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CAMPO
•48 Cr$ 135, 00 — Numede 38 a 44.
ração
sapatoConfortável
sandália, com ótimo
Bezerro vinho.

^m

^Kla^P^^
049 Cr$ 90,00 — Numeração de
36 a 44. Superior sapatosandália, em graneado vinho. .Artigo
muito res&«
tente.

l;í

iiw Cr$ 90,00 —
120,00 e 135,00
— Respectivamente de 28 a
33, de 34 a 36
e de 37 a 44.
Ótirro sapatoem
sandAia,
Besuperior
Berro vinho ou
bege.
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Remetemos
5 cruzeiros.

trabalhamos cem
so postal
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A ARTE DE REPRESENTAR

ACESA

TALE NTO AICMA

N? 25 * 20 de
junho de 1950

gente sabe realmente a luta e o sacrifício
que se requer para
"sorte"
se chegar a ser um ator. Se bem que o fator
ajude, cm muitos
POUCA
e muitos casos, elevando ao estrelato inúmeros artistas, nem com
isso quer dizer que essas pessoas sejam realmente artistas. A principal característica para se tornar um ator, em verdade, é o talento — e isso é
inato, já vem do berço. Quando se chega a descobrir essa vocação é que
se toma o primeiro passo na conquista da glória. A luta pela concretização .
desse ideal não é das mais fáceis; é preciso muita força de vontade, muita
não
tenacidade, muito espírito combativo e perseverança. Os obstáculos
"chance"
são poucos e as barreiras não são das mais fáceis de transpor. A
— essa coisa abstrata que aparece de quando em quando — deve ser
agarrada com unhas e dentes. Talvez não surja outra tão cedo, talvez não
surja
outra nunca mais. Dezenas de artistas souberam aproveitar essas
"chances"
e hoje em dia são verdadeiros ídolos. Mas existe um pormenor
não muito bem esclarecido aos olhos dos leigos. Será realmente um ator
o indivíduo que se "especializa" em determinados papéis? Talvez sim.
Talvez não.
E' muito comum ouvirmos dizer: "Fulano não eslava bem naquele papel;
estava completamente descolocado.. Não era o seu gênero...". Ora, em
verdade, para um ator, não existem gêneros predeterminados. Representar
viver, temporariamente, uma fiê fingir viver determinado personagem, é "encarnar"
outro espírito, qualalheia,
embora
sentir,
falsamente,
gura
quer que.êle seja. No entanto, o cinema, e especialmente Hollywood, tem
tipos, de tal forma a que o público só aceite deo hábito de estandardizar
"astros"
Dificilmente se poderia."
em determinados papéis. "revoltado",
terminados
um Gable que
um
não
conceber um John Garfield que
fosse
não fosse um cínico, uma Ginger Rogers que não fosse uma bailarina, um Mickey Rooney
que não fosse o eterno adolescente, um Bogart que não
"gangster".
todos esses artistas nos deram
E, no entanto,
fosse um
"representar"
porque
qualquer papel,
provas suficientes de que podem
"psicológico"
são atores de verdade. Mas existe, além de tudo isso, o fator
"astro" aparece,
(a palavra da moda), que sugestiona as massas. Se um
consecutivamente, em dez ou quinze
filmes num determinado tipo (galã,
"gang"),
o público se acostuma a vê-lo
cantor, vaqueiro ou chefe de uma

S UM Á R I O
Talento acima de tudo (Leon
3
Eliachar)
Ava Gardner apaixonada por
. um toureiro ? (Alberto Con- .
4
rado)
O novo filme de René Clair
6
(Alice La Mazière)
Um brasileiro na Argentina ... 8
Fred Mc Murray (close-up) .. 10
Telas da Cidad3 (Alex Viany) 11
Cantinflas
12
no
Trabalhar
duro é comigo .. 13
O desenvolvimento dos cinemas
14
brasileiro e português
Notícias do cinema francês e
italiano
14
Kirk Doug.as
15
Água fria na fervura
16
Lucille Eall
17
Pauiette Goddard
18
Uma cena de família
20
Conheça as estréias — n. 4 —
22
(Violet Kinney)
Zero Hora (René Nunes)
.23
Esta Loura ée um demônio (col.
do fan)
27
Rádio (Max Gold)
28
Melodias para você
30
Jazz (Sylvio Túlio Cardoso) .. 31
Katucha (resumo do filme) .. 32
Pausa para meditação
34
De todo o mundo
34 *

NOSSA

CAPA

Maureen 0'Hara, uma das mais
lindas estrelas de Hollywood, e
uma das preferidas para os filmes
em técnicolor. Recentemente vimoIa em «Rua Proibida», da Fox.
Sendo
«free-lance,»
tem atuado ,
ainda nos estúdios da RKO e UInternational.
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representação. Daí as surpresas e a não aceitação
e pura ficção, simples "embebido","
digamos assim, de certos tipos que só
do
público que está
"convencem"
de uma forma; aquela
que habituou o público. No entanto,
"transformações"
Hollywood.
na própria
muitas
embora raras, temos visto
"partner"
infaNinguém podia conceber Ginger Rogers separada de seu
drama, arrebatando o
Astaire; no entanto, ela ingressou no
lível,
"Kitty
'Oscar"Fred
Foyle". Da mesma
da Academia pela sua performance em
cinema, reveloudo
comediantes
forma que Cary Grant, um dos melhores
"Apenas
um Coração Soem
se um dos mais completos atores dramáticos"gangster",
criando tipos
vem
de
litário". E Bogart, livrando-se do tipo "heróis"
do cinema mundial. Dan
diversos, sendo hoie um dos melhores
fino comediante
Duryea, o espancador brutal das mulheres, revelou-se um "gênero"
antigo.
numa comédia de segunda linha, voltando agora ao seu
O mesmo poderá acontecer a Richard Widmark, indiscutivelmente um
grande ator. Lee J. Coob, um dos excelentes coadjuvantes com que conta
Hollywood, tanto representa um tipo perverso, como um cidadão simpácomo um magnata
tico, tanto se lhe faz representar um chefe de quadrilha
"vividos"
— • que êle conda imprensa, porque seus tipos são de tal forma
de ator perfeito,
vence em qualquer papel. Michel Simon, um exemplo "viver"
qualquer
um verdadeiro gigante na arte de representar, pode
é Michel
êle
de
que
papel. Diante de suas interpretações, esquecemo-nos
Simon, para confundi-lo com o personagem vivido, tal a sua forca de exmesmo popressão, tal a sua capacidade sobrenatural de representar. O "Crime
em
de Louis Jouvet, bastando-nos relembrá-lo em
demos dizer
"Estranha
é
uma
neste
último,
Coincidência", especialmente
que
Paris" e
realmente
seja
um Ator,
o
saber
que
verdadeira lição a quantos queiram
com A maiúsculo. Porque, verdade seja dita, não existem papéis para
atores, mas sim atores para papéis.
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MARIO CABRE
Num dos instantes difíceis por que passou na arena
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RAFAEL RODRIGUES
Momentos antes da colhida pelo touro de 1 500 quilos

mm SAHDWER APAIXONADA POR UM TOUREIRO ?
LIMA, maio — Numa roda de
toureiros e aficionados a "Ia fiesta", conhecemos o popular toureiro mexicano Rafael Rodrigues,
que acaba de ser contratado para
duas, atuações nesta capital. Rapaz
de uns 23 anos, foi "doutorado"
(nome dado à cerimônia que eleva
o toureiro à categoria de "matador"), numa memorável corrida
realizada em Cidade México. "El
ídolo de Águas Calientes", como
é conhecido, toureou na Feira de
Sevilha,
com
Mario
juntamente
Cabré, apreciado "matador" espanhol. Tendo nessa atuação sido
objeto de umas tantas carícias
por parte de um touro de 1.500
quilos, foi salvo milagrosamente
por Cabré, que no momento se encontrava por .perto, capeando o
animal, que distraindo a sua atenção deixou de sacudir a sua vitinia. Desde então se iniciou uma
sólida amizade entre os dois comFelizmente
panheiros de ofícios.
as feridas não foram de gravidade

OTIMISMO?

Sensacionais declarações de um "matador1' mexicano que veio de Barcelona * O toureiro Mário
Cabré escreve românticos poemas a Ava que está
com êle contracenando numa película * Frank
Sinatra, enamorado da Vênus, diz que não gosta
de touros. . . nem de toureiros. .
^Reportagem

(Enviado especial de A CENA aos países da América Latina)

STTSPENSE?

y

estrela de Hollywood está loucamente apaixonada por Mario Cabré, que lhe escreve românticos
poemas.
"Sinatra,
que se acha separado
de sua esposa, quando chegou a
Nova York soube que tinham visto ao Ava e Cabré sairem juntes
depois das., filmagens que se «stão realizando era Tassa».'jritwWK,
ca cidade balneária da Costa Brava cata lã, situada a uns setenta
quilômetros ao norte de Barcelona. Apenas chegou ao aeroporto
de Prat, Sinatra alugou um automóvel para que o levasse imediatamente a Tossa. Ava, que esteve anteriormente casada com o
ator Mickey Rooney e o diretor de
orquestra Artie Shaw, disse-me que
Cabré é "o meu grande amor e
há de durar sempre". Muita gente Opina que o assunto não passa
de golpe publicitário. Entretanto,
tanto eu como o pessoal do elenco

de ALBERTO CÔNRÂDO

e Rafael pôde, depois da tourada>
sair conjuntamente com Cabré que
o convidou a tomar uns tragos em
sua residência. No momento de
subir a luxuosa carroça sevilhana,
que nos dias de festas se engalanam de maravilhosas flores, foi
apresentado a uma linda jovem
que falava uni espanhol muito arrevezado.
— Cabré desculpou-se, dizendome: "Olha, Rafael, ela veio há
pouco tempo dos Estados Unidos.

y

Está contratada para filmar comigo. Você deve conhecê-la de nome. Chama-se... Ava Gardner."
— "Desde esse momento — continua dizendo Rafael Rodrigues —
tornei-me um grande amigo dos
dois e tal foi a nossa amizade
que posso falar-lhe com certa base
acerca do propagado romance entre eles.
"Apesar das atenções
que recebe
do cantor Frank Sinatra, a bela

(Cont. na pág.
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cenários e diálogos são de René Clair e Armand
Salacrou. Esta produção franco-italiana, foi filmada em Roma. A ação passa-se no começo do
século passado, num pequeno principado da peninsula.
"Todo homem deveria escrever um Fausto"
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pelo famoso personagem. Foi
num célebre domingo que Armando Salacrou,
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Quanto a René Clair, coatravés do teatro Guignol e a

Gounod.
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Este

Simon.

por medo quando perseguido, ou quando teme que sua presa lhe
escale, Michel Simon fêz do agente de Lucifer,
uma criação inesquecível, que marca o auge
cedendo

libidinoso,

rio,

uma

carreira

Ao seu

lado,

A
^

-

k

ü^:_i

BW^ggtBi^g^^^gj^^^Sj

.

H___

%_^"<_nterffiMSSn3^____y^

o.

¦is^SH

H

:'7k.:<t::-:-:::'-'::-:;--:::v:^H

%h

BB-k

H_N

_L\

as

^wSÜH

^i

caem

teira

'v->

"-<

« * '-^<^-;^^m^^^m^mmSKWtm^^^^^^^mmWmmm > ¦ ; ^wC »

^

#7Í« i^^-«^7:-^
^Í*|
¦-v;V*-*
---v- : -..:•:¦
.-:«•¦ ^•-¦¦- 7Í ."•'".,- .:
^^Tíaí^^sV•'ÍÍÍ ^ví.Í-'.;!-:?lV'«^>':. '-,:v:..

*v^- -.-¦•%'V'.;-r'¦:+:-.,c-,>w«-W*^^
^s__sg8aS-C5^S»S^8aí^S__!_^

S.iTi? / .<

'

<.

S^1í^^^^^^__^_ffiÍ_slS_^^_Í^^^i^^?,'>«£''14í

'

" í. * /^^il^^BilMI
:
$5
í m<yA'<'
.jíIímíImi^^
y.

i
'"¦'
í
1

'

¦:•>.-¦** ¦

v

fi

*

<7-kkyOk£

______l_____ip
-y-y-

-;W^

iü^ü__H____i

B^Çyííyy^Eiy
:__B__i^^^P9
^H,

jHjraWjBmWB^K

livros

e

!

mãos.

dedicada

à

sua

chão

todas

as

Depois

de

uma

ao

ciência,
vida

a

obras

que
vida in-

que sabe êle? Nada.
estudos que falharam,

ter

luxuosa residência e como o seu criado lhe anunciasse estar a refeição servida, diante de uma
mesa
e
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durante

jamais olhado para a côr do céu, das
árvores e das flores, sem ter conhecido o amor,
sem ter constituído família. Vive só, na sua
sem

»t^^^t^^^^^^j^iii»^^^i^^^9_______a__^^

atira

nas

Consagrara

!

vivera

onde

porque também procurara descobrir uma fórmula para fazer
ouro — apossa-se dele a cólera e no paroxismo
de

lhe

-y

com

um

e,

pesquisando, cercado
instrumentos de laboratório —

do desespero,

^^P^^",

ciência

público
Novamente em sua casa, no

trabalho,

de

gabinete
meio século,
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glória
enriquecera a

o aclama.

seu

fará

eminente

do

a

celebra

que
inúmeras descobertas

numeroso

7;':-'-&HHj

Phillippe,

Gérard

de mocidade.

Fausto,

suas

sucessos.

o sedutor

Universidade

doutor

em

rica

um Fausto vibrante
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o

grande, este imenso artista,
conseguiu superar-se a si mesmo, criando o papel
de Mefistófeles. Insinuante, malicioso, autoritáchel

de
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Havre,

do

tal ponto impressionado ficou que, voltando para
casa, escreveu uma ópera.
"La beauté du diable" é, antes de tudo, Mi-
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no

vez
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"Fausto"
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Heine.

Henri

Nossos autores são da mesma opinião. Crianças
precoces, viveram ambos, desde a idade de oito
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grande acontecimento da estação cinema"La
tográfica, é o filme" dé René Clair:
beauté du diable", tragi-comédia, cujos

de

austera,
um

comer.

copo

composta
de

apenas

água,

Mefistófeles

de

êle

diz

estava

à

peixe cozido
que não pode
deste
espera

Apresenta-se, pois, no momento oportuno e propõe o pacto já conhecido. Irredutível,
o médico recusa vender sua alma ao diabo. Este
desalento.

percebe ser preciso muita cautela para tratai
com o ilustre doutor e sem' qualquer condição,
restitui-lhe a mocidade.
tem agora vinte
(Gérard Phillippe)
Louco de alegria,, êle corre, dança, perse-

Fausto
anos.
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MICHEL SIMON
Supera-se a si mesmo em «La Beauté ffn Diable».
de René fJlair
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gue as moças, e manifesta um interesse todo
especial por Margarida, uma jovem cigana que
é guardada por cachorros postados à entrada do
carro onde vive. Fausto sente fome. Acha maravilhoso ter fome. Faz então uma refeição copiosa, regada com muito vinho. O dono da esttalagem mostra-se inquieto, mas Fausto tranquiliza-o. Volta à sua casa (mas êle não tem
mais casa, Mefistófeles que tomara a sua aparência, a sua maneira de ser, instalara-se no que
fora seu), abre uma gaveta, tira de dentro um
punhado de dinheiro ,diante de um criado aterrado que grita: "Ladrão"!
Vê então que precisa trabalhar para ganhar
o pão de cada dia. Faz-se um homem de aterro,
dorme numa granja, no palheiro, mas uma ninhada de ratos que ali vivia antes da sua chegada, fá-lo fugir. Mocidade sem dinheiro é dádiva mesquinha, e depois do problema da veihice, é o problema da pobreza que se lhe depara. Mefisío é generoso ainda uma vez e é paramentado com as mais belas roupas, que Fausto
faz sua entrada no palácio onde imediatamente
se apaixona pela princesa que lhe concede não
poucos favores. Lança êle então, esta exclama"Eu sou feliz, inteiramente feliz". O diabo
ção:
que esperava por este momento, sempre à espreita desta alma que se nega a pertencer-lhe,
atira-o novamente à miséria. Desta vez 6 demais, Fausto é vencido: com o seu próprio sangue qssina o pacto diabólico.
Mefisto compromete-áe a servi-lo. Com terra
e algumas fórmulas mágicas, os dois pactuantes
fazem ouro até encher o Tesouro público, até
que este»transborde. O futuro se anuncia magnífico. Qual será êle, na verdade? Fausto não
se preocupa em conhecê-lo, mas Mefistófeles
obriga-o a olhar para dentro de uma gaveta, e
o que "êle ai vê não o induz a querer assim
continuar. Mas, é tarde demais, sua alma não
mais lhe pertence. Não importa! Revogando uma
decisão recente, exige que o ouro seja transformado novamente em pó. O povo se revolta, e
faz o velho doutor responsável por. todos esses
males, e empunhando paus, picaretas e alabardas, lança-se na perseguição a Mefistófiles que,
na sua angústia, suplica ao grande Lucifer que
o socorra e diz estas palavras estranhas: "No
inferno há menos crueldade do que entre os homens."
'
Margarida, de quem a princesa tem ciúme, é
acuasada de feitiçaria; é presa, e Mefisto que
quer igualmente possuir a sua alma, mostra-ihe,
para a convencer, o documento assinado por
aquele a quem ela ama, mas, 'não sabendo ler,
Margarida joga o pergaminho pela janela aberta.
Um dos manifestantes apanha-o e queima-o.
Eis que Fausto está livre. Triunfa o destino.
Apertando Margarida contra o coração e fugindo com ela, sobe ao carro onde a conhecera, um
carro de ciganos, e partem, sendo esta a última
cena do filme.
Fausto vencera o diabo. Fausto livre, senhor
do seu destino, é bem uma figura de René Clair,
mestre do otimismo.
Fato digno de nota, é o desta obra romântica
ligar-se por certos aspectos, a outro- filme célebre do mesmo realizador: "A nous Ia liberte".
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«eu talento demonstrado em «Adúltera», de Autau-Lara
A CENA-MÜDA >*- 3f>6-5©- ^

Féír1 ?

BaC-l—.: A-

*

'%yy': '¦< ¦
jv^j: ¦ í"Vj*KS?%ÊãÉ_^^
___l|^___|^__SH^___^^B^^^^^^^^^^^w^f^'; vi yy
:.v**V!*:.,:-:"."v :::':
Sr'xf^ ¦'í*Í;-*'ã'-*'-'•-'.".¦.'-."¦ y,- y$^BÉ§s!§ÈÈ$&y .;-•'":»'•"¦''*'.'l v"'•¦;»;'"*'yV:'y ¦':';-•''" •¦.V:'y''*?¦•':¦.'¦

S-W^v^flS<SíS^^-<^:'",'í'*' -'" £-£'•>*'"'•". í.'.;:.v.¦'"*'¦;,¦"¦'*••'."¦:;"' "*•'.

1

BRASILEI
Quem é Walter Peixoto
em Buenos Aires * Um
do cinema argentino *
* Impressões sobre
dência * Regresso ao

Peixoto é um rapaz
simples, jovem e sonhador.
WALTER'
Desempenhava em Quitandinha o cargo de administrador
geral das obras da Exposição Internacional de Indústria e Comercio. Findos os trabalhos, recebeu
um convite para visitar a capital
Hospedou-se no Hotel
portenha.
Continental, onde conheceu um jovem peruano, Gabriel Valera, do
qual se tornou amigo. Valera encontrava-se; ém Buenos Aires fazendo um curso de Arte e Técnica
Cinematográfica, o que despertou
o interesse latente no jovem Walter de tornar-se. úm cinegrafista,
amante que é dá sétima arte desde
criança. Dessa amizade, surgiu a
apresentação ao sr. Eugênio Zier,
diretor-geral das Escolas Zier de
Buenos Aires, onde Walter ingressou, depois de voltar ao Rio, onde
fêz algumas economias, a fim de
poder tirar o curso. De 1 de março
de 48 a 20 de dezembro de 49,
estudou
ininterruptamente,
com
amor e dedicação, conseguindo a
primeira colocação, com o grau
máximo, num grupo de cinqüenta
alunos procedentes de todos os
paises sul-americanos. Na redação de
A CENA, Walter Peixoto não esconde sua satisfação e nos relata
minuciosamente o que viu e o
que
aprendeu em Buenos Aires e
quais
as utilidades do curso,
quais as
vantagens, quais os seus sonhos
e
seus projetos para o dia de hoje,
uma vez que já se encontra de
posse do diploma de CinegrafistaTécnico.
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e por que fêz o curso de cinema
programa admirável * Aspectos
Panorama do cinema nacional
aprendizagem por corresponBrasil, para aplicar sua teoria

BR

PROGRAMA

DO

CURSO

— "O Curso é o
que há de mais
e
eficiente,
perfeito
em matéria
de cinema. Os alunos recebem aulas teóricas na Escola e aulas
práticas nos estúdios de filmagens".
— E acrescenta: — "O curso
divide-se em:
1 — Considerações gerais sobre o
significado do cinematógrafo no mundo;
2
Razão científica e fisiológica
da existência da Sétima Arte.
— Precursores da cinematografia na história universal;
— O aperfeiçoamento dos irmãos Lumiére;
— 0 cinema em sua culminação atual como poderosa indústria formidàvelmentè organizada;
1) — 0 cinema sonoro e falante em
seus primeiros ensaios e na
atualidade;
7 — Os desenhos animados,
precursores e as superproduções
da atualidade;
8
A quafrta dimensão, o relevo.
Ensaios apresentados ao
público;
(J — O cine odorante.
O odor no
cine como fator psicológico;
10 — A cinematografia do futuro:
sonoro, falante, colorido, relêvo-plástico, odor;
H — A importância que se atribui à indústria cinematográfica no mundo inteiro;
12
Seu significado
como veiculo de cultura, ideologia e
propaganda;
1
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O cinema, os Estados e os
Povos;
argumento
O
cinematogratico, a base fundamental ou
matéria-prima insubstituível
na gigantesca máquina que
é na atualidade
a indústria cinematográfica;
15
O
argumento;
a diferença
existente entre a literatura
cinematográfica do resto dos
demais gêneros literários;
1G
Distintas
etapas
evolutivas
na redação c realização de
um argumento de filmagem
projetada;
17 ~- A sinópsis, como passo iniciai de todo argumento cinematográf ico.
18 — A sinópsis;
19 — Sua razão técnica;
20 — Sua razão comercial;
21 — Como escrever uma sinópsis;
22 — Como apresentar uma sinópsis;
23 — Relato do Pre-guião cinematográfico;
24 — Que é Pre-Guião cinematográfico?
25 — A técnica mais lógica;
26 — O diálogo de amostra;
27 — O Guião propriamente dito
ou enquadre;
28 — A técnica especial a seguir-se;
29 — Autores originais e simples
adaptadores;
30 — A terminologia do guião ou
enquadre cinematográfico;
31 — Terminologia técnica do enquadre cinematográfico;
32 — Expressões
inglesas,
norteamericanas e francesas;
33 — Expressões castelhanas;
34 -- Explicação
detalhada
sinonimo de película desenhada;
35 — Explicação detalhada do signifiçado de cada matéria;
36 — O conteúdo
totalplástico
mente explicado mediante a
terminologia profissional;
37
O diálogo;
38
O diálogo teatral;
39
O diálogo de novela;
10
O diálogo radiofônico;
41
O diálogo cinematográfico e
sua técnica;
42
A técnica a seguir-se
para
expressar-se mediante o diálogo cinematográfico;
13
A cena e suas versões;
44
Adaptação teatral;
45
Adaptação radiofônica;
46
Adaptação novelística;
47
Adaptação cinematográfica;
48
O gesto;
49
O cenário;
50
O ambiente;
51
O diálogo;
52
A técnica;
.
*
Consideração
em
torno
do
significado artístico e psicológico de cada medida de
enquadre de todo guião einematográfico;
54 — Princípios fundamentais da
preparação de todo guião einematográfico;
55
Enquadre cômico;
56
Enquadre dramático;
57
Enquadre melodramático;
Enquadre truculento;

13

59
00
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75 —

76 —
77
78
79
80

—
—
—
—

Enquadre épico;
Enquadre documental;
A prática
como
elemento
fundamental de superação;
Segredos do êxito;
A fotografia da imagem;
Generalidades sobre sons;
A união do som e da imagem;
Montagem do som;
Combinação do som e da
imagem;
Sonorização da cena;
Preparação de um positivo
com três negativos;
Anotações sincrônicas;
Montagem do filme;
Os personagens e os atores;
Os atores e a interpretação;
Composição
do
e
quadro
montagem;
O decorador cenografista, o
diretor de fotografia, o músico e o técnico em som;
Filmagem, regravação e montagem definitiva;
Dublagem;
Maquilagem;
'
Truques;
Acústica e Laboratório." .

IMPRESSÕES DO CINEMA
ARGENTINO
Evidentemente, o curso de cinema
argentino é dos mais completos,
pelo que nos declarou Walter Peixoto, que foi seu aluno. Por isso
mesmo, em face de tamanha perfeição, perguntamos-lhe sua opinião sobre o cinema argentino, ao
que prontamente êle nos adiantou:
— "O cinema argentino, dentro
de quatro anos, estará equiparado
ao francês, norte-americano e inglês. Vários estúdios já se erguem
numa ampla área no pequeno subúrbio de San Fernando, a 50
quilômetros ao norte da capital
portenha. Moderníssimos edifícios
"sets",
encerram
instrnpalcos,

WMãÊwÊÊ^fâSÊ

IMPRESSÕES DO CINEMA
BRASILEIRO
Uma vez de regresso ao Brasil,
onde pretende entrar em atividade,
no setor da cinematografia, perguntamos ao jovem Walter o que faltava, em sua opinião, ao cinema
brasileiro:
— "Tudo e
quase nada. Com o
dinheiro que se tem gasto em certas produções, podíamos fazer coisas muito melhores. Temos artistas; é só procurá-los. Temos cenaristas, temos maquinaria. O
que
realmente falta ao Cinema Brasileiro é uma equipe de técnicos com
os
conhecimentos
necessários
à
Sétima Arte. Há uma errônea orientação por parte de nossos produtores e diretores a se prenderem aos artistas de rádio e teatro e, pior ainda, nãos se libertaram
das novelas
radiofônicas
e peças teatrais — técnicas completamente diversas. Um bom eineasta pode fazer um bom filme,
da mesma forma como criar bons
artistas.
Essa falta de conhecimentos é que os obriga a desprezar
o verdadeiro material, e a esquei-er que os artistas mais humanos
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e mais sinceros podem ser enconirados no seio do povo."
Interrompemos Mário Peixoto e
lhe perguntamos qual a solução
para o nosso cinema, o que se* deveria fazer, e êle prontamente nos
declarou:
"O governo deveria tomar as
seguintes medidas em relação ao
cinema nacional: Os exibidores seriam obrigados a exibir um determinado
número
filmes,
de
de
acordo com o número de produções nacionais. A renda da exibição dos filmes nacionais seria distribuída da seguinte maneira: 50%
para o produtor e 50% para o distribuidor e exibidor. Auxílio monetário por parte do Banco do
Brasil, para a produção da pelícuia. Montagem de um laboratório moderno com todos os dispositivos técnicos necessários. Construção de estúdios para serem alugados aos produtores interessados.
Estas despesas seriam cobertas em
pouco tempo e os produtores teriam valioso auxílio. Fundação de
uma Academia de Arte e Técnica,
orientada por elementos capazes,
listes elementos, é preciso compreender, deverão ser elementos escolhidos pelo governo para realizar
um curso de aperfeiçoamento em
países onde há realmente Escola
de Cinema."
E

o que acha você do Cinema Brasileiro? — perguntamos.
"Em primeiro lugar devo dizer que antes de fazer cinema, devemos nos preocupar com a preparação de uma equipe de técnicos
capazes. A arte e técnica cinematográficas não são uma arte e téc(Cont. na pág. 23)
""*

'.''-'''-¦'v. ' " *3$**'' W"?> " r .-^f-^^.v.v.v."*^

JHP»

'.,>.::-:;: ,A-A'$.yA{-..r

Js&SS&^p:/.."'!:.

'íí___ríWkíS___í!w_&':-'?w?SSw'K8Ks
í_^__5^ * 58HBs5"»v?'';>^*,wy&*wi__iS-*í£í'":-'':'p '¦

:v,*f^Bí
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regressar ao Brasil.: ao
A CENA

^H

- .''iiSi&üfâoí&têfjx
âÊMÈmmmWÊÈÊm wÈm

WALTER PEIXOTO
foto após o seu regresso
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mental e de som, c as dependências necessárias para a indústria
cinematográfica. Os filmes argem
tinos contam com um possível
número de espectadores que airança a fabulosa soma de ....
167.000.000 de pessoas. E se há
alguma dificuldade para o seu desenvolvimento, esta é a luta com a
dificuldade de se criar argumen*
tos originais. O argentino é mais
técnico do que artista, eis porque
temos visto várias obras literárias
brasileiras adaptadas à sua tela.
Os principais produtores de filme
são: Argentina Sono Films, Estúdios San Miguel, Limiton, Emelco
e vários outros de menor vulto."
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Tônico

para

Infantil

dedicar-ie
fornece

ao organismo da criança. Contendo em sua fórmula fósforo,
cálcio,
arsênico, fòdo, tanino e vitaminas - os elementos
de que as
crianças mais necessitam na idade escolar Tônico Infantil
permitirá
amanhã,

o

seu

filho

Homem de

ser,

hoje,

um

colegial

ms

á d vogado
engtnhe.ro
médico ou.,.?

capacidade
o

^w

exemplar...

IéíIpspbI
TOIVICO ¦B^mÉÍBI

MFANTu.

IflBB

"x
M

f)

WÊÈm I

verdade.

Br m

TÔNICO

INFANTIL

¦.¦¦.

CHINELOS
TODO

PARA

|—

,—_____

A« DECADÊNCIA

RENÉ

DO

NUNES

IÉ|1

'

PELO

O.BRASIL.

i $BB|sh§

BOLERO

Precedentes, o bolero, que então enchia de côr
o sâfões e levava % «lnf
V^™
C°raÇÔCS a><*™. P»™*
que saturou
os ouviLs por oxcZso 1 r^n- tr'S,':.a0S
cP°ca (lue era uma coisa louca. As estações
• ,•
de
x.bolero duranteuma
radio
tocavam
o dia inteiro. As orquestras de dança "fa.lL
dnr
T
"viam
mi
nutos.de samba,-rumba-ou fox e.meia hora de boleros.
As revistas e «100^
cheiasvde letras de boleros, e os cantores, fosse
qual fosse o seu gênero, tinham Z
boleros em excesso nos seus repertórios. E assim
nós sofremos durante pisei
anos. Mas, como diz o adágio - não há bem
sempre
dure e não há Li que nunca
que
se acabe - o bolero está se acabando. Ainda se ouve,
é certo, mas não eomaauêll
ansolutismo de anteriormente. Atualmente o Baião nacional,
é o fogo do momento
"Índa^
O
Fox; importado da França, cs.à tambdm sc evidenciando
dia a dia" Desci™Z
de Charles Trenet e Georges Ullmer, os sucessos de La
Mer, Pigalle, Douce Frlnce
outras grandes composições populares francesas, temos
notado a preferência do púb L
pela canção de trança em ritmo de Fox, e para confirmar, atualmente,
o artista mais
em cogitação das nossas casas importadoras é o francês.
O Copacabana, por exenSo '
tem programação feita até outubro, só de nomes franceses.
Vogue, depois de Lys Ass
apresenta Evclyne Dorat e outra francesa
jà cslà contratada. O MonTe Cario tem Zl

:„,oX2 'coi *s„;&*ns r;:;; j" acreceu ao tango a**»* $m.

1 — Chinelo de pelk-a levíssimo Artigo d^
primeira qualidade, sola flcxív«l. naa rôiv»
azul marinho e preta.
De 33 a 39. Cr$ 75.00. O
mesmo artigo, som. salto.
CrS 72.00

^^^^yy^S^mMm^^yX

2 — Chinelo
de ótima pf>lica. fechado,
muito !«re <t elefante, próprio para pessoas
que apreciam o molhor. Sola flexível. Nas
cores groná e preta. De 33 a :19. CrS 75.0U
O mesmo tipo. era feltro,
em grená ou em azul. De
a U9. CrS 70.00.

pt. sm tz\:pt ",raçi1°-casabianca c Embas- es«° <•<= — r?m.

Com isso, quem ganha é o público. O artista francês um dos mais completos do
mundo - e muito pouco conhecido entre nós. A música
francesa, já consagrada como
.nús.ca de iuxo, foi tida até agora como índice de snobismo.
Por qu« Ruralmente W
falta de divulgação, o que não está acontecendo atualmente.
E não arriscamos em proanosticar que o Fox francês é tão bom ou melhor
bolero rumba ou tango, isso quer em melodia ou como que qualquer fox ameriL?
ritmo de dança. A prova aí
esta. A França, no momento, é o celeiro do mundo em música
e artistas

Night anda Day, apresenta um grande "show"
intitulado "Ritmos do Brasil", com Eva Lanthos,
Edson Lopes, Juju, Almeidinha, Norberto, Olivinha Carvalho, Ernani Filho, Diamantina, Vieirinha v as Oito Night and Day Girls.' Gonzalo
Amor, uma bela voz argentina, completa o show
da Cinelandia. Aliás, o quadro Ritmos do Brasil,
é um bonito espetáculo, que mostra a evolução
da música brasileira, e que, é digno de ser visto.

NOVIDADES
O Monte Cario, tem programado
para o
cipio de julho, um ballet francês, vindo do prinFoilies Bergére e Lido, de Paris.

xr'x.

•

•
Carlos Machado no Monte Cario, continua apresentando Monique Nege. A cantora franeeja t~m
sido uma grande atração na boite da Gávea.
(Continua na pág. 26)
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Gregorio Barrios, tem a sua estréia marcada
para meados de julho 110 Night and Day.
Mariquita Flores e Antônio de Cordoba, registraram no Capacabana, o maior sucesso dos últimos tempos, em matéria de boites. Muita
gente
ficou de fora, várias vezes no Goldem Ròom,
que tem o maior salão do Rio de Janeiro, no
gênero.
O Capacahana
Carm ;lia Alves,
da moda.

-¦Sm

"¦':
éy-^&-<:&y%

.,

JLa( .'

'
W/A Hi
WmWtW&k

xx^smM

Bj^BftfinHÉ
ÃWy^^^^Êm

¦KIT

^AW

WmX

ByTBj..

j*& *v

§H á-Ff'

-

-

iH

f'

\lllpii|lv%i5

m^to^J—*^

IBVkvvv^r 5 — C h I n ft 1 o

aberto, forrado
de ú.uro. de 33
a 44, Cr$ 25.00.
_ . , .
•
Chinelo de- sola. colado. De 33 a 44. Cr$ 20.00.
Chinelo de primeira, solado, costurado a
mão. de 33 a 44. Cr$ 25.00. Chinelo
para
crianças, artigo de soia.
De 22 a 32 — Cr$ 12.00.
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I¦'Baiano".
Acolchoado. Todo àr
couro, com fivela e enfeites brancos no
p«ito do pé. Artigo muito resistente. De :d a
44 CrS 30.00.

do Baião.
110 ritmo
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vaqueta. marron. solado costurado, artigo torte e durável. De 33 a 44. Cr$ .10.00.

CASTANHO. De 33 a 44. Cr^o^Te?
mo tipo. em cou_L
ro. c na mesma
numeração.
CrS 38.00.
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Maurice Chevalier pediu para uma temporada
no Brasil, a bagatela de novecentos mil cruzeiros
mensais!.'!

•

Casablanca oferece aos seus freqüentadores a
interessante intérprete mexicana Alba Mary. O
cantor cubano Manolo Alvares completa o show
da Praia Vermelha.
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EDU
Maior armonetista de boca do mundo

—

Chinelo

Tipo'pro^a-

•. °
,,n<>3mo t«Po. qualidade extra.
ÍT.f*, to
1
Í°Ji a™rl'ncl0' »1iar^ CASTANHO. De 3.1
salto, de .{3 a 44. Cr$ 16.00.
'*";."" ° s.cu PCdRãò. escreva com
o numero do chinelo, se„ nome. clare**
cidade
e Estado
Pedidos pelo REEMBOLSO POSTAL
por
_ _ <^'L* ou Por telegrama, para
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CASA

ALBA MJ5RY
A voz doce e quente da música

mexicana

Kanieri"

A CENA

RANIERI
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Mario Moreno, o famoso Cantinflas. é o nome de maior bi:',
bi- '; ! \ ? .'.::: ¦:¦ ' h^
t.
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Mario
lheteria em toda a América Latina, e, graças a isso, ganhou
mais dinheiro que qualquer outro artista de língua espanhola.
O homem é tão popular que o seu pai mandou imprimir cartoes de visitas singulares: «Pedro Moreno, pai de Cantinflas»!
Mario Morenb nasceu na Cidade do México, no dia 12 de
agosto de 1911. Veio ao mundo no distrito de Tacuba. considerado o mais antigo e o mais pobre da capital mexicana.
Filho de gente de circo, iniciou a sua carreira artística num
Um tipo de vagabundo, criação sua. Ã
circo
MARIO MORENO
que se levantava na Praça Garibaldi, há muitos anos.
semelhança de Chaplin, também criou
nome verdadeiro
Seu
Desse
circo saíram muitos dos bons comediantes mexicanos^
sua indumentária própria
Compunha a sua assistência o povo mais exigente e mais
franco deste mundo: operários, camponeses, soldados, índios e mestiços. O caso é que Mario Moreno conquistou logo o público com sua extrema simpatia. Certa noite, em 1934, durante um momento de silêncio no espetáculo em que Mario atuava, um garoto. do poleiro gritou-lhe: «Cantinflas! Cantinflas!» O nome não significa
coisa alguma, mas a audiência o recebeu com aplausos. E Mario Moreno não teve dúvidas: Adotou-o logo e até
hoje é Cantinflas para todo o mundo.
Sua indumentária é sempre a mesma, tanto no cinema como no teatro, não importa o papel que êle tenha de
representar: toureiro, vagabundo, milionário, polícia... ou um «super-sábio», como é o caso agora no filme da
Columbia, «O Sabichão». Sempre com as calças caindo, presas por uma corda ao sul da cintura. E sempre com
'
um bigodinho «a Ia azteca». A propósito, lembramo-nos que Harold Lloyd, talvez o único cômico americano
que sonhou chegar ao mesmo plano de popularidade de Carlitos, também usou um bigodinho assim. Isso foi
lá por 1917, na comédia «Just Nuts». Mas embora a comédia fosse úm sucesso, Harold descartou-se logo de
tal adorno capilar.
Onde teria Cantinflas ido buscar a sua estranha maneira de vestir-se? Talvez dos índios e mestiços
paupérrimos de seu bairro natal. Pois em toda a sua obra vemos refletida a pobreza dessa gente. De qualquer
forma é notável que Cantinflas nunca abusa da indumentária para fazer rir. O riso que provoca flui de sua
inconfundível maneira de falar, do jeito do seu corpo, de sua mímica expressiva... e de sua simplicidade!
• Numa cena de seu próximo filme «O Sabichão»
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houvesse uni concurso em Hollywood
para se eleger a estrela mais ocupada
SE da tela, não resta a menor dúvida
que Barbara Stanwyck seria a vencedora.
A talentosa beldade de Brooklín, trabalhou em mais filmes nos seus 18 anos
dc cinema, do que a maioria das suas
colegas também veteranas. Recentemente,
terminou ela o seu ?)7'> filme, ou seja, "A
Confissão de Thelma", atuando num total
de 232 das 246 "tomadas" individuais que
as câmeras captaram. Diariamente ela
trabalhava; quer na produção desta pelícuia, quer diante das lentes e dos refle' ¦'-¦¦¦¦
,
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tores, quer na sala de gravação.
UHnBHBflflflBl&
"Eu me sinto mais cansada quando
não tenho nada para fazer" — costuma
jáSAAÊAÊAAAIAAÊASSBZ*
1 '/SAK"^^3SSB^h^xm
dizer Barbara quando alguém comenta que
- „.,....:,:¦¦:¦
<. «¦¦¦¦
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ela trabalha demais.
''ff^fW^^yíP^^
"glamourosas"
Enquanto certas estrelas
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em dois ou três filmes por ano, Miss
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Stanwyck declara que, por mais árdua
que seja a tarefa que lhe confiem ela
sente-se feliz em executá-la.
"Desde que seja um bom papel,
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dentro de uma boa história e sob uma
direção firme, não vejo razão para deixar de aceitar..." — é a comum res"estrela".
posta que ouvimos dessa
A menor sugestão para descansar ou
mesmo para dobrar as suas férias, é
protestada imediatamente pela estrela. E
é com veemência que ela costuma dizer:
"Quem está cansada?" — e acresconta: — "Acabarei ficando louca com
tanta calmaria... Após dois ou três dias
de descanso, estou pronta para iniciar
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a sua atuação num filme, Barbara, mal
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preta ção em
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Barbara

Stanwyck

numa cena dramática de sen
"A Confissão de Thelma"

próximo

filme
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OESEMOLIIIIIÉITO OOS CINEMAS
BRASILEIRO E PORTUGUÊS
A «LISBOA

FÍLME»,

DE

PORTUGAL

fundada em ccrnèços do 1928 por três elementos interessados o apaixonados
coisas de ciaema. José; César de Sá. Francisco Quintela ê Anbal Contreiras. numa época pelas
em que ao dispor
do nosso cinema não existia, por assim dizer, um laboratório convenientemente
provido, de forma
a produzir trabalho capaz, a Lisboa Filme, durante alguns anos instalada
em Benfica, em depenciências exíguas, inaugura, dez anos depois da sua fundação as novas
instalações, no Lumiar, num
magnífico edifício de linhas modernas cobrindcr. uma área de cerca de
1.500 metros ouadrados num
conjunto onde se pode contar com as mais variadas seções.
*
-Nelas se encontram quatro câmaras escuras,
trjs das quais para revelação' contínua, mecânica;
C°m G
GSPeCÍaÍS G filtragera ^ ar; sala de sensitometria e escolha de luzes;
-SS
«Pu,, Lrfen,
tlrageiÜ de fÜmeS de montagem de negativos; de despolimento
e po-6
SS°íiimPP'reV1SaiG'
aC SalaS de truc^om o de desenho salas de montagem de
positiZ , rnvLP r
\ ° m°Vl ^ e dGmaÍS aparel'^^m
acessória;
cabine
de
com
apareprojeção,
h«;r
•?
iqU
e dUaS ban<ÍaS' aIém ***&& gabinete, como os da
gekncia e conabn dnnf
Pr°fS!°,
Possuindo ainda, em pavimento inferior, instalações para distilação
S'
f il_™l larU1V0
""•«*>
- a ^ condieionamento de ar ouente e (rio
f
parâtodoo ediS; Z^^0 ?
Alguns anos depois da edificação do seu novo laboratório,
a Lisboa'Filme, em terrenos próprios
que abrangem uma área de 50.000 metros quadrámos, construía o seu
estúdio, denominado estúdio
NI o qual era inaugurado em janeiro de 1944. Edificado
segundo planos do arquiteto Jorge SerePresentativas da mod-rna aquitetura
portuguesa, compõe-se de um
ho^;.?Ta,S
TS um «plateau» com
bloco central onde existe
o, comprimeito de 42 metros por 19 de largura e 9 de
dG admÍSsâ0' esta^U) <--°ntra ruídps, achando-se numa, das
suas extrem dldo.Tnn
mídades
e no souPi!PTÍal
subsolo, uma piscina, permitindo filmagens subaquáticas.
Esse «plateau» 6 ladeado pelas seguintes instalações complementares:
na ala sul. existem camarins
^^ SOrVÍQ° de imagCm ° SOm' e Sala d0 re^istro sono™ ^re o
>ó atoaul n! I VL
T^
^^^"^^ a sala de m5veis f ad^ços; camarim geral para figuração fe.ímn
i-nnina,
sala
sah de
d»h
cabeleireiros
e caracterização para figuração; camarim geral
para a figuração masculina, yestirip paar artífices, músicos, etc.
«guiaçao
A entrada principal do estúdio dá acesso a uma sala
geral de espera, a escritório, gabinetes ao
do
realizador e seus colaboradores, etc.
gaDinctes
"**"? "?" Sa'ÕeS *""•»** * cenografia. coníoecSo
do guarda roupa
o tbin(aVd7>rr0oieSor1'10''
*
Pai'a S01\0n;5açao- Anc'xo ^Htá construção encontra-se o chamado
Estúdio
N.
N^Z<lJn
2 instalado num pequeno edifício e no
qual, aiás, se podem realizar filmes que não exijam «de-

n,t edmci° ^°^« **4 *&$&* * y yz^™yy0
^ynyTzymc-mões'
aopragens, a necessária aparelhagem.

mobi
l
i
â
'
i
o
,:#etc-posuind°
ai
,
d
a
rgp
mmt6éco^
f
m^ê
g&«
Em

Para

edifícios
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de
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oficinas de carpintaria,
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Lisboaboa "Fume

de modelação, armazém para re-

possui três aparelhagens Klanefilm
com
canarcs
d"
*&*** <* -1-» «^ v_rL __s^
Wd
?yequipaaa
Vinten. bM
Bell & TnAoy
iiower, Ariflex,
assim como um «charriot? ir-lês de marca «Vi"te^
!;yz^y.artistas'wcnicos °demais pess™L * &?? p»™ * „»
âs
§
^0^ um #
FÍh?'e,t0n; produzido numerosos dqcuméritáiüos, tem
no seu ativo, a produção dos seí^íSlw
guines filmes de fundo: «Porto de Abrigo», «Mantilha de Beatriz».
«Três Espelhos» e<Fado» au^
'"
constitua, um dos maiores êxitos do cinema
português dos últimos anos.
'
A «HORIZONTE», DE PÔBTO ALEGRE
Depois de um longo e apurado, estudo para o início
de suas produções, a Horizonte resolveu ai
terar seus planos de ação, iniciando seus trabalhos
com «Vento Norte» baseado num» 1^1»
Sinai de Salomão Sciiar e Eduardo Tanon e desenvoivida cin^^^^^ã^^^
«Vento Norte», tem como história a luta árdua de todos
os dias dos pescadores da corta âTl lân
ico. envolvidos em violenta tragédia sob a
pressão estranha de uma ventania pu Z a do Not-te
o que traz consigo a miséria, reações violentas
e qae transforma homens simpKs do mai
em M
ras guiadas pelo instinto primário da vingança
e do ódio.
ílgU"
Torres, a belíssima praia do Rio Grande do Sul,
servirá de cenário náfà esta bedíeül* n,
•
de longos estudos e planificações, esta
'
praia foi escolhida como a ideal para o tZlf
~&
, a53°
de «Vento Norte», pois reúne ¦ t*oa os elemento., eiigidos
pela iüMà de erita Tavl d°
,
mar'
praias, dunas, areias e montanhas gigantescas de rocha.
atiaVfiS
A película terá a produção o dfrorSm n -'ívo-^ áà oi

aasisúncia gera, d, Guarda W^e
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ma^e!*ã^£ alida^elco?

mont,
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refletores «ebarnot» o todo., o., demais
a^iilIe^slar^S^0^
^
Para o desempenho dos principais papéis de «Vento
Norte» foi realizada meticulosa seleeSn v
ler a como Luisa. Patrícia Diniz como Maria, Ro.erto
Bataglin cemo Mo
^ N.Tei
Antônio, ioram os intérpretes escolhidos. Autênticos
pescadores do próoTo loe.T ?t
m°
ume velba de setenta anos e Pedro, o ch!fe
dos
geSores
^2&
%&%Í!jÊt
colina,
leram vigorosamente selecionados e estão devidamente
treinados para as cenas de co^iun o n ,"'
onde
será mostrado em sua plenitude a luta diária dos
homens com o mar.
conjunto
¦ Dentro de 80 dias será iniciada esta
primeira proodução da Horizonte, que deverá ser
lançada aind,
este ano para o publico cinematográfico brasileiro, onde
pretende esta novel produtor! collttn
et„;ra:n3amentP "ara ° *—*™*° * *'
^P .evantamento do ISSiSS
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Dos cinemas
italiano e francês
>.
De Roberto .Rossellini, o diretor preferido de Ingrid Bergman, os brasileiros já
viram "Roma, cidade aberta" e "Paisà",
duas esplêndidas reportagens cinematográficas de longa metragem. Agora, a
Art-Films anuncia que adquiriu os direitos de distribuição de "Alemanha, Ano
Zero", o famoso filme do mesmo diretor,
premiado como o Melhor Cenário Original e Melhor Filme Internacional, no Festival de Locarno.

•
Filme engraçadíssimo que reúne esporte, amor, bel-canto e hilariantes aventuras, "Ao Diabo a Fama" (Al diavolo
Ia cçlebrità), filme ítalo-americano da
Art-Films, apresenta em seu elenco os
nomes famosos de Ferrucio Tagliavini,
Mareei Cerdan, Mischa Auer, Marilyn Bufferd (Miss América) e Alba Amova, primeira bailarina do Teatro Colón de Buenos Aires.

•
Sacha Guitry, o inesquecível ator-diretor de "Romance de um trapaceiro" volta em seu primeiro filme de após-guerra,
"Le Diable Boiteux"
(ainda sem título
cm português), produção histórica relatando alguns episódios da vida de Talleyrand, .um dos mais celebres diplomatas franceses de todos os tempos. O cenário e a direção, além do papel
principal, pertencem a Guitry.

•

Massimo Girotti, tão másculo, e simpático, e oue tanto sucesso obteve, em "Fabiola" e "Obsessão", é o
principal intérprete de "Duelo Sem Honra"
(Duello
senza onore), um drama-cuja ação trajascorre na França de 1903. Camillo Mastrocinque dirigiu esta
película da ArtFilms em cujo cast se encontram também
Annette Bach, Constance Dowiing e
Roldano Lupi e cujo lançamento ocorreu
este'
mês na Itália.

•
A obra que conseguiu arrebatar o Grande Prêmio de Filme de Aventuras em um
dos últimos festivais de Cannes, "Os Malditos"
Maudits),
(Les
considerado
já
"clássica" do cinema,
cm exibição e estudo em vários cine-clubes, virá ao Brasil, para exibições comerciais. Graças à
Art-Films toda a gente poderá apreciar
a notável realização de René Clément interpretada por Dalio, Henri Vidal, Fiorence Marly e Paul Bernard. "Os Mal-,
ditos" constituirá, naturalmente, em seu
lançamento, um dos acontecimentos máxiíuos da Temporada de 1950-51.

•
Vejam só que maravilha de "internacio-;
nalismo" o elenco de "Mulheres Sem' Nome" (Donne senza nome),* o filme de
Geza Radvanyi: Simone Simon, francesa," ,
interpretando uma francesa mesmo; Vivi í
Gioi, italiana, interpretando uma filha da
Bavária; Françoise Rosay vivendo uma
ilustre "falsa" condessa; Irascma Dillian,
brasileira, no papel de uma
polonesa; Eva
Breuer, alemã, no
papel de uma tcheca;
Julia Toldy, húngara,
que vive uma compatriota; Nada Fiorellii, na vida real
italiana, no filme espanhola;
e Gina Del
Torre FaUccnberg como uma alemã,
na;
zista desalmada. [''. i
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Kirk Douglas, que demonstrou suas grandes qualidades de ator dramático em «O Invencível», ao lado da revelação feminina
Ruth Roman. vem de terminaf para a mesma
Warner Bros. «Êxito Fugaz», onde vive a figura de famoso trumpetista de jazz. Os sólos de trumpete, por trás das cameras, são
executados por Harry James. A partenaire
de Kirk nesta película será a sempre benvinda Lauren Bacall.
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BELEZA, PERSISTÊNCIA
E FORÇA DE VONTADE
Quando a gente olha para Lucille Bali, não se
sabe porque fica-se pensando que o técnicolor
foi inventado especialmente para ela. E' que
Lucille, sem ser uma beleza, segundo os cânones
clássicos, é o tipo da garota bonita, moderna e
camarada, por quem a gente se apaixona logo.
Muito mais aue pelos seus milhões de' fãs ela
«é adorada pelo pessoal dos estúdios e por quantos com ela tenham o mais ligeiro contacto.
Essa pequena deliciosa nasceu em Butte, Montana. Mas cresceu e educou-se em Jamestown,
Nova York, para onde sua mãe, uma grande pianista, havia se transferido em vista de haver
sido nomeada professora do Chautaqua Institut
of Music. Já mocinha e desejando seguir a carreira teatral, Lucille cursou a Escola Dramática
de John Murray, em Nova York. Não demorou
muito por lá. A rotina das aulas' caceteavam-na.
Largou a escola e aranjou um lugar de corista
com a companhia do Ziegfeld, que então ensaiava «Rio Rita». Ali a careira de Lucille foi meteórica... durou apenas três semanas de ensaios,
no fim das quais foi despedida
por inexperiência!
Ella não desanimou por isso. Arranjou logo um
emprego na fonte de soda de um «drug store»
na Broadway e lá ficou aguardando melhores
dias. Ora, Lucille tinha aquilo que os amçricanos chamam «it», esse não-sei-que especial que
agrada à primeira vista. Isso lhe valeu melhorar
de emprego: foi ser modelo de modas numa loja
da Sétima Avenida. Não demorou muito por lá.
Não que a despedissem. E' que a famosa Hattie
Carnegie pôs os olhos na bela e a «roubou» para
*
o seu célebre «atelier» de alta-costura. E a
elegante. Miss Bali tornou-se em três minutos o
seu modelo «número um», o que vale dizer um
dos mais famosos modelos da cidade.
Nessa altura um acontecimento trágico quase
Pôs fim à careira e à vida de Lucille Bali. Uma
tarde, atravesando Central Park, foi atropelada
por um automóvel e ficou gravemente ferida.
Depois de duas semanas entre a vida e a morte
ouviu com pavor a previsão dos médicos: nunca
(Cont. nn pájr. 25)
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Wanda Hendrix sorri amarelo com a sua perna engessada — mas enquanto isso, teve de desistir por algum tempo da sua mania: os esportes

Poucos dias antes de quebrar a perna, Miss Hendrix posa com seus patins de irêlo, cujas lâminas foram as causadoras do irreparável acidente

ÁGUA FR A

VURA!.

OS BONS E OS MAUS ACONTECIMENTOS, SE SUCEDEM
COM RAPIDEZ NA VIDA DE WANDA HENDRIX
im-

nação

portanto acontecimento que levou a peRECORDA-SE
quena Wanda Hendrix a tomar posição na
reta do caminho para o eslrclato? Sc não es-

como

sabemos,

deram

muna

você,

tamos
Vyy

a§

enganados,

caro

parece

leitor,

que

foi

do

a

mais

sua

desig-

^^^-^¦HBraMwHBI

para atqar ao lado de Charles Boyer e
Laurcn Bacall na película "Quando os Destinos
se Cruzam", não foi? Muito bem. Depois disso,
novos
escala

acontecimentos
vez

cada

se

mais

suco-

crescente,

pelos esportes. Patinação, esqui e tênis, são
os esportes que ela mais gosta e aprecia. Entretanto, isso foi antes desse acontecimento que,
tal como água fria na fervura, a levou a arrefecer
os

ânimos

pelos

seus

passatempos

preferidos.

crescente e ascendente; tomou parte ativa no filme da Paramount "Deus Me Deu um Amigo", e
extraordinário relevo como
estrela nos papéis principais de "Do Lodo Brotou uma Flor", "Meu . Verdadeiro Amor", "A
Dança do;, Milhões" c "O Pecado de Amar".
finalmente,

ganhou

Estes foram, por conseguinte, os principais acontecimentos que elevaram Miss Hendrix ao cartaz
c às marquises iluminadas dos cinemas de todo
o mundo.

Contudo, recentemente, um novo acon-

tecimento

vem

de colocá-la

novamente

em

foco

diante dos fãs ávidos por noticias — uma perna
quebrada!
De modo algum, Wanda — que acaba de terminar

a

Ladd

em

trolar

por

cia força
Ós esportes de inverno são os seus passatempos
favoritos. Acui a vemos com o vestuário próprio, numa alegre temporada em Sun Valley

postas
causa

sim interpretação ao
"Missão de Vingança"
mais
do

por

tempo

os

sofrimento.
um

lado
—

de
podia

Alan
con-

sorrisos

diante
Mas as ^restrições im-

incômodo

que a fez pcrdçr em

seus

pé

engessado,

foi

a

parte o entusiasmo

Na sua última interpretação, Wanda Hendrix
aqui apareço ao lado de Alan Ladd, numa cena
de «Missão de Vingança», filme da Paramount
A
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Panlétte Goddard tem a mania das viagen
três: meses em Londres, percorreu oitó£ijJi£^p
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.
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. atra da tremenda vitalidade Mi
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No primeiro dia de trabalho, Bob^
bin, sentada tio lado de um têcpico de Hall Wallis, ouve deste as
instruções
para a cena inicial cóirt
o íqiapab. .Wendell Çórev. O menmo à direitaà é Jbnatlían Corey
que dè forma alguma está interessado era ^prender o diálogo.

M

As crianças que aqui vemos acoi__
panliadas do seu «papá», WendéU
korey, travam conhecimento com
a câmera que momentos depois
i rinm fotografá-los em algumas
cenas de. «A- Confissão dçs Thcüha».

¦

.

M^r

A CENA MUDA_i~T20-6-50..^ Pág..30

."**¥• >T» ."í- _.. —.V;

.

"4"'" "'"

Por causa disso, Wendell
Corey vem perdendo
noites de sono-.

c

OMO tantos outros astros da tela,
Wendell Corey detesta trabalhar com crianças e cachorros;
não que haja alguma similaridade
entre estes, mas o caso é ciuc. tanto
um como outro, sempre «roubam», as
cenas em que aparecem.
Foi por isso, com grande dificuldade que se deixou filmar em «A Confissão de Thelma», com duas crianças e um cãozinho.
— «Acontece que as crianças- são
meus filhos de verdade» — explicou
mais tarde o ator —¦ «o cachorro também pertence à minha easa».
Para que os meninos pudessem
atuar, entretanto, foi necessária uma
longa conversa com Corey, pois êst?
não queria dar a sua autorização. A
conversa foi inteligentemente inicia"Àda por Miss Robin Corey, a sua
lha mais velha que conta quatro anos
e meio de idade, e foi tão bem «conversada» que tanto ela com seu irmãozinho Jonathan acabaram por assinar um contrato com o produtor Hal
Wallis.
Antes que Corey pudesse «dar o
contra», Robin se encarregou de entregar ao «papai» os dois contratos o
mais debressa possível, para êle colocar neles a sua assinatura. Para isso
ela empregou toda a sua astúcia e brejeirice infantil.
Agora, depois de tudo arranjado,
Corey permanece noites inteiras açordado, com insônia, pensando não só
no logro em que caíra, ao ceder ante
os carinhos da sua filhinha, como
também se deverá ou não cobrar dos
seus «brotinhos» o pagamento da comissão de 10% destinada aos agentes.
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Bespedindo-se de Bobbin, que c todo o orgulho do pai que sorri satisfeito, o diretor Bobert
Siodmak, dá por terminada a sua participação naquele celulóide.
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Enquanto as crianças trabalhavam, Wendell Corey brincava, até quando Jonathan apareceu a fim de reclamar
os seus direitos no brinquedo, que é sen,
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Quero apresentar-lhes hoje Yvonne De Cario. O departamento de
publicidade da Universal me informou que Yvonne estava à mj-

i

nha. disposição no palco de filmagens de "Baccaneer's Girl" para
uma entrevista. Imediatamente me
dirigi para o estúdio, pois
já me
haviam informado que a "rainha
do técnicolor" é uma favorita dos
sul-americanos.
Assim, que entrei no palco, achei
que o cenário, que eu já conhecia,
em nada condizia com a
personalidade de Yvonne. Como vocês devem saber, os filmes
que lhe deram fama se- passam em
geral no
oriente ou no oeste americano.
Quando fomos apresentadas, ela
vestia uma camisa
grosseira e cah
ças de marinheiro e para completar à, "toilette" tinha um lenço

YVONNE

DE

CARLO

De víOLET KINNEY
(Correspondente de A CENA em Hollywood)
amarrado na cabeça. Pediu-me liccnça pqr alguns instantes, enquanto ia mudar de roupa.
Na sua ausência me informaram
há

que

longo

já

tempo

mo

sua-nova aventura no reino do celdlóide,
^
Pela primeira vez, disse, creio

Yvonne

produtores para lhe daum papel onde ela possa
mostrar o seu talento ao invés de
simplesmente posar e permitir que
o "camera-man" c o técnicolor
façam

o

moça

que enfrentou mil
c uma dificuldades para triunfar
no cinema. Estava alegríssima por

aos

pede
rcm

uma

que posso realmente representar.
Estou cansada de ser raptada por
galãs intrépidos montados em níveos cavalos que me levam em

resto.

Quando Yvonne
voltou, fiquei surpreendida em notar que ela é tão pequenina e frág|l. Com seus cabelos castanhos,
olhos côr de avelã e uma pele que

seus braços na calada da noite com
apenas Feber e algumas estrelas
no céu.

Creio que seja romântico,
mas é bem desagradável viajar de
lado em um cavalo à toda velocidade. Esta é a oportunidade que
eu esperava.
Você sabe — disse ela após

dispensa adjetivos, ela mais parece
uma heroína de um romance da
época do romantismo do que mes-

alguns instantes de profunda reflexão — eu bem que me diverti nos
meus últimos filmes. Admito
qUP
menos
um deles não tinha
pelo
nenhum

valor,

mas

para um artista, quando já está firme
(modéstia à parte), um filme é bom
ou ruim, dependendo do
prazer
que usufrui enquanto se filma.
Talvez agora com esse filme
eu
me entusiasme e estude.
Respondendo a uma pergunta da
repórter, Yvonne declarou:
Eu acredito firmemente
no
desenvolvimento artístico. Nenhum
ator

atingiria

mático

sem

e estudado
somente
Meus

o

seu

antes

apogeu

ter

bastante.

agora

amigos

eu

dratrabalhado

Infelizmente,
descobri

isso.

dizem

que eu deestar satisfeita com o
que
sou, mas não consigo pensar assim. Veja, por exemplo, no momento estou estudando dicção, inveria

tcrpretação,

dança

e

línguas.
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sorriu

e
rômetro!

tante

exclamou:

—

Meu

ba-

aqui

no. estúdio. Se o dia»
está chuvoso, meu cabelo fica duro. Se a chuva se aproxima, êle
se encolhe, formando ligeiras ondas,

'

' "' '¦"

-,:': •' ¦ -'i-í:;-'

'

palestrávamos,
uma
apareceu e começou a'
no cabelo de Yvonne. Ela

Não entendi o que ela
quis dizer
e pedi explicações. .
Meu cabelo é um verdadeiro
harômetro. Sem mesmo olhar
para
fora eu lhe* posso dizer como o
tempo está. E' uma piada cons-

-
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Enquanto
mexer

<r

/:^-y^ -

fl

aperfeiçoar-me
preciso
e
perder o sotaque canadense que
tenho. Desejo falar com um sotaque tipicamente parisiense.
cabeleira

~
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que mais gosto de estudar
é o francês e isto porque
pretendo
filmar na pátria de Molière,
pois
aprecio muitíssimo o realismo de
seus filmes.
Falo francês, mas

-'-Sk: :'

c se o tempo está bom êle forma
ondas perfeitas. Desde as sete horas que estou aqui no estúdio e,
no entanto, afirmo-lhe que há uma
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grande cerração lá fora.
Eram onze horas e realmente o
tempo estava como Yvonne o tinha previsto.
—: Creio que me vou empregar
no

Observatório

posso

fazer

Nacional.

previsão
(Cont.

Pág.
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Só não

de terremoto
na

pág. 23)
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Reaíizou-se na A.B.I. o cooupfoi nf»,.a„:,i - •
a im)\rens* e aos exibidores
cariocas, nelo sr. Emanuel Siííeftní S
Fox International Cór^àor" 22l^d7S?^^^ da 20th Centur*
n°SSo paísSendo esta a primeira Vez o4 no? visita
?f TT
l™* não esconSllYersÍone
deu, antes proclamou o seu verdadeiro
mit,,í£_S' 1>elaS beleza«
Dono de uma simnlieidade e simn?tii o«4itl
do Rio.
+
° sr- Silverstone confiuistou simpatias gerais LameTt
-í
SÍlvantfs>
"unereorreTlo
m
"eSta <*"
Pitai, em virtude de teiainda
S3T****!*
nesta Sl,a atual
viagem ao redor da América Ao rnmíífli paiSes
o sr. Herbert
Moses, presidente da A.B I
Srs j^ÈJ ^IÇMÇeram
C°hen e Artur de
Castro, representantes da Fox Filme siA CENA; Salvyano Cavalcanti de Paiva ^ eo^™^
de
_ÂStSSic,Lar',lePref««tante
colaboradores
desta revista; srs. Moniz Viana
ínã AlínTn ™°ch-a'
******* Carlos Fernando, Joaquim Menezes e mStos outro,
fc.w
no* a sua presença o coauetel Jornalistas, o.ue abrilhantaram

(Cont. da pág:. 5)
do filme estamos convencidos de
que Aya entregou o coração.
Cabré, homem de caráter e de
cultura, goza de grande popularidade, sendo apontado como o
primeiro catalão que chegou a ser
uma destacada figura na arte de
torear. Além de toureiro, Cabré
escreve versos, dá conferências e
é ator. Recentemente, o toureiro
protagonizou D. João Tenorio, do
imortal Zorrilla. Cabré não
guarda nenhum segredo do seu amor
pela Gardner, que além de lhe dedicar poemas, envia-lho constantemente pequenos presentes. Por outro lado tenho observado
que Gardner não pode ocultar
publicamente
a satisfação quando êle se encontra a seu lado. Nas boites de Barceloha, onde fomos juntos repetidas vezes, Ava dava a mão a Cabré
todo o momento e dançavam bastante agarradinhos.
Sinatra, que recentemente sofreu
uma hemorragia enquanto cantava
num cabaré novaiorquino, foi
à
Espanha em busca de repouso. Entretanto, seus amigos duvidam
que
-Cabré a isso lhe
permita. O céle-

AOS ASS IN ANTES E DISTRIBUIDORES DESTA

REVISTA
Regamos

indi-

quem sempre, com
ns suas remessas
de dinheiro, nome
5 endereço

certos

3 que as mesmas
r^ destinam.

bre cantor deu uma resposta meia
evasiva e ao mesmo tempo malcriada quando se lhe
perguntou
se tinha trazido algum "presentezinho" para Ava. Por outro lado
se afirma que Cabré está inferessado em oferecer a Frank "um
troféu" do seu magnífico museu
laurino. Todo o mundo deve saber
o que significa esse
presente de
grego."

_¦_______# ^iA-Vs

¦ at? l/iSPIRlnfl
iii(*tiiffiiiijf
mWlSi _______ V

_B__T __©%_ t__si__ __* _____

Vflr

0 REMÉDIO DE CONFIANÇA (bayer]
E
V

J

BRÀSSLEfiRO...
(Cont. da pág. 9)
nica de improvisações. Tentar a
cinematografia sem os indispensáveis conhecimentos é desperdicar tempo e material."
— "Ao
chegar
—
ao
Brasil
acrescentou Walter Peixoto — trouxe a finalidade de fundar uma
Empresa Produtora. Como não me
foi possível contar com a colaboração de elementos técnicos, resolvi aceitar- o convite que me fêz
a Academia de Arte c Técnica Cinematográfica, para dirigir e orieniar os estudos cinematográficos.
Tenho como único projeto escolher
entre os futuros alunos da Aca(Cont. na pág. 25)
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BARBARA STANWICK
(Cont. da p_g. 13)
cessos que logrou alcançar em "Aliança de
Aço", "As Três Noites de Eva", "Até
Quando a Morte nos Separe", "Bola de
Fogo", "Pacto de Sangue", "O Tempo Não
Apaga", "A Vida Por um Fio" e outros.
ultimamente, Barbará vem sendo perseguida por papéis dramáticos em filmes
onde o crime e a morte é o "leit-motiv",
é a essência intrínseca do seu valor. Isso,
é o que atestam as oito finais produções
em que apareceu. Em "A Confissão de
Thelma", por exemplo, ela interpreta um
dos "roles" mais dramáticos de toda sua
carreira artística, atuando ao lado de
Wendcll Corey e do veterano Paul Kelly.
Nesse filme, o diretor Robert-"Suspense"Siodmak, a fim de ressaltar melhor a
caracterização de Barbara como a mulher criminosa, de espírito frio e calculista,
transformou-a
numa
criatura
aparentemente sofredora e desenganada
pelo destino.
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UM BRASILEIRO...
(Cont.

na

pág.

de com o êxito. Se todos os homens pudessem alcançar o êxito,
a que almejam na vida, então este
não, teria que ser pago a preços
tão altos. A natureza humana nos
demonstra, e isto desde o princípio do mundo, que a porcentagem
dos homens que obtêm êxito completo é muito pequena. Não porque seja pequena a porcentagem
daqueles que têm oportunidades
de alcançá-lo, mas simplesmente

23)

clemia os meus futuros colaboradores, organizando assim uma equipe de elementos que muito poderão fazer pelo cinema nacional."
CURSO

POR

CORRESPONDÊNCIA

"Tanto em França como nos
Estados Unidos — prossegue Walter Peixoto — o sistema de aprendizagem por correspondência tem
levado para o cinema elementos
que boje desfrutam de conceituadas posições nos estúdios cinematQgráficos. Nada é impossível
para quem tem força de vontade
ç. possui, além disso, a ambição
e a determinação necessárias para
fazer que os seus desejos se realizem. Napoleão, em determinado
periodo de sua vida, não foi mais
que um humilde cabo de exército;
entretanto, chegou a ser um dos
maiores generais do mundo e ImAbraham
perador da França...
Lincoln foi o filho de um lenhador e chegou a ser um dos maiores Presidentes dos Estados Unidos... O curso em si não deixa
nada a desejar. E' claro e eficiente. Além de inúmeras fotografias
e desenhos ilustrativos, a direção
da Academia levará o aluno aos
estúdios de filmagem, onde lhe
serão ministradas aulas práticas.
E' verdade que nenhum homem,
qualquer que seja a sua vocação,
pode alcançar um triunfo verdadeiro, se não mede sacrifícios para
obtê-lo. Nada rsealmente grandioso pode ser obtido facilmente. E
muita razão tinha Daniel Guggenheins, quando declarou: O que
oblemos sem esforço, nunca nos
satisfará. Para conquistar os triünfòs que nos darão inteira satisfacão, è necessário chegar até eles
por meio do trabalho, esforço, estudo e sacrifício."

porque
P

*

número

(Cont.

da

pág.

22)

c furacão mas o resto é uma sopa.
You deixar muitos meteorologistas
desempregados, mas pelo menos
minhas previsões serão precisas.

da

pág. 1«)

mais poderia andar, tal a natureza e a gravidade
das fraturas nas pernas. Mas Lucille nem assim
desanimou. Submeteu-se a um exaustivo tratamento médico, durante três anos praticou ginástica adequada e fêz um tratamento com um espeeialista em massagens. O resultado foi que,
passados esses três anos dolorosos, Lucile voltou
para a sua profisão de modelo radicalmente curada e, o que é mais interessante, sem o menor vestígio do acidente em suas lindas pernas! Tornouse conhecida
então
em todo o país como a
«Chesterfields Girl» por ser modelo exclusivo
daquela marca de cigarros e, praticamente, a sua
fotografia estava em cada metro quadrado dos
Estados Unidos! Isso lhe valeu um contrato com
Samuel Goldwyn e Lucille estreou no cinema
como «show girl» entre as mulheres sedutoras
de «Escândalos Romanos», o inesquecível filme
de Edie Cantor. Logo em seguida foi contratada
por uma companhia teatral que então se organizava em Hollywood. Imediatamente telegrafou
para a família — mãe, avô e irmã — chamandoos para a Califórnia. Entretanto, as coisas não
se pasaram como Lucille pensou: quando a turma chegou a Hollywood já a tal companhia havia se dissolvido e a pequena era uma simples
«extra» nos estúdios da Paramount.

sujas

tf*"

NAO HA

da-

queles que estão dispostos a pagar
o preço desse êxito.
Assim, pois, o homem que chega
a ter êxito é entre os seus semelhantes, uma jóia rara, tendo naturalmcnte, um grande valor. O
aluno poderá ter êxito — êxito tão
grande como aquele que sonha em
seus momentos de prazer —,, podera ser uma jóia rara entre os
seus semelhantes, porém, deverá
estar disposto a pagar o preço.
Esse preço não é mais do que a
aplicação e o esforço que deverá
pôr no estudo das suas lições."E assim terminamos nossa palestra com Walter Peixoto, que
pretende criar, aqui no Rrasil, um
curso de cinema por correspondência. Suas palavras finais nos
pareceram um pouco de auto-propaganda, mas não deixaram de
ser sinceras. Porque êle pretende,
realmente, levar a cabo o seu intento. E ninguém melhor do que
êle próprio para servir de exempio de força de vontade e perseverança. Além do mais, Walter
Peixoto já tem um argumento pronto para ser filmado por um de nossos estúdios. 0 título e a companhia filmadora, permanecem em
segredo — até ser positivada a
noticia, o que não tardará muito.

Baíl
(Cont.

o

Conheça as estrelas

Walter Peixoto faz uma ligeira
pausa, c prossegue:
E' verdade que as jójas raras
custam muito.
Se os diamantes
fossem tão comuns como as pedras,
não
custariam
certamente
mais do que estas. O mesmo suce-

Lucille

é reduzido

ecas

mmm,
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* Também o

tmmano, aparelho án»
pede hiaciopar bem, se as suas
«árias peças estiverem saias e cheias de ressdue-,
Uma das mais imperiBittes dessas peças são
os rim» a ctsjas funções se acham ligadas outros
órgãos da máquina humana.

A limpeza e desinfecção periódica dos rins,
feitas cem es comprimidos de HELMITOL
de Bayer, garante o seu perfeito funcionamento
e resulta na saúde atual e numa
velhice sadia e livre de achaques.

SEOSRinSVÃÒBOI
Â SAÚDE É SOA

,/fiu!

flELM TOL

LIMPA

E

DESINFETA OS RINS

Pensando bem, quem sabe se o Rio
não precisa de uma boa meteorologista? Você pergunta a CENA, se
êies lá fazem previsões do tempo
e só assim eu realizaria um velho
sonho: visitar o Brasil.
Um rapaz a veio chamar para

Foram tempos difíceis aqueles. Lucille tomou
parte em numerosos filmes musicais como «chorus-girl», sem mais relevo que outras centenas
de coristas bonitas que lá trabalhavam. Mas um
dia ofereceram-lhe um papelzinho em «Roberta»,
na RKO-Radio... A mãe de Ginger Rogers, Mrs.
Leia McMath, que andava organizando uma companhia de »revistas, prestou atenção em Lucille
e contratou-a logo. Deu-lhe o segundo papel feminino da peça «The Girl from Paris», e Lucille
«abafou»! A companhia foi para Nova York e a
pequena glorificou-se no «bit* musical «Hey,
Diddle, Diddle».
Voltando a Hollywood, a RKO confiou-lhe um
bom papel em «Stage Door», estrelado por Katherine Hepburn (então no apogeu da fama) e
na revista «Too Many Girls». Foi durante a filmagem desse musical que Lucille conheceu o
simpático maestro Dasi Arnaz, com quem se
casou no dia So de novembro de 1940.
Voltando da lua de mel, teve ela a sua grande
«chance» — «The Big Street», baseado numa história de Damon Runyon. Personificava Lucille,
nesse filme, uma moça tornada paralítica em um
acidente — aquilo mesmo que lhe havia acontecido, anos atrás, em Nova York. Sua interpretação foi tão sincera e convincente que a tornou
definitivamente uma grande estrela! Daí em

[BAYEPJ
/
V E

um ensaio e eu já me retirava,
quando ela gritou para mim:
— Diga
aos
brasileiros
que
Yvonne De Cario sempre desejou
conhecer a sua Cidade Maravilhosa e que talvez viaje para o Rio
muito breve!

diante os estúdios a disputaram. Contratada pela
Metro-Goldwyn Mayer, estrelou o tecnicolor «Du
Barry era um pedaço», e, sucessivamente, «Best
Foot Forward», «Meet the People» e «Easy to
Wed», com Van Johnson. Lucille estava em Nova
York com o seu marido, que havia dado baixa
das Forças Armadas e se tornara um «band
leader» popularíssimo. quando «Easy to Wed»
foi estreado. O sucesso foi enorme e a Metro
insistia em renovar-lhe o contrato. Mas Lucille
preferia trabalhar «free lance». Voltou aos estúdios da Metro para estrelar «Two Smart Peopie» e fêz sucessivamente «Dark Corner». para
a Fox; «Lover Come Back», para a Universal;
«Personal Colum», para a United Artists: e «Minha Adorável Secretária», deliciosa comédia com
William Holden, para a Columbia.
Lucille Bali tem umas coisas excêntricas. Ela
mesma lava suas meias e luvas. Jamais se veste
de branco. Adora a côr azul, os «negligées»
complicados e os chapéus pequeninos. Adora
ainda uma porção de coisas mais: papéis de
pa*
rede floridos,
louça
três
chinesa,
galinhas,
«cocker-spaniels», bolsas enormes. Dorme numa
cama quadrada, com 2,20 mts. de lado! Pensa
que Rita Hayworth e Heddy Lamarr são as mulheres mais «glamourosas» deste mundo e que a
melhor atriz é... Bette Davis! Mora com o seu
marido Desi Arnaz em uma linda casa de campo no Vale de San Fernando.
A CENA

MUDA
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Wont âa túfi, %1)
fó" \M(iM v %mt;i\. etmíimmvà piemmumU' t. cneolha e fax}.. jü« aó
ttiaio, 'ifíeluidtí
Htm popularidade crescia
c í'r<í
imtre a» dez mtvêJos q\w muln ganhavam com a
orla do celulóide e t>tili><> un dez
persoflfliidade» favoritas ü0§ mlIharcs da í'fis de todo mundo, A
companhia d«* Parryl L?, ^anuclc
8ttfisí'aíí HíMifl, admiradores ÍIJiíMijjdo "A* Irmlín Dolly", onde, mnlf<
iiiiifl v<% o PX-de Glória Haven
eslava presente, o quo mio reprasentava iiada, pois como è óbvio,
a gente Ja no cinema apenas pura
ver » loura que vJraVa a cabeça
de multa gente, Um "Mulheres o
Diamantes", eJa Irozíu do contrapeso o ontfio eèpôuâ de Joanne
Dru, sendo que DIcIí UitymcH já
era um grandi] (. uiarfíaAte eririu/.
e fl.düoin do eanustrões William
fflflXlon-BoatrJee Kny lambam "dava
o ar da «un graça", o miss (írublc
nadava km voilos com um eásueo
de peles G por uma verdadeira féIlcldodô, continuava eada vez mais
Helty Groble.,. Quando menos ohperàvamos « Já ioitferitávnmoii nu.»
demora, eld nos aparece èé nurprosa, mi seqüência final do ritme
estrelado
trinca
pela
HojouesOTíara-Janies, Nem dúvida aíguma "A Professora se Dl veria" foi
muito propicio e trazia ,|,> lambuja,

músicas que "marllrlaavam" os
í'í\m do joz/, norte aniorleanoi Mostrando que inefonio •'sendo honM
t possível* huIvo i-arísMniuH exeaVftes, ser-stí "urna boa daelíiógra<
ftt", eis «fuo ela vqllu ueomiymho
do d( l)lel< MaynVes o manejando
«< "Upowrller" com Incrível faélíldade, pois era preciso eonflrmar mesmo ser "Sua Altesa, a Seerelávlft". Agoru, Betty fusda o

papei <i<- "motlierM do Mona i-Yeo»
mau <• Connle Murbhall em "K Os
Ano-. Poasarani^ tendo como "pnrtn<M>,% o intragável Dan Dniíey .ir,,
qúe u acompanharia liiais «ma ve*
no sen m\o muito antigo "Quando
Sorri o Amor", M,-mnus ansiosos,
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BARÔMETRO
HUMORÍSTICO
UM

ADORNO CURIOSO. QUE ASSINALA
AS
MUDANÇAS DO
TEMPO E PROPORCIONA
GOSTOSOS MOMENTOS DE BOM
HUMOR
ESCREVA - NOS
UM E PAGUE

PEDINDO
AO

COR-

BEÍO. SOMENTE QUANDO
RECEBER O VOLUME

Proço t
som

C r $ 2 5.00
maiK despesas
x/M

PARA

REVENDEDORES

MOS

PREÇO

TEESPECIAL

PAHA

PEDIDOS

DE DÚZIA

Fábrica "EfiLY"
Caixa Postal, 1049
SANTOS (Est. São Paulo)

csiólicos <• pró lú de satisfeitos com
n noticia <lc que Rrnest Lubitscíi
Iria tlirlgl-lu cm "A Gondôssa se
Hcude", c aguardávamos algo de
excupclonnl, mus o "homem dos
toques mngicos" 1'ulcccii logp nus
Se<{UÔnclas thielais c Oito Premiu,o grande diretor de "í.uuger
>i>". que segundo Rubem BiAróra,
l0-VÓ

atrás do biombo o notável
Rouben Mainoullun
teve n i„_
rumbôneia de íerminnr o último
filme oue Iraxiti a assinatura do
UÓtÀvel, satírico v scniprc apreCiádO einensta jiernuiuico. Recentemente, o oümio "combatido
por
uns e aplaudido por outros" Pres•»m Stlirges
iiiriiüii-a
em "iCsta
Loura e un> t>emòuio" 0Ujo {i_
lulo roubamos pura esta crônica
pelleula que, infeliamente, ainda uào tivemos oportunidade
de
ver, mas quo, s^umio 0 opinião

RÁDIO
(Cont, da n&$\ S9>
Orlmnl^ Silva que, sem favor, ainda ts 0 om„
Us rda,s muiWíhV^, neafea de voltar ao Rio
üv viterit^a cxran^o j>^U> intoi^r. Em suaWois
.m&m mr m* Paulo, n^r^ndou^e mna vmpasna
Ban^irant^, tendo dosportado tamanho ontn,>4a*mts p»tw sens m m$ vtrias emissoras
lançaram^e a vm\\m \m^ emdi^til^o, Quem 5-íttlwu v i*Siva m a Bandoimnti\s, quo o ie?n
m\> eenimiAi im\- todo dste mês de Junho, pi^so
8iivio
Paldas, ontwtanto, os porá apresentá-lo oia sua

^s^uotefeol da Btulsòra Cftntiiwntal, mm. os^omva, ífe^o o so\i arao,vlís^nsvx t^m rwá á|*
%&> .A V. A*hA TAsirw Xo ísson^ío wwi teàé^o
%m *,wm« ,-.-.-•. as imràiàgtas dos
jogos do

WÊBmWmmmímtmí tttâttffiWl

mm

coctfi,°-s

lf%AAf^ArJ

geral, Betty está, o que de resto
não é novidade, mais bonita
do
que nimbai,
Hoje, quando nos lembramos daquela louriniui de "Wboopee", que
reapareceu
tão
espetacularmente
em "Sereriáto Tropical", sentimos
que seus filmes tenham caído tanto —. mais por imposição dos
produtores, que procuram estereotipar
quando vislumbram o sucesso do
artista cm determinado
gênero —
assim como lamentamos muito
a
sua decadência
plástico, a qual,
convenhamos, piorou depois do seu
feli/ casamento com Harry
James.
mas
continuamos
tendo-a
comq o nosso "hobhy n. l'\ certos
ainda de que a Betty Gralde
dos
sonhos de todos nos nunca foi
uma
atriz excepcional, mas sempre —
com o perdão dos saudosistas
da
pranteada Jean HarloAy -- foi a

.uni.ut... a loatisar-s^ em novembro
na capital argentina.
,

lourinha mais querida dos apreciadores do mundo exótico do celulóidc, já que tantas e tantas
vêzes deliciou aos seus milhares
de
admiradores com o seu
personalíssimo estilo de interpretar
as
danças e músicas dos filmes aos
quais emprestou toda a sua graça
e beleza e por isso consideramo-la,
com a devida licença de muita
gente, a nossa "Pin-Up-Girl".

QUEDA dos cabelos
Cdlvlcie precoce
eyanr*).-!
<a£Mn»íi

BELEZA]

ALEXANDRE

23 'N/U"RÀVEl
rU cinqüenta
#nos

ter aCertado outra vez na escolha.
A pequenina
boite do Leme tem andado
cbeia.

RONDA
iCor.t. da ji&g, 11)
Aleia-Xoite,
O
está aposentando ngom o
famoso
de PranÇ« Jacques Piül PaJ"n
f«W«»W
Mauqutta Flores o Antônio
de Cordoba.

Aoapnico brinda seus hnMtuês
com a beíissi
n»a ve* do Cario Bulti, O
tuais fann>so c^ u"iT
oa^ da \v
r.,
íft aplaudido aa

Embassy, agora na nova fase,
tem apresenacio números de bastante agrado.
A casa do
sr
Signl está apresentando como
atração
uma
n e essante cantora francesa
que se chama Jacqueime Rolland. Rud Wharton, considerado
por
,Uta S°nte Como ° m«ior
acordeonista do mun»*™«° k™
^t™ ** ^^
anres ta a1°
apres
boite do posto seis. Trio
Guarós.
completa o quadro de Embassv.

Para a renovação dos seus
móveis, torna-se indispensável a aplicação de óleo de
peroba.
Wíft
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ESTA LOURA

ficou em nosso pensamento
desde que a vimos em "WhooELA
pee", o famoso filme de Eddie
Cantor, onde ao lado de outras
lindas
Goldwyn-Girls,
aparecia
apenas numa pontinha. Foi o
que
bastou para que não mais nos esquecêsscmos da que depois seria
Mrs. Jackie Coogan, o ex-meninó
prodígio de Hollywood. Mais tarde apareceu dançando e cantando
no filme em que Raul Roulien interpretava a celebérrima "Conti- .
nental" e cujo elenco era encabeçado pela dupla inesquecível: Fred
Astaire-Ginger Rogers. Perdemo-la
de vista, pois fêz então uns
poucos filmes na Paramount, cm sua
maioria de caráter estudantil. Depois a "blondie" foi para a Broadway, onde obteve um retumbante
sucesso em "Du Barry Was a
Lady" — peça mais tarde filmatia pela marca do leão e com Lucille Bali, também uma ex-Goldwyn-Girl, no papel-título —
quando então a Fox trouxe-a
para a
ensolarada
Califórnia,
mediante
vantajoso contrato. Aí então ela
surgiu como um meteoro, fazendo
pulsar mais forte os corações em
"Serenata
Tropical", ao lado de
Carmen Miranda —
que fazia sua
estréia no cinema de Hollywood
• e granjeou uma
enormidade de
admiradores. O sucesso foi tamanho que outra
película não se fêz

'¦•••¦¦
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Colaboração de CELIO QUÍRICO

esperar e "Sob o Luar de Miami"
servúti de veículo, para que mais
uma vez ela mostrasse suas lindas e milionárias pernas que se
tronavam
famosas
em
todo
o
"fans"
mundo. Os
não sossegavam
e solicitavam mais e mais aquela
"loura com açúcar", e eis
que a
empresa da raposa resolve lançaIa num filme dramático, ao lado
dos malogrados Laird Gregar-Carole Landis — também uma linda
c provocante loura — e onde o
ótimo Elisha Cook Jr. tinha um
bom papel na pele do assassino,
ao contrário do então medíocre
Victor Mature — que somente se
revelaria muitos anos depois em
"O Beijo da Morte", o
grande e
notável filme de Henry Hathaway.
Não demorou muito e ei-la de volta, agora ao lado do galã n. 1 da
Fox, em "Um Yankee na R.A.F.",
onde tinha oportunidade de fazer
cenas "tórridas" e Tyrone Power
não se fazia de rogado... Betty
continuava cada vez mais linda e
famosa e o número dos seus fãs
aumentava extraordinariamente deixando-nos, é preciso que se diga,
um bocado ciumentos, pois nos
considerávamos o n. 1, e ficamos
realmente abatidos ao ler na A
CENA MUDA um artigo do ótimo
Mário Antunes, sob o título "Rainha da Cabeça aos Pés", dizendo
entre outras coisas que Betty ha-

via aposto sua linda assinatura no
Consideramoque êle escrevera.
"traídos",
nos
mas mesmo assim
continuamos fiéis a nossa maneira, julgando-nos felizes por vê-la
emprestando o valor de sua beleza
plástica privilegiada a "Rapsódia
da Ribalta", coadjuvada pelo chatérrimo senhor John Payne e o
ainda canastrissimo Victor Mature, que tornaria a tê-la em seus
braços — com a nossa desaprovação, está claro! — em "Canção
do Ha way". Tendo como companheiro o novato e futuro esposo
de Dinah Shore, o hoje mal aproveitado George Montgomery, nos
deliciamos e "fomos obrigados" a
sentar na primeira fila para "ver
melhor", como disse um cronista
paulista, pois além do mais "Turbilhão", trazia um punhado de
músicas realmente assobiáveis. Já
estávamos acabrunhados e prá lá
de saudosos quando nos apareceu
"Rosa, a Revoltosa",
uma engraçadissima comédia na qual Betty encarnava a trepidante e provocante
Rose 0'Gmdy e Robert Young —
sempre um ator correto e sóbrio
— tinha um bom "role" na
parte
do jornalista. Tivemo-la mais uma
vez, estonteante como sempre em
"Minha Secretária Brasileira"
"brasileira"
novamente
com
a
(com a devida licença dos patricios de Camões) Carmen Miranda

e onde supomos tenha aparecido o "inimigo
go" de muita gente, o
trumpetista Harry James, que logo
mais tarde levou-a ao altar. Foi,
não nos envergonhamos de confessar, um duro golpe. Todavia,
Reno não fica muito longe de
Hollywood e nós ficamos na dura
expectativa...
Algum tempo ausente, por imposição de dona cegonha é natural, e ela regressou
às nossas telas, como convidada
de honra em "Quatro Moças num
Jeep", onde nos cientificavam das
aventuras
e decepções
de Kay
Francis, Martha Raye c a linda
Carole Landis, que alguns anos
depois provocaria, com seu suicidio, sérias atribulações ao
grande ator inglès; Rex Harrison. Convém salientar ainda ser êsse o
filme de estréia de Dick Haymes,
então um ilustre desconhecido dos
aficionados cinematográficos e
que
tomar-se-ia um dos mais valorosos rivais do "rei" Bing Crosby.
Uma nova e sentida ausência, que,
entretanto foi compensada com um
regresso auspicioso por intermédio da "estravaganza" qudi foi "A
Preferida",
cujo
título
original
"Pin-Up-Girl",
era uma homenagem do produtor ao título que lhe
haviam conferido os componentes
das forças armadas de Tio Sam,
e onde, com toda sua "efervescen(Cont. na pág. 26)
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Contrariando as nossas expectativas c desmentindo informações que tivéramos de fontes
consideradas bem informadas, Antônio Mestre,
o conhecido acordeonista português voltou ao
rádio. Acaba de assinar vantajoso contrato com
a Rádio Nacional.

que reclamamos contra o baixo-nivel dos
programas infantis do
NAOrádio carioca. Houve um tempo em que havia uma verdadeira epidemia
de'prog.-amas psèudo-infantis em nosso broadcastnng,
que eram uma ealamidade. Ligava-se para uma estação
que anunciava um programa infantil e ouvia-se o locutor
anuuc.ando que fu.anjnha ia eantar, Fulaninha
era uma garôfa de de, anos
que, requebraudo-se toda para os que assistiam no auditório,
eantando um sambinha quaiquer
que eontava
a historia de "meu mulato me abandonou
e fugiu com minha amiga". Hão de convir
conosco que isto ora simpiesmente
revoltante, mas assim era a maioria dos
programas
Jnrant.s. Foi, pois, com alguma relutância
recebemos
o convite par, o programa de
que
cstréja dos.«Curumins da Tupi". Mas,
14 estava o nome dc Tia Chiquinha
(Silvia Autuon) para garantir o bom-nivcl do
programa, pensamos, recordando os tcnpos da
Hora do Glll,,. E nSo nos enganaIpos. „Qs
Curumins„ é> realmentej um
programa
.nfanfl, como clc deve ser: alegre,
divertido, mas principalmente educativo. Mesmo
en,
suas brincadeiras para o auditório
foi mantido este traço
quê lhe dará vigor: c um
prog^a educativo, cumprindo portanto u,na
das finaüdades mais e.evadas do Mdio
bsta a Tupj de posse de um
programa que vai agradar, preparado com inteligência
e
dJscernj„,enlo. Durante toda a sua
irradiação (na estréia c como acontecerá
sempre aos
sábados durou bora e meia),
o programa nao cai o nao
quebra o ritmo do apresentaçao
O numeroso publico presente 6 um
.vivo atestado do seu futuro sucesso. Notamos
na estró.a a presença de muitos adultos,
acredito que sejam pessoas
que quiseram ver
de perto como era „
programa para saber se podiam realmente trazer
seus filhos Creio
que o exame satisfez e que dentro de
poueo teremos uma legião de valores novos saida

C,

De MAX GOLD
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NOTAS
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"Ho» do Guri",
que lançou no sem-fio:

Dat Lucidi,
Da.sy
,,' Gerdal dos Santos, Orlando Batista
e tantos outros.

WMíWMM

Em São Paulo, Aloísio (Cadeira de Barbeiro)
Silva Araújo deixou a Bandeirantes com armas
e bagagens para transferir-se para a Cultura,
úuntando-se desta forma ao seu parceiro Rebelo
Júnior...
*
Nilo Sérgio, que apresenta um interessante
programa aos domingos na Tupi, a "Audição Nilo
Sérgio", parece que irá também para São Paujo.
Mas isto 'sem prejuízo das suas atuações no
Rio; seu contrato com a Gazeta está sendo estudado de forma que Nilo tenha
que ir apenas
uma vez por semana à Paulicéia-. Ê não
poderia
ser de outra forma, pois a sua "Lojinha de
Música", na Cinelandia, o traz permanentemente
preso ao Rio. Sua última gravação está fazendo
bastante sucesso, pois trata-se de um
gênero ainda novo: o samba-bolero se intitula "Que Importa
a Vida"; a outra face é o conhecido "Smiles",
em versão de Nilo Sérgio. Suas próximas
gravações são: a) "Marta", em inglês e espanhol, c
na outra face "Prende-me", samba-bolero; b)
"Não
posso esquecer", canção, e "Anseio", tam•bém canção, de Nilo Sérgio e Alberto
Ribeiro.
Alvarenga c Ranchinho, a dupla milionária
do riso, é o cartaz que a Tupi
paulista está anunciando como atração...
Tereza Lane, que atuou com Jorge de Sousa
e
Gerdal dos Santos no programa "Juventude no
Ar" que a Globo apresentou durante algum tempo
e que até há pouco fazia parte da Cia. de Juan
Daniel, do Teatro Folhes, vai deixar o Brasil.
Embarcará com a Cia. de Alma Flora
para Portugal.
Tendo trabalhado com Procopio Ferreira com agrado, possuindo experiência na
comédia e na revista naturalmente terá êxito nesta
temporada em terras de além-mar. Um detalhe
interessante: Tereza Lane é irmã de Hulda
de
Rezende, radio-atriz que atuou na Globo
nos
,
'de
primeiros ahos daquela emissora e
repente
desapareceu do cenário artístico. Por onde andará Hulda de Rezende?
Lúcio Alves, o cx-líder dos "Namorados
da
Lua" e atualmente cantando só, aliás,
com
grande sucesso, está sendo anunciado em São
Paulo como o próximo cartaz da
Rádio Exeélsior.
Fala-se muito em Televisão. A Tupi
no Rio
ja montou torre para transmissão no Pão de
Açúcar, em São Paulo as Associadas
também
estão em grandes atividades neste
sentido. Cassiano Gábus Mendes, na Paulicéia,
e Luís Jatobá, no Rio, são os nomes
dirigirão este
que
importante setor de atividade
artística.
Mas,
Juiz de Fora passou a
perna na turma, fazendo
a transmissão de um
jogo de futebol entre o
Tupi, team local, e o Bangu,
do Rio. E por
falar em Televisão, o
que é que há com a Cia.
de Cesar Ladeira tão anunciada e
que agora
está na moita?

Teresa Lane. do rádio nara o teatro o do teatro
liara Portugal
A CENA MUDA
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Amaral Gurgel completou seu centenário
novelista contando a história de Bocagecomo

O quarteto Copacabana e Elvira Paga,
vão
lançar, dentro de alguns dias,
no mercado de

".""'
¦¦:¦¦

gravações duas
bom sucesso: —
lentim e Elvira
samba-maxixe de

melodias credenciadas a
um
"Vamos Pescar",
baião de VaPaga, e "Sururu de Capote",
José Cunha e Ramiro Guará.'

licuia a ser filmada será
uma novela de grande
sucesso de Oranice Franco,
baseada em fato,
«A Marcha
ver ldlc
Deus„
a ^
deasta película caberá à parft
Mário Brasini e a interpretaçâo à Álvaro Aguiar
(principal intérprete), Saint Clair Lopes, Brandão Filho
e José
Vasconcelos. O filme terá
filmagens «in loco"
na Itália e São João
dei Rey e seu assunto
pnncipal será a F.E.B.
*
Segundo informações seguras
que tivemos,
dentro de pouco será instalada
no Paraná uma
"ova emissora, a rádio "Campos
Gerais", que
possuíra um transmissor de 50 kilowats, tendo
comprado um canal de transmissão
na Bolívia
A nova emissora operará também
do Rio, na
transmissão de notícias e
reportagens e a
Byington prometeu a instalação
em seis semanas.

Paulo Renato, conhecido radio-ator
que já
pertenceu ao cast da Globo e da Tupi, foi contratado pela Guanabara, onde estreou com a
novela "Orgulho de Mulher", uma radiofonizaçãõ
do romance "Rosa", de J. M. de Macedo. Atuam
nesta novela ao lado de Paulo Renato: Fernanda Montenegro, Jane Gipsy, Jaime Barcelos,
José Magalhães Graça e Ceei Medina.
*
Marlene, a rainha do rádio, esteve recentemente em Vitória, onde apresentou-se em
quatro
audições entusiasmando o público capixaba. Do
que foi a apresentação de Marlene, em Vitória
atesta este recorte da "Gazeta", de Vitória,
reproduzimos aqui, "data vênia": "Marlene que
—
Uma autêntica rainha do rádio. .Simpática, com
jogo cênico magnífico, elegante, Marlene conquistou justos e merecidos aplausos. Irradia vibração, emprestando aos números que canta uma
graça toda especial. Das cantoras que nos têm
visitado foi a que nos deixou mais viva impressão."
Bem aspiciosa a estréia de Luis Jatobá ao
microfone da Rádio Tupi. Não necessitamos fazer
comentários, pois os ouvintes conhecem
muito
bem o estilo e a segurança de narração de
Jatobá. Haroldo Barbosa e José Mauro
prepararam
especialmente para o ex-locutor dos
jornais da
Metro um novo programa "Crônica do Mundo"
radiofonizaçãõ de acontecimentos mundiais
com'
comentários de Luís Jatobá, que estreou na
ÚIUma quinta-feira, dia 15.
Jorge Goulart, o campeão do Carnaval
com o
grande sucesso que foi "Balzaqueana", começou
na Tupi, passou para a Globo, onde ficou
muito
tempo sem grande relevo, voltou
para a Tupi
e agora deu o arremate final, assinou
contrato
com a Nacional no 5 de
junho p. p.
*
Ruy Rey com a sua orquestra completa
estreou
no Programa César de Alencar. Para
esta estréia, disse-nos Ruy,
gastou mais de 10 mil
cruzeiros em roupas...
O cinema continua interessando-se cada
vez
mais pelos artistas de rádio. Ainda
agora fundou-se uma nova empresa, a Cia. Cinematografica Nacional Ltda., cujos
produtores são Mário
Brasini, Sérgio de Aguiar, Fenelon
Paul Perdi?íao e Milton Augusto Loureiro. A
primeira pemm.

in

Wm i
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Estreou na Nacional, a cantora
Ana Maria
Duran, eleita "Miss Rádio 1950"
no Uruguai
V
estréia foi no dia 0
p.p.

•

Uma novela com apenas 3
personagens é a
mais recente novidade apresentada
pela Nacional. O seu autor é Hélio do
Sóveral
e seu
nome é "Paraíso Perdido" e não
há a menor
referência com famoso
poema épico de Milton
Celso Guimarães, Amélia de Oliveira
e Floriano
taissal são os intérpretes, cabendo
a direção
e ensaios a Celso Guimarães, a sonoplastia
a
Roberto Faissal eos efeitos musicais
a Lourival
Faissal.
Felicidade Bate à sua Porta" é o nome
do novo programa animado
por Héber de Bôscoli, irradiado aos domingos das 18
às 19 30
e que distribuirá por mês 50 mil cruzeiros
Haja gaita...
*
Muito oportuno o comentário de Celestino
Silveira no "O Globo" de 5-6-50' sobre
o' nosso
rádio. Celestino, que voltou de uma
recente
viagem pela Europa, informa
que o nosso rádio é ainda muito superior ao europeu
e que
na Europa ouviu por diversas vezes esta frase:
- "Têm vocês um rádio muito
superior ao nosso". Anuncia também que a rádio Paris-Mundial, bem como as rádios de Lisboa, Madrid e
Roma estudam um plano para intercâmbio
de
programas gravados entre estes países e o nosso,
pois que o nosso rádio revelou-se de grande interêsse para o seu público. Depois disto ainda
há quem fale do fraco nível de nosso rádio.
Ora bolas... Vamos dar valor a
quem realmente o tem...
*
Ronaldo Lupo, que fêz uma temporada bem
sucedida ao microfone da Mayrink Veiga, com o

*
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Com o advento da radiodifusão educativa
desapareceu, completamente, a dificuldade
de tornar conhecida a obra e a vida
dos grandes
nomes da literatura clássica. Basta recorrer
à
um "radio-man" de valor,
para que os rádioovintes, através de uma radiofonizaçãõ
adequada, possam tomar conhecimento da existência
deste ou daquele grande escritor.
Foi o que fez a Rádio Globo! Contando
em
seu cast com uma das mais brilhantes
penas
no gênero do teatro-cego, ela entregou
a esse
talentoso produtor que é Amaral Gurgel,
a novelização da vida de "Bocage". Assim,
acompanham as histórias em capítulos, quantos
irão deheiar-se com os fatos curiosos vividos
pelo
maior poeta da língua
portuguê.sa. E' que o
novelista da PRE-3, compreendendo o
alcance
do trabalho que lhe foi confiado, não
mediu
esforços nem sacrifícios para levar avante
sua
tarefa.
Desse modo, está no ar, através do
microfone da Rádio Globo, a novela Bocage
A
figura central desse trabalho em capítulos
é
vivida por um dos mais expressivos
artistas
de nosso "broadcasting". Referimo-nos
a Urbano Lóes que, de há muito, vem emprestando
o brilho de seu talento artístico aos espetáculos
rádio-teatrais da estação dos 1.180
quilociclos.
Tomam parte ainda na radiofonizaçãõ
de "Bocage", que a centésima novela de Amaral
Gurgel,
os principais elementos do elenco rádio-teatral'
da Globo, com Daisy Lúcide, Lúcia Delor,
Amelia Ferreira, Tereza Costa, Marilena Alves,
Maravilha Rodrigues, Nelma Costa, Clarita
Ramos,
Wolner Camargo, Sérgio de Oliveira, Gerdal
dos
Santos, Helmício Fróis, Sérgio órico, Teixeira
Pinto, Rafael de Aimeida c Antônio Nobre.
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Bocage na pele de Urbano Lóes!
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Herivelto Martin.s lançou o seu «Trio de Ouro».
Tendo feito as pazes com Nilo Chagas, cuja
dupla com Caúcho não pegou, o baixinho
prepara-se para noyos sucessos com a estreante
Noemi Cavalcanti. Quem .será esta Noemi Cavaieanti? E* a primeira vez aue ouvimos este
nome. O novo «Trio de Ouro» deve estrear,
ou
talvez já tenha estreado quando estas
notas
estiverem circulando, na rádio Cultura. Diz-se
que quem conseguiu novamente harmonizar Nilo
Chagas com Herivelto, foi Rebelo Júnior,
agora
maioral na E-4. Enquanto isto, Dalva
de Oliveira continua sua temporada solitária
na Rádio
Clube do Brasil, onde parece ir bem.
O diabo
é que ninguém ouve a rádio Clube...
Por isto
Dalva assinou contrato com a Bandeirantes.
(Continua na pág. 26)
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seu repertório de músicas maliciosas e brejeiras é esperado em São Paulo
para uma temporada em boite e rádio.

colhido no auditório da Tupi na estréia do novo programa «Os Curumins»
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Nilo Scraio lançou o samba bolero
A CENA

MUDA
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Para manter os seuc móveis vivos e lustrosos, passe
levemente, com uma flanela,
óleo de peroba.
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NO MERCADO DE PERFUMES!
NOVA

TABELA

Essên- '¦', Extra- LoTIPOS DE
cias
tos çõee
PERFUMES
10 gr. 50 gr. %
Cr$
Cr$ Cr$
lasmim Super ... 10,00 22,00 30,00
Crepe A — Super 12,00 22,00 30.00
Madeiras A — Su12,00 22,00 30,00
per
Rosa Natural —
Super
!3,00 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
7'abul. — Super
25,00 35,00 40,00
Chan 5
Super 25,00 35,00 40,00
Nuit N - Super
25.00 35,00 40,00
Cuir R - Super
25,00 35,00 40,00
Narcisso N
per
25,00 35,00 40.0C
Pretx — Super ... 35,00 45,00 5b,0C
Rumores — Super 35,00 45,00 55,00
Escândalo — Super
35,00 45,00 55,0f
Tabul GR — Super 35.00
Flor Maçã LF .. 50,00 70,00 70,0r
Soupplesse LF .. 50,00 70.00 70,00
Biarritz LF ...
50,00 70,00 70,or
Monte Cario LF . 50,00 70,00 70,0C
Axabesque LF .. 60£0 80,00 80,or
Heno dei Campo
LF
60,00 80.0U 80,Of
Casino LF .
60,00 80,00 R0.0C
Violette Feuilles LF 85,00 105,00 105,00
La Rose Rougeatre LF85,00 105,00 105,00.
Despesas Reembôlso

6,00

6,00 6,0f

mencano

S S €

THE OBJECT OF MY AFFECTION
Pinky Tomlin Coy Poe
Jim mie
The object of my affection
Can change my complexion
From white to rosy í-ed,
Any time she holds my hand
And tells me that she's mine
There. are many girls
•
Who can thrill me
And some who can fill me
With dreams of happihess,
But I know 1*11 never rest
Until she says she's mine:
Now Pm not afraid
That she'll leave me
'Cause
she's not the kind
Who'll he unfair,
But instead I trust her implicitly
She can go where she wanfs to
go.
Do what she wants to do,
I won't care.
The object of my affection
Can change my complexion
From white to rosy red,
Any time she hold my hand
And tells me that she's mine.

Hamp374toí."ky
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I WONDER WHERE MY BABY IS
TONIGHT
Gus

Kahn

W.

Donald son

I wonder where my baby is tonight .
I wonder how my baby is tonight
I wonder where she's
gone,
And how she's gettingon;
I wonder why my baby doesn't wrile
U she carne back I wonder what Pd
do
Pwonder^did she find somebody new
She didn't theat me fair,
And tho' I shouldn't care;
I wonder where my baby is tonight.

LioMl

Sp,Uí(L Jones (RCA-Victor),
de France (Odeon).

Quin-

YOU'RE THE CREAM IN MY COFFEE
B. G. de Sylva -- Lew Brown -

Ray Ilenderson

You're the cream in mv coffee
\ou're the salt in my stew
You will always be my necessity
I d be lost without
k
You're the starch in you
my collar
You're the lace in my shoe
You ill always be my necessity
Id be lost without
Most mentell love you.
tales
And each phrase dove tails
Youve heard each known wav,
This way is my own way
the sai. of my loveboat
Joure
You re the captain and crew
You will always be my necessity
I d be lost without
you.
Co?cra(2S,)PaU'

IFEIBI 8AS ESSÊNCIAS
Av. Marechal

Andy

A BELEZA
DOS SEIOS
"ou
Quando o busto fôr insuficiente
sem
firmeza, use BÉL-HORMON n<? 1; e
quando fôr ao contrário,
demasiadamente volumoso, use BÉL-HORMON n?
2. BÉL-HORMON, à base de hormô
nios,
é um preparado
moderníssimo,
eficiente, do aplicação local e resultados imediatos. Adquirà-o nas farmácias e drogarias ou pelo Correio.

TOm"'n

Grier

io£ra£a?ÕrV\
teto
Hot Club

Não aceitamos pedidos menores df
CrS 100.00. Os perfumes marcado»
LF são legítimos franceses
Vendas pelo REEMBOLSO POSTAI

Floriano, 67
Sob. — RIO DE JANEIRO

Soon the crew was makin5 merry
Then carne, a yell, "Lefs drink to 'isabellc
Hum, bring the rum, Ho Hum!"
No more mutiny, what a time at sea
With diplomacy, Christy made history:
Mister Christopher Columbus,
He used rhythm as a compass,
Music ended all the rumpus,
Wise old Christopher Columbus.

Whit<?man

— Leon

<C»"»»Wa)

"Chu"

King

...

BUTTON

YOUR

Burke — Arthur

SHOE

Johnslon

One, two, button your shoe,
1 ut on your coat and hat; '
*_ Pfay a game like that
While. Pm waiting for
you.
Three, four, open the door,
Hurry for heaven's sake;
I count each step
take
While I'm waiting you
for you
Five, six, my heart does tricks
As I picture all
your charms.
Seven, eight, you're
at the gato
And you walk into my arms
Nine, ten, kiss me again,
Tell me you get a thrill;
hoPe y°u will
ÍxjÍ-^K}
While Pm waiting for
you.Gravação:

Bing

Crosby

(Decca).

MY SHINING HOUR

Berry

Mister Christopher Columbus',
•
Sailed the sea without a compass:
And his men began a rumpus,
Up spoke, Christopher Columbus:
lliere is land somewhere,
Until we get there,
We will not go wrong,
If we siiig, "swing a song":
Since the world is round, we'll be
safe, and
'Tilour
goal is found, we'll jus keep, íh^thm
[bound:
¦

TW0
John

•
CHISTOPHER COLUMBUS
Razaf

0NE

Johnny

Mercer — Har old Arlen

This will be my shining hour,
Calm and happy and bright,
Jm.my dreams your face will flowcr,
Through the darkness of the night
Like the lights of home before me,
Or an angel watching o'er me,
This will be my shining hour
Till Pm -vyith you again.
Gravação:

Frank

Sinatra

(V

Disc).
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B3_V Distribuidores

para
lí. todo o Brasil: Soe
U£ Farmacêutica Quin
tino Pinheiro
Ltda. Rua d<>
/ÍÉ__í_i_B__f jE!#6^__
Carioca, 33 —

MmW/SmJ&Mek.

m
Jk

Bio de
Janeiro

_o?PJf v9______B___f___l_f_

Soe. Farmacêutica Quintino Piniieiro
Ltda. — Queiram enviar-mp pelo Jteérnbôlf>o Postal um vidro cIp "BéL-ROPMON" no ....
NOME
RUA .....
-¦
.;..¦;.
Na
CIDADE
...k.... ESTADO ..;..
mWÊBGtsaf®

Prtço para lodo.,V-rBr.i_il;!tr:^Í5'^Ò''•
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DICK FARNEY
Affojra na Capitol

HELEN EORREST
»Tá não é mais aquela

. ~ ARJkMOONEY
Apôs «Trevo», «Baby Face»

i
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Uma causa..
DAQUI

E

DALI

SYLVIO TÚLIO CABDOSO
S. Paulo dá a nota da semana. Da capital paulista nos chegam
informações de que vêm
de ser fundadas, ali, uma revista e uma associação jazzístíca. A
publicação leva o nome de
.Quinta Avenida», e será editada mensalmente por Osvaldo Sabá,
av. Rebouças 227 enderêço para o qual os interessados cariocas devem se dirigir
para solicitar suas respectívas assinaturas. Quanto à segunda nota, trata-se do «Hot Club
de S. Paulo», que vem de
ser finalmente instalado sob os auspícios dos maiores «jazz experta»
bandeirantes: «Teddy»
Batista da Costa, Henrique Falcarreira e Roberto Corte Real. Aos
dois novos empreendimentor os nossos parabéns, uma carreira profícua e duradoura.
* Deverá desembarcar
nesta capital no próximo dia 27 - terça-feira que vem - o
popular vocalista americano
Frar.kie Lsi.ne, que estará no Rio durante alguns dias em visita de
caráter exclusivamente
turís'ir-0. Laine, ao que soubemos, não vai cantar em
público, comoarecendo somente a
uma recepção que lhe será oferecida na residência do sr. Jorge
Guinle. O intérprete de
«Mule Train», viaja em companhia de sua esposa... em lua de mel!...
* Em Estocolmo a
orquestra de Duke Ellington. * Foi lançado o álbum de Harry James
e Doris Day com
as músicas de <£Toung Man With a Horn». A" crítica destaca, na coletânea,
«Limehouse
Blues», uma tóPída versão do clássico de Burham com o
piston de James — melhor do
uma
nunca
e
arrochadíssima
que
seção rítmica. * Shaw está gravando novos arranjos
de seus clássicos para os Thesaurus da NBC: «Nightmare», «Copenhagen»,
«Non Stop
Flight», ;;l Cet a Kitch Out of You», «Carnival» e «Blues».
* Grande partida de discos
MGM na praça carioca. Entretanto, pouca coisa de interesse para os
jazzistas: «Blue Moon»,
de Billy Fckstine e alguns George Shearings. * Entre os «shorts»
programados para o
Primeiro Festival do Filme de Curta Metragem, a se realizar no Rio em
julho próximo,
incluem-se alguns de jaz que foram comentadíssimos por ocas;ão de suas
exibições em
Paris De acordo com as informações de Alexandre Djukitch, esses «shorts»
suecos são
qualquer coisa de extraordinário, jazzística e cinematogràficamente. * Benny Goodman
já
terminou sua excursão européia. E, afinal, virá ou não virá o Rei do Swing exibir-se
em
S. Pauhj? Com a palavra o empresário que nos assegurou a temporada de Bee
Gee na mais
elegante boite paulistana. * A dança da moda em todos os Estados Unidos, atualmente,
é o
charleston. Não se dança outra coisa de costa a costa. Para não se perder a deixa, as
companhias fonográficas já estão gravando o que há de mais representativo no gênero,
que
foi a coqueluche de 1926. * Volta o pianista Joe Bushkin com um trio —
piano, guitarra,
baixo — gravando para a Atlantic um disco LP contendo oito standards.
* Assinou com a
Coluirbia o tenorista Buddy Tate. Vai gravar blues e semi-bop. * Formação da nova orquestx* de Woody Herman: quatro saxes, quatro trumpetes, três de ritmo.

• yím
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Técnico,

ZIGGY ELMAN
malícia e uma bela sonoridade

ANÚNCIOS

..exige outra

-.¦

- A:-.'

CLASSIFICADOS

PRECISA-SE
... um piano maior para George Shearing;
... uma mão esquerda para Count Basie;
... uma palheta nova para Illinois Jacquet;
... um comprador para o clarinete de Woody
Herman;
... um fulano para segurar as partituras de
Benny Goodman;
... um termômetro para Lennie Tristano;
... uma tonelada de lenços para Louie Armstrong;
... um músico bebop na orquestra de Duke
Ellington;.
... um diapasão para June Christy;
... um balão para Slam Stewart;
... um cinzeiro para James P. Johnson;
... um revólver carregado para Guy Lombardo;
... um metrônomo para Errol Garner;
... um extrato hepático para Barry Ulanov;
... um exemplar do «Coma e Emagreça» para
Jimmy Rushing;
... sapato-elevador para Roy Eldridge;
... um soro para Dizzy Gillespie;
... um dente de coelho para Leonard Feather;
... um novo termo para Stan Kenton substituir por «progressive jaz»;
... um certificado de «relíquia histórica» para
Papa Celestino;
... um monóculo para «Sir» Charles Thompson;
... um pente para Gene Krupa;
... uma pessoa que edite discos de jazz no
Brasil.
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GRANADO

A CENA

MUDA
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katucha"
Distribuição

Sentiria

Katucha consciência do drama tremendo

que representava

ali?

da Art

Filme

velho sobrado onde moravam algumas mulheres bonitas, Katucha (Ilka Soares) era talvez a única que se sentia
NAQUELE
verdadeiramente desambientada, a mais triste, a que tinha maior
consciência do drama tremendo que elas representavam ali, sempre
atenciosas a todas as visitas masculinas. Dentre essas visitas as de
Baul (José Legwoy) eram as mais freqüentes. Seus olhos enormes pousavam demora damente em Katucha, examinavam todos os detalhes
de sua beleza, de seu corpo jovem e sedutor, e não cansavam de suplicar as carícias de Katucha, desejando-a só para êle. Frio e calculista, Baul é um desses homens que não têm pressa de realizar os
seus planos, tanta certeza tem de realizá-los algum dia. Katucha não
mais suportava as insistência de Baul. A ela, parecia muito mais desonesto ligar-se a um homem de quem não gostava do que entregar-se
a todos por ofício. Hà mulheres assim...
Katucha estava cansada do ambiente em que^lHvia, também. Por
fatalidade, desde menina vira-se jogada num casarão igual a esse
que morava agora, entre mulheres muito pintadas e decotadas, sempre
cortejada por vários homens. Sua tia, que a criara, era uma dessas
mulheres. Agora, Katucha, jovem, linda e sensualíssima, conhecia todos
os segredos dessa arte a que fora iniciada tão cedo pela sua própria
observação, e pelas circunstâncias de sua própria vida de menina
sem mãe e sem infância. Em resumo: Katucha estava farta de viver
uma existência de falsa alegria, de vender seu corpo por qualquer
migalha.
Para fugir desse ambiente, Katucha acaba aceitando a proposta de
Raul. Teve a sua casa. O prazer de ser dona de casa custava-lhe o
enorme esforço de suportar a convivência de Baul, o escroque, mas,
de qualquer modo, Katucha sentia-se compensada. Às vezes era tomada de uma depressão muito grande, um abatimento que ela mesma
não saberia justificar. Baul já se acostumara a essas crises... um
estado de alma.
Foi em um momento daqueles que, à falta de seu clínico assistente,
Katucha mandou chamar um médico qualquer da vizinhança. O Dr.
João Alfredo (Milton Carneiro) chegou, examinou a* doente, reparoulhe a beleza e concluiu que ela não tinha moléstia aigumá. Katucha se
ofende. Ela não era qualquer idiota, tinha a certeza de que sofria.
Mas não consegue convencer o profissional, embora êle tolerasse com
paciência as expansões temperamentais da cliente.

Ela estava farta

No dia seguinte o Dr. João Alfredo recebe a visita de
vinha desculpar-se pêlo incômodo que havia dado ao
mando-o àquela hora da noite sem nenhum motivo. Sua
o reconhecera, era apenas um estado de espírito, um mal
dia ao seu passado. João Alfredo e Katucha passaram
amigos. Ela fê-lo seu confidente, o seu conselheiro.

do ambiente em que vivia

Katucha. Ela
médico, chamoléstia, ela
que se prena ser bons

Via nele um homem diferente de todos os que havia conhecido antes.
Nele encontrou essa coisa que ela nunca tivera antes: a amizade sincera de alguém.
Sucederam-se os encontros. Pouco tempo depois, João Alfredo era
procurado pelo amante de Katucha. Raul procurava o médico de modo
mais cínico, mostrando-se apenas interessado no verdadeiro estado de
sua Katuchinha. E assim, embora de modo velado, deu a entender a
João Alfredo de que estava a par de tudo, dos sentimentos de Katucha. Era um aviso ou uma ameaça?
Diante das suspeitas de Raul, João Alfredo afasta-se intencionalmente de Katucha. Não tardou muito, êle recebia um chamado; Katucha estava doente. Preocupado, apressa-se em atendê-la. Fazia um
lindo dia de sol. Quando João Alfredo transpôs o portão da casa
de Katucha, ela estava na varanda, trajando um encantador vestido
esportivo. Queria apenas aproveitar melhor aquele lindo dia, dar um
passeio ao lado de uma pessoa inteligente, desinteressada e amiga. Por
isso mandara chamá-lo.
Nesse passeio, João Alfredo e Katucha não mais puderam esconder
de si próprios o grande amor que já sentiam um pelo outro/ Certa vez
Katucha ia saindo de casa para encontrar-se com João Alfredo. Raul
tenta impedi-la. Sabia com quem iria ter. Pela primeira vez êle deixa
o seu cinismo frio e passa a agir com ódio e violência. Tem em seu
poder o retrato de Katucha e João Alfredo no jardim público, felizes.
Ameaça Katucha. Esta reage, mas sempre com absoluta calma, senhora
de si, sem temer as ameaças, sem dar margem às violências latentes
Sim/ ela estava gostando de João Alfredo. E agora?
Odr.
t

JoSo Alfredo >Vàn.Ínon-»
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Katucha e o médico faziam planos
mentalmente todas as riquezas que lhe

para o futuro. Ela trocava
proporcionava Raul em troca
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do novo amor. Mas, de repente, aquilo! A residência de Katucha entrou em leilão. Jóias,
objetos de arte e um lindo lote de bonecas, as
bonecas que Katucha não pôde ter em sua infância. Katucha joga-se aos lances, mas logo
percebe que o seu adversário é um preposto de
Raul e desiste. Ela pede a Raul que ao menos
lhe fosse dado ficar com a boneca de pano.
Raul promete devolver-lhe a boneca. Katucha
dedicava um desvelo de mãe e de menina àqueIas bonecas, particularmente a bruxa de pano,
para quem tinha especial carinho. Era o único
objeto que lembrava-a de sua mãe, a primeira
e única boneca que conseguiu ter em toda a sua
infância amargurada. Sim, Raul devolver-lhe-ia
a boneca. Para isso, porém, seria necessário que
novo
apresentada
ao
fosse
dono
da
ela
Ela
consente
em
comparecer
à
estranha
boneca.
entrevista. No pequeno apartamento de Raul,
Katucha recebe a notícia de que está tudo arranjado: ela teria a sua filhinha de volta, a
sua bruxinha de pano. Raul oferece-lhe um
drinque para festejar o último encontro dos
dois. Neste aperitivo estava toda a armadilha do gigolô. O adicionamento de uma droga
faz Katucha tontear rapidamente. Bêbeda, ao
lado de sua bruxa, tem frases de mãe para
esse pequeno objeto e palavras que evocam
saudades da sua infância infeliz. Saudade ou
revolta? Depois cai em agitação. Fica indocil, impossível, com pestos sensuais. Neste estado, em meio de homens estranhos e de Raul,
o cínico, é que João Alfredo vai encontrá-la.
Homens e mulheres de aparência suspeita. Ambiente de alegria debochada. Tudo preparado
sob o cálculo frio de Raul. Katucha ri sem
nenhum controle. João Alfredo esmurra Raul
e se afasta de Katucha. Vai "tarado". Desta
vez, pensa, será para sempre.
0 plano de Raul surtira efeito. Mas não todo
o efeito desejado por êle. Katucha volta para
o sobrado antigo de onde sairá. Não quer mais
nada com o amante. Esbofeteia-o assim que êle
tenta reconquistá-la. Logo depois ela cai numa
tremenda prostração. Acorda agitada chamando
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seriamente.

João Alfredo não atende ao chamado. Ela já
o havia enganado antes. Com toda a certeza
Katucha queria aproveitar o lindo dia de sol
para mais um passeio. Mas o estado de saúde
da mulher é grave. Raul abre sua bolsa em
favor da cura de Katucha. Os melhores médicos são chamados. Porém, Katucha só fala
cm João Alfredo. Raul resolve procurar o métlico, seu rival. Confessa-lhe tudo o que fêz
para separá-lo de Katucha, mostra-se arrepenilido. Só agora assim por amor, confessa. Êle,
Raul, também amava Katucha. Muitíssimo.
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João Alfredo chega tardiamente. Katucha ainda o reconheceu e por êle foi beijada. Num esforço muito grande ainda
pôde lembrar-se do
blefe que pregou em João Alfredo em outro lindo
dia de sol.

Pouco depois agonizava.

Na ruaj defronte do casarão sombrio, crianças
cantam brincando de roda:
¦

"Nesta

rua, nesta rua tem um bosque
Que se chama, que se chama solidão
Dentro dele, dentro dête mora um anjo
•>
Que roubou, que roubou meu coração

Katucha e o médico faziam planos para o futuro
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PAULO — São os seguintes os filmes
selecionados para serem exibidos durante'o Primeiro Festival Brasileiro de
Cinema a realizar-se este mês nesta ca"O Vampiro de Dusseldorf", de
pitai:
Fritz Lang; "Obsessão", de Luchiano
Visconti; "Adolescência", de Rovensky;
"Em Qualquer Parte da Europa", de
Radvany; "Monsieur Verdoux", de Cha"Fúria", de Fritz Lang; "Um Pasplin;
seio ao Sol", de Lewis Milestone; "A
Manada", dc Watt, "Remorqnes", de
Gremillon; "Punhos de Campeão", de
Wise; "Tortura de Um Desejo", de Sjoberg; "Desencanto", de David Lean;
"Nanouk", de Flaherty; "Tabu", de Murnau e "Paisà", de Rossellini. Além do
Festival, estão também programados o
Congresso dos Cine-Clubes Brasileiros
e o estudo das bases de uma Federação de Clubes de Cinema.

LONDRES — A atriz Ava Gardner e o
toureiro Mario Cabré tomaram parte
numa festa - campestre, mas se mantiveram afastados um do outro quase todo
o tempo. Mario mostrou-se um tanto
displicente e, a perguntas que lhe foram feitas se tinha algum compromisso com Ava, disse que não.

CAPETOWN — Uma equipe de-técnicos
da MGM está filmando aqui os exteriores da película "Crisis", cuja ação se
desenrola na África do Sul. O elenco da
fita é encabeçado por Cary Grant, José
Ferrer, Paula Raymond, Signe Hasso,
Ramon Novarro, Antônio Moreno e Gilberto Roland.

PARIS — Orson Welles anunciou que
termina no momento a sua nova peca
"The Unthinking Lobster", unia sátira
aos artistas de Hollywood que o genial
ator-produtor-diretor-teatrólogo e radialista pretente encenar ainda este ano.

LONDRES — Nick Hillon Jr., herdeiro
do famoso hoteleiro Ililton, negou a veracidade dos rumores segundo os quais
pretendia divorciar-se de sua esposa.
a atriz Elizabeth Taylor. Os Hillons casaram-se recentemente na Califórnia c
atualmente percorrem a Inglaterra em
viagem de núpeias.

RIO — Alexandre Djukitch, jornalista en
ropeu, crítico cinematográfico e cronista
desportivo do jornal "L'Equipe", de Paris. anunciou que já se acham nestn
capital a maioria dos shorts europeus
programados para o "Primeiro Festivai do Filme de Curta Metragem" a reclizar-se no Rio em julho vindouro.
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NEW YORK — Segundo informa o semanário "Variety", serão rodados este
ano fora dos Estados Unidos pelo menos 40 filmes, sendo que as 5 maiores
companhias — Metro, Warner, Paramount, 20th Century-Fox e RKO — terão a responsabilidade de 21).
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qua lidai e e pureza absoluta, para os \paladares mais
cocktails os produtos DUBAR são uma delícia!
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EIS A FAMOSA LINHAGEM

viHnuS COMPOSTOS
Ansseít©

CurctçQu

Vermouth Branco Doce
Vermouth Branco Seco
Vermouth Torino
Vinho Quinado

Donziger Goldwasser

Vinho Quinado Extra

Ch©fTy

Brondy

Fogo Paulista

MvUMKDERTES

Kümmel Cristalizado
ir

Cognac Dubar 5 Estréias
Cognac Grande Fine Champagne
Cognac com Alcatrâo
Genebra Extra Superior

de Abricot

Licor d
Cardeais

Gin Extra Seco
Korn Velho Legítimo

Ma

Rhum Tipo Georgetown

Pej:
R«©o«J
J

Whisky
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Ananás
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Am§itasn© FNsultete
Bitter Angasfura
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DUBAR

PARA
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