
Que as outras danças não têm...
ôi quem quiser, é só dizer,
Pois eu com satisfação,
Vou dançar cantando o Baião!
i
Eu já cantei no Pará.
Toquei sanfona em Belém...
Cantei lá no Ceará
E sei o que me convém!
Por isso eu quero afirmar,
Com toda convicção,
Que sou doido pelo Baião!
Gravações: Luiz Gonzaga
(RCA-Victor), Quatro
Ases e Um Coringa (Odeon).

Do contrário qualquer dia
A sua biografia
Vai sair com nitidez...
Porque não é com lirismo,
Que se descreve, o cinismo
De quem sabe o mal que fêz...
Veja lá se. não me obriga
A desfazer tanta intriga,
E provar por "A" mais "B". . .
Num puro e simples exame
Quem já fêz papel infame,
Se foi eu ou foi você.
/
iim|LiU||»m
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Soe. Farmacêutica Quintino Pinheiro
Ltda. — Queiram envrar-me pelo Reembolso Postal um vidro de "BÉL-HORMON" no
NOME
RUA
No ....
CIDADE
ESTADO
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Preço para todo o Brasil CrS 35,00
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de

. Nem o sol, poderá iluminar
De ilusões, a quem vive a sombra do amor
Com o inverno dc uma solidão,
Em seu coração.

O PAVIO DA VERDADE
Samba

ALGUÉM

Falta-me alguém,
Nesta vida sem sol, sem calor,
Falta-me alguém,
Que aqueça minh'alma de amor
E se você, esta falta quisesse suprir
Com certeza o meu coração,
Viveria a sorrir.
O seu amor,
Que uma vida de sol me daria
Deixa-me assim
Nesta sombra tão fria,
*,..;..,
Falta-me alguém,
Falta-me alguém,
Hei de cantar,
Só deixarei de repetir
Quando você me ouvir.

Quem será
Que tem seu beijo agora?
Quem será
Que tem o seu amor?
Quem será
Quem será
Que tem tudo que eu tive outrora?
Quem será
Este novo sofredor?

BÉL-HORMON
Distribuidores para
torto o Brasil: Soe.
FarrnarAuíca Quintino Pinheiro
Ltda. Rua da
X:Mmx
x
Carioca. 33 —
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Letra

Samba-canção de Nelson Gonçalves
e David Nasser
Gravação
de Nelson Gonçalves
(RCA-Viclor)

Gravação

Mineiro

FALTA-ME

Brasileira

QUEM

verde)

gE-JAINTELIGENTE í NAO ESPERE
ENGORDAR
DEMAIS,
TOME
DE
HOJE EM DIANTE VINHO CHICO
CONSERVARA
QUE
O
^EIHO
ELEGANTE.
A
perda
SFnaS?1*™
c** nêso é natural, não faz mal °
rugas- Insista
traíla^0^0voc^
tamento e depois do terceirono vidro
°S3Corp,° tomará linhas firmes
e
forma elegante
u?MaSas ?d(luirmdo
indispensável
à mulher
moderna

x- ^;

Música

NORO MORALES
Rey de Ia nimbai.-

BETTY GARRETT
t anta, dança e reprêsOrtta

ROBERTO
«trande cartaz INGLÊS
da Odeon
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BATERIA

Correspondência de JACKSON
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DOPPERS BIOS'

GENE AMMONS. sax tenor. Nasceu em Chicago, em 1926. Filho do saudoso pianista de
boogie-woogie Albert Ammons. Ganhou o
prestígio inicial na orquestra de Billy Eckstine,
em
1948, tocando junto com Dexter Gordon em
«pegas» memoráveis. Liderou pequenos conjuntos,
1947-48, tocou no Three Deuces em New
York,
em 1948. Esteve-' recentemente na banda
de
Woody Herman.
Grav.«
Blowin*
the
Blues
awáy», com Billy Eckstine (De Luxe,
1943);

«El

Sino»,

«Wild

Loo», com Leo Parker (Savoy), «Concentration», com grupo
próprio (Aladdin) e «More Moon», com a orquestra
de Woody
Herman (Capitol).
IRVING ASIIBY, guitarrista. Nasc.:
Sommerville, Massachussets, dez., 29, 1920. Estudou
no
Conservatório de; New England. Com
Lionel
Hampton. 1940-42. Sola nos discos
do sexteto
(Victor). Uniu-se a King Cole em 1947. Grav.:
J.A.T.P. vol. VI (Mercury), André Previu
(ParJophone), Lester Young (Aladdin). Além
de seus
dotes musicais, é competente meteorologista.
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FLORKaS. BUDDY RICH e GRINGO DO
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A Tupi lançou um programa interessante intitulado "0 grande circo, com mágicos, clowns,
domadores e muitas coisas mais.

¦

{H.

A IMPORTÂNCIA DO DISCO
No campo do ensino dâ discos não alcançaram ainda o máximo d-? sua utilidade potencial,
não somente como um elemento Dará apreciar as grandes obras musicais, mas também no
que se refere a seu uso como complemento para efetuar outros estudos. Por exemplo: o
estudo da Geografia o da História, pode-se fazer infinitamente mais duradouro mediante o
uso dos discos fonográficos. Gravações como as realizadas por Raymond Massey contendo
leituras do acontecimentos importantes da vida de Abraham Lincoln e o discurso
prommciado pelo presidente Roosevelt por motivo da declaração de guerra, servem
para realçar
os episódios históricos que marcam etapas transcendentais i.a marcha da humanidade.
Tais gravações, devidamente traduzidas para o português deveriam ser irradiadas
pelas
nossas emissoras ou fazer idênticas gravações lidas por um nome de prestígio do rádio,
ou teatro sobre a vida de Castro Alves. José do Patrocínio, Nabuco.. etc.
No ensino do canto e da execução de instrumentos musicais podem-se obter melhores
resultados por demonstrações práticas, e para este objetivo os discos fonográficos
têm um papel importantíssimo. O ensino de idiomas é também uma arte auditiva. Fodemos aprender melhor um idioma quando o ouvimos falar; os discos fonográficos sórvem á maravilha, para esse efeito. Algumas escolas americanas adotaram o sistema de
gravar a voz de todos os novos estudantes matriculados, a fim de observar o progresso que
íivessom alcançado na pronúncia de palavras durante o período de seus estudos.
Essa.; idéias sugerem também muitas outras possibilidades para o ensino da arte (iraimitira, declamação. perfeição na pronúncia do idioma natal e idiomas estrangeiros.
Exislmi, em língua inglesa transcrições e discos gravados
por famosos artistas da
cena dramática, tais como Cornelia Skinner, Lynnè Fontaine, Helen Flaye... Maurice
Evans, Judith Anderson e outros, os quais têm sido de grande utilidade no campo
do
ensino. Os magnatas de discos nos Estados Unidos têm recebido milhares de cartas cios
compradores de acetatos, nas quais expressaram certa preocupação de que os aperfeiçoamentos «revolucionários» vão reduzir o \alor das discotecas respectivas. Se esta mesma
teoria ;e aplicasse aos automóveis, rádio-receptores ou a outro qualquer artigo
que se
apeffeiçoa constantemente, seria muito limitado o incentivo em direção ao
progresso o
milhões de pessoas se veriam privadas dos muitos benefícios que proporcionam esses
adiantamentos. Entretanto, ouem possui uma discoteca goza de seus discos devido
principalmentè ao valor musical dos mesmos.
A possibilidade de que se produza alguma gravação futura que tenlia uma forma ou
'uma
côr diferente e constitua uma grande melhoria com ¦ os discos atuais, não
pode, em
hipótese alguma, dificultar o gozo desta música, nem privar o discófilo dos muitos bonéCícips espirituais que a mesma lhe proporcionará no futuro.
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Dos boatos que circulam a respeito do rádio
ainda não se confirmaram a ida de Hebert de
Bôscoli c o seu "Trem dá Alegria" para a Rádio
Nacional.

•
Transcorreu com brilhantismo o 209 aniversário da Rádio Ministério da Educação, em cuja
programação foram ouvidas várias audições especiais.
Foi contratado pela,
o mago da gaita.
,

"boit"

Casablanca

Edu,

•

Carmélia Alves trouxe de Pernambuco um novo
ritmo "O Pinote", que tem apresentado nos seus
programas na Mayrink Veiga.

•

Fala-se na vinda da "colored" Josefine Baker
para o próximo mês de Junho.
A Rádio Nacional não renovou contrato
o conjunto Quatro Ases e um Coringa.
Consta que Vicente
rádio na PRE-8.

Celestino

A Emissora Continental vem
transmissor de ondas curtas.
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RÁDIO
De Al Neto

Os fabricantes de aparelhos de televisão, nos
Estados Unidos, estão aumentando cada
vez
mais o ritmo de produção. Neste momento,
a
média de produção é de 150.000 receptores
por
mês.
Uma das conseqüências desta
produção em
massa é a inevitável redução em
preços. Sendo
cada vez maior a competição entre
os fahricantes, os preços começam a tornar-se
cada vez
mais favoráveis ao comprador.
Os limites de preços ainda
mesmos, isto é, variam desde ospermanecem os
receptores de
2^000 cruzeiros (US $ 99.50)
aos receptores de
80.000 cruzeiros (US $ 4.000).
A redução nos
preços nota-se particularmente nos receptores
de preço médio.
*
Devida à competição, determinada
pela produçao em massa, os receptores
de preço médio

'ri*?

mi"S <ll""i"— po. ...™ •

pieço. Em outras palavras, hoje em
dia é possivel comprar com 10.000
cruzeiros um apacon,
n„,„,„s ,0.000 e.„zci_„5
„á cêrca' d_
^,
A redução em
preços está sendo centralizada
»os receptores de visão
direta, nos quai a hn'
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16 polegadas.

DIRCINHA BATISTA
Com apenas 2(5 anos
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ANTÔNIO LEITE
Reapareceu

<ic batxa * p«*m to.»„u-s,
adpvoni°

d° moaí"° *> »«»

i>ste aparelho é atualmente
vendido por 10.000 cruzeiros
(US $ 195?
Note-se que o advento do modelo
de mesa
de 16 polegadas não determinou
o desaparecimento do mercado dos modelos
de 10 e 12 polegadas. Estes últimos são ainda
muito Yenduos para apartamentos
pequeninos, onde a
lalta de espaço é mais aguda.

O RADIO

MDIDO

^

POLLY WORD
Popular cantora de blues

¦

Um dos problemas que a televisão suscita
acaba de ser exemplificado em Duluth, no Es«tado de Minesota.
Em Duluth não há estação de. televisão, mas
é possível captar os shows das emissoras KSTP
e WTCN, da cidade de Minneapolis. Considerável número de donos de bares instalou aparelhos de televisão para deleite dos fregueses.
Como resultado desta iniciativa, o número de
pessoas a freqüentarem os bares, e por conseguinte a beberem, aumentou. Em vista disso,
numerosas
organizações
religiosas resolveram
solicitar às autoridades que proibissem a instalação de aparelhos de televisão nos bares, alegando que isso significaria colocar um meio de
diversão de utilidade pública a serviço do vicio, já que estava provado que a presença do
aparelho de televisão aumentava a freqüência
ao bar.
Ante a ação dos grupos religiosos, que se elevavam a 500, de várias denominações, os donos
dos bares recorreram também às autoridades.
Uma petição assinada por 3.000 donos de bares
foi encaminhada à municipalidade, defendendo
a instalação dos aparelhos de televisão nos bares
e afirmando que não havia lei que pudesse
proibir tal coisa, uma vez que os bares são
de propriedade particular.
O caso foi a juízo e ganharam os grupos religiosos. Os bares de Duluth não podem mais
ter aparelhos de televisão.
Os fabricantes de rádios do Canadá venderam, durante os primeiros 10 meses de 1949,
532.880 aparelhos, no valor de 39.696.785 dólares. Destes aparelhos, 1.551 eram também
receptores de televisão.
Em comparação com igual período de 1948
houve um aumento considerável nas vendas dos
rádios canadenses. Em 1948 foram vendidos
-128.391 receptores, no valor de 26.205.797 dólares.
No total das vendas que acabo de citar para
os primeiros 10 meses de 1949, que correspondem às últimas estatísticas registradas, oficialmente, foram exportados 27.962 receptores, no
valor de 1.136.066 dólares.
i
Simultaneamente, houve aumento nas importações canadenses de aparelhos de rádio. Du-j
raiite o já citado período, foram importados]
pelo Canadá 47.579 rádios, no valor de 1.517.784
dólares. No período anterior, haviam sido importados 16.016 aparelhos, num total de 1.328.970
dólares.
Para se ter uma idéia do que é a" indústria
do rádio no Canadá, basta dizer que, nos primeiros 10 meses de 1949, foram fabricados ali
3.793.353 válvulas, no valor de 1.800.621 dólares.
O número de receptores de rádio da lndip
é de 343.000 aparelhos, dos quais 95 por cenb
são de' ondas médias c curtas. O número d<
ouvintes por aparelho é de 7,5 pessoas.

Ultimamente, o rádio tem interessado a elementos intelectuais capazes que se deixaram
tentar pelo microfone abandonando o isolacionismo a que se entregavam, talvez pelas médiocridades que se verificam dentro dó meio. Primeiramente, Genolino Amado, depois Álvaro Moreyra, Lúcia Benedetti, José Lins do Rego, José
Conde e o mais recente Alex Viany, redator deste
semanário, e presidente da ABCC, resolveram enfrentar os estúdios. Alex, uma das figuras de
maior prestígio na imprensa especializada, mercê
do seu profundo conhecimento da sétima arte,
bem assim como pelas suas observações argutas '
e combatente incansável dos agaloados, vem de
assinar um contrato com a Rádio Ministério da
Educação para apresentar um programa de cinema. Aliás, Alex teve oportunidade, durante a
sua permanência em Hollywood, de fazer um
curso de radiodifusão entrando eni contado com
os segredos do espetáculo cego, ensinamentos
que aproveitará agora na PRA-2. Temos a certeza que Alex não se limitará a fazer apenaè
uma audição cinematográfica mas se inclinará
para outros caminhos, notadamente na confecção de programas de caráter recreativo-cultural.
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concordou _ marcaram a data
diatamcnle porque antes tivérm

do
de

casamento.. Não se casaram imcdecidir uma questão: onde se ça-

sanam.

Em mial igreja: na católica ou na protestante? A religião teve parte
Èle sendo protestante, e o homem,
ativa em toda a sua história.
aderisse ao protestam
queria que Jennifer deixasse a sua religião e
atitude pueril e asuma
tishio, mas depois pareceu ver que isto era
sinou ,um documento qualquer declarando que seus filhos .se e quando
tivessem seriam católicos como a mãe; que é bem católica acrescentamos — pois foi educada num convento. Assim é que o diretor
John Ford opôs-se a seu enlace com sua filha, porque, sendo um
••",irt:oso,
não queria casar Baricngi
homem profunda e "exageradamente1
bara co.ni êle, por ser um homem divorciado.
Êle
rádio-teatro.
1.000 semanais no
Bob chegou a ganhar U.S.
agora se sentia contente porque mantinha sua. casa e não estava decepcioriarido sua querida Jennifer. Mas eis que. surge um fantasma-:
Hollywood. Jannifer foi chamada para um teste. Selznick a aprovou
"Oscar". Bob,
por -sua
e ganhou o papel de Bernadette que lhe deu um
vez, fez um teste, para a Metro e dizem que quando Dore Schary o viu,
cometei ro
fazer o niarujo
mandou-lhe chamar imediatamente
para
de "Bataán", ò' que é uma prova de seu valor, pois o outro pretendente
ao papel era nada menos que Richard Widmark, (nw. também vivia
a triunfar no -mundo fantástico de papelão e ouro, de sombra e de
milagres de luz", anos mais tarde vivendo de maneira impressionante
o Tommy Udo de "Kiss of death". Aqui começa a; verdadeira história
'file
de Robert Walker.
não queria vir para Hollywood, estava multo
bem em Nova York, mas como Jennifer estava aí, julgava aue era
seu dever trazer os dois filhos e ficar junto da esposa. Lembram-se,
leitores, que Bernardette era uma virgem? Pois bem, os magnatas tendo
este fato em mente tudo fizeram para que não fosse divulgado que
Jennifer era casada, a fim de não estragar a publicidade do filme.
Assim Bob se separaria dela e se juntariam logo que o celulóide fosse
distribuído. Sem muita demora os repórteres descobriram a verdade.
Foi um grande furo.
Quando estrelavam em "Since you went a way", para Selznick, anunciaram a separação. Selznick quis parar as filmagens com medo da
reação do público e mesmo porque supunha (pie os dois não mais
e segundo
trabalhar juntos.
Chamou-os a seu gabinete
quisessem
•
dizem Bob declarou nesta ocasião:
.,
— Nossa separação é uma questão
particular e garantimos que não
nos atrapalhará em nada enquanto filmarmos.
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Para a renovação dos seus
móveis, torna-se indispensável a aplicação de óleo de
peroba.
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l'm dia, tendo Bob 8 anos, vendo sair de casa um senhor
gordo, reconhecido por todos como um dos mais ricos
clã cidade, e lhe farejando um possível freguês, se aproximou.
Sc o senhor quiser falou Bob fechando os olhos em virtude
Ü0 sol quente apararei seu jardim
por 50 cents.
O gordalhudo sorriu bondosamente e disse, enquanto se
dirigia para
o carro do ultimo modelo:
— Pois não,
garoto, pois não, se você quiser".
Durante toda a manhã aquele
garoto franzino andou de um lado
outro
com
o pesado aparador,
para
trabalhando
arduamente
mas
estava alegre só em pensar na recompensa oue
teria. —- Que golpe
de inteligência dera talvez pensasse cobrando 50
cents quando
geralmente cobrava 40..,, por isso é que era bom trabalhar
para
gente rica, iiuv nunca reclama o preço e nem ao menos pede ¦ abatimento. Seu pagamento, no entanto, foi outro, o de levar
por mais
de vinte anos um ódio, e descrédito
toda
a
humanidade,
para
porque
nunca loi pago. Somente «piem já sofreu uma decepção
nos tempos
de criança Jmde avaliar o quanto êle sofreu com esse
calote
Mas
qualquer pessoa compreenderia se soubesse que ha pouco tempo, isto
é, quase 20 anos depois, êle comentou com visível amargura
na voz:
— Êle nunca me
pagou...
A outra hipótese, que reputamos a mais concreta, é a
de seu casamento e conseqüente divórcio com Jennifer Jones. Segundo
cremos foi
esta desilusão no amor que fêz com que se entregasse
de corpo e
alma à bebida. Mas vejamos os fatos. Bob sempre aspirou viver
por
conta própria, como já dissemos, e rio seu casamento com Jennie
exigiu que ela deixasse o palco e o cinema. O cinema, sim,
porque
antes ela trabalhara em "westerns" sob o nome de Phyllis Islev. Ela
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Telas* da cidade
(Cont.

da l*á_;. 11)

lões sociais a que elas estão .sujeitas: Mas "Almas
Abandonadas", adotando o" ponto de vista expositivo, c evitando as interpi-ctaçõcs mais óbvias,
quer demonstrar que uni grande plano torna-se
cada vez mais urgente para que o problema
dos guetos metropolitanos, fabricados pela poA
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VOLTA

DE

ROBERT

WALKER

Quando saiu da cadeia, seu pai e seu melhor amigo Dore Schary, que
lhe havia dado a sua primeira oportunidade em Hollywood, lhe aconselharam a se'internar em um hospital. Escolheu a Clínica Menninger
de Topeka, no Kansas, e lá permaneceu, por vários meses. Esta clínica é um manicômio sem dúvida, mas não como muita gente supõe.
Aí o doente tem toda a liberdade, é como se estivesse em casa e mesmo
porque é um dos mais caros hospitais da Norte América. Sobre a
vida de Bob neste Hospital nada podemos dizer a não ser
que se reeusqu a falar aos médicos por meses.
Nesta ocasião os americanos tomaram conhecimento desta história
e os jornalistas voltaram a palavra atrás. Eis abaixo o
que, mais ou
menos, disse Louella Parsons:
— "Robert Walker recolheu-se a um hospital
de Psiquiatria; gostaria
de retirar tudo o que disse antes sobre este artista
porque eu e meus
confrades —- chegamos à conclusão que êle não é absolutamente culpado dos últimos distúrbios que provocou. Èle não era êle. Estava
doente. Esperamos sinceramente, que volte, do hospital são de
corno
e alma."
l
-Lamento muito, meu filho, você não
imagina como eu sinto...
era o pai de Bob que lhe falava assim. — Há vários meses
que
você está' aqui e ainda não teve nenhuma melhora
poraue não ajuda
os médicos... até hoje não ouviram duas
palavras de sua boca.
A luz da razão penetrou neste instante em toda a sua
grandeza rio
seu cérebro e êle pareceu rever toda a sua vida
passada e comparar
com o futuro que seria da mesma maneira, e resolveu
ajudar os médieos; talvez tenha pensado em seus dois filhos
que precisariam dele
mais tarde. Sem a existência de Robert e Michael
a cura de Robert
Walker teria sido inexequível.
Esta é a história de -Robert Walker,
que muitos já denominaram de
trágica. Mas nos achamos que seja apenas uma
história como tantas
que andam por ai. Todos nós, leitores, temos uma história, um
drama
uma comedia, trancada no jardim secreto de
nosso espírito
e onde'
de ora, em quando, a visitamos,
pois .temos a certeza de não sermos
surpreendidos por ninguém. A história do
nosso focalizado
no en'auto, e de conhecimento geral
é
um
homem famoso e os
porque
poradores da fama nada podem fazer sem
que o povo disto tome ciência
L no caso de um artista de cinema, bem...
em. Hollywood há 400 re^
porteres de todas as nacionalidades, que se encarregam
de elevar um
artista7 ou de o arrasar. Esperemos
que eles continuem mandando no
notteias de Robert. Se hen,
q„e sobre êle não terão n>7 f" Jr s™^
elogios, elogios e elogios...
Síndo

breza e a falta de cuidados,
possa ser enfrentado com alguma probabilidade
de êxito num
futuro próximo;
Ao invés de ser derrotista, "Almas Abandonadas
e um filme altamente oportuno
Nenhuma chaga social poderá ser curada se todos
os meios de expressão do mundo moderno —
imprensa, o rádio, a literatura e o cinema a
nao forem empregados em sua investigação
e
cm seu combate. O cinema,
nem sempre
que
tem sido uma arte muito corajosa na expio-
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Seu futuro depende do presente - da sua
capacidade para dedicar-se
aos estudos. Depende das energias
que o Tônico Infantil fornece
ao organismo da criança. Contendo em
sua fórmula fósforo, cálcio,
arsênico, iodo, tanino e vitaminas os elementos de que as
crianças mais necessitam na idade
escolar - Tônico Infantil
permitirá a seu filho ser, hoje, um colegial exemplar...
amonhã, homem de verdade.
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seu nilôfo (Jeffrey
e John Qualen'.
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— Payne consegue salvar-se do mar e inicia uma viagem de volta ao
porto da China, onde vem localizar o seu ex-pilôto que é agora comandante do seu próprio navio. Payne se introduz a hovdo como
passageiro e «dá de cara» com o seu traidor disposto à tirar uiria forra.
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C.^ Ao ntesnro tèm^o, Lynn vem debotando » m*^í
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com Chaney ojut está" trabalhando' sob as ôrd«ms
^^aj^^ncontra-se
8e
atracam
numa luta «sangrenta, uma -das maiK violentas
^ *£ *«o£Ja;wíí&das
JPVn£-*
cinema.
Ambos recusaram a atuação «de «doiprbles»
pelo
P^O
&&>»&&¦ esto cena. A luta levou
cinco dias oara. Sà"r~ filhada, ah-fim An ««ni
pára
pára
Chany ficou com a orelha rachada ie"o »ia*"?Jar fraturado," enõuanfô
Payne cuebrou um dedo e feriu o cotovelo. '
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Â — TJm dos passageiro^a bordo do cargueiro é uma linda garota, inT terpretada por Gail Russell. Ela vai ao encontro de um namorado
de
cu*apeiS-ar-Íle na° «.ver durante muitos anos. contudo,
pre*»„;£'fiSK*
*
e* Penallzada, ela vai ao camarote de Payne
o auida *
a
Í-^S®
tratar dos ;ferimentos recebidos durante a refrega onde
«-uu»
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— «Capitão China» é a história de uni comandante
Hj
y\
j
cunha de «China». Certo dia êle acorda e encontra
rochedos. O barco está completamente deserto
H)
aos
H
trancado na sua cabine, pois havia sido preso ali pelo
Lynn), e dois membros da tripulação (Lon Chaney
¦ í
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«Capitão China» é a história ce um comandante desacreditado que retorna a águas de sua terra como passageiro a
'bordo
do seu ex-navio. Durante uma terrível tempestade em
aito mar, quando ò navio e todos a bordo se encontram em
perigo, o ex-comandante é. então, chamado pelos que o atraicoaram a fim de assumir novamente o seu posto e leva; a
carga a salvo para o seu destino.
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Um furacão comeea a se formar e parte do tomWdiiho é carregado
pelo vento. Lynn é incompetente i>ara enfrentar essa é-nertréneia e
6—
jrayne se encarrega ae consertar o estrago. Dando irião à -.'obra' êle
pede o auxílio a um ex-pilôto aue havia sido desligado nor càu&a da
bebida. Este aue é Michael 0'Shea, é o grande responsável nelos heroicos esforços da tripulação.
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— Nesse meio tempo. Lynn, o comandante, está tentando^có^t^Jar
o barco aue joga perigosamente e quase perdida ná temnestaüèj ^í>> quanto os passaglros se encontram reunidos
na sála-dfí-lântar- vejsperando o salvamento^ Entre eles ...está • um casal siieôo intéVnretadíò^ por
Edgard Bergen e Ilka Grumiz. Diante dos passageiros, LViin admite a
sua" incompetência para o posto, e pede a Pajmé nara retomar o lugar.
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Capitão China
JOHN
PAYNE
Kim Mitchell
GAIL RUSSELL
Capitão Brendensen
JEFFREY LYNN
Red Lynch
lon
CHANEY
Papa Haasvelt
EDGARD
BERGEN
T*™lí •; •
• • •
MICHAEL 0'SHEA
Miss Endicott
ELLEN COREY '¦-%'¦
Kèegan
...
ROBERT ARMSTRONG
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Payàe tóriia .o comando e jfiíVa^ a''car_ra e os nassageiros salvos atraves da.íormenta.íLynn promete confessar tudo ouando Chegar
9—
à teria,
^^^a^^^t^^ãa a rotacue Payne lhe tinha
éi»^1^^^^^
uaüo.
«4ia"do era w comandante do navio, e isso fé-, cera cue a nave
camarote, pecando
ní?S^r^^Í;C^
seu
Agora, em áiruas calma». Gail
gS»^»#:i^M#
Russet'^-ÍM
çue *ai w^neontfar co»! o seu antigo namorado no eái^

\ $8&m

a tormenta a carga se desgarra e dois híesados motores
7—Durante
correm vertie-iriòsámente para baixo. Chaney tenta causar a morte de
Payne colocando-o no caminho dos motores, mas a fatalidade o colhe
preso pelos cabos onde encontra a morte.

a se Preparar para taèixar\> navio mai compreende
ni,P
ITi.a conhecer
Payne,-não poderá-se" casar com outro hoU^t, Tiols.d®
°S «r86105 do seu coração, corre nara os braças
do homl" ™T oení°
ez
malmente feliz, não obstante aquelas
/en*lr-se
horí,
horas ímír_r»U
amargas _„?
que juntos
haviam passado.
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BUENOS AIRES — A Lumiton Filmes
acaba de estender mais o seu campo
de produção, lançando um novo cinejonial informativo.
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— O Cine Clube Francês também
reiniciou suas atividades, exibindo
. em sua sessão inaugural «Grupi Mains
Rouge», de Jacques Becker.
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PARIS, -- Partiu para Loudres a atriz
Françoise Rosay, 'onde deverá ser a
protagonista da peça «Madame TicTac».
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JOHANESBURG — Chegou a esta cidade o .produtor de filmes portugueses
Armando de Miranda. O cineasta lisboéta veio rodar alguns documentarios na África do Sul.

ROMA — Acham-se nesta capital os artistas: Montgomery Clift, Faye Marlowe, Edward G. Robinson, Mona
Barrie e Maria Denis, a nova estrela
italiana recém-chegada de férias nos
Alpes Suíços.
"«

MIAMI

¦

-

Miíton Berle está recebendo
por sua atuação no Copa City a elevada soma de 4 mil dólares...
por
noite.

LONDRES - Anouk Aimé, a
descoberta
de «Os Amantes de Verona», está
filmando a primeira película do
filme
de seu novo contrato na Inglaterra:
«The Golden Salamander»

PARIS -

Joan Louis Barroult foi
adicionado ao «cast» de «La
Ronde», de
Max Ophuls.

LONDRES - E' esperada
por estes dias
nesta capital, a estrela
Irene Dunne,
principal intérprete feminina de
«The
Mudlark». produção da
20th Century
Fox.

HOLLYWOOD -

Jolm Barday ^ ^
gociando os direitos de filmagem
de
sou livro «The May Story»,
biografia
do saudoso automobilista
publicada
no «Speecl Age Magazine».
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Acentuo o cor.
diolidade e alegria dos ambientes com o saboroso Gin Dubar.
Tome-O,
de preferência, com Água Tônica
Antarctica
ou era cocfctails, mas sempre
gelado! O Gin Dubar
e produzido com álcool de cereais
altamente reli.
ficado, aromatizado com "Juniper-berries"
(bagas
de z.mbro) e matérias
primas NATURAIS sob a
seleção e a análise rigorosa
do Laboratório-Con.
trole da produtora. Como toda
a linhagem Dubar
(Licores,' Vermouths, Cognacs e Aper.tivos)
Gin Dubar é isento de essências.
Exija
sempre, no Empório ou no Bar,
produtos Dubar.
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SANTOS
Rua Martím Affons^ 1«3
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de

Whisky Dubar, % dose de Dry
Gin
Dubar, 1 dose de Vermouth Dubar
(«po francês). Agite e misture bem
e deite nos cálices para "cocktail",
juntando uma azeitona e o suco'
do uma fot\a de limõo.
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SECO
Metade da bctedeira com
pedaços
de gelo e acrescente: 1
golpe de

1 golpe
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Um "cockfafl" Dubar para vocô
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SAO PAULO
Rjua Frederico Steidei. 156
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