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César Ladeira, revolucionário: "Morou"
alguns meses na Penitenciária
íiído é mais real na terceira dimensão
As grandes "vedettes" do Cinema Francês- Seus projetos e próximos trabalhos
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Pearl Bailey e Louis Bellson, logo após a chegada do rapaz a Londres

O ETERNO CONFLITO
TWT4/S um romance de conseqüências rumorosas acaba de se veri- mulheres, e não a questão de côr, pois êle se divorciara da esposaJ- a ficar, culminando com o casamento do par de enamorados que, dois anos antes, após estarem -casados durante trinta anosa estas horas, ja deve estar em lua de mel. Pearl por sua vez, ressaltou que percebe três mil dólares por se-Pearl Bailey, cantora "colored" de trinta e quatro anos, que já mana nos Estados Unidos e, assim, ninguém poderá afirmar quefora casada por quatro vezes anteriormente, conheceu e amou ela casou com Louis por causa de dinheiro. E concluiu a pequenaLouis Bellson, de vinte e oito anos, baterista do conjunto de "jazz" entrevista que concedeu à imprensa, com estas palavras'de Duke Ellington. O pai de Louis, proprietário de uma compa- — Nós nos amamos, por que temos bastante em comum • músicanhia editora de músicas, em Illinois, Estados Unidos, ameaçou de-- amor pela solidão, e,paixão pela poesia.serdar o filho, caso este contraísse matrimônio com a cantora. Num José Ferrer, foi convidado pelos noivos para a cerimônia do ca-telegrama que enviou a esta, fêz-lhe ver que não tinha"preconcei- samento, que devia ser realizada em Caxtón Hall Londrestos racistas, mas nao desejava netos de côr; além disto,«frizou que Isto exposto, resta-nos dizer, em nossa neutralidade no caso quehaviam milhões de homens de sua própria raça com quem ela po- esta constitui o tipo da união fadada a insucesso, tanto pela sepa-dena casar e, da mesma forma, milhões de mulheres brancas por ração quase constante em que ficarão os componentes do casalquem= Louis poderia se apaixonar. , como pela própria diferença de côr (que, mais dia menos dia sem-PearZ, 720 entanto, não fêz caso das tentativas do sr. Bellson para pre se faz presente) e de ascendência: Louis descende de italianosimpedir o casamento, e mostrou o telegrama ao noivo, tão ¦ logo e Pearl, da tribo dos Creek, silvícolas que assistiram à chegadaeste desembarcou do avião que o trouxe até Londres, onde ela dê Colombo à América. Acresce ainda a diferença de idade exis-canta no Colony Restaurant. O rapaz, não dando muita importân- tente entre eles, e o fato de Pearl Bailey já ter sido casada porcia ao que seu pai escrevera, entregou-lhe um anel de noivado, de quatro vezes, o que mostra uma certa inconstância (devida a fatosplatina e diamantes, dizendo ainda que, por questão de dinheiro que, decididamente, não conhecemos) no matrimônioeles não precisavam se preocupar, pois, com o emprego que tinha, Enfim, o tempo se encarregará de mostrar até que ponto esta-podia ganhar o bastante para prover uma existência feliz. Afirmou mos certos ou errados em fazer tais consideraçõesainda que, o que mais preocupa o sr. Bellson no momento, são as SAMUEL AVERBACH

^ Nossa Capa: Cornei Wilde, da Warner Bros., astro do filme "Um
segredo em cada sombra".
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Inspirado pelo panorama, César dá conta a Rodolfo Mayer de unia das ssuas magníficas idéias

CÉSAR LADEIRA
REVOLUCIONÁRIO

1.1 MOROU" ALGUNS MESES
NA PENITENCIÁRIA!

Sempre cuidadoso, Ladeira verifica- todo o material que passa por sua habilidosas mãos
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Apesar dos ótimos locutores que hoje e; idia prestam serviços às nossos emissora?,,
o nome de César Ladeira é, sem dúvida >mais popular em qualquer canto do pai;onde possa existir um receptor de rádio, vj
bem verdade que seu nome, atualment
não é tão projetado como há dez anos; oi
tros, mais jovens, cairam no agrado do pí .
blico. Mas é também verdade que mui .
poucos são os que podem equiparar-se i ,
jovial filho de Campinas. Os imitador
são numerosíssimos. Tantos, que um c<nhecido radialista disse certa feita ao r<
porter:"Na locução brasileira existem duas épc-
cas: a pré e a post- César Ladeira. Não ch
garemos a êsse radicalismo, pois, na radio-
fonia, existem nomes como os de Carie •
Frias, Luís Jatobá, Manoel Barcelos e ou-
tros, que muito bem honram a profissãoMas, o que encontramos no Ladeira é o es-tilo, esta maneira tão sua de ler uma crõ
nica ou narrar um programa. Foi pensandono César Ladeira do "Teatro pelos Ares" oda "Crônica da Cidade", que o procuramosnos estúdios da Nacional.

Conheçamos alguns dos mais interessan-
tes episódios d?, vicia agitada de Casar La-deira.

§ LOCUTOR DE QUATROCENTOS
| ANOS - DOIS ESTOUROS: RE-
| VOLUÇÃO E "RECORD"! -*' QUANDO A TV NÃO DEU CER-

TO - O EXÍLIO QUE NÃO
ACONTECEU... - O TEATRO- S
LOGO "BOLINHO DE ARROZ" -
RENATA VENCE UM CELIBA-
TÁRIO - "O RÁDIO NÃO EVO-
LUIU" - UM "RELÓGIO" DE

EXITÓ NO SEM FIO. ..

i
tf

Reportagem de MARGAS
Fotos de ALBERTO FERREIRA

í
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Encontrámos, em 1931, o jovem Ladeira
em São Paulo, trabalhando como,, repórter
nos "Diários Associados". Nem lhe passava
pela cabeça enfrentar um microfone. Seu
espírito estava todo voltado às grandes re-
portagens que pretendia fazer em torno da
situação política, fervilhante, nessa época.

O caso é que, naqueles tempos, o rádi<
bandeirante não possuía bons locutores
o seu número era bem reduzido tomo, aliás,

,o número de emissoras. Foi com grandsurpresa, que César recebeu, certa tarde, o
v convite, partido de um corretor de anún

cios, amigo da sua família, para fazer mv."test" na Record.
"Era uma simples tentativa" — explica

Ladeira ao repórter — "nada havia de certo
nesta proposta. O nosso amigo tinha sò- '
mente referência: eu cursava a Faculdad
de Direito. Concluiu que, automàticamen
te, deveria possuir alguma cultura, o quefaltava na rapaziada do rádio daquela
dias".

Nessa mesma noite, o jovem jornalista se
fecha no pequeno e super-aquecido estúdio
da Record, e faz as provas, não muito dif ¦-•
ceis. E' aprovado incontinenti. Dias mais
tarde, São Paulo conhece a voz vibrante e



bonita do ex-repórter, que iniciava a car
reira que lhe traria fama e dinheiro.

O % cenário político brasileiro fervilhava
mais e mais entrando finalmente, em ebu-
lição. Irrompe o movimento constituciona-
lista e os paulistas pegam em armas para
a defesa da Constituição. Como não pode-
ria deixar de ser, o rádio e a imprensa ir-
manam-se e colocam seus préstimos a ser-
viço da causa, ficando na vanguarda do
movimento, noticiando e incentivando os
paulistas. César Ladeira, com seus arden-
tes vinte anos, não empunha o fusil, mas,
em compensação, lança ao microfone da
Recard os mais vibrantes e destemidos bra-
dos revolucionários.

Tem início, ao mesmo tempo, uma nova
fase o sem fio: reportagem radiofônica. La-
deira, a par da leitura dos inflamados co-
mentários, faz completo serviço de cober-
tura dos sangrentos acontecimentos que
assolam a terra da garoa. Até o alvorecer
de cada dia o jovem locutor revolucionário
permanece ao microfone, lendo e incenti-
vando seus compatriotas. Torna-se um ver-
dadeiro símbolo. Nasceu daí a imensa po-
pularidade que o acompanha até hoje. Sua
importância na revolução foi tão grande
que, certo político da época, disse a um jor-
nal:

— "Se não fosse a verve de César Ladei-
ra. a revolução de 32 não agüentaria estes
três meses."

A revolução está em seu final. As forças
legais vencem a última batalha política e
campal. Começa então as fugas dos derro-
tados, e o nosso César Ladeira, que muita
culpa tinha no cartório, resolve tirar umas"férias", encerrando-se em sua casa e tro-
cando de nome. Surge, porém, a promessa
do então Interventor de perdoar a todos
que tiveram interferência indireta no mo-
vimento. Ladeira, julga-se incluído nesta
anistia, e reaparece ao microfone da Re-
cord. Não há dúvida. Poucas horas depois
é convidado a comparecer à Chefatura de
Polícia, para algumas explicações. As for-
malidades não são muitas. E' colocado in-
comunicável na penitenciária,, onde per-
manece alguns meses. Por mais surpreen-
dente que seja, César fica imensamente
triste quando recebe a ordem de soltura.
Não é para menos: seu espírito juvenil am-
bicionava um desterro heróico, e já se ima-
ginava na França ou Inglaterra "sofrendo"
as agruras do exíjíp ao lado de alguma be-
leza européia. Encerra-se aqui, ern defini-
tivo, sua carreira de revolucionário. Hoje,
Ladeira sorri e desculpa-se daquela impe-
tuosidade, que alega ter sido fruto da ida-
de e do ambiente psicológico. Acredita-
mos.

Sua fama como Iooiitcr-.re".olu2icn.'.r'o
corre todo o país. Em 1933 é Òbnvicía^p a
atuar na Mayrink Veiga, lio Rio. Foi um
corre-corre nos meio.-; políticos o radiofô-
nicos cariocas. Era o sussurro corrente:
— "Como? Contratar um revolucionário
paulista, que detesta os cariocas? Absur-
do!
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Pensando no passado e, quem sabe, no seu tempo de revolucionário...

Apesar de todo o "disse-me-disse", Cé-
sar ingressa triunfalmente na A-9. A má
vontade seria somente a presente, pois,
poucos anos mais tarde, faz parte da co-
mitiva presidencial, como locutor, na vi-
sita de cordialidade cio Pres. Getúlio Var-

gas à Argentina. Fora perdoado. Na May-
rink, começa a fazer sentir sua originali-
dade, ao apresentar os cartazes da emis-
sora, precedendo seus nomes com algu-
mas denominações que até hoje perduram.
Como: "O rei da voz", "A 

pequena nota-

Uma expressão que diz bem da arte çoi" que o dotou a natureza
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O homem virou estran guládor. Que medo, oh !

vel", "O samba em pessoa" e muitos ou-
tros adjetivos que se incrustaram de tal
maneira nos nomes dos cantores que, che-
garafn a substituí-los. Explica-nos Ladei-
ra o motivo que o levou a empregar este
método:

— "Não tínhamos quase nada para anun-
ciar. Eram os indefectíveis textos comer-
ciais ou alguns dos poucos cantores. Tive
então que usar este estratagema para dar
mais um pouco de animação à nossa pro-
gramação."

Em sua permanência na Mayrink Veiga,
pelo longo espaço de 15 anos (sem nenhu-

ma alusão política), César Ladeira faz de
tudo. E' o locutor de maior fama no Bra-
sil. Faz rádio-teatro, mostrando-se um ex-
cel ente ator, lançando com Paulo Maga-
lhães e Plácido Ferreira o famoso "Teatro

pelos ares", que antecedeu o moderno tea-
tro cego no rádio. Enfim, é do conheci-
mento dos leitores o que César Ladeira
realizou na A-9, e é desnecessário, abor-
darmos o assunto. De qualquer maneira,
vale realçar a resposta (pie nos deu quan-
do o interpelamos sobre as razões que o
levaram a sair daquela emissora em 1948:

— Simplesmente não queria acompanhar

Xotem o ar de "geritlemari" que César assume, Sua "íah.a" é sempre a mesma, mosfrando que êle
quando isto se torna necessário, numa palestra continua em forma
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o naufrágio da emissora, que fora, nos bon.
tempos, a maior e mais ouvida de todas
Foi com tristeza que me vi na contingên
cia de largá-la e procurar outra em melho
res condições. Estou mais do que feli,
com a recuperação que hoje está apresen
tandò "A sua estação", voltando a goza
da popularidade que sempre caracterizou.

-A-

Em 48, César Ladeira, saindo da Ma,
rink, ingressa na Nacional. Nesse mesrn<
ano, resolve fundar uma companhia paru
instalar a primeira emissora de televisãr
no Brasil. Vai aos Estados Unidos e ad
quire todo o aparelhamento necessário
para essa empresa, mas o Banco do Brasil
resolve negar-lhe as divisas. Apela para <
esterlino. Embarca para a Inglaterra e ou-
tra vez recebe a recusa. Então, o gòvèr-
no. que lhe havia dado a concessão, nê-
ganclo-se a facilitar as divisas, lhe tira os
direitos, pois o prazo para as instalações
havia se extinguido. Desiludido, Ladeir?
volta-se outra vez para suas atividades ra-
diofônicas, largando a aventura da televi-
são. Destaca-se com a famosíssima "Cíò-
nica da Cidade", escrita pelo mago da crò-
nica que é Genolino Amado, seu velho co
nhecido, ainda dos tempos da Mayrink.

•
Funda em 51, com alguns amigos, a mais

original das emissoras, a Rádio Relógio
Federal. Quando lançou a idéia desta
emissora, quase todos os conhecidos taxa-
ram-no de louco, de visionário. Não acre-
ditaram que uma emissora, especializando-
se somente em hora certa, pudesse vingar,
ou melhor, conseguir anunciantes."E' o que se vê; a Rádio Relógio Federal
é uma realidade" - é o que nos afirma con-
victo, seu diretor César Ladeira — e aquê-
les que antes sorriam com desdém, dão
hoje pançadinlias amistosas nos ombros do
feliz proprietário, saudando-o pela magní
fica idéia.

Atualmente, na E-8, Ladeira vem apre
sentando dois programas cie êxito - "O
Cartaz em pessoa", que focaliza, diária-
mente, uma figura de projeção artística; c"Seu criado, obrigado", produção de Lou-
rival Marques, que atende a qualquer per-
gunta dos rádio-ouvintes. O repórter teve
ocasião de passar' uma vista dolhos por ai
gumas cartas, e sinceramente, não inve
jamos nem ao Lourival nem ao César 

'.Le

deira. Toma parte ainda em numerosos ov
tros programas em que narra ou interpie
ta, sempre com aquela sua sobriedade e e
tilo inimitáveis.

¦A*

Mas, não cessam aí as atividades do ex-
íevolucionário (hoje êle quer 

"sombra e*
{Cont. na pág. 34)
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Cena «Ia Inauguração fio edifício circula!- de utilidade masculina.. Simone Michels num momento da película, em companhia de uni dos "rivais'
do sen marido

PRÓXIMAS ESTRÉIAS

PRIMAVERAdeESCÂNDAL
Esta película merece um elogio: Apre-

senta um estilo diferente, o que, por si só,
já constitui motivo de agrado para os fãs
de cinema. Dentro da variedade de caracte-
res que apresenta, aparece um mestre-es-
cola de hábito terrível, um prefeito com
idéias revolucionárias, que dota a cidade
de Clochemerle (daí o título original do fil-
me) . de um edifício circular, de utilidade
masculina, a fim de manter mais limpa a
cidade, e menos "cheirosos" os postes e
muros da mesma. Uma das cenas mais
curiosas da película, é a inauguração, por
parte de um ex-ministro, nascido na locali-
dade, do quiosque do progresso...

(CLOCHEMERLE)

Um filme Ciné Production, distribuído
pela França Filmes do Brasil. Dirigido por
Pierre Chenal e' produzido por Ralph Baum.

Intérpretes: Felix Oudart, Simone Mi-
cliels, Brochard, Maximilienne, e outros.

Num ritmo sempre ágil e interessante, o
filme prossegue, com uma batalha que tra-
vam os partidários do prefeito e os seus
contrários, e esta batalha chega a tal pon-
to, que acaba por exigir a ação do Governo,

para pôr um fim aos vexames sofridos por
algumas altas personalidades, como o caso
da chuva de barro com que é recebido por
um grupo de lavadeiras, o genro da Baro-
nesa de Courtebiche. Finalmente, os âni-
mos são serenados, o prefeito de Cloche-
merle chega a senador, e a cidade passa a
ter três mietórios públicos...

Conclusão: Esta película deve agradar,
sem restrições, ao público apreciador de ei-
nema, pois é uma sátira desumana e ao
mesmo tempo delicada, de caráter bastante
diverso do que estamos acostumados a ver
nas produções do cinema francês.

, i ¦ ¦:^IJB^^9tm0SgltÊfÊK^Bmia9a9m9ÊK'íWIBfíf^^Vífí^mmmmmmmmmm^m^SWmmnHii¦! IM ÍHMIUIOWJ _i -*«•¦•¦ ¦*iK"^ai»vw __ ^^^^^_
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Após uma «las batalhas que ocorrem no filme, são iniciados os curativo.-, nos Durante aferidos
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ocupação das tropas do Governo, as mulheres locais se encarregamde abrandar a severidade dos soldados
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Jean Coctenu, presidente do Júri do Festival e Edward G. Robinson, o famoso ator norte-americano, nas tribunas, diante do palácio em qne foi realizado
o Festival de Cannes

PERI S COPIO

DEHata*^ iau

FESTIVAL
E CANNES

1953
Prosseguindo na série de

apresentações çlas películas con-
correntes ao Festival, foi exi-
bido "Les Enfants d'Hiroshi-
ma", que é um espetáculo ex-
tremamente pungente, atingin-
do a sensibilidade de todos os
assistentes. Logo na apresen-
tação do filme, o autor faz vo-
tos para que a terrível tragédia
ocorrida no Japão não se repi-
ta. E êle nos apresenta quadros
de uma tristeza sem par, com
pessoas que morrem súbita-
mente, criancinhas abobalha-
das, mudas, cegas, mulheres es-
téreis, casamentos entre pessoas
disformes, e a terra calcinada,
destruída, da mesma forma que
a carne dos habitantes da ei-
dade. Esta fita constitui um

Por GEORGE CHEVALIER

perfeito exemplo dos horrores
que sofreria a humanidade no
.caso de uma guerra atômica, e
os dirigentes das grandes po-
tências deveriam assisti-la, a
fim de melhor raciocinar sobre
as resoluções a tomar no âmbi-
to da política internacional, no
sentido de evitar o desencadea-
mento de uma conflagração,
que seria funesta para todos os
povos do planeta.• "Lili" foi a atração seguinte,
uma fita que agradou em toda
a linha, talvez pela influência
de se encontrarem presentes ao
Festival as duas figuras de pri-
meiro plano: Leslie Caron, a
meiga Leslie, e Mel Ferrer, um
rapaz elegante, educado, sim-
pies, e de grande cultura. A pe-
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Gary Cooper, quando da sua chegada ao Aeroporto de Orly, enquanto seguia
para annes, a fim de assistir às realizações grandiosas de arte cinematográ-

fica, que ali teriam lugar
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Ktchika Chourreau sofreu um pequenosocorrida por seiis conipanheh

lícula gira em torno de urna
órfã que ingressa na vida cir-
cense e sente-se atraída pelo
prestidigitador da "troupe", in-
terpretado por Jean Pierre Au-
mont. O homem dos fanto-
ches, por sua vez, ama a gra-ciosa eriaturinha em segredo e,
após uma série de peripécias'acaba por conseguir o amor da

| jovem, terminando o filme num
perfeito "happy end". Leslie
Caron está magnífica no papel
A CENA MUDA — 20-5-53 — T>àfí. 10

acidento, durante a disputa de u,n jogo ao ar livre, e foi imediataos Pliillippe Nicaut (à esquerda) e Maurice Reganiey (à direita)
mente

de Lili, e tem um número de
dança muito interessante: baila
ao lado dos fantoches do "guig-
nol" que apresentam a fisiono-
mia triste do galã. Quanto a
Mel Ferrer, compõe com a efi-
ciência costumeira o seu perso-nagem, o mesmo aconteceudo
com o simpático ' 

Pierre Au-
mont. O filme se desenrola na
França, e o seu colorido apre-
senta algumas deficiências; Foi
muito aplaudido.

Veio em seguida, o filme bel-
ga 

"Bongolo", um longa-metra-
gem em cores naturais, que jáfora apresentado em Veneza,
em 1952, sem concorrer. A pelí-cuia gira em torno da eterna
luta no Congo belga (como em
todo o mundo), entre a supers-
tição e a ciência. Apresenta se-
qüências muito interessantes e
bem filmadas, num excelente
colorido, com a única ressalva
de ser um tanto extensa. Bon-

golo, o astro do filme, veio até
Cannes assistir à exibição do
mesmo.

A fita apresentada logo após
foi "Magia Verde", documenta-
rio italiano realizado por Jean
Gaspard Napolitano, jornalista
e escritor de viagens. Mostra
com grande senso de visão tò-
das as belezas naturais do Bra-
sil, tanto na Amazônia, como
nas florestas de Mato Grosso., c
também em São Paulo e no Pa-
raná. Apresenta ainda em sua
película, algumas tomadas dc
câmara na Baía de Guanabara
e lia "boa terra", no nordeste
e, ainda, na Amazônia Bolívia-
na, no Paraguai e nos Andes. O
filme é uma verdadeira obra de
arte, pois exibe com perfeição,
todo o magnífico colorido do
cada uma dessas regiões, tão
distintas, do continente ameri
cano.

Estamos agora em presença
do cinema espanhol: "Seja bem-
vindo, Mr. Marshall". Esta pe-
lícula serve de marco à campa-
nha de reabilitação encetada
pelos responsáveis pela sétima
arte daquele país.

O argumento prende a aten-
ção dos expectadores, pois tra-
ta da próxima visita de «una
vila de Castela, centro de gente
pobre e humilde. Mas, como é
necessário receber condigna-
mente os visitantes, a vila c
transformada numa cidade co-
lorida, cheia de atrações e no-
vidades. Todos se sentem ex-
citados, e cada um sonha ao
seu modo, com o bem que lhes
poderá fazer a visita dos "yan-
kees". Mas, no grande dia pelo
qual todos esperavam, a co-
missão passa a toda velocida-
de, em seus veículos, levantan-
do enorme poeira que destrói
toda a ornamentação da vila,
carregando no "caos" as ban-
deiras espanhola e norte-ame-
ricana (esta cena foi cortada
pelos amigos do Tio Sam, poracharem que é ofensiva à sobe-
rania dos Estados Unidos). No
entanto, dois elementos de
prestígio em Hollywood, dois
artistas de renome internacio-
nal, George Sanders e Olivia
de Haviland, acharam que o fil-
me é magnífico, fadado a obter
sucesso no grande país ameri-
cano-A Em suma, a fita agrada
em toda a linha, e possui um
humor sadio e fino.

Posteriormente, assistimos a"A Provinciana", de Mario Sol-
dati, que tem a fulgurante Gina
Lollobrigida no principal pa-
pel. Conta os dissabores sofri-
dos por uma jovem, desde a
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adolescência até quase atingir
a idade balzaqueana e a linda
Lollobrigida nos dá a melhor
de suas interpretações; ela é o
filme - e vale pelo filme. Esta
é uma película que tornaremos
a ver, quando fôr apresentada
no Brasil, somente por causa
da presença da linda atriz ita-
liana (da qual somos eternos
admiiadores) tanto por sua be-
leza, que realça todas as cenas
em que aparece, como também
por sua arte, digna de ser com-
parada aos expoentes da cine-
matografia mundial.

No setor dos curta-metragem,
tivemos "Pylone, 138", suíço,
mostrando a exportação da
energia elétrica para a França.
Vimos também "A Primavera",
sueco, que apresenta uma foto-
grafia primorosa. A Índia apre-
sentou "As Colunas de K/ua-
mon", técnicolor que expõe a
paisagem e os costumes daque-
Ia região. Da Itália, tivemos "Os

Cristais", que mostra em bom
colorido, o nascimento, a trans-

formação e a vida dos crls
tais.

A França concorreu com
."Crin Blanc", a história de um
cavalo selvagem, que, após re-
sistir a todas as tentativas de
doma, não consegue derrotar a
ternura de um menino da re-
gião. Este filme agradou imen-
samente a todos que o assisti-
ram, e deve ser colocado em
primeiro plano, como adversa-
rio da produção de Disney,"Aves Aquáticas".

Posteriormente, "Transports

et Sports", do Canadá, com es-
tilo e côr magníficos, e "Artis-

tas de Hoje", austríaco, que
apresenta um bom cinema, me-
recém um certo destaque entre
os curta-metragem apresenta-
dos no Festival.

i

Mais uma nota pitoresca, re-
lacionada com o Festival que já
terminou, mas do qual ainda há
muito que falar: Vanja Orico, a
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Para variar um pouco, o nosso fotógrafo pediu à estrela do cinema francês,
Brigitte Bardot, para posar em meio às margaridas, na Ilha Santa Margarida
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Atrizes do cinema, presentes ao Festival, reuniram-se para um almoço nas cercanias da cidade. Vemos da esquerdapara a direita: Elina Labourdette, Vera Amado Clouzot, Roxane, Anne Baxter, Olfvia de Haviland, Arletty MasaliVandeuil e Laura Hidalgo. '

estrela de "O Cangaceiro", pre-
tende contrair matrimônio em
terras da França. O noivo é um
estudante de Direito, que conta
24 anos de idade (quatro anos
mais velho do que Vanja). O
curioso é que o romance entre
os dois se estende por dois anos
e, durante esse período os dois
jovens resolveram pôr à prova
o seu amor, prova esta que foi
satisfatória para ambos. . .

CALVICIE PRECOCE
Como evita-la !

JUVENTUDE
ALEXANDREBELEZ

'\.S?|j Super eficaz contra
"EttoslQUÉDA Mg CABELOS
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UM BEIJO,.. NADA MAIS!
Quem pode Refluir 

;, extensão de um beijo bem caprichado, bem aplicado, digamos sinceramente? tfinW,parece-nos mais capaz de dar a definição. Vejam a gravura: dois elementos d, radio, Wilton Pranco e Hilda CeíSL 7 
" 

T 
" ^^ a gèhte "" rá(1,°

exemçlo d, como se deve dar de con,,.- aos lábios de uma Jovem estilo da Iourinha da TV. Mas leitores lfiml n>«d - 
e0M^*«^ "«veiada, dão ,»ndois sao bons amigos e. . nada mais! Vale so o título: Um beijo... c nada mais. "•"¦«»«-« 

apimentados, nao pousem em romance, em coisa
exemplo d<
seria. Os

¦iyyyy^yyyyYMyyyíyyY
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PERLINGEIRO AJUDA O
"CACIQUE" !

PÊRA ENLOUQUECEU!!!
Iiifollsntíentc c n verdade, nua «• cruciante. Abelrícon vivo demais: Os s.-.is colegas da Tnbn estilocontra o vírus que mordfscou o outrora sisudo Pôr,,fomente uma contrttada da <;..$ nao se fastou do

gou mais Ioiik*' a loucura do Incrível "Dr. Mendonteelns dr- „„. pi»,,», t„i ,,„,,, „,„ ,ie(,tiiloln<lo Marioloucura clamava: atacou a "Canção do amor" Insagendn? Reparem „,,s Rxpressoos dos contratado»!

Aeríon Porlingaíro, aquele jovial animador quelaudo grande ajuda ao "Cacique do Ar" com senqiicncla C.V. A freqUôncJa no autiitóríò MaracanãHamenle no mar de cadeiras verdes, \& foram reAerfoi, Perlingeiro, é Injusio negar, esiá ajudandomais aos seu»; inúmeros uffclonudos,

A CENA MUDA -— 20-0-03 — Pag, 12

Pêra, conhecido caricato tupiniqulm, enlouqueceu,desesperados, e por Isso mesmo, já m vacinaram
Abel. Poi a simpática Elrzoto Cardoso, que onxer-ca": êle estava doido por tocar, bater mesmo, asdc Azevedo. Elly.eíe apareceu, ,. file fCjc r) ..m.menlc. Vejam a foto... Não esiá bonítlriha a le-ü« (.-.{. Artistas natos, nfio lemos duvidai!•k

fazia 'Vasas cheias» na Clube do Brasil, esiá p,es-Pim de semana" e com as animacr.es da "He
».***.«.mou assustadoramente. Os claros, notados dlfi-duzido* a uma fração diminuta.

os mentores caclquennòs o agradando cada vez
1*4»
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Adelaide Chiozzo e Carlos Matos

Viu dos casamentos rudidfõnJeo>í que <iVu corto;
— n&o neguem, senhores dlvorclstas, — foi o quo
uniu oh Jovens Culos M.-.ios e Adelaide Cliio/,/,0,
quu aiíula nflo tiveram, felizmente, <» dissabor de
um.i divergência conjugai, Carlos o Adelaide iiSo
coiijiecriii aquela senhora sempre mui rceòbidu nos
lares verdadeiiüiiieiite unidos, chamada dcsuvençn.
Vlyeiíí s.-ilisfeiios pela escolha quo fizeram, «• <•;,,-
íos vive em fuiiefío do Adelaide. Perdoem o doca-
difho, nias, fcllcldudc entre <"*les é matos.
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Mildred dos Santos
A Menina dos Santos brilha

fortemente

A Jovial criuturinhu que nos sorri lindamente nu
fofo acima, o a çonhecidíssimu Mildred dos Santos,
figura de primeiro piano do "cast" de rádio-teatro
da G-:{. Suus .interpretações sempre distintas lhe
derunl uma boa soma de popularidade entre os
slntonízadores dn emissora chuteaubriAnicuá .Vlii-
dred dos Santos í sobrinha du simpática Amélia
Hinione.

Gurgel e Lucidi casados com o
sucesso!

Amaral Gurgel o Daisy Lucidi, uno luí negar, são
dois elementos bem destacados da grande equipe
quo vive e alimenta as programações da Nacional,
ftle produz e ela,, com uma classe tncomparáyelj
vivo os personagens que o ex-ferroviário concebo.
Hão dois esteios, valiosos na verdade. Ií podemos
dizer, sem modo de errar: Gurgel e Lucidi estão
casados corn o sucesso !

¦^^^X^^^^^^^^^^^^^K' "'"¦' x x x-xxx xx.xxx., .... "¦*&'"''>
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Uma cena curiosa da produção dos Estúdios Tupi, "Quase No Céu", que temcomo figuras principais Lia de Aguiar, Paulo de Alencar e Lolita Rodrigues
Barbara Stanwyck exibe todo o talento que possui, numa das passagens de,filme da Fox, "Náufragos do Titanic», em que figura ao lado do cimo esisudo Clifton Webb

O CINEMA DE TODO O MUNDO
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FLAGRANTES E NOTAS
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Por MILO

a serem exibidos pròximamen-
te. São eles: "Top Sècret"- com
Oscar Homolka, Nadia Gray e
George Cole, produzido e diri-
gido por Mario Zampi; "South
Of Algiers" (em tecnicolor),
com Van Heflin, Wanda Hen-
drix e Eric Portman, dirigido
por Jack Lee; "The Yellow Ba
loon", com Kathleen Ryan, An-
drew Ray, William Sylvester e
Kenneth More, dirigido por J.
Lee Thompson; "Valley Oi
Song", com Mervyn Johns
Clifford Evans, Rachel Thomas
e Rachel Roberts, dirigido por
Gilbert Gunn.

•
"M e 1 o d i e Immortali-Mas-

cagni" tem obtido grande su-

íuinba'ífew»^ 
EmíUO Fernandez' • ** ™ menos famosa esposa Co-lumba Dominguez, rumam para os estúdios, a fim de ultimar os preparativo,da próxima película em que tomarão parte

"House Of The Arrow" está
sendo produzido nos estúdios
britânicos de Elstree. Yvonne
Furneau é a principal figura
feminina desta produção da
Associated British Pathe, ao
lado de Robert Urquhart e Jo-
sephine Griffin. Todos os três
são figuras relativamente novas
no cinema, sendo que Josephi-
ne, atriz de televisão em Lon-
dres, faz o seu "debut" com
esta película. A direção do fil-
me, que é do gênero policial,
cabe a Michael Anderson.

•
TEMOS em mãos um bole-
¦ tim da Associated British-

Pathe, que informa quais os fil-
mes já terminados e destinados

I
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cesso em toda a Itália. O filme
da Lux, que relata a vida dc
Pietro Mascagni, o inêsquecí-
vel autor da ópera Cavalleria
Rusticana, apresenta em seu
elenco as conhecidíssiinas figii-
ras de Carla Del Poggio, Pior-
re Cressoy, Vera Moinar c o
tenor Mario Del Mônaco, que
vimos há pouco em "Caruso,

Lenda de Uma Voz".
•

Joan Crawford, a magnífica
atriz norte-americana, que ini-
ciou sua carreira cinematográ-
fica na Metro, assinou um con-
trato com essa companhia, a
fim de trabalhar ao lado de
Michael Wilding no filme
"Why Should I Cry?", drama
romântico a respeito de uma
estrela de comédias musicais
da Broadway e de um vetera-
no da Segunda Grande Guerra,
que cegou em meio a uma das
batalhas da mesma. Charles
Walters será o diretor da fita.

•
June Allyson obteve um dos

mais importantes papéis de sua
carreira, aparecendo ao lado de
Humphrey Boggart, como uma
enfermeira do exército norte-
americano, no filme Battle
Circus. Esta será a primeira
película de Boggart para a Me-
tro.

•
Samuel Goldwyn foi home-

nageado pelo 
"Books and Au-

thors Club", com um banquete

(!'i(! levo luv.ar uo Beverly
I Ü;is Motel. Os promotores do
á^apb ofereceram a homena-
gem, por Goldwyn haver dado
ao cinema "as melhores histó-
rias do mais amado dos escri-
tores", num único filme: "Hans
Chrtstian Andérsem.

•
Paul .Douglas foi contratado

pelo produtor Frederick Bris-
son para desempenhar o papel
de esposo de Pvosalind Russell
em "Nunca Fomos Covardes",
película da Independent Pictu-
res a ser distribuída pela RKO.
Com esse papel, Paul Douglas
volta à comédia, interpretando
o marido de uma dama da alta
sociedade de Washington, que
se alista nas WAG (Corpo Fe-
mini.no do Exército), a qual ele
torna a encontrar em Fort Lee,
para onde fora destacado eni
missão especial do Governo;
nasce daí um novo romance en-
tre os dois excelentes astros,
romance de características pou-
co comuns, com cenas hilarian-
tes.

Anne Baxter era uma estrela
morena que decidiu ficar lou-
ra e dar um novo rumo à sua
brilhante carreira em FIollv-
wood. Contratada pela War-
ner Bros., ela aparece em "A
Tortura do Segredo", ao lado
de Montgomery Clift. Esta pe-
lícula, que foi dirigida por Al-

Alberto Ruscliel, assediado por lãs, após a "ávant-preihièrè" de "O C
rò", realizada no Cine Art. Palácio, de São Paulo

a/n tracei-

I ÍB8EããíÉ. <^m'yy^ ^^k. : 
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11A fascinante Patrícia Wymore tem a sua "maquillage" retocada, «um dos
intervalos do filme "She's Buck On Broadway", da Warner, em que trabalha

ao lado de Virgínia Mayo, Gene Nelson e Frank Lovejoy

fred Flitchcook, foi apresentada
no Festiva] de Cannes de 1953.

Steve Cochran é um dos ar-
listas de Hollywood que pen-
sam em mudar de vida a cada
minuto, pois seu lema é "viver

o máximo «lio mínimo de tem-
po". No seu mais recente filme,
"Um segredo em cada som-
bra", Cochran despe as roupa-
gens de galã e se apresenta no
papel de um agente "do 

mal, um
homem sem entranhas e com
desmedidas ambições de poder.
Interpelado por jornalistas,
após o término da filmagem,
êle comentou:

— Não poderia ter melhor
impressão do papel que a mim
foi confiado, e gostei de não
trabalhar como galã, desta vez.

Ao lado de Steve Cochran
aparecem Cornei Wilde, Phyl-
lis Thaxter e Karl Malden.

•
Encontram-se em fase de

realização ou cie iminente iní-
' 
_'_.— A

cio de filmagem, quer na Itá-
lia, quer na França, numero-
sas películas produzidas na
base dos acordos oficiais esti-
pulados pelos mentores da ei-
nematografia dos dois países.
Dentre elas, merecem destaque:"Teresa Raquin", extraída da
obra de Emile Zola, direção de
Mareei Carne e com Simone
Signoret e Raf Vallone nos prin-
cipais papéis; 

"A Odisséia", em
cores e em três dimensões, di-
reção de V. G. Pabst, com Sil-
vana Mangano, Kirk Douglas,
Henri Vidal, além de outros
elementos; "Wagner", direção
de Giacomo Gentilomo, com
Fredrich March, Valentina Cor-
tese e Micheline Presle; "Lu-
crecia Borgia", em cores, su-
pervisão de Christian Jacque,
com Martine Carol e Pedro Ar-
mendariz e "Traviata 53", dire-
ção de Vittorio Cottafavi5 com
Barbara Lage, Armando Fran-
cioli, Arletty, e Eduardo de Fi-
lippo.
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Olga .Navarro eslava pintando o seu apartainenío, e lêz uma pausa, a fim .le posar para o nosso
fotógrafo

\ MAGNÍFICA atriz dos nossos palcos.
que tantos sucessos tem obtido em sua

carreira, embora algumas pessoas não ou-
çam mais falar a seu respeito, continua a
batalhar, residindo atualmente em São
Paulo, onde trabalha na Rádio Nacional, e
é companheira de Graça Melo no "Teatro
de Aluminio", armado em praça pública. A
notável artista dramática, que fêz um cur-
so de especialização na Itália, onde viveu
por mais de dez anos, é figura de primeiro
plano no teatro dramático de São Paulo, e
seu nome está sempre em cartaz no "Tea-
tro de Cultura", daquela capital.

II

A
A A

i Por LEUMAS

Olga Navarro é uma das artistas mais bem
pagas do país, e já ganhou "rios de dinhei-
ro"; no entanto, gasta quase tudo o que
ganha.

A grande atriz brasileira, que tão boas in-
terpretações deu às peças teatrais "Desejo'
e "A ... Respeitosa", tem se dedicado tam-
bém, embora esparsamente, ao cinema;
trabalhou em "As Sombras do passado" c,
sobre a película, ela mesma comenta:

— Nunca vi "abacaxi" tão grande !
Quando acabei de assistir ao filme, tive
vontade de abrir um buraco na terra, e nele
mergulhar a cabeça. O único crime infa-
mante na minha vida artística é o de ter
participado de "As Sombras do Passado'.

Em sua residência, Olga Navarro ainda
dedica parte do tempo a fazer traduções do
italiano para o português, a ensaiar os seus
papéis, e a estudar os clássicos italiano.s.
Ela é chamada de "tia mais gagá do mün-
do", e passa o dia inteiro a beijar o retrato
de um sobrinho.

Sobre sua vida privada, podemos dizer
que tem grande "xodó" pelo seu aparta-
mento, tendo pintado o mesmo, recente-
mente, do teto até o chão, dedicando a essa
tarefa uma semana do seu precioso tempo.
Quase não bebe, e sabe preparar suculentas
macarronadas.

Eirla, estudando com interesse a conhecida obra
do jornalista Êdiiiar Morei, "Moscou, Ida e VoWa"
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Big .Tim encontrou na loura sofisticada unia atlmirndora qu. prometerá nuxiliálo no caro do Nom.ika

Quando desceram no Aeroporto de Ho-
nolulu, tanto Jim McLain como Mal Bàx-
ter perceberam que as dificuldades não
tardariam a surgir, porque exatamente ali
começavam urna perigosa missão, da qual
nenhum dos dois poderia prever o final. O
F. B. I., para o qual trabalhavam, estava
interessado em desvendar o mistério de
urna intriga em terras do Hawaí, onde, se-
gundo informavam os relatórios de agen-

..•tes locais, estava em atividade uma peri-
gosa quadrilha de agitadores internado-
nais. Descobrir e destruir esse foco de agi-
tação seria o trabalho de Jim e de Mal
em terras tão estranhas, quanto encantado-
ras.

Os primeiros dias dos dois em Hawaí,
foram de "reconhecimento do terreno".
Baxter mostrou desejos de ver a turma do
seu velho navio, o "Arizona", e Jim con-
cordou. Cruzaram a baía e jogaram sobre
as águas turvas dois ramalhetes de flores
do tipo característico no lugar. Era uma
homenagem sincera a um vaso de guerra
que tombara traiçoeiramente em Pearl
Harbor; .

Depois, visitaram o chefe de polícia,
que lhes deu valiosas informações. Ao cer-

Cine-romance

(BIG JIM MCLAIN) DA WARNER BROS.
COM: JOHN WAYNE, NANCY OLSON,
JAMES ARNESS, ALAN NAPIER, VEDA
ANN BORG, HAL TAYLOR e outros -

DIREÇÃO DE EDWARD LUDWIG

to, Jim e Mal tentavam localizar um tal
Nomaka, que parecia ser o cabeça de toda
agitação. Informaram que êle estivera sè-
riamente doente num dos hospitais da ei-
dade, e jim logo pensou numa investiga-
ção que poria tudo a descoberto.

No hospital, êle haveria de ; encontrar
alguém cujos olhos não lhe sairiam mais
da mente. Ela era meiga e simpática, e

atendeu-o com um sorriso. Jim soube mais
tarde, enquanto passeavam de auto, que ela
chamava-se Nancy Vallon. Era um nome V
bonito, concordou logo, para quem pos-^
suía um sorriso tão irresistível e uma sh:>- -M

patia que o conquistara derinitivãmente.
'x*NP»

As horas que se seguiram seriam ines-
qüecíveis para Jim, porque Nancy, soubera:
traçar um programa interessante.

A jovem foi sincera quando lhe disse:

— Sinto-me. agradecida. Tanta gente no
mundo . . . e nós nos achamos...

Um longo beijo selou aquela amizade i
que despertara para viver eternamente..;
Jim e Nancy compreenderam que o céu era
mais azul, o panorama muito mais lindo,
e um beijo muito mais que um beijo, no
Hawaí. . .

. • 'y

/

No dia seguinte Jim e Mal estavam na
pista segura de Nomaka. Haviam desço-
berto também a chegada de um perigoso j
agente internacional que, por certo, não
desembarcara com propósitos pacíficos. Osj
dois estavam certos de que íj ação come-
caria de um momento para outro, e não
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era bom facilitar. Alguém informou que
Nomaka ocultava-se na River Street, e [im
tratou de averiguar até qne ponto a nolí-
cia era verdadeira.

A River Street ficava num bairro sujo <
pobre, e o agente secreto custou a oncon-
trar o número de Nomaka. Uma loura so-
fisticada atendeu-o, e mostrou o quarto
onde Nomaka vivera algum tempo.

ra, mas o outro quis atacá-lo. Jim devol
veu-lhe a intenção com um soco que o ali-
rou para fora da varanda onde se encon-
travam. Quando levantou-se, o homem
olhou para êle com visível ódio. Mas foi
só. A loura passou a agradar o agente se-
creto e prometeu-lhe dizer tudo quo sou-
besse posteriormente a respeito de Noma-
ka. Jim tomara nota da licença do auto-
móvel do homem com quem brigara, e este
foi detido logo adiante pela polícia. En-
quanto interrogavam o suspeito, o conteú-
do da mala era fotografado. Quando o ho-

jiíTi ficou'interessado. O dr. Gelster, sem
dúvida, pertencia ao grupo de agitadores
internacionais que fizera do Hawaí foco
de irradiação para o continente.

Quando voltaram do passeio, Jim soube
de Mal que Nomaka possuía dez ações de
seguro para um só beneficiário, um tal Juan
Garcia. Mandaram as fotos para Washing-
ton e receberam a resposta: "as apólices
eram fraudulentas, e tudo indicava que dez
perigosos agitadores internacionais exis-
tiam em Honolulu." Havia instruções para
que visitassem hospitais e hospícios. Jim
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.fim enfrentai a valentemente os agitadores internacionais, começando êle mesmo a ação.

Sem que Jim perguntasse, ela Foi di-
zendo:

— Um médico esteve aqui, fazendo as
malas deles. . . Não sei o nome. . . E' me-
dieo de nervos. . .

Nesse momento, chegou um indivíduo
procurando pela mala de Nomaka. Jimcompreendeu logo que ali estava uma pistaimportante, mas não se manifestou. Era
melhor ficar quieto. A loura quis saber
para onde ia a mala, mas o homem retrü
cou qualquer coisa bem feia. Jim achou
que era tempo de intervir (mi favor da lou-

mem foi solto, Jim seguiu-o e ficou sa-
bendo que a mala fora entregue no Clube
Okole Maluna.

Enquanto Baxter revelava as fotografias
da mala, Jim levou Nancy a passear e, du-
rante a conversa que tiveram, a moça dei-
xou transparecer uma opinião sobre seu
chefe, o dr. Gelster, que de certo modo,
colocava-o no rol dos suspeitos.

^ 
Eu tentei analisá-lo. Acho que ele 6 vi-

tima duma frustração.

pensou logo na colônia de leprosos. E não
perdeu tempo. Foi ver ali a senhora No-
maka.

Ela não adiantou muito sôbrè o marido;
informou apenas que recebera"uma carta
dele, em que confessava ter voltado à re-
ligião da infância. Não era preciso expli-
car. Jim compreendia que espécie de "re-
ligião"-Nomaka professava com tanto in-
terêsse. Agradeceu a boa vontade da sé-
nhora Nomaka e' voltou disposto a desven-
dar o segredo. Baxter progredira nas in-
vestigações. Descobrira.que Nomaka esta-
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va em casa de Gelster. Uma ambulância
foi buscar pouco depois o agitador, mas,
em tal estado, que pouco poderia auxiliar
os dois agentes do F. B". I. Haviam-lhe
aplicado uma injeção que colocara Norna-
|.a erh estado de sêmi-incònsciência.

Dias depois, desenvolvendo uma ação
intensa, tanto Jim como Mal haviam loca-
lízadó sete dos perigosos agitadores inter-
nacionais. Portanto, ainda faltavam três.
Numa das noites, quando Jim preparava-

Estavam Sentados à mesa, quando apa-
receu uni homem esquisito, que parecia
ter qualquer coisa íntima com a loura e
levou-a embora, não sem fazer antes um
escândalo que repercutiu no Clube onde
se encontravam. Para fazer ciúmes a Jim,
Nancy jantava numa das mesas com o Te-
nente Edwards, algo antipático. Com a
carta em seu poder, não resistiu e foi sen-
tar-se na mesa deles, agüentando corajosa-
mente as indiretas e as provocações de
Nancy. Não havia dúvida que o romance
entre os dois estava tão firme como quan-

r

í 7y--- J*".;^

Vontade de sair dali, e destruir todos to"â
suspeitos, da mesma maneira que haviam
usado para eliminar seu melhor amigo.
Mas era preciso ter cautela, de agora pôr
diante. Os agitadores estavam dispostos a
tudo, inclusive a matar sem avisar.

Nancy precisava estimulá-lo, e levo:i~c
para jantar no Okole Maluna Club. Havia
boa comida, boa música, e um ambiente
convidativo. Alguns agitadores suspeitos
estavam ali. Um deles tentou ouvir a con-
versa de Jim com Nancy. Era o que elo
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Nancy fora a companhia inseparável do agente secreto durante seus dias no Hawaí

se para sair com Nancy, recebeu um tele-
fonema da loura que conhecera em River
Street. Ela parecia ter uma informação
importante, mas desejava jantar com êle.
Era a condição...

Não era nada cômodo sair com a loura,
porque a mulherzinha, além de vestir-se
escandalosamente, dava seus "shows"; mas
êle suportou tudo. Ela recebera uma carta
que Nomaka enviara para o Japão e fora
devolvida; portanto, pouco importava que
gritasse ou chamasse a atenção de todos
com seus arroubos.

do começara naquela manhã, no hospi-
tal. . .

Traduzida a carta, ficaram sabendo que
Nomaka se envolvera em anos passados, na
sabotagem de um navio americano. O caso

• Começava a tornar-se ainda mais perigoso
e importante.

Baxter resolvera agir na pista de um sus-
peito, e encontrara a morte traiçoeiramen-
te. Quando Jim recebeu o telefonema a
respeito, estava conversando com Nancy.
Foi um choque para êle. Baxter era seu
amigo. Foi visitá-lo pela última vez na
morgue. Não conteve sua emoção. Teve

queria. Disse bem alto, para que Nancy e
o homem ouvisse:

— Meu trabalho aqui terminou. Washing
ton decidiu que não há nada "interessante"

nesta região.
Jim observou o interesse do agente, e

ficou satisfeito com isso. Tudo fazia parte
de um plano que não poderia falhar. Apro-
ximava-se o dia do grande golpe que po-
ria fim à agitação internacional no Hawaí.
Êle completaria o trabalho de Baxter...

Jim divertiu-se com o ar de tristeza de
Nancy diante de suas palavras. Ela não en-

- '. 7
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|i.„tos, 
compreenderam ,,, o (iuc sentiam não orn só mútua amizade. . Jim McLain e Mal Baxter foram recebidos carinhosamente em Hono]>:!n

tendeu que Jim estava mentindo. Mas foi
maravilhoso, porque ali mesmo decidiu
partir com ele. . .

*
í

Na hora exata, Jim, auxiliado pela poli-
cia de Honolulú, iniciou a últimatopeia-
ção daquele caso quê sé transformara nu-
ma perigosa aventura, onde uni agente do
F. B. I. perdera a vida tragicamente.

Os agitadores, estavam reunidos numa"propriedade afastada da cidade. Quando a
polícia chegou, teve que intervir com os
guardas postados à entrada cio sítio, mas
foi fácil neutralizá-los.

Jim comandou o ataque valentemente.
Entraram todos ao mesmo tempo na ampla
casa onde os agitadores estavam conver-
sançló sobre novos planos. Uma luta de
morte foi travada, e ele teve oportunida-
dc de esmurrar sem pena o homem que
encontrara em River Street.

Com a chegada de reforços da polícia
local, os agitadores foram dominados. Mais
tarde, seriam levados para o aeroporto e,
dali, até a presença do Comitê que os jul-
garia. As provas contra eles eram as mais
evidentes. Jim trabalhara bem, o a con-
denação era certa. Estava destruído o foco

de agitação internacional em Havvai,
Baxter, havia sido vingado!

Mal

Dias mais tarde, já com o resultado do
julgamento dó Comitê, Jim encontrou-se
com Nancy para consolidar os planos lei-
tos em Honolulú. Eles sentiam-se ainda
mais atraídos um pelo outro. E èle não
podia estar descontente. Aquela missão lhe
proporcionara o maior presente que pode-
ria ter recebido em sua carreira. Uma
criatura que o amava ardentemente, e que
encheria, dali por diante, todo o vazio de
sua existência perigosa, caminhando ao la-
dó da lei !

No Clube, Bio .Uni rtjveitiu.se muito em companhia rte sua querida Nancy:.
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Existe dentro do cinema norle-

.americano, uma enorme quantidade

je excelentes atores, que, além de

já consagrados o gozarem do uma

gjvmdo simpatia por parte do público,
desfrutam de um acentuado

igio |u nto 'a crítica do mundo

i'n1'iiro,- enriquecem a constelação da

astros'e estrelas de Hollywood. Kirk

Douglas e James Stewart estão enqua-

•¦udos entre esses expoentes máximos

cinematografia. Kirk, por exemplo,

v.ui um talento extraordinário e

na grande sensibilidade artística,

; upandb hoje um lugar de projeção

cenário cinematográfico, como um

atores ds maior cartaz'do cinema

americano.

A LUTA PELA VIDA

O intérprete de «Chaga de Fogo»

nasceu em Amslerdam, no Estado de

lew York, em -9 de dezembro dc

1916 e, ao terminar o curso na Uni-

versidade de Lawrence, de ondo saiu

bacharel, passou por diversas profis-
s5os, tendo sido garçao, operador de

prensa automática, indicador de. tea-

iro, garagista c boxeador, o que prova

quanto lutou para conseguir a fama

que atualmente ostenta no cinema.

FERIDO NA GUERRA

Autos de ingressar no toa Iro pio-
fissional, Kirk Douglas atuou no teatro
da Universidade e estudou na Aca-
demia Americana do Arte Dramática,
abandonando mais tarde a r.iba.ltá,

para ir lutar na guerra, servindo num
caça-submarinos. Dois anos depois,
foi ferido, c dou baixa da Marinha,
voltando ao teatro.

DUAS MULHERES EM SUA VIDA

Conheceu, então, as duas mulliprcs

que mudariam a fisionomia do sua
vida: Diana Dill e Lauren Bacall. Com
a primeira, contraiu núpcias no dia
2 de novembro dc 1943 o dc quem

já se acha separado, nascendo cia

união dois filhos — Michael e Joe;
— e, a segunda, atual esposa do

ator cinematográfico Humphrey Bo-

gart, apresentou-o ao produtor Hall

Waiiis, que o contratou por sete anos.

SUA ESTRÉIA NO CINEMA

Sua estréia no cinema se deu do

maneira auspiciosa, num filme que
trazia a assinatura do grande diretor

Lewis Miiestone — «O Tempo não

Apaga» (in The Strange Love of Mar-

A UBLI JL Jjj c A O D
Kirk Douglas, uni dos mais impressionantes atores do cinema americano, e

figura de destaque da constelação de astros e estrelas de Hollywood

E DOIS TALENTOS

Sl,j
"V

"8,

A LUTA PELA VIDA - GARAGISTA, GARCÃO E BOXEADOR - DOIS ANOS NUM CAÇA-SUBMARINOS - DO TEATRO
PARA O CINEMA - SEU REAPARECIMENTO ÈM "RIO DA AVENTURA" - GRANDES DIRETORES E ESTRELAS EM
SUA CARREIRA - O BÈBEDO DE "FILADÉLFIA STORY" - TIPOS QUE FICAM PARA SEMPRE - UM "COW-BOY"

DIFERENTE - OUTRAS NOTAS
§ Reportagem de NEWTON COUTO

tha Ivers), com Barbara Stanwyck e

Van Heflin, produção de Hall Waliis

feita nos estúdibs da Paramount Pie-

tures, depois que o mesmo deixou a

Warner Bros.

UM GRANDE DESEMPENHO

Continuando o seu rosário de su-

cessos, teve a sua grande oportunidade-

no Ginema, em «O Invencível» (The
Champion), ao lado do magnífico ator

Arthur Kennedy e da estreante Ruth

Roman, sob a direção do notável -

Mark Robson, oportunidade esta dada.

pelo famoso ¦ produtor independente'

Stanley Kramer, vivendo a figura de

um boxeador, 
"personagem 

magistral--

mente desenvolvido e dissecado pelo
esplêndido cenarista Carl Foreman,

responsável por trabalhos da enver-
¦ gadura de «Era Uma Vez Uma He-

rança», «Matar ou Morrer» (High
Noon), «Cirano de Borgerac» (Cy-
rano de Bergerac) e «Espíritos Indo-

mitos» (The Ben), contribuindo para

acentuar a dramaticidade deste ca-

ráter, a belíssima fotografia de Franz

. .-rn
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Uma cena do celulóide "O Rio da Aventura" (The Big Sky), 'produção em tecnicolor da RKO Radio Pictures,
onde se vê Kirk Douglas, que aparece como uma das figuras principais, ao lado de um novo artista, Dewey Martin
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Outra cena de "Bio da Aventura», película em tecnicolor, dirigida por Howard Jlawks para a RKO Radio Pictures „„,!e Dewey Martin, rodeados de índios ' 

"" a*>al<iCC1" -'vãmente Kirk Douglas

Plancr, hoje Frank Planor, também
•autor do trabalhos como «Cyrano do
Borgorac», «Baixeza» (Criss Cross), «A
Modo do Caixeiro Viajante» (Doath
of a Salesman), «Throo Husbands»,

«Ainda Há Sol Em Minha Vida» (Tho
Blue Veil), o tanto, outros.

A CONSAGRAÇÃO DE UM
TALENTO

Em «Êxito Fugaz», intorprotou a
personalidado do um pistonista, tendo
ocasião de apresentar uma atuação
das mais convincontes, sendo doblado
em «play-back» polo famoso pistonista

americano Harry James. Mas não pa-
rou por aí a sua bem sucedida car-
roira, pois Kirk Douglas veio a ofo-
rocer admirável trabalho em «A Mon-
tanha dos Sete Abutres» (The Big
Carnival), sob a direção de Billy Wil-
dor, um dos maiores diretores do ei-
noma norte-americano, c roalizador

do íilmos do grande merecimento ar-
tíslico, como «Fairapo Humano» (Tho
Lost Wook-end), «Crepúsculo dos
Deuses» (Sunsol Boulevard), «Pacio do
Sangue», etc, desempenhando um jor-
nalista medíocre, mas de uma ambi
ção som par, o capaz do todas as
baixezas para conseguir o sou objetivo.

Álb
REV

u m
S TA DASEMA

EDUCATIVO E TURÍSTICO

VJ O N C
PRÊMIOS QUE VÃO A MAIS DE 200.000 CRUZEIROS

REV
Veja condições na

TA S EM A A
1 CENA MUDA — 20-5-53 — Pág. 22



W -y

^utítfÊSÈÊÊmwWwLm» ÉB. n

' - ''*0aH 23?í^' x-x^-:%^BI Wa\mT

^ i^^^^^^^^/i' wwffifày '/.'''¦¦/¦'¦''¦- ¦¦'.-¦ m 'yfiyPyí^^^^^^^^^^^^

$JBMv£é-£3fflwfl^ -^aÊmfmmkmW
yfâfá&ffl ' '¦y'4BfêlE6&

. ¦ .. :- • 
'• 

. ¦ ' ¦::•,:¦

y*rf '¦* j. 
. . ¦'

i.ii»«»iiufWi^iiPWp^ç((i5i^(iii

.'*

.lumes Stewart, intérprete de projeção"Yankee", e também um

Em «Chaga de Fogo» (Detective Sto-
ry), da Paramount, Kirk Douglas con-
-.egue a sublimação de seu talento,
interpretando magníficamente o papel
de um detective,' dirigido pelo fa-
moso e notável esteta do cinema,
William Wyler, diretor dos maiores
-.ucossos do cinema «Yankee», como:
<Tarde Demais» (The Heiress), «Beto
Sem Saída», «A Carta» (The Letter),
«Morro dos Ventos Uivantes», «Os
Melhores Anos de Nossa Vida», etc.

SEU ÚLTIMO FILME
Seu mais recente aparecimento se

deu em «Rio da Aventura» (The Big
Sky), produção em tecnicolor da RKO
Radio Pictures e sob a direção d©
Howard Hawks, onde apresentou, mais
urna vez, interpretação elogiável.

O ORGULHO DE HOLLYWOOD
James Stewart é outro ator que

Hollywood se orgulha de possuir, por
ter uma das carreiras mais brilhantes,
o ser o autor das maiores criações
artísticas. Quem nao se lembra do
seu desempenho em «Sétimo Céu» —

um dos mais belos trabalhos de com-

posição e também dos mais poéticos
feitos a.té hoje no cinema? De certo,
todos se recordam, mas o que não

podemos esquecer, é que esta reali-
/ação contava com a colaboração pre-
ciosa e eficiente do sempre inesque-
cível Frank Borzage, um dos talentos
de maior exuberância, e também, um

dos mais respeitados (pela crítica do

mundo inteiro. Aliás, James Stowarr

sempre teve a sorte de ser dirigido

pelos maiores realizadores do cinema

da terra de Tio Sam. Basta dizer

que êle, em «A Loja da Esquina»,
uma das mais inteligentes e gigan-
tescas obras cinematográficas, obode-
ceu à batuta do falecido diretor Ernst

dos filmes mais expressivos do cinema
ídolo do público em geral

Lubitsch, outra glória do cinema, e
que nos deu tantas e tantas películas
memoráveis.

DOIS TRABALHOS DIGNOS DE
APREÇO

Em «A Mulher Faz o Homem»,
James Stewart foi dirigido pelo grande
Frank Capra, figurando ao lado de
destacados atores, como Jean Arthur
e Edward Arnold, oferecendo-nos um
dos tipos mais humanos já vistos na
tela, e que dificilmente será esquo-
cido, o mesmo acontecendo em «A
Felicidade não se compra», onde apre-
sentou no personagem principal idên-
tico conteúdo humano, novamente di-
rigido pelo mencionado realizador.

UM BÊBEDO COMO POUCOS
«Philadelphia Story», que êle fêz para

a Metro-Goldwyn-Mayer e onde con-
tracenou com um dos talentos mais
notáveis do écran — Katharine Hep-
burn, serviu para apresentar um ex-
celente trabalho, compondo, uma cena
de embriagues com tanta naturali-
dade e perfeição, que até hoje é
lembrado com satisfação por todos
os amantes do , bom cinema.

UM «COW-BOY» DIFERENTE

James Stewart apareceu também em
«Atire a Primeira Pedra» (Destry Rides
Again), com Marlene Dietrich, um
«cow-boy» de salão e diferente de
todos os. que haviam sido apresen-..
tados até então; «O Mundo é um
Teatro», com Lana Turner e Hedy
Lamarr; «Ouro do Céu» (Pot O'
Gold), ao lado de Paulette Goddard;
«Cali Northside 777»; «Winchester
73»; «Carbine Williams», com Wen-
deli Corey; «E o Sangue Semeou a
Terra», com Arthur Kennedy e Julia
Adams; e várias outras películas.

:^—

CAPITAL SOCIAL

3.000.000,00

(Integralizado)

Carta Patente n.° 146

Oferece o formidável

PLANO D
ECONOMIA

Série "C"

O plano Série "C" da Brazília além de ajudá-lo a
cultivar o hábito sadio da economia, proporciona-lhe
as seguintes vantagens:

a) — Prêmios de Cr$ 200.000,00; Cr$ 100.000-00- Cr$
30.000,00; Cr$ 20.000,00; Cr$ 10.000,00, etc.

b) — Resgate por antecipação;
c) — Resgate por falecimento;
d) — Dividendos ou bonificações anuais;
e) — Seguros contra acidentes pessoais;
f) — Sugestões relacionadas a viagens, repousos ou

excursões;

g) — Informações sobre matéria de interesse turístico;
h) — Reembolso integral.

MENSALIDADE — 50,00

Peçam informações

BRAZÍLIA TURÍSTICA E- COMERCIAL, S. A.
SEDE PRÓPRIA: Rua Vise. de Inhaúma, 134 - 4.* pav.

Agências e Sucursais em todos os Estados
TELEFONE: 43-3475
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AIS REAL NA
DIMENSÃO
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5erd çwe é necessário legenda? Notem as expressões dos "astros''
e digam se não temos razão

me da Warner Bros. "MUSEU 
DE CERA"

e.nn 3D pelo processo Natural Vision

De ROBERTO DÓLAN

Quando falamos de Terceira Dimensão,
o que queremos dizer é que, até agora, o
cinema havia sido como uma sucessão de
fotografias em que as imagens apareciam
pregadas ao fundo, como em qualquer de-
senho sem perspectiva, porém, com esse
novo processo, as pessoas e os objetos se
desprendem do fundo e cortam o espaço
até tocar imaginativamente à platéia, de
modo que, tudo o que ocorre na tela pro-
jeta-se para fora e viaja pelo ambiente,

Vincent Price <sem a Uorrena, míScara,, Pnyllis KirU . Paul Picerni. numa aos ala, aa 9randioSa «Mouse Of Wax
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O "£a/ce" desía foto é verdadeiramente sensacional e, visto natela, com o realce da terceira dimensão, não poderá deixar deespantar aqueles que se encontrem na sala de projeções

Neste flagrante, Frank Lovejoy e um coadjuvante examinam uma
das figuras que constituem o famoso Museu de Cera que dá título

à película
"andando" 

pelo ar com o mesmo realismo
de seres e objetos da vida real, causando,
sem dúvida alguma, intensa emoção.

Para fazer uso dessa vantagem que ofe-
rece o novo processo, a Warner Bros. es-
colheu para sua primeira película em Ter-
ceira Dimensão, um drama horripilante:"Museu de cera" (The Wax House) onde
aparece um monstro que espanta e inti-
mida qualquer um...

Esse papel é interpretado por Vincent
Price, que aparece com o rosto coberto
por uma horrível máscara; a qual se con-

segue fazendo uma "maquilage" 
que leva

três horas para ser aplicada.
Além do novíssimo processo da Tercei-

ra Dimensão, a Warner utiliza em "Mu-
seu de Cera" (The Wax House) seu mag-
nífico invento: o Warner Color.

Em conseqüência, o monstro aparecerá
duplamente ameaçador, e não serão sò-
mente as moças e senhoras que demons-
trarão horror com sua presença. O próprioVincent Price me disse, acariciando sua
horrível máscara:

— "Já aterrorizei meio estúdio, inclusive
os técnicos..."

Mas não pensem vocês que 
"Museu de

Cera" (The Wax House) apresenta apenas
esse monstro aterrador, porque o filme
tem ainda as lindíssimas "estrelas" Phyllis
Kirk, em sua primeira grande oportunida-
de nos estúdios de Burbank, e Carolyn Jo-
nes, sem contar com as glamorosas figuras
de cera de Maria Antonieta, Lady Godiva
e outras.

Como é fácil imaginar, a Terceira Di-
mensão atinge ao ponto máximo do cine-
ma, dando-lhe a realidade qua essa arte
necessitava para impressionar definitiva-
mente !

%Êis$Ê$MÊÈÊÊÈÈÊÈÊfíÊsÈt wk

Uma das cenas que mais terror irão causar nos espectadores. Notem a perfeita caracterização de Vincent Price '

A CENA MUDA — 20-5-53 — Pág. 25



CENA MUSICAL

V
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Recomendamos os seguintes discos, aos
nossos leitores, como os sucessos do mo-
mento:

Nacionais

Dora Lopes — Baralho da Vida
Carolina C. Menezes — Brejeiro
Cascatinha e Inhana — índia
Jor^e Goulart — Festa Canora
Carlos Galhardo — Uma Cruz Na Estrada
Estrangeiros

Billy Eckstine — I Wanna Be Loved
Carmen Cavallaro — O Sole Mio
Yma Sumac — Virgem do Sol
Margaret Whitting — St. Louis Blues
Edith Piaf — De L'Autre Cote de La Rue

Fernando Albuerne — Adiós.. . Adiós.

SUCESSOS DE ONTEM E DE HOJE
AVIADORES DO BRASIL

Samba de Jorge Veiga e Zé Violão

(A Canção do Aviador)

Aviadores do Brasil •
A vocês eu agradeço
De todo o coração
O diploma que me deram
Olhando pra êle eu vejo
Os bravos de minha Nação
Nos dias de nevoeiro
Tempestade ou fúria no mar
Deus proteja vocês nas alturas
Gigantes do ar.

II
A grande aviação do Brasil
De coração eu pertenço a ela
E como prova de lealdade
Trago um "Brevet"
Na minha lapela.
Avante, Gigantes, Avante!
Em cumprimento de cada missão
Um por todo se todos por um
Para o engrandecimento da nossa Nação.

VEM COMIGO

Samba-Canção
Coelho Neto e Armando Carneiro

Vem comigo
Vou mostrar-te um novo caminho
Vem comigo
Te darei muito amor e carinho
Deixa a luz
Fascinante dos cabarés
Onde a vida sempre tem o sabor de um

[revés
Segue o rumo que te dou, sem olhar para

[trás
Foge ao lodo que te ronda, inda é cedo

[demais
Abandona
Estas noites de perdição

zam
Jorge Veiga

Eu não posso mais te ver
Andando de mão em mão.
Como doi
Ver teu corpo, uma jóia em leilão
Como doi
Ver teus beijos entregues à multidão
— Toda vez que te perco
Minha dor é demais
Pois nem sempre amor
Sou eu quem dá mais...

CABEÇA QUE NAO REGULA

Samba de H. Nogueira e Mário Filho

Você trocou o meu lar N
Pela boêmia,
Fazendo comigo
O que eu não merecia.
Mas não lhe desejo mal
E nem vou lhe rogar praga,
Cabeça que não regula,
O corpo é que paga
Dei todo o conforto
Que um homem podia dar,
E nem assim você ficou
Sossegadinha em meu lar.
Mais tarde quando estiver
Em decadência e quiser voltar
Meu coração não vai lhe perdoar.

I DON'T WANT TO LOVE YOU
Melódico de Henry Printched

I don't want to love you
Please don't let me care,
This heart of mine is leading me nowhere.
If I only knew there was a chance of you

Por FRANKIE

Could feel the way I do,
t

How diffrent it would be.
But I don't want to kiss you,
Crazy as it seems,
I'd just be gettin' deeper in my dreams.
And if I'm not sure
My dreams are your dreams too,
Then I don't want to love you like I do.

SERENATA MATUTA
De Levino Ferreira — Canta Augusto

Calheiros

Desperta do teu leito
E ver* me ouvir à luz da lua
Deserta toda a rua...
Somente o violão
Que trago ao coração
Decanta o amor de um trovador.
O céu todo estrelado
A contemplar o meu fervor
E tu sem despertares
Do leito perfumado
Nãò ouves uma voz de amor ?...

VOLTARAS
Bolero de: Ismael Neto e José Arimatéia

Voltaras...
Bem sabes que te quero
Bem sabes que te espero
Voltarás...
Hás de voltar
Para o teu ninho antigo
Para o teu velho abrigo
Tens que voltar...'
Volta...
Pois não tenho mais calma
E até minh'alma
Vive a soluçar
Sempre a te chamar amor...
Volta...
Volta para os braços meus
Trazendo os beijos teus
Voltarás...

FLAMENCO

, Fox de Roberto Jerome
There were stars in your eyes
And guitars they played the Flamenco.
I reached for you charms,
You danced out of my arms,
So I sang this haunting refrain:
Dance gypsy, dance gypsy,
laught at romance, gypsy.
Dance gypsy, dance gypsy,
break ev'ry rule.
Fly gypsy, cry gypsy,
Love will not die gypsy,
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'•¦ yyNow that you've captured

the heart of a fool.

And your face wore a smile
As guitars they played the Flamenco.
y0Ur -iinile seemed to say,
«Yoi :o a fool if you stay".
So I sang this haunting refrain:
li it' ¦ love you will know
When guitars they play the Flamenco,
You ' know from ner sighs
And :he look in her eyes
Whí you sing this haunting refrain:
(O 'vefrain" é "Dance gypsy, dance...")

CINZAS

Bole o de Luís Bittencourt e José Menezes

Sentirei
Muita falta do teu amor
Viverei
Da saudade da dor
Tu também
Ficarás sem carinho
Sem ninguém
Sem" lar, um cantinho...

Quando está tudo acabado
Não há ilusão
Para um amor fracassado
Não há solução...

Tu serás
O que sempre quiseste ser
Viverás
Onde te der prazer
Eu serei
Cinzas do teu passado...
Ficarei
Na saudade a teu lado...

UNA AVENTURA MÁS
Bolero de Oscar Kinleiner, arr. de Félix Villa

Yo sé que soy
Una Aventura más
Para ti
Que después desta
Noche
Te olvidares de mi
Yo sé que soy
Una ilusión
Fugaz para ti

Un capricho dei alma
Que hoy te acerca a mi
Aun que me beses con loca pasiónY yo bese feliz
Con Ia aurora que llega muere
Mi corazon por ti.

PROCURANDO O MEU BEM
Samba de Fernando Lobo e Bruno Gomes.

Desenganos, dissabores,
Mil amores eu perdi.
Já faz tempo, tanto tempo,
De lembrar eu já esqueci.
Vem o dia vem a noite,
Toda noite eu sem ninguém.
Vou seguindo, caminhando,
Procurando o meu bem,
Vou vivendo, vou passando,
Procurando o meu bem.

QUE SUCEDIó

Guaracha de Tito Climent, cantada por
Trigêmeos Vocalistas

i
Yo no quiero discutir, Chiquita,
Porque no me quieres más vidita:
Solamente quiero yo
Que me digas por favor
Que sucedió ?
(Hablado)

Que ay de verdad tu traición.
Quedará un bonito recuerdo
De Io lindo que aquelle fué
De tus besos e tus caricias
Que ya nunca podre tener
Yo no quiero discutir, Chiquita, etc.
Siempre fuimos tu y yo, querida
Pero ahora hay novedad, mi vida
En Ias' cosas dei querer
Siempre hay que saber perder
Asi soy yo.

PRINTEMPS A RIO

Letra e música de Charles Trenet

Je chante Ia chanson de Ia vie
Qui monte dans le ciei éclatant
Murmure des jardins, vibrante harmonio

Êxtase du Bresil au printemps.
La voix des oiseaux se prolonge
Au grê de Ia brise sur le mer.
Mon Djeu, que de bleu !
Mon Dieu, que de songes
Rio de Janeiro chante 1'amour,
Chante dans 1'air.

"CRIANÇA LEVADA'
(Polca)

De J. Mendonça e Zé Gonzaga
por Zé Gonzaga

a*

Criança levada
Que a troco de nada
Tasca balão
Depois de crescer
E' que vai saber
Quem é São João.
Êle foi criança
Pulava e brincava
P'ra se divertir
Passava o dia inteirinho
Com seu carneirinho
Feliz a sorrir.

Coro

Ai, Ai São João
Ai, Ai São João
Fiz um balão tão bonito
Em forma de coração
Ai, Ai São João •
Ai, Ai São João
Não deixe que a garotada
Venha tascar meu balão.

Quando eu era pequeno
Também fui levado
E tascava balão
Mas hoje arrependido
À São João querido
Eu peço perdão.

Gravado

"v *
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Marcella (Irasema Dilian), num dos momentos de torpor que a assaltam, sente o pensamento confuso, com as turbilhoíiantes idéias que lhe ocorrem

M I C R O.-F I L M E S
\\ PÁRÁKO RO UBA //

h ¦ ¦

SEQÜÊNCIA

Após ouvir pelo rádio um programa onde
se conta a estranha história de uma jovem
que todos os dias espera, numa estação de
trens, por alguém que jamais chega, o dr.
Carlos de Ia Vega, eminente psiquiatra, sai
de sua clinica disposto a encontrar a jo-
vem. No comboio, êle vai recordando a ori-
gem da tragédia que vive a infeliz moça.
Era professor da Escola de Medicina do
México e tinha entre os seus alunos, a lin-
•da Marcella, sobrinha do cônsul italiano, e
um rapaz Júlio.

Durante uma entrevista -em casa da mo-
ça, Carlos que se sente apaixonado, está a
ponto de se "declarar, 

quando Marcella lhe
pede para dizer algumas palavras no apa-
relho de gravação que pusera, a funcionar.
Èle declama alguns versos, quando entram
na sala, Júlio e D. Gustavo, tio da jovem.
Dali há uma semana, efetuar-se-á o casa-
mento de Marcella e Júlio; D. Gustavo pede
desculpas por ter de retirar-se imediata-
mente, pois compromissos importantes cha-
mam-no ao seu país. Marcella ficará em
Rinconada, em casa de sua avó, para expe-

E \j E n ( o

Dr. Carlos  Arturo de Cordova
Marcella  Irasema Dilian
Lúcia  Maria Douglas
l>. Gustavo Charles Rooner
Júlio  Ramon Gay
inspetor  Juan Orraca
Dr. Silva Enriquei de Indiano

Argumento dc Mane Sierra — Adaptação dc
Celestino Górostiza, Júlio Bracho, Dino
Maiuri e Maurício de Ia Serna — Fotogra-
fia de Alex Phillips — Cenografia de Júlio
Bracho — Música de Gonzalo Curiel — Di-
reção de Júlio Bracho — Produção da "Cia-
sa Films Mundiales S/A" — Distribuição da"PELMEX"

rimentar o vestido de noiva, e Júlio virá
.buscá-la alguns dias mais tarde.

Depois desse choque em que vê todos os
seus sonhos desfeitos, Carlos faz as suas
despedidas a Marcella, quando dois homens
vêm dar uma trágica notícia: D. Gustavo
e Júlio haviam morrido num desastre. En-
louquecida pela notícia, Marcella passa os

dias na estação, esperando vislumbrar o tio
ou o noivo...

Esta é a história que vem à memória de
Carlos. Ao chegar a Rinconada, Marcella
não o reconhece mais. A avó conta as rea-
ções da jovem, e Carlos se propõe restaurar-
lhe a memória. Pouco a pouco, Marcella vai-
recuperando a razão, a não ser. por uma
insistente amnésia.Durante o processo Car-
los tem o propósito de conquistar o amor
da jovem, com o receio, porém, de que, ao
recuperar a memória, Marcella não o co
nheça e volte a sentir amor pelo noivo per-
dido.

Depois que Lúcia, sua enfermeira e se-
cretária, censura o seu procedimento para
com a enferma, Carlos resolve levar Mai -
cella para o México e interná-la na clínica
de seu amigo, o Dr. feilva. Mas, não poden--
do suportar a vida no hospital sem ver Car-
los freqüentemente, Marcella vive em éter-
no sofrimento. Carlos,leva-a então para a
sua casa, a fim de poder proporcionar-U o
maiores atenções. No entanto, desta vez, é
Carlos quem não pode suportar a situação;
sua consciência profissional o acusa, e, pa-
ra afastar-sé de Marcella, retira-se par» »
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sua casa de campo. Marcella, porém, vai
buscá-lo numa noite de forte chuva, e, ape-
sar de seus propósitos, Carlos sente-se irre-
sisüvelmente atraido rendendo-se ao apelo
do sexo.

Saindo da igreja, onde o padre dissera a
Cavlos não poder casá-los por não possuir
o consentimento de Marcella, ambos vão ca-,'minhando e, ao atravessarem uma linha de
trem, ouve-se um apito. Marcella reage de
maneira tremenda, correndo como que en-
loiiqüecida, e caindo desmaiada. Enquanto
isto, um inspetor policial visitara a casa de
Cavlos e falara com Lúcia, mas esta não o
informara onde Carlos e Marcella se acha-
yam. O inspetor dissera a Lúcia que Mar-
ceíla corria perigo. A enfermeira vai então à
casa *de campo, e novamente reprova a con-
data de Carlos, dizendo que êle está rou-
bando um amor, e que, apesar de ter um
paraíso, nada mais é do que um "paraíso
roubado"... *^

Por ordem de Carlos, Marcella deve vol-
tar à clínica. Seguindo para lá, a jovem,
através de um vidro, vê a imagem de Júlio,
seu noivo desaparecido. Esta visão tem o
efeito de uma luz no seu cérebro. Reco-
nliece sua casa e, ao entrar, não vê que
alguns indivíduos, entre os quais se encon-
tra Júlio, estão à sua espreita, de pistola
em punho. Um dos homens ameaça Júlio,
dizendo-lhe. para penetrar na casa e li-
quiclar Marcella, ou será morto.

Entrementes, Marcella havia encontra-
do o aparelho de gravação e pusera-o em
movimento. Ouve então a voz de Carlos e
estaca, surpreendida. Pede ligação pelo te-
lefone para o psiquiatra. E diz a êle que
está em sua casa, mas que não sabe como
chegou até ali; apenas está reconhecendo
todos os objetos da mesma. Como o apare-
lho continua ligado, Marcella escuta a voz
de seu tio, assim como a de Júlio e a de
Carlos. Júlio, que chegara até à porta da
sala, também ouve a gravação. Depois, para
surpresa de Marcella, o aparelho reproduz
uma conversa entre Júlio e os homens, que
são inimigos políticos do tio da jovem, de-
cididos a roubar os documentos de D. Gus-
tavo: Os homens haviam designado o noivo
de Marcella para executar a tarefa, e lhe
dão instruções. Êle fará saltar o carro onde
viaja D. Gustavo e saltará. O carro, desgo-
vernado, precipitar-se-á no abismo.

Júlio, não pode prosseguir com o plano, e
confessa a Marcella ter feito tudo aquilo,
mas ainda a ama. Diz também que ha-
viam-no escolhido para matá-la por suspoi-
tarem que ela esteja a par de tudo. Júlio
supliça-lhe para fugirem juntos. Em seu
terror, ela balbucia que ainda o ama, pa-
lavras que Carlos escuta ao chegar ali.

Sem mesmo ver Marcella, o médico dá
meia-volta. Após um minuto de reflexão, a
jovem diz a Júlio que está mentindo; náo
mais o ama, e nem pode amar o assassino
de seu tio! Júlio saca então de sua arma,
mas recebe um tiro, dado pelo inspetor, que
fora avisado pelo criado da casa, da pre-
sença dos assassinos. E Marcella, horrori-
zada, foge para os braços de Carlos.

Mais tarde, em Rinconada, se efetua o ca-
samento entre dois seres que muito sofre-
ram e que têm direito a um pouco de feii-
cidade...
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ü Dr. Carlos, luta com a sua consciência, para não se aproveitar daquela á quem ama, e que sofre
de tão terrível doença da memória

Finalmente, Carlos não mais pode resistir aos apelos do sexo, e cede à paixão violenta que sente
pela jovem
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tJm vestido deslumbrante é uma garota fenomenal, são apresentados em "81-
nhá Moça", contrastando com a miséria das senzalas. Na foto, Eliane Lagc^

a Rainha do Cinema Brasileiro,Vniima cena do filme

Ecos do "Brinde au Pórf», oferecido à Imprensa, pela Cia. CinematogrSica
São Jorge. Na foto vemos da direita para a esquerda, o Diretor sr. Santos
Mendes, nosso companheiro Paulo Brandão e uma futura estrela dos nossos

cinemas, srta. Cibelle Pomponette

SINHÁ MOÇA

Tema do filme da Vera Cruz,
que veremos brevemente

Na pequena cidade de Araruna, no fim cio século passado, ascontínuas fugas de escravos traziam os grandes senhores alar-
macios, em especial o coronel Ferreira (José Policena), grandefazendeiro. E' nessa ocasião que a filha do coronel, Sinhá Moca
(Eliane Lage) regressa de São Paulo dominada pelos ideais abo-
licionistas e entra em choque com o espírito escravocrata do paiNa viagem de volta, Sinhá Moça conhecera Rodolfo Fontes (An-selmo Duarte), filho do dr. Fontes, renomado médico de Araruna
e abolicionista entusiasta. No primeiro instante os dois jovenssentem-se mutuamente atraídos, porém, logo depois, Sinhá Moça
descobre as tendências escravocratas de Rodolfo e trava-se em
seu espírito a luta entre seu amor pelo jovem e belo advogado e
suas convicções humanitárias.

Entrementes, os pretos escravos, desesperados com os constam
tes maus tratos e espancamentos recebidos dos feitores, num ato
de desespero, ateiam fogo à senzala e fogem, embrenhando-se
na mata. Sem possibilidades de defesa nem organização, os fugi-
tivos são caçados como feras, mortos e aprisionados. O responsa-
vel pela fuga é levado à barra do tribunal e com surpresa de
todos, o jovem Rodolfo Fontes, confesso escravocrata, serve-lhe
de advogado de defesa. Os abolicionistas assistem ao julgamento
com grande expectativa e entre eles, Sinhá Moça, dominada pelaemoção, debatendo-se entre seu amor por Rodolfo e o receio de
que o escravo seja condenado. A lei abolicionista de 13 de Maio
de 1888 vem pôr um fim triunfal à luta entre os defensores da
escravidão e os heróicos arautos da implantação de um regime
de igualdade entre os homens, sem distinções de raças ou credos.
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ALAN KODAK e L. H. FERREIRA
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O compositor paraibano, Alfredo Ricardo Nascimento, mais

coxbécido por Zé do Norte, move ação judiciária contra a em-

pXa cinematográfica Vera Cruz per não ter sido o seu nome

iiv 'iiíclo na apresentação do filme "O Cangaceiro", como autor

C músicas "Sodade, meu bem, sodade", "Meu 
pião" e 'Lua

Bonita". O advogado de Zé do Norte, pode, ainda que, a medida

querida, de busca e apreendo, das músicas já editadas por
editora não autorizada pelo autor, seja extensiva à empresa, em
h.vce de, no filme, figurar como autor das músicas outro nome
c]í'ie não é o do seu cliente. O compositor nordestino exige da
empresa produtora de "O Cangaceiro", uma indenização dé 300
mil cruzeiros; ao que parece tal quantia seria destinada à cam-

panhia 
"ajuda o teu irmão do nordeste".

*

O Trust "Luís Severiano Ribeiro" em ação. Devendo esta no-
lável organização cinematográfica do país, ter que suprir os lan-

çamentos de filmes brasileiros, nos cines Metros, Plaza e seu
circuito, e etc, resolveu contratar o sr. Luís de Barros, para fa-
zer mais filmes, cuja distribuição estará a cargo da U. C. B.
Assim sendo, devemos dizer: "Salve a Atlântida !"

Correm boatos, de que, dentro em breve, o Distrito Federal
verá nascer mais uma produtora cinematográfica, que, tudo in-
dica, será" sem dúvida "uma 

putência" (sem alusão ao Vasco), gra-
ças ao dinheiro de banqueiros que têm "grana" a valer nas mãos.
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Cacilda Lanuza contracena com Glauce Bandeira em uma importante cena

de "O Canto do Mar", quando representa a tentação que sente uma garota

pobre e revoltada com a vida miserável que tem (Cacilda), diante das roupas

e do conforto de uma Dona de Pensão, no quarteirão reservado do Recife. A

direção, como todos sabem, é do brasileiro Alberto Cavalcanti

jornais de Hollywood e New York têm noticiado a vinda do

grande astro, contraditando assim os boatos de que Glenn está

preso por contrato e que não poderia vir ao Brasil.
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Os estúdios de São Bernardo não param. Flamínio Bollini ul-

tima os preparativos para dar início à filmagem do policial 
c;Na

Senda do Crime", até fins do mês corrente. O diretor de foto-

grafia será o famoso Chick Fowle, responsável pela fotografia de
"O Cangaceiro".

Outra notícia momentosa: "Ana Terra", do livro de Érico Ve-

ríssimo, "O Tempo e o Vento" (1.° vol.), em adaptação de José
Mauro Vasconcelos e supervisão de Adolfo Celi, está com sua

versão cinematográfica adiantada. Celi dirigirá essa grande pro-
dução com Tônia Carrero como estrela, esperando poder iniciar

a filmagem da obra em outubro ou novembro do corrente ano.

¦•*&
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Vem tendo grande repercussão nos meios cinematográficos in-

ternacionais a notícia de que 
"O Americano" será realizado em

três dimenzões e não somente em cores, .como fora inicialmente

anunciado. A pcl'.:ula deverá começar a ser rodada em julho,
com o mim:Iix!;:\: nte famoso Glenn Ford. Ós mais importantes

y

' Quer ser escritor?
Inscreva-se no CURSO DE LITERATURA, ESTILÍSTICA E

PORTUGUÊS por correspondência, sob a direção de RENAIO
DE ALENCAR — Cartas para Rua Vise. Maranguape, 15 —
Lapa — Rio — para remessa fin programa e bases ao Curso.
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IS mo ES -"VEBETTES H

HO CINEMA FIÍICÍ
SEUS PROJETOS E PRÓXIMOS TRABALHOS

Por ANNE DUBOIS - Especial para A CENA

O grande.artista do teatro e cinema francês Claude Dauphin, conhecido dopublico brasileiro, aparece na foto em companhia de Coco Aslan e Vera Nor-mau. Dauphin encontra-se atualmente nos Estados Unidos, onde foi contra-tado paia interpretar o principal papei da peça "O Menino Perdido"

e "Quand Tu Liras Cette Let-
íre'\£de J. P. Melville.

Jean Marais vai representar
"Mithridate", no Teatro Fran-
cês, com uma barbicha. Em se-
guida fará, no cinema, "Les

Amants de Minuit" e, talvez, o
filme de Darène, THeure de
La Nuit". Além destas ativida-
des, Marais prepara uma "tur-

née" e uma reprise em Paris de"La Machine Infernale", de
Jean Cocteau.

Micheline Presle faz, atual-
mente, "La Dame Aux Camé-
lias". Em seguida, irá para Hol-
lywood, onde tomará parte num
filme, ao lado de Gary Cooper.

Dany Robin será a estrela de
Michele Morgan ter m i n a"Jeanne D'Arc" e Viviane Ro-

mance fará "Marie Madeleine".
O próximo filme de Jean Ga-

bin será "Pègres".

Daniel Gelin sofreu um aci-
dente de automóvel, tendo os
médicos sido obrigados a ras-
par-lhe o cabelo. No entanto, o
grande ator fará, uma após ou-
tra, as seguintes películas: "Rue
de 1'Estrapade", com Jacques
Recker, "La Neige Était Sale",
TEsclave", com Yves Ciampi e,
finalmente, um filme no qual
será o ensaiador e não apare-
cera como astro.

Odette Joyetix vai a Paris a
fim cie levar à cena a peça"L'Enfant de Marie", da qual é
a autora, e que vem de apre-
sentar em Bruxelas.

Philippe Lemaire está na
Itália, tomando parte no filme"Amical Souvenir". Tem ainda
dois projetos: TEnvers du Pa-
radis" de Edmond T. Gréville,

Aqui vemos os principais intérpretes do filme que tantos sucessos vem
Halnlia Elizabeth, em Londres, por ocasião do Festival do Filme Francês- emprimeiro plano, Martine Carol; à sua esquerda, Gina Lollobrigida, GerardiVhülippc e Magali Vandeuil

"Amants De Minuit", contrace-
nando com Jean Marais.

Simone Signoret iniciará"Thérèse Raquin", juntamente
com Mareei Carne.

Michel Simon roda atual-
mente "La Vie D'un Honnete
Homme". Posteriormente, fa-
rá "Femmes de Paris", "Le Cri-
me Ne Paie Jamais", e "L'étran-

ge Désir de M. Eard".
Madeleine Robinson tem dois

projetos para o cinema: "La
Maison du Crime", e um filme
de Anatole Litvak. Pensa ainda
representar diversas peças tea-
trais, em, seguida ao grande su-
cesso que obteve nos palcos de
Paris, com "La Dame de Trè-
fie".

Anne Vernon será a compa-
nheira de François Périer em"Histoire 

de Brigands".
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Concebido da imaginação de
Curzio Malaparte, um dos

Maiores literatos da Itália, "II

Cristo Proibito" representa um
dos grandes empreendimentos
do ' -nema social nos últimos
ternnos.

E orito, dirigido, dialogado e
musicado por seu próprio au-

o filme italiano é uma tre-
sda acusação ao mundo
d, e um corajoso libelo con •
as hecatombes que, de vez
mando, assolam o mundo.

iais, na história da cinema-
•afia; uma película répreséh-
tanto, no âmbito cultural,

¦¦no esta realização de Mala-
parte, onde a concepção e a
idealização estiveram juntas,
contribuindo pára o engrande-
cimento de uma obra coerente
e intelectualmente grande.

A história de Bruno, saído de
ura campo de concentração,
que, ao chegar em sua cidade
natal deseja vingar a morte de
um irmão que fora traído, é.
realmente, muito humana, es-
pecialmènte por causa do seu
teor ímpio, espelho de toda a
humanidade de hoje.

Para Bruno vingar o irmão
era seu intento, sem saber nem
sentir qüe o seu povo estava
cansado de lutar, e de ver san-
gue derramado injustamente.

Magistralmente orientado, o
filme prende o espectador dian-
te de um tema profundo para
analisar, fazendo com que a
platéia viva a angústia pene-
trante de seres em luta contra
o derramamento de sangue que
já fora demasiado na guerra.

Não obstante seu grande va-
ior cinemático, "II Cristo Proi-
bito" é uma fita dirigida com

tôQt&fSglSgK

uma espécie de lirismo barba-
ro, impregnada de personagens
que falam de um modo pessi-mista, culpando a guerra dos
seus infortúnios morais-, porquefoi a guerra a maior culpada da
descrença e da desmoralização
de todos os homens de agora.

Nunca o diálogo foi tão bern
empregado, como nesta produ-
ção peninsular, muito embora
saibamos que cinema são inia-
gens e não lialogação.

Mas, num fiime como "il
Cristo Proibito", ele é essen-
ciai, tendo em vista ser uma
realização literária, um estudo
de tere, capaz de suscitar as
maiores polêmicas.

Evidentemente, a realização
de Malaparte faz jus às mais
variadas controvérsias: a ousa-
dia temática do seu idealizador
que, nesta sua primeira experi-
ência na sétima arte, demons-
trou possuir um talento nato
para a arte das imagens cine-
matográficas.

Raf Vallone, Elena Varzi e
Gino Cervi emprestam suas con-
tribuições artísticas nos perso-
nagens principais, porém ficam
eclipsados pela sutileza de uma
obra importante cuja maior
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CINE-CRITICA DO LEITOR

O CRISTO PROIBIDO
LIBELO CONTRA GUERRA

Gino Cervi, o magnífico ator italiano, quo faz parte do elenco de "II Cristo
Proibi: o"

qualidade é justamente elevar
o valor do cinema social, numa
acusação direta à miséria cau-
sada por muitos conflitos. E
como tal, a película de Curzio
Malaparte pode ser apontada
como um protótipo no gênero.

Plagiando o seu final, eu per-
gunto destas linhas: Por que
não há mais filmes como "II
Cristo Proibito"?. . .

GERALDO EDSON (Natal)
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Raf Vallone e Elena Varzi que, com Gino Cervi, repartem as honras de interpretação ra película de Curzio Malaparte
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G O T í C U L A S
pLIZABÈTH Taylor não mais
*- aparecerá ao lado de Robert
Taylor e Stewart Gráriger no
filme "Ali Brothers Were Va--
liant", porque seu filhinho —
Michael Wilding Jr., nascido a
6 de janeiro último — ainda não
lhe dá tempo para isto. Em seu
lugar teremos Ann Blyth. Esta,
aliás, será a primeira película
que Ann fará para a Metro, de-
pois de assinar o seu novo con-
trato.

Os teatros da Broadway terão
que esperar pelo menos mais
um ano, antes de poderem con-
tar com Marge e Gower Cham-
pion. O casal de bailarinos da
Metro decidiu concentrar todos
os seus esforços nos filmas que
já estão programados, antes de
deliberar sobre as várias ofer-
tas recebidas para voltar aos
palcos da Broadway. Os Cham-
pion conseguiram extraordiná-
rio sucesso no tecnicolor daque-
Ia companhia, "Tudo O Que Eu
Tenho E' Teu", que veremos
pròximamente.

As estatísticas das arrecada-
ções de bilheteria dos filmes
italianos no mercado daquele
país, até fins de junho de 1952,
revelaram uma decidida prefe-

rência do público peninsular
pelas películas dramáticas, com
exceção do filme "Don Camilo',
que é uma sátira política e que.
programado e:n marso daquele
ano, se constituiu no campeão
absoluto das arrecadações, ai-
cançando, em apeias três me-
ses de programação, a quantia
excepcional de um bilhão de li-
ras (cerca de sessenta milhões
de cruzeiros). Entretanto, dos
sete filmes que o seguem, em
vulto de arrecadação, nada me-
nos de seis são dramas moder-
nos, na seguinte ordem: "Ama-
nhã será tarde demais"- com
Pier Angeli; "Aiina" com Silva-
na Mangano; "Catene", "Tor-
mento" e "I Figli Di Nessuno"
todas com Amedeo Nazzari e
Ivonne Sanson; "La Sepolta Vi-
va". Nessa classificação figura
também a película "Fabiola",
que é o único celulóide de cará:
ter histórico a se revelar entre
os campeões de bilheteria, até
o período indicado.

Por FRANKIJ

as negociações para o trabalh
de mútua cooperação dessa
duas organizações norte-ameri
canas, em torno de produçõc.
pelo processo de Cinemascópic

A Loew*s informará brevo
mente qual o primeiro filme ci:
Metro a ser filmado de acôrã,
com esse processo.

BÉL-HORMON
A BELEZA DOS SEIOS

Quando o busto fôr insuficiente ousem firmeza, use PÊL-HORMOA
n? 1 e quando fôr ao contráriodemasiadamente volumosos, usoBÉL-HORMON n» 2 BÉL-HOR-MON, à. base de hormônios e umpreparado moderníssimo, eficien-te de aplicação local e resultadosimediatos. Adquira-o nas farmá-cias e drogarias ou pelo Curreio.
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Nicholas M. Schenk, Presiden-
te da Loew's Incorporated, e
Spyros P. Skouras, Presidente da
Twentieth Century-Fox Film
Corporation anunciaram recen-
temente que foram concluídas

Distribuidores para todo o Brasil:Sociedade Farmacêutica Quitin.,Pinheiro L,tda. — Bim de Cario-
ca, 33 — Bio de Janeiro

Soe. Farmacêutica Quintino Pi-nheiro Ltda. — Queiram enviar-me
pelo Reembolso Postal um vidrode «BÉL-HORMON» N<> NOME -;,.
RUA  n'9CIDADE  

••••¦¦
ESTADO '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

Preço para todo o Brasil Cr$ 50,00

CÉSAR LADEIRA...
(Cont. da pág. 6)

água fresca") que não perdeu de maneira
alguma seu "elan" 

pelo trabalho. Ao lado
de sua esposa, Renata Fronzi, criou alguns
anos atrás os famosos "Cafés Concerto',
que são espetáculos de teatro musicado cm
plena madrugada. Queremos aqui fazer
um reparo. Não é de agora que Ladeira
escreve para o palco, pois são de sua au-
toriá as revistas: "Cidade Maravilhosa","Viagem maravilhosa", "Parei contigo',"O. K." c as comédias "Rifa-se um ma-
rido" levada à cena por Jaime Costa, "Le-
viana" por Eva e seus artistas e "60 bei-
jos por minuto" que Pahnerim apresentou.

•
Presentemente, êle escreveu com Geisa

Bôscoli a revista "Loura ou Morena?" e a
está ar^resentando no Jardeí, sendo Renata
Fronzi e Mara Rúbia as estrelas. Como
vêem, o querido galã de Cordélia Ferreira
(também andou fazendo filmes) é um ver-
dadeiro homem de sete instrumentos.
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Quando pedimos, encerrando nossa re-
portagem, sua opinião abalizada de vete-
rano e de diretor do rádio, sobre a tele-
visão e a radiofonia brasileira atual, res-
pondeu:

— A televisão no Brasil é um fato. Ape-
sar de São Paulo estar muito à* frente de
nós'; o que é facilmente explicável pela
concorrência existente, devo dizer que, de
maneira geral, a televisão carioca está sa-
tisfazendo, levando-se em conta as dificul-
dades histriònicas. Quanto ao rádio, para
um homem que surgiu, pode-se dizer, com
êle, muito pouco evoluiu (com algumas ex-
ceções, é claro). A m.-jor parte de nossas
emissoras permanece numa verdadeira
imaturidade. E' uma lástima !

Esta é a opinião, não muito favorável,
quiçá pessimista, de uma das mais proemi-
nentes figuras do próprio rádio. A verda-
de é esta: o rádio precisa ser sacudido dês-
te verdadeiro marasmo de obcenidades e
interesses comerciais demasiados. Concor-
damos com o Ladeira.
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Televisão, geladeiras, bicicletas motorizadas,
patins, terreno, enceradeiras, serviço de café,
máquina de escrever, liqüidificador, máqui-
na de costura e muitas outras coisas úteis.

Conheça o Brasil: recorte da REVISTA
DA SEMANA e colecione lindas gra-vuras coloridas de valor histórico e
geográfico com ótimo texto educativo

j

no Álbum Revisia da Semana
ATENÇÃO
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As figuras coloridas, que deverão ser
recortadas da «Revista da Semana» e colo-
cadas no «Álbum», começaram a ser pu-blicadas na «Revista da Semana» n.° 12,de 21 de março de 1953. Números atrasa-
dos da «Revista» bem como o «Álbum»
sao encontrados em todos os jornaleirosdo Brasil.
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