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cxcellente
d
publicação
que
offerece
ás
antes e
jovens,
depois do
matrimônio,
conselhos,
suggestões
ensinamentos, alvitres, innumeros riscos e modelos
para bordados, lingerie de corpo, cama e mesa,
decoração de interiores, organisação de menus
ulunches",
almoços e jantâres, tudo isso em
para
lindas paginas cheias de arte e bom gosto
que
fazem de
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{Conclusão

do numero passado)

Fico satisfeito e espero que você
^cl o julgue culpado, responde
Apnl,
nm Mas quando tudo passar,
moru-arei Ronnie parae soprendel-o.
ha uma
vZ i 3 sob lei marcial
.niucão Para o seu caso... faça o
7. Mas, naturalmente...
dever' Prenda e mate esse depobre
colraoaz que teve a imprudência
orar o amor acima de tudo...!
esquecenAs horas passam e April
próprias tristedo corajosamente as retirada
dos fe7as trabalha para a
ridos Dusty e Tod governam o barco
abaixo. Dois
aue os deve levar, rio ferimentos
leoutros soldados, com
com
ves governam pequenas canoas
o
outros feridos. E, silenciosamente,
extranho cortejo afasta-se do Forte .. Mas atravez um desfiladeiro,
rumo ao acampamento do Chefe
Grande Urso, vae Jim Bret com 7
corajosos Policias Montadas. Elles
avançam com ousadia em direcção
ao quartel general dos inimigos, onde Corbeau prometteu entregar ao
Chefe índio, as túnicas vermelhas
crivadas de bailas. O perigo é imdeve arimenso — mas Jim sabe que
riscar tudo pelo Império — agora ou
nunca!
Emquanto isto, no acampamento
dos Índios, Corbeau apresenta triumphalmente ao Grande Urso, uma pilha de túnicas vermelhas arrancadas

dos cadáveres que ficaram no local
da emboscada. Elle cumpriu sua promessa —agora o Grande Chefe deve
cumprir a delle! E o Grande Urso
não hesita. E' dado o grito de guerra. Os indios começam suas dansas.
Os tambores soam, echoando pelas
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(PÍLULAS DE PAPAINA E
PODOPHYLINA)

CINEARTE
Fundador
MARIO
BEHRING

DR.

Assignaturas :
Um anno
35$000
I8$000
Seis mezes
Numero avulso
3$000
Em todo o Brasil
Propriedade

da

S. A.

O

MALHO

Direrfor
ADHEMAR GONZAGA
Representante em Hollywood :
GILBERTO SOUTO
Correspondente em Portugal :
J. ALVES DA CUNHA
Director-Gerente
ANTÔNIO A. DE SOUZA

E SILVA

Toda a correspondência, como toda ô
remessa de dinheiro (que pôde ser feita
em vale postal ou carta registrada, com
valor declarado), deve ser dirigida á Trovessa Ouvidor n." 26.
Gerencia 23-4422 — Redacção
22-8073 — Rio de Janeiro

Tels. :

montanhas. A sede pelo sangue dos
brancos augmenta. E no momento
em que no valle, os indios entregamse aos preparativos delirantes, surbem no alto da collina, 7 policias
Montadas. 7 homens... dos 50 que
compunham a corporação.
— Então os mortos ainda montam
a cavallo? pergunta o Grande Urso,
olhando ironicamente Corbeau, que
não pode esconder seu assombro.

DESPERTE A B
DO SEU FÍGADO

Empregadas com successo nas
moléstias do estômago, ligado ou
intestinos. Essas pílulas, além de
tônicas, são indicadas nas dispepsias, dores de cabeça.
moléstias do figado e prisão cte
ventre. São um poderoso digestivo
e regularizador das íunccões
gastio-intestinaes.
A venda em todas as pharmacias.
Depositários: JOÃO BAPTISTA DA
FONSECA. Rua Acre. 38 - Vidro
25500. pelo correio 3S000 Rio de Janeiro

Sem Calomelanos-E Saltará da
Cama Disposto Para Tudo
diáriaSeu figado deve derramar de bilis.
litro
um
mente, no estômago,
os
Se a bilis não corre livremente,
apodrealimentos não são digeridos e
estômago
o
incham
cem. Os gazes
você
Sobrevem a prisão de ventre,
Sente-se abatido e como que;¦«*«£
e um
nado. Tudo é amargo e a vida
. +„„-'-£
martyrio.
¦„
tocara
nao
evacuação
simples
Uma
famosas
as
a causa. Nada ha como
Pululas CARTERS para o Fígado
correr
para uma acção certa. Fazem
você
bilis.e
de
litro
livremente esse
Naocautudo.
sente-se disposto para
sao
sam damno ; são suaves e contudo
correr
maravilhosas para fazer a bihs CARlivremente. Peça as PiHulas acceii*
TERS para o Fígado. jNao
imitações. Preço 3$000.

Firmes e calmos nas suas montarias,
os policiaes entram no acampamento. Corbeau grita de odio^ exigindo
que os indios alvejem os brancos de
túnicas vermelhas. Estará elle com
medo de 7 homens? Mas Corbeou nada faz mais do que gritar: atirem!
atirem! matem!
O Chefe Grande Urso, porém, levanta a mão e acalma os indios. Seus
olhos brilham de admiração pela coragern desses homens, que sabem enfrentar a morte com serenidade e
galhardia. Como são differentes desse Corbeau...
— Os espiritos dos corajosos ainda
estão dentro de suas túnicas vermelhas, Grande Urso,! Elles são sagrados. Viemos buscal-os! diz Jim Bret.
Corbeau solta um berro furioso.
Mantém os brancos! Matem os renegados! Mas o Grande Urso vira-se
impassivel para os seus guerreiros e
ordena-lhes que ajuntem as túnicas
espalhadas pelo chão. Jim desce do
cavallo e ordena que dois dos seus
homens façam o mesmo. E num gesto rápido, avança para Corbeau e colloca-lhe as algemas. Depois, virandose para o Chefe, mostra-lhe a medalha da Rainha Victoria. O Grande
Urso deve ajoelhar-se em reverencia,
para ser o chefe legitimo de seu povo.
Com magestade e lentidão, o chefe
ajoelha-se e diz:
— Os índios são irmãos aos valentes.
Emquanto isto, os feridos descem o
Elles já podem
rio, rapidamente.
ouvir os clarins das tropas do Coronel Irvine. Em breve estarão com ei{Continua á pag. 46)

SE VIVE. E' PECÚLIO...
Quanto dinheiro ganha um homem
durante sua vida de trabalho ? Quanto
terá elle economizado durante esse tempo ?
— Talvez nada.
Eis porque o seguro de vida se recommenda desde a mocidade, afim de
que, na velhice, exista um pecúlio disponivel, creado sem esforço. Si o homem vive, a apólice é pecúlio ; si morre,
é seguro.
Um còntracto de seguro de vida é
uma operação á prazo longo e não para
futuro immediato. Assim, antes de instituir um seguro, pense na solidez
da companhia que vae emittir a apólice.
SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA
CAIXA POSTAL, 971
RIO DE JANEIRO

USANDO EM SUA
TOALETE INTIMA
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CINEARTE

(POR ED)
Charles Vaida, tenor húngaro que se apresentou
e no Casino de Paris, estú
já na B. B. C, de Londres,
entre nós e foi ouvido pelo microphone da Nacional..
xxx

Também está no Rio o pianista Laszlo Muller,
Paris, que os dialisadores
prêmio do Conservatório de
ainda.
PRE-6,
apanharam na faixa de
O barytono Mario AnsalMaydi, com suas audições na "tops'
rink, tem sido um dos
do broadcasting carioca nos
últimos trinta dias.
MARIA EDUARDA É A
FINA E SENSÍVEL DIRECTORA E LOCUTORA DE
"PÁTRIA DISTANTE", DA
NACIONAL.
PEDRO BLOCK ESTÁ
DIRIGINDO O THEATRO
RADIOPHONICO DA
iDUCADORA. AO LA)0: OCTAVINHO MATTA. MACHADO.

mfla^K^flRflflw^HHfl^HBH silsss^PP
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WÊÊt \mW& ^ÊmmwÈM
José Clemente ê o pseudonymo com
'
WÈÊBmBWÍ
assigna,
WXiÊjf ^-jm-'
que o escriptor Moacyr Andrade
na imprensa, sentilhantes chronicas. E'
de José Clemente o seguinte, saboroso
commentario:
"Em Ouro Preto tudo é muito bonito, é suavemente commovedor, mas
ir até o fim.
nuncd permitte á gente "Não
tWmtsteãx
-mW-' 'X^XffiemSF
¦Hp|:i';£'.>i,.;
wHf-''•
se
sabe",
wSstevBMr
Tudo acaba em mysterio.
ü
J?
Hr- '"' *%ká¦ -% ¦
"não se conhece" — são as respostas,
-MW
¦
Hf
_M
mesmo dos mais informados ouropretanos, aos turistas indagadores."embuça^*Pt*yfli
SlL
W^^B&sHÈsIbmb». ¦
o
era
Não se sabe quem
¦'&.
:'^^B_^^^ji^'^M_W^M_*t
ffaBMB^
do", um sujeito que andou muito, durante uma noite inteira, avisando a varios conjurados, de porta em porta, que
a conspiração fora descoberta, que elles
estavam vigiados e que, portanto, des__MtffffnlBTB™rfflffi
mestruissem as provas... Não se sabe "emmo se era homem ou mulher, esse
buçado", varias vezes referido nos autos de devassa da Inconfidência... Não
se sabe, também, ao certo, se Cláudio
Manoel da Costa morreu na prisão, de .
uma syncope cardíaca, se se suicidou ou
foi assassinado... Não se sabe quem
ERNANI FILHO, 1NTERPREroubou a cabeça de Tiradentes do alto
TE DE CLASSE A QUEM
poste em que ella fora collocada, para
c
conhece
se
Não
COUBE APRESENTAR AS
¦?aviso e escarmento da população.
CANÇÕES "FOLKLORICAS"
autor das "Cartas Chilenas"...
DE GENTIL POUGET.
F até mesmo as coisas relativamente mais reinitornam
se
logo
centes sendo de Ouro Preto,
Dalva de Oliveira e Dyrdentificaveis.
"Saudades
üe
cinha Baptista, dois dos maiores
Lembremo-nos o que se deu com
Preto
em
Ouro
cartazes femininos do radio
Ouro Preto". Todos conhecem a valsa
brasileiro, no momento, gravae fora de Ouro Preto. E' a musica apaixonada da cidaram respectivamente, para c
de. Todos os casamentos na velha capital, desde os das
4"
ainda
varões
carnayal-de 41, duas marchas
mais vetustas matronas e provectos
que
¦f
sènsacionaes: "Caçador de essobram naquella terra de muita tradição e muito frio.
meraidas" e "E o vento não
até os das ouropretanas e rapazes deste nosso tempo,
levou" A primeira, em disco
?m que as festividades da Samana Santa de Ouro
—
radio
Columbia, acompanhamentos da
no
sambas
e
Preto intermezzam anecdotas
Orchestra Fon-Fon, orchestrafodcs se iniciaram ou se desenvoKeram aos accordes
"Saudades
de Ouro Preto".
ção notável de Guerra Peixe.
das
J
A segunda, gravação Odeon,
Â
E entretanto, ninguém sabe qual é o autor da
com a orchestra de Simão Boutvalsa celebre e bôa. Topa-se, na investigação, com o
man, harmonisação primorosa de
o mysterio que ê a graça das coisas ouropreranas.
Carioca. Ambas são firmadas
ha tempos, deslindar o mysterio d&
Já se tentou,
"Saudades
por Humberto Porto e Osvaldo
de Ouro Preto". A confusão
autoria das
Santiago.
que sobreveiu á pergunta ainda augmentou mais o
mysterio.
"Saudades de Ouro Preto" appaAgora, porém,
Suecesso absoluto do momento: "Aurora", marreceu com nome do autor. Afinal, foi descoberto?
cha, gravação de Joel e Gaúcho.
Nào foi descoberto, mas a valsa nào ficará mais
xxx
na situação incommoda de filha de pae desconhecido.
A valsa tem agora até dois pães: um é Edmundo
Está fundado e já tem sua sede o "Rythmo Club
Silva. Edmundo Lys deu
do Rio de Janeiro", grêmio de musicistas, amadores
Lys e o outro Antenogenes
"Saudades
Preto"
e
Ande Ouro
e melomarios, destinado ao fomento da musica
uma letra nova ás
posem
tirar-lhe
o
musica,
a
pular, principalmente dos rythmos brasileiros e nortetenogenes Silva actualisou
americanos.
sabor original.
—
obrigadas
xxx
As jovens mineiras de nossos dias
acordes
das
embaladas
amar
só
Linda
pelos
a
Baptista está com um disco sensacional (Vitradição,
pela
"Saudades de Ouro Preto" é que merecem parabéns".
ctor) uma conga de Ary Barroso "Água tem veneno"
mTmmUJ ' í-í:

»•

vfl&B

Octavinho Matta Machado, o pequeno cantor de
Bello Horizonte voltou para.
o Rio e pretende ficar, para
"correr" com os
grandes
interpretes d o repertório
sentimental. Discípulo do
Chico Alves de que
grande
"{an"
exaltado. Octavié
"maior de
nho herdou do
todos" o segredo da interpretação e dispõe como o
Chico, de um appreciavel
material, uma linda s grande voz extensa e maleavel.
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CINEARTE

Inicia.-se a temporada
de musica carnavalesca. Os
astros e estrellas que não
cantam o gênio já estão —•
"indo
para a cerca".

Gentil Puget, folklorista do Pará apresentou
em um recital na A.A.B., o
repertório de composições
ANTENOGENES SILVA
NOVO ARFIRMOU O "SAUDADES
RANJO DE
DE OURO PRETO".
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"H1T' DC>&
O
LANCARMÍ1
JOEL E GAÚCHO
AU*
_ A MARCHA CARNAVALESCA
onde era
que nos trouxe de Belém,
As su
^^.^
caster", tendo dirigido o Radio Club
sabor b a51 j issirn0
ura
de
originalidade^
de grande
Filho e byivi
foram apresentadas por Ernani
xxx

"nova" Educador. .
O theatro da
fjJS.
{
um sur
mico Alziro Zarur esta dando
umde
agora é dirigido por Pedro«Bloch
rad.o-thea.ro.
rimos autores e technicos do

15
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mente aos
pequenos cinemas do interior. Os
directores cujo direito de antigüidade >e manifesta, aquelles com os
quaes os chefes puderam sempre contar, mesmo em tempo de
crise, quando o r.heque semanal nem sempre
era pago — estes são' os favorecidos. Elles

films rápidos. Os críticos que atacam esses films
assim feitos, com irorias fáceis, não comprehendem
a tarefa gigantesca dos directores que, dispõe
apenas de uma somma exigua, filmam em velhos
scenarios que não correspondem ás necessidades
do desenrolar do drama; directores que trabalham
o día todo com artistas quasi sempre indifferentes e passam a noite a preparar
e melhorar as scenas do dia seguinte.
E' mais difficil dirigir uma historia mediocre em 12 ou 14 dias e fazer delia
algo apresentavel, do que dirigir um
interessante
grande film cuja historia
foi muito bem scenarisada, com montagens especialmente construídas para
— e
facilitar a photographia das scenas
com artistas dedicados á sua tarefa.
A parcialidade dos críticos amencanos é uma cousa extraordinária. Um

"chan.
a
esperam
,00 d.rectores
Mas, diff.... Como principiantes
lhe. será dada, porque
me„te, ella
de ho,e quer corIm productor
descobrir um Sternberg
;;i risco de
0u um Vidor.
o direiSe oi directores tivessem
de sua escot0 de filmar as historias
mais fácil tazer
lha lhes seria muito
a sua personalidabois films e impor
amende A maioria dos realisadores
tem direito á
canos, infelizmente, não
Filmam-se perto
escolha de scenarios.
nos stude 500 films todos os annos,
dizer que cada dia, duas
dios de Hollywood; quer
Ora, raramente enconnovas fitas são iniciadas.
na producçao
framos mais de 20 films excepcionaes
é, 20 pelliculas baannual de Norte America; isto
boas historias.
seadas sobre o mesmo numero de
cada
As centenas de outros films apresentados
são
anno nos 15.000 cinemas dos Estados Unidos
destinados a satisfazer o gosto de um publico primario — e os cinemas das cidadesinhas de provincia, obterão melhores lucros com fitas dramáticas
"cow-boys" do
communs ou com producções de
que com obras artisticas.
Por exemplo, a realisação de Ben Hecht e
Charlie Mac Arthur, apresentando Noel Coward,
"The
Scoundrel", exhibida em Osceola (estado de
Artansas) em Shoshone (Idaho) ou em Skiatook
(Oldahoma) fez menos dinheiro do que qualquer
film de mocinho de Buclc Jones. Os espectadores
do umiddle-west" abandonaram ha tempos os fasciculos das "Great Northern Stories", que liam
outr'ora (com difficuldade, aliás) a luz tremula de
um lampeão de petróleo —
para ir uma ou duas
vezes por semana ao cinema da villa mais proxima, onde podem ver na tela as aventuras dos
heróes do oeste, sem fazer o menor esforço
de imaginação
E' portanto necessário realisar um grande numero de films de uma technica perfeita, mas de
um caracter infantil. Os
grandes directores recusam-se, energicamente, a collaborar nesse genero de cinema. Lubitsch,
por exemplo, fez sempre films mais para o seu prazer pessoal e pouco
se inquieta em saber se elles não dâo lucros. Êjle
trabalha
para a elite e suas producções dispendios«. elevam o
prestigio dos studios onde filmaPouco importa a
parte monetária.
Os bons scenarios cabem aos directores de
reputação solida. Capra,
Cuckor, Franklin, Le Roy,
Mamoulian, Wyler, Borzage, Vidor, Lubitsch, Samn
Wood, Ruggles, Ford,
Lloyd, Curtiz, Walsh, Brown,
Sfahl, King, Dieterle,
Milestone, Kanin e alguns outêm o direito de escolher as historias de seus
jjjs,
"Ins. Elles se enganam
as vezes e dirigem films
que deveriam deixar a outros. Mas eis distribuídas
as 20 boas historias
do anno. Quem, logo a seguir,
merece as \m
pouco menos boas ?" Os vetera0S do s^dio,
aquelles que collaboraram com os
productores desde os tempos difficeis,
J«wk>s° começo;
aquelles que trabalham no studio
i
â|s de 10 annos,
que qosam da proteccão ou
dí o^ade
dos patrões.
°mT°S COm°
exemP'°- um studio apreçentand ° «O
films
por anno. Neste total encontramos
^'s*or'as ^õas, numerosas medíocres
e um*5*r<draS
antena de classe
8, isto é, destinadas so-

TITO FLEURY E NORMA LOPES NAS
"TERRA E
PRIMEIRAS SCENAS DE
AMERICANA,
CIA.
ESPADA", DA
DE S. PAULO.

f?;;

•"':'^^*^n^Sí^í,!!!rí^ii ÉB_^P^_^^_w

Tem a primeira escolha
de leitura dos scenarios
que devem ser filmados
e repartem entre si, os
melhores. O studio conta com 15 directores: 3
são os yeteranos que já
provaram o que vale e
são muito bem pagos; 2
são verdadeiros
necessários ao
do studio; I ou
parte da familia
fe. Como cada

artistas
^^^^^^a^^^^t^Vfff^^^^^m^MBmm^mV&^'-'-

prestigio
2 fazem
do cheum desses directores filma varias pelliculas — as boas
historias são exggotadas.

tiradas de um
Estas considerações foram
não e o me
artigo de Robert Florey, que
mas revela uma
lhor director do cinema,
o assümpto
comprehensãc invuigar sobre
a po— e observações intelligentes sobre
Florey está
do director em Hollywood.
Cão
'
comédias de
no cinema desde as velhas
assistente.
Max Linder, do qual foi

realisadores ? Os mebdas. Oue resta aos outros
SP°*
dramas vulgares, as batidissimas M°™.^
«
os dramas pol.c.aes.,
de amor e de collegio;
ou de *&**££
films chamados de accão
~*.v,.» Aa tpmDorada. csaes oic/mo material tra
g£ra2HS#
e
devem commun.c ra
co que lhes coube. Elles
,nex,stente e trab fca
artistas, um enthusiasmo
reme
l j
ciloc
npm
em Dodem,. mesmo,
Eles
vontade.
a
contra
diar a estup.dez «"""WM a mu(jan.
toieram
doís os productores nao
esse gênero de
convencionado para
-nario
£no
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com dois
director que solidificou sua reputação
e meditas, filfilms cujas historias eram excellentes
custaram, cada
mou em seguida 4 fitas fracas que
com scenarios
uma, Jneio milhão de dollares. Todas
um critiescolhidos e exigidos por elle. Num jornal,
co escreveu:
TENHAM
COMO E' LAMENTÁVEL VER QUE
A UM
IMPOSTO SCENARIOS TÃO FRACOS,
DIRECÇÃO E'
HOMEM CUJO TALENTO NA
GENIAL E INCONTESTÁVEL I
conheOra, esse director (que evidentemente
"self-made"metier") não
passa de um
ce o seu
com todas
man", sem educação nem cultura, que,
conseguirá jamais
as prptecções imagináveis, não
intellifazer um bom film a menos que o productor
uma historia de valor e bem scegente lhe escolha
narisada.
de classe
Se você perguntar a um realisador
no curso de
média que produziu 50 ou 100 films
DE SUA
Tua carreira - OUANTOS SCENARIOS
? — elle
ESCOLHA FILMOU NESTES 10 ANNOS
responderá: NENHUM.
fazer o
Si uma vez apenas lhe fosse possível
elle talvez se tivesse tornado um
que desejava,
grande director!
as
O cinema falado suprimiu quasi todas
"chances" do desenvolvimento dos directores jofilmar
vens e principiantes. Não lhes é mais possível
inepcias dialomarcando com talento pessoal, as
dadas. Os três grandes directogadas que lhes são
falado, vieram
res que se revelaram com o cinema
"chance" de cometodos do theatro e tiveram a
com peças de suecesso ou scenarios
çar no cinema
época —
bem escriptos, fugindo á vulgaridade da
14 dias, mas
material que elles dirigiram não em
e conforem muitos mezes e isto com todo o auxilio
to que o studio lhes oodia offerecer.
(Continua á pag. 45)
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(POR ED)
Charles Vaida, tenor húngaro que se apresentou
e no Casinp de Paris, estú
já na B. B. C, de Londres,
entre nós e foi ouvido pelo microphone da Nacional.
Também está no Rio o pianista Laszlo Muller,
os dialisadores
prêmio do Conservatório de Paris, que
apanharam na faixa de PRE-6, ainda.
xxx
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O barytono Mario AnsalMaydi, com suas audições na"tops"
rink, tem sido um dos
do broadcasting carioca nos
últimos trinta dias.
MARIA EDUARDA Ê A
FINA E SENSÍVEL D1RECTORA E LOCUTORA DE
"PÁTRIA DISTANTE". DA
NACIONAL.
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José Clemente ê o pseudonymo com
que o escriptor Moacyr Andrade assigna,
na imprensa, sentilhantes chronicas. E'
de José Clemente o seguinte, saboroso
commentario:
"Em Ouro Preto tudo é muito bonito, é suavemente commovedor, mas
ir até o fim.
nunc.i permitte á gente "Não
se sabe",
Tudo acaba em mysterio.
"não se conhece" — são as respostas,
mesmo dos mais informados ouropretanos, aos turistas indagadores."embuçaNão se sabe quem era o
do", um sujeito que andou muito, durante uma noite inteira, avisando a varios eonjurados, de porta em porta, que
a conspiração fora descoberta, que elles
estavam vigiados e que, portanto, desmestruissem as provas... Não se sabe "emesse
mo se era homem ou mulher,
buçado", varias vezes referido nos autos de devassa da Inconfidência... Não
se sabe, também, ao certo, se Cláudio
Manoel, da Costa morreu na prisão, de ;
uma syncope cardíaca, se se suicidou ou
foi assassinado... Não se sabe quem
roubou a cabeça de Tiradentes do alto
poste em que ella fora collocada, para
aviso e escarmento da população. Não se conhece c
autor das "Cartas Chilenas" ...
E até mesmo as coisas relativamente mais recentes sendo de Ouro Preto, logo se tornam inidentificaveis.
"Saudades de
Lembremo-nos o que se deu com
Ouro Preto". Todos conhecem a valsa em Ouro Preto
e fora de Ouro Preto. E' a musica apaixonada da cidade. Todos os casamentos na velha capital, desde os das
mais vetustas matronas e provectos varões que ainda
sobram naquella terra de muita tradição e muito frio.
até os das ouropretanas e rapazes deste nosso tempo,
em que as festividades da Samana Santa de Ouro
Preío intermezzam anecdotas e sambas no radio -fodis se iniciaram ou se desenvoU eram aos accordes
das "Saudades de Ouro Preto".
E entretanto, ninguém sabe qual é o autor da
valsa celebre e bôa. Topa-se, na investigação, com o
o mysterio que e a graça das coisas ouropreranas.
ha tempos, deslindar o mysterio da
Já se tentou,
"Saudades
de Ouro Preto". A confusão
autoria das
que sobreveiu á pergunta ainda augmentou mais o
mysterio.
"Saudades de Ouro Preto" appaAgora, porém,
receu com nome do autor. Afinal, foi descoberto?
Não foi descoberto, mas a valsa não ficará mais
ha situação incommoda de filha de pae desconhecido.
A valsa tem agora até dois pães: um é Edmundo
Silva. Edmundo Lys deu
Lys e o outro Antenogenes
"Saudades
de Ouro Preto" e Anuma letra nova ás
tenogenes Silva actualisou a musica, sem tirar-lhe o
sabor original.
As jovens mineiras de nossos dias — obrigadas
tradição, a só amar embaladas pelos acordes das
pela
"Saudades de Ouro Preto" é que merecem parabéns".
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PEDRO BLOCK ESTÁ
DIRIGINDO O THEATRO
RADIOPHONICO DA
EDUCADORA. AO LADO: OCTAVINHO MATTA MACHADO.
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lnicia.-se a temporada
de musica carnavalesca. Os
astros e estrellas que não
cantam o gênio já estão —
"indo
para a cerca".
xxx
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Octavinho Matta Machado, o pequeno cantor rie
Bello Horizonte voltou para.
o. Rio e pretende ficar, ^ara
"correr" com os
grandes
o
repertório
d
interpretes
sentimental. Discípulo do
Chico Alves de que
grande
"fàn"
exaltado. Octavié
''maior de
nho herdou do
todos" o segredo da interpretação e dispõe como o
Chico, de um appreciavel
material, uma linda e grande voz extensa e maleavel.
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ERNANI FILHO, INTERPRETE DE CLASSE A QUEM
COUBE APRESENTAR AS
CANÇÕES "FOLKLORICAS"
DE GENTIL POUGET.
Dalva de Oliveira e Dyrciiiha Baptista, dois dos maiores
cartazes femininos do radio
brasileiro, no momento, gravaram respectivamente, para c
carnavaj-de 41, duas marchas
sensacionaes: "Caçador de esmeraldas" e "E o vento não
levou" A primeira, em disco
Columbia, acompanhamentos da
Orchestra Fon-Fon, orchestração notável de Guerra Peixe.
A segunda, gravação Odeon,
com a orchestra de Simão Boutman. harmonisação primorosa de
Carioca. Ambas sào firmadas
por Humberto Porto e Osvaldo
Santiago.

_________¦
.!___.

Gentil Puget, folklorista do Pará apresentou
em um recital na A.A.B., o
repertório de composições
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ANTENOGENES SILVA
NOVO ARFIRMOU O "SAUDADES
RANJO DE
DE OURO PRETO".
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Suecesso absoluto do momento: "Aurora", marcha, gravação de Joel e Gaúcho.
xxx

Está tundado e já tem sua sede o "Rythmo Club
do Rio de Janeiro", grêmio de musicistas, amadores
e melomarios, destinado ao fomento da musica
popular, principalmente dos rythmos brasileiros e norteamericanos.
xxx
Linda Baptista está com um disco sensacional
(Victor) uma con&a de Ary. Barroso "Água tem veneno"
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"H1T" K^«Z
LANÇARAM10.
|OEL E GAÚCHO
_ A MARCHA CARNAVALESCA auk
onde era também,
que nos trouxe de BelénuRadio Club As su ^jg
caster", tendo dirigido o
b a. j _ jssirn0
un.sabor
de:
de grande originalidade_
Filho e ay.
foram apresentadas por Ernani
xxx

"«ova^Eduçadora,
O theatro da
^_^
,„co Alziro Zarur está dando¦«^°nossos iegiagora é dirigido por Pedro,BloCft
Xa.ro.
times autores e technicos do rad.o-thea.ro
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mente aos pequenos cinemas do interior. Os
directores cujo direito de antigüidade ;e manifesta, aquelles com os quaes os chefes puderam sempre contar, mesmo em tempo de
crise, quando o cheque semanal nem sempre
era pago — estes são' os favorecidos. Elles

s 4wHsfl*aHl

esperam» ««en.
lWa«ctorei
Mas, diftV
j orno principiantes.
dada, porque
Leelia lhes será
hoje quer cor!Cm productor de
descobrir um Sternberg
de
íSco
ou um Vidor.
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o direiSe os directores tivessem
de sua escotoae filmar as historias
ma.s fácil fazer
Ria. lhes seria muito
a sua personalidabons films e impÔr
amende A maioria dos realisadores
tem direito á
canos, infelizmente, não
Filmam-se perto
escolha de scenarios.
nos stude 500 films todos os annos,
dizer que cada dia, duas
dios de Hollywood; quer
Ora, raramente enconnovas fitas são iniciadas.
na producção
framos mais de 20 films excepcionaes
é, 20 pelliculas baannual de Norte America; isto
de boas historias.
seadas sobre o mesmo numero
cada
As centenas de outros films apresentados
são
anno nos 15.000 cinemas dos Estados. Unidos
destinados a satisfazer o gosto de um publico pnmario - e os cinemas das cidadesinhas de provincia, obterão melhores lucros com fitas dramáticas
"cow-boys" do
communs ou com producções de
que com obras artísticas.
Por exemplo, a realisaçáo de Ben Hecht e
Charlie Mac Arthur, apresentando Noel Coward,
"The Scoundrel", exhibida em Osceola
(estado de
Arkanws) em Shoshone (Idaho) ou em Skiatook
(Oklãhoiría) fez menos dinheiro do que qualquer
film de mocinho de Buck Jones. Os espectadores
do wmidd!e-\vest" abandonaram ha tempos os fasciculos das "Great Northern Stories", que liam
outr'ora (com difficuldade, aliás) a luz tremula de
um lampeão de petróleo — para ir uma ou duas
vezes por semana ao cinema da villa mais proxi-
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films rápidos. Os críticos que atacam esses fjlrns
assim feitos, com irorias fáceis, não comprehendem
a tarefa gigantesca dos directores que, dispõe
apenas de uma somma exígua, filmam em velhos
scenarios que não correspondem ás necessidades
do desenrolar do drama; directores que trabalham
ino dia todo com artistas quasi sempre
differentes e passam a noite a preparar
e melhorar as scenas do dia seguinte.
E" mais difficil dirigir uma historia mediocre em 12 ou 14 dias e fazer delia
um
algo apresentavel, do que dirigir
historia interessante
grande film cuja
foi muito bem scenarisada, com montagens especialmente construidas para
— e
facilitar a photographia das scenas
com artistas dedicados á sua tarefa.
A parcialidade dos criticos amenUm
canos é uma cousa extraordinária.
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ma, onde podem ver na tela as aventuras dos
heróes do oeste, sem fazer o menor esforço
de imaginação
E' portanto necessário realisar um grande numero de films de uma technica perfeita, mas de
um caracter infantil. Os grandes directores recusam-se, energicamente, a collaborar nesse genero de cinema. Lubitsch,
por exemplo, fez sempre films mais para o seu prazer pessoal e pouco
se inquieta em saber se elles não dão lucros. Ejle
trabalha
para a elite e suas producções dispendiosasi elevam o
prestigio dos studios onde filmaPouco importa a
parte monetária.
Os bons scenarios cabem aos directores de
reputação solida. Capra, Cuckor, Franklin, Le Roy,
Mamoulian, Wyler, Borzage, Vidor, Lubitsch, Sam
Wood, Ruggles, Ford, Lloyd, Curtiz, Walsh, Brown,
Sfahl, King, Dieterle,
Milestone, Kanin e alguns ouV tem o direito de escolher as historias de seus
"ms*«•¦ Elles se
se enganam as vezes e dirigem films
deveriam
Sue
deixar a outros. Mas eis distribuídas
ds 20 boas historias
do anno. Quem, logo a seguir,
merece as "um
pouco menos boas ?" Os veteran°s do studio,
aquelles que collaboraram com os
produc.tores desde os tempos difficeis,
Jesmoso começo;
aquelles que trabalham no studio
Je$de
a mais de 10
annos, que gosam da protecção ou
dd amisade
dos patrões.
'ornemos como exemplo,
um studio apresen*wo 60 films
por anno. Neste total encontramos
raras historias boas, numerosas mediocres
furnas
uma rrintena
de classe c, isto é, destinadas so-

têm a primeira escolha
de leitura dos scenarios
filmados
que devem ser
e repartem entre si, os
melhores. O studio conta com 15 directores: 3
são os veteranos que já
vale e
provaram o que
são muito bem pagos; 2
são verdadeiros artistas
necessários ao prestigio
do studio; I ou 2 fazem
do cheparte da familia
fe. Como cada um desses directores filma varias pelliculas — as boas
historias são exggotadas.

NAS
TITO FLEURY E NORMA LOPES
"TERRA E
PRIMEIRAS SCENAS DE
CIA. AMERICANA,
ESPADA", DA
DE S, PAULO.
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foran iadás. de um
foram
Estas considerações
&}«
nao e o me
Florey,
que
Robert
de
artiao
uma
cinema, mas revela
ho9director do
sobre o assumpto
comprehensão invulgar
sobre a poüTobservaçSes intelligentes
este
Hollywood. Florey
cão do director em
de
as vel as comed.as
^cinema desde
foi ass.stente.
Ma» Linder, do qual
fe
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dramas vulgares, as

de amor e de colleg.o5-Jj ^
west„
â^YaVmporada.
de
chamados
films
Esses dicompletam o P^'^J 0 Tom o material fraaf , seus
rectores devem faxerpo^g
..
(rabalhar
co que lhes co-be-J^
.jthu,».mo
mesm0i
um
reme.
artistas,
contra a **&&&&
dirújir,
hisr que devem
mudan,
das
diar a estup.dez

esse gênero de
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reputação eom do»
director que solidificou sua
excellentes s^.m cujas historias eram
fracas que custaram, cada
mou em seguida 4 fitas
Todas com scenanos
Ia, ™ío milhão de dollares.
Num ,ornal, um cr,t,
escolhidos e exigidos por elle.
C° "COMO
TENHAM
e LAMENTÁVEL VER QUE
TAO FRACOS A UM
IMPOSTO SCENARIOS
NA DIRECÇÃO E
HOMEM CUJO TALENTO
GENIAL E INCONTESTÁVEL!
conheOra, esse director (que evidentemente
"metier") não passa de um self-madece o seu
cultura, que, com todas
man", sem educação nem
não conseguirá ,ama,s
as protecções imagináveis,
o productor mtellifazer um bom film a menos que
uma historia de valor e bem sceescolha
lhe
gente
i. ec.
,
narisada.
..
,
de classe
realisador
um
a
Se você perguntar
curso de
m_,r!,A aue oroduziu 50 ou 100 films no
SCENARIOS DE SUA
Z carrX - OUANTOS
10 ANNOS ? - elle
NESTES
FILMOU
ESCOLHA
responderá: NENHUM.
fazer o
Si uma vez apenas lhe fosse possível
um
elle talvez se tivesse tornado
desejava,
que
.
grande director!
todas as
suprimiu
quasi
falado
O cinema
"chances" do desenvolvimento dos directores |omais possível filmar
vens e principiantes. Não lhes é
as inepc.as d.alomarcando com talento pessoal,
são dadas. Os três grandes d.recto' qadas que lhes
falado, vieram
res que se revelaram com o cinema
"chance" de cometodos do theatro e tiveram a
de suecesso ou scenarios
çar no cinema com peças
da época bem escriptos, fugindo á vulgaridade
em 14 dias, mas
material que elles dirigiram não
o auxilio e contorem muitos mezes e isto com todo
to que o studio lhes oodia offerecer.
fContinua á pag. 45)
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Charles Laughton em "The Knew
What They Wanted", um argumento
prohibido no cinema silencioso por
Will Hayes... foi finalmente filmado, tal como "The Green Hat" e
"Rain",
que conseguiram ser produzidas no silencioso e no falado.
A VIDA

DO DR. EHRLICH

(Dr Ehrlich's Magic Bullet) — Warner — Producção de 1940. (Palacio).
Outro bello film biographico de
William Dieterle no gênero de "A
historia de Louis Pasteur", desta vez
com Edward G. Robinson no papel
do Dr. Ehrlich, o descobridor do
"606",
"performanque nos dá uma
ce" inesquecível. No admirável elenco coadjuvante vemos Ruth Gordon.
Otto Kruger, Donald Crisp, Maria
Ounspenskaya, Montagu Love, Sig.
Rumann, Henry O' Neill e Albert
Bassermann no papel de Robert
Koch. Lembram-se dos seus trabalhos nos antigos films germânicos
apresentados pelo saudoso Rombaner?
COTAÇÃO: - "MUITO BOM"
REGIMENTO HERÓICO (The
Fighting 69th) — Warner — Pro'-m***—- ducção de 1940.
(Odeon).
Um dos melhores films da guerra
de 1918, acreditem ou não. O argumento baseado na biographia do padre Duffy é interessante e humano.
James Cagney, Pat O' Brien (no
protagonista), George Brent, Jeffrey
Lynn, Alan Hale, Dennis Morgan.
Dick Forau e William Lundigan são
as figuras centraes. Direcção de William*Keighley. Stuart Holmes numa
"pontinha".
COTAÇÃO. - "BOM".
DESAFIO AO DESTINO (Saturday's Children) — Warner — Producção de 1940. (Odeon).
Um film simples mas humano,
descripto em imagens de bom cinema
e maravilhosamente interpretado por
John Garfield, Anne Shirley, Claude
Rains e os coadjuvantes. Entre estes
reparem George Tobias, aquelle im"Zona
pagavel bandido Rosário de
torrida", num typo completamente
differente daquelle, no gorducho namorado de Dennie Moore... Explendida direcção de Vicente Sherman.
COTAÇÃO: - "BOM"

CINEARTE
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MEU FILHO. MEU FILHO'
(My Son, My Son!) - Smail United Artists — Producção de 1940.
(S. Luiz).
Um drama lacrimoso de amor paternal, lembrando "Lagrimas de Homem". Brian Aherne é o pae que se
sacrifica pelo filho indigno, Louis
Hayward. O primeiro valorisa o film,
com seu bello trabalho. Hayward.
um tanto careteiro, commum. A direcção de Charles Vidor é adequada
ao gênero do film e não se pôde dizer
que seja mau, embora aproxime-se
bastante do dramalhão. Madeleine
Carroll, fria e bonita como sempre, é
a mulher amada pelo pae e pelo filho.
Laraine Day, uma linda promessa.
Josephine Hutchinson muito bem na
sua creação antipathica e figuram:
a estrella ingleza Sophie Stewart,
Henry Hull, Bruce Lester e outros,
De um romance ultimamente conhecido, da autoria de Howard Spring
COTAÇÃO: — "REGULAR".
NOS BASTIDORES DE LONDRES (Sidewalks of London ou St.
Martin's Lane) — Mayflower Paramount — Producção de 1938. (S.
Luiz).
Aconteceu com este film inglez
de Vivien Leigh, o mesmo que com
"3 semanas
de loucura". Ficou de
lado esperando que "E q vento levou", celebrisasse o nome de sua interprete. Não é uma grande producção, embora Charles Laughton apresente outro grande trabalho. O que
prejudica o film é sua lentidão. A direcção de Tim Whelan tem os seus
momentos e os typos todos são admiraveis. Vivien Leigh, muito viva e
muito graciosa, mas naturalmente inferior a sua famosa "Scarlett O' Hara". Rex Harrison e outros actores
inglezes figuram.

COTAÇÃO: -

"REGULAR".

ELLE CASOU SUA MULHER
(He Married His Wife) — 20th
Century Fox — Producção de 1940.
(Odeon).
Uma comedia frivola que não
pôde ser levada a serio, mas diverte
com os seus disparates. Mais um casal de divorciados que ainda se amam.
Joel Mc Crea trata de casar sua exesposa Nancy Kelly com outro,
para
ficar livre da pensão que lhe deve
pagar. Mary Boland é a melhor cousa
do film e César Romero também diverte. Roland Young, Lyle Talbot
Mary Healy, Barnett Parker, Elishà
Cook Jnr. e vários outros figuram.
Muitos incidentes cômicos,
producção luxuosa, direcção de Roy dei
Ruth e uma adaptação feita
por 4
scenaristas.
COTAÇÃO: -

"REGULAR".

ESPOSA DE MENTIRA
(The
Doctor Takes A Wife) - Columbia
— Producção de 1940.
(Olinda).
Uma dessas comédias de confusoes tão communs no velho cinema
silencioso. O film é leve e frivolo,
mas
tem material para divertir. Ray Milland é o sympathico doutor e Loretta
Young a linda novellista,
que se fin-

gem marido e mulher, afim de evitar
um escândalo. A direcção de Alexander Hall é alegre e espirituosa. O film
é elegante como as "toilettes" de
Loretta. Apparecem ainda e muito
bem, Reginald Gardiner, Edmund
Gwenn, George Metaxa e a seduetora
Gail Patrick.
"BOM".
COTAÇÃO: —
PARAÍSO DE ILLUSÕES (Anne of Windy Poplars) — RKO Radio
Producção de 194 0. (Palacio
Theatro).
Anne Shirley volta a interpretar
o papel que lhe deu o nome que a
tornou famosa no cinema. Antes de
"Venus
em Flor", ella era Dawn O'
Day, vocês se recordam. E depois de
ter personificado a Anne Shirley desse film, é que ficou Anne Shirley na
vida cinematographica. A historia focalisa uma cidadesinha do interior,
com seus costumes e Anne é victima
de uma injustiça. Fitinha simples, mas
sincera. Direcção commum de Jack
Hively. Os companheiros de Anne
são: James Ellison, o galã, Louise
Campbell, Patric Knowles, Henry
Travers, Slim Summerville Elizabetn
Paterson, M i n n i e Dupree, Joan
Carroll, Katharine Alexander, Alma
Kruger, Mareia Mae Jones. Clara
Blandick e a veterana Ethel Griffies.
COTAÇÃO: — "REGULAR".
A RAPOSA AZUL (Der Biaufuchs) — Ufa — Producção de 1939.
(Broadway).
Uma comedia psychologica, tratada com uma certa finura, poucas
vezes vista nos últimos films aliemães. E' um thema levemente sophisticado e mostra-nos a fascinante Zarah Leander, como a esposa fiel entre o esposo infiel e um aviador apaixonado. Um bom desempenho de Zarah, bonitos ambientes dos campos
húngaros, musica e a bella voz da estrella. Willy Birgel, Paul Hoerbiger
e o alinhadissimo Karl Schoenboeck
são seus companheiros.

COTAÇÃO: -

"REGULAR".

MINHA ESPOSA FAVORITA
(My Favorite Wife) — RKO Radio
— Producção de 1940. (S. Luiz).
Quando Cary Grant vae começar
sua lua de mel com Gail Patrick, surge Irene Dunne, sua primeira esposa,
desapparecida ha 7 annos... Vocês
podem fazer idéa como é divertido o
material desta comedia. Entretanto,
no seu conjuneto, elle não supera os
anteriores films de Irene e Cary. A
malícia da historia foi tratada convencionalmente e a direcção de Gerson Kanin se não -é excepcional, tem
os" seus momentos brilhantes. Os artistas interpretam o film com muita
"verve",
desculpando certos momentos de farça. Além de Cary, (desta
vez quasi perdendo a fleugma), e da
sempre subtil Irene Dunne, o film
ainda mostra Randolph Scott num
papel original, a formosa Gail Patrick
e vários outros, menos conhecidos.
Producção de Leo Mc Carey,
que
também foi autor da historia.
COTAÇÃO: - "BOM".

A TEU E|

MARIDOS
EM
Profira
Many
(Too
Husbands) 2. r„USa°
- Producção de 1940.
(?\^k

O problema desta nova
conjugai, e exactamente o coiried,1
rever?
"Minha
Esposa Favorita" Zf*
Arthur se vê as voltas comi''""
ridos: Melwyn Douglas
e Fr t
Murray. A situação foge do
eo»™
co, pelo tratamento fino e espiri,Z
que teve. A historia é de _om 3
Maugham, adaptação de Claude
B
yon e direcção de Wesley RugRIes
três valores nos seus respectivos
cam
pos de acção. Harry Davemport Do
rothy Peterson ajudam a
do
film. Jean, Melwyn e Fred, graça
exphi
didos.
COTAÇÃO: - "BOM".
SÉRGIO PANINE (Serge Panine) — Discina — Producção de 1939
(Pathé Palacio).
Outra refilmagem modernisada a do romance de George Ohiíet,
que
vimos no silencioso, feito
pela' Aubert, com Violette Jyl e Suzanne
Monte ("Rosário de Amores"). Como
outras historias do passado "modernisadas", não convence. Françoise
Rosay, o Principe Troubetzkoy (no
papel-titulo), Pierre Renoir, Sylvia
Bataille e outros, figuram. Direcção
da dupla Charles Mere e Paul Schiller.
COTAÇÃO: -

"REGULAR".

CARICIA FATAL (Of Mice and
Men) — Roach — U. A. - Producção de 1939. (Odeon).
"tratamento"
Uma obra prima de
e direcção. Um grande film! Imagens
como raramente se vê nos films americanos. Aquella seqüência com Betty Field, depois do jantar, por exemLepio. A originalidade do principio.
•wis Milestone voltou a ser o grande
"Sem novidade no front.
director de
Admirável interpretação de Burgess
Meredith, Betty Field, Lon Chaney
Jr, Charles Bickford, Roman Bohnen
e Bob Steele. A histora da filmagem
deste livro de John Steinbeck já foi
"Cinearte", no n.° 532.
contada por
"MUITO BOM"
COTAÇÃO:My
SE FOSSE EU. (If s Had
de
Way) — Universal . Producção
1940. (Plaza).
neste seJoe Pasternack faz falta
gundo film de Gloria Jean, produzido
are dirigido por David Butler U
bawi
gumento é fraco e commum. Uom
a presença da encantadora
secundada por Bing Crosby, Channao
Winninger e El Brendell. Se
fosse ella...
"REGULAR"COTAÇÃO: A GRANDE CONQUISTA
- Repubhc
Conquest)
(Manof
Producção de 1939. (Palácio).
*
Um film épico, sobre a figui*
U'*.
Sam Houston, com Richard

,5-xn-i'40

Um film desinteressante com
Olympe Bradna e Pat O' Brien num
papel no qual não convence.
COTAÇÃO: — "REGULAR".
Fontaine e
Patrick, Edw. EHis, Joan
outros.
- "REGULAR".
COTAÇÃO:
Porteuse
A INCENDIARIA —(La
Producção
de painj __ Albatroz
-de 1933 (!)• (Broadway).
Um dramalhão, com Germaine
Dermoz, Jacques Gretillat, François
FaRozet, Simone Bourday, Sansone ouinsiber, Mona Goya, Fernandel —
no
tros Cinema francez antigo:
Montepin) e
argumento (Xavier de"Cinearte"
n."
na realisação (vide
393, de 15 de Junho de 1934, pag. 31).
"REGULAR".
COTAÇÃO: PRINCEZA TAM-TAM (Príncesse Tam-Tam) — Arys — Producção de 1935. (Broadway).
Josephine Baker numa de suas
características.
comédias musicaes
"music-hall".
Albert
Jôas scenas de
Préjean, Jean Galland, Germaine
tay e Viviane Romance (desta
vez esquecida pelo importador...)
figuram.
"REGULAR".
COTAÇÃO: 0 HOTEL DOS ACCUSADOS
lAnother Thin Man) — M. G. M. —
froducção de 1939. (Metro).
Novas aventuras de Nick e Nora m "accusados". "Asta" toma parte
3mo sempre e a família tem agora
herdeiro, feito por William A.
"A ceia dos accusados'' confoulsen.
jnúa sendo o melhor film.
COTAÇÃO: - "REGULAR".
CONQUISTADORAS DA BROfDWAY (Two Girls On Broadway)
M. G. M. — Producção de 1940
letro).
Refilmagem discreta da primeira
Melody), com Lana Tur"caso
[Broadway
ler (o
serio" dè 1940 que Anita
fage era em 1929...), Joan Blone George Murphy.
|H
COTAÇÃO: - "REGULAR".
ROBERTO KOCH
(Robert Kodes Bekàmpfer des Todes) —
Ipbis - Producção de 1939.
(Pala(o).
Emil iannings. Um
klln nlta,de
tilm
biographico,
P>
embora não
ipresente a finura e o tratamento de
P Ehdich". Werner Krauss. o
de Emil em alguns de
^panheiro
grandes films silenciosos, VikHilde Korber.
flu^llisko,
Bernhard
Goetzke e
IP.
figuram.
jurros
C0TAÇÃO: - "BOM"
* NOITE DAS
NOITES (The
of
Nights)
*
_ Paramoum _
Sucção de 1939.
(Palaci0)

xn __ 1940

P I N O C C H I O (Pinocchio) Walt Disney — RKO — Producção
de 1940. (Palácio).
O cinema, na sua infância, deunos uma filmagem medíocre da historia de Collodi, feita pela Cincs, na
qual tomava parte Polidoro (lembramse?) Depois, os russos fizeram o seu
Pinocchio, que passou, não faz muito
Walt
tempo, no Pathé. Mas, somente
"Pinnochio"
Disney poderia filmar
e depois que assistimos á este seu
veremos
novo desenho, difficilmente
"Pinocchio"
outro tão admirável.
supera "Branca de Neve" e o proprio velho conto italiano de nossa infancia. E' uma obra prima. Gostariamos, entretanto de assistir o film na
sua versão original, sem com isso
deixar de louvar os technicos brasileiros. A versão original tinha, por
exempjo, a voz do conhecido Christian Rub falando por Gepetto (sabiam que Disney contractou Christian para modelo do pae de Pinocchio,
perfeito de Gepor achal-o um typo"doublagem"
tem
petto?). Depois a
ainda o incoveniente da voz conhecida do artista brasileiro, quando o
artista tem a popularidade de um
Mesquitinha e um Almirante... Na
versão original as vozes seriam desconhecidas. Em vez dos personagens
de Collodi... O gato Figaro e o"roupeixinho Cleo não falam e quasi
bam" o, film.
COTAÇÃO:

"MUITO BOM".

gers é a pequena e Francis Ford tem
um pequeno papel.
COTAÇÃO: - "REGULAR".
BANDOLEIRO DA SORTE
(Lucky Cisco Kid) — T. C. Fox —
Producção de 1940. (Império).
Outro "Cisco Kid" com César
Romero e a sensacional Mary Beth
Hughes. Francis Ford apparece de
novo.
COTAÇÃO:

'REGULAR".

A VIDA DE UM MOÇO POBRE
(Le Roman dun Jeunne Homme
Pauvre) — D. Français — Producção de 1936. (Pathé Palácio).
O velho romance de Octave Fenillet de volta ao cinema, dirigido por
Abel Gance. Pierre Fresnay no papel-titulo e Marie Bell na Marguerite. E' melhor que a ultima versão
italiana, que vimos em 1921 no Palais, com Luigi Serventi e Pina Menichelli, mas o melhor- "Romance de
um moço pobre" do cinema ainda é
aquelle da Ambrosio, com Albert Copozzi e Gigetto Mor ano, que fez tanto successo na Avenida, por que o
argumento (agora modernisado por
Gance) estava mais de accordo com
o cinema da época... Um film para
os apreciadores do gênero.
COTAÇÃO: — "REGULAR".
O DESPERTAR DO MUNDO
(One Million B. C.) — Hal Roach
United Artists — Producção de 1940.
(Palácio).

O HOMEM QUE VOLTOU DO
OUTRO MUNDO (L'Homme de
Nulle Part) — Film franco-italiano
da General Prod. — Producção de
1938. (Pathé Palácio).
"O Fallecido Mathias Pascal",
de
Pirandello, continua m a 1 comprehendido pelo cinema — e mais ainda
pelo publico. Entretanto, esta segunda versão , dirigida por Pierre Chenal, é bastante superior a primeira
de Mareei L'Herbier, com Ivan Mos"O
joukine, que vimos sob o titulo de
Morto-Vivo". O espirito da obra de
Pirandello e aquella atmosphera extranha (tão bem captados em "Como
me queres", de Garbo) não estão aqui
inteiramente presentes, mas nota-se
que Pierre Chenal quiz fugir o mais
possível á versão antiga. Elle apoiou
a sua realisação mas sobre os typos
e neste particular o film é optimo. A
reconstituição da época é de muito
pittoresco e a photo, perfeita. A lentidão do film é esquecida dcante do
trabalho de Pierre Blanchar, no papel difficilimo de Mathias Pascal. Isa
Miranda é uma figura suave de excellente effeito. Mas não esqueçamos
a explendida Caporale (Margo Lion)
nem os outros typos episódicos como
Ginette Leclerc, Catherine Fonteney,
Le Vigan, Genin, MaximÜlienne,
Mme. Barbier Krauss, Lupovici, Marcel Vallée, Sinoel, Alcover e vários
outros.
COTAÇÃO: — "BOM".
MINHA DENGOSA (My Little
Chickadee) — Universal — Producção de 1939. (Pathé Palácio).
j

LUTA DE GIGANTES—Len-film
— Producção de 1937. (Pathé Palacio).
Continuação de "Pedro o Grande".
"REGULAR".
COTAÇÃO: —
FÚRIA BRANCA (Untamed) —
Paramount — Producção de 1940.
(Odeon).
Este argumento de Sinclair Lewis
já foi melhor aproveitado numa versão silenciosa da Paramount, dirigida
por Victor Fleming, com Percy Marmont, Clara Bow e Ernest Torrence.
"Provocação de amor".
Chamava-se
Desta vez Ray Milland, Patrícia
Morison e Akim Tamiroff formam o
triângulo e o film é colorido. Dentro
da época, o primeiro foi superior.
"REGULAR".
COTAÇÃO: MARUJOS IMPROVIS A D O S
— U. A. —
(Saps at Sea) — Roach
Producção de 1940. (Odeon).
A ultima comedia da dupla Stan
Laurel-Oliver Hardy. Ben Turpin faz
um "bit". Foi a sua despedida de
Hollywood.
"REGULAR".
COTAÇÃO: VIVA CISCO KID (Viva Cisco
Kid) — T. C. Fox — Producção de
1940. (Rex).
"Cisco
Mais um film da nova serie
Kid", com César Romero. Jean Ro-

Esta phantasia sobre a vida no
tempo dos troglodytas deveria ser
feita pelo director veterano David
W. Griffith. Mas afinal foi reaiisada
pelos Roachs pae e filho. Sente-se,
entretanto, que muita cousa no film
recebeu uma orientação extranha,
mais conhecedora da linguagem do
cinema. O seu desenrolar prende-se a
technica silenciosa e, nessas sequencias, ha um pouco de verdadeira emoção. De repente, o film descamba
para o ridiculo e lucraria mais se fosse inteiramente tratado como comedia. Os "trucs" dos animaes prehistoricos, ás vezes muito evidentes, mas
em geral acceitaveis. Afinal "O Mundo Perdido" foi uma sensação... na
sua época! Visto hoje, os seus "trucs"
talvez não resistissem uma analyse
mais rigorosa... Ha momentos de
emoção, ha episódios de fita em série
e ha seqüências de optima (e as vezes
inesperada) comedia, como a adaptação de Victor Mature ao ambiente
mais civilisado da tribu de Carole
Landis. As intenções de estudo social,
as vezes obtêm o effeito, mas em geral arruinadas pela infantilidade do
film. Victor Mature tem explendida
figura e deve ser uma das sensações
de amanhã. Carole Landis é graciosa,
mas pouco expressiva. Lon Chahey
Jnr. numa bôa caracterisação, John
Hubbard, Mamo Clark, Jaqueline
Dalya e (disso ninguém escapa!) Nigel de Brulier ainda com typo de propheta. Apparece ligeiramente e commenta o film, outra antigüidade:
Conrad Nagel.
"REGULAR".
COTAÇÃO: -

A reunião de Mae West e W. C.
Fields suggere o que é o film. Uma
farça ao velho oeste, com personagens
West.
pittorescas e a malícia de Mae "com'Quem não aprecia a loura do
up ând see me somentime" e o rotundo Fields, nada achará de divertido no film — mas para os "fans"
dos 2 artistas, é uma comedia garantida. Direcção de Ed Cline e coadjuvação de Dick Foran, Anne Nagel,
Joseph Calleia, Donald Meek, Margaret Hamilton, Fuzzy Knight, Ruth
Donnelly e outros de accordo com o
espirito do film.
COTAÇÃO: - "BOM".
A PATRULHA DA MORTE
(Ski Patrol) — Universal — Producção de 1940. (Pathé Palácio).
Luli Deste (que já esteve em Hollywood e foi estrella do cinema europeu) e Philip Dorn (ex-Fritz van
Dongen do cinema allemão) reapparecém aos "fans" no seu primeiro
film americano, uma producção um
pouco modesta, mas focalizando um
assumpto deveras empolgante: o conflicto entre a Finlândia e a Rússia.
Direcção uniforme de Lew Landers,
scenarios e typos muito pitterescos,
bôa interpretação. Além de Luli e
Philip, apparecem Edward Norris,
John Arledge, Kathryn Adams, Hardie Albright (lembram-se?) John
Ellis, John Qualen, Stanley Fields e
muitos outros.
"REGULAR".
COTAÇÃO: -

CINEARTE

BÔA SORTE (Lucky Partners) Producção de 1940 —
RKO Radio —"Bonne
-Chance" foi, com
(S. Luiz).
"Pasteur",
a estréa de Sacha Guitry nocinema falado em 1935. A RKO comprou a historia e fez esta versão americano com Ginger Rogers. Disseram aio
guns críticos americanos, (que viram
film francez), que a historia de Guitry
foi bastante modificada. O seu espirito,
pelo menos deve ter sido. Não é fácil
do
naturalisar americana, a subtil ironia''Bôa
grande actor e autor francez...
Sorte", entretanto, é uma comedia bem
agradável e espirituosa. Ha momentos
explendidos e Ginger Rogers tem um
trabalho bom. Ronald Colman, correcto — mas o seu forte é um papel dramadico. (Não esqueçamos porém, que
já teve suecesso de comedia em sua
"O
longa carreira. Lembram-se de
Diabo que pague?" ) Jack Carson é
uma revelação no papel de noivo e figuram: Cecília Loftus, Spring Byington, Harry Davemport, Leon Belasco,
Lucille Gleason, etc. Direcçâo de Lewis
"A
Milestone que, em comparação com
melhorou muito..
Noite das Noites",
"BOM".
Cotação:
A CASA DAS 7 TORRES (The
House of Seven Gables) — Universal
Producção de 1940. — (Plaza). —
De um romance de Nathaniel Hawthorne, o director europeu Joe May conseguiu fazer um film forte, fugindo ao
perigo que o ameaçava: o dramalhão.
Bem mantida a atmosphera sombria e
muito bom o trabalho de Margaret
Lindsay, que já teve muitas outras boas
"performances" no cinema, para justificar esta sua creação. Vincent Price é
o irmão bom e George Sanders, o máu.
A loura Nan Grey, o sympathico Dick
Cecil Kellaway
Foran, Gilbert Emery e "BOM".
figuram. — Cotação:
A DANSARINA RUSSA (On Your
foes) — Warner Bros — Producção
de 1939. — (Iris). — Vera Zorina é
uma dansarina estupenda, mas infelizmente este film que lhe arranjaram é
bem inferior. De uma comedia musical,
focalisando o bailado russo, o director
Ray Enright pretendeu fazer uma comedia maluca, mas falhou. Eddie Albert
é o galã e figuram, Alan Hale, Leonid
Kinsky, Frank Mc Hugh, James Gelason, Queenie Smith e Erik Rhodes, que
defende a parte cômica, no papel de
Konstantin Morrisine, um mestre de
pite»"ballet". Os bailados— de Vera Zorina
mas é só. —
são deslumbrantes
"FRACO.
Cotação: —
MATRIMÔNIO INVERTIDO
(Turnabout) — Hal Roach United
Artists — Producção de 1940. — (S.
Luiz). — Outra comedia phantastica,
tirada das historias malucas de Thorne
"Topper'\
A situação
Smith, o autor de
motivo
e
o
de
grande comiciprincipal
dade do film é que John Hubbard e
Carole Landis, marido e mulher, desejam mudar de papeis — e esse desejo é
satisfeito, provocando scenas de grande
hilariedade. O tratamento de Hal Rbach
não é dos mais finos, mas mesmo na
vulgaridade do gênero "pastelão", o
film tem a sua graça. Ha outros pequenos momentos de comedia felizes, como
o escriptorio de John Hubbard e os typos ahi apresentados. Carole Landis
com attitudes masculinas e John Hubbard com maneirismos femininos, apresentam bons trabalhos. Ha um grande
elenco movimentado em ambientes luxuosos, sobresahindo-se Adolph Menjou, Verree Tessdale, Donald Meek,
William Gargan, Marjorie Main, Joyce
a semCompton, Franklin Pangborn e "pontipre bonita Mary Astor. Em
nhas",' nas scenas do escriptorio, Polly
Margaret
Ann Young e a encantadora
"BOM".
—
Roach. — Cotação:

CINEARTE

IRMÃO ORCHIDEA (Brother
Orchid) — Warner Bros. - Produc— Edward G.
ção de 1940. — (Odeon).
Robinson, de novo no banditismo, aposenta-se durante algum tempo, para
descobrir que Humphrey Bogart tomou
o seu logar. Ha boas cousas no film e
uma honestidade de intenções, na realisação de Lloyd Bacon, nem sempre
peculiar aos produetores commerciaes
de Hollywood... Donald Crisp tem um
Superior
bom trabalho como o Irmão"gangster
e Robinson convence no
que se regenera na vida do claustro.
Ann Sothern está optima, de novo
numa dessas louras atrevidas. Ralph
Bellamy consegue a pequena, (o que já
é um grande progresso!) e figuram
Allen Jenkins, Richard Lane, Paul
Lucas
Guilfoyle, John Ridgely, Wilfred"BOM".
—
e Tom Tyler. - Cotação:
UM SONHO PARA DOIS (It Ali
— ProCarne True) — Warner Bros.
?
) No prinducção de 1940. — (
cipio, a historia de Louis Blomfield
"gandá a. idéa de' ser mais um film de
a
gsters", mas em breve elle prende
attenção e diverte, porque é de facto
uma comedia bem interessante. Humnão poderia estar melhor
phrey Bogart
"gangster"
como o
protegido por duas
velhas donas de pensão: Jessie Busley
e Una O' Connor. O romance é fornecido por Jeffrey Lynn e Ann Sheridan.
figurando ainda Zasú Pitts, Felix
Bressart, John Litel, Grant Richards
e outros. Direcçâo de Lewis Seiler. —•
"BOM".
Cotação: -

ETERNAMENTE TUA (Eternally
Yours) — Wangncr — U.A. — Producção de 1939. — (Palácio). — David
Niven illusionista, apaixonado por Loretta Young. As scenas do salto da morte
não têm a emoção dos velhos films eis
Houdini. O director Tay Garnett toma
"ponta": —
é o piloto do
parte numa
ultimo avião, do qual David se atira, ai"REGULAR".
gemado. — Cotação: —
A VOLTA DO HOMEM INVISÍVEL
(The Invisible Man Returns) — Universai — Producção de 1939. — (Piaza) — Destes films "continuação" de
celluloides de suecesso este é um dos
"homem inmelhores que o primeiro
visível" de Claude Rains e diverte bas"Invitante. Vincent Prince é o novo
sible Man", Cedric Hardwick, o villão, e
Nan Grey a pequena. Direcçâo e argu"BOM"
men de Joe May — Cotação: —
ESPOSA E AMANTE (L'ange du
foyer) — S. N. C. — Producção de
1937. — (Pathé Palácio). — Uma comedia de De Flers e Caillavet, com Lucien Baroux, Betty Stockfeld, Roger
Duchesne e Viviane Romance antes da
"REGULAR".
fama. - Cotação: —
3 SEMANAS DE LOUCURA (21
Days Together — ou — The First, the
Last) — Columbia — Producção de
1938. — (Plaza). — Um Film antigo
de Vivien Leigh com seu actual marido
Laurence Olivier (inferior ao primeiro
em que elles appareceram juntos —
"Fogo sobre a Inglaterra") lançado
para
aproveitar a fama de Scarlett O' Hara.
Leslie Bainks toma parte. — Cotação:
"REGULAR".
A SEREIA DAS ILHAS (Road to
Singapore) — Paramount — Produc"exção de 1940. — (S. Luiz). — Uma
travagancia" musical com Dorothy Lamour, Bing Crosby e Bob Hope. —
"REGULAR".
Cotação: —

MELODIAS DO MEU CORAÇÃO
—
( Music In My Heart) — Columbia
?
Producção de 1940. — (
).'.—
se
não
musical,
film
novo
um
Apenas
fosse a presença de André Kostelanetz
"O Taboe sua orchestra executando
leiro da Bahiana", (aliás apresentado
"the samba!" Tony
laconicamente:
Martin canta e representa bem. A morena Rita Hayworth enfeita o film e
figuram: Edith Fellows, Alan Mowbray, Eric Blore, e ouiros. Direcçâo de
"BOM".
Joseph Santley. — Cotação: —

NADIA, A SOMBRA DO SERVIÇO DE ESPIONAGEM (Nadia, á
1'ombre du Deuxiême Bureau) — Film
francez — Producção de 1939 — Dist.
(Pathé Palácio). — O Serviço Secreto sem o Capitão Benoit. Outra
aventura de espionagem, num film razoavelmente fraco. Mireille Perrey, a
interprete, não é figura do gênero Viviane Romance ou Mireille Balin. Salvase a parte musical do film; muito bôa.
Ruger Duchesne é o galã e figuram
Pierre Renoir, Jean Galland e Lucas
Gridoux, três figuras conhecidas dos
bons dias do cinema francez. Entretanto, ha vários films francezes de qualidade, ainda inédito para o Brasil. —
Cotação: — "FRACO".

O NOVO TESTAMENTO (Le
Nouveau Testament) — Cinéas— Producção de 1936. — (Plaza). — Um film
antigo de Sacha Guitry, quando elle fazia theatro filmado. Tem a sua personalidade apesar dos defeitos e o assumpto
ousado da sua peça. Jacqueline Delubac,
Betty Daussmond, que já trabalhou no
Rio, e outras figuras conhecidas tomam
"REGULAR".
parte. — Cotação: —
ZONA TORRIDA (Torrid Zone) —
Warner — Producção de 1940. —
(Odeon) — Um film de Ann Sheridan
apesar da presença de James Cagney.
O argumento é falso, mas o tratamento
é admirável, apresentando sempre a
"oomph-girl"
deante do publico, numa
photographia notável em sépia. Enche
os olhos. Pat O' Brien, Andy Devine,
Helen Vinson, Jerome Cowan e o imTobias, figuram. —
pagavel George
"BOM".
Cotação: —

O PRIMEIRO REBELDE (Aliegency Uprising) — RKO Radio — Producção de 1939. — (Palácio). — Film
de aventuras dos tempos coloniaes,
quando os Estados Unidos iniciavam os
primeiros movimentos de independencia. índios, caravanas pelas selvas, bandidos, mocinhos com chapéos de pelle
como nas fitas em serie, a mocinha destemida, etc. Não é o melhor film no
gênero, mas astá longe de ser o peor.
Direcçâo de um nome dos velhos tempos, William Seiter. Na interpretação.
John Wayne e Claire Trevor procuram
repetir o suecesso de "No tempo dar,
dilligencias" — e figuram: Wilfrid.
Lawson (que foi o pae de Wendy Hiller
em "Pygmaliâo", lembram-se ?) George
Sanders. Robert Barrai, Brian Donlevy,
Moroni Olson, Eddie Quilan. e outros.
Mas... ora essa, faltou o Noble Johnson! - Cotação: — "REGULAR".

EDISON, O MAGO DA LUZ (Edison, the Man) — M.G.M. — Producção
de 1940. — (Metro). — Segunda parte
da biographia de Edison, começada com*
aquelle maravilhoso "O jovem Tom
Edison", de Mickey Rooney. O defeito
do film é a forma biographica própriamente dita, mas a narrativa é tão bôa que
a gente esquece e applaude. Spencer
Tracy não é bem o typo do gênio de
Menlo Park, mas o seu trabalho é ex
cepcional, como sempre. Clarence Brown não era o director ideal para o ar
¦aumento. — Cotação: — "MUITO
BOM".

AMADA POR TRÊS (The House
Across The Bav) - W. Waneer United
Artists - ¦ Producção de 1940 — (Palacio). - A publicidade de
Joan Ben8

íiett dansando vestida
de bahh
o
«V
suggenam .. Rio dc
janeiro'
casa na bahia é Alcatraz
e o fiin ¦ a
um desses dramas
policiaes K?^
ters" ás volras com' Ic/üV!
ff
que espera. Bom elenco m,« L?uiller
to rotineiro dc Arcnic
mXX>
Bennett está interessante rrik'.
n
fora talhado para Marlene
rff'
George num typo de sua especial!
T
*'
George Raft impressivo.
$te P
on, Lloyd Nolan, Ju„e'Knf»
Shannon e outros. — Cota-Sn
"REGULAR". taçao: FOGO NAS VEiAS
(Three Chee,
Fo, The Ir.sh) ~ Warner
Bro "~
Producção de 1940. —
(Odeon)'
Uma comedia bem americana òy?
cando os irlandezes de New York
tro assumpto que recorda o cinema Ou"
si
lencioso. Thomas Mitchell é o
policiai
reformado e suas filhas são as encanta
doras Priscilla Lane, Irene Hervey
Virginia Grey. Um galã de futuro
é
Dennis Morgan e figura muito bem'
Alan Hale e William Lundigan. Direcde Lloyd Bacon. — Cotação' ção
"BOM".
ANJOS DA TERRA (Flight Angels) — Warner Bros. — Producção de
1940. — (Palácio). — Outra aventura
sern grande importância, sobre a aviação commercial. Film bem feito, com
recursos, mas obedecendo a um "standard" commum. Bons artistas, com trabalhos bem interessantes. Dennis Morgan e Waynei Morris são os dois aviadores principaes, fazendo o ro.mán 3
com as "air-girls", Virginia Bruce e
Jane Wyman. Figuram um grupo~de
garotas bonitas como Margor Stevenson,
Ca rol Hughes, Janet Shaw, Lucile Fairbanks, Dorothéa Kent, Jane Clayton,
Marilyn Merrick, Maris Wrixon, Mary
Anderson, Grace Stafford e outras. Vemos ainda a veterana Natalie Moorehead,
Ralph Bellamy, John Litel, De Wolfe
Hopper, John Arledge, etc. Direcçâo
"REde Lew Seiler. — Cotação: —
GULAR".

O ASTRO DO TANGO (EI Astro
dei Tango) — Efa — Producção de
1940. _ (Broadway). — Um filmsinho
agradável de Hugo Del Carril, com
A m a n d a Ledesma. — Cotação:
"REGULAR".
PÉROLAS FATÍDICAS (The Lone
Wolf Strik.es) — Columbia - Produc— Warner
—
ção de 1940.
"Lobo (Broadway).
vez.
solitário" outra "Lone
William
Joan Perry é a pequena. Este
tem oWolf" de Louis Joseph Vance "REGUlego de gato! — Cotação:
LAR".
RENO, PARAÍSO DO DIVORCIO
- Producção
(Reno) - RKO Radio
Ude 1939.- (Opera). -Parece a
valcade" de Reno, o paraíso dos aivorh|
cios, mas não é. De facto, conta a
"maior cidadesinha do muntoria da
do", mas pende mais para o lado pessoa
relatando as complicações do adyogaau
que ajudou a estabelecer c prestígio
Reno — e os conseqüentes prejuízos.«
o s
tantos lares do paiz. O film tem nao
lado moralista, mas John Farrow
es^
é De Mille. Elle é mesmo melhor
e se não acreditam
ptor do que director
"Father Damien , de su
procurem ler
autoria. Richard Dix mais conserva"
do que nunca, ainda é um bom mterp
te. Gail Patrick. muito bem e.hgurw
etherea Anita Louise, a "W
Latira Hope Crews, Paul Cavar#
u»
Astrid Allwyn. Joyce Compton, oun
;
e muitos
Landis, Billie Seward,
"REGULAR
•
-Cotação:-
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no Rio, chover guando
E- coisa cornmum
tempinho bom de sol bnmais se quer um
dia de festa, dia
Z" te Dia de casamento,
nos.preoccupa é se
Carnaval o que mais
A chegada de Carmen
echoverou não...
do cinema, ê,
Miranda a Hollywood, a terra
Por isso,
! meu ver, acontecimento magno.
feio. Hollywood me
hoveu' Hollywood fez
tanto venho escrevendesilludiu, depois que
sol e dos dias firmes.
do sobre a terra do
cahia, do céu
Mas apesar da chuva que
na estação de Pasade chumbo, lá estavam
alguns brasidena onde ella desembarcou,
de Hollywood,
leiros da diminuta colônia
sr. Manoel Bento
além do cônsul brasileiro, o
da publicidade e
Casado, jornalistas, gente
saltou e
funccionarios do studio. Carmen
nos
sorriu. O sorriso da Carmen bastou para
fazer esquecer o mau tempo!
Eu não a conhecia pessoalmente, mas o
o bastante para logo nos
primeiro abraço foi
considerarmos amigos. Carmen vinha do
Rio, desse meu Rio querido que ella tão
bem sabe personificar com a sua graça, o
seu modo tão carioca e a sua maneira de
cantar. Nos versos dos sambas que ella,
como ninguém, sabe interpretar, eu vejo
esse meu Rio saudoso... ando pelos lugares
minha
que me são queridos, sinto a vida da
cidade palpitar e posso voltar, mais uma
vez, á terra em que nasci e em que me
criei,
Apesar da chuva, ia estavam também
os celebres caçadores de autographos, de
emboscada na estação, desde cedo. Correm
para Carmen e os livrinhos surgem pedindo
o autographo, o primeiro que ella dava na
terra do cinema! Esse autographo terá muito
valor, E' o primeiro, dado ao saltar e que
será, por certo, guardado com carinho e
com justo orgulho. Minha gente, os "autographos hunters" levam a arte e profissão
a serio.
Ufanarn-se dos autographos preciosos
que possuem. Põem data que justifique a
prioridade na acquisição... <
Carmen já está instalada. Tomou uma
penthouse, no topo de uma das mais eleganres casas de appartamentos de Hollywood.
Do alto, avista-se o panorama dessa cidade,
para onde ella vem trazer a alegria do nosso
samba, os gestos cheios de vida e harmonia
de suas mãos que cantam e dansam... Hollywood, para onde Carmen vem já coberta
de glorias, famosa, celebre, com uma bagagem de popularidade conquistada pelo seu
talento e a sua graça, na nossa terra, e
que
culminou na consagração innegavel
que a
America inteira lhe deu. Nova York, Detroit,
Chicago, Boston, por onde ella tem ido, fazendo propaganda das nossas coisas, fazendo verdadeiro suecesso e "abafando" de
maneira completa, o nome de Carmen é
suecesso garantido. E, o
que mais impressionou a turma de Hollywood foram
o seu modo gentil, a alegria e a falta
de pose de Carmen. Muitos, sei eu,
por exPenencia passada quando a Hollywood chegam celebridades da Europa, talvez a esperavam chegar com meia
dúzia de secretan°s. criadas, etc... mas
Carmen trouxe
apenas o seu sorriso
o calor dos
olhos expressivos, grande,
a
nossa
musica e o
jeus
do seu corpo que canta quando cila
peio
aan$a e dansa
quando ella canta!
¦ O studio está enthusiasmado
com ella.
U Primeiro contacto
electrizou produetores,
setores, os
e chefôes. A gente
departamentograúdos
de musica ficou de bocea

íl

ella ihes deu a Provar al"
3Uando
das nossas

L,
'°ssos sambas... melodias e alguns dos
Não
°uv,: "Marvellous"! estou a exaggerar.
Wonderful"! Disso
1ue Precisamos!
art]1en "ào
poderia ter como director
em
pnmeiro
film um cavalheiro mais
educarí1 ' Um
VerdadeirP
gentleman. Irvirig
Cumm lnSs a vae
dirigir e queria que vocês,
'5-XII

meus caros leitores, ouvissem o enthusiasmo
delle ao ouvir Carmen dizer algumas das
scenas do seu dialogo; queria que vouês
notassem o olhar, as risadas e o modo enthusiasmado porque tanto o director, o produetor e o nosso sympathico Don Amechc
tiveram ouvindo-a falar e conversando com SHfê&Vfll }.;¦ |^^:^';:^w'*y';'''''¦«'¦•' vl>.-v,'; .., , j9MflflM flfl
"Carmen,
"-'V'"'. .fl
nós aqui ¦flfl i; w^^^^^^^^^'^'^^'1' ^«m
ella. Cummings lhe fala:
Bb
fl
brincamos. Ninguém trabalha! Você terá
tempo para ensaiar, repetiremos, assim é que
trabalhamos. Queremos que você venha aqui
e fique junto de nós, ambientando-se, pales- BiflflBtflHflk
a^rrír^rr^r r-Tfll
.-¦ ^Jfe^>-rrrr^'^
¦¦ ¦¦¦¦-¦-'4ttHf' '
Mmmm _¦
B
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"<
B HfBBfli\
iàm*
k T
'-___rf^HjHWt
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trando comnosco, rindo das nossas pilhérias Bfffl_TOWr
<
/
^rÃííwy
m&
/fl
W&$f
1fl MWflni
e contando também algumas suas. Não se J^jÍBbBBmmB u flp^*ste^^ .. -. ^JKmBBbSH l!8^flBtÉmflMPtWaÍ
ÊaS HK_Hfi jfl ~a /»_M|mjbJ HBJ
com as luzes, com o zum-zum H
preoecupe
wa
.-2Mm^!mmmmm àw wà
WRi*fA\ ^
"set".
Não deixe que essa actividade
do
Manoel Casado. Cônsul do
toda a intimide. Isto nada mais é do que
Brasil em Los Angeles, reparte da rotina diária do nosso trabalho.
cebe Carmen Miranda na
Tenha calma, leve a coisa suavemente e
estação de Pasadèna.
deixe que nós nos preoecupemos com o
resto....
Ah! queria que vissem
Carmen está enthusiasmada com os
v49BwSS
a entrada de Carmen no resvestidos que Travis Banton desenhou para
taurante do studio. O imella. Cada coi9a louca, leitoras! Carmen fez
CarEmilia,
D. Maria
musicas nosmenso salão, cheio, abarroquestão de que o film mostre "Cahe,
Cônsul,
nosso
men e o
Cahe"
sas. E, é bem provável que o
tado, subiu ao ar com um
Manoel Casado.
zum-zum. Todo mundo a coaflffflHHBflF*
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"estrella"
Chegando a Pasadèna para ser
de 'The Road to Rio", da T. C.-Fox.
foi o que mais
seja incluído, pois de vários, e os compôs.Súsiasmou» produetores f.lm será de
O
tores americanos do studia
alegre e extrefacto interessante, buliçoso,
mamente divertido.
musicada, leve,
Trata-se de uma comedia
divertir e mossem pretensões mais do que
de amb.en.«JtaL
Rio elegante, bem vestido,
e sobre tudo fe rto
xuosos. com musica nossa, agradar aos bra
cora o rateresse sincero de
Si)d
O studio está dando ao f^g
'"W»**^
caríssimos. Uraa verdadeira
em roup s en.
montagens,
fabricar
em
rendo
um M^MS
números musicados, emfim «P^jffi
das
de valor e na categoria
. um ov
O productor, Mr. Fred Kohlm e ¦ ressad
dePbom gosto e verdade.ramenlhore^ep
me
em dar ao seu film o que de
-£conseguir, está de facto
seu
de Carmen
presença
quistado pela
film.
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nheceu logo, pelo seu ultimo
film e pelas suas photographias em todos os jornaes e
revistas americanas. Desde
os mais humildes empregados dos escriptorios, aos
mais graúdos só ouvi referencias elogiosas á personalidade de Carmen.
Na noite seguinte á sua
Carmen dansando com
chegada, Carmen foi assis"CiroV.
"Tin
Aloysio no
tir á "p r e v i e w" de
Pan Alley", film que Alice
Faye e Betty Grable terminaram recentemente. Os
"fans" do lado de fora do cinema a applaudiram e para
ella correram pedindo autographos. Photographos começaram a bater chapas, instantâneos para jornaes e revistas. Após a exhibição do film, Carmen foi ao Ciro's o
resraurante-cabaret de mais luxo e de mais bom gosto
de Hollywood. Ali, dansou com Joseph Scheneck, o
presidente da 20th Century-Fox e como elle é louco pela
não sabendo um sambinha nosso,
nimba e, naturalmente
"rumbar"
nos braços du grande magCarmen teve que
nata.
Novas chapas! Novos commentarios! Um agrado
completo e como poderia ser de outro modo, quando
Carmen tem personalidade no mais alto grau?
Bem, meus caros, a mala aérea fecha dentro de poucas horas e é preciso que termine esta ligeira reportaOutras chronicas mais se seguirão, pois os leitores
gem."Cinearte"
terão sobre Carmen a reportagem^ mais
de
completa que poderá conseguir. Como Carmen está aqui
em Hollywood, onde eu vivo, saberei manter os leitores
de "Cinearte" informados de todos os seus passos e do
meus
que vae acontecendo com o film... Até a próxima,
:aros!"
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We suggesfões, um dilúvio de adorUM MILHÃO DE attractívos, um mundo
de graciosidade e augmentam a
nos e de cousas que tornam o lar cheio
belleza da mulher estão reunidos em:
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mundo feminino. Está á venda
É LEÍTURA OBRIGAtORIA paro o
Brasil.
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nome gósa de invulgar prestigio.
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pensar longamente no que fiz a titulo de representação. A essa altura, todo aquelle desembaraço já
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eu o possuo. Eu mesmo, muitas vezes, me surprehendi, depois do espectaculo: francamente era difficil
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ESTAS DUAS PHOTOGRAPHIAS SÃO
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ESTA SCENA. TOM BILL APPARECIA
AO LADO DE GENESIO.
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Ia está iniciado com satisfação
porque as circumstancias que
0 cercâm são
as melhores. No Theatro eu estarei assim que
tauver casa
para trabalhar. E hei de ir muito bem como estou
,ndo no cinema.
Sempre fui, mesmo antes do Serviço Nacional
e lneô+ro —
quanto mais agora que elle existe.
Os films anteriores de
Genesio Arruda foram os seguintes:
~-uAcabaram-se
uO campeão de
os otários", uO babão" e
oot-ball", a
"O
comedia em uma.
amor não trai vanparte
âqens" e um
complemento de uAcabaram-se os otários".
Tambem fez
um caipira, ao lado de Alda Garrido no film do

feito
carnaval de 1933
Munii. Gepor Fausto
CINEARTE
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D'ANTON10 CENSURADA EM VÁRIOS FILM
"ANGELS
OVER BROADWAY", DA COl
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films não offendam
a Legião de Decencia com seus.
20.000.000 de adep'tos. Elle tem
qUe
verificar se tal fnm
ou tal estrella, não
insultam as associações religiosas, o P,
T.A., os Mormons,
os Escoteiros de
Terra e Mar, os Re.
publicanos, os Dcmocratas, a YMCà,
os 8 estados sulinos
e as 260 cidades que
censuras
possuem
especiaes!
Por exemplo ;
Robert Taylor não
pôde tomar banho
de chuveiro num
film a ser exhibido
e m Masschussetts,
porque taes scenas
são prohibidas nesse
Estado. James Cagney não pode dar
uma bofetada na
delicada ingênua,
porque o Estado de
O h i o considera
"tabu",
scenas desse gênero. O galã
não pode atrever-se
a carregar nas costas a heroina no Es-

SEGUNDO CONTA NESTE ARTIGO O JORNALISTA AMERICANO
IRVING
WALLACE, EXISTE UM REPRESENTA NTE DA CENSURA
JUNTO AOS STUDIOS DE HOLLYWOOD, QUE É MAIS EXIGENTE DO
QUE O PRÓPRIO WILL
HAYS. MUITA COUSA AQUI RELATA DA NOS PARECE
EXTRAVAGANTE,
MAS VAE POR CONTA DO AUTOR E DA REVISTA DE
ONDE TIRAMOS O
ARTIGO AFINAL, PARA QUE TANTO RIGOR, SE HOLLYWOOD
NOS MANDA
FITAS COMO "A SEREIA DAS ILHAS" E OUTRAS NESSE
GÊNERO? MAS
"SE
NON É VERO..." NÃO DEIXA DE SER DIVERTIDO E
REVELA ALGUMAS
ORIGINALIDADES
SO BRE A CINELANDIA.

Joseph Breen é provavelmente o homem mais
poderoso que existe hoje em dia em Hollywood.
Esse César do ceiiuloide tem 50 annos de
idade, é irlandez da caoeça aos pés, magro, alto
e lem o vocabulário lacônico. Em palavras de
duas syllabas (com excepçào de "talvez") elle
diz a uarry Zanuck, Joe Pasternack e aos irmãos
Warner, diariamente, como esses productores devem fazer seus respectivos films. Elle instrue
Frank Capra, John Ford e outros importantes
directores como dirigir os artistas em certas scenas — e chega mesmo a ensinar aos galãs como
fazer scenas de amor... quando não ás estrellas
o que vestir!
Joe Breen é o braço forte de Hollywood.
— Apesar de todo o poder que tem, eu não
trocaria meu logar pelo delle (confessa um importante produetor) porque o seu trabalho é o
mais difficil e o mais ingrato do mundo.
Ha 6 annos, desde que as associações religiosas e moralistas de Norte America decidiram
que os films precisavam de campanha purificadora (e se precisavam!) Joe Breen instalou-se
na sua poltrona (localisada numa sala de projecções particular, no segundo andar do Hol-
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lywood Roosevelt Hotel) para ahalysar,
rigorosamente, uma variedade infinita
de. dramas, comédias, desenhos animados
e
"shorts".
Como fiscal numero 1 de Hollywood, como
representante da Censura Will Havs
que veta
as partes maliciosas dos films,
Breen
muito tem usado e soffrido. Elle Joe
jamais pôde
olhar para um film de Ann Sheridan
sob um
ponto de vista puramente esthetico. Ao contrario, elle tem que manter os olhos bem
abertos
afim de verificar se o busto e as roliças
formas
de Ann, tao annunciados
pela
estao convenientemente cobertos epublicidade "'pelo
não só
diaphano véo da phantasia. "
Elle jamais pôde dar gargalhadas,
ouvindo
os apartes maliciosos de Mae West.
Em logar
disso, lemhrando-se aiie o seu dever
é ser fiel
as trHicões de Will Hays.
Joe Breen tem que
verificar rigorosamente, se as
piadas de Mae
West nao sao offensivas aos vastos
ouvidos ou se ella não se requebra em demasia
Para fazer jús aos 25.000 dollars
que lhe
pagam, annualmente, os productores de Hollvwood, Joe Breen deve estar certo
de que os
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JON HALL E LYNN BARI EM "KIT CARSON"

Exigências da
tado de Maryland... e uma scena de beijo deve ser cortada ao
tempo minimo — adivinhem aonde? Na sophisticadissima cidade
de Nova York!
Os "gangsters" de fita não podem convidar a victima para
um passeio mal intencionado, pois tal scena fere os recalques de
Chicago e o film será prohibido. Na Pennsylvania, Myrna Loy
não pôde esperar a visita da cegonha e Claudette Colbert nem
mesmo dar a entender que será a futura mamãe de um garoto.
Esperem — isso não é tudo! Emquanto Joe Breen, suando
na sua quasi poltrona electrica, resolve esses problemas do mercado nacional, elle não deve esquecer as exigências do mercado
estrangeiro. Elle deve se lembrar, também, dos pequenos pTeconceitos dn^ oovos de outras terras. Por exemplo:
"cowA Grécia não tolera Gene Autry ou qualquer outro
boy" aventureiro. O Japão
films sem beijos. Ministros
religiosos devem ser cortados,prefere
destina 4
se a super-producção se "tabu'
- A
Inglaterra. No mesmo
paiz, as scenas de suicídio são

CINEARTE
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não suporta Isa Miranda ou qualquer ouAustrália
de banho — nem
Ira "glamorous" numa scena
banheiro á De Mille. Todas as scenas
mesmo num "poker"
serão eliminadas, se o film fôr
jogo de
Diálogos contendo exclaexhibido na Lithuania.
profanas, serão cor'.nações
,lcj0Si violentas ou demasiado
afim de que o film agrade á censura do CadáE o Peru não permitte scenas de multidão
— o que poderia incutir idéas no povo.
m violência
Todas essas prohibições chegaram por intermeEm 1922, ..s produdio de um curioso phenomeno. influente
-ores procurando um homem
que fosse
uma espécie de representante diplomático da industria e ao mesmo tempo porta-voz da opinião pubiica contractaram um senhor fleugmatico que fizera parte do gabinete do Presidente Harding. Seu
nome era Will Hays. Os espertos produetores imaPinaram que sendo Will Hays um participante do
Phi-Delta Theta, um Elk, um verdadeiro Presbyteriano, um maçon e um perfeito republicano— seria
encarado como o homem ideal para provar aos clubs
femininos do paiz, que os films que elle representava eram também perfeitos. Os produetores paga150.CG0 dollars por temporada, afim
ram a Mr. Hays "estabelecer
e manter o mais alto
de ajudal-os a
possivel standard moral e artístico da industria cinematica".
Mas nesse ponto, algo sahiu mal. A parte commercial declinou. Os cinemas do paiz ficaram cheio?
de... cadeiras vasias. Desesperados, procuraria,
chamar o publico, os produetores negligenciaram as
leis ethicas e moraes que tinham pedido a Will
Hays para estabelecer. E começaram a lançar Ciar::
Bow, John Gilbert. Colleen Moore em films qje
iam do prohibido ao peccado confesso. Haviam scenas de nudez que ardiam e deixavam fumaça. Dialogos que chocavam. E os moralistas exultaram.
Em 1933, deu-se o colapso. As declarações do
Arcebispo Cicognani, publicadas nas primeiras pnginas dos jornaes americanos, resumiam a opinião
geral sobre os excessos do cinema americano. Surda müralisagiu d'ahi a vigorosa campanha em prol"ameaça
morção do cinema, ciue era considerado
tal á moral nublica". Fnrmnu-sc a Legião da D.'cencia, organisando "listas negras" para "hoycou"
dos films considerados offensivos.
Os produetores de HoUvwood estremeceram.
"boycott moral"
Esse
poderia arruinal-os, padeira
destruir para sempre a influencia do cinema, h
correram, em massa, a Will Hays. Pediram-lhe que
"chance". Pediram-lhe
lhes desse outra
que esta—
e prometteram,
belecesse leis ainda mais rígidas
juraram obedecel-as. Will Hays, immediatamente,
mandou um SOS a seu velho amigo Joseph Breen,
ex-agente de correio, servindo agora no Serviço
Consular de Jamaica.
Mr. Breen chegou em Hollywood como um cyclone. Elle chamou a sua presença os producíures
ricos e pobres. Todos, mesmo os grandes como Louis
B. Mayer, Sam Goldwyn e o mallogrado Carl
Laemmle. Mr. Breen encarou-os e disse algumas
palavras que devem ter sido parecidas com as que
se seguem:
—- "Gentlemen", se
querem alguém para car
ordens, uma pessoa em quem possam manda:", estão
enganados. Porque, palavra de honra, senhores, vim
dfiui para dar aos films honra e moral, queiram ou

mmmmmmmm^^ mm^m^WÊ^mw

SCENA DE UM ATTENTADO EM "FOREIGN
CORRESPONDENT".
Miss Mac Donald ficar com os pés no assoalho,
quando
for collocada no sofá".
M
Hoje, todos' os films de Hollywood devem receber
o
ükay de Mr. Breen, se quizer correr o
paiz com o sello
purificador. Breen nao gosta que chamem o seu "Okay"
de sello de pureza. Prefere que o chamem de "Certificado
deapprovaçào". E não tente um productor de Hollywood
desobedecer Joseph Breen, despachando um film ás 'occultas, sem o Sello de Pureza. Elle seria "boycottado"
por
98'/C dos cinemas americanos e multado em 25.000 dollars!
Mas nenhum productor desobedece. Durante o anno
passado, 4.OCO historias foram inspeccionadas por Breen,
pertencendo a vários studios. De todas essas, 600 foram
finalmente produzidas, se bem que somente 2 fossem inteiramente condemnadas.
Um bom exemplo de uma historia censurada, é o
caso recente do scenario baseado na vida amorosa de
Dixie Davis, tão ardente que seria capaz de fritar um bife.
Joe Breen regeitou-a para qualquer studio. Exemplos de
scenas censuradas: corte da seqüência em que Claudetce
Colbent dansava o verdadeiro "can-can" em "Zaza". E a
(Termina no fim do numero)
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OLYMPE BR.ADNA
EM "SOUTH OF
THE PAGO PAGO"
AO LADO: - DOROTHY LAMOUR
EM "MOON OYER
BURMA".

Censura
Hollywood
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fluo queiram Af
muitas historias no lixo, muito celluloide
caro no f
m™1
oocierá re°l8° ° ^Ue restar sera Puro e moralista nenhum
ar" Ag0Fa' ^uerem-me acJui ou nã0?
Todos; C,ui7eramBreen pediu para ver todas as historias e
todos os
depois deTh31"'05, anteS d° "füm Ser comeÇado- E todn ° film
nario de um fi ^ camera- ^ nao Perdeu tempo: rejeitou o scego.u a Para para Jean Harlow, 3 vezes numa semana. ObriBing Cr0sbm0Unt 3 reformar 20 vezes a historia de um film de
film da MGMP°r SCr muit0 "risclué"- Cortou uma scena de um
Donald sendo levada
para Um sof>a' Íue mostrava Jeanette Mac
E escreveu ao studio: "Só aprovarei a scena, se
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acceita qualquer papel que lhe é offerecido, povo de
Hollywood começou a falar. Joel sempre recusou contractos radiophonícos, quando está interpretando um
lm, porque é de opinião que não deve dividir a attenão entre os dois trabalhos. E essa recusa (cousa rassima em Hollywood) foi o phosphoro aceso no raslho da pólvora.
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Ha poucas semanas, Louella 0. Parsons, jornalista veterana e dirigente de um programma radiophonico sobre gente e cousas de cinema, escreveu no seu jornal, que não poderia estar mais surassombro, era ter desçopreza. E a causa do seu
berto que Joel Mc Crea é um dos actores mais ricos
do cinema.
Ora, nesta época perigosa e agitada em qué\
vivemos, não ha creatura intelligente que deseje
excessiva publicidade sobre o dinheiro que ajuntou.
financeira. E muiío
para garantir sua independência
menos um homem com Joel, que nào tem a menor
ambição de ser superior, nem de o parecer. O ponem
pular actor não alimenta illusòes de grandeza,
se julga acima da multidão commum. Elle jamais
encara uma pessoa que está em difficuldades financeiras, desanimada ou próxima do fracasso, como
um ser humano inferior. Em outras palavras, Joel
não se considera superior ou privilegiado, pelos
recursos monetários que possue.
O próprio artista foi o leitor mais atônito da
noticia de Louella Parsons. E como não ha fogo
sem fumaça, no mesmo dia, nos jornaes vespe.rtinos. noticiava-se que a fortuna de Mc Crea finan-

CINEARTE

&£*¦ _i: ^i__f-M l»» _______t__l__^_f^^F'Í^!$_^

.':^_üp .^BI-Í-»__--_-Hk__B__^_--_B-MíM

.¦ :'7:77íi__>í'_à_Í_8_i_________B 'v:^_flEtH! _____m__B___B_HHflB___fl__M_V<::i#_á__i__-H''
- .a___RMff
-NQi_____
. SéSÉMKwP''^ 'íHH
B?^ .^BJflwM^BlIiSBromiMp^

Entretanto, qualquer investigação provará que Joel Mc
Crea jamais comprou um palacete na cidade, uma limousine ou um yacht. Elle não possue cavallos de
corrida. Elle jamais é figura obrigatória em festas
ou freqüentador de clubs dispendiosos, como o Ciro's
e outros. Joel e Francês nunca offerecem festas
luxuosas em casa.
Joel Mc Crea é uma das creaturas mais fáceis de
se travar conhecimento em Hollywood, (apesar de
sua fama como actor de primeira linha), porque
se interessa por toda a creatura humana, sem importancia de idade, sexo, partido ou posição
temporária na vida. Se fosse organisado um concurso nos studios de Hollywood, para se saber
qual o actor mais popular, o único que não ficaria com o rosto vermelho de vergonha, seria
o nosso Joel. Centenas de pessoas na cinelandi,a desde os ricos productores aos mais humildes operários, falam com orgulho na amisade que os liga a Mc Crea.
Entretanto, existem varias e importantes
facetas na personalidade de Joel Mc Crea,
que têm passado desapercebidas. Elle gosta
de falar, mas é tão generoso em suas sympathias, que quasi sempre fala demais e
"chance"
se exalta, na defesa da
que um
amigo seu merece. E' fácil comprehender essas facetas occultas de sua personalidade, assim como o segredo que
o torna tão popular entre todas as camadas sociaes de Hollywood, se você
lhe fizer uma serie de perguntas dír-ectas, com toda a franqueza. Foi o que
fez o jornalista, autor deste artigo,
numa de suas tardes de filmagem.
O que impressiona em Joel, em primeiro logar, é sua altura. Com 6
pés e 3 pollegadas, tem hombros
muito largos, physico de rapaz
sportivo e forte. Verifica-se logo
a sua bôa saúde, pela côr da pelle,
a vivacidade natural e a habilidade de concentração. Sua per-

O VERDADE***0
ciava uma gigantesca fabrica de munições; vários
jornaleiros pediram-lhe dinheiro emprestado; dois
authenticos millionarios de Hollywood gracejaram,
chamando-o de impostor — e Madame Mc Crea,
isto é, a encantadora Francês Dee, surgiu em casa
com três novos e caríssimos chapéos... "porque
acabo de saber, Joel...!"
Completamente desorientado, Joel descobriu
por fim como surgira tal noticia. Tudo producto
das más línguas. Porque sabe ser um rapaz sobrio e conservador, porque conseguiu chegar a uma
posição de independência como artisia, porque não
16

sonalidade é mais colorida do que se imagina. Os
"records"
mostram que Joel Mc Crea é um homem
de êxito em todos os detalhes de sua carreira
mas não ha, no actor, o mais leve signal de pre— en"
sumpção. Todas suas reações são normaes
tretanto, elle é o primeiro a dizer que é louco por
Hollywood e que é dominado pelos próprios impulsos.
— Nunca vivi de accordo com um severo plano
"Foreign Corresponfinanceiro, diz o interprete de
dent", referindo-se a sua fama como espertissimi homem de negócios. Eu não poderia viver me
comodando com cálculos e mais cálculos. Não tenn
15 XII — 1940
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em casa nada que se pareça com uma
'secretária;
descontio mesmo que você não encontrará em minha casa
veias
pena ou tinta! Mas tenho nas
sangue escossez e acho que o primeiro dever de um homem é ganhar
a sua vida e economisar para o íuturo. Sou de opinião que se deve considerar, seriamente, as possibilidades
financeiras de qualquer trabalho ou
negocio em que se entre. Se você
trabalhar com olhos fitos nos possiveis lucros, jamais escolherá uma carreira inútil ou ficará num becco sem
sahida. O motivo de minha entrada
para o cinema, é que eu desejava
aventura em grande escala. E foi isto,
exactamente, o que me deu Hollywood. Mas olhei para o futuro e vi
que o cinema também promettia bom
dinheiro.
"Contractei meu
primeiro agente de negócios, ha um mez somente.
Elle resolve todas minhas contas,
compromissos e correspond e n c i a.
Persuadi a Paramount a me ceder
uma sala no edificio dos camarins
para homens — e ahi o installei. Uma
vez por semana vou vel-o e discutimos os negócios. Entretanto, confesso
com franqueza, é mais fácil enriquecer em outra profissão. Um artista
pôde receber muito dinheiro, mas por
um tempo comparativamente curto
— e o imposto sobre a renda recolhe
a maior parte desse dinheiro. Um
homem cujo fito é acumular uma
grande fortuna, desejaria uma
fonte de renda dividida durante muitos annos — o que diminuiria o imposto sobre a renda. E elle teria, assim, capitães que lhe dessem consideraveis lucros. Tenho um segredo
financeiro e foi elle que me ajudou.
Não faço orçamentos — tiro simplesmente metade do que ganho e colloco
no banco, antes que aconteça alguma
cousa. Comecei esse systema quando
era garoto, entregando jornaes no
Hollywood Boulevard. Quando obtive
meu primeiro contracto com a Metro,
acostumei-me a viver com a metade
do ordenado e até hoje mantenho o
systema.
"Sei o
que é lutar com máos periodos na vida, porque passei por eiles e tive minhas lutas. Fiz muitos
erros. Fiz um, certa vez, bastante embaraçoso, logo depois de obter a primeira "chance" como artista. Eu fora
collega de escola da filha de Cecil B.
De Mille e o director ordenara a Mitchell Leisen, então seu assistente,
fizessem um "test" meu para
que
"Dynamite"
(Bonecas de Lama).
Você pôde imaginar como eu fiquei
emocionado! Não obtive o papel, mas
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JOEL MC CREA
tive a sorte de tazer um "bit" no film e ficar contractado pela MGM. Tudo parecia garantir que eu
seria "star" em pouco tempo — e quando o studio
mandou que alguns jornalistas me entrevistassem,
não hesitei em descrever a minha relativa habilidade como actor dramático. Eu estava tonto com a
publicidade, principalmente quando tudo se relacionou com "Mulher de Brio", onde eu deveria fazer o apaixonado de Greta Garbo. Miss Garbo foi
gentilissima commigo no primeiro dia de filmagem.
Mas nunca houve um segundo dia. Clarence Brown
assisnão me despediu pessoalmente; mandou seu"casts
tente dizer-me que fosse ao escriptorio de
O director de elencos estava ausente e seu assistente (a vida em Hollywood é cheia de assisten^__XI|— 1940

"palmde
terno
o
tirasse
disse-me
que
tes...)
vestia,
eu
porque eu era alto demais para
beach" que
aborreo papel. Quando estava no meu camarim Brown
cido com o que acontecera, vi ]ohnny Mack aquella
Perdi
passar, vestindo o mesmo terno...
importante
opportunidade porque era um papel
film também muito impordemais para mim, num -chance"
também nao to.
tante. Minha segunda
e
lá muito bôa. Fui designado para outro papel a
ensaiamos um dia inteiro, antes de começarmos
tocou.
filmar Na mesma noite, o meu telephone
e eu seria
O director não tinha confiança em mim
_
Conrad Nagel.
substituído
por
situação des"Sei o
que é a sente ficar numa
um pouco
sas, quando o que precisamos é apenas
17
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de experiência — e a confiança dos outros. A Meti3
não renovou minha opção e durante 6 mezes, nái
pude conseguir trabalho em outro studio. A publ
cidade que eu tivera no inicio, attingiu-me como ujj
"boomerang.
com você?" perguntr
Que aconteceu "Por
vam-me em toda a parte.
que não quiz
Metro renovar seu contracto?"
X

XX

Joel Mc Crea teve bastante intelligencia ei
continuar o mesmo, durante a época difficil. Eli
não fuma nem bebe. E foi uma excepção tão syn'
pathica á regra geral, que as grandes estrellas d;
quelles dias, começaram a convidal-o para acomp;
tem grandí
nhal-as ás festas. Entretanto, Joel não "sua
grane
reminiscencias sobre o que chama a
ma .
solteirão
o
como
época social", nem se firmou
procurado da colônia cinematica. Elle disse ao jo|
nalista:
(Termina no fim do numero)
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de aproveital-as em uma dramática, trágica
historia de amor. Elias não são exóticas. Não são
seductoras. Mesmo seus nomes são vulgares.
Comtudo, ellas são as nossas estrellas. Nós podemos acreditar nellas, soffrer e chorar com
ellas.
Myrna Loy é uma outra actriz sem affectação — a pequena que, como se lembram, fez
um casamento romântico quando todos achavam
isso impossível. Miss Loy tem sardas e o narízinho
arrebitado. No começo de sua carreira, quando
Hollywood lhe deu um nome exquesito e procurou transformal-a em vampiro, Miss Loy afundou como um prego. Então,
puzeram-na em
gingham", deixaram-na á vontade, mascando
chicklets", fazendo
casando
com
pilhérias,
Bill Powell e o uLoy" foi sendo esquecido na
proauditórios
os
iam
porção que
CLARA BOW
gostando de Myrna.

W
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Que pensaria Theda Bara a respeito de Jean Arthur?
Imaginem Jean uma actriz romântica ! Onde estão seus
cantos, seus grandes vestidos, seu vampirismo ?
Não existem. Jean é tão simples, tão pão-pão, queiioqueijo... Sua voz tem uma rã dentro; geralmente, ella se põo
de mãos aos quadris; e, quando anda, ginga. Está muito bem
Jean Arthur é sua prima ou lhe recorda sua amiguinha De
qualquer forma, ella possue aquillo que se quer hoje em di*
— simplicidade, um modo franco e agradável e um
encant
despreoccupado.
Joan Fontaine e Martha Scott são recentes achados romanticos.
Escolhidas para dois dos mais tocantes e românticos napeis do anno, agora recebem saccos de cartas ardentes
Martha — magrinha, preoccupada, com um rostinho vulqar
Joan, secca, incolor, com uma voz de coliegial, cabellos usos
com roupas modestas. Jean Harlow e Clara Bow nunca foram
assim. Nem rão pouco Mae Murray. E Joan Crawford não é
mais o "ponto alto" que era dantes.
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Dorothy Lamour toíou os seus cabellos !
>uas longas e negras
[ranças já não exis[em... Diz-se que a Pa[amount chorou em tolos os tons, mas Do|othy tinha as suas rafões e disse ao cabe!íireiro que mettesse a

________^_^_ttB_iÍ_H

Afinlfl

v-i^r •"

H___R___Hf^' ~Avt

.j.__^ilB8MKfc'-

^•'"íSa' .!_' íW^^bI.

"y''l %¦'

.'¦wBp^SijÉ^''" ^^9Jí_nH_m£___I^'__k ' ::_^fl

v____E_H

'¦$

Sjjw^TOa

Realmente, não podemos encontrar hoje uma estrella romantica de real valor — que não seja uma pessoa commum,
familiar, sem fataiismos nem complicações. Vivien Leigh, Bette
Davis, Claudette Colbert, Ginger Rogers, Greer Garson,
Loretta Young, Carole Lombard — qualquer dellas
poderia
fazer um servicinho ou dar um remédio á creança, sem comprometter o seu personagem, sem perder uma gramma de seu
"glamour"
intrínseco, baseado em um natural bom humor e
na saudável apparencia.

|esoura.
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que ella
fez muito bem. A sejèia cinematographica
i uma entidade do
«assado. Nita Naldi e
}|ga Petrova foram
ma vez grandes esrellas, e Rudolph Vasntino era a upaixonie" de uma geração.
-Ias os tempos mudam
passam as modas
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Essas damas românticas requerem apaixonados também
communs. Miss Sullavan e companhia não
podem combinar
com 3S camisas de peito duro ou com os cavalheiros
que rêm
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DOROTHY LAMOUR
EM UA DEUSA

esmo quanto aos actores e actrizes ro[anticas. Hoje, até Greta Garbo ri e usa
na blusinha commum; Robert Taylor deii crescer uns bigodes
para parecer mais
?lho e mesmo bonitinho; Marlene Dietrich
.quece seus encantos
plásticos, pega
na lucta violenta com uma rival, em uma
:ena do film; Madeleine Carroll deixa
de
ir uma beldade, cáe no rio e é trazida
á
argem molhada como um
pinto.
O amor voltou para casa, regressan3 dos Mares do Sul 3 do Sahara,
para ser
icontrado em nossa cidade. Os
sheilcs è
damas mysteriosas nos
parecem me»s -omanticos que Rosalind
Russell com
i chapéo-sport
pendurado displicenteente sobre uma orelha, ou Cary
Grant
¦m um uhapa-olho".
Algumas pessoas gostam das baruentas farras de amor, outras
preferem
dramas de paixão intensa, outras os
teris romancesinhos; mas todos
concorda: ds em que o amor real deve ser real,
q ue
I nples, honestos, ordinários seres fazt
zem
mais satisfatórios e românticos heròes
heroinas, e que a lua brilha tão bem
na
como
na Arábia.
quina
Se Barbara La Marr ou Lya de Putti
Jssem lhe fazer uma visita, estamos cers de que não se sentiria bem. EntretanI Margâret Sullavan podia ser sua filha
sua irmã ou a pequena da casa ao lado.
•ne Dunne é tão despretenciosa
como a
a melhor amiga. Antigamente, os oroictores teriam se escandalisado á idéa

E ROBERT PRESTON
DA FLORESTA".
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Jimmy Stewart, «o absoluto reverso dos homens fataes
que eram os antigos amorosos do écran, é que lhes assenta
mais — e a nós também.
Elle é comprido e secco e despreoccupado; seu
pé pisa
firme; e elle não sabe
bem o que fazer das mãos.
Elle gagueja. E tem um
sobe e desce
grande
gogó
que
nervosamente. Seu
chapéo é um velho objecto e quasi semPre elle não sabe onde collocal-o. Elle
ropôde não parecer
mantico, mas é. Elle
é o primeiro namorado de toda peque"a- Desapontado,
tímido e terrivelmente doce é o homem
Cor" que a maioria
das garotas se casa.

I N E A R T E
22
5 —XII — »940

___-__¦_¦_¦>'.=¦.'..-.-'.¦

..,..

__?£.

.

.<i

.

,,.„,,.„

..

^$^£______^

i ____Sk. *__ «*í

^asasse**raH_____m_M__n______________H i

¦¦.¦¦¦¦.^¦¦.,r-,.r-;-::mmm^mmmmmmm

Wflwffli _«

KP5ífií'-^________f-.í

...._

.¦:.'¦.¦ >#_____________

'm^^r^mWm^^mrBmm^^mm^^m'

l'*

_.

___K15__fê_^»;^l___HB______

¦'

____-_^fM_»r$ÍS___§R__?M _H

: ^iSI^^^^^_^a-j»8™™*™»':

vJTMlMBi _ftJ_t^MI»IM^^^CTt^^MI fl
.kwmzMm mmêmgm
\%mWlmmBmwÈmymmmy
Wmm
fl
k? -';'*PM
g-'A7.:p BflriMapÉêflflf ¦; "
^-'
fl
^JKElg A^^lbJllH
flF
«&V- -*?¦**«?'«* ^^taHH
^Mi__HI_^^^^^^Sim • AA:
¦'¦'¦^&&^'SBBKmBmm
M;rA .. -_ra_£ffflEanHggB^^
_?»»¦>¦_:¦'¦¦¦
'.«¦'?;*.?.:-*'¦'
»:<«^R_%3_»3________^___6__HSH __K'
i í^-í. " •" -TA*ó%$g\"s^ > . ,/ &A^C& , <¦ flSBR> «•'' .v- íS?^
>:'"*-. ¦ A::<.
7:«¦*:.
A^ofr&.SS&__^^
f * . ->
7>:í:.&Ãg«M^^
>.<&A.y.:-..:
^^fcyÍaMK.««>';y::,VTWWg .:»' A... y7 ¦¦*_&_£¦''-V' '"A &¦ •%1B_____B HW_flB-g_-S-WSafl ____»

P' ;'t'"^fl

i_9_l

I

m mW//'/<:™m>

*ÉwwÈ

\^y

sustente uma patheQuer eile vá para Washington, quer
ou procure manter
e solitária lucta contra o Nazismo,
elle é um irresistível
mulher e um filho com uma miséria,
de Gaiahad e Don Quixote, uma completa figura ro-

..

tvpo
mantica.
Clark Gable é um heróe de outra espécie. E' um avenElle atira Vivien Leigh pefureiro, um bandido, um luctador.
Mas elle tem um sorriIas escadas; elle pisa Joan Crawford.
Elle é rude porque tem
$o angélico e um coração sensível.
vergonha de ser sentimental e fraco.
Nós somos assim, também. Assim, nós o comprehendemos bem. Gostamos delle. Não nos assusta. Gable é um sutodos os dias e a espécie de apaijeito real, uma pessoa de
xonado que nos leva ás bilheterias.
Gary Cooper é um heróe de bôa vontade, sincero. Vemos logo, nelle, um idealista, como o cunhado ou o tio. Cary
Grant, optimista, divertido; Melvyn Douglas — simples, distincto, com olhos piscos e tendência para ser abandonado
Fred Mae-Murray, solemne, ruidoso — são
pelas pequenas;
os despretenciosos heróes de hoje, as estrellas que desejamos ver em nossas historias de amor, a espécie de homens
que nós conhecemos e estimamos na vida. Robert Taylor, Bing
Crosby, Charles Boyer, Ronald Colman, Robert Donat, William Holden — poderíamos nós pensar em um heróe que não
soubesse pendurar um quadro, matar um peru ou accender o
fogão ? Ou, de qualquer forma, mais agradável e útil de ter
em casa do que Antônio Moreno ou o homem das cavernas
Francis X. Bushman, ou o olho-doce de Nils Asther ?
O romance silenciosamente desceu á terra. Embora nem
todas as historias de amor sejam domesticas ou tenham
sentido — os heróes e heroinas têm de corpo e alma, são
pessoas domesticas, podendo offerecer a maior quantidade
de vercsimilhança e calor humano atos films. Hoje em dia, o
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E AGNES AYRES NA CELEBRE
DE "PAIXÃO DE BÁRBARO"
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e a "vamp" nos deixam frios — emquanto nossos corações pulsam, vendo
homens e mulheres communs, vivendo na
tela os romances de celluloide.
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e inegual-vol collectanea de
modelos,
suggestões,
ensinemantos, amplamente illustrado. Uma pri"Bibliotheca
morosa edição da
de Arte
de Bordar".
excellente
conselhos,
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E Carole desafiou-™
para
o alvo — o
que acceiteí. r°
Acertei dois dos meus
dsz D,;m .
ros alvos. Ella acertou
nove^g
~- B.nyon, você
é ruimsinho
Podemos escrever,
portanto, qu,
a pequena, e franca. HUe
No outomno passado,
Fred M
Murray e eu fomos caçar
patos seC
gens, num local onde o vento sopra
fu"
nosamente enchendo de areia
os olho"
da gente ~e o sol arde sobre
nós ^
toda a subt.leza de uma
pilha electrb
Sentamo-nos e suamos, a beira
de uma
pequena lagoa cheia de lama -.
\
olhamos para o sol aié nossos
olhos
queimarem — mas nem sombra de *
pâ.
tos bravos.
" ^
Depois, o sol se escondeu
e tudo
ficou mais frio do que um beijo
de sogra. A cabana, onde devíamos
jantar
ficava a milhas de distancia,
atrayez
um caminho de lama e areia -~ e
areia
e lama...
Mc Murray levantou-se finalmente e gritou — os dentes batendo numa
mensagem á pneumonia:
— Se ha alguém
que pague para
caçar neste inferno, é completamente
louco !
E de repente descobrimos, a aiguns metros de distancia, a sorridenle
Carole ao lado de Gable.
Podemos escrever,
portanto, que
a pequena é completamente louca.
Estávamos na casa de Miss Lombard e eu ainda não a conhecia. Ella
pedira ao studio que eu fosse chamado para escrever um scenario para seu
film — portanto, eu estava lisonjeado
e no meu terno mais elegante.
Sentamo-nos a espera, o director
e eu. E, finalmente, ella desceu as escadas num vestido de setim branco,
enfeitado com pelles, como usam as
pequenas dos nossos sonhos, quando
as salvamos dos bandidos... depois de
ter comido muito ao
jantar.
Ella desceu nesse vestido —¦ e se
existe um milhão de dollares em dinheiro... era ellla ! Estendeu a mão direita
e foi um problema resolver se deviamos beijal-a ou apertal-a.
Seguindo Carole, appareceu um
pequeno Pekinese e mal ella parou, o
bichinho deitou-se na cauda de seu vestido. Eu fiquei côr de pimenta madura,
o director sorriu em apreciação, mosfrando que fora alumno seis semanas
de uma escola de arte. Miss Lombard
respirou fundo e depois gritou: AU!
i
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Em resumo, o homem pedia-me para escrever sobre
Ij Carole Lombard, a estrella de "They Knew What They
Wanted", a artista que tem motivado mais artigos e en[|: frevistas em toda a imprensa norte-a.mencana... e eu res| pondi, SIM !
Elle me perguntou se eu a conhecia e eu disse, SIM.
; Depois, embarcou de volta para New York e deixou-me na
1 Califórnia com um
problema na cabeça a crescer come
I uma bolha.
Conheço Carole Lombard, certamente. Conheço-a
!.! como você conhece alguém que encontrou num veraneio e
não pode se recordar se foi em S. Lourenço ou Lambary...
I ou se prometteu mandar um cartão postal ou pedir en
?! casamento.
Escrevi um film para ella e fomos todos ao Lago
"location".
Carole começou a falar
| Arrowhead para uma
' como entendida em tiros e espingardas e, immediatamen|| te, eu respondi falando mais alto. Porque, afinal, uma mumulher
mesmo
sendo
sempre
uma
Annie
é
| Jher
Oaldey...

CINEARTE
II
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Podemos escrever também que
ella é imperturbável.
O film estava em começo e eu devia ficar no uset", escrevendo trechos
de um scenario que pedia reformas.
E' muito barulhento ! disse eu
ao director. Não poderia trabalhar no
meu escriptorio ?
Lombard estava ouvindo e deu
um aparte.
Um escriptorio ? Já dou um

H ü

VISTA

POR

SEM,

O

UM

COMPANHEIRO

ESCRIPTOR

E

CLAUDE

Claude

B1NYON.

DA

que

PARTE

sabe
do:

Dizia :

Binyon.

ASSUMPTO : Carole
o

FILMA-

SCENA RI ST A

Recebi um MEMORANDUM.
PARA:

DE

Lombard - favor contar

sobre

ella.

escriptorio

do

director.

tud<

geito...
Voltei um pouco mais tarde e
*
Lombard levou-me a um canto do set
onde estava improvisado um pequeno
escriptorio, com uma porta em arco.
Na mesma, um letreiro: "Esquina oe
Binyon".
Devemos confessar, portanTo, que
a pequena sabe dar valor ao trabalho
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r\ub de caça aos patos selvagens, que citei
O
começa a temporada de
d°5 °Tm
20 associados e quando
^
deixarmos crescer a barba,
| é uma desculpa para
caça' ,^« velhas,
no matto, jogarmos
acamparmos
v^mu»,
r
,.mos roupas
usar, "
mundo sem mulheres.
e vivermos num
>P
"trailer",
num
Lombard
a
porque
appareceu
kL um dia
velhas
e
eram
roupas
homens. Suas
„ havia cabanas para
deixar crescer a barba, garanto que apparefosse possivel
"poker" resmungaceriaNCâ°mprimeira
noite, os jogadores de
"trailer", acampada a cinco metros
no
ontra a pequena
"poker" e
de
houvejogo
não
noite,
fdWaflci.. Na segunda
"trailer", teve
que mandar buscar bebiH*
seu
no
I mbard
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MAS, AQUI AO
"ESLADO, A
TRELLA" É VISTA PELA CARICATURISTA
AMADORA
CAROLE
LOMBARD
GABLE...

JOt

CAROLE E
ROBERT MONT^OMERY EM
"M^AND MRS
SMITH", o
PRIMEIRO FiLM
DE ALFRED
HITCHCOCK
PARA A
RKO-RADIO.

na cidade
para attender
as suas visitas!
Quando os rapazes Voltarãrn
para casa, um delles
mencionou Carole
a sua
esP°*a. Ella
pulou. E disse
nur» +om
qlacia
¦*¦ Eu
Pensei nue era um
so para homens.
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Pois é isso mesmo,
Então porque estava lá essa artista ?
Gable levou-a.
A mulher arregalou os olhos.
Gable ? !
Sim. Elle dormiu na cabana com"trailer".
nosco e ella dormiu no
A mulher teve uma expressão de
astucia nos olhos.
Çual a distancia do "trailer" até
a cabana ?
O homem cocou a cabeça e desejou ter cabellos.
Ora, uns dez ou vinte metros...
Por que ?
A mulher não respondeu. E o marido continuou :
Se você pensa... você devia conhecel-a... ora. ella é a melhor...
Gable... respondeu a mulher,
suavemente, com eloqüência.
Podemos escrever portanto que a
Lombard soube conquistar de facto um
marido.
"rushes"
Estávamos assistindo aos
do dia. Carole viu-se a si mesma na tela
e deu uma gargalhada.
Que acha ? — perguntou o director.
Uma doida-perfeita ! — respondeu Lombard. Eu sinto vontade de esganal-a...

Mas ella é você, Carole 1

Está

dizendo a mim ? — retru-

cou Lombard.
E assim, Ires dias depois ella assi—
para recegnava um novo contracto
ber um ordenado muito maior.
ESTA' DIZENDO A MIM ?...
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"Pão Nosso..."
Ao adaptar-se qualquer obra á tela, é sempre conveniente extrahir-lhe o essencial °m
movimento. A parte _iterária propriamente dita, é uma expressão que
não deve sahir do livro.
E' a riqueza de acção
que interessa ao cinema. E sem ella, cahi-se
na monotonia.
Ora, ao crear-se um
assumpto para a tela, se
o escriptor-creador tem
a noção do que é cinema, se está dentro do
assumpto, tendo a exacta comprehensão do

SCENAS DE
"HE STAYED
FOR BREAKFASP',
DA COLUMBIA,
COM MELVYN
DOUGLAS, LORETTA
YOUNG, EUGENE
PALLETTE,
UNA O' CONNOP
E OUTROS.
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movimento e da plasti
cidade das imagens, a
vantagem é extraordinaria; então não se faz
cinema de uma obra
feita, mas sim uma obra

Sélenio Calheiros, Leonor d'Eça e Paiva
Raposo.

para fazer cinema e que portanto deve nascer, já sob
moldes inteiramente cinematographicos. Se o escriptorcreador não vae ser o realisador, as possíveis arestas
director quando se trata de
poderão ser limadas pelo"métier".
conhecedor
alguém
E se o creador da
do
historia é a apenas escriptor desconhecendo completamente as fôrmas cinematographicas? Não será preciso
repetir que muitos bons realizadores tem conseguido
até de péssimos argumentos, verdadeiras obras primas
no cinema, utilizando somente as personagens, o ambiente e algumas passagens da trama. Mas não é aqui
o caso. Em "Pão Nosso..." ha a vantagem de poder
analysar-se inteiramente a competência do seu realizador. Foi elle o argumentista, o planificador, o autor
dos diálogos e colaborador ainda na "montagem". A
responsabilidade é assim absolutamente sua ou quasi.
Tudo girou debaixo da sua idéia e da sua vigilância.

E todavia "Pão Nosso..." não é um film "ouram
cinematographico" — milagre seria se fosse! -I
que é pouco mais do que o debute de um wyJa*'
na arte das imagens. Armando Miranda
faze
film no qual se revelasse a vida activaquizdo alem"111
focando o amor á terra que dá o pão, aquelles
trabalham, nas suas alegrias e tristezas, nos seus ai7PJ°'*
res e diversões. Mas tratou tudo pela rama F'' a m~"
esse °
seu defeito.
'
A' tela interessam episódios expressivos, massicos
na sua comicidade ou dramaticidade, integrados
tamente na acção. O superficial de nada serve perf
a nà~
ser para crear enfado ou indifferença. E' preciso contaias coisas em imagens, com seducção, com imaginação
porque narrar uma historia á maneira literária, isso
quasi todos o sabem fazer mais ou menos bem. À ha
bilidade do realizador deve constituir em saber dar
"alma" ao assumpto e saber imprimir-lhe
esse andamento que é o rythmo cinematographico e de
que õ
grande publico se apercebe sempre, embora inconscientemente.
A falta de expressão cinematographica, tem sido
o grande escolho do Cinema Portuguez. Os nossos
realizadores diffilmente conseguem satisfazer ampla¦, -.Ç <
mente. Cahem
,;
em regra, na
XX. xx. I; .f ¦ ¦: S'"' iXXim%
narraçãoá
*^_fw'
'
''&¦ maneira theatrai, ou na exposição literaria, quando
não nas duas
formas confundidas.
Li algures
que o realiza- "*

dor portuguez é demasiado lyrico. Com effeito.
E em "Pão Nosso..."
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Luiza Melaine e Antônio
de Souza
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O ARGUMENTO
E' DO GÊNERO
DE "NINOTCHKA"
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E JÁ FOI
REPRESENTADO NO
THEATRO PELA
NOSSA DULCINA...
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não é um film "puramente
*g''e seria se fosse! J. ".
o debute de um real
Jd r"
ndo M.randa
quiz ht™>
a vida activa do alentei?
»e da o pão, aquelles
«e tristezas, nos seus que .
amo.
i tudo pela rama. E* esse
o
sodios expressivos, massas
ia.ticid.ade, integrados
pérfeí
•ficial de
nada serve, a não
differença. E* preciso contar
seducçao, com imaginação
ia a maneira literária, isso
mais ou menos bem.
'e constituir em saberA hadar
3er imprimir-lhe esse andalematographico e de
que o
e sempre, embora inconsci-
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por qualquer
ou emocionado pelo assumpto ou mesmo
"a musica
é agrascena. E vem com esta impressão:
davel, as canções são bonitinhas, e a historia não é
feia, mas passa-se tudo um tanto assim..."
Os directores portuguezes precisam de imprimir
"alma" ao Cinema Portuguez. Deixar no espectador
a impressão vincada de ter vivido e não a de ter sonhado. Armando Miranda como já disse acima, não
fez excepção. Tem todas as qualidades e defeitos dos
directores nacionaes. Mas ha a reconhecer-lhe certa
é certo, mas no
personalidade. Fez um film simples
tratar o assumpto.
qual se nota feição pessoal de
xxx
Uma idéia do que é o argumento:
Maria Isabel e Antônio de Figueiredo, um casal
saturado de vêr o mundo, compram a um abastado
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tem-se de sobeja a confirmação disso.
Armando Miranda revela neste film qualidades
apreciáveis, sem duvida. Pena foi não ter tentado
evitar aquilo com que tanto sympathizam os directores portuguezes, vicio que prejudica muito a nossa
coisa, sem dar relevo excepproducção": mostrar muita
cional ás figuras centraes, esquecer o motivo princiseduzidos pela phopai para divagar pela paysagem,
togenia das coisas, numa adoração photographica. O
film fica vago, e o espectador sahe sem ter sido agitado,

_!_<¦

% I* _..

mmM

___$!$ v_'__i

:.»;« ^\l.^«fli__
^*#_ll^__l
¦ t*"::i
__PB___E____
__!¦___
^-:>
''ft«W-l _»____
/SàaS.
'
-?:
___
'; :
__a3_S_
^
^ü
»fev
.

cinematographica, tem sido
2ma Portuguez. Os nossos
mseguem satisfazer ampla-
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lavrador arruinado ao jogo, uma vasta propriedade
no Alentejo. Ei-los em plena charneca vivendo uma
nova vida e feitos lavradores. Entre os. trabalhadores
do campo, ha um moço robusto que ama uma Thereza, uma ceifeira que é um encanto. Antônio encontra esta, um dia, a banhar-se nua, num ribeiro e procura brincar com ella furtando-lhe a roupa.
casam-se.
Joaquim, o moço do campo e Thereza
Nesse dia, ao vêr os noivos, um pastor que presenciara a scena do banho da moça, conta-a de tal fôrma,
atraique o noivo ouve-o. Desesperado, julgando-se
sem uma
coado, abandona a noiva. Os dias passam-se
atreconciliação. Certo dia o desespero de Joaquim
tinge o auge e resolve vingar-se daquelle que julga
a
o causador da sua infelicidade. Para isso dirige-se de
idéia
casa de Antônio que sabe estar fora, com
a
vingar-se na esposa delle. Mas de vingador passou e
um amigo
protector! Maria Isabel assediada por é offendida na
hospede que a corteja insistentemente
Anton.o sursua honestidade pelo galante D. Juan,
do
e vendo-a debater-se nos braços
scena
a
prehende
dois murros. Tomaoutro livra-a do conquistador com
na propriedo porém como salteador, por ter entrado
dade sem autorisação, é preso.
compreFinalmente tudo se esclarece. Joaquim
moça hohende que Thereza é, apesar.de tudo, uma
nesta e o amor faz a reconciliação.
uma AveO final acaba nessa altura ouvindo-se
visão q*e e
Maria Scena final grandiosa e de larga
são ouvia passagem mais notável. Outras canções disso um
Alem
das tiradas do folclore alentejano.
corndinho e
tango, um bailado, uma romanza, um
a acçao. em
nem falta o fado-marcha. Decorre
um doassim o film grande
parte no Alentejo, constituindo de Portugal , em L. comentário da região celeiro
a Photographia
boa, com vistas admiráveis devidas e tear
de SI
Dimz
od; ella magnífica, de Salazar
sido a P.^occupaçao
O documentário parece ter
Miranda; todav.a eUeincluiu
Armando
de
principal
também que com a ina acção romanesca e parece
social ao film Mas
tencão de dar um certo caracter
este, a tomar vulto, a
chega,
não
ligeira,
tratado
^"NfinTrpretação
como os
podem ser apontados com este
logar;
melhores Leonor de Eça em primeiro
morte prematura; sena
Zpel maislamenta a sua
artistas do "osso emesem duviía uma das melhores
rude tem um pam. Antôhiò de Souza no camponez
é boMelanie, na linda ce.fe.ra,
Luiza
ajustado.
pel
attrahente.
nita e tem um papelsinho
Raposo (o Daniel de
Selenio Calheiròs e Paiva
"As PuDilas") fracos. A qualidade techmea do f.lm,

2yep.-íss.*^x.~ .
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falta de directores com
estrangeE. Continua a haver
capazes de fazeabsoluto sentido cinematographico,espectaculos emoc.orem cinema-cinema, de crearem
nantes e movimentados.
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A CURIOSA HISTORIA DE ONA MUNSON QUE FOI
EM "E O VENTO LEVOU", A SOBERBA INTERPRETE
DE BELLE WATLING.

Para mim, apenas. Não sei como agradaria os outros.
Minhas especialidades são bolinhos e omelettes de queijo.
Quando trabalha, Ona Munson não tem vida social. Quando
o trabalho é no palco, aprecia um passeio e uma palestra depois
do espectaculo. Mas durante a realisação de um film, é o systéma
"deitar cedo e levantar cedo". Terminada a filmagem;
ella gosta
de se preparar com elegância e sahir durante algumas noites.
Depois, se aborrece. Quando tem um dia de folga, gosta de passal-o
inteiramente sozinha — pois vive sempre em conctado com suas
amisades. Mantém um livro de recortes, por distração. Mas nelle,
não existem noticias a seu respeito, mas sobre seus amigos e as
actividades dos mesmos.
Ona Munson diz que seus "handicaps" têm sido: timidez
vinda dos dias de infância e uma natural reticência. "Handicaps"
que, todos sabem, a expansiva Belle Watling não conheceu!
Por outro lado, Ona Munson diz que jamais sentiu temor
numa estréa theatral. Ella é, como descreve, um cavallo na hora
da corrida, impaciente para disparar. Também não é nervosa ao
microphone, embora costume mastigar gomma, para evitar a
garganta secca.
Ella descreve seu temperamento como "nascida em Gêmeos
e fiel ao signo" — o que significa uma natureza dupla.
Nunca sou frivola, mas meu cérebro está sempre batalhando com meu coração. Sou seria sem ser estudiosa, prefiro
aprender por intermédio de discussão e observação. Sou um tanto
caprichosa, mas nunca sinto estados de alma deprimentes. Tenho
excellente gênio, o que não é credito a meu favor, pois gênios
são casos hereditários. Sou bastante disciplinada para ceder a
um excesso de temperamento.
A perspectiva de um abandono de carreira, deixa Ona Munson completamente indecisa. Ella diz:
Se eu me casasse de novo, deixaria immediatamente o
cinema. Caso contrario, espero continuar trabalhando, neste ou
naquelle sector, para o resto de minha vida.
Ella confessa que ha um "alguém" em New York... mas a
única philosophia ou plano sobre que se baseia a sua carreira é:
"olhar
para a frente e manter-se na vanguarda o mais possível.
Moda e estylo em representação, mudam com tanta facilidade
como em roupas".Tudo isso pôde dar a vocês, uma idéa de Ona Munson como
é na realidade. Uma creatura completamente extranha, nos me'
nores detalhes, a Belle Watling de "E o vento levou".
O "background" em que esses gostos e hábitos de corpo e
espirito se desenvolveram, tendem a fortificar esse retrato de
o Ona Munson, tornam ainda mais notável o facto
de que "essa
"mucreatura fina e encantadora" interpretasse o
papel de uma
lher tão má".
Ona é filha de Owen e Sally Wolcott, descendentes directos
de Oliver Wolcott, um dos assignantes da Declaração de Independencia. Um antepassado que, sem a menor duvida, estremeceria
a simples menção do nome de Belle Watling unido ao de sua
descendente. Nascida em Portland, Oregon, num 20 de Outubro
Ona foi educada na selecta Miss Catlin's Scholl em Portland'.
Seu pae era um abastado corrector e sua filha única
poderia ter
sido mais uma "debutanre" da alta sociedade
americana — mas desde o minuto em que conseONA
guiu ficar em pé, a garota gingou.
Ella nunca ficou parada, nunca andou como
andam as outras meninas — mas gingava! E
depois, dansou. E quando chegou a idade em
que as creanças expressam as inclinações para o
futuro, Ona sabia que desejava ser dansarina.
Nunca existira na familia um elemento pertencente ao theatro, imaginem portanto o assombro!
Mas havia o amor ao theatro. Mr. e Mrs. Wolcott
adoravam a arte e eram os maiores admiradores
do theatro que havia em Portland.
Ona Munson conta:
— Minha carreira começou num conflicto.
Eu vira Helen Hayes, Ruth Chatterton e Mirilyn
Miljer quando representaram em Portland, e
eram ellas as responsáveis pelo conflicto. Pois
eu não conseguia decidir se seria uma estrella
dramática ou uma dansarina. Uma de minhas
lembranças mais antigas, é a de ir aos bastidores
e ao camarim de Ruth Chatterton, e ahi comer
os doces verdadeiros que ella fazia na peça
"Come Out of The Kitchen". Mas foi
Marilyn
Milíer que me enthusiasmou, quando a vi dansar.
Ella foi, de factó. a inspiração de minha carreira!

r

E assim, quando Ona tinha 13 annos, sua
mãe levou-a pafa New York, afim de estudar
"ballet". Gus Edwards appareceu
então, tirou
tornal-a,
escola
aos
da
14
Ona
annos, solista
para
de uma de suas revistas. Tanto suecesso causou
o seu numero que ella dansou durante 6 semanas e depois, os dirigentes do Keith-Orpheum
collocaram-na a frente do seu espectaculo, a
"Manly Revue". Ona era a única
figura feminina, com 6 galãs.
Durante 2 annos, com o mais absoluto sue"Manly Revue"
correu todas as cidades
cesso, a
dos Estados Unidos. E deve ter sido nessa época,
durante esses annos de formação, que Ona
Munson começou a aprender tudo o que sabe
sobre o mundo, tudo o que comprehende sobre
as creaturas humanas... conhecendo toda a especie de pessoas, ricas e pobres, triumphantes e
fracassadas, boas e más -— todas reunidas c
misturadas, formando o que se chama Humanidade... Essa comprehensão bondosa e compativel que faz Ona Munson dizer de Belle Watling: "ella não era uma mulher má e não pôde
ser classificada numa categoria. Ella apenas...
conhecera a Vida".
No fim desses 2 annos de "tournées", Ona
e sua mãe embarcaram para a Europa e ahi
ficaram 1 anno. Ona aproveitou a opportunidade
para completar sua educação e ao voltar a New
York, ouviu falar que procuravam uma jovem
dansarina para a comedia musical, "No, No
Nanette".
— Não sei como, mas consegui o papel! E
os dias mais felizes de minha vida foram os 2
annos que passei cantando "Tea for Two" e "I
Want To Be Happy", bisado 10 ou 12 vezes em
cada espectaculo...
"No, No
Nanette" foi o começo de uma
longa lista de comédias musicaes, todas de grande suecesso para Ona Munson... "Twinkle,
Twinkle" com Joe E. Brown. "Tip Toes" com
Eddie Buzzell, "Hold Everything" com Victor
Moore, na qual ella cantou "You're The Cream
In My Coffee" fazendo dessa canção a musica
da moda.
Foi emquanto trabalhava em "Tip Toes",
em 1926, em S. Francisco, que se casou com
Eddie Buzzell — n'aquella época interprete de
comédias musicaes, hoje director de cinema na
MGM. Ona e Eddie não estão mais casados. Mas
ainda são (diz a estrella, com uma expressão
ser tradizida por ironia ou tristeza)
que
"bonspôde
amigos".
Foi logo depois de "Hold Everything", que
Ona Munson foi para Hollywood, pela primeira
vez. Isso em 1929, sob contracto com a Warner
Brothers.
— Eu não devia ter ido
para Hollywood
_
naquella época... diz hoje a artista. Só
devemos fazer o que desejamos realmente fazer — e sem essa intuição natural, P
é inútil. Não foi este o meu caso n'aquella
oceasião. Eu não poderia ter feito suecesso nos films, porque meu coração não
estava no trabalho no cinema... Bem,
não fiz suecesso... mas nada se
perde
com a experiência e descobri o
que desejava
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fazer. Depois de vários films comn -r ¦
The Hot Hclress" e "BroadrainTed"
,2*'IA
Sede de Escândalo" com Edward
G R h pretei
immediatamente, que
e senti,
, .,.«.avM.«>«MivmCi
qUe queria uei
ueixar <, „"
dia musicada para representar somente
paDei T'*"
mat.cos Foi então que Laura Hope
CrewM
tü"
mou sob sua proteccão e com ella
'n
internJ
erPrctei
"As
..tl_ Sn '"n n I
Hushanrk Go"
r.n» eQ "The
oalco:
Husbands
palco:
"Voltei
em seguida a New YoriV 1.^''
6i
em companhias "stocks" durante três
tllf
s
de verão, com o National Theãtre de ty*T:
e o Fliteh Gardens em Denver. No
invW°n
regressava a New York, onde interpretei "pS eU
Fever-e depois "Çhos.s", com Lmol^Z I
outras cousas, trabalhei também no radio- ; <f
e os programmas March of Time e CãvàlcS.
America.
MV.aicade oi 1
"Foi ha 2 annos,
no Fliteh Gardens em IV,.
ver, que um director de "casts" da Metro
Bill r
dy me viu em "Autum Crocus" e me convidou
voltar a Hollywood sob contracto. Eu nào J para i
de
v
regressar a Hollywood, até que estivesse
certa
mim mesma como actriz. Eu queria estar certa de
d
que poderia representar, impeccavelmehte qualquer
papel dramático. Eu queria estar definitivamente
certa de que estavam cortadas todas as Ijoações
entre mim e a comedia musical...
Quando*senti
que já possuía a necessária reserva cie confiança
voltei a Hollywood... "e fiquei (5 mezes
a espera de uma chance para trabalhar!" parada'
"Verdade
seja dita que eu estava em excellente
companhia (diz Ona Munson com um sorriso)
A
melhor possível. Também a espera estavam ao meu
lado Hedy Lamarr, Ilona Massey e Greer Garsòii.
Nós 4 estávamos fazendo uma greve forçada. Eramos invisíveis. Nunca vimos um prbductor, nem um
produetor jamais nos viu. Uma vez ou outra, faziamos .unvu'test" para este ou aquelle film, mas
nada acontecia de positivo. Costumávamos nos encontrar na massagista. Aliás, encontrávamos todos
os dias, infallivelmente. Nossas vidas giravam em
volta d'aquellas horas na massagista. Pois se não
tínhamos nada mais que fazer!
"Ilona estava
recebendo massagens, afim de
a
perder
gordura proveniente de seus alimentos
húngaros. Hedy tinha músculos provenientes de
"ski",
que deveriam desapparecer. Greer receiosa
de ficar magra como as "girls" de Hollywood, se 1
excedera no regime. Eu tinha também varias aiterações a serem feitas em minha pessoa. Bem,
depois de 6 mezes dessa rotina, minha opção não
foi renovada e eu me vi livre, resolvida a arranjar
trabalho. Mas nao tinha prestigio cinematico e a
publicidade feita por accasião de minha chegada,
já estava esquecida. Parecia impossível, encontrar
trabalho. Meu agente tratou de me conseguir um

MUNSON E VICTOR MC LAGLEN EM
"O
TRAHIDOR" DA UNIVERSAL.
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Nau é admiração
que ninguém conseguisse
RHmal-a para o papel — até o momento em que
pMunson botou uma cabelleira vermelha! Você
"^mo nào acreditaria em
seus próprios olhos, se
1 visse em
E diria:
-~ Não pessoa.
é possível que você tenha representado
Pene Watling! Francamente, não é
possível!
t prque tora da tela, a figura delicada
e suave
Jna JVÍunson não apresenta a menor semelhança
| a Belle Watling
m
que personificou no film com
ntí> riqueza, exhuberancia
e colorido. Ella está
' ° 'onge da idéa
se
faz
de
Belle — como qualque
W* bella ingênua desejaria estar.
Una pesa somente 110 libras
e mede 5 pés e
. PüUegauas de altura. O typo frágil, portanto. Ella
"olhos de Ufn encantador
azul pervinca, cabellos
<iios e claros,
desses que os "coiffeurs" chamam
infantis". E uma timidez
geral que é
pellos
"•Ptivante.
a e ° Que os novelistas antigos
chamariam
le... oem nascida
e bem educada". Ora, ella se pa-

C°m
LvrnUp°artldo"'
T'5 do a Lllian Gish do remP° de

que se parece com Mae West
nos 1
lembl:f ,aureos dias- E Mae, como você deve se
Papel de BllUma daS 5° °U 6° candidatas Para °

BELLE WATLING A SEREIA DOS CABELLOS
DE FOGO DE G. W. T". W. MAS NA VIDA REAL,
ONA MUNSON E' COMPLETAMENTE
DIFFERENTE.
Quando Laura (Tia Pittypat) Crews soube que
Ono interpretaria Belle Watling. ella exclamou:
— Eu posso parecer antiquada, mas não comsigo comprehender como uma pequena assim tão
boasinha, goste de fazer o papel de uma mulher
tão má. Ella certamente é uma bôa artista, se persuadiu os productores que pôde fazel-o.
Ella certamente é, todos nós sabemos disso,
depois de vêr o film. E Ona Munson não acha que
Belle Watling fosse uma mulher má. Ella não pensa
e geque qualquer pessoa tendo um coração amplo
neroso, seja má. E não persuadiu ninguém para deixal-a interpretar o papel — bem ao contrario, como
vocês verão no resto desta historia.
Mas artista ou não, quando vocês considerarem
que o exigente Mr. Selznick estava tendo para o papel
de Belle.Visões como Mae West, Marjorie Rambeau,
e
loan Blondell, Leonore Ulric, Gertrude Michael
—
vocês
curvas
outras senhoras robustas, de muitas
deve ter
podem imaginar como o pobre Selznick a
pallida
arregalado os olhos de assombro, quando
appareceu
e delicada oorcelana que é Ona Munson,
deante delle.

m

— Que é isto? Estão caçoando comigo?
poderia ter gritado
o productor, justificavelmente assombrado.
Nem tão pouco é Ona Munson uma ovelha em
de lobo.
Ella é o que parece ser. Seus gostos, seus hábitos,pelle
suas
rendas e suas aversões — tudo combina com o Retrato de prefe-.
uma
Dama.
xxx

Considerem, por exemplo, algumas de suas predilecções...
seus autores favoritos são Barrie e Maeterlinck. Seus dramaturgos
predilectos, Moinar, Shaw e Eugene 0'Neill. Seu livro favorito
"Alice
no Paiz das Maravilhas". Poema, "Cynara", de Dowson.
Compositores favoritos, Debussy, Ravel, Scriabine Stravinsky e
Gershwin. Canção, "Tea for Two". Hymno, "Heavenly Light".
Opera, "Tristão e Isolda". Programmas de radio predilectos,
"March
of Time", "Information Please" e "Jack Benny". Favorito no radio, o boneco Charlie Mc Carthy. Passatempo preferido, improvisar ao piano.
Agora, vocês devem reconhecer que Belle Watling não se
importaria com Barrie, Maeterlinck ou "Alice no Paiz das Maravilhas". Nem consideraria, "Tea for Two" uma bôa canção
para o seu gênero de vida. Nem tão pouco era ella mulher para
ter hymnos favoritos. Ou será engano nosso?
O heroe cinematographico da infância de Ona Munson foi
Douglas Fairbanks Jnr. Suas admirações actuaes são Garbo e
Laurence Olivier. A personagem publica que mais admira é a
primeira dama do paiz, Mrs. Eleanor Roosevelt. Ona diz:
— Mrs. Roosevelt é uma inspiração
para todas as mulheres.
Se chego a ter a simples idéa que estou cansada, sinto-me com
vida nova só em pensar na sua energia.
A ambição antiga e actual de Ona Munson é ter visto e vivido, em todos os logares que sempre desejou conhecer. Ella tem
incurável mania de viajar.
Suas aversões mais fortes são: mexericos, conversas fiadas,
jogos de salão, longas viagens de auto e ser chamada ao telephone quando está tomando o café matinal. (Belle Watling, vocês
sabem, certamente adoraria uma conversa fiada, não falando num
joguinho de cartas!)
Ona tem gosto extremamente simples em matéria de roupas,
c prefere sempre os trajes "tailleurs". Durante o dia, usa sómente preto, castanho ou azul marinho, afim de simplificar os
accessorios. O vermelho é sua côr favorita è gosta, de usal-o á
noite, combinando com azul marinho ou preto. Suas preferencias á mesa, vão para os vegetaes, peixe e sopa de tomate.
Seu quarto é sempre decorado em vermelho, porque esta côr
é um estimulante para a jovem actriz, fal-a creadora, incita-a
ao trabalho. Seccadores de cabellos aborrecem-na tanto, que Ona
Munson faz os próprios penteados. Se recebesse de repente um
milhão de dollars...
Eu deixaria o trabalho, immediatamente, e me entregaria
a vida errante de cigana...
Ona Munson tem apenas uma superstição — gosta de assignar contractos ás sextas-feiras. Os traços que mais admira nos
homens são: sensibilidade, bôa palestra, moderação na bebida
(mas não é prejuízo se for um bom connoisseur de vinho). Nas
mulheres admira rectidão, franqueza, diplomacia, bom gosto em
"toillettes" e habilidade
para negócios. E não cremos que ella
Belle
combinassem
nesses
e
pontos...
A única cousa em que a estrella pôde brilhar num salão,
é no piano. Ella toca qualquer musica de ouvido, bastando ouvir
uma só vez. Ona confessa que é talvez a actriz que tem maior
correspondência na sua profissão. Adora escrever cartas. E isto
porque deseja estar sempre em contacto com seus amigos espalhados pelos quatro cantos do mundo, nos mais variados degraus
da vida. Belle Watling, naturalmente, acharia que escrever cartas
era tempo perdido...
"Squash racquets" é a sua
Ona é bastante athletica.
paixão
e todos os domingos ella o joga no University Club Masculino
de Los Angeles. Aliás, é a única mulher na cidade que o joga.
Aprecia também o tennis. a natação, a equitação e os passeios
na chuva. E acha que a bebida e a embriaguez são os passatempos
mais vergonhosos da humanidade. (Ah! que tal isso, Belle
Watling?)
Nada do que- possue, Ona Munson considera tão precioso
como o seu quadro de Picasso. Mas a jovem artista não gosta de
possuir muita cousa. Ella diz:
Prefiro dar, envez de adquirir. Posso dizer, com toda a
convicção, que não tenho posses, a não ser o meu Picasso. E' um
dogma que sigo ha muito, não adquirir posses porque quando
acumuladas, são ellas que nos possuem. As cousas materiaes são
partes necessárias do nosso desenvolvimento, mas depois de servirem o seu propósito, devem seguir o seu caminho, isto é, serem
passadas adeante.
E' devido a essa philosophia, que se harmonisa bem com o
seu instincto de nômade, que Ona Munson jamais possuiu uma
casa _ nem possuirá. Ella nem mesmo as aluga. A estrella e sua
mãe vivem num apartamento no Chateau Elysée, em Hollywood.
Ella sabe cosinhar.
CINEARTE
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A SAÚDE DAS ESTRELLAS SIGNIFICA 10.000
DOLLARS DIÁRIOS NUM STUDIO. EIS PORQUE
RICHARD KLINE, QUE MANTÉM A LINHA DOS
'•GLAMOUR BOYS" E "GLAMOUR
GIRLS" É UM
HOMEM IMPORTANTE EM HOLLYWOOD. AQUI
ESTÃO OS SEUS SEGREDOS.
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Um rapaz pallido, de olheiras
fundas e andar cansado, entrou
no gymnasio da Paramount e
n'aquella manha primaveril parecia mais uma alma do outro
mundo. Sc Dick Kline não fosse
o especialista cm sau.de dos studios de Hollywood, poderia ter
corrido de susto e pulado a janella. Mas o trabalho de Mr. Kline
é dar aos astros a apparencia que
elles não têm, por intermédio de
exercícios physicos e eliminação
de gorduras.
O rapaz pallido de olheiras
fundas,, era RICHARD DIX, mas
nâo o Richard Dix que é sempre
visto nos films — rosto cheio,
hombros largos, ex-jogador de
foot-ball, especilista em papeis
de "he-man". Uma crise de appendicite e peritonite tinham
transformado o athletico actor
numa figura anêmica. Um pouco antes dos médicos terem 1'evado
Richard Dix para o hospital, elle fora designado
para o papel
titulo em "O Pelle Vermelha", um grande film colorido.
— Um bom pelle-vermelha serei eu com esta cara'!
lamentouse o galã. Dick, você tem 3 semanas para me reformar, afim de
que eu possa olhar uma camera!
Os 2 Richards dedicaram-se á tarefa, levemente no
principio,
depois com toda energia. Exercícios, descanso, alimentação adequada e muito sol, durante os 7 dias da semana, fizeram o milagre.
3 semanas mais tarde, Richard Dix estava em forma para incarnar
um dos papeis mais difficeis de sua difficil carreira.
E isso foi apenas outro trabalho simples para Richard Kline
aue tem aperfeiçoado figuras famosas como as de BETTY
GRABLE, CLAUDETTE COLBERT, CAROLE LOMBARD
DOROTHY LAMOUR, JOAN BENNETT, GAIL PATRICK...'
não esquecendo os expoentes de "glamour" masculino como GARY
COOPER. BING CROSBY, WILLIAM POWELL DOUGLAS
FAIRBANKS JNR. e muitos outros.

CINEARÍÉ
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Kline vem trabalhando desde 1927, quando um importar.1
executive o descobriu dando lições de gymnastica a uma cia1
de 2.000 pessoas numa praia perto de Atlantic City — e o
para Hollywood, afim de se tornar o director de cultura phyl
do studio da Paramount.
Hoje, Kline tem o seu estabelecimento próprio no Hollyv
Boulevard. Sua tarefa é ainda manter estrellas e astros em for
Tarefa importante porque quando uma "star" soffre uma perti
bação physica durante a producção de um film dispendioso
despesas pela espera de seu restabelecimento, sobem assustado!
m^nte — as vezes vão a 10.000 dollars por dia.
Apesar de guardar uma apparencia de completa juventiíi
Kline tem tido um surprehendente "background" nos seus
annos de vida. Nascido no Estado de Maine, elle sahiu da esc
aos 14 annos, pesando 150 libras e com uma força tal que poi
levantar 2 rapazes de seu tamanho, com toda facilidade. E)
entrou para o corpo dos Fuzileiros Navaes, onde ficou 2 ann!
Ahi estudou cultura physica e, ao dar baixa do serviço mili
ingressou como athleta de um circo, onde curvava barras de fei
e executava outras façanhas desse gênero. Depois de 2 an
de circo, em Í925, teve a idéa de organisar um vasto curso |
gymnastica ao ar livre, numa praia — e propoz a idéa á Cam|
de Commercio de Atlantic City. Logo em seguida foi para Holf
wood, onde experimentou suas idéas nos astros e estrellas
cinema. Os exercícios que elle organisou para as "glamours"
lebridades da tela são tão applicaveis a ellas como a qualq
leitora.
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Uma das cousas que mais desagradam Dick Kline para]
seu systema de cultura physica, é o uso constante de sapatosi
salto alto. Elle acha que o uso dos mesmos, torna muito saliej
as cadeiras femininas e desfaz a linha elegante que toda a
lher deseja possuir. Por causa dos saltos altos, os músculos
quadris não obtém o exercício necessário e a gordura se acumj
onde é menos desejada. A maioria das estrellas que o procurq
abandonam os saltos altos e usam sapatos de salto médio e baixj
mais possivel, mesmo sob os vaporosos vestidos de noite. E pi
corrigir os defeitos motivados pelo constante uso de saltos alj
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eliminar a tensão, você deve esticar uma
perna, depois outra, o mais possível. Repetir com os braços, o pescoço e todo o
corpo, distendendo os músculos — e
dormir.
Se quer emagrecer, aconselha Kline.
durma somente 7 horas por dia ou menos,
ao contrario, quer engordar ou ficar mais
forte, durma 9 ou 10 horas. A pessoa que
dorme menos, está em movimento e consumindo calorias, o que impede de guar-
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mediu condemnavel. Quando as estrellas
querem reduzir de peso, elle aconselha
que a ultima refeição do dia seja feita inramente de frutas e vegetaes, mostrando
que as horas depois da ceia são as menos
activas do dia, durante as; quaes não são
consumidas muitas calorias.
Elle não é adepto de exercicios fatigantes para pessoas que não vão precisar
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QUANDO REPRESENTOU NO
THEATRINHO DO COLLEGIO

Ha melhores, mais sympathicos e
mais queridos. Cary Grant, Robert
Taylor. Laurence OJivier e outros, por
exemplo. Mas, inegavelmente (e em
Hollywood que é o local onde vale) o
"galã
do momento" no cinema norteamericano é James Stewart.
Qual a causa desse suecesso que
todos negavam ao começar elle sua
carreira vertiginosa e feliz ?
A resposta mais certa é a seguinte. James Stewart é o grande favorito
do momento, porque encanta as muiheres sem causar antagonismo entre
o publico masculino. Alto. magro e um
tanto desageítado, elle desperta nas
mulheres uma attração que combina
affeição maternal com o "sex appeal".
Eis o segredo que lhe trouxe o êxito
em tão pouco tempo —- e a conquista de papeis tão valiosos. em vários
films importantes.
James Stewart é ainda solteiro.
Quer se casar, mas ainda não deu
grande passo em direcção a isso — a
não ser namorar Marlene, Rosalind
Russell, Eleanor Powell e Ginger Rogers... Diz que o seu trabalho no cinema não lhe dá o tempo necessário
para o romance. Não tem idéas particulares como será ou deve ser a
pecom
se
casará
algum dia.
quena.
quem
Mas Hollywood observando o seu
actual e apaixonado idyllio com Olivia de Havilland, diz
que a futura Sra.
Stewart terá os traços e a
personalidade da encantadora interprete de
"Melanie".

James diz que tem o pensamento
solto sobre o assumpto e pouco fempo para se concentrar. Quando encontrar a pequena dos seus sonhos, saberá immediatamente. Mas não esconde que teme um pouco os casamentos de Hollywood, onde falta
constância e permanência — as duas
características que elle exige para o
seu. Odeia escrever cartas e é
pessimo em arithmetica, apesar de ser muito systematíco. Nos dias de collegio
foi bom corredor e saltador — com
as pernas que tem, que remédio ? Deixou os sports para se dedicar seriamente aos estudos, mas em breve
desistiu, sem grandes feitos escolasticos. Entretanto, aprendeu a tocar o
"acordeon"
nos dias de escola. Ainda o toca. E acha que foi isso
que
desfez tantos namoros, onde tinha as
meihores esperanças!
Seu grande problema é engordar. Certa vez, tomou 40 litros de leite numa semana, em dieta especial.
Depois foi passar as ferias numa fazenda e fez tantos exercícios
que perdeu toda a gordura adquirida e ainda um pouco da antiga. Estudou architectura, mas no meio do curso resolveu procurar trabalho. Como resultado, acceitou apparecer
numa
companhia ".tock", em Massachussets.
Começou como desenhista de scenarios, mas em breve passou a actor e
fez bôa carreira na Broadway antes de
tentar Hollywood.
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RUSSELL

em

UA

simples, modesta
Cidadella", ha de recordal-a
maravilha o seu papel
e ingênua, sncarnando á
a que a Fortune
de esposa de medico pobre,
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não quer sorrir...
bem differenMas aqui está outra Rosalind,
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te d'aquella. Na vida real, a mulherzinha do medico

pobre

uma

joven

se transfigura,

e é, tal como aqui,

de alto bom-gosto,

elegante e dis-

tincta, que sabe exercer sobre os homens fasci(ação e dominio, e utilisar essa arma de seducção
e conquista -noderna, que é o cigarro...
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na maravilhosamente. Charlotte Greenwood está mais
engraçada e agradável do que
nunca, como a robusta titíò de
Betty. J. Carrol Naish tantas
vezes villão e Chris-Pin Martin, formam um sympathico e
humorístico par de servidores
"hacienda" de
Stepehnson.
na
CARMEN MIRANDA, FAMOSA CANTORA BRASILEIRA,
FAZ SUA ESTRÊA NOS
FILMS AMERICANOS
COMO UMA PERSONAUVOCÊ NÃO
DADE
QUE
CEDO
ESQUECERÁ TÃO
Na verdade, o film todo é
mesmo inesquecivel.
THE PHILADELPHIA STO"Estrella" —
RY (M. G. M.)
"sophisticated"
Esta comedia
"rise intelligente, o bastante
que" para causar sensação,
deve ser tão grande successo
como a peça original de Philip
CARMEN EM "DOWN ARGENTINE WAY" DA
T. C.-FOX.
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(Segundo a critica do
PHOTOPLAY)
DOWN ARGENTINE WAY (20th Century Fox)— "Estrella".
Hollywood adere a
campanha de amisade do Tio Sam com
nossos visinhos latinoamericanos. O resul• tado é algo
que todos nas duas Americas, devem olhar com
Am4mW m^ÊK^^^B ER^nBk/?-y ^.flBflflW
W
carinho. Por exemplo,
ha musica-musica. maravilhosa e seductora,
no melhor estylo e rythmo de rumba; dansa
como você nunca viu
antes;
uma' historia
que apesar de não
ser muito importante,
cresce para'' um "climax" alegre e satis"glafactorio.
Ha
mour". Ha bom huROBERT PRESTON,
DOmor.
Ha
colorido.
ROTHY
LAMOUR
E
Betty Grable volta,
EM
depois de seu triumS^fOSTER
MOON OVER
BURMA"
°A PARAMOUNT.
pho na Broadway em
"Du
Barry Was A
Lady" — para dansar e apresentar roupas deslumbrantes
num corpo ainda
mais deslumbrante.
O romance desempenha a sua parte
quando
Betty encontra Don Ameche, filho de um rico fazendeiro arqentino (Henry Stephenson)
que possue
o cavallo mais veloz do mundo, mas se recusa a
deixal-o correr por causa de uma velha tragédia
no prado. Betty afinal persuade Ameche a fazer o
cavallo correr, secretamente, e no fim tudo termiCINEARTE

*^%3flflflflflflflflB.
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Barry, que tornou Katharine Hepburn um, J I
urna das fai
•1
j
d
111
voritas da
Broadway.
Hepburn, esposa
divorc' 1
de Cary Grant, está para se casar com
John HH
ward e sua familia ultra-selecta (mamãe
Mary Ni
papae John Halliday, irmãsinha Virginia Weidler) -1
contra a publicidade. Entretanto, Carv Pm i,
M
m troca do
•i
.
i_j íiy'
silencio concernente a Halliday
e uma certa d
T
na bonita, promette ao editor de uma revista
vfl
a
entrada
de
um
que,conseguirá
repórter e
plioto^
»
no
dia do casamento. Logo
pho,
o
reporterT
que
my Stewart e a photographa Ruth Hussev
ch^^'"'Oânfa
I 1.11
i»
^-\
/
o \\ plot
se complica.
Quando Hepburn bebe rnuil
"champagne",
na véspera do casamento
e vae Ji
dar na piscina com Jimmy, tarde da
noite - e|]
não consegue se recordar (no dia seguinte)
se o se*
comportamento foi inteiramente virtuoso.
0 cas L
que quando John Howard descobre a historia
ei
pensa o peor... o que precipita uma briga sntre
aJ
bos... e o que nos faz comprehender
que o noivo serl
uma surpresa. Tudo isso
pôde lembrar outras historiai
cinematographicas, mas é tal a "verve"
do dlaloql
o bom humor das situações, a excellencia
de ioda]
as "performances",
o
film
é algo para ser viste
que
MOUNTED POLICE (ParamoJ
^NORTHWEST
uEstrelía"
—
— Quando Ronnie Logan
(Robert Presf
ton) é victima dos encantos de Louvette Corbeaí
(Paulette Goddard) seus collegas da Policia MontadL
do Canadá são atacados numa terrível emboscada!
Este é o choque no conflicto romântico entre Dust
Rivers e Sargento Bret (Gary Cooper e Preston Fos]
ter) pela affeição da irmã de Ronnie, April
(Madelei
ne CarroII). O film não é tão complicado como
parei
ce, mas é épico no seu desenvolvimento, sério e amari
go no tratamento. Para comedia, ha a rivalidade cor]
dial entre Akim Tamiroff e Lynne Overman;
para vil»
lania, George Bancroft e
para. o bom e antiquada
"hokum",
Walter Hamden como o índio, Big Bearj
Cecil B. De Mille contou a historia numa constante or]
gia de côr, algumas vezes sanguinária. Em geral, a representação é no gênero dos films de oeste. Gary]
"Texas RanCooper parece r„uito
persuasivo como
ger ¦, se bem que Preston Foster apresente uma sincera e esforçada "performance" como seu rival.]
Paulette Goddard faz a
pequena mestiça, na melhor
tradição dos melodramas das florestas eanadenses.
Ella cerra os dentes e fala entre elles
para provar sua
intensidade. Todo o film
pende, definitivamente, para]
ANATOLE LITVAK DIRIGE UCITY FOR
CONQUEST" DA WARNER, COM JAMES
CAGNEY E ANN SHERIDAN.
as^âftí^ííi-í
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offerece muita diversão se você
fheatral, mas
fortes.
drama em doses
p
— "EstrelBURMA
(Paramount)
MOON OVER
a Paramount leva Dorothy Lamour
.1'a k| D^kprl
stefilm turista,
muito com
não se impressiona
<^
l
•
i Burma. Kooen Preston,
j
Foster, seu companheiro de caPreston
I Entretanto,
-,ob 5ua protecção e os três marcham para
bma,a
nas selvas. Quando Albert Basserman,
genera1
uartel
%madeiraes, protesta contra a
proprietário de
°
no acampamento, Foster lhe diz
ça de ume: mulher
P li
isso causa complicai sua esposa. Naturalmente,
f mas Dorothy conquista a sympathia de Basserman
de uma cobra. E mesmo o sondo o salva da mordida
em breve está preso aos encanmbatico Robert Preston
tristeza de Foster. Preston Foster
IsdeDot, para grande
Preston é muito sympathico. Albert
está exceüente. Robert
Basserman é magnífico.
— "Estrella" — OuPARADE
(Universal)
SPRING
tro triumpho para uma carreira já fabulosa ! Este film nos
i j
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-m°rte ~ atravez s«na, de

aérea, torpedeamento de
J^9«Çío
0S' ate a capitulação
da França.
\, os
momentos sérios, você
encon| ««w encantadora
historia de amor
¦ amb|ente emocionante.
Um tanto
•"5°. "»«
decididamente u
ma aventuXl\-
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de tal encanto,
dá uma Deanna Durbin
causar o mesque apequena poderia
uma só nota.
mo se não quizesse cantar
não seja um dos
Não que o seu cantar
da peencantos dessa deliciosa historia
húngara que vae a
quena camponeza
usorte"
que
Vienna e ahi (guiada pela
ella tirou na feira de amostras) acha
Iglamour", aventura, romance — tudo
oque o coração de uma pequena pode
desejar. Importantes na historia são
Robert Cummings, o elegante musico
de Deanna—
que conquista o coração"performance"
e Szoke S. Szakal, cuja
como o bondoso padeiro que proteje a
pequena, roubaria o film de uma esIreia menos importante. Anne Gwynne
também tem um bom papel, como a
ajudante do padeiro que ensina a
Deanna um pouco dos segredos da ei(Jade. Você gostará das 3 canções do
'\
"When
% Foolish But lt's Fun",
April Sings" e uWaltzing
in The
Clouds", particularmente
a
ultima.
Você lambem ficará encantado com
Deanna cantando o uDanubio Azul",
"ma adaptação dà. immortal valsa de
wauss. Aliás, você ficará encantado
cw o film inteiro.
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ARISE MY LOVE
(Paramount) —
Estrella" - 0 chronista
teve a senJJÍP que este film é actual como o
m de hontem. O que quer dizer
que
es+á â altura do momento
.e
e é emoMaterial cinematico, interpreJ'0nante
com perfeição
por Claudette ColJd°
"climaxes"
W.eRaV Milland. Ha
de
Pr,nc'P;o ao fim, desde
o momento em
jornalista americana (ClauJj^ioven
ette) salva o
aviador americano
(Ray)
• «ma
prisão hespanhola e uma sen-
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LILUAN CORNELL E BASIL RATHBONE
"RHYTHM
EM
ON ÍHE RIVER" DA
PARAMOUNT.
caminhão, por sua namorada de infância, Ann
Shendan, obriga-o a tornar-se um pugilista e
conquistar o successo necessário para garantir >eu amor. Mas Ann, ambiciosa pela prose
pria carreira de dansarina, deixa-o para
tornar a companheira do dansarino Anthony
Quinn. Ambos encontram successo nos campos escolhidos, mas desillusão é o preço que
novato que se
pagam. Arthur Kennedy, um
revela material para o estrellato, neste seu
compositor irprimeiro papel, como o jovem
mãç de Cagney, escreve a symphonia de New
York e eventualmente a executa como mãestro, no Carnegie Hall, numa seqüência emocionante. Elia Kazan, outro novato, é também
"gangster" amium successo notável como o
oo cuja vingança pelo fracasso de Cagney,
resulta na própria morte.
(Termina no fim do numero).
;í^sshbí R^ÇRH^^fSíí JFí^MK&2aB"aHrc>Val
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RAY MILLAND E CLAUDETTE
*ARISE MY
COLBERT EM
LOVE" DA PARAMOUNT. AO
DEANNA E ROBERT
LADO,
UPARADA DA
CUMMINGS EM
PRIMAVERA" DA UNIVERSAL
ra cinematographica
respiração.

de tirar a

CITY FOR CONQUEST (War"Estrella" — Esta
ner Bros.) —
dramática historia da luta de 3
pessoas para vencer, da pobreza ao successo, em New Yorlc^
é tão grandiosa no seu intuito,
tão cheia de pequenos incidentes, que divertirá e agradará a
vocês todos. O amor de James
uchauffeur" de
Cagney, jovem
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NO
RATHBONE
6ASIL
"CONTRASTES
FILM EXHIBIDO NO RIO DA VIDA" - DA STOLL, DE LONDRES, 1921.
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Scena de A FILHA DO PHAROLEIRO, da Nordisk, um dos films
que fizeram a fortuna do laudoso Staffa, no Parisiense. Ao
lado: — Lubitsch antes de diriem comédias.
9lr trabalhou
vemos em "Hahn im
Aqui
Korbe
com Kathe Dorsch.
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EMIL JANNINGS NUM DE SEUS FILMS INESQUE"STIER, VON
OLIVEIRA"
CÍVEIS: (CHACAL
AMOROSO), COM HANNA RALPH. FAZIA UM
GENERAL DE NAPOLEÃO E O FILM PASSOU
NO PALAIS... V
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Os u4 DIABOS" do film do
mesmo nome, da Dansk-Film,
um dos grandes successos do
cinema dinamarquez. Como vae
loncje este tempo !
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ACREDITEM OU NÃO. ESTA É A SCENA FINAL,
DA MORTE DE CATHY NOS BRAÇOS DE HEATHCLIFF EM >VWUTHERING HEIGHTS", NUM ANTIGO
FILM INGLEZ, DE 1920, DA IDEAL-FILM, PRIMEIRA
VERSÃO DO ROMANCE DE EMILY BRONTE, QUE
NO CINEMA FALADO DEU FAMA A LAURENCE
OLIVIER. AO LADO: — SCENA DE "JOANNA
D'ARC", DE CECIL B. DE MILLE, COM GERALDINE FARRAR. VE-SE RAYMOND HATTON NO REI
CARLOS VII E SEU CONSELHEIRO LA ÍREMOUILLE...
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A loura inglezinha Virginia Field (sem S no Field, por favor) apostou comsigo

mesma

que antes

dos

18 annos estaV i

ria em Hollywood. E estava I
Eis

como

aconteceu o caso.

Virginia chegou em

New

York com sua Ha, Auriol Lee, directora e produc.tora theatral,
afim de interpretar
"Victoria
Regina".

um papel ao lado

de Helen

Hayes

em

Emquanto esperava que a peça estreasse, Virginia gentilmente ajudou uma amiguinha a fazer um "test" cinematico,
em Long Island. E ella própria sahiu tão bem no "rest",
que a
20th Century Fox insistiu que desfizesse seu compromisso hSea-

«tJLfMmmmmi

K
¦

trai e corresse para o oeste, isto é, a Califórnia.
Deu-se isso ha 5 annos. Virginia filmou um
papelsinho em
"Mulheres
Enamoradas", um film cheio de estrellas e não foi
esquecida. Logo depois fez a creadinha em "Èloyds de Londres", e tão bem estava, que muita
gente esíueceu a formosura impeccavel de Madeleíne Carroll,
para lembrar a carinha
linda de Virginia Field.
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Hoje,

depois de um período de
pequenos papeis, films
sem grande interesse e uma serie de desillusões,
a ioven inglezinha está bem situada no cinema, com importan\es creações como a irmã de Vivien Leigh em "Waterloo Bridge", a "granfina" de "Dance", uGirls",
"Dance"
e a companheira de Paul Muni em "Hudson
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ganha ella mesma a sua vida.

nos, afim de se preparar
para o palco.
Depois de brilhar um
pouco nas rodas sociaes
de Vienna, estreou no
palco com a Cia. de
Max Reinhardt, ganhando a somma de 5
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Virgínia é independente e

Deixou uma selecta escola em Paris, aos 14 an-

WmwmmmWmmmw^

m tEmi wmWÊÊÊÊm&m&W^Mww-Êmm:á§>%^M:mmmY -i

13 ay //
Desde os 15 annos,
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AQUI AO
LADO, EM
"HUDSON'S
BAY" SEU
FILM COM
PAUL MUNI,
ONDE VIRGÍNIA
FAZ O PAPEL DE
NELL GWYNN.

shillings por semana.!
Mais

tarde,

entretanto,

foi

melhor

paga pelo seu trabalho

ao lado de Leslie
Howard, no palco londrino, em "This
Side
Idolatry".
Veio
"stoclc"

depois

um

longo

treino

em

Aí^^ÊÍ^^^W^^' "! ''¦'''',''iMÉSmr Àmmw^Bm *ÊJfcÊ**S&'

'i^í-^Jv^'

**''

•

pelas províncias inglezas e, finalmente, uma "tournée" de êxito com "The

Um

outras

Late Cristopher Bean".

em
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"Mr.

Solteíri-

nha, Virginia mora
I

praci
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numero
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tele-
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por 500 dollares...
pelo menos é o que ella
diz I Porque nenhuma pequena em Hollywood rentara obtel-o, pois sabe
que Richard está
xonadissimo por sua

E nas

apailoura

compatriota, e só tem olhos

horas vagas, Virginia modela"toilettes"
va
que faziam sen-

para ella. Virginia não compra muita roupa, mas não
hesita em gastar muito e ad"toilette"
quirir uma
que
dure muito tempo. E seus

sação.
A joven artista nasceu em
ondres a 4 de Novembro de 1917. Tem olhos azues e cabe
los louros. Estreou no cinema na Inglaterra, com o film "The
Lady Is Willing". Em Hollywood tem filmado muito,.sendo
que
"O
em
Homem do Guarda Chuva" teve sua caracterisação

dirá a ninguém

phone de Richard
Greene, nem mesmo
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com uma governante dinamarqueza que >
não

' /

Hollywood

amigos as vezes ficam can-
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mais original-. Seu
repertório inciue
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algumas aventuras de 'Charlie
Chan"

sados de vel-a sempre nos mesmos
vestidos! Oh, sim — e ha um detalhe original: Virginia gosta de vinagre
misturado com salada de fructas I
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Ben Turpin (o ultimo
comedia
esquerda) numa
Phyllis
da Keystcne, com
Haver, Chester Conklin
lado
e Louise Fazenda. Ao
seus últimos
e em baixou nos"Hollywood
• trabalhos: —
em desfile", com Chester
? Conklin, e "Marujos
improvisados".
Ben Turpin trabalhou
também com Carlito na
"Carmen ...
sua famosa

34
¦/

Helene Chadwick "Apanhal-os é que
custa", com Franklyn Farnum, na
Pathé, "Uma flor por uma canção",
com Tom Moore. e "Coca as minhas
costas !", com T. Roy Barnes, foram
alguns dos seus films inesqueciveis.

George Hackhatorne. Um de seus
últimos trabalhos foi em s\...e o
vento
levou".
.
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"As Amaionas". Ao
Em
"Os sete
lado: -- em
cysnes". Marguerite Clark
fei tantos films deliciosos!
"Prunella", "Branca de
"A caban*. do Pae
Neve",
"O
Thomas",
príncipe e o
mendigo" (fazendo o
duplo papel nestes dois

A scena fina
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principalmente,
"Therezinha", em
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celibatarios Percy
Marmont, Richard
Barthelmess e Jerome
Patrick odiavam as
mulheres e se apaixonavam
Marguerite
pela sua vizinha
Clark, a Therezinha...

W.
outra

¦ '_«^wí

últimos films) e,

«flr

Em

"home" em New-Orleans aNewQuando foi de seu
"descobridor",
por
York felicitar Adolph Zukor, seu
oceasião do seu jubileu de prata.
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NO
MIX.
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;¦-..;ff":Ò VENTO LEVOU (G. W. T. W) ~
Selznick — Metro — Producção de 1939. (Metro). — Raros films tiveram tão estrondosa
publicidade creando em torno tanta espectativa
— e raros films também corresponderam tão
justamente á mesma espectativa.
"...E o vento levou"
possue elementos
(elenco, realisação technica, emoção) para compensal-a e garantir o successo de bilheteria. Um
dos maiores esforços de producção em Hollywood (como "Cinearte" já especificou em vários
artigos) é o film mais longo já realisado (quasi
4 horas de projecção) e de facto era preciso ter
o valor que apresenta para não cansar e manter
sempre viva a emoção. Impossível analysal-o em
todos os seus aspectos numa simples critica.
Para resumir — a primeira parte, até o juramento de Scarlett O' Hara sobre a terra de Tara,
pareceu-nos mais real, mais impressionante e
grandioso da que a segunda com os dramas pessoaes das personagens (que poderiam ter acon-

MWKX3MI

tecido em qualquer parte e em qualquer cpoca)
"GWTW"
e os excessos de incidentes trágicos.
reproduz com fidelidade o livro tão popularisado
de Margaret Mitchell, em typos, ambientes, dialogos e situações. Apesar de tantos directores
influírem na realização ha muito credito para
Victor Fleming, o definitivo (o argumento, em
parte, é de sua especialidade). Tudo isso e mais
a photographia, o bellissimo colorido as moritagens, os artistas, a emoção pungente e brutal
nas scenas fortes, terna e suave nas scenas de"GWTW" como um film
licadas ¦— classificam
além das super-producções de linha.
Vivien Leigh, a fascinante Scarlett que temos traços perfeitos do papel, desde os olhos
transparentes de felino ao temperamento egoísta
e altivo — é o film todo! Está mais impressiva
e verdadeira no inicio, quando se identifica ao
drama do velho Sul ao destino de sua terra.
Clark Gable, insuperável Rhett Buttler. Olivia
de Havilland, maravilhosa e commovenre Melanié! Leslie Howard, Ashley um pouco enve-

v.w-.HMwrrrwiraiTCH^TVi-V.V "¦'.?'(í.-.f. —¦ ¦'..'-nnmpL*.-^rKn*r3am*rvt^xrj/HZrt*.*rnm>x>B*r'ix*w

mmWj^grmm

$mmÊ

'IsÊimÈí* <ssa -*9?S&1

H
Afltt
lhecido, mas correto. Ona Munson, uma das , n
'ores 1
s humana Belle Watling (o seu encontro no carro
é uma das scenas mais bonitas do fil
m Outros momentos 1
queciveis: o velho O' Hara falando á Scarlett sobie o signifj,
de Tara; os feridos na estação de Atlanta; a morte
dc
e o final com a silhueta de Scarlett...) Hattic Mc D • •
penda na velha Mammy. Butterfly Mc Queen, pittoresett
I
grinha Prissy Thomas Mitchell impressionante O' Hara Bi
O' Neili, Ann Rutherford, Evelyn Keyes, Laura fiope
M
Harry Davemport, Victor Jory, Oscar Polk, Alicia Rhett,
Ma/
Martin, Isabel Jewell, Carroll Nye e muitos outr os integra
elenco. — Cotação: — "EXCEPCIONAL".
^lltuirv

ti/v

AO SERVIÇOS DO TZAR (Au Service du Tzar) -1
— Producção de 1937. — (Pathé Palácio). — Urna
historia
espionagem na Rússia imperial, com Pierre Richard Wilm
Korène (que esteve presente a uma das sessões no Pathé)
Karl, Susy Prim e Junie Astor. "REGULAR".
ção: ORDEM A FOGO (The Marf
of Mesa City) — RKO Radio - p|
ção de 1939 — (Parisiense). — Ge
O' Brien e Virgínia Vale. — Cotaçãd
"FRACO".
SHERIFF TROVADOR (Honol
the West) — Universal — Producçãf
1939 — (Parisiense). — Bob Bakef
Cotação: — "FRACO".
A FAMÍLIA CARTER (Our Ni
bors — the Carters) — Paramoutí
Producção de 1939 — (Eldorado).Bainter e Frank Craven num dram
bre a vida de familia, feito com hol
tidade e sympathia. Geneviéve Tobi
Reginald Denny figuram. — Cotação!
"REGULAR".
ORGULHO DO TURF (Pridl
the Blue Grass) — Warner — Produf
de 1939 — (íris). — Edith Felloj
"
James Mc Callion. — Cotação: —
GULAR".
MERCADORES DO CRIME
role Fixer) — Paramount'— Produf
de 1940 — (íris). — William Henry,
— Cotaj
ginia Dale e Robert Paige.
- "REGULAR".
BAGAGEM SINISTRA (Opene|
Mistake) — Paramount — Producçãd
1940 _ (íris). — Charlie Rugglesl
Paige e Janice Logan. — Cotação:!
"REGULAR".
DETECTIVE PARTICULAR (j
vate Detective) -- Warner - Produf
de 1939 — (íris). — Jane Wyman e
"REGULAR"!
Foran. - Cotação: —
- 4
PISTA DE FOGO (Guns
Trail) - Monogram - Producção!
- a
1938 _ (íris). — Jack Randail"FRACO".
ção: —
O PEQUENO GANGSTER (Gjj
ter's Boy) — Monogram — Ffoducçao
1938 — (íris). - Jackie Cooper e M
"REGULAJ
Warwick. — Cotação: VISÕES DAS PLANÍCIES 0
of RaimboVs End) - Monogrtflji

**°" *—'—w—a—aBWg*w mmmmummmwm ii.m.MtiiLwir-.»»...»^
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COM A NOITE (They Carne by Night) ' fHEGARAM
- Producção de 1940. — Will Fyffe e Phillis
F _ (íris)
- Cotação: - "REGULAR".
inglezalvert Fto
Repórter) — Monogram
0 ki DOS REPÓRTERES (Star
de 1939 — (íris). — Warren Hull e Marsha Hunt.
Producção "REGULAR".
«Io:
0 DRAMA DO QUARTO N.n 18 (The Patient in Room 18)
— Patric Knowles e Ann Sheridan. — Co^/arner__ (íris).
_ «REGULAR".
^o:
EU SOU UM CRIMINOSO (I Am a Criminal) — Mono~ iohn Carro11 e KaY Linaker. — Cotação: —
gram- (lris)"FRACO".
A PATRULHA DO CÉO (Tailspin Tommy) — Monogram
-Producção de 1939 — (íris). — Film divido em quatro epi"O avião mysterioso"
"Piloto
te(Mystery Plane),
sodios: "A Patrulha
nocturna (Sky Patrol) e
erário CStpnt Pilot),
"Escoteiros do ar" (Danger Flight), com John Trent no
prota"FRACO".
—
-Cotação:
gonista.
UMA INGÊNUA DA ROÇA (The Farmer's Daughter) —
Paramount— Producção de 1940 — (íris). — Martha Raye e
"REGULAR".
Charlie Ruggles. - Cotação: —
AVISO SINISTRO (Invisible Menace) — Warner — Producção de 1937. — (Odeon). — Um dos peores films de Boris
Karloff. Desinteressante e velho. — Cotação: — "FRACO".
CONSPIRADORES (Conspiracy) — RKO Radio — Producção de 1939 — (Parisiense). — Allan Lane e Linda Hayes.
-Cotação:- "FRACO".
TUDO NO GELO (Everything On Ice) - RKO Radio Producção de 1939 — (Parisiense). — Irene Dare, Edgar Kennedy e Eric Linder. — Cotação: — "REGULAR".

/ st £0/^3.
— corrigindo e não
escondendo, apenas, as
imperfeições da sua pelle
"QORQUE

tem pequenas imperJ- feições no rosto, a Sra. recorre
a tratamentos difficeis para occultal-as, forçando assim o seu "typo"
de belleza e aggravando ainda
mais esses pequenos defeitos. O
certo e mais fácil é a Sra. usar
Leite de Colônia, para corrigir de
uma vez as imperfeições da cutis
e não encobril-as todos os dias.
Leite de Colônia é um tônico que
protege a cutis e aviva a formosura feminina, dando-lhe o encãnto natural da sua graça. Leite
de Colônia limpa, alveja e amacia a sua pelle, removendo sardas,
manchas, cravos, espinhas e rugas, e servindo também como um
esplendido fixador do pó de arroz.

A LEGIÃO DOS RENEGADOS (Legion of the Lawless) RKO Radio — Producção de 1939. — George O' Brien e Virgínia
Vale.-Cotação: - "REGULAR".
OREI DOS GANSTERS (Big Town Tzar) — Universal Producção de 1939. — Mais "gangsters". E a curiosidade de apresentar na tela q famoso Ed Sullivan. E' só... isto é, o film tem
ainda direcção de Arthur Lubin e interpretação de Tom Brown,
Barton Mc Lane, Eve Arden, Frank Jenks, Walter King e outros
nomes sem interesse. — Cotação: — "FRACO".
FILHOS ROUBADOS (Babies For Sale) — Columbia —
Producção de 1940. —- Rochelle Hudson,
que parece andar filmando ultimamente 2 fitinhas
por semana, na Columbia, interpreta com sentimento este drama que combate certas maternidades de clinica suspeita. Glenn Ford, uma nova figura, é o
galã.
Mlles Mander, Geórgia Caine, Isabel
Jewell, Helen Brow, John
"team",
Q* e muitos do segundo
figuram. — Cotação: —
"REGULAR".
0 PALÁCIO DAS GARGALHADAS
—
(Beware Spooks)
Columbia - Producção
de 1939 — (Olinda). — Edward Sedwick
"ao esqueceu o seu
tempo — e não dá folga aos "trucs" de "paseâo' nesta comedia
policial de Joe E. Brown num parque de
* MarY Carlise é a carinha bonita — Cotação: - "REGUIAR".
DESAFIANDO
O PERIGO (Risky Business) - Universal
Producção de 1939. Mais uma fitinha de "gangsters". Até
^
de taes films se torna monótono... George Murphy,
Registro
Francês Robinson, Eduardo Cianelli, Leon Ames,
^neaKent,6
^n ^ray interpretam este. — Cotação: —
"FRAfYV'
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MAL ASS0MBRADA (The House of Fear) ~

ProclucÇão de 1939. — Crime e mysterio num
grande
theatr \ \
roadway. Obedece aos
films do gênero, ma,s é curioso
m* na dire
'w^0 ° nome de
^oe May> °lue já teve tanta fama na
Europa
Gargan' Irene HerveY. Dorothy Arnold, Alan
Dir'Chart
' w'11'3"1
r Kin§' Robert Coote, El Brendel e outros figuram
pCot ação:
- "REGULAR",
15 — Xll
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"CHANCE"

DE

UM

DIRECTOR

(EIM)
contra sua vontade as
dirigir
de
cansado
Si,
historias idiotas que lhe são impostas, um artista se
revolta e pede material mais intelligente — elle é
considerado um rebelde, um máo elemento é o
achar
pobre director se vê em difficuldades para
trabalho.
Hoje, não se encontra mais um ricaço dispôsto a pôr um pequeno capital á disposição de um
"chance" de expresartista novo, que procura a,
sar sua arte, como foi o caso de tantos directores
do cinema silencioso. O dinheiro não circula mais
desse modo nos Estados Unidos e os directores
estão a mercê dos studios. Um Vidor ou um Sternberg não sahiriam mais da multidão anonyma,
hoje em dia. Salve algumas raras excepções, a industria do film se tornou muito commercial. Os
críticos deveriam dirigir suas flechas não sobre o
director, (que muito tempo antes de começar o
film comprehende, exactamente, qual o resultado
a ser obtido, apesar de seus maiores esforços) mas
sobre os productores que escolhem os scenarios e
os impõem a seus empregados.
CINEARTE
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O REGULADOR SIÁN é o melhor
remédio, que eu conheço, para todas
as doenças, próprias da mulher, como
sejam as regras dolorosas, escassas ou
excessivas

-91 _f
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(Continuação da pag. 3)

les. E agora, um pouco adeante, fica
a aldeia de Batoche. Dusty diz a
April que vae a Batoche procurar
Ronnie e fallar como essa perigosa
salvagem que anda com elle. Os
olhos de April enchem-se de lagrimas de gratidão. E quando Dusty
pergunta-lhe com ternura se acceita voltar com elle para o Texas, ella
responde:
— Se ainda quizer o que resta de
mim... irei!
Em Batoche, os Mestiços collocaram sua melhor arma de guerra, uma
espécie de metralhadora, no alto de
uma colina que domina o rio e grande parte da região. Nas margens, estão amarradas as canoas dos rebeldes e ao desembarcar, Dusty corta as
cordas que prendiam as embarcações.
Com gritos selvagens, os Mestiços
correm pára a praia, afim de salvar
os botes e aproveitando-se da confusão que reina, Dusty apodera-se de
um cavallo e um laço, dirigindo-se
para o morro onde os Mestiços installaram a sua espécie de metralhadora. Dusty laça a arma, arrasta-a
e desce o morro trazendo-a atraz de
si, perseguido aos gritos pelos rebeldes. Ao chegar perto do rio, Dusty
desvia o cavallo e larga o laço, deixando a arma rolar e cahir dentro
d'agua!
E agora com as tropas do Coronel
Irvine marchando em direcção a Batoche, com os índios a favor da Policia Montada, os chefes da rebelião
mortos ou capturados a poderosa arma de fogo, que era a esperança dos
CINEARTE

rebeldes, aestruida — os Mestiços se
dão por vencidos, fugindo em desordem.
Mas Dusty não descansa. Elle procura Ronnie e não o encontrando
em Batoche, segue sua pista, até uma
pequena povoação de Índios. Ahi,
numa choupana escura e miserável,
está o rapaz desanimado e cheio de
remofsós, odiando a si mesmo e odiand.) Louvette que está deitada a seu
lado — mas sem ter coragem de matal-a. Apesar de estar livre de não
ter os braços presos pelas cordas,
Ronnie ainda se considera captivo —
sua vergonha e sua desgraça continuam uma prisão para elle.
Mas chega Dusty... Louvette pula
como uma leoa para proteger seu
amado. Ella grita e ameaça Dusty.
Que elle se retire, senão... Ronnie
pertence a ella, Louvette, só a ella!
Dusty nem lhe dá attençâo e dirigindo-se ao
rapaz, começa a fallar.
Louvette fica em silencio e, de repente, sahe da choupana. Ella se encarregara desse americano!
Dusty senta-se ao lado de Ronnie e
continua falando, com calma e convicçao. Elle diz que todos, com exDR. UBALDO VEIGA

PELLE - SYPHILIS - VARIZES
4 &s 5 %, segundas, quartas
e sextas

DR. MOTTA GRANJA

Apparelho Digestivo — Hemorrhoidas
3 ás 5 y2, terças, quintas _ sabbados
Consultas populares: 20$000
OUVIDOR, 183-õ.c _ TEL.: 28-0901
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cepção de April o consideram um desertor... mas sua irmã julga que
elle esteja morto. Ella pensa que se
Ronnie estivesse vivo, voltaria ao
Forte, mesmo rastejando, para enfrentar seus accusadores.
— Porque você não é um covarde,
Ronnie! diz Dusty, frisando a negação. A phrase obtém o effeito desejado. De repente desapparece do
olhar do rapaz, aquella expressão de
desespero. Seu rosto se anima e elle
soluça. Ronnie voltará para enfrentar a situação como um homem!
Emquanto isto, Louvette confabuIa com um indio e combina que elle
esperará o cavalleiro branco, á sahida da povoação, e atirará sobre elle.
Ao voltar á cabana, Louvette percebe que o cavallo não está mais na
porta. Ella corre e ao abrir a porta,
deixa escapar um grito salvagem.
Não foi Dusty quem partiu no cavaiIo! Elle está na cabana e Ronnie cavalga neste instante em direcção á
armadilha que ella mesma preparou!
Como uma fúria, ella sahe a correr
pela floresta, esperando salval-o.
Mas é tarde demais. Ronnie está cahido na estrada com uma bala no
peito. E é ahi que Dusty, horrorisado, encontra os dois — a mestiça,
quasi louca, abraçada ao cadáver de
seu amante, entoando um canto seivagem...
Eis porque ao chegar a Batoche,
Dusty Rivers traz a seu lado na sella,
o cadáver de um Policia Montada.
Elle leva o corpo directamente ao local onde está reunida a commissão
15 - XII -1940
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de inquérito, destinada a julgar a
deserção de Ronnie Logan. Jim e
April também lá estão e emquanto a
joven enfermeira soluça sobre o corpo de seu irmão, Dusty conta uma
historia que é a glorificação do jovem policial. Elle conta como Ronnie Logan invadiu Batoche e como,
sósinho, combateu os Mestiços e atirou ao rio, a poderosa arma de guerra dos mesmos! Juizes e militares
cercam Dusty, fascinado pela narrativa e quando Dusty termina, todos
têm exclamações de enthusiasmo peIo heróico feito do mallogrado Logan.
Elle é agora encarado como um heroe
— e não como um desertor.
Todos — menos Jim Bret. Elle
comprehende o gesto de Dusty Rivers
e não pode contar sua profunda adnnração pelo homem que sabe men«r tão bem, em proveito de outro.
Apesar de falar de Ronnie, seus olhos
estão fixos em Dusty, quando diz com
humildade:
.~- Sinto ter feito máo juizo de um
nomem tão corajoso!
Oito dias mais tarde. Jim Bret ese^ viagem para o quartel
general
p «egina,
afim de entregar os dois
.7}
Prisioneiros. Piei e Corbeau. A companina fez acampamento
para pas**r a noite. Tod Mc
Duff amarra
bem os prisioneiros,
Jim e April esm Passeando pelos arredores. Dusty
também se afastou para um
^vers
passeio. Na tenda onde Cor^queno
G RÍGl estão amarrados, ° Pri_
meir

avista' de repente um facão
de oa
eãn^Ça.que alguem Passa por um rasCorbeau consegue apoderar
' "se daa'arma
e corta as cordas,
15" Xli -1940
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recusando-se porém a libertar Riel.
Elle sahe, cuidadosamente, e corre,
para a floresta. Mas não dá muitos
passos, sente-se. repentinamente
agarrado e ouve a voz de Dusty Rivers:
Passe de volta a minha faca,
mister! Estamos a caminho do Texas!
Sahindo da floresta, Dusty e seu
prisioneiro encontram Jim e April.
O rosto de Dusty fica rubro, por se
ver descoberto roubando o prisioneiro de Jim. Mas este finge nem notar
a presença de Corbeau Ao contrario
elle diz que deve pedir desculpas por
ter se apropriado de algo que Dusty
julgava ser seu! E de repente, aoDusty
cocomprhende: Jim refere-se
ração de April. Elle encara a jovem
enfermeira e comprehende a verdade: April sempre amou Jim e não
sabe oceultar esse amor.
Dusty também comprehende que
Jim está propositalmente não notando Corbeau, afim de que elle tenha
Teao menos o consolo de voltar ao
— e o
xas com sua missão cumprida
assassino preso.
Adeus Dusty! diz April com suavidade. Haverá sempre um pouco
de Texas em nossos corações.
Vamos, meu amor. — diz Jim.

ESTRÉAS

FUTURAS

(FIM)
Frank Craven interpreta um philosophcc
á acçao
que interrompe freqüentemente
o e&
torna o film lento, para interpretartypc>
de
- o mesmo
York
New
de
pirito
em Nossa O.dade .
papel que representou
47

LIQUIDO
"swing,"
a mais emo.
Uma seqüência de
cionante luta de box que você já viu na
tela e o concerta symphonico ¦— são alguns
dos grandes momentos que você guardará
na lembrança. James Cagney está soberbo
como o pugilista, dando facilmente o seu
melhor trabalho até hoje. E Ann Sheridan
prova que em verdadeira habilidade dra.
maüca, como a dansarina ambiciosa. A
bella direcção de Anatole Litvak em todas
as cenas, é responsável por muito do vigor e poder do film.

O galã do momento
(FIM)
Estava figurando na peça Divided By
Three, quando o agente Al Altman
convidou-o para fazer um test. James
já fizera um, quando apparecia na
peça Yellow Jack, mas o resultado do
Hollywood
mesmo fora desanimador.
"pescoço,
muito grande ;
respondeu :
orelhas, muito salientes".
O segundo test resultou melhor, e
James foi contractado pela Metro. Seu
primeiro trabalho foi num short de
Chie Sale, chamado Important News.
Em seguida, filmou, numa semana, um
pequeno papel em Entre a honra e a lei,
Logo depois,
film de Spencer Tracy.
deram-lhe o papei de irmão de Jeannette Mac Donald, em Rose Marie. E
assistindo ao film, sua velha amiga
Margaret Sullavan, descreveu-o como
uma combinação de Alfred Lunt, Gary
O resultado
Cooper e Leslie Howard.
desse elogio, foi que a Universal o pediu emprestado para trabalhar com
Este
Maggie, em Aviemos outra vez.
film valorisou-o e depois de outro papelzinho em Garota do Interior, teve
a parte principal, em Speed, cujo titulo
CINEARTE

—qggg

brasileiro, não nos recordamos no momento.
Novos papeis pequenos, em
Ciúmes, com Jean Harlow e Mulher
Sublime, com Joan Crawford, levaram-no ao de galã de Eleanor Powell, em
Nasci para dansar.
James Stewart
aproveitou a grande chance e d'ahi em
deante estava feita sua carreira : A
Comedia dos Accusados, com Myrna
Loy, Sétimo Céu, com Simone Simon,
Ingratidão, com Walter Huston, O UlHino Gangster, com Ed. G. Robinson,
O Ultimo Beijo, -com Margaret Sullavan, Que papae não saiba, com Ginger
Rogers, Do mundo nada se leva, com
Jean Arthur, Folia no gelo, com Joan
Crawford, Nascidos para Casar, com
Carole Lombard, Este mundo maravilhoso, com Claudette Colbert, A mulher
faz o homem, com Jean Arthur, Atire
a primeira pedra, com Marlene Dietrich,
The Shop Around The Comer, com Margaret Sullavan e de novo com Maggie,
The Mortal Storm.
No Time For Comedy, com Rosalind Russell, The PMladelphia Story, com Katharine Hepburn, são os mais modernos.
James vive com dois amigos solteiros num bungalow, em Brentwood.
Confessa que se preoccupa demais com
pequenos detalhes de sua carreira.
Gosta de nadar, de jogar tennis e de
andar a cavallo — mas diz que é
pessimo em todos estes sports.
fi photographo amador e sua grande paixão é
a aviação,
fi bom piloto e gosta de
voar — mas o studio tem opinião contraria.
Guia seu próprio carro.
Veste-se com simplicidade, preferindo
a
côr castanha.
Já foi escoteiro, mas
nunca supportou vestir o uniforme —
as calças eram muito curtas
para suas ,
pernas compridas.
Diz que nada tem
de emocionante em seu
pàaaaao.
E
attribue á sorte todo o seu êxito.
James nasceu a 20 de Maio, em
Indiana, Estado de Pennsylvania.
Seu
Alexander
pae,
Stewart,
serviu
na
guerra de 14, como capitão.
James
estudou na Mercerberg Prep School
e
esteve, mais tarde, na Universidade
de
Pnnceton.

do o dia todo sentada, tente
não iJ
elevado,. Subir algumas escadarias
p ,',,*, cío$
j
i.
r.
urn
mais naturaes
e

Este livro ensina a fazer,
na própria casa, os tratamentos de belleza mais
úteis e proveitosos. Traz
os processos feitos peIo medico especialista
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das fazem em benéfico desse
figado
sado ! Mas não se esqueça de
parar em
da andar, respirar profundamente —
«
cansai !

na sua Clinica de Belleza da
RUA MÉXICO, 98-3.o and.
Rio de Janeiro
Preço: 8$ pelo correio ou nas liTrariaT!
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Augmente, fortifique
e diminua o busto
com os productos
á base de
HORMÔNIOS.

papelzinho na Universal,
num film de Char
"His
ley Ruggles.
Exciting Night." D<>"
pois, resolvi dar um pulo á New York"
pa-ra ver algumas peças novas e sacudir
a inércia que se apoderara de mim.
QLlan
Para desenvolver e fortifica.- use o n. 1
do voltei a Hollywood, encontrei
Para diminuir use o n. 2. Resultados rápidos.
a cidadí
Grátis: Peça informes á Caixa Postal 3.871 - Rio
agitada, á procura de uma interprete
para
a Beilc Watling de "E o vento
Nome
levcir
Com
o
resto
do."cast"
escolhido,
Rua
só
tava Belle. Eu não tinha lido o livro fal
Ou
Cidade Estado.
vira dizer, vagamente, que Belle
Watlinq
era uma mulher de vida suspeita ~
0
que certamente, não e.a da minha contai
Nao liguei ao assumplo e costumava
^sar os
week.ends" com meus bons pas
arai
gos, Merin Cooper e sua esposa Doroty
Jordan, na casa que elles possuem na
praia, O mallogrado Sidney Howard, seç
(FIM)
k,
narista de "E o venfo levou," também
es
tava presente e lançou a idéa de
delles em seus'' negócios ou
passar
profissões. A peso tempo com o jogo de escolher inter
soa normal podo- utilisar sua rotina diária
para
pretes para o celebre film.
cultura physice de maneira simples e
pratica.
Nem, Cooper, nem Dòrotthy, nem S.idl
Quando andar, veja que a marcha não
ney jamais pensaram em mim
seja apenas um movimento descuidado. Tiro
para Belle.
Eu
ouvia
dizer
delia um exercício. Sacuda as
que umas
"test" 50 ou 60 artispernas dos
tas
tinham
feito
já
quadris para a frente em linha recta, deipara o papel.
E
assim,
meu
agente
xandV) frouxos os tornozellos
quando
me telephonou,
quando andar.
certo
dia,
dizendo
Faça o passeio valer, andando com energiaque fosse ao studio de
Selznick,
afim
de discutir o papel com 'Ào
Outros conselhos de Kline :
produetor. eu achei graça. E respondi
— Quando subir escadas,
nao o faça
ora, para que perder tempo ? " Mas meu
com^ preguiça ou desleixo. Seja Carole Lomagente insistiu e com muito má vontade,
barc e faça uma entrada radiosa.
Quando
eu obedeci. Falei com David c elle me
varrer o chão, segure a vassoura em movidisse ;- "assim como está, não
mentos longos graciosos como o faz Ida Luposso fa.
zer a menor idéa de seu typo
para o pa.
pino, o que aperfeiçoará seus hombros e
se
ao
pel...
menos
puzesse uma cahel
braços. Se tiver
que apanhar alguma cousa
leira e os vestidos da época..."
no chão, não se deixe cahir com
desleixo.
Mais descrente ainda, fui ao
Dobre oô joelhos, mantendo-se na
guarda,
roupa do studio. Quando entrei, as
planta dos
pe.
pés come Claudette Colbert o faria. Se é
me
olharam
quenas
com uma cara que di.
secretaria
ou funecionaria publica,
2ia:
passanainda outra?...
Puzeram.me uma
cabelleára
postiça. E
no mesmo momento eu
"que
senti
era uma
creatura
differente.
A cabelleira ruiva c
todo o segredo da
personagem de Belle
Watling! Ella trans.
Wm A\
wflMwS
Hfl. ^^^*flfl? m™^ /
formou todas as minhas feições dando ao
r Ar
-J**"\\jf wSBftHí
flSCüttEP" ma £5
SaSmmk.
mlÉam, B**tH, MB 539
meu rosto, uma ex.
pressão completamerite
Mudou.me
nova!
S
tão completamente que
¦ms mm
«
amms
s
s
S S
meus melhores amigos
¦ fi
2 S
mm
não me reconheceri.
am, como não me re.
~*
1"5 £? 53
«K
\ " "V
iBBS
55
£5
^3 """
IS WW
mMmmVÊ mWW
conheceram no film.
mudei
onde
também
de voz.
"E
foi tudo assim,
instantâneo! Como um
relâmpago. As peque,
nas do guarda.roupa»
"make.
os rapazes do
** uf" ficaram olhando
9^A
W\ ik fl ¦ ¦bflfl \m\ Zm A WmmYmmlwJffi^ffi^
para mim, de bocca
aberta —- porque não
estavam mais me vendo. tinham deante deiles Bella Watling. Ves.
C í X E A R T E
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No capitulo Profanação, proíúbe~se,
terminantemente, o uso de palavras religiosas ou referencias á religiões, a nâo
'¦'Vi/A'-1 "'VA \ A A •.''>'•>¦,* ,"*'A''.|j
ser corn muita reverencia. Qualquer
expressão profana, de muita vulgaridade, é sempre prohibida.
Sob o titulo Sentimentos Nacionaes,
Joseph Breen estabelece leis que recorPor
dam o seu treino diplomático.
exemplo : O uso da bandeira deve ser
sempre respeitoso. A. historia, instituições, personagens eminentes e cidadania
de outras nações, devem ser representaWÊ
das com delicadeza e conveniência.
Bi 1 VIIbÍIS
II1J.1I11JF1
,--:¦ llfl
"Patentex"
Afim de não offender pessoas, nações
é um antiseptico
'í'?Aií>Mjjíi
le
orpoderoso preservativo das ou instituições e ainda, de seguir asBreen
infecções, preferido pelas se- dens do Production Gode, Joseph
nhoras devido á sua absoluta está em constantes apuros no que se
refere a villões de films. Por exemplo :
SEGURANÇA.
Em massa transparente, sem o México protestará contra um villão
mexicano ; a Itália não receberá um
gordura.
film com villão italiano ; as instituições
folhetos
explicativos
Peçam
|§j_!___H_lf
protestarão se o bandido fôr um
á C. Postal 833, Rio de Janeiro. médicas
medico e milhares de pessoas processarão um studio, se o villão tiver o mesmo
nome que elles !
Certa vez, desesperado, sem encontrar
solução, Walter Wanger resolveu apresentar como villão de seu film, um prom*2_db_
duetor cinematographica. Foi em "Aswood, para aprender como os films são
sim é Hollywood", com Joan Blondell e
obrigados a um comportamento virtuoso,
Joseph Breen approLeslie Howard.
livro
é preciso conheceder um pequeno
Momenvou, com um sorriso esperto.
"E
o vento levou," Ona in_
Depois de
Tem apenas 8 paginas e
de Breen.
tos depois. 5 famosos produetores teleEste
Universal,
ligeira
na
fitinha
Code.
uma
terpretou
chama-se The Production
phonaram, furiosos : Não é direito apre"Legion
of Lost Fieyrs" (eu tinha gasto
Dorít das boas maneiras . cinematicas
sentar-nos dessa maneira ! Que pensará
mais.
bom
todo meu dinheiro e precisava
um
productor
ganhar
ordena tudo o que
o publico de nós t Num caso desse, Jo"Scandal
Sheet
depois
diz a estrella, e
deve incluir ou excluir de suas dispenseph Breen explicará :
"O
tra>hi_
na Columbia com Itto Kruger:
diosas super-producções.
— Nosso escriptorio nem sempre pôde
na Universal, com Vic Mc Laglen.
dor""Wagon
lei,
ena
No capitulo, Crimes contra
se proecupar com o que o publico pensa.
Westward" na Republic, com
E
A
:
Breenismos
seguintes
contra-se os
Recebo quasi 200 cartas por dia, dizendo
Chester Morris. E assim como conquistou
technica do crime deve ser apresentada
o que. devo incluir e o que devo retirar
o papel de. Belle, vencendo innumeras oü
de uma maneira que não inspire imitados films. A única maneira de agradar
trás candidatas, Ona Munson obteve o pa.
ser
devem
não
Crimes brutaes
ção.
a todos e continuar com o villão no
de
Lorelei
radio
de
no
pel
programma
"Big
apresentados em detalhes. A vingança,
film, é apresental-o branco, nascido
Town," com Eddie Robinson, ven
ser
deve
não
jusnos tempos modernos,
americano, sem emprego, sem filiações
cendo 28 rivaes, quasi todas famosas.
ti ficada.
politicas, sociaes, religiosas ou indusShirley Ross, Helen Mack, Francês Dee,
Sob o titulo Sex, ha numerosas prohiO que não nos deixa grande
friaes.
loan Blondell estavam entre as que fize.
:
bicões. Num paragrapho, por exemplo
campo de escolha, a não ser o Pato
ram provas para o papel. E quando os
Scenas de paixão não devem ser apreDonald !
tests" foram mandados para New York,
sentadas quando não forem essènciaes
Uma vez por semana, acompanhado
cada qual com um numero e sem o nome
Beijos e seyxsualidade em
ao enredo.
dos auxiliares, Breen lança o seu olhar
das estrellas, Ona Munson foi unanime
excesso, abraços sensuaes, poses e attirigoroso aos produetos filmicos dos stumente escolhida.
tudes suggestivas não devem ser mosdios. Numa das mãos, elle tem um li~ Pretendo assignar contracto fixo
"freo
Outro paragrapho estabelece :
tradas.
vro de notas, onde faz importantes an(disse Ona em conclusão) Quero ser
Lancemos um olhar a essas
Scducção ou rapto não devem ser mais
notações.
lance," Quero fazer papeis característicos.
do que suggeridos . . . è, jamais, serão
notinhas typicas e históricas :
Provavelmente, passarei por Hollywood
assumpto próprio para uma comedia. O
Para: Mr. Jack Warner. Re-Robin
como a actriz menos conhecida. Porque
thema de escravas brancas não deve ser
não quer0 interpretar papeis bonzinhos,
Receio que a censura politica,
Hood.
rafiles não estimulam minha imaginação.
no mundo inteiro, desapprove a acção
focalisado. Relações sexuaes entre
Quero fazer papeis que me dêm a "chance"
de Errol Flynn como Robin Hood, dando
ças branca e negra é prohibido. Scenas
exactas do nascimento de uma creança,
de trabalhar realmente, de crear algo no
um tapa no estômago do sheriff.
Órgãos
meu espirito e de represental.os com ale.
Para: Mr. Louis Mayer. Re-Piloto
jamais-devem ser apresentadas.
ser
sexuaes das creanças nunca devem,
9"a e prazer.
dc Provas. Tenha cuidado com os tra¦:' mostrados
cama na scena
11
jes de Gable, deitado na
O Sr. sabe, naturalmente, que o
376.
homens em
publico desapproa scenas de
Deve ser eliminada a
2a. EDIÇÃO
trajes menores.
scena 484, de Myrna Loy passando perfume atraz das orelhas. É favor, tamna
bem, retirar a palavra floozy
(FIM)
scena 36."
Não ha scena condemnada que escape
codificação do detalhe em
Nem palaá vista infallivel de Breen
que Errol
^ynn dava uma
em Bette Davra mais pesada escapa ao seu ouvido.
palmada
Vls numa scena de Elizabeth e Essex.
Em Eu soube amar, você deve lembraExemplo de uma photographia de pu-se que Bette Davis tinha uma filha iloücidade censurada : Maureen 0'Hara
Breen e seus auxiliares não
legitima.
e Lucille Bali dansando
em Dance Girl,
se incommodaram com isso. Mas, tamDance, com as
bem, não permittiram que o film focaliapparecendo além
pernas
das meias
sasse muita attenção sobre o facto.
pretas. Mais tarde, a photo
eve ° °kay dè Breen,
— Continue com o film, avisou Breen
as pernas
quando
s àllas artistas foram retocadas de
a Warner, mas deixe de lado o ponto
166-Rio
Ouvidor
R.
Preto, afim de combinar com as meias.
LIVRARIA ALVES
primordial.
Para apreciar a censura em HollyCINEARTE
49
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com os enchimentos
.-to da época,
'<8tT.
de Da.
voltei ao escriptor.0
nf fTXk Emquanto eu estava me pre
E
vid ^
SidnP Howard chegara.
Pj',, entrei, os dois olharam um para
Sm ^"é ella!"
Kol
° °Z
de todo o caso
o "«is engraçado
á Belle e quanao
p Piles se referiam
"não tinham a menor
\q
h arito
eu„ nao me tinham reco
j;qu°effl9rera'
dia, 6 artistas
Sido'" N'aquelle mesmo
f 1 VpStido as mesmas roupas e tinham
de David. El...
Jo -rtptorio
fido
•nem sabia mais distinguir qual deilas
^
eu
era"Bem
outro sorn.
(continua Ona com
fazer
e assim foi. Selznick nem quiz insisti.
«,) "test"
J
para o papel. Mas eu
fui para casa e li
Em primeiro logar,
'Gone With The Wind" da primeira a
comer.
ultima pagina, sem parar nem para
apenas para dormir algumas horas. Quan.
do terminei, quando fiquei conhecendo per..
de Belle. eu disse
feitamente o' caracter
"Que
tola! Se'eu tivesse
a mim mesma:
antes o livro, eu teria- lutado para obter
o papel!" E no entanto, eu não lutara pelo
mas contra elle. Ahi, então, fiz o
papel,
"test"
que Selznick desejava. E depois in.
terpretei o papel ~ e só poderia interpre
(ar Belle como a creatura mais humana de
todo o livro."
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Exigências
ensura
e Hollywood Sã maternidade

Conselhos e sugestões
paia futuras mães

to!, iroí

to de Moraes

PBEÇO 12S00O

Em Juarez, havia um shot mostrando •
Os dois últimos films de Joan CrawChegou o grande dia e Joel fiCOu o
o rosto a Maximiliano, interpretado por
Rebeldes
Almas
e
Susan
ford,
and God
minado. A secretaria de Miss Swaf
Brian Aherne, já morto. Breen protesforam prohibidos na Austrália. Não se
son telephonou avisando que
tou.
Disse que era de péssimo gosto.
os>
sabe ao certo a causa, provavelmente
valheiros
usariam
gravata
bran^'
E foi cortado.
o assumpto semi^religioso.
O Egypto • Joel não
imaginar
podia
o
Em Queridinho das Titias, foram corcondemnou uma scena, mostrando Jane
— e quando descobriu que er*
isto
tados muitos diálogos de sentido dúbio,
qUe e|
Withers, fugindo de um orphanato.
A
dizer
casaca,
luvas
queria
brancas !
trocados por Dick Powell e Ann Shericensura explicou. : Poderia estabelecer
cartola,
mais
alarmado ainda ficou
dan.
Mesmo numa corrida de autos,
um máo exemplo pana nossas garotas
Elle tinha apenas um smoking e beni
filmada, pela MGM, foram eliminadas
de escola. Dr Ahmed Bey, o director
batido! Naturalmente, não préten
varias palavras do speaker. Em Danda censura, também prohibiu British
Jia fazer papel feio nem se mostr"
sarina Russa, film de Zorina, Eddie AlAgent, film de Leslie Howard, declasem consideração. Tempo não
bert usava moedas falsas envez de nirando-o aberta propaganda communista.
h&l
via para encommendar ao alfaiate;
ckeis.
Breen não gostou e escreveu :
A Inglaterra, muito exigente em maim terno completo — e assim j0P<
Ê um detalhe de crime que poderia ser
teria de diálogos, mudou as palavras O
telephonou a Gloria, dizendo que ,es
facilmente imitado.
Corte.
destino que alguns chamam peor do que
Num retava dbentè. E já que falíamos no ascente film de Selznick, os Índios appaa morte — num íilm de Leslie Howard
reciam com o umbigo á mostra ; Breen
sumpto, Joel nunca teve casaca e carl
• -para O destino qkc alguns chãinsistiu para que elles fossem vestidos.
tola, senão quando
mam.... Em Regimento Heróico, tiraum film exigiu?
Hoje, com a. Europa em guerra e o
ram fora uma oração dita iDor Pat
que se vestisse assim e o studio man-1
mercado europeu completamente fora de
dou fazer para elle.
0'Brien.
Um facto curioso na Inglacogitação, os productores de Hollywood
Depois
terra, é que permittenr qualquer scena
do semi-romance com ai
estão se concentrando em producções
de nudismo ou sex-.mas prohibem tudo
Swanson, Joel sahiu muito tempo na
"
para a America do Sul. Joseph Breen
o que se. refere á crueldade com os anicompanhia de Constance Bennett
depois de estudar as predilecções do
mães.
"».
Parece que a segunda marqueza de Ia'
publico latino, avisou aos productores
O Japão foi semprVu maipr problema
Falaise não se
incommodou muito'
que
não apresentassem os sul-americanos
orientai para Hollywood --.e Joe JBreen..
com a. simplicidade de McCrea. Elcomo criminosos, nem themas de vioElles pAohibiífcm uma'comedia de Jack ,
_Ie.não' comprou automóvel de luxolencia em ambientes sul-americanos.
Benny, poro^|as. graçolas do actor '• nem traje de
gala — aliás não pode-'
Darryl Zanuck tentou isto com
eram, den^asií
ria mesmo vivendo somente com a
Quatro
-m-.
grosseiras para as pia- %
Homens e uma Prece — e o film foi
tC-as
jã"irainez>
metade do ordenado! O que comprou
O amor nasceu.
|;Emv.
hibido em vários paizes da Americaproma*
do odió.
do
foi uni Dodge de segunda.mão e hei-"
cocaram
Sul. ( No Brasil, elle foi exhibido). .'.'
todasô- |Bfoo;.'¦• ^I^6^^^^1^
pudessem suggerir . X chegou
~it '-«_¦ mWii'#:»erra
Çná^qúe
Ha dois annos, o Peru não
'Hillssempre aos palacetes de
a
idéa
permittiu
¦
"
.
não é unia cousa. Beverty
As estrellas tinham as.
a exhibição de A Queda da Bastilha.
nobre, ^^p|áríp^ passado, "os. censores
suas limousmes e se
encontravam'
com Ronald Colman, Inferno Negro, com
jaoor.ezes fliminaram 8.000 pés de cel-coih
Joel- na porta. (Elle fez .-vários
Paul Muni e A Bem Amada Inimiga;
luloi ,, ^ddos mostrando scenas
films ¦ com a Bennett, como "C(0Bde beicom Merle Oberon, porque todos foca- *r.
jps em films americanos !
'MadaJ.^ "Modelo de Amor" e «Testa
lizavam movimentos subversivos
da*
um dia exhaustivo de ler
para amar") •
multidão. Vários paizes da America
^opepp|svde.
historias;,discutir-com
productores e diO casamento de McCrea .com Frando Sul nao querem
rectores, assistir fitas novas —
que os seus senores
Joseph' ces JDee está no .sétimo anniversãrio.
de sangue quente recebam idéas
Breen
sente-se
perifeliz em poder voltar
Mas não é necessário gastar muigosas, com taes films
Elles já têm
sua confortável residência,
para
tido bastante violência. Pelo
ta poesia para faliar no casal. *Nào
custou 60.000 dollars, descansar que
mesmo
motivo, o Panamá recusou Armored
foi um caso de amor a primeira vista,
companhia de sua esposa e filhos, em
Car, uma fitinha de gangsters
connem nascidos um para o outro. Neversar com seus vizinhos Fredric
O Mexico
.
March
nhum delles se apaixonou a coup de
prohibiu Lawless Rider, porque um
e Frank Morgan.
Elle
não
typo mexicano era rjdicularisado
esquece,
foudre. Foram apresentados na praia
Porem,
a
sua
pelo
funcção
de
censor
film todo.
no
( O mesmo vae se dar com
de Santa Monica, quando Joel estava
prio lar _ pois ahi a. palavra tabuproos novos films de Cisco Kid,
I
sendo photographado em poses de
cie facto tabu !
com César
Romero, por causa da
natação.' Francês, então em
personagem feita
E assim, meus amigos, é
plena
dirigido o
pelo cômico Chris Pin Martin
era sophisticated de nova estrellinha,
bom comportamento, do cinema.
)
As complicações de Breen
O possqueceu-o logo — "apenas um desses
der
são
infinide
Joe
Breen
é
sem
tas. Apesar de um film
limites.
Elle
ter
athletas de praia, que só
Pode dizer o que pensa,.-mesmo
e a approvação da censura o seu okay
pensam em
a
milliosul-amerinanos.
gymnastica".
Elle
pôde meémo voar ao escana, ainda podem surgir
outras comtrangejro e ahi discutirSfeobre
Phcaçoes. S 0 caso de um film
um ponto
Quando os dois foram designados
discutível.
de
DoMas
ha um typo de^nrothy Lamour, do anno
para o film da RKO, The Silver Cork
sura
passado,
onde
sobre
a qual elle nada pôde fazer.
a prmceza das selvas apparecia
Francês tratou-o com
indifferença,
com
ha
mais anatomia do
temP°'
P0UC°
perfeitamente aloof. Alguns dias deque sarona.
Bieen
BreenT.
V° um telegramma <lua°do
E vO
recebeu
de uma
pois do film começado, Joel passou
^^ "aS igre*s da
pequena
cidade
da
Estônia.
A
Se°ntinaS:°S
Pare e ql
por Francês na rua e gritou! hélio!
unham prohibido o
"Paes
fi,m americano
e Mães reconheçam a
Ella não respondeu, o
vossa
Amo* em Duplicata»,
que resultou
responsabilidade. Uma
o
motivo
H*
numa
violenta antipathia por parte
só hora passada
vmlenta censura era
simp.el^urtò
de Joel.
Quem pensa ella que é?
ürmToUfurd^UmCÍnema-eXhÍb^
mao film, destruirá na
Afinal,
elle, McCrea, era mais imalma de vos
sos filhos o trabalho de
um anno reah"
portante no cinema do que ella. DuZpa0raecao
rante 3 semanas, os dois se mantiPela *"* e ^ >" "
Tf'
bat6r 6SSa reac<*° muito
veram em conflicto. Pela
naturp* V
primeira
aC°"SeIhou «»
vez
na
sua
Productovida
de rapaz, Joel enconres
es de Hollywood
H^v
a fazer films e-lnrifi
trará
tal indifferença. Francês, em
cando heroes latinos, como
silencio,
&f2t
observava que elle não era
m - augmentando a própria viriian
(FIM)
uma creatura futil e presumpeosa.
*SfI*e aS
***«• cie mPora,
E o nosso heroe
"'55M BBB».'

só
S^:r.-numa e ^ W™>

O VERDADEIRO
JOEL MCCREA

Entretanto, o que transformou
Joe
Breen em consumidor
de aspirinas foi
""porque*
* * ^
AmeVricaa
f™*

^::nz£° ^esses m-

de|

poaena

...você comprehen-

"p ^""^"«Z^Z ^%t1d^taeSSran01Zlauir'
qualquer.
Para convencer você

que a
tarefa de Breen é a mais
difficil da
colhia cnematica, analysem
alguns dos
cortes e prohibições estrangeiras
:
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'os1
e Chaplin
«cebiam
üKa^anks
Swa^nTon; dara°n2f °S ?
feria
acompanhai-a
ao fam s0
f$&
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convenceu-se
sob
o seu ar de ingênua, Francês quetinha
uma energia e uma
personalidade
que a tornavam fascinante.
Joel McCrea é uma combinação de
contradicções. E' certo
que elle obedecerá ao senso commum,
mas nada
o obrigará a um comportamento que
não seja individual. E' fácil de tratar e dirigir, razoável e cordato, mas
você ficará assombrado se
quizer catalogal-o. (Cont. no
próximo numero*
15-XII-1940
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ninos. Contos das gerações passadas, das gerações que hão
de vir. Ricamente ilustrado a cores.
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LUCILIA — Historia emocionante e
cheia de suavidade que é a mais apropriada leitura para as meninas. A historia de LUCILIA foi escrita
por
Noemia Carneiro e traz lindas ilustraçoes a cores de Luiz Gonzaga.
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IÊCO-RÉCO, BOLÃO E AZEITONA — Aventuras interessantissimas dos tres bonecos redondos tão conhecidos
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Ia infância. Livro que Luiz Sá escreveu e ilustrou, realizando bellissima dádiva para as crianças brasileiras.

PARA OS GAROTOS — Um livro bem escrito e otimamente ilustrado, que reúne todos os requisitos para obter o maior êxito
entre as crianças. Texto cuidado e agradavel de Juvenal M. Mesquita. Ilustrações a
cores, de Luiz Gonzaga.
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alegres,
tradas
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ANIMAIS — Paginas
escritas e ricamente ilus-
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bem

em que Gaspar Coelho reuniu
divertimento e os ensinamentos

magistralmente.
Ilustrações de Arnaldo Mendes
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QUANDO O CÉO SE ENCHE DE BALÕES... — Livro
de lendas e de historias dos
santos do mês de Junho. Encantadora coleção de contos
contos
de
Posada,
Leonor
que elevam a alma da crianca numa sensibilidade de
sonho. Ilustrações,
coloridas
de Cícero Valladares.
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