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Um script cio consagrado

escritor radiofônico

RAYMÜNDO LOPES
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Na interpretação cio

casf da Radio Globo
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NOSSA CAPA

ria nomes, no radio, que dispensam apresentações. Dorival
muni é um deles Resta, entretanto, dizer que ele apaiece lio-
m nossa capa para atender ao grande número de pedidos dec e

<eus tas.

ATOS M ocoLi? 3

O sr. Paulo Peixoto, diretor da
Rádio Mauá, é um homem que¦prescinde da colaboração da im-
prensa para a estação que di-
figè. Pelo menos tem se mbstrá-
do arredio dos jornalistas. Tem
recusado aproximações. Por que?,
E' difícil atinar. Se a chamada''emissora do trabalhador" ain-
da estivesse num nível de pro-
jeção vantajosa, 'vã lâ a vaidá-
de. Mas o fato è que a Mauà,
mais do que qualquer outra, pre-
cisa da cooperação da imprensa,
mormente a especializada. O in-
âice de ouvintes da H-r é baixo.
Baseamo-nos não apenas nos ®°-
letins do IBOPE, mas também
nas r e a ç õ e s espontâneas do
publico. Bem pode ser que a,
Mauá possua em sua programa-
ções audições bem feitas. Cre-
mos que haja por lá alguns pro-
gramas bons. Mas quem saü&
deles? Que se tem difundido á
respeito da ex-Ipanemá? Nada,
absolutamente nada. E o sr. Pau-
Io Peixoto acha que assim e que
está bem.

ik
Alguns leitores, naturalmente

acostumados ao noticiário sensa-
cionalista da imprensa de hoje,
em cartas e telefonemas-; pedi*
mm-nos que nau esquecêssemos
de focalizar nas páginas desta re*
vista o recente caso policial ha-
vido entre dois populares numes
do nosso rádio. Caso de polícia,
lealmente. Comentado em quase
todas as seções de acontecimen-
{os policiais n;i imprensa. Um ca-
sal de artistas que se agrediu
mutuamente e acabou na rádio-*
patrulha, E acham mais, os leito*
res ávidos: que deveríamos ser
enérgicos, eoncitando a ciasse
contra os supostos indesejáveis.
Nau. Que nos perdoem os 1 eiiores
que nos escreveram e telefona-
rarn. O caso, policial em si, foi
tratado pelos jornais. Foge &
nossa alçada. E não nos move,
absolutamente, idéia de faz et!
campanha contra quem quer que
seja. Sem quebra da linha de
nossa independência, os artistas
envolvidos merecem, como todos,
nossa consideração.

Aproxima-se uma época fervi*
Diante para o rádio, a época das
eleições. Um tanto distantes ain-
da estamos da fase aguda e jâ
algunias estações abrem seus es-
paços comerciais a legendas pu-
jamente políticas, A Tupi e a
Tamoio já transmitem, sem qual-
quer protocolo, legitimou texto$
de propaganda a respeito do Bri-
gadeiro. fambêm a Continental
começa a fazer a propaganda do\
Partido Social Progressista, pela
mesmo sistema de vequenos tex-
tos, Tudo isso significa que d es*
ia vez, mais do que da outra, o~
rádio vai tomar acentuada par-*
ticipaóâo na campanha eleitoral
aue já ot eafâ.

áevista do Rádií 3 f—i
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jornalista com jornalista dá

uma entrevista fácil. Ainda

mais quando o entrevistado e

simples, de mais, esquecendo

que um sujeito que ocupa . o

cargo de diretor-geral da maior

emissora do Brasil pode, per-
feitamente, dar-se ao luxo de

dizer que está ocupado a toda

hora, ou pelo menos portar-se
com mais pose e fazer o pre-
tendente esperar dez ou quin-
ze minutos no sala de espera.

Mas acontece que José Caó

veio do jornal. Aliás, veio

nâo. Ele é ainda jornalista,
porque a função do rádio nâo

altera. Ao contrário, o rádio
é hoje continuação do jorna-
lismo. E, sabido quanto são
inimigos dos protocolos os jor-
nalistas, encontra-se a razão
da modéstia de Caó num cai'-

go tão importante.

Falou José Caó do que
já fez e do que pretende fa-
zer. Muito mais deste último
assunto. E prende-se, em de-
talhes, a isto: a Nacional vai
imprimir um sentido mais pa-
triótico, mais nacionalista, mais
brasileiro à sua programação
musical. Como? Criando um
depcrtamento especializado que
se dedicará exclusivamente à
música brasileira. 

"E' 
preciso

cuidar-se do nOsso folclore", diz
José Caó. Aproveitar as rique-
zas dos nossos motivos popu-
lares, prossegue éle. E frisa
num ponto: a Nacional tem

que se virar para o Interior,

para os rincões. Sem esquecer
a política!

Politicamente também?
Não se trata de fazer c\a

Nacional uma estação políti-
ca. O trabalho a fazer é ori-
entar. Orientar o povo, priiv
cipalmente o povo do Interior.
Por isso criamos o programa
"Disse-me-disse" que apresenta
dois homens do povo çorivér-
sando sobre política. Até aqui
a Nacional pouco se dedicava
aos problemas e assuntos dês-
se jaez, E não me parece que
uma esiação praticamente do
Governo assim se conserve,

Mas, nesse caso a Nacio-
riál abrirá Os microfones para
todos os partidos políticos?

 Não se trata pròpriamen-
te de fazer política, de aceitar

campanhas, Até agora o que
está decidido é esclarecer o

povo, esclarecê-lo politicamen-
te. isso em próprio prejuízo
econômico da rádio, que tem

recebido, e recusado, vanta-

josíssimas propostas para Pro\

paganda de sentido político-

partidário.
As palavras de José Caó po-

ciem não ser bem as que estão

aí em cima. Não será póssí-
vel, a ninguém, sem o mini-

mo apontamento taquigráfico,
reproduzir tal qual o que te-

nha saido numa palestra, prin-
cipalmente se esta é simples^ e

sem protocolo. Mas o que êle

quis dizer é o que está dito

acima. Reconhecendo, muito
francamente, que isso é uma
resolução de momento, O ver-

dadeirO período da campanha
eleitoral ainda vai entrar.
então não se sodc Caó
não é dono absoluto da emis-
sora. Ele sabe disso. Sabe
mais, que seu período de ad-

. ministração irá até só ao fim
do governo de Dutra. Com uma
hipótese porém, hipótese que
nâo nps foi lembrada por êle:
os funcionários podem escolhe-
|p depois para continuar.
Como? Abaixo vai mais ou me-
nos explicado.

Há um antigo decreto de
Getúlio mandando entregar a
Rádio Nacional (se não me en-

gano todas as outras emprê-
sas do acervo) aos seus empre-

gados, por uma fórmula equi-
taíiva, proporcional ao grau de
hierarquia dos empregados, to-
mando em conta seu tempo de
casa. Os anos passaram e o
decreto embalou-se em doce
sonolència . Eis, entretanto, que
Caó nos diz o pensamento do

governo atual: o decreto vai
ser cumprido, a rádio passará
realmente aos funcionários pelo
sistema de sociedade anônima.
José Cao diz mais, que o ple-
sidente deu instruções decisivas
a esse respeito ao sr. Vieira de
Melo que é o Superintendente
de todas as Empresas Incorpo-
radas ao Patrimônio Nacional.
E conclui adiantando que <¦***

os estatutos da nova socieda-

de ja estão registrados! Isso pa-
rece-nos muito sério e impor-

tante. Significa que se naO

houver marcha-ré a Nacional

passará às mãos de seus fun-

cionários, muito breve. (Não

acreditamos porém, muito sin-

cerarnente, que isso se dê an-

tes das eleições).

José Caó faz justiça aos an-
tigos dirigentes da E-8. Citou
mesmo, nominalmente, o sr.
Calmon, ex-diretor geral. Diz

que recebeu a Nacional em
muito boa situação, conceito

grande, crédito na praça. Mas
reconhece, com a mesma fran-

queza, que precisa ela de ai-

gümos modificações no setor
artístico. E informa que as ai-
terações virão por aí, a seu
tempo. Fala no rádio-teatro,

que deverá passar por algu-
mas reformas. Aborda o ser-
viço noticioso, que por sinal já
foi desenvolvido, e bastante.
Admite que a estação precise
contratar novos elementos, ar-
tísticos, jornalísticos, de cará-
ter geral. Mas não acredita na
Televisão. José Caó acha que
é cedo, muito mesmo,, para
pensarmos nisso. E atribui a
iniciativa das "associadas" a
mais um rasgo de audácia e
entusiasmo do sr. Assis Cha-
teaubriand. E conclui, convic-
fomente, que a Televisão por
muito tempo será deficitária
no Brasil, como vem sendo há
anos nos Estados Unidos.

Por aí se vê que a Nacional
tão cedo não pensará em Te-
levisão. Ao menos enquanto o
sr. Caó for o seu diretor, oií
outro que pense da mesmo
maneira.

Num final de agradável pa-
lestra, o diretor da Nacional
não teve dúvidas em apontar,
a seu ver, quais as estações
mais "concorrentes" da Nacio-
nal. Disse-o, em palavras mais
ou menos assim:

— Como capacidade de rea-
lização, a Tupi . Como exem-

pio de alcance popular, a Ta-
rr> T •"")
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Sr, diretor cia REVISTA DO

?ÁDIO — Nesta,
Não desejava levantar mi-

nha voz despretenciosa para
opinar sobre isto ou criticar

;, aquilo; mas, diante do abuso
das nossas emissoras em irra-
diar, diariamente,, músicas
americanas, me julgo no direi-
to, como ouvinte assíduo do
nosso rádio, de fazer, por in-
vermédio desta aplaudida re-
vista, um veemente apelo a

quem de direito, no sentido de
acabar de vez, ou ao menos
em parte, com as "chatíssi-

mas'' músicas de Tio Sam em
nossos emissoras. Possuindo c
Brasil incalculável número de
ótimos cantores (muitos dos
quais, já quase esquecidos, co-
mo Orlando Silva, Silvio Cal-
das e outros), e compositores
que dispensam comentários,
não é admissível que as nos-
sas estações insistam em orga-
nizar programas estrangeiros e
dêem tanto cartaz aqs "mas-

carados" que aqui aparecem,
como Charles Trenet e outros
bichos. . .

Se não totalmente, a maior

parte dos nossos ouvintes pre-
ferem a música popular bra-
sileira. Assim sendo, não po- }j
demos compreender porque as v.

nossas estações continuam s
''martelando" nos ouvidos pa- s
cientes dos ouvintes, o enfado-
nho, irritante e incrível ritmo
americano. . . E' de doer! ...

Positivamente, a música es-
trangeira tomou conta do nos-,
so Rádio!

Vamos dar valor ao que é
nosso!

(as.) -
ra da Silva

José Luiz Noguei
— Rio*.
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Rodolfo Mayer interpreta sozinho uAs mãos de Eurídice",
uma peça de Pedro Bloch — Uma história que começa

com o <kmonovox.11

Rodolfo Mayer, há muitos anos,
foi o intérprete de uma série de
espetáculos radiofônicos em que
lepresentava sozinho peças in-
teiras de Pedro Bloch. Era o
"' Mcnouox", criado por Biocli.
Naquele tempo, os trabalhos dês-
te auU):-, embora interpretados
por um único ator no rádio, da?
vam a imivessõo de que mui-
ta gente trabalhava, pois o au-
ior usa-úã de um recursQ origi-¦;
nal que fazia com une os, p&iú-.
nagéns* surgissem, na imaginação
do ouvinte como resu-Hudn de
uma palavra, uma frasç,t uv\ji-
léncio ou um rvMo da técnica..

Muitos ainda rmorãmu, esses
espetáculos que dcíparLcúrn gran-
de interesse pela ofigpiülidgà?

Mais' tarde, porém, frsoívéu
Pedro Blo^h escrevei' uma peca
de teatro completa para um ü-
nico personagem. Resolveu des-
presar todos os truques e colo-
car o personagem frente a frcn-
te com a platéia. Fez mais. Co-
locou o personagem dentro da

A<V ¦N^w-NAi^N/W.
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platéia. Mais ainda. Fez covi *
que a platéia " participasse " da
espetáculo. E surgiu " As mãos dõ
Eurídice ", trabalho que provoco^
a adimiração do próprio Joseptç
Buloff, grande ator norte-amerU
cano que se comprometeu <£
representá-la.li As mãos de Eurídice" não
usa telefone, nem personagens
invisíveis, nem nenhum dos tru«
quês habituais das peças de um\
só personagem.

Ela tem a vantagem de sô
transformar em peça de centenas,
de < personagens, pois obriga a
platéia a participar, ativamen-*
te, do espetáculo.

Convidado pelo P. E. N. Clube
do Brasil, sociedade mundial de
escritores, Pedro Bloch fèz a lei*
fura da peca e a diretoria resoU
veu, imediatamente, marcar a
data da estréia. Estreada obteve
ela, na interpretação magistral
de Rodolfo Msyer. um enorme
sucesso, sucedo este que obrigou,
a diretoria, abrindo uma execão
sem precedentes, a reprisar a pe»
ça.

A peça comoveu, impressionou,
assustou, empolgou. Traz uma)
bela mensagem e tem inferes*
se cada vez mais intenso.

Os escritores e inteleduaaiâ
presentes não regatearam apiau*
sos e as primeiras criticas fala*
iam em " uma peca forte que sã
Rodolfo Mayer poderia interpre*
tar e " um trabalho que fica*
rá na história de nosso teatro r\

Com este trabalho, iniciarei
Rodolfo Mayer, brevemente, um%
excursão por todo o Brasil, con-*
tinuando a colher merecidos $
entusiásticos aplausos,

5 **$
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Uma das figuras que se tor-
•fiou mais popular nas uitimos

é a cie Luz Del Fuego, a
existencialista que por

'.tampos
"bailarina
-•duas vezes foi impedida de entrar
'no baile do Teatro Municipal.

[pora Vivaqua, como na realida-
'de se chama Luz Del Fuego, nas-

I*eu no dia 13 de fevereiro de

$926,. no Espirito Santo. Sempre

íflue se apresenta oportunidade,

jSnáfdiz esse' dia, pois nào o su-

aporta .
Há pouco, ela empreendeu uma

rftqumee'' pelo Estado de Minas,.

^xíbindo-se em Barbacena, San-

}$o$ Dümoht e em Sitio. Porém,

lha chegar em Belo Horizonte, foi

impedida de exibir-se, por ordem
'do delegado de Costumes e Di-
¦*érsõès daquela cidade.
li Quando a nossa reportagem in-

iferrogcu-a sobre o assunto, ela

ítosèirn nos falou:
__ Fui impedida de atuar em

*je Horizonte, unicamente par

DISCUTIDA B/sILiÍI\lllo

LUZ DEL FUEGO
uma questão pessoal do delega-
do de Costumes e Diversões, que
é casado com a irmã de meu
cunhado, tendo, assim, laços de

parentesco comigo. Aliás, quem
mais me persegue é a minha fa-
mi lia .

—¦ Por que?
Não sei, pois desde os 15

anos que não dependo de meus
parentes. Raramente assino meu
nome verdadeiro ou digo que sou
da família Vivaqua. Mas, já que
insistem em perseguir-me, possa-
rei a dizer de que família descen-
do. Meu irmão, principalmente,
vale-se do poder de ser senador
pata impedir qTie eu me exiba
no Rio de Janeiro, em "boites"

ou teatros.
—- Como transcorre li a viagem

nos três cidades que visitou?
Bem. Aconteceu um fato

bem pitoresco quando me apre-
sentei em Sitio. Esta cidade, ain-
da que pareça incrível, e um ver-

BRASILEIRA

dadeiro "far-vvest", onde só exis»
tem homens com revólver no cirv
turão. O cinema local, onde me
exibi, possui o teto todo furado
de balas, pois, auando não gos-
tam do filme dão tiros para o ar.
Devido a estas circunstâncias,
como pedissem 

"bis'*, fui obriga-
da a repetir o número 10 vezes
seguidas. Ao terminar; estava
morta de cansaço. Quando esta-
va no camarim, o delegado local
veio procurar-me para dar-me os
cumprimentos, e colocou entre
minhas mãos ume cédula, di2en-
àò-roe que não reparasse, que
aquilo era para comprar um "pre-

senlinho" . Quando fui verificar
de quanto era a nota,, dei uma
gargalhada: eram dez cruzeiros,
que guardei como recordação. O
tempo passou, e ao chegar a Be-

Horizonte, nào pude exibir-me»IO

No fim de três dias,
pletamente sen* dinheiro.

es * o vq com-
Sc- me

I c. tas ar cruzeiros de
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tanto debochei. Depois deste ca-
so, cheguei à conclusão de que
cm tostão seauer o valioso'. Hoje,
consegui rehaver a nota que ounr
darei com muita estima,

ÉfllP^

Nessa altura, a campainha da
perto fez-se ouvir. Era o secis-
tá rio de Luz Del Fuegc, que tia-
zia uns panfletos do Partido Na-
turçjistQ Erosjjeiro, dos qi£gj$ nos

foi oferecido um exemplar. Mà"
capa, existem duas fotografias de
Luz Del Fuego em poses carex-tü*
rísticas. Abaixo das fotos lesa
o seguinte: "Para a fome, temos
(! pão; para a sede, a água; 

"para

imoralidade, a nudez — Luz Deí
Fuego".

Em outra pagino os seouint^s
dizeres: "0 Partido Naturalista
Brasileiro e umo^ verdade, entrsp
as promessas do Brasil".

No interior, encontra-se o pro#
grama oue o partido tenciona le*
var a efeito e a biografia" de sua
fundadora .

Depois de Jermos o prospecio* .
voltamos à nossa palestra, pedín*
6o a nossa entrevistada que d»s«<
se5.se algo sobre o Partido Natu-
ra lista.

. — Meu partido é a mais cfk-
ginal agremiação política, já opa-
recída. Tem como base pnncU
pai 

"defender a mulher persegui-*'
do pelos preconceitos sociais" s
deverá ser registrado por esses
dias. )o progredimos bastante,
pois contemos com cerca de^ 2:5
mil eleitores. Dentro em breve,
lançarei meu pò^to eleitoral vo*
lante, que consta de uma barroca;
grande, que será armada nas
praios cariocas, a fim de prestaf
esclarecimentos aos interessados
sobre o partido, conseguindo, com
isso, mais eleitores.

— Pretende abandonar a vicia
artística para dedicar-se à poli*
tica^

—- Pelo contrario, passarei a
apresentar me agora, * também,X
como cantora, e ne:-sa nova mo-;
dalidade já atuei no "Seqüência*

G-3'X Assim que me seja conco-"
d ido o mandato de segurança»^
exibir-me-ei em Belo Horizonte, :v-
como cantora e bailarino, na ^
"balte" Paíssandu. PcssX/elmente,x
também me apresentarei nos "Aí-

saciados mineiras".

Para finalizar nossa entrevista/ ¦
pergunta mips a Dora x/ivaqua, ou -
Luz Del Fuego, por que gosta de
andar sem roupas.

Peio simples fato do clima
do Brasil ser excessivamente
quente. Por isso, não vejo nè-
cessidade de ¦ usar indumentária
por causa disto que chamam de"pudor". Não vou sacrificar meu
corpo cem veitês e mais véstéa..
$into-ma bem sem roupa, pois
transpiro menos e fico muito maisr
à vontade.

Demos por encerrada a entre*
visto, já que estava na hora das
cobra;; jantarem, e Luz Do! Fue-
go não podia deixar suas omi*
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1 — Em que ano faleceu o
. popular cantor Luiz Barbosa:

\ 1938, 1940, 1942 ou 1935?

2 — Qual destes Humoristas >
apresentou com grande suces- >
so, nci Rádio Clube do Brasil, /
o programa 

"Pensão cio Saio- ;
mão": Osvaldo Elias, Jorge i
Murad, Barbosa Júnior, Silvi*
no Neto ou Zé Bacusáu?

ç •
— qUq1 destes aurores

compôs o famoso samba. "Bra-

sil Pandeiro": Ari Barroso, La-
martine Babo, Bidê, J. Casca-
ta eu Assis Valente?

— Quem criou o programa
"Tribunal de Melodios", apre-
sentado pela Radio Nacional?
Qual destes produtores: Paulo
Roberto, Mário Lago, Haroldo
Barbosa, Almirante ou Ghía-
roni?

5 —¦ Em qual destos emisso-
ras e em que ano começou Car-
mélia Alves a sua carreiro ar- J
tística: Nacional, 1940 —- <
Mayrink, 1941 — Rádio C
1942 — Rádio Tupi,
ou Educadora, 1944?

1943 í
í

5 — Qual destes cronistas
fez sistemática campanha con-
tra a atuação do locutor Júlio
Louzada: Djalma Maciel. Braga
Filho, F. Silveira, ou Edgar de
Carvalho?

7 — Um destes antigos lo-
cutores, deu oportunidade a
César de Alencar para ocupar

pela primeira vez o micrefo-
ne. Qual deles: João de Fiei-

|as, Altanir Ferreira, Jair
Amorim ou Amadeu Gagii-
ano?

g — Qual destes produtores
é também oficial da reserva ds
nosso Exército; Gramurí, Os-
valdo Gouveia, Cáspari, Anta-
nio Maria ou £Jano D. Paula?

RESPOSTAS NA PAG. 50
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O elenco feminino, com Paulo Severo comandando um ensai*
do rádio-teatro Inconfidência.

*,,w^u

*¦>**»«<* QUE E'O 
"RÁDIO-TEATRO

INCONFIDÊNCIA"
VITÓRIA DO ESFORÇO, DA COMPETÊNCIA E DA
ABNEGAÇÃO DE FIGURAS CONSCIENTES — ARTfS-
TÀS; AUTORES, GÒNTRÀ-RÉGRA, DATILOGRAFA, SQ-
NOPLASTA E UM EXÉRCITO DE AUXILIARES CONTA

PAULO SEVERO
Texto de WILSON ÂNGELO — Fotos de FRANCISCO MEIRA F.°

Muito já se falou nesta verda-
de verdadeira; há na programa-
cão semana] da Rádio Inconfi-
dência, quintas-feiras, um
horário famoso: o das 21 horas,
o horário do "Rádio-teatro In-
confidencia" e que obedece a di-
reção geral de Paulo Severo.

Já se falou, também, que neste
horário, a Rádio Inconfidência
faz a maior cobertura de ouvin-
tes em Minas Gerais, pois, real-
mente, o conjunto que Paulo
Severo selecionou e vem tracem-
do até ao microfone, é o mais
categorizado e haimonioso de
todos os demais existentes. Fir-
mou-se, mesmo, como um dos
mais esplêndidos programas de
teatro pelos ares.

Bem, estas considerações to-
das, entretanto, não nos impe-
ciem nnet mais uma. vez. realce-
mos as suas "virtudes. Há üm
fator muito importante respoo-
sâvel pelas grandes audições do
conjunto de Rádio Incorifidên-
cia o cuidado e a competem-
cia do seu diretor eerai. o Pau-

Elementos dedicados, de voz edu-
cacla, boa dicção, sensibilidade
artística e outros predicados exi-
gidos para uma boa apresenta-
Çáo teatral, sem, contudo, kç-.
esquecer do contra-regra, do so-
noplasta, do som e vários impor-
•tarites assuntos que afinam pelo
mesmo d ia pa são.

O conjunto de Paulo Severo
nâo se limita unira mente *s
audições teatrais que iniciam e
terminam num só dia. N&õ*
Apresenta também diversas au-
(lições de novelas e programas,
como é o exemplo de "Dores üe-
lebres dá História", transmitido

quintas-feiras, às 22 horas e«as
5 minutos logo após a ultima

Io Severo, ou melhor, Vicenifypíf-O

w/v

Pra tes, que iodos nós apontamos
como um dos maiores nomes do
teatro radiofônico em todo o
Brasil, muito justamente.

Paulo Severo soube escolher os
seus auxiliarei. Foi buscar he-
meiis e mulheres competentes.

síntese do "Repórter Esso** —
numa gentileza da Química Ba-
yer, e das " Rádio-No velas Ca-
rial", e do "Regulador Xavier".

Tv.mbém o ponto de vista eiü-
tural das transmissões semanais
aos espetáculos do "Rádio-Toa-
tro Inconfidência *'. como no se-
tor artístico, é des mais louva-
veis. São apresentadas. quase
sempre, magníficas adaptações
rte conhecidas e apreciadas obras
literárias.

Não estaria completa esta re-
portagem sobre o "Rádio-Tea-
tro Inconfidência", se uãn oifcá?-
semos nomes de alguns (sim por-

8 Revista do Rádio
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Um ensaio bastante concorrido. Ai.^ estão os principais valores
do rádio-teatro Inconfidência.

que citar um por um, desde o
tempo em que os seus espeta-
culos eram dirigidos pela figura
simpática e competente de J.
Carlos Lisboa e posteriormente
Brandão Reis, será muito ctifi-
611) dos seus atuais grandes ya-
Jores. O nome daqueles que mais
contribuíram para o engrandeci-
mento do teatro dentro da Rádio
Inconfidência. São algumas fi-
guras que vêm fazendo tudo,
dando o melhor de seus esfor»
ços técnicos, para que, o "Rádio-
teatro Inconfidência" eorrespon-
da a confiança dos ouvintes e,
consequentemente, seja o mais
completo de toda Minas Gerais.

Eis alguns nomes: Iracema
Pierre, Anéte Araújo, Léa Delba,
Maria Cecília, Alma D'Andreia,
Nanei Carvalho. Seixas Costa,
Jairo Anatólio, Rubem Tomich,
Mauro Tavares, Cid Carvalho,
Elzio Costa, Silva Filho, Milton

Kuben Tomich além de um bom
de peças. TTm valor de

Rõssi, o próprio Paulo Severo e
outros. Contra-Rregra de Cid
Carvalho e efeitos sonoros cie
Primo Gualupo.

Sim, o contra-regra. o sono-
plasta, encarregado que é da par-
te musical, dos efeitos sonoros e
do "back-grouncr', da entrada e
saída dos artistas em cena, tani-
bém é um artista. Merece e deve
figurar, aqui, como um ele-
mento de grande eficiência, sem
os quais, sem a sua valiosa a.ui-
da, não seria possível espetáculos
tão magníficos. São 'os rapazes
dos ruídos. Aqueles que fazem
as grandes audições de um tear
tro ou novela. Serviço perfeito,
consciente e de bom gosto. Há,
também, a datilografa, os seere-
tários, resumindo, uma equipe de
serventuários competentes e di-
nâmicos, uns com funções mais
humildes, mas perfeitos e gran-
des em suas aptidões.

ator é também inspirado autor
ntro da Inconfidência.
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i O vitorioso gala e ensaia-

\ dor óa Rádio Nacional, Alva-

{ ro Aguiar, antes de ingressar
no rádio, era funcionário óa

\ Central do Brasil, ganhando
quatrocentos cruzeiros pork mês. Hoje ganha 10 contos,

na PRE-8.
*

O primeiro 
"cachet" de Pau-

Io Gracindo, no rádio, foi pre-
parado por Olavo de Barros,
na antiga G-3, da rua Santo
Cristo, "0 vale" ia a cem cru-
xeíros, "pela sua interpretação
no "Grande Teatro Tupi".

. *
Lauro Borges já foi jogador

de futebol, atuando, com des-
iaque, no time do Flamengo.
Isso, apesar das más línguas,
que o consideravam, na época,
um autêntico "CHUTE" dian-
te da pelota! . . „

i(
Olavo de Barres é irmão de

S Cordéüa Ferreira, sendo, am-
bos, veteranissimos do rádio
carioca. Um e outro contri-
buiram para o aparecimento
das novelas . . .

*
Celso Guimarães tem um

nome quilométrico: r\a hora
dos documentos, êle assina Cel-
so Tinson Hummel Foot Gui-
ma rã es.

>

Castro Barbosa e Lauro Bor-
ges estão ganhando aproxima-
darnente 40 mil cruzeiros por
mês, atuando na Rádio Nacio-
nal, do Rio, e Record, de São
Paulo.

Lourival Marques, o grande
produtor da Rádio Mayrink
Veiga, começou sua carreira
no rádio carioca. . . como lo-
cutor do Nacional, passando,
depois, para a Tupi, onde se
metamorfoseou, em boa hora,
em autor de programas.

*
Iara Salles obteve sucesso e

principio de carreira, apare
cendo no "Teatro do Estuda .
re , de Pascoal Carlos Magno. £

Revista do Radio _. 9 —
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Leda Barbosa começou no radio
desde muito eeclo, muito meni-

na. cantando rtâ antiga
"Hora do Guri"
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LEDA BARBOSA

VA! r A C A D 09Ml IHWMB

I PARA O BUSTC DADOS SOBRE A ESTRtLA DA RACIONAI
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JOMÓ INGRESSOU NA P'HE-8

texto de Roberto Vieira
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gP a plástica d» sen trnsto niío *
satisfaz, é tâo simples corrigi-lo •
àm *c:s ou oito semanas de uso aa
PVSTA RUSSA, você reconquistará
a*su? forma impecável, constituindo
a sua .naior atração e encanto.
Onando pequenos, atrofiados c Ha-
ridos, fácil c desenvolvê-los com a
1.1 ST A RUSSA Guando faltar fir-
fhezii' a PASTA RUSSA restabelece
3 linha justa da plástica feminina,
fortificando os tecidos e ativando a
circulação local. Distribuidores:
Arauto Freitas & Cia. Não encon-
traiidò no local enviem GrS 35.00
para- Caixa Postal 1x724 - KIQ -
«___— Que remeteremos. -—-—•
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Leda Barbosa, sem dúvida ne-

nhumo possui uma das belas vo-

zes rio radio brasileiro. Suas in-

terpretações, que nada deixam

a desejar, possuem um "que'1 de

originalidade.
Leda Barbosa de SanfAna, co-

mo se chama realmente a éstre-

Io c\a Nacional, nasceu no dia 3

de março de 1923 na cidade de

São Sebastião do Rio de Janeiro.

Seu pai, Barbosa de Souza, é exi-

mio compositor, e tem nos apre-

sentado algumas músicas 
^ 

de

grande sucesso, dentre eles

guhtc se êle tem", 
"Sapato Fura-

do" e a versão de "Remcmbcr

(Relembrando), todas criações de

sua filha.
Leda teve uma infância, e ju-

ventücíe. maravilhosas. Ainda

hoje, elo relembra os tempos nue

estudava no Colégio Amaro Ca-,

yaicpnte. Os dias que faltava os

aulas paia ir assistir um filme que

havia sido estreado no "Plaza" e

os dias cie prova, em que a 
''co-

to" funcionava no "hora H ."

Com 14 anos, já estava atuan-

do na "Hora do Guri"'., óo Rádio

Tupi, or.ilz aoós o programa, td

brincar no vasto quintal do erros-

sora Certo dia, porem. Rogério

Guimarães foi o G-3 asistir ao

programa, e quando viu Leda

contar, achou que o suo vc pr:ò«
metia. Entrou cm entendimentos
com os pois de Ledo, e começou

a ensinar-lhe um pouco de rnúsi-
2'rtpno
n ¦¦ cje

cc e a preparar
¦(•>• mrin

um
oaueo rnj

14 anos .

Kcvista uo UàtUo
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V presente reportagem apresenta Leda Barbosa em três poses diferentes
sica popular ao microfone da Bádio Nacional, Leda Barbosa vem se

como um de nossos melhores valores femininos.

Cantando a nossa mu-
destacando dia a dia

Um ano depois, ou seja, em
1938, estreava e!a ao microfone
óa Rádio Cruzeiro do Sul, como
profissional, sendo apresentada
ao microfone por Paulo Roberto.
Estava vencida a primeira etapa;
havia conseguido o contrato tão
desejado. Durante três meses,
atuou em programas de estúdio
óa PRD-2, mas no fim deste tem-
po, como os programas de estú-
dio acabassem, seu pai rescindiu
o contrato. Algum tempo depois,
Leda Barbosa estreou ao micro-
fone da Rádio Transmissora (hoje
Rádio Globo). Daí seguiu com a
orquestra de Fon-Fon para a Rá-
dio Clube do Brasil. Após, trans-
feriu-se para a Rádio Mayrink
Veiga, quando esta era uma das
primeiras emissoras do Rio de ia-
netro.

Voltou depois para a Transmls-
<ora, e, quando esta passou a cha-
mar-se Rádio Globo, continuou,
como uma das estrelas da ''cast'

da nova emissora. Por essa épo-
ca, Leda estava atuando no Cas-
sino Copacabana, como "Lady

Crooner" da orquestra, quando

Revista do iíádio

Edmo do Vale, indo àquele local,
convidou-a a ingressar na Rádio
Nacional. O convite foi aceito e
até hoje ela se encontra na emis-
sora da Praça Mauá.

Num destes dias, ao entrarmos
no auditório da PRE-8, avistamo-
Ia ao microfone, interpretando
uma de suas belísimas criações e
aproveitamos o ensejo para fa-
zer-lhe algumas perguntas.

—» Lembra-se de algum fato
pitoresco de sua infância, Leda?

—¦ Certo dia, estava com um
Glfinete na boca e papai chegou
perto de mim e perguntou-me: —
"Você sabe telefonar'?... Engu-
li o alfinete e respondi: "sei".

Quando papai notou o que suce-
deu, levou-me ao Pronto Socorro,
tirei diversas radiografias, passei
uma semana de aflição, mas tudo
acabou bem.

—- Como passa as horas fora
do rádio?

— Acordo quase sempre ás 10
horas, tomo banho, café e vou
óar o meu passeio matinal. Quan-
do chego, leio um bom livro en-
quanto espero o almoço. Após,

faço umas costuras e à noite,
quase sempre, ensaio ou vou pas-
sear com meu noivo.

— Já cometeu alguma "gafe"?
•—- Quando fui a Divinópolig

fazer um "show" com vários co-
legas, entre eles Roberto Paiva,
aconteceu-me um fato bem in-
teres-sante. Depois de terminado
o "show", houve um baile no clu-
be local e todos os rapazes pre-
sentes tiraram-me um a um para
dançar. Aconteceu, porém, que
antes de terminar o baile, um ra-
paz de fumo na lapela chegou-se
a mim e disse: "Srta. Leda, des-
culpe-me ainda não tê-la tirado
para dançar porque estou de lu-
to, "meu pai morreu". Mas, antes
dele terminar a frase, acrescen-
fei: "Ah! muito bem". O resto
não é necessário contar.

Terminamos com esta pergun-
ta nossa palestra com a querida
cantora da PRE-8, que é morena,
tem 1,56 de altura, olhos casta-
nhos, 47 quilos, baixa, magra.
E' noiva e, possivelmente, casará
este ano.

- 11 -



f3atalí& de Uiúà Bittencourt; © Bení
— Gravação d© Lúcio

Alves*

Be eu não diser ninguém sabe
D que se passa comigo
permita Deus que se acabe
Um Ülft esse grande castigo
3Cu ria alguém padecer
O mesmo que hoje padeç©
Cabe-me agora sofrer'A punição que mereço»

Meu sentimento profundo
O meu semblante não diz
a?or isso aos olhos do mundo
Parece que eu sou feliz
Se eu sei que a culpa me caba |M perdão não consigo
Se eu não disser ninguém sabe i
O que se passa comigo.

Bumba de Xavier Cugat -=* «rava-
ç&q de Ruy Rey

En los tambores de ml Cuba hay
[emoción

Kn los tambores de ml Cuba hay
[emocion

Ouúando los sueüan con requinte y- [con maracas
Su bumba bumba me liega basta ei

£corazõn.

Bumba bumba bumba ya llegó mi
[rumba

Bumba bumba bumba ya llegó mi
[rumba

Si tu quieres guarachar con ml
- ¦ [rumba

Y move Ia cintura con candura
AÍ compás de los cuéros
Que hacen bum bum bum
Bumba bumba bumba ya llegó mi

[rumba
3*umba bumba bumba ya llegó ml

[rumba»

Foi de Aluízio de Oliveira
vação de Lúcio Alves

fiÉra»

Teu amor para mim é uma saudaa
A saudade de ter felicidade
E' como o vento
Que nas velas de um veleiro
O conduz para o ma?

O seu roteiro
Para mim teu amor
E* a luz do dia
ET o perfume da flor
S' alegria
Sem teu amor
A vida é triste é nostalgia
fi' como esta canção sem melodia

Teu amor para mlii»
2' altar divino
Onde vou confiar
O meu destino
A estrela Dalva
Que no céu brilha sozinha
Brilha para que tS
Sejas só minna.

12

RIO
Samba de Ari Barroso — Gravação

de Dircinha Batista

Rio, barulho de rodas rangendo
Barulho de gente correndo
Que vai pro trabalho é feliz
Rio... Batida de bombo e pandeiro
Batuque do bom no terreiro
Gabrochas gingando seus quadri»
Rio... Que conta anedota no v
Que vai pro estádio gritar
Canta samba de improviso
Rio... Copacabana, feiticeira
Jóia da terra brasileira
Pedaço do paraíso
Bate o tamborim
Bate o oraelê, ê ê

Rio de Janeiro (Rio, Rio)
Céu azul
Verdes montanhas
Um mar de águas verdes
Praias inundadas de aol
Pra Yayá-Yaya
Pra Yoyô-Yoyô
Pra smiiá-Sinhá •
E pro Sinhô
Terra de amor de luz de vida ?. es-

[plendor
Rio de Janeiro, o Ò
Canta, canta, cantador»

SÚPLICA
Valsa Canção de José Marcílio, Déo
e Oravio o. Mendes — Gravação d»

Orlando Silva

Aço frio de um punhal
foi teu adeus pra miro.
Não crendo na verdade,
implorei, pedi.
As súplicas morreram, sem eco, em

[vão,
batendo nas paredes frias do apar-

[tameoto;
Torpor tomou-me todo
e eu fiquei sem ver mais nada,
adormecido tenha talvez quem sabe,
batendo nas janelas, fria
a madrugada amortalhou-rne * dor
no manto da garoa.

Esperança,
morreste muito cedo;-
.Saudade,
cedo de mais chegaste;
Uma quando parte, a outra sempre

r chega;
Chorar,
se lágrimas nao tenho;
Coração,.
Por que é que tu não paras?
A taça do meu sofrer flndaste;
E* inútil prosseguir se forças já nfio

[tenho
Tu sabes bem quo ela era minha

[vida,
meu doce e grande amor.

A melhor ornamentação do
lar resume-se na conservação
dos móveis e isso se obtém
com óleo de peroba.

»0<>C><><>0<><><>0

Ml RENUNCIA
Bolero de Armando Cavalcante ¦*<

Gravação de Ruy Rey

Sigue mi bien
Tendras ai íin un nuevo amor

olvidarás Io que sufriste ayer
Sigue mi blen
Que. Diós hará de tu vivir
Claro aendero alumbrado de amor*

Es lmpossible 
"olvidarte

Si tu eres mi vida
Es lmpossible quererte Más que td
quiero yo

si no puedo declr
flue eres tu mi querida
Olvida mi corazón,

HAY S1EMPRE UN,
MÜIER

Bolero de Juracl Arena e Luiz Alex
— Gravação de Gregórlo Bárrios

En todas Ias eanciones que hablan
[de amor

Hay slempre una mujer
Hay slempre un querer
Hay slempre una fé
Hay slempre una esperanza
SÜénos ilusiones
Sonoristas y placèr

todas Ias cancíones que hablan
[de aniw

Ocuitan un dolor
De lianto y amargor
En todas Ias canciotiçà que hablan

[de amor
Nos dejan ai corazón
/Ün dülce desabar.

Mujer quiero eantarte mi canclõn
Para decirte que tu eres ml dulcd

(Uuslôn
Amor tu eres rni mspiraclón
por eso vivo a cantai*
Vivo a Horas

a suplicar
Mujer mi corazón quiere declr
Que por tu amor vive a sufrir
Esclavisado a tu querer
Mujer tus lindos ojos de gitana
Tua boca rubla y senzua;
Hacen sufrir ml corazón.

fl 1 O I
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MODIFICAÇÕES NA RADIO NACIONAL
j i jr. mo* nan vovó áir etor aeral da Rádio Nacional, numa pose para

Na primeira foto ve-se o dr. José Cao, novo a etor gerai aa dirigente 
da PRE-S pa-

¦"S-¦:,»"•¦„ da vraca Mauá Na página 4 da presente edição, leiam as interessantes declarações
a emissora da vn^aua.^m v^ 

preémas com exclusiviãade a este avista

MlOS BOÊMIOS", UM NOVO
CONJUNTO

LANÇADO PELA MAYRINK

No dia 5 de abril último, a Rá-
dio Mayrink Veiga lançou um
novo conjunto vocal e instru-
mental que promete projetar-se
no cenário radiofônico, dada a
coesão de seus integrantes. Tra-
ta-se de Os Boêmios — sexteto
Integrado por elementos novos —

Kevisía do Rádio

que iá gravaram "Paraíba pe-
quenina" e "Baião de dois"', com
Emilinha Borba, e "Doce de
coco", com Black-out. Os Boe-
mios podem ser ouvidos, tolas as
quartas-feiras, às 21,30 horas,
através da PRA-9.

Nelson Teixeira festejado com-
oositor, autor de "Chorei quando"o 

dia clareou", "O mundo está
mal dividido", "Todo o mundo
reclama" e outros "híts" da
nossa música popular, lançará
ainda este mês, na voz de Dalva
de Oliveira, dois sambas que
prometem alcançar grande su-
cesso. Trata-se de "No cais da
maldição" e "Nem sangue nem
areia", com os quais Nelson
Teixeira espera repetir o exilo
de "Sangue e areia'?j

*- 13
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VADE

a querida Tia Chiquinha, de
volta às atividades na 0-3

Â noticia surgiu como se foro
irmã bombo: Sílvia Áutuori iria
reaparecer no rádio de novo en-
cornando a "Tia Chiquinha". Lo-

90 uma onda de satisfação in-
vadiu não só o público ouvinte,
como também o próprio ambiente
radiofônico. Isto porque, muitos
dos que têm hoje os destinos das
ondas hertzianas, apareceram ou
colaboraram decisivamente naque-
Sa iniciativa que colocou o sem-
íio o serviço dos coisas de in-
terêsse da família brasileira . Efe-
tivamente, voltou o "Tia Chiqui-
íiha", aquela mesmíssima criatu-
ra de vox doce e cheia de ter-
«ura, que encheu a nossa infàn-
cia de uma série infindável de

EN1N0S! MENINAS!
Para ser"CURUMIM ÍÜPÍ"

procurem TIA CHIQUINHA
na PRG-3

imagens deliciosas e construtivas.
"Tia Chiquinha" está, outra vez,
no rádio brasileiro, . .

De calças curtas, cabeça re-

plera de idéias travessas e peral-
tas, uma porção de homens do
rádio de hoje, estiveram atentos,
em 1936, às histórias que Sílvia
Autuori contava peia Rádio Tu-

pi. Histórias bonitas, impregna-
das de um elevado espírito de
ensinamentos diversos, feitos nos
moldes que absorviam a atenção
da gurizada, este era o tema de
Sílvia Autuori, que se deixava le-

var pelo carinho às crianças pa-
ra saber entendê-las e educá-las.
Sua iniciativa deixou raízes pro-
fundas, que se infiltraram, logo,
na família de nossa terra, con-
tribuindo, sem dúvida, para a fei-
tura de uma geração culta e com-

penetrada. Por outro lado, Síl-
tia Autuori soube fazer artistas,

grandes artistas, que encontra-
ram, em outras variedades da sua
"Hora do Guri", largo campo as
suas expansões artísticas e inte-
iccíuais. Existe, hoje, uma pléia-
de de valores que falam no rádio
ou escrevem para o microfone,
surgida daquela iniciativa que vol-
ta a cumprir os seus objetivos, de

novo se endereçando a nava ge-
ração. Dos dez mil "sobrinhos"

que Sílvia Autuori possuiu era
1936, destacaram-se, entre ou-

Alvarenga e Kanchinho. Eles vém dos idos *mfj* "**£» d0
Guri", que pelo microfone da Tupi tantos bons \atores

novos projetou.

tros, Emilinha Borba, Lourdinha
Bítencourt, Marion, afora locuto-
res como Aurélio de Andrade, a

pianista Glória Maria da Fonseca,
etc.

k
"Tia Chia/linha está de voira

ao microfone. Reaparece em meio
a uma simpatia absoluta, mercê

do que já fêz e pretende reali-
xar. Seus sobrinhos que cresce-
ram, têm filhos. E esses novos

guris vôo entrar paro o clube que
encheu de carinho a infância de

seus papás. Agora os guris se-

?co "curumins" — título que Síl

via Autuori explica ter aparecido

depois de longas pesquisas em

busca de um nome bem brasüei-

ro, sugestivo e pitoresco —, 90"
rotos peraltas e atenciosos, cheios

de vida, com um motivo para for-

mar em suas cabecinhas as pri-
meiras noções do futuro. Tal co

mo há 14 anos, a invasão desse

garotado jo se fez: e assim co-

mo um nunca-mais acabar de cri-

onças transbordantes de felicida-

âct procurando no aparelho re-

ceptor uma série de coisas que

ofenda aos seus espíritos irre-

quietos por iniciativas que lhe»

interessem .
Mas, o que se voi oferecer aos

"curumins"?

Primeiramente, o repórter quer

i

¦ k
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saber de dona Sílvia porque a

volta do seu programa, quatorze
anos depois. Ela argumenta que
o direção óa Tupi, estudando pro-
•fundamente a ligação que deve

existir entre o ouvinte e uma es-

taçâo de rádio, verificou que a

uma emissora compete dar algu-

ma coisa mais à família, além dos

belos e modernos programas. Al-

guma coisa que represente a sua

colaboração na educação e no di-

vertimento das crianças, 
"lendo

sido a única estação de rádio a

realizar em outros tempos progra-
mas infantis de grande importàn-

cia, a G-3 reviveu os seus anti-

aos planos, ampliando-os, de acôr-

do com o aspecto atual óq pro-

gramação radiofônica.
Mas vai adiante, e diz que os

"curumins" vão receber tudo que

possa interessar às crianças. Tu-

do, até a prática esportiva, _ 
óa

qual se encarregará esse ir/e-

quieto e dinâmico Ari Barroso. A

diretora do "Coro dos Apiacás ,

dona Lucilia Guimarães V.lla-Lo-

bos que tão estreitamente este-

ve ligada à antiga 
"Hora do Gu-

ri" se encarregará da parte mu-

sical, cabendo, ainda, à dona Ma-

ria Amália Faria, a Carlos Frias,

Benedito Lacerda e muitos ou-

ENVOLTA EM TERNURA E SUAVIDADE REAPA-

RECEBA TUPI A TIA CHIQUINHA" QU «LV.A
AUTUORI CRIOU HÁ 14 ANOS — REVEL?;£i ?
ÃUE FALAM POR SI: EMILINHA BORBA STELA

?Xymm"?a.sy LUCÍDI E marion -a cola-
BORAÇÃO VAI SER GRANDE: ATÉ O ARI

ROSO SE CONVOCOU

Texto de BORELLI FILHO

tfos, funções várias que darão

movimentação e interesse cada

vez maior à iniciativa. Os curu-

mins" ficarão "donos" do ra-

dio! . . .

E' oinda o "Tia CHiquinha" que
falo ao repórter. Diz que deseja

dedicar toda a sua atividade aos

programas infantis. Criar um de-

partamenro especializado que
nunca mais desapareça da orga-
nizaçào que lhe confiou essa ta-

refc e que possa ser coda vez

mais desenvolvido e ampliado. E,

a uma pergunta enumero as re-

Revista de Sadia

velações surgidas na "Hora do

Guri" antiga: — Locutores profis-
sionais que estrearam ali, são Au-

rélio de Andrade e Manuel Bar-

celos. Meninos que se tornara*™
mais tarde locutores: Adolfo Cruz,

Orlando Batista, Jorge de Souza

Carlos Pallut. Cantoras sòo

nem eu mesma sei ao
Duas das "Trcs

a cantor na

e
muitas e
certo quantas
Marias" começaram
"Hora do Guri". Emilinha Borba,

Lourdinha Bircncourt, Stela Caym-

ntj — o esposa de Dorivai — olí

apareceram. Glória Maria da Fon-

seco, pianista hoie famoso, B*"

Emilinha Borba, um entre mui-
tos exemplos. Ela apareceu com
Tia CMquihha. Hoje é um nome
firmado e Emilinha jamais se

esquece da "Hora do Guri".

nhou um concurso da "Hora do

Guri", como reveleçâo de talen-
tos precoces em música fina. E

também você, que me entrevista,

que se fez homem do rádio e do

jornal.
O repórter confirma c vai adi-

ante. Dona Sílvia diz, ainda que
"o rádio é um vosto campo e ser

explorado como eficiente auxiliar
no educação dos crianças".

Fala, d^oois, da atividade fè'-*
bril no "Clube dos Curumins".
Cifa projetos gfàndíOSOSi tudo en-
fím que voi movimentar a petj-
zada e levar ptj?a os aparelhos
receptores, em peso e efotívemen-
te, ioda a família brasileira. E

encerra a entreviste e«m uma res*

posta que vale per tudo:
 Prefiro so; a ""Ha Chiqui-

nha" do cue a produtora de pro-

gramas e novelas, quando con**

sigo realizar nHo o que as cri-

unças esperam de mim,
¦ •-* 15 *"*-.
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ONDE E QUANDO NASCEU?
—• Paraibuna, Minas Gerais,
em 1 de abril de 1914.

QUAL A SUA PRIMEIRA
COMPOSIÇÃO? — "Tocador

do violão", samba gravado por
Augusto Calhciros.

SEUS AUTORES PREDILETOS
NA MUSICA POPULAR?
Todos os autores têrn valor.

ENTRE OS AUTORES CLÃS-
SICOS, QUAL PREFERE?
Frederick Chopin.

QUAL O GÊNERO QUE PRE-
FERE COMPOR? —- Valsas-
canções e samba-cancào.

POR QUE? — E' do gênero
que ou gosto.

CITE O MELHOR SAMBA
NACIONAL E O SEU AUTOR
—- Cito dois dos melhores: "Ca-
rinhoso", de Pixinguinha, g
"Aquarela do Brasil*', de Ari
Barroso.

CITE A LETRA MAIS SU-
GESTIVA ASSINADA POR AU-
TOR NACIONAL ~- "Capri-
chos do Destino", de Pedro
Caetano.

DÊ UMA RELAÇÃO DE
SUAS MUSICAS DE MAIOR
SUCESSO — "Caprichos do
Destino", "Eu Brinco", "Sei

que é covardia".
PROCURA INSPIRAÇÃO OU

E' NATURALMENTE INSPl-
RADO? — Procuro, viajando

CONTE COMO FOI ESCRI-
TO O SEU MAIOR SUCESSO?
— Naturalmente.

QUAL O SEU DISCO DE
MAIOR TIRAGEM? — "Capri-

chos do Destino", valsa de por-
ceria com Pedro Caetano, e
gravada por Orlando Silya.

- 16

I flnw RNANDO ALBUERN
O CANTOR MILIONÁRIO

NOVAMENTE NO BRASI L

Com grande êxito, vem sendo
apresentado, através do microfone

hàa Rádio Globo, o cantor Fernan-
do Albuerne, que tem deliciado
os ouvintes dessa emissora com
sua voz magnífica e suas inter-
pretaçoes personalíssimas,

Fernando Albuerne se firmou,
entre nós, como um cantor de a!-
ta classe, logo na sua primeira
apresentação, isto em 1948, quan-
do marcou sua brilhante tempo-
rada com várias músicas de seu
repertório que obtiveram enorme

Texto de ARTUR MORAES

sucesso. Um ano após, êle mais
uma vez nos visitava e, como era
de se esperar, o sucesso repetiu-
se. Este ano, porém, achamos que
Fernando Albuerne foi ainda mais
feliz do que das outras vezes, pois,
apenas com alguns clias de sua
permanência entre nós, nada me-
nos do que três músicas, de seu
vastíssimo repertório, já podem
ser consideradas como grandes
sucessos e cujos nomes são os se-
guintes: "No, No y No", "Ay de
Mi" e "Madrecita", números es-

He vista do ílüdio



res que êle se vê obrigado a re-

petír constantemente, não só cm
seus programas na PRE-3, como

lambem, na "Boi te" Acapulco,
onde atua todas as noites.

A maioria dos seus fãs, nâo

sabe, porém, que Fernando Al-

buerne é um dos poucos canto-
res que não precisa de cantar

para ganhar a vida, pois, sendo

proprietário de uma das maiores

fabricas de sabonetes de Cuba,

ê, portanto, possuidor de aprecia-

vel fortuna. Mas, apesar de ser

milionário, êle não despreza os

seus numerosos fãs, a quem tra-
ta com todo o carinho e respeito,
demonstrando, dessa forma, que
o seu maior prazer consiste em
cantar e isso vem provar que,
realmente, corre em suas veias
sangue de artista.

Esse notável artista pede sei
considerado coma um dos melho-
res que nos têm visitado, trazem

Revista da Rádio

do sempre em seu repertório no-
vidodes, o que bem demonstra o
seu cuidadoso zelo pela sua car-
reira artística.

Cantando há tantos anos mu-
sicas essencialmente mexicanas,
Fernando Aibuerne é tido, por
muita gente, como mexicano, no
entanto, podemos garantir aos
nossos .leitores que esse inconfun-
dtvel artista nasceu em Cuba, e
não no México.

E, agora, vamos fazer uma rá-
pida apreciação sabre a figura
de Fernando Aibuerne: é um ra-
paz bastante jovem ainda, de
boa aparência, muito simpático,
extremamente educado e. . . sol-
teiro! E, para as suas numerosas
fãs, podemos adiantar que, êle,
não é contra o casamento, não
tendo se casado ainda, segundo
nos disse, apenas por falta de
noiva, . t.

LOCUTORES
EM DESFIL!

JOÃO RICARDO
(Rádio Globo)

SEU NOME POR EXTENSO?
— João Ricardo de Carvalho
Sarmento.

ONDE NASCEU? — Petró-
polis, Estado do Rio,

QUANDO? - 5 de Merco
de 1924.

QUAL À PRJMEfRÁ ESTA-
ÇÂO EM QUE ATUOU? — Rá-
dto Tuoij PRG-3

QUANDO? — No ano de !
1943. I

TEVE INFI.lliNClA DE OU- £
TRO L0CU70R? — Não.

QUAL rrOI O SEU PRIMEI-
RO SALÁRÍO? — 750 criuei-
ros mensais.

QUE FAZIA ANTES DE IN-

I
£s-

A

GRESSAR NO RADIO? —
tildava Direito.

ESTA# SATISFEITO COM
1 CARREIRA QUE ABRAÇOU?

—- Estou .

EXERCE OUTRA PROFIS-
SÃO FORA DO RÁDIO?
Sim. Advucacsa .

PREFERE ATUAR DE DIA,
DU DE NOITE? — De manhã.

DESEJA FAZER OUTRA COi-
SA DENTRO DO RÁDIO?
Não.

QUAL D GÊNERO DE PRO-
GRAMA QUE GOSTA DE
ANUNCIAR? — Jornal falado.

CONSÍDERA-SF. BEM PAGO?
Muito.

CITE UM BOM LOCUTOR
Raui Brunini

SE NÁO FOSSE LOCUTOR,
O QUE DESEJARIA SER?
Disraior de uma estação.

— n -
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DA
RÁDIO TAMOIO

A correspoiulencia de "Pausa para
Meditação" é imensa. Milhares de

cartas são lidas semanalmente pelo
próprio redator do programa, Aldo
íiadurèira, que seleciona os casos
inéditos e que necessitam de so-

[ução imediata.

eportagem oe
«ebasíiao Braga

Após a radiofonizàção de Aldo
Madureira ou de Janet Clair, o
?script" é ensaiado pelo conjunto
que o interpretará. Aparecem na
íoto, os rádio-atores Paulo Cólio,
Jladamés Celestino, Mario Monte,
contra-regra, IVAndréa Neto, Aidê
Miranda e Zélia Guimarãs,

"-""¦-'-'•• ' nu mu— i wmmmtmmtmMit&fnmMiiamMwwcsjsmmJstamxit&am wMV

fcste ao Ia-
do é Rodolfo

I Mayer, nome
que dispensa
apresentação.
Vale a pena
dizer, entre-
t a n t o, que
Rodo lio é
quem dirige
o progr a m a
"Pausa para
m e dítaçâo' .
aelecionand o

no elenco da
PRB-7 os ar-
listas que
deverão viver

; no microfone
\ as figuras re-

ais dos dra-
mas da vida.
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Muito se falou sobre a ori-
géin do programa ''Pausa pa-
ra Meditação", que aliás tem
sido motivo para polêmicas
no meio radiofônico. Entre-
tanto, não pretendemos yol~
lar a esse asunto, levando
apenas aos leitores uma pe-
queria informação de como
se -faz esta programação fa-
incisa da Rádio Tamoio.

Ouvintes e admiradores de
Júlio Louzada escrevem, a es-
te locutor, para numa confi-
dência. solicitarem à sua voz
amiga, uma palavra esclareci-*
da num momento de indeci-
são e intranqüilidade. Muitos
leitores, contudo, não acre-
ditarão no poder de persua-
ção que o famoso locutor
exerce sobre os seus fãs e ou-
vintes. Para que acreditem no
que diz1 o repórter, procurem
conhecer de perto a ativida-
de de Júlio Louzada. e estarão

Kevista do Rádio
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cia é grande, e o trabalho di
seleção dos casos obriga o re~
ãator a um estudo pacientei
para não ser repetido ne-
nhum caso idêntico, o que faz
com que se mantenha o pro*
arama sempre num nível dú,
interesse e origalidade para
o ouvinte interessado em ar-
màzénáf com a experiência
dos outros, a sua própria.

Não nos cabe, aqui, comen*
tar o caráter do programa,
quando muitos o condenam
como prejudicial aos jovens ê
moças pela divulgação de ca-
sos^ escabrosos.

O fato é que o conselho de
Júlio Louzada -— como um
cronista, outro dia, comentou»
— tem muitas vezes a apa-*
rência mais de uma descom-
postura, pois o locutor se in-
flama, condenando as contra-
facções da natureza humana,
e vibrando no combate ao tn-
cio e à imoralidade existente
na sociedade moderna. Se a,
próprio ouvinte que recebe o
conselho não o aproveita, oj
certo é que os jovens não têm
nele razão para justificar os
seus erros, mais tarde. Júlio
Louzada aconselha sempre
com sinceridade e franqueza*
¦muitas vezes chocante, mas
nunca ofensiva à pessoa que
incorreu numa falta.

Antes do caso ser radiofo*
nizado por Janet Clair ou
Aldo Madureira, os intérpre-
tes escolhidos são submetidos
ao ensaio que é sempre dirU
gido por Rodolfo Mayer, ali
se certificando do espírito de
''caso", ficando, assim, aptoc
a um desempenho agradável^
o que ocorre todos os dias, às

conosco, constatando 'que êle
é, no momento o nome mais
estimado e influente entre os
ouvintes, quer os desta capi-
tal, como os de todo o Bra-
íil Quem freqüenta habitu-
almente a Rádio Tamoio, po-
dera verificar de perto, todos
os dias, inúmeros cidadãos,
muitas senhoras e moças, c
até mesmo velhos, que ali
vão pedir a Louzada, uns, um
conselho, outros uma súges-
tão, uma palavra de fé, e ai-
guns mesmo apresentação pa-
ra pedido de emprego.

Como dizíamos, o ouvinte
escreve e pede o conselho pa-
ra o seu caso seniimen+a7.
fica aguardando em "Pausa
para meditação". Muitas vê-
zes a resposta que espera, de-
mora, pois a correspondeu-

REVISTA DO RADIO

Eis um sen-
sacional fia-
trra n t e que
milhares de
ouvintes es-
peravam: Ju- 5
lio Louz ada|
no momento S
exato em que <J av a para'
um seu ou-
tinte um dos
seus já fa-
mosos conse-
lhos.

A o
Aidê
da. a
tosa
itriz
moio
cm
para
cão"
vido

S

4*
lado,
Miran-
talen-
rádio-

da Ta-
e que

Pausa
medita-
tem vi-
çrandos

papeis.
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reforça fw/werrefe/ção
Hê kinche, no almoço, nô jantar.» tenha
«Mi.pre à sua mesa o deliciosa Malzbier
<ft§ Brahma para reforçar o valor nutritivo
$e suas refeições... Levemente doce e ri-
fca em malte, tem um poderoso valor ener-
géttt. Malzbier da Brahma é a cerveja
do 5®r porque ô saborosa e tem baixo
teor alcoólico.

J&0 »: fftj»
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NEYDE LAMAR
Esta é a linda Neydc La-

mar. Deixou São Paulo de-
pois de consagrar-se uma
grande estrela do rádio, tea-
tro e cinema. Exibiu-se em
Guarujá com agrado de to-
dos, pois Neyde além de can-
tar em quatro idiomas, dança

¦jccoin perfeição qualquer gene-
ro de música. E* jovem, boni-
ta e perfeita na sua carreira.
Muito breve veremos a "es-
trela morena" que São Pau-
Io nos mandou em uma das
nossas principais emissoras,

boites ou teatro.

ic

GALERIA DE NOSSAS

LEITORAS
Com a presente fotografia

estamos inaugurando uma se-
rie de fotografias de nossas
prosadas leitoras. Será uma
galeria que se inicia com a
foto da senhorínha Maria dos
Prazeres Ferreira, residente
nesta capital e que é leitora
da nossa revista desde o pri-
metro número. Todas as lei-
toras podem mandar suas fo-
tos, devidamente acompanha-
das de nome e endereço. Pu-
blicaremos as fotografias de
nossas prezadas leitoras pela
ordem de chegada. Portanto,
leitoras, mandem suas foto-
grafias. Vocês não gostam de
ver os retratos de seus artis-
ias prediletos? Pois os artis-
ias também gostam de ver as
fotografias de suas fãs. Que
venham as fotos!

-««««««w^^
K9Mk
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Novela religioso de Á NSELMO DOM!
(TRANS MITIDA PELA KÁDIO TAMOIO)

If* AC

(Cont. do número anterior)
• ^aproximancio-se. emo-

Oh, Jorge, quanto lhe
Quanto!... Quanto!...

— (desveneilhando-se) Se-

já agrade-

quero pa-

senhor.

Valéria
ciònada)
devo!...

Jorge
nhorita.. .

Alexandra — (,emocionada) Devo-
lhe a vida da minha filha, Jorge!...
Muito obrigada!... Eu e meu espo-
so... (tom) Diocieciano,
«este a Jorge?

Diocieciano — Já. E
gar-lhe o favor.

Jorge — Absolutamente,
Não prestei íavor algum.

Valéria — Diga. Jorge. Diga quan-
to custa esse seu ato cie bravura.

jorge _ Eu pedir-lhe--ia primeiro,
senherita, que abraçasse seu pai.
(pausa) O que passou, passou: deve
ser esquecido.

Valéria — (como se o abraçasse?
Meu pai... (sem entusiasmo»

Diocieciano — (emocionado) Ml-
nha filha...

Alexandra — (pausa) E' mais um
íavor que lhe devemos, Jorge, eu c
meu esposo...

Jorge — Nada me devem, sra. Im-
pe-T.trtz... E agora...

Diocieciano — (cortando) Não.
nao. Jorge. Quero antes estender-
te minha mão. Aqui a tens.

.Torce — Magestade...
Diocieciano — E para que nâo mo

Julgue'um imperador mau e injus-
to, vou procurar atender o teu pe-
dlcio...

Valéria -- Que pediu, Jorge? Que
to oediu êle, meu pai?

Diocieciano — Que sejam suspan-
fias às perseguições aos cristãos.

Alexandra — E por que nao o
atendes, Diocieciano?

Diocieciano — Não depende apenas
de mim.

Valéria — E's o imperador, meu
pai!

Diocieciano — Sim, mas devo reu-
nir primeiro o senado...

As duas —* (bem admiradas) Ü
senado? !

Jorge — Creio que não valha a
pena incomodar os senadores...

Alexandra — Por que não resoí-
ves tu sozinho, Diocieciano?

Diocieciano — Forque devo ouvir
cs meus conselheiros. Já não te pa-
rece uma boa solução. Jorge?
Olhem, farei mais: concordo em
que Jorge comoareça ao senado pa-
ra discutir com os doutores sô^re n
medida de nerseTuieSo aos rr^ã^s.
Ou melhor 'Ainda' em prova de am-
pio <-pcvnv,er,hTient'^ sugiro fté um
debate.

Jorge — Debate senhor? i
Diocieciano — Sim, Discutidas

com os senadores sobre a nova seita.

Revista do Rádio

Valéria — Eles são muitos contra
Jorge.

Alexandra, — E cada qual mais
astucioso. Encontrarão sempre meios
e formas de fazer prevalecer os
seus pensamentos.. .

Jorge
aceito.

Todos
Jorge

vocal o
provar

Pois assim mesmo çu

(admirados) Aceita?
— Aceito, imperador. Con-
senado e lá estarei para

aos seus membros que a
nova seita, a doutrina que o Judeu
Jesus Cristo pregou, ê a verdadeira,
a salvadora, aquela, que o homem
deve seguir para poder aproximar-
se de Deus, o único, c verdadeiro
Deus. que rege os destinos do
mundo.

Diocieciano — Pois seja. (tom)
Felix Fabiano...

Felix — (aproximando-se) Se-
nhor... Se me permitís minha mo-
desta opinião, eu diria que...

Diocieciano — Manda convocar os
senadores. Felix Fabiano. (tom) Pa-
ra quando, Jorge?

jorge — Para quando quiserd.es,
senhor.

Diocieciano — Para amanhã, en-
táo.

Jorge — Muito obrigado, impera-
dor.

FIM DO DÉCIMO SÉTIMO
CAPITULO

DÉCIMO OITAVO l
CAPÍTULO

CONTROLE — TRANSIÇÃO MU-
SICAL.

CONTROLE — EFEITO DO POVO.
MURMÚRIOS, SUSSURROS, ETC.

ESTÚDIO — COLABORAR xNES-
SES EFEITOS.

VOZ I — O imperador convocou
os senadores para discutirem com
o tribuno Jorge sobre a nova seita!

VOZ II — Onde é que já se viu
Üm descendente de romanos defen-
der as loucuras de uma nova seita
dos judeus?!

VOZ I — Que vale é que os se-
nadores saberão cortar a crista ao
tribuno que anda fazendo a corte
à filha cio imperador...

VOZ II — Ah, é? Está ai
coisa que eu não sabia...

VOZ I — Pois não há quem
conheça o namoro dos dois... E
duvido nada que a filha de
cleciano compareça à sessão. .

VOZ II — Não faltava mais
da! Seria a pr meíra vez na histó-
ria a presença duma mulher entre
os senadores!

VOZ I — Não duvidemos que bem
por5e acontecer!
..CONTROLE - TRANSIÇÃO MU-
SICAL RÁPIDA.

uma

des-
não
Dio-

na-

ALEXANDRA — (chegando'» Dio-
cleciano. . . Não houve meios de
persuadi-la. .. Valéria cismou que
há-de comparecer á sessão do se-
nado!

DIOCLECIANO — Que posso eu
fazer Se a contrario deixa outra
vez de falar comigo.. . Que vai ser
ridículo, vai. Mas não há outro re-
médio. Nesse, caso que se apronte.

ALEXANDRA — Ridículo, própria-
mente, não será. Bem podes man-
dar fazer uma instalação especial
para nós duas. .,

d e

As duas?'. An,

Então? Valéria

Não se perde-

Mas também eu
assistir aos de-

Pelo que vejo.

DIOCLECIANO
tu também vais?

ALEXANDRA -
irá sozinha?

DIOCLECIANO
ria.

ALEXANDRA
tenho vontade
bates.

DIOCLECIANO
o assunto está despertando a aten-
ção de todo o mundo. Ainda há
pouco, acabei de saber que o re-
cinto do senado será pequeno para
abrigar a todos que comparecerão.

ALEXANDRA — Sinal de que to-
dos se interessam pelo grande as-
sunto.

DIOCLECIANO — Não sei não,
mas estou palpitando que as dls-
c.ussões resultarão num estrondoso
fracasso. . .

ALEXANDRA — De quem? Dos
senadores?

DIOCLECIANO — (logo) Não, não.
De Jorge!

ALEXANDRA — Não acredito.. ..
Nem eu nem Valéria.

DIOCLECIANO — Os meus sena-
dores são homens idosos, profundos
conhecedores das leis, fulgurantes
inteligências da nossa geração!

ALEXANDRA — Jorge terá todos
os triunfos para vencê-los com fa-
cilidade.

DIOCLECIANO — E' estranho o
entusiasmo com que tu e minha
filha se referem a esse jovem, (tom)
Alguma vez êle falou a vocês sô-
bre o tal cristianismo.

ALEXANDRA — (tímida) Não..,
nunca. . .

DÍOCLECIANO —
bem. (tom). A hora
mando. Vai avisar à
vemos sair para o
não vais te apresentar?

ALEXANDRA — É um instante só.
(afastando-se). Valéria já deve es-
tar pronta. ..
..CONTROLE — TRANSIÇÃO MU-
SICAL. AMBIENTE DO SENADO.
VOZES EM SUSSURRO. O ESTÚ-
DIO COLABORA.

FELIX — Atenção, senhores! Sua
masvsta^e o imperador Dioclecia-
no dará entrada no recinto neste
momento...

(Continua na página seguinte)
- Zí -

(aliviado) Ah,
esta se aproxi-
Valeria que de-

senado E tu



'CCont* da pagina anterior)
CONTROLE — SILÊNCIO ABSO*

LUTO. ATENÇÃO DO ESTÚDIO.
VALÉRIA — (entrando, admira-

da). Como está repleta a sala, mi-
sana mâe!

ALEXANDRA — Bem que teu pai

DIOCLECIANO — (afastando-se)
Venha. .. por aqui...

CONTROLE — ACORDE BEM
SUAVE E CORTA LOGO AMBIEN-
TE DO SENADO. O ESTÚDIO COLA-
BORA, SUSSURROS, ETC

FELIX — (nervoso, aproximando-
ge). Até agora, nada, imperador...

DIOCLECIANO — Ainda nao CÜO-
gou?

FELIX — Não hâ qualquer notl-
ela a respeito dele...

DIOCLECIANO ~~ Quem sabe se
alguma coisa lhe aconteceu?

FELIX — Qual o que imperador.
Êle deve ter-se arrependido

DIOCLECIANO - Mas nâo devia
fazer-nos esperar dessa maneira.

FELIX ~ Quereis que se suspen*
tía a sessão, senhor?

VALERIA — (um pouco afasta»
da). Que se passa, meu pai? Jorge
ainda não chegou?

DIOCLECIANO — Até agora não»
23 não há notícias dele.-

VALÉRIA — Esperemos mais um
pouco. Alguma coisa o atrazou.

FELIX — Mas acontece impera-
dor que...

DIOCLECIANO — Esperemos mala
um pouco, Felix.

CONTROLE — ARPEJO SUAVE,
PROLONGADO. O MESMO EFEITO'DE SENADO. MURMÚRIOS, ETC..

DIOCLECIANO - (impaciente, pa-
ra Felix que vem se aproximando).
Então, Felix Fabiano? Nada ainda?

FELIX — (aproximando-se) Na-
da ainda, imperador! Nem sinal!

DIOCLECIANO — Acho então que
è tempo de suspendermos isto!

FELIX — Posso dar as ordena
para suspender a sessão?

DIOCLECIANO - Ê uma des&ten-
çâo que o tribuno nos tenha feito
esperar até agora, a mim e aos ee-
nadores! Vamos-nos embora!

VALÉRIA — (estranhando, afãs-
tada, aproximando-se). Que é Isso
pai?

DIOCLECIANO — Nâo agüento
mais! Ê um desaforo! Convoco o
senado e estamos aqui a não sei
quanto tempo!

ALEXANDRA — (aproximando-se).
Com certeza alguma razão de forca
maior. . .

VALÉRIA — Ê claro. Jorge não
faltaria à sua palavra,

DIOCLECIANO - Mas não é mais
possível esperar. Os senadores jâ
dão mostras de impaciência, com
toda a razão! (tom). Apresente as
minhas desculpas aos senadores, Fe-
iix Fabiano e dá por encerrada esta
sefsfio que nem chegou a ser co-
me cada!

AS DUAS - (tentam evitar). Maa
papai. . Escuta. Diocleciano. ,

DIOCLECIANO - (enérgico). Nãc
é não, está acabado? E para castigo
do tribuno, que não teve a menor
consideração conosco. , (tom) Oh!...

AS DUAS — (satisfação) Oh!...
Jorge! :.
..CONTROLE — MOVIMENTO NO
SENADO. O ESTÚDTO DEVE COLA-
BOP-AR SILÊNCIO DEPOIS

FELIX — (depois do silêncio,
nieia-voz). Ides deixâ-lo falar, se-
nhor?

DIOCLECIANO - Senta-te Feüx
Fabiano

JORGE ~~ (um pouco afastado,
alto), Peco-vos. primeiramente, se-
nhores, que me desculpeis por está
demora involuntária, (tom). Mages-

tade perdoai-me.. ¦. (tom). E as mi-
nhas desculpas se estendem è. im-
peratriz. . . e à princesa Valéria. . K
também ao sr. prefeito...

FELIX — Mesmo com todas as
desculpas eu acho que.. .

DIOCLECIANO — Cala-te, Felix
Fabiano. Vai dar ordens ao presi-
dente do conselho para que Inicio
a sessão..,
CONTROLE — ARPEJO BREVE E

SUAVE.
JORGE — (afastado, com éco).. ,

e o que mais me admira, senhores,
é que vós, acostumados a iidar com
as leis e com as suas várias inter-
prestações, teimeis em recusar o es-
tudo de uma nova seita que se
apresenta calcada na razão mais

profunda © lâd alicerce írtemevívei:
a Verdade!

CONTROLE — MURMÚRIOS,
SUSSURROS, ETC. O ESTÚDIO DE*
VE COLABORAR.

JORGE — No entanto, senhores
se voa fosse dado ouvir um pouco
daquilo que o modesto carpinteiro
da Judéia ensinou,..

CONTROLE — TUMULTO, PRO«
TESTOS, ETC. O ESTÚDIO DEVE
COLABORAR.

FELIX — (entre as vozes). É s
quiuquagésima vez que o orador
pronuncia o nome desse judeu!..»
É demais!... É um acinte»,

JORGE — Por que vos ofendels
(Continua no próximo número)
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NA RADIO JORNAL DO BRASIL
(DOMINGO)

(Colaboração do nosso reporterxinho TeófHo d
Vasconcelos)

"'Atenção! Foi dada a partida para o Grande Prêmio "Atração de
Radio"! Partida boa! Pula na ponta Vicente Celestino, seguido de
perto por Francisco Alves! Em terceiro, muito bem, corre Carlos Ga-
lhardo! Mais atrás, Orlando Silva, Silvio Caldas, Emilinha Borba.
Dircinha Batista e outros! Atenção! Contornam a curva de chegada!
Ai vem a grande surpresa da tarde! A égua Geladeira ataca por fora
e, facilmente, ocupa o primeiro posto! Continua Geladeira na ponta!
O povo delira e grita: Geladeira! Geladeira! Geladeira! Gonzaga
muito bem montado por Baião, tenta atacar por dentro mas, Gela-
deira está firme fia dianteira! Aproximam-se do vencedor! Aten-
çâo!... E cruzam o disco final! Em primeiro, Geladeira que pa-
gou nove cruzeiros por dez. Não houve segundo nem terceiro, por-
que todos os outros cncorrent.es deram o prego.

TELEFONEMAS DE TODO
DIA

__, Aló ! É da oficina de Rádio?
O senhor pode vir aqui com urgên-
cia, ver o aparelho do meu vi-
zinho ?

Pois não ! O Rádio do seu vi-
zinho, está parado ?

Não ! Está funcionando I Eu

quero e que o senhor dê um jei-
to de enguiça-lo!

QUANDO O ESPECTADOR
É ARTISTA

Atuando num "show" radiofô-
nico nos subúrbios, um dos nossos
mais categorisados humoristas, de-

pois de dizer suas gracinhas, eis-
mou de fazer imitações de ani-
mais. Ao imitar um cachorro, aliás
muito mal, o nosso colega ouviu
de um assistente, esta piada in-
crível: "É velhinho, aproveita...
aproveita que de noite, não há
"carrocinha". . .

QUE ROUPA! "

Um locutor da Rádio Contínen-
tal, irradiava a exibição dos na-
dàdores japoneses quando de vi-
sita ao Brasil. De quando em vez,
teria que anunciar as distâncias,
tempo, etc. .'¦'. e no texto comer-
cia!, a frase: "Uma roupa per-
feita por apenas 850 cruzeiros".
Ao descrever os lances de uma
das provas, o nosso colega, entu-
siasmado, saiu-se com esta: "Uma

roupa perfeita por apenas 850. ..
metros!

N. R. — Nesse caso, os japo-
nêses teriam que nadar 850. , »
cruzeiros! Safa!
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DEVOÇÕES, HEIMÍ I Kl O

DICIONÁRIO RADIO-
FONICO

TROUXA — Fardo de rou-
pa. Tolo, Bobo. Todo aquele
que pensa que pode tirar um
prêmio em alguns programas
de auditório de Rádio.

SAMBA — Dança de ori-
gem africana. Música popu-
lar brasileira. Vitamina que
engorda os falsos autores mas.
em compensação, aniquila os
verdadeiros.

BOLERO — Dança espa-
nhola. Música popular mexi-
cana. Atualmente, há tanto
disso no Brasil, que chega a
ser pior que praga de >rafa-
tihotos. Sáo Baião nos valha!

ESTIVADOR — Carregador
de navio. Que trabalha na
Estiva. Na ,nria de Rádio, é o
infeliz que chega a Estação às
oito, sai às vinte e quatro c...
ganha nouco.

TESTE — Exame ou prova
das qualidades de uma pes-
soa. Aquilo que o cândida*o
üe Rádio faz e vai para casa,
crente que será chamado.
Sem anúncio? Pois sim!^

PENSAMENTO DOS DEZ

Em rádio, há nomes que gas-
taram dez anos para se fazerem

e dez dias para se desfazerem

porque, o ouvinte hoje, não os su-

portem dez minutos. ...

E, é assim que os mascarados

ficam des. , , mascarados.

Nossa arguta reportagem e nos-*
iás possantes máquinas estão
sempre prontas a levar ao conhe-
cimento dos nossos leitores, todas
as novidades de Rádio. Esta, por
exemplo, é interessante. As de-
voções que alguns artistas têm com
alguns santos " 

protetores 
".

LUIZ GONZAGA — São Baião,
MARLENE — Santa Antártica,
PEDRO RAIMUNDO —- S5o,«a

Sorja.
EMILINHA BORBA — Nossa

Senhora dos Naveqantes ( ? )
RENÉ BITTENCOURT — Nos-

sa Senhora dos Venenos.
FRANCISCO ALVES — Santd

Versão Brasileira,
ARACÍ DE ALMEIDA —' San-

ta Bronca.
FRANCISCO CARLOS —r São

Luiz Gonzaga (O da Sanfona).

PARA OS OUVINTES DE
NOVELAS — TELEFONES

ÚTEIS

BOMBEIROS: 22-2044-
ASSISTÊNCIA: 22-2121.
RADIO-PATRULHA: 32-424*-
HOSPÍCIO: 26-8620.

PARA O ÁLBUM DOS FÀS

^ 
-unes»* 

V&WtgffíL'* J\ ra^ft

Luiza Nazaré e Maria do Carmo
(Mariquinha e Maricota) numa
loto reeeniíssima, naturalíssima,
conversando amistosamente, no
corredor da Tupi.
^ R _ Deixa de saii o corre-
dor, por falta de tinta em nossas

nossanies máquinas-
— 23
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O cinema brasileiro ganha-rá com Daisy Lucidi màts
unia estrela. E isso é deveras
importante se levarmos em
conta que a nossa indústria
cinematográfica luta com faUta de reais valores femininos,
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Nestas páginas vemos três fotografias de Daisy Incidi extraídas
do filme "Dentro da Vida". A querida estrela da Rádio Globo
vai surpreender a muita gente! Os seus fãs vão ficar radiantes!

Via de regra o cinema tem
vindo buscar no rádio os ele-
mentos de que precisa Uns
aprovam, outros apenas sa~
tis fazem... a emergência.
Principalmente em se tratan-
do de filmes de gênero musi-
cal, principalmente cm se fa-
lando de artistas cantores.

O caso porém de Daisy Lu-
cidi é diferente. Ela é rádio-
atriz da Globo. Aliás uma das
melhores rádio-atrizes do rã-
dio carioca, quiçá brasileiro.
Vem brilhando nesse setor
desde menina. E, embora bas-
tante jovem, já é dona de su-
ficiente tirocinio que, aliado
aos seus dotes naturais, a fí-
zeram uma figura de valor.

Acrescente-se a isso sua es~
tampa, rosto bonito, elec/ân-
cia» naturalidade e voz, bela
voz. Que mais quereria o ei-
ne?7ia?

Daisy Lucidi aprovou prelt-
minarmente em todos os
testes. Isso foi ótimo porque o
papel que lhe queriam dar è
bom, excelente para ela. E tu-
do saiu às maravilhas, o fil~
me esíá praticamente pronto
e breve, bem por estes dias, o
público brasileiro vai ter
oportunidade de avaliar as
qualidade de Daisy Lucidi

O titulo do filme è "Dentro
da Vida". Trata-se do primei-
ro filme rodado no Estado do

rw. A aíreçao $ ae jonam «
a empresa produtora è a In*
ter continental Filmes S.A.

No elenco formam algumas
figuras que o público já
aplaudiu. Beatriz Consuelo,
Paulo Renato, Hemücío Froes3
Laura Botelho, René Bell, etc0
A direção de fotografia é de
Roberto Micici, a "maquilla-
ge" é de Eryk; o diretor de
produção é Roberto Machado
dos Santos.

O argumento? Não ê acon«
selhãvel contar-se uma histô<*
ria cinematográfica cujo an«*
damento ê todo repleto de"suspenses". Bastará, no caso,
dizer-se que se trata de um
grande enredo, grande e belo3
onde, a par de outras doas
interpretações o público t?<£
ver a autêntica revelação da
uma estrela, Daisy Lucidi*
Aqueles que já se habituaram
a ouvi-la no rádio-teatro da,
Globo talvez não se surpreen-
dam muito, pois Daisy tem
dado cabais demonstrações tíd
suas qualidades de intérpre*
te. Muitos porém irão adrní*»
rar-se de possuir o rádio-tea-
tro um tão alto valor. E todos
aplaitãirão o cinema nacional
que foi buscar 7io rádio esse
positivo e real valor feminino*

De Daisy Lucidi, pessoal-*
mente, esta revista já apre*
sentou duas ou três reporta**
gens, contando sua vida, seus
triunfes. Basta apenas velem*
brar que ela se iniciou na an°°
tiga "Hora do Guri'3 que a
Tia Chiquinha realizava, h&
anos, pela Tupi. Além do ra-
dio, Daisy Lucidi também
atuou no teatro, em espeta"
culos infantis. Em cinema é &
primeira vez que aparece.

O que resta agora é aguar*
dar o filme, "Dentro da Vi-
da". Estejam certos de que
tudo quanto escrevevios não
contém exagero. Irão todos
repetir conosco que Daisy Lu-
cidi é uma nova estrela 0è
fazia falia ao cinema brasi-
íeiro.

ffaBEUiS BRANCOS!
/rijj^vs^x só tem quem quer I

IiVIGORQ USA EHAQ MUDA,
'CABELOM ,

i«jjji onero os *co quer
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GENTE DE HOJE QUE ANTEONTEM ERA MOÇA... — HISTÓRIAS DO
TEMPO PARA A MENINADA DE HOJE — OLAVO, BACURAU.

MARÍLIA BATISTA E OUTROS. ..
Texto de CASPARY

Sabem quem é este? Olavo de Barros, ao tempo em que
trabalhava como galã no antigo Teatro Trianon. O
atual diretor do elenco rádio-teatral da G-3, fazia furor

saqueia época como bonitão,,.

ã

Um dos nossos poetas fez
um põem i que começava com a
imprecação lastivwsa: "ÕJi! Que
saudades que eu tenho da au-
rora de minha vida..y e foi por
aí a fora contando as delicias de
seu tempo e a belesa de sua
vida.

Está claro que o tempo passa
e não dá confiança a ninguém.
Os 7noços de hoje já se diverti-
ram muito e souberam aprovei-
lar bastante todos os bons mo-
mentos que tiveram. Uns foram
õoemios, outros catmos, casei-
ros e socegados, todos porém
aproveitaram bastante os mo-
mentos de agradável verdor dos
primeir anos.

No rádio carioca, esse rádio
que parece ainda estar de gati-
nhas, o tempo não conseguiu
passar por muitos de seus inte-
gr antes deixando-os tais como
eram no principio. E' verdade

\

que os veteranos ainda nâo são
de todo velhos florem não se po-
de dizer queimes sejam moci-
nhos e belos iiomo se trouxes-
sem nas faces o estigma da lou-
çania eterna,

Outros porê/M nem chegaram
a envctnecer e acaoaram dei-
xcndo o rádio por outros afaze-
tes mais deseançados e melhor
recompc7isado$. E' o caso de
uma série de artistas que vol-
tando, ao teatro, procuram, aju-
dados pela pintura e o "mis-en-
cenen, passar desapercebidos das
marcas que o tempo deixa.

Entre os veteranos do rádio
figuram Olavo de Barros, Hele-
ninha -osta, Carlos Frias, Ze
aacurau, Marina Batista, Vio-
leta Cavalcante, e um sem nú-
mero de artistas, E' claro que
nenhum destes elementos pode
ser considerado velho, mas, se

olharmos para as fotos que se-
guem estas notas, hão de notar
que também os 7iovos podemmudar um pouco sob a ação do
tempo. Uns, é verdade, mudam
para melhor, como aconteceu
com, violeta Cavalcante que,
atualmente está 7nuito melhor
do que a fotografia que esta-
mos apresentando.

Porem não se pode dizer o
mesmo de Marilia Batista queestá cada dia mais gorda, ou de
Olavo de Barros, Bacuráu ou
Frias. O certo é que, mesmo
quando o tempo se faz sentir
sobre nós com toda a intensi-
dade de sua força, 7ião existe
ninguém que se julgue carta
fora ax> baralho qua7ião ajeita
uma gravata moderna, estréia
um vestido do último tipo, ou
alisa a basta cabeleira procuran-
do ocultar os teimosos fios de
prata que teimam em aparecer!

WMMBMHJWBWW"WWW*WP»>»tW i i—W nw«4.--.yf^*TT<-»*r» ¦¦ wpwww w^Êm^^m—^—^mm*-^»-^  - -¦-*.,—. —*.««^ ¦*t|

E aqui está o Carlos Frias quando tentou fazer rádio-
teatro como galã. O tipo acabado do "mocinho" bonito

e elegante. E se o Frias ainda desperta paixões,
imagine-se naqueles tempos, heiná.,.

¦m*. ni»^wii;r%a

Ninguém acertaria e por isso
vamos dizer: esta é a Celeste Aí-

da, a esposa do Coié.
parecida?

E esta? Sem tirar nem por, a
Violeta Cavalcante, num respei-
tável retrato tirado num foto-

grato do subúrbio.

Helenlnha Costa! Ela gostava
muito de usar um laço de fita

no cabelo, de preferência fita
vermelha.

Marilia Batista. Em vez de fita
Marilia preferia flores nos cabe-
los. Achava ela que ficava mui-

to bem. Ainda achara?

E esta? Nada mais nada menos
que Zilá Fonseca, a simpática
sambista. Ela mesma com sua

camisola branca.

Zé Bacuráu. Sairá do teatro pa-
ra o rádio. Era um dos *'boni-

toes" e deixou muitas fãs do
coração ardendo...

''"•i,M™"™i"*|^-ttJ^'j«»^'«»!M<'™^ ^>*^^^(3KPSRaKC^£B9HHSnHnHÉ8HHHIHnMHHMHMMHMMR^OT *"' ' i«wws«WB«B««Miit««BBHií»iJitó<í.v^'...
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O sincronizador de uma
moderna emissora, nos dias
ie progresso que o rádio atra-
yessa, é um artista de fina
sensibilidade e elevado espiri-

to. No rol dos bons sincroni-
cadores do rádio bandeiran-
te, figura com destaque Vi-
rente Dias Vieira, sincroni-

zadar da Rádio Cultura, a
quem os programas da esta
cão de Rebelo Júnior muito
devem.

'vvvwvw v>/*>

SABIA DISÍOJ
^ O Trio Brasil Moreno ê cons-

tituido por fres irmãs.

0 Heitor de Andrade casou há

poucos dias, e o seu casamento
foi um dos pontos altos na vida

social, de Sao Paulo destes últi-

mos tempos.

0 Mariamélia, a consagrada
rádio-atriz caricata do rádio ban-
deirante, é, na vida real, madame

José Rubens.

M Vicente Léporàce mora em
casa própria, e está com tudo e
não está prosa.

$ 
"Hora dos Municípios", ^ 

é

um programa com que a Rádio

Record de Sâo Paulo já vem, há

Tempo, servindo aos agricultores
e lavradores de São Paulo e do

Brasil inteiro. -k
& Neide Fraga, Dupla Ouro e
Prata, Roberto Amaral, Homero

Marques e Trio Mineiro, formam

a equipe de cantores com que a

Elite vai iniciar a sua indústria

de discos.

^asa" ,VO *esw»*

Assim como Hollywood é«g «^8Ff3£S£ +
cartaz através da ^ Rematogajica «broadcasting», se cotót-
dades mais avançadas em matéria ae QS clme-
iuem hoie em dia, no Brasil, na W^Mf? 5 candidatos supera
SW carreira ao ^icwfone O numew de ca 

^
ao óàculo mais ^^tó^£?Íy?„i| loções e ieaiões de
dos fZois grandes centres ^^^^^a^íicòs das pe-er-
candidatos desfilam perante os jesponwvew£ ãmrsòs, na dispu-
res, nas proim mais ^^'e" e?;nmfes 

de no «ada. Tudo mttita jus-
ia de «m luoarein/to entre «^jf^jaii o flue m«S
ío, »Ò rasoaweZ, muito huv]^'JÍlean'e é aue. dentre a mW*
m surpreende e até mesmo me 

^^oao sol radiofônico, surja,
dão de novatos que P^^f.f^.f^mPníoií copas de se impar o
de quando em vez, aqui e ali, ^^^^ e Locure então apa-
consagração popular pe^^JPMM°MiÍé aue. bem ou mal,
recer crescer, subir, ^a%^MiÊúm^ lutas trabalhosas,
já conseguiram em aimçoes, persiste.nes m
inscrever seus nomes nos anais «^«^««tíwlO jíos silvas,

Através da minha carreira, ^^„^lgf um dos maiores
inspirados nos sucessos e glorias aeOrUndoSLa, .^

motivos de truques desse gênero W^S parasitam também
Brasil a fora! Muitos Caldas e ^w^m cheaam ao extremo de
por ai. Por mais mm^M^Sa^Êm por espelho,
se batizarem com o nome ^£XJ:Wmo astro com o nome
No noticiário especializado, encontrei wm.^mo «- dos Anjos
de Léo Villar, Justamente 

o «orne do£°ff«™ lJeiro, vai.se vêr
do inferno, m^m^^2'^^'^Wml porque os seus homo-
em camisa de onze vara secovrfe% °£r|, 

Ante-mtem dei de cara
nimçs proliferam. So eu>™J^fJ"püma René Bittencourt.
comum novo cantor paulista m^M^ ™neU 

vclho colega de
E agora? Como m°fh^mgm^^fl^, Ho^ ao

tarimba Boné Bittencouu,conhecido ™monv 
de mais Um : B«n-

encontra presentemente:"Belo Horizonte. 13 de maio de 2950.
IUjOAmigo e colega ^^10*^^. intrmédio da

Tem esJa,oUmdepe.'r-lu nm*¦ , J „ Ra(lio d«Revista do Radio", onde você J»wüu/u 
i 

p<;rreuc esfa car£a é
São Pawío », sobre o seg«.teie: caso : 

^ew 
1 

^frfn!7a Verem e
o Benftnfto. a«íiSo ?f^^m«S um caipira
Pitanga. AcorUecejtueuem Sao Pauto «P|j|^f°íe. B,

para m
áspera],. t

°rtíe2«' S«i 
SÍeA!^oNtóeí ÍSS». l^rões de nomes

« • °Jít %J,<r7ir com e*sa prática. Enfim, para atender ao
^Todlmeu Swílf §®mS, eu me dirijo daaui ao no.-o
peaiao ao meu vvmu ^^wm? pçnnrpr^rmrtc a retiti-
Bentinho, (falso BenUnlw) pedindo-lhe escarteãanet, s,r
^rrp/7o r?n <?^£ 7?orne d"e auena, por justiça e ppi atreizo. òl roce, ww
faqweno"ega, possuí, rea'meTIfe, guaZidades petrí Vencer se Um

ITsoJudade, procure um outro nome caipira A lante 
^0^.rfpt nuer cwerimentar? Coloque seu nome próprio no aiminunio,

e Já» o caso. E depois, convenhamos : vamos dar o seu,
ao seu dono MANESINKO ARAÜJO

Revista do Rádio
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MUCAS E CONTRA MUCAS...
^ Os céus da radiofonia ban-

deirante fulgurám com a apre-
sentaçáo de valorosos astros e
estrelas. Os de aparição periódi-
ca atraem as melhores atenções.
Sílvio Caldas. Dircinha Batista,
Odete Amaral e a dupla Lauro
Borges e Castro Barbosa, dispu-
tam a preferência dos ouvintes
da Paulicéia. E há mesmo um
reboliço inquietante com as no-
ticias* vindas do Rio de Janeiro,
contradizendo o que a Rádio
ç* v iá anunciara há tanto
tempo sôbr* Luiz Gonzaga. O .
faro, infelizmente, é que a Cul-
tura foi driblada, e o popu-
lar sanfoneiro virá apenas por
um mês; em vez de um ano.
Houve contra-muca no Rio!

+ Mas, os astros e estrelas de
èsnfendbr permanente, aaüi por
estes ares decorados por uma
po-onsinha 1«"vn'd"r^Tia n,:ío f^^m
a traz. no rói do sensacionalis-
mo radiofônico. Assim é oue a
emissora de José Nicolini, além
de ArlovaldQ Pires, o pomilarís-
s>mo Canítáo Furtado, que aca-
ba de lançar com grande êxito
"Festanca no Arra^i". interes-
sa^te esnetácuio feuT^sco, fêz
vo^ar à sua p^Q^r&máéãp, o io-
vem e valoroso canto»" Solon Sa-
les. detentor n> tantos sucessos
musicais da atualidade.

+ A Rádio Gazeta, a cuia
programação Itá Ferraz procura
irruvimir um cunho mais ac^ssí-
vel de brasüMade. promete o
ipr^^onto ^p alcuns cantores
populares- Knauanto se esnera
a confirmação dos hoatos. Ma-

i„, -.^ r-^ t?~.-»> ;nio;i uma torn-

porada de música fina ao ml-
crofone cia k; emissora de elite \

4r Nesta hora de ebulição noli-
tiea. em oue o no^e do senador
soufóvio de s5o ^oria a^0"ece
CO^O Uma inono-nif-rt fl ^/f'0'
^n^ripr, onim^i^ ° ^emn^o^ *\3

^yr^v+ín Vavp^ç. Qovó m^S UtVlií.

mM* um ilustre, rv •m^^., do

^Arn^.voi n0l<; fa<?, ^niifi^p'* 05 Vi"

qü° n prata ^ easa v*!e ouro!

J- T« nqn tmm moic mr0 ° ^e-
rO**tf 0 Se^hrjf ^íiorn nu» V\\
•f?or,r <ífvh^Q•n^'^,, wp1-'^" OTV1 c1iaS

pip/rac o c.-n^v-,0v '""-voctóvío Bar-

Revista do Rádio

rios é que está na vez. Mas, quem
íaz sucesso no duro, é o Castro
Barbosa e o Lauro Borges, e o
Pedro Raimundo, brasileiríssimos
da gema!

^ Por falar em estrangeiros,
vocês lembram quando eu regis-
trei aqui nesta secção, a entrada
irregular dos estrangeiros em
nossa terra? Lembram que eu ei-
tei o Carnera. que entrara no
país como agricultor para eultl-
var marmeladas de luta livre?
Pois tenho a satisfação de ver
confirmadas as minhas declara-
ções, com mais um caso: Godoy!
Veio como turista! Não sei qual
foi o espírito de porco que pro-
moveu o escândalo. A coisa se
ajeitou como se ajeitam todas as
coisas neste Brasil maravilhoso,
e o homem lutou! No Rio, por-
que aqui em São Paulo já havia
lutado sem ninguém dar pela
coisa! Também porque há de ser
o Godoy, o bode expiatório? Ele
é um bom rapaz, é Flamengo, e
deixe êle se defender. Entretan-
to, vai aqui uma "dica" para o
Esnirito de porco: dê uma olha-
delasinha nos estrangeiros que
aqui estão no rádio e nas "boi-

tes", e verá quanta suieira! Fa-
ça isto por uma porção de bra-
sileiros que passaram o diabo pa-
ra exercer suas profissões lá fo-
ra Procure ver os papeis dos
Georges Henry, das Gianelas de
Marco, dos Georges Boullanger,
dos ladinos Peters Kreuder...
Sabe nor oue eu ponho azeite na
fogueira? Poroue outro dia ouvi
um flautista horroroso numa or-
questra de um restaurante daqui.
Fui saber, e o homenzinho na
sua terra tinha sido pP3torv.de
cabras! Tem cabimen^? Meu
Deus, eme naís maravilhoso este
nosso Bra ;M Brasil tao bom, que
aüalqúè" d*a desses estará rece-
pondo de braços abertos o sr.
Jean Sablon. que nos ridiculariza
em sua terra!

f^^m^^^m^mm^my:-;.. '*. ?.~

i TERÇA-FEIRA
Outro número melhe*

da maior!

VISTA DO RÁDIO

'¦

ESTRELA MÁXIMA
Fazendo parte de uma das

mais brilhantes famílias de
artistas do Brasil, Edàth de
Moraes, filha de Conduta de
Moraes e irmã de Dulcina, é
a estrela suprema do radio-
teatro de Manuel Durães, on-
de, além de suas impecáveis
interpretações, vem encabe-
çando Immanitariamente vã-
rias campanhas de sentido fi-
lantrópico. Em nome de tan-
tos sofredores e necessitados,
rendcmi>s-lhe aqui a justiça
de uma respeitosa homenagem.

JOÃO VENTUR
Jovem cantor da Rádio São

Paulo, vem contribuindo para o
êxito do programa v*Sob a luz do
meu bairro", que esta emissora,
Unida voltou a pôr no ar, para.
a satisfação dos moradores do<
bairros residenciais da caf
bandeirante.

mféâ J*¥ :^m^Wm^^m-i
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RECOMENDÁMOS

TROMBONISTA RQMAN-
TICO — Raul de Barros.

MORRO DE SANTA TE
REZA — 4 Ases e 1 Coringa

O GATO E O CANÁRIO
Benedito e Pixinguinha,

EXALTAÇÃO A BAHIA
Heieninha Costa.

VULTO — Dircinha Batista.
SAUDADE

do Silva.
MENTIRA

ves

Déo e Orlan-

Gilberto Al-

Roberto

Risadinha.
Zé Gon-

NORMELM
Silva.

LAR VAZIO
AI, SANFONA

zaga.

A "Star" acaba de lançar mais
mm disco do "Casal areo-iris da
cidade", Zé e Zilda: "Jangada-
ro", do Zé e Airton Amorim, e
**Zé Camilo», do Zé e O. Silva.
Acompanhamentos de Abel e seu
conjunto e de Altamiro Carrilho
e sua flauta azul.

Já está à venda o samba "Ga-
rota do café", a mais recente
criação de Gilberto Milfont. "Ga-
rota do café" é uma homena-
?,em dos compositores Ari Mon-
feiro e Peterpan às lindas ga-
rotas que trabalham nos cafés
ela cidade.

Já está à venda em todas as
casas de discos, o samba mais
bonito cio momento: "Tudo

acabado", de J. Piedade, numa
magnífica interpretação de Dal-
va de Oliveira... "Tudo acaba-
do" vai ter a mesma carreira de.
"Segredo" e " Caminhemos(!»>

"Casinha Pequenina" e "Zan-

fado", um chorinho do Zezinho
dia nossa opinião), é a melhor
gravação da Orquestra do mães-
tro Carioca, o maestro Classe
A.,. Podem comprar o disco...

Manuel Araújo em palestra
com o "Chacrinha" e o Zé Leo-
cadio, autor de "Paraquedista",
revelou que pretende gravar na
Continental, em solo de trom-
boné, dois chorinhos de sua au-
t oria..

Carlos Galhardo. atualmente
mu dos cantores que mais dis-
cos vendem, acaba de gravar
duas melodias destinadas a gran-
cie sucesso: "Um gesto... uma
frase", samba de Roberto Mar-
Uns e Mário Rossi e "Canções
de toda a gente", toada de Pau-
Io Barbsoa e Oswaldo Santiago.

Ontem estivemos escutando o
segundo disco dos "4 Ases e 1
Coringa" para a RCA: "Adeus
«Turití", choro e "Cariri", baião,
ambos de Humberto Teixeira e
Luiz Gonzaga. Ótima apresen-
tação do conjunto vocal mais
querido do Brasil.

"Caboclinho" e "Insinuante"
são clois chorinhos interessantes
oue marcam a estréia de Ciau-
dionor Cruz e Fortinho na fá-
brica de Vitorio Latari.

Silvio Barcelos organiza «
apresenta, todas às noites, a par-
tir das 23 horas, pela onda da
Guanabara, "Boite da Meia
Noite", um desfile de lindas me-
lodias que merece ser ouvido por
todos os que apreciam a boa
música.

"Só eu", samba de Geraldo
Gomes, e "Ave Maria no Mor-
ro", de Herivelto Martins, me-
receram uma interpretação tô-
da especial do criador de "Re-
nuncia", "Marilu" e tantos ou-
tros sucessos.

Mais duas músicas brasileiras
gravadas no estrangeiro: "Lero-
lero", de Benedito Lacerda, c

I fo

"Bem-te-vi atrevido", de Lina
Pesce, otimamente executadas
pela 

'famosa 
organista norte»

americana Ethel Smith.

A "Hora Sertaneja", com Zé
do Norte, Marly Brasil e Doqui-
nha e De Moraes, diariamente,
de nove às dez horas da ma-
nhã, na onda da Rádio Tamoio,
constitui um dos bons progra-
mas da emissora de Paulo Gra-
mont e Murilo Gondim.

X
Os "Vocalistas Tropicais", o?

campeões dos últimos carnavais
cariocas, gravaram, em disco
Odeon, o samba de Walfrido
Silva e Marino Pinto, "Ilha dos
Amores".

•
Roberto Silva, o "príncipe do

samba", gravará este ano um
samba de Jorge Tavares, intitu-
lado "Alaide".

IzaUrliiha Garcia, uma da«
maiores sambistas do Brasil,
ausente desde o Carnaval, rea-
parece em grande forma com
dois números sensacionais: "Mar-
requinha", toada dos paulistas
Penis Brfan e Raul Duarte, f
"Nao sou eu", samba de Jaimf
Florence e Augusto Mesquita
marcam o reaparecimento d»
estrelinha loura da terra da
garoa. Como canta a pequeni-
«ia...

ic
Paulo Gesta é o responsável

pela programação de discos di
Rádio Mayrink Veiga.

SEMANA
De acordo com "enqueies" realizadas junto à$ fábricas

gravadoras e nas casas de discos da cidade, e ainda, pelos
pedidos musicais atendidos, durante a semana, pelo "Cassino
da Chacrinha";

<
<

(

i

o

3
4
5
6
7
8
9

10

NANA — Rumba — Ruy Rey
HIPÓCRITA — Bolero — Fernando Fernandez
TAMBAÜ — Samba — Severino Araújo
AY DE MI — Bolero — Chucho Martinez

~ TUDO ACABADO — Samba — Dalva de Oliveira
TIMIDEZ — Bolero — Francisco Carlos
VIDA DA MINHA VIDA — Samba — Déo
GAROTA DO CAFÉ — Samba — Gilberto Milfont
JANGADEIRO — Toada — Zé e Zilda
AVE MARIA NO MORRO — Samba — Nelson Gonçalves

Zi
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Zé Gonzaga, o popular sanfo-
neiro da Rádio Tupi do Rio, foi
contratado pela Tupi de S. Pau-
Io para apresentar-se duas vezes
por semana na capital paulista,

Heber de Boscoli, reapareceu
íomo onimador do dia 22 de
maio p. p. no programa 

"Tombo-

!<s Musical" da Rádio Nacional»

"Movietone", um programa de
cinema, vem sendo apresentado
diariamente pela Rádio Tupi, com
Afonso Soares, agora no horário
das 1 8 horas.

À Rádio Tamoio apresenta to»
das as quartas e sextas-feiras, às
14,02 "Um brasileiro em Paris",
um novo programa.

A Rádio Tupi de S. Paulo, vem
apresentando as segundas-feiras
às 21,30 horas, a dupla caipira
Alvarenga e Ranchinho.

^Acredite se quiser e explique
se puder" é o título de um pro»
grama que a Rádio Nacional
apresenta aos sábados às 21 ho-
ras.

Nelson Gonçalves gravou em
disco Victor o samba "Ave Ma-
ria no Morro", uma das mais no-
táveis criações do Trio de Ouro.

A Rádio Tupi de São Paulo
está trabalhando ativamente a
fim de trazer ao Brasil o conhe-
cido cantor Tito Schipa,

O locutor e comentarista espor*
tiv© Daniel Martins âa Rádio T««
moío, está também atuando ao
microfone da Rádio Tupi, apare»
cendo diariamente, às 19 horas,
na programa de esportes de Ari
Barroso.

Desenvolvendo a sua nova linha
de programas a Rádio Guanabara;
agora sob a direção geral do broa-
dcaster Joaquim Marcelino Antu-
nes — vem de contratar o maior
bando!mista do nosso pais «— Ja-
cob,

•
Outro cantor argentino vem de

estrear no programa de César de
Alencar. Trata-se de Carlos Ta-
gle que deve fazer carreira bri-
lhante nas audições de sábado è
farde neta Nacional,

Amaral Gurgel está radiofoni-
xando para a Rádio Globo a vida
de Bocage, o notável ooeta oor-
tuguês.

Carlos Brasil, agora r\o Rádio
Globo, apresenta-se diariamente
ao microfone daquela emissora, às
20,05 horas, com o seu comen-
tário político 

"Fatos e Opiniões".

Gregorío Barios áe^erà apre-
sentar-se no dia 14 de junho pró-
ximo na Rádio Record de Sâo
Paulo,

Revista do Rádio
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Foi contratada pela Nacional a
cantora Stelinha Egg, intérprete
do folclore nacional. Esta revista
havia anunciado, em primeira
mão, que Stelinha se achava em
entendimentos com a PRE-8,

Entrou em entendimentos eom
a direção da Rádio Tupi o ator
Carlos Melo, ex-integr ante da
Companhia de Alda Garrido. Na
PS<G-3 Carlos Melo Já Uz prova
de locutor e rádio-ator.

Sebastião Leporace depois de
vários anos de atuação na Rá-
dio Mayrink Veiga, transferiu-se
pera a Rádio Record de São Pau-
Io.

A direção da Rádio Guanabara
continua firmemente interessada
em contratar três altos valores fe*
mininos do nosso rádio: Zezé Fon»
seca, Lourdinha Bittencourt e Wa^
hyta Brasil, Prosseguem as nego*
ciaçoes que deverão chegar a bom
termo.

Conforme já noticiamos, Bene*
dito Lacerda <s Herivelto Martins
sâo proprietários de um avião*
Agora os dois conhecidos radiali$«
tas estão se preparando para áU
versas viagens ao Interior, no re«
ferido avião, conduzindo uma ca»
ravana de artistas que dará e$pe«
tácuios em várias localidades»

Afastou-se de crônica de rádio
que exercia no "Correio óa Noite"
o jornalista José Álvaro, depois de
um período brilhante, onde com-
batia sistematicamente as coisas
más do nosso rádio. A coluna ra»

diofônica do popular vespertino es-
tá sendo agora redigida por Julião
Vieira, outra pena capaz e com*
bativa.

Foi fundada na cidade de Gua«
poré uma sociedade comercial que
explorará o serviço de radio-di«
fusão ali instalando uma esta»
ção emissora que recebeu o nome
de "Rádio Caiarí", a ser inaugu»
«»ada no dia 12 de junho próximo,,

Transcorreu sob grande anima"»
çao a festa de aniversário do pro»
grama de Henrique Batista "Sanv

bas e outras coisas", pela onda da
Rádio Clube do Brasil, na noite
de 26 de maio. Vários artistas de
outras emissoras tomaram parte
na festa de 1 ó.° aniversário desse
vitorioso programa que Henrique
Batista dirige e apresenta com ca*
rinho.

Noticia-se que a toeutora Tonia
Regina foi afasf-da da Emissora
Continental por se ter desenten-
dido com o gerente àa referida
emissora.

Encontra-se no Rio a cantora 8
compositora cubana Mar garita
Iglésias que no momento em que
redigíamos estas notas entrava em
entendimentos com a direção da
Radio Globo.
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CARLOS GAR
UM ÍDOLO IMORTAL

ARGEM1N0S
Texto de Juarez A. Almeida

>»ww^^<vs»

0 saudoso Carlos Gardel, que
deu renome universal ao tango ar-

gentino, terá, para sempre, o seu

nome enfüeiraáo entre os grandes
intérpretes de ritmos populares.
Fie nasceu numa pequena vila

da França. Era filho único e sem-

pre viveu com conforto. Aos três

unos de idade, deixou sua terra
natal e seguiu para Buenos Ai-
ces. Com o decorrer do tempo,

, medida que crescia, foi se acen-
•nndo ftêfà o amor pelo tcnoo.

Certo dia, — Gardel contava,

então vinte três anos de idade,
, estando num bar com alguns

amigos, um deles pediu-lhe que
cantasse uma de suas canções.
Êle assim féz e agradou. Após

ter cantado, foi apresentado o

um rapaz chamado Romano, que
c convidou para cantar em dupla.
Depois de cantarem, a assistén-
cia, com delírio, pediu que Gar-

dei cantasse só. Por exigência da

platéia, o pedido foi atendido,

-k
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rendo êle escolhido o tango "Ma-
-ipoza" para interpretar.

SS8gi>x|

No dia seguinte, a cidade toda
falava na voz de ouro do belo
"muchacho" 

que mais tarde
oassou a ser conhecido como "El

NAorocho". Daí para o sucesso foi
um pulo. Gardel não somente
mpressionava às mulheres pela
ua voz, como, também, pelo seu
ísico. Apesar de ter morrido sol-
2Íro, deixou centenas de apaixo-
iodas de todas as classes sociais,
íclusive a filha de um grande
nagnata americano, Chesterfield,
iue ele conheceu numa de suas
•isitas aos Estados Unidos. O ta-
noso tango, "Un Dia que Me")uieras", 

foi inspirado do funde
Io coração de "El Morocho" por

êle ter perdido a mulher que tan-
Revista do Rádio
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O povo da grande nação porte-
nha soube reconhecer o que seu
ídolo fêz pela Argentina no es-
trangeiro, dando-lhe um enterro
tão grandioso que somente um
crgentino o teve igual: O Presi-
dente Hipolito Irigoyen. Hoje, 15
anos após sua morte, existem es-
palhados pelo mundo dezenas de
Carlos Gardel, em homenagem ao
grande cantor.

—- tAt
Gardel, entretanto e infelízrnen-

te, pouco fez pela sua mãe, que
somente hoje tem uma fabulosa
"fortuno, graças aos direitos auto-
rais de suas gravações. "k

Há tempos, circularam boatos
de que êle ainda vivia; mas que,
por estar com o rosto deformado,
nao aparecia em público. Tudo.,
porém nâo passou de boato, Car-
fos Gardel morreu num desastre de
aviação, numa viagem para a Co-
lambia, quando estava no apogeu.
Sua voz, que ainda vive através
das gravações, sempre será ouvi-
da por milhões, e jamais será es-
quecida.

Gardel não passaria de um
nome a mGts na lista dos canto-
res, se não tivesse procurado ação
e a ficção, entrando no merca-
do da música com as suas grava-
çoes, cantando nas "boites", con-
quistando auditórios com suas
canções. A conseqüência é que
Gardel se tornou não apenas "o

cantor mais notável do passado",
como proclamam certos argenti-
nos, mas também o homem mais
falado e mais popular da Argen-
tina, um nome cuja fama ainda
está rodando os quatro cantos do
mundo.
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CARLOS GARDEL
Nesta reportagem sobre o

Inesquecível cancioneiro porte-
nho contamos com a colabo-

fração gentil da União Cine- ,
matográfica Brasileira que foP
quem nos cedeu o material fo-
tográfico que aqui se encon-
tra, todo êle extraído de fil-
mes onde o imortal cantor to-
mou parte.
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Problema?
(Cont. cio número anterior)
temperamentos em oposição, pre-
dominando o ciúme como causa.
Teve mudança em 1949, de ordem
geral e sentimental. Até 1954 sua
vida estará em evolução. Este ano,
de cornecos de setembro até mela-
dos de dezembro, tem uma época
favorável ao casamento, prometeu-
do êxito social e financeiro. O seu
namorado tem vontade de noivar
neste mês de maio (até 22) e vo-
cê deve insistir, pois será favora-
vel. Êle deve cuidar dos rins.

101 - CARIOQUINHA TRISTE
ÍD.F.) — Terá vida longa, mais fe-
liz e firme depois de atingir a ca-
sa dos 35 anos. Casará aos 27 anos
de idade e fará uma boa união.
Mudanças importantes: 1943, 1951 e
1958. A união com o seu atual na-
morado será favorável. Ele é auto-
ritário, ambicioso e exigente, com
temperamento contrário ao seu, o
que deve ser observado. Não indl-
ca que haverá união entre os dois.
Terá um novo amor em 1951, de-
zembro, e casará com esse.

102 - LOURA DE OLHOS E CA-
BELOS CASTANHOS (D.F.) — Ale-
gre, entusiasta, inteligente, ativa,
intelectual. Terá vida longa, po-
rém com uma estrada marcada pe-
Ia variedade de ambientes e de pa-
noramas, inclusive no amor. Será,
todavia, feliz, sobretudo depois dos
30 anos. Em 1944, sua vida modi-
ficou-se. Terá em 1953, a segunda
mudança importante de sua vida.
Terá muitas experiências senti-
mentais, devendo casar aos 27 anos
de idade. Tem a tendência a sofrer
O silêncio e o sono (em horas cer-
tas) serão os seus melhores reme-
dias.

*
103 — VITÔRIÍ1 REGIA (D. V.)

— Sua consulta tocou-me profun-
damente. Não deve abandonar seus
estudos. Precisa terminá-los. Tem
uma bela estatura, bom físico e
com boa formação profissional terá
a chave do êxito e da fortuna,
mesmo diante de momentâneas si-
tuações adversas como esta atual-
mente. Tem muita energia, e am-
biciosa e intrépida, por isso capa*
de vencer essas dificuldaes. Oui-
de-se mais tarde de moléstias da
bexiga e do fígado. Qualquer ramo

da medicina, a odontologia, a far-
macia, em profissão superior, ser-
lhe-á indicada e fácil de conseguir,
com esforço e dedicação. Tenha fé.
Teve uma' mudança em 1944 e terá
outra de grande importância em
1953. Este ano, de setembro até co-
meços de dezembro, terá um perío-
do melhor, mais favorável durante
o qual suavizará os golpes que re-
cebeu. Mande-me a data do nasci-
mento do seu pai.

104. — JUREMA (Barretos) — O
seu caso é complexo, pois sua cons-
tituição oferece margem para vá-
rias observações especiais. As in-
íluências astrais, capazes de deter-
minar causas e influenciar seu mo-
do de proceder, merecerão exame e
resposta direta. Aguarde. Adianto,
todavia, que sofre do sistema ner-
voso que não tem muita resistên-
cia. Estômago, ventre, seios, todo
o lado esquerdo do seu corpo, bexi-
ga, fígado, o aparelho genital e ou-
trás peças do seu organismo pode-
râo sofrer afetações de ordem f?e-
rnl. Assinala-se uma constituição
instável, com oscilações periódicas
do organismo, a menstruação e
psicoses cíclicas. Estas são apenas
indicações. Há casos de anemia e
cie afrouxamento geral, atonia. To-
do esse desequilíbrio, por imperfei-
ção constitucional, contribui para
que as suas reações sejam, às vê-
zes impulsivas e fora do comum.
Tem também uma personalidade
mediúnica, influenciável, sonhadora
e romântica. Muito doméstica, deve
ser dedicada ao lar c boa dona cie
casa. Peço-lhe enviar a data cio
nascimento do garoto, para melhor
observação.

105. — APAIXONADA DA PENHA
(D.F.) — Débil e esbelto corpo.
Egocêntrica, ambiciosa, desejosa de
dominar, voluntariosa, econômica,
reservada, não gostando cie demons-
trações sentimentais, orgulhosa e
amante da independência. Muitas
vezes, é pessimista. Inteligente e
prática, pronta à ação rápida. De-
ve ter uma afetação nos órgãos mo-
tores. as pernas (calcanhar). Sen-
do seus órgãos fracos: as pernas, o
ouvido direito, baço, a bexiga, os-
sos e dentes (fracos) e enfermlda-
des destas partes. Terá vicia spU-
tária, com progresso lento mas fjr-
me. Até meados de julho deste ano.

RESPOSTAS DO

. Prof. KALLENDER
terá algumas dificuldades: ações
violentas, disputas, esperanças ma-
logradas, desgostos, tendência a pro-
ceder de modo contrário ao con-
vencional. Cuide-se de acidentes,
pois estará sujeita a luxações. Sua
vida melhorará depois dos 27 anos.
quando casará. •

•106 — CAMPINEIRA TRISTE
(Campinas) — Doméstica, sonhado-
ra, meiga, maternal. Terá prole
grande. Este ano assinala uma
grande mudança em sua vida, pc-
rém depois do mês de julho. Será
favorável. Sua vida sentimental
ressente-se da natureza das suas
reações emotivas, variáveis e sujei-
ias'a mudanças. Sua primeira ex-
periência amorosa, em 1947, nâo lhe
foi favorável. Deve atuar profisslo-
nalmente em serviços de contato
com o público, sobretudo com os
jovens (o professorado). Tendência
a sofrer do estômago, bexiga, baço,
órgãos genitaís e do aparelho di-
gestivo.

107. — ALCIDES MARQUES (Bau-
ru) — Intelectual, lógico, conscleh-
te. Age pela razão. Sua vida pro-
fissional deverá ligar-se ao correio,
telégrafo, telefones, radiodifusão.
Sobretudo, deve aplícar-se ao sstú-
do oois precisará alcançar a melhor
qualificação possivel para oue possa
triunfar. Todas as profissões cieu-
tíficas que ocupam o pensamento,
o cálculo, o registro lhe serão con-1
venientes. Os ofícios que exigem
atividade intelectual e onde intsr-
vêm o papel, a tinta e que se 11-
guem à medida, aos controles, a
eletricidade bem como aqueles em
eme sejam necessárias a eloquèn-
cia, a palavra. Por isso, qualquer
das duas carreiras citadas em sua
carta ser-lhe-áo favoráveis. Teve
duas mudanças importantes. urna
em 1942 e outra em 1949. Sua vi-
da progredirá a partir de lrõ4. in-
clusive sentimentalmente. Prepare*
se, até lá.

108. — BROTÍNHO (Copacabana)
— Belo tipo, o desta consulente.
Àmigà fiel, alegre, iovial, amorosa,
sentimental. Terá, este ano, a r.o-
luç&o que espera, no mês de no-
vembro. Agradeço sua carta. GJién-
te dos agradecimentos de sua ami-
ga pelos conselhos aqui emitidos.
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informações solicitadas no
I eoupon, escrevendo-as com cia-
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f envelope fechado, para o ende- |
f reco desta revista. \
? A O objetivo principal da con- |
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! ?m termos claros e com perio-
I aos curtos, em carta que deve-
l rá acompanhar o eoupon.
I A Todas as cartas serão aten-
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W didas na devida ordem de
f chegada, pelo prof. A. KallendeT

por meio da Numerologia e As- f
i trologia, em cujos processos ba- |
| seara suas respostas e conselhos. 
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Ccmparecerei â cerimônia, como
pede. Mande a data do nascimtn-
to do pretendente. Cuide-se para
nâo cometer erros na apreciação dos
iatos.

109. — ESPERANÇA (Maceió) —
Estatura robusta, cheia, mediana.
Orgulhosa, digna, intrépida, perse-
verante, resoluta, enérgica, reserva-
da, temperamento apaixonado, Ir-
rítável. Sarcástica, voluntariosa, cie
sensibilidade delicada; auto-domi-
nio; desejosa de reconhecimento.
Rápida comprensão, fácil e profira-
da. Zelosa, um pouco vingativa,
sensual, astuciosa. Sujeita a per-
turbar a verdadeira natureza dos
seus sentimentos em virtude de pas-
sionismo ou sensualidade irrefreada.
Guia-se, às vezes, pelo instinto na-
tural. Tendência a deixar-se domi-
nar pelas emoções sentimentais,
provocando a perda das energias
superiores e daí a freqüência com,
que se equivoca nos projetos amo-
resos. Sua vida apresenta variados
panoramas. Mudanças importantes
ocorreram nos anos: 1940, 1945,
1946, 1948 e terá uma maior em>
1952. Nessa data sua vida tomanH
rumo totalmente diíerente. come-
çando ai a trilhar no rumo cerio.
Sofrerá de reumatismo, bilis em tò-
das as suas variações, sangue e ai-
guma moléstia da cabeça (pelei.

•
110. — BISONHA (D.F.) — Não

me parece possível o êxito que te-
pera, no trabalho. Este ano. aliás,
«té abril e de setembro até mea-
rios de dezembro vindouro, terá di-
íiculdades. saúde delicada (fígado
<* sangue), com dispêndios e per-
das de dinheiro, bem como espe-
ranças que não se realizam, iíão
há harmonia entre você e o sen
candidato, isto é, as vibrações não
são sincrônieas de modo a assegü-
rar possibilidades de um resultado
fip.tlsiatórlo. Êle tem opinião, é or-
^ulhcso, vaidoso e descansado. Não
espere positivar qualquer coisa cont
esse jovem. Êle deve ter feito uma
cúria viagem, há pouco. Em 1352,
realizar-se-á uma grande mudança
em sua vida, depois cie agosto,

•
111. — RUAN1TA (D.F.) — Or-

gulhosa, tranqüila, fiel, magnânima,
constante, intrépida. Altamente in-
íluenclada pelo sentimento. Tem
capacidade e talento organizador.
Ura pouco teimosa, impertinente,
altanelra e daí seus fracassos amo-
rosos, tentando impor sua vonta-
d3 e exigindo demais dos seus can-
dldatos. Sua primeira experiência
amorosa realizou-se cm 1940; teve
períodos importantes para sua vida
presente e futura, nos anos: 1945,
194G, 1948 e terá o mais importan-
te em 1952, quando poderá real-
mente conhecer o matrimônio. Em
.1948, sua vida mudou totalmente.
Cuide dos órgãos da nutrição, ten-
d:> a tendência a sofrer do nora-
cão e do diafrágma. A sua tercei-
ra rergunta pode ser respondida,
mas teria que fazer observações e
estudos que fogem às dimensões
destes trabalhos.

ir
112. — DESENTENDIDA (Braz do

Pina — D. F.) — De olhar iruré-
picio, esta consulente manifesta or-
gulho, confiança cm si mesmo,
magnanimidade, constância, intrepi-
dez. Um pouco arrogante, desoóíi-
ca e. às vezes, superestimando suas
qualidades. De 1942 até 1949 teve
uma época importante de sua vicia,

especialmente sob o aspecto senti-
mental. Terá mais de um matrirnô-
nio, eonvindo cuidar-se para acer-
tar com a primeira escolha queocorerá em 1954, depois de agosto.
Modifique a maneira pela qual ma-
nifesta a sua vontade junto daquê-
le que é objeto de sua atenção amo-
rosa; sobretudo, não seja exigente
e mandona. Poderá sofrer de esta-
dos agudos — febris, doenças car-
clíacas e afeções da pleura.

113. — PRINCESINHA TRTSTE
(D.F.) — Sua saúde deverá estar
bem melhor, nesta data. Terá me-
lhora a partir de maio (início).Todavia, não teve épocas grande-
mente desfavoráveis ao progresso e
ao êxito, no começo deste ano.
Quanto â saúde, vários são os ôr-
ííãos possivelmente débeis, especial-
mente o estômago e os da digestão.
Há, todavia, indicações de déficl-
ências em órgãos da cabeça, cere-
taro, olhos, músculos, glóbulos ver-
melhos, e ouvido esquerdo, poclen-
do haver enfermidade de alguma
destas partes. Especialmente, as
cicenças poderão ser provocadas por
excessos ou por processos infla-
jnatórios agudos. Todas as doenças
apresentam repentina violência, po-
dentío haver pequenas crises (sin-
cope. perda de vista, etc). Seu es-
tado atual, indica debilitação ge-
raí eonvindo tratar da bilis. O
excesso de atividade mental torna
provável repetidos esgotamentos
nervosos. Haverá necessidade de
tratamentos especiais, sobretudo
com médicos modernos e esclare-
cidos, eonvindo tentar a eletrote-
rapia. Aos 25 anos terá uma modi-
íicação em sua vida atual e culm*.-
nará em 1954 quando modificará
fundamentalmente sua vida em gc-
ral. Caso necessite, volte a este
consultório, Princesinha Triste.

114. — MASCOTE AZUZL (D.F.)
— Bondcsa, magnânima, sonhado-
ra, romântica, doméstica, materhal.
Seu caminho, na vida, está forma-
do por uma trajetória ascendente,
abrupta uma vezes, cheia de sur-
presas quase sempre. Até os 35
anos. terá penosos trechos a ven-
cer, devendo nessa idade modificar
um pouco c terá conseguido muito
cio que constitui sua aspiração. Ha-
verá fama para o seu nome, mas
solidão para sua vida íntima. O
magistério é a carreira que mais
llio convém, eonvindo aproveitar as
magníficas qualidades que possm
para o estudo metódico e organiza-
do. O mês de dezembro deste ano
terá uma época muito feliz: pro-
teção e satisfação, com êxito nas
Iniciativas tomadas. Aos 9 e 18 anos
teve momentos importantes cm sua
vida. Aos 27 anos terá sua vida
modificada, iniciando-se verdadeira-
mente conforme ambicionar. Casa-
rá aos 24 anos. Sofre do aparelho
digestivo e tem a tendência ás íe-
br es altas. Cuide-se de alimentar-
se racionalmente

115. — VÂNIA TERESINHA (D. )
— Sobre a saúde, sua primeira
pergunta. Convém rodear-se de um
ambiente agradável à sua maneira
de ser, pois assimila facilmente In-
fluências que a rodeiam e poderá
proceder de acordo com elas. Muito
íntrospectiva, tem às vezes, momeu-
tos cie grande melancolia, Tem ia-
cilidade em irri^ar-se, eonvindo
controlar-se em certo3 momentos.

Seus afetos são cm 'geral de na-
tureza superficial, pois dificilmen-
te amará profundamente, podendo,
entretanto, ser feliz desde que en-
contre correspondência e harmonia
no seu modo de ser na pessoa esco-
jhida para seu esposo. Convém cui-
ciar do sangue (glóbulos vermelhos),
examinar o sistema biliar e o ou-
vido esquerdo (bem como alguma
parte da cabeça), pois tem a ten-
dência para deficiência destas par-
tes. Os processos inílamatórios agu-
dos, são também notados e muitas
de suas deficiências poderão ser pro-
vccadas por excessos. — Seja mais
caima, menos violenta e precipita-
cia. Use de inteligência que não lhe
falta (astúcia). O casamento reli-
gioso, em qualquer rebgião reconhe-
clda, tem hoje, no Brasil, valor àu-
pio pois pode ser reconhecido ei-
vilmente. A verdadeira união, vhi-
culada aos sãos princípios, é a que
merece a benção divina e o ato re-
lígioso tem o efeito de sanciona-
Io em nome de Deus, por isso as
religiões cristãs o tem como um sa-
cramento de natureza indissolúvel.
Seu noivo não tem religião e creio
que você não o tem também, em-
nora queira casar vestida de noiva.
Ccmpenetre-se, cara ccnsulente. sem.
fé nem consciência para que lhe
servirá o ato religioso? Casará den-
tro de um ano, em maio de 1951,
época em que sua vida mudará para
viver bem até 1958. Seu noivo, aliás,
tem ações e reações semelhantes às
suas. Este ano, não lhe deve ter
sido favorável, tendo que enfren-
tar alguns dissabores, intrigas, sa-ú-
de delicada, parecendo ir assim até
janeiro de 1951.

•
11G. — INDECISA (Caldas — Mi-

nas) — Um pouco violenta, deseon-
fiada, exigente, autoritária, despó-
tica, ciumenta. Modere seus impe-
tos e não faça juízos apressados.
A sua atitude é simplesmente ne-
gatlva, e só poderá produzir maus
resultados. Não ligue às circuns-
tâncias, mas aos fatos... e o acon-
tecido não é um fato, mas uma cir-
cunstância de ordem social. Volte,
enviando-me a data do nascimento
do rapaz.

Üt
117. — PAULA (D.F.) — Agradeço

as referências de Marly Dado. Mui-
to romântica, um pouco sonhadera
e capaz de transfigurar as coisas,
podendo ter uma vida sentimental
introvertida. Grande suscetibillda-
de. Emotiva. Maternal, doméstica,
expressiva para o amor conjugai.
Delicada e esteta. Persistente e te-
naz. Deve trabalhar em contato
com o público, inclusive para o ma-
gistério onde poderá alcançar su-
cesso. Continue estudando, terá
bom êxito este ano. Apesar de jo-
vem, os anos de 1945. 194G e 1948
assinalaram épocas Importantes de
sua vida. Terá uma mudança em,
!952„ quando concluirá o sesr.mdo
ciclo glnasiali Neasa data, em azos-.

primeira êxp«»TÍfnoÍato, terá sua
amorosa. vertia^ fdramfmtp. Mande-
me a data do nascimento do seu
atual pretendente.

218. — ESPERANÇOSA DO RIO
(Andaraí — D.F.) — Caráter bom,
amável, carinhoso, nobre, distinto,
justo, acessível as ínfluêncjns do
ambiente, gentil, amante da ord^m.
Harmônica, artística e com bom hu-
mor. Intuitiva, possuidora 'le per-

(Continua tio próximo número)
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Foi a 2 de dezembro de
1922, quando o Brasil comemo-
rava seu primeiro centenário
de Independência, que eu re-
solvi aparecer em casa de
meus pais, na cidade de Cuia-
foá, em Mato Grosso. Sou.
portanto, conterrânea do pre-
sidente Dutra e, como tal,
matogrossense de quatro cos-
tados. Comecei a estudar em
Campo Grande, cidade do
meu estado natal, para onde
meus pais se transferiram tão
depressa quanto puderam,
Fui aluna do Instituto Pesta-
lozzi e como estudante do
curso primário, minhas ten-
dências artiti-cas mais se
acentuaram. Revelando um
profundo amor à arte éêni-
ca, comecei recitando poemas
de Fagundes Varela e acabei,
nas festinhas escolares, inter-
pretando cenas de Machado
de Assis, Humberto de Campos
e Coelho Neto.

Esta é a fotografia mais antiga
que eu tenho e quase nao dava
clicné. Eu tinha então 3 ou 4
anos, não me lembro bem, So sei
é que usava calças de homem.»
Coisas da moda daquele tempo...

taB&MK&mBMmMBMmmmtaHmMwam

Trabalhando com devota-
mento e entusiasmo, dentro
em pouco as notas dos jornais
se referiam às Irmãs Ferreira
Coelho como donas de uma
sensisibiíidade elogiável e
uma queda para o teatro ver-
dadeiramente espantosas. Mi-
nhas irmãs não seguiram a
carreira artística, mas eu con-
tinuei batalhando e foi assim
que cheguei até São Paulo,
onde residi alguns anos, e
durante os quais não deixei
um só instante de me intéres-
sair pelo teatro. Foi então que
um grupo de rapazes me con-
vidou para formar um elenco
teatral que teve atuação no
Floresta Foot-ball Club e
onde surgiu com o nome de
"Grêmio Dramático Amor à
Arte". Dramalhões terríveis
foram levados à cena e, entre
eles, o famoso drama, "A Fi~
lha do Estalajadeiro", no qual

tive o principal papel e me
valeu os maiores eloigios; por
parte dos espectadores, todos
constituídos por elementos
das famílias dos sócios do
Floresta F.C.

Consagrada pela mterpre-.
tação em "A Filha do Estala-
jadeiro", não mais deixei de
ser a heroina de quantas pe-
cas foram apresentadas, quer
fossem dramas, comédias ou
tragédias. Ao viajar para o
Rio, definitivamente, pois
minha mãe resolvera se es-
tabelecer em terras cariocas,
nem de longe pensei que um
dia viesse a ingressar numa
estação de rádio, pois o meu
grande sonho residia em tra-
balhar no teatro.

Alimentando meu grande
desejo de vir a ser uma atriz
de destaque, apenas vivia de
ilusões, nada fazendo para
ingressar num elenco do Rio
de Janeiro. Um domingo, po-
rém, ouvindo a Rádio Educa-
dora do Brasil, fui despertada
pelo anuncio de Atila Nunes,
que conclamava calouros para
o seu "Teatro da Peneira", um
programa movimentado e te-
núdo, mas que atraia milha-
res de futuros artistas para as
suas provas de seleção. Na
segunda-feira imediata, ao
vir para o trabalho, ja estava
disposta a me inscrever, e foi
assim que compareci aos es-
tudios da Educadora, na rua
|p de Março, para me candi-

msmsssawsss^^ ..^^^ w<^^^~*^

. «,™™ Ttiir.vi foto (também nada boa para clichê...)
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lira todo o caso, para que os leitores prezados desta prezada re-vista não fiquem zangados, aqui está uma foto que tirei recente-mente no Haifeld, esse craque que consegue fazer bonitos algunsrostos que não ajudam muito, como o meu por exemplo...
não acham?

datar ao lugar de rádio-atriz.
Tive sorte e venci. Continuei
algum tempo trabalhando no"Teatro da Peneira", até que
Pedro Anizio me ouviu e re-
solveu me convidar para um
teste na Rádio Cruzeiro do
Sul, a estação que Paulo Ro-
berto dirigia e da qual Ari
Barroso se desligara havia
ainda pouco tempo.

Pedro Anizio, além de vá-
rios programas, crônicas e pc-
ças cie rádio-teatro, escrevia,
naquele tempo, um programa
para o "Suplemento Juvenil",
no qual estreei e me possibi-

litou ser ouvida por Paulo
Roberto, que me convidou a
tomar parte na programação
noturna da Cruzeiro do Sul.

Quando me dediquei à Cru-
zeiro do Sul como artista con-
tratada e fazendo parte do"cast" noturno, sabia que esc-
tava com a carreira feita.
Naquela ocasião, muito em-
bora o afastamento de Ari
Barroso tivesse causado uma
sensivel perda de ouvintes
para a PRD-2, a estação da"Rede Verde e Amarela" era,
indiscutivelmente, uma po-
iência e eu tinha ouvintesI

Apesar de artista contrata-
da, não me animei a deixar o
emprego no comércio que
exerci durante muito tempo,
como auxiliar de uma das
nossas mais pu jantes organi-
zações. Ouvia os conselhos
dos meus parentes e casava
assim ao meu próprio instin-
to o desejo de não abandonar
uma posição sólida como em-
pregada de uma grande casa
comercial, em troca de um
posto que me parecia tempo-
rário, como intérprete de ra-
dio-teatro*.

Foi somente dez meses mais
tarde que tive a grande satls-
facão de receber um convi-
te de Olavo de Barros. O dl-
retor de rádio-teatro da Tupi
do Rio e ensaiador de uni
grande numero de compa-
nliias teatrais, ouvira minha
atuação num dos programas
da Cruzeiro do Sul e queria
oferecer-me uma oportimida-
de no "Cacique do Ar".

Passei a noite rezando a
São Benedito, o santo de mi-
nha devoção, para conseguir
o lugar na Tupi, e, no dia se-
guinte, já estava na sala de
Olavo, à espera do teste de-
finitivo para ser incorporada
ao "cast" da emixsora asso
ciada.

Fui contratada e comecei a
atuar em papeis secundários,
até que, com a fundação da
Rádio Globo, Amélia Ferrei-
ra, minha brilhante colega,
resolveu mudar de prefixo e
eu fui a escolhida para inter-
pretar um grande papel da
novela "Amor e Vingança".
Obtive tanto êxito que Olavo
de Barros resolveu confiar ã
minha interpretação o pri-
meiro posto em "A Ultima
Carta", novela que tanto su-
cesso me proporcionou, a
ponto de, até hoje, minha
correspondência sempre a ela
se referir.

Não disse, porém, que meu
nome não é Amélia Simone e
sim, Benedita Amélia Ferrei-
ra Coelho. Minha mãe resol-
veu chamar-me assim por-
que, além de devota de São
Benedito, eu nascera com um
defeito no pé e ela prometera
ao milagroso frade que me
daria o seu nome caso me eu-
rasse. Resultado- Chsrpn-vne
Benedita Amélia Ferreira
Coelho e, no meio radiofôm-
co, Amélia Simone. Sou *ol-
teira e vivo nara a minha
velha mãesinha e meus ado-
ráveis sobrinhos.
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LINEA BRAGA

Tarub e "seu" Joaquim, o dupla
4o riso, continua sendo a atração
máxima dos espetáculos da Ma-
toca dos Bares". A atuação desse
impagável duo no palco da emis-
6ora associada tem sido coroada ao
maior êxito.

Jaime Rebelo vem se «raiando
eada vez mais como um dos mj-
Ibores locutores do rádio^ amazo-
nense. Tem se revelado bom pro-
autor, também, assinando o car-
taa "Maviciulnha e Marlcota .

"Alma Portenha". no qual des-
filam as grandes^páginas do can-
c^ònèlro portenho, e o agradável
programa que a Rádio Bare apre-
isenta diariamente, das 10 às ÍU.JU
horas i

A Rádio Difusora vem apresen-
tando diariamente, "Sua melodia
preferida", com o concurso de um
elemento destacado do seu cast ,

«'De quem é esta voz?", produção
vitoriosa de Josephat Pires, recebe
centenas de cartas, 8™$** f° 

m"
terêsse qu« desperta no ouvinte..

j«WVWVSi»V

RIBEIRO DA SILVA
Há ern Salvador, duas emissoras.

á PRA-4, Rádio Sociedade da Batti-
t a ZYD-8. Rádio Exeelsior du
Bania. Futuramente, teremos a Rs-
dio Cultura da Bahia.

A Rádio Sociedade, W-.gf^Jj
recentemente aos seus ouvintes uma
tpmnoracla com Humberto bimoes»
e' X impagáveis bonecos anuncia
Para breve outra sensmonul leu;
porada, com a esfusiante Iga Ray,

grande intérprete de melodias cuba-
imDentre 

os bons programas leva-
dos ao éter pela A-4. podemos cies-
tócar "Brincadeiras no auditório
produção de Brim Filho, que é

li:' i>
Maria de Nazaré, P.PJ^Wft&g

"cast" de teatro cego da íucuo
Iracema de Fortaleza, vem^ se des-
tàcando nos espetáculos radi. -
trais dessa emissora, mercê da cor
ração com que vive os mais dite-
rentes papéis*

COSAZ

raiismltidò aos sábados, a .partir
ías 16 horas, "Rádio-divertimento
A-4" produzido e apresentado por
Armando Chaves, que vai ao ar,
todos os domingos, às '20>2»}™vn*
düètamènte do auditório; Motivos
Musicais", de Renato Mendonça e
"Postais da Bahia"

Em seu "cast". a Radio Socle-
dade conta com bons valores que
estão quase no mesmo nível dos
grandes cartazes do sul. como Gll-
berto Batista, Guardei Morais,
Humberto Rey. Margarida Ney, Lm-
da de Oliveira, Graça Morena e ou-
tros mais. Da sua equipe de reda-
tores podemos destacar Fernando
Pedreiras e Silva Neto. O seu quadro
de locutores é composto de ele-
mentos de reais méritos, como
Ubaldo Câncio do Carvalho Brim
Filho Renato Mendonça, Nivaldo
Ròieinberg, Gilberto Barauna e, ti-
nalrnente: Álvaro Raimundo, lo-
cutor esportivo.

GERALDO BARRETO
A rádio-atriz Pioram! Pinheiro

deixou a Rádio Brasü_ <$&&$
transferindo-se para Sao Paulo,
onde ingressou na Escola Dia-
mática.

Asinou contrato com a ZYY-2,
a cantora Jurema, interprete de
músicas populares brasileiras.

Também deixou a Rádio Br a-
sil Central o intérprete de me-
loàiâs aztecas, Duilio Costa, que
se transferiu para o Rio.

Vem obtendo grande êxito com
as suas atuações ao microfone
da ZYW-9, o harmonioso con-
imito Democratas do samba.* 

Preenchendo um claro em

SPIRiTO SANTO

ENNIO PEREIRA

Foi realizado, no dia 1? de
Maio último, s^ac1onai.fes|va
artístico no palco do Teatio uio
ria, irradiado, também, peto 1
dio Espírito Santo, no qual
maramP parte os seguinte ,M^
da Rádio Nacionai: Emi nna
Borba, José Vasconcelos, Betai *

Silva, Simone Morais, ffW>
Podr gues, Carlos Galhardo, Ab 1

SStó e diversos outro •
Tomaram parte, a, da, neste
«big-show", os seguinte? art^
+«« rio rádio capixaba: Hugo
Borges, José Américo, Dfcriy^n
foi Frederico Barros. Haiks
Ouintais Davlv Santos. Armando
Quintais, V*£V Houve, tambémMauro e «*» Sg1v£, futeboluma grande paiücia u

j. «e oriiíinM ca Haüio j.nu

3& So Spirlto Santc.
Nessa peleja, os «mocas levaram
a melhor, vencendo a W 9 pe^
elevado escore ae 6 tentos a

„ tr^fArin o materialChegou a vitoria u
d0 novo transmissor pwa Ra-
dio Espírito Santo, ^ntro 

em
farevê, o sr. Balbino Quintais Jr.
p dengenheiros da Philips üii-
ciarâoT montagem do, potente
transmissor da * c

Foi

.£ cast 1» a Radio Brasil Central
contratou o regional de Geraldo
Amaral.

Dois cantores vêm se destacan-
do nos programas de estúdio cia
ZYW-9* Rubens Palmerson e
Sebastião B. None. Eles são, pre-
senternentè, os maiores caitazes
do "broadeasting" goiano.

Pimenta Neto. a cujos esíor-
rns devem os goianos a existeu-
cia da ZYW-9, vem exercendo
com real brilhantismo as funções
de diretor-geral da Rádio Brasil
Central.

organizado, finalmente o
ast" de rádio-teatro da Ha-cabl> u Clltlin cfov, a dlre-idio Espirito Santo. fc>oo » *

cão de Norka Tamamni e Aríete
CvoreSte esse novel departamen-
?2fa PRI-9 vai de vento em pfl-
&, teSto já adiado persas
peças adaptadas por Elcio Al
vares.

a pri-9 tem agora uma noy&
locütora. Trata-se da senhorua
Teve inha Silva, jovem possui-
dora de ótima interpretação e
bom timbre de voz. Pello^ades
a Teresinha é o que desejamos-

Continua obtendo grande su-
cesso o programa 

'• Revista 1-9 *
escrito por Êlcio Alvares e apie-
sentado por José Américo

Solon Borges, o jovem e bri-
lhante locutor que pertenceu a
Rádio Mauá, lançou o programa
-Audições para todos". Cinema»
teatro e literatura, Solon Borges
apresenta às terças e sábados, em
"Audições para Todos ^

Para a renovação dos seus
móveis, torna-se indispensá-
vel a aplicação de óleo de
peroba.

TL5L515I5L51.5L51.51..^^ ^ 5tí
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(Cont. do número anterior)

ü_S88*
(TRANSMITIDA PELA RADIO NACIO NAL)

você poderá

mesmo nome
êie
ser

ro nfco quer a recompensa, é
quem deve dizer o que deverá
feito dela.

LUZIA — Mande dar para mim,
Álvaro.

ORLANDO — Náo, senhora. E'
para mim.

OTAVIANO — Vamos. Álvaro.
Precisamos dar um destino ao dl-

a Maria Célia temos que
Que faço com os 50.00G

Que importa? Entre-
para que os divi-

está o dl-

para

é metade

cento para
para você.

cheiro. Eu,
ir andando,
cruzeiros?

ÁLVARO
gue-os a mamãe,
da com eles.

OTAVIANO — Aqui
nheiro. minha senhora.

ELZA — Obrigada. Metade
cada um, nao é, Álvaro?

ÁLVARO — (VAGA IMPACIÊN-
CIA — Sim, sim. Metade para cada
um. (OT) — Maria...

LUZIA — Metade nao, senhora!
Quem descobriu que era Maria Cé-
lia, fui eu. E nós já haviamos com-
binado que você teria 20 por cento
de recompensa.

ORLANDO — Mas a recompensa
nâo íol dada a você. Foi dada a
Álvaro, e ele mandou dividir em
partes iguais. Portanto,
para cada um.

LUZIA — Oitenta por
mim e vinte por cento

ORLANDO — Metade.
LUZIA — Não, senhor!
ORLANDO — Sim. senhora!
ÁLVARO — Por favor... Vocês

náo poderiam discutir isso lá den-
tro?

ELZA — Álvaro tem razão. (SAIN-
DO — Venham comigo, mas não
briguem.

LUZIA E ORLANDO — (SAEM
DISCUTINDO "AD LIPTON").

MARIA — (COMO QUEM VAI
FALAR) — Álvaro, eu... eu...
(NAO PODENDO FALAR) — Pa-
pai, nfio é melhor irmos andando?

ÁLVARO — Andando? Mas as-
sim, Maria?

OTAVIANO — Maria tem razào.
Eu e ela temos assuntos muito sé-
rios para tratar. Assuntos que dizem
respeito ao futuro dela e ao futuro
da fábrica. (OT) — Quanto a você,
Álvaro, não perderei tempo em
agradecimentos, porque já manifes-
tei a minha gratidão, com 50.000
cruzeiros. Se você não quis recebe-
los, a culpa não é minha.

ÁLVARO — Eu não aceitei por-
que pensei que a vida de Maria va-
lesse mais. E penso. Se não estamos
de acordo, a culpa não é minha.

OTAVIANO — Álvaro, você é
muito bom rapaz E eu o admiro.
Por isso farei de conta que não no-
tei a sua Ironia. Mais ainda. Re-
novo aqui o convite que lhe fiz
através do seu irmão. Preciso de
você no departamento de propa-
ganda da Fábrica Otaviano Escre-
vendo versiuhos, simples como 03

v. JKevist» do Rádio

que escreve de graça,
ganhar muito bem.

ÁLVARO ~ Obrigado, sr. Otavla-
no. Quando alguém começa a ven-
der suas coisas, começa pelas jóias.
Depois pelos móveis, depois pela
roupa do corpo. A alma é a ultima
coisa que a gente vende.

OTAVIANO — Se è esse o seu
pensamento.., (OT) — Vamos. Ma-
ria Célia.

MARIA — Um momento, papai.
Se o senhor quiser me esperar no
carro, eu irei daqui a pouquinno.

OTAVIANO — Pois bem. Mas não
se demore. Narciso precisa ter co-
nhecimento do que está aconteceu
do. (SAINDO) — Estarei esperan-
do. Se você se demorar, eu tocarei
a buzina.

MARIA — Álvaro, não me olhe
assim. Eu estou com vergonha de
mim mesmo. Vergonha de não ter
falado antes. E' verdade que eu fa-
lei, que lhe disse que era impOEsi-
vel... mas eu deveria ter dito por-
que, para que você pudesse com-
preender.

ÁLVARO —¦ Eu não teria com-
preendido, como não compreendo,
nem admito. Impossível por que?...
E você se envergonha por que?...
Por que é filha do sr. Otaviano?...
Mas que culpa tem você?... Afinal
de contas, o sr. Otaviano não é um
ladrão, ou assassino. Mas se fosse,
seria a mesma coisa... Quero di-
zer, entre nós. Entre nós dois, será
sempre a mesma coisa, Maria]

MARIA — Você náo compreende,
Álvaro. Você é bom demais para.
compreender.

ÁLVARO — Se você acha que eu
sou bom demais para compreender,
é porque acha que isso — isso que
eu não compreendo — não ó bom.
Se não é bom, não serve para você.

MARIA — Não, não serve Eu sou
obrigada, Álvaro. Por uma infinl-
dade de razões, que seria muito dl-
íícil explicar, eu sou obrigada a
aceitar o destino que me está re-
servado!

ÁLVARO — O seu amor ó o seu
destino, Maria, O único destino
que não pode ser modificado, por-
que é imperioso e absoiuto. Mesmo
que você tente fugir a êle, ele esta-
râ sempre com você, no remorso
do que perdemos, na saudade do
que poderíamos ter vivido e não
chearamós a viver'

MARIA — Álvaro, você precisa
compreender que a vida não c vis-
ta por todos como é vista por você.
Coisas que, para você, não têm im-

portancia alguma são para outros»
tudo neste mundo. O prestigio so-
ciai, o poder, o dinheiro...

ÁLVARO ¦— Não para você, meu
amor. Eu vi os seus olhos, assom-
brados pela morte, no meio do rio.
Eu prendi a sua cintura em meu
braço como se prendesse a sua vida.
Eu beijei a sua boca. E* verdade
que foi apenas um beijo roubado..4
mas, porisso mesmo, um lindo bei-
jo, que apenas fala bem do nosso
amor... E me concede a alegria de.
num mundo de tantos ladrões, ser
talvez o único e o último ladrão de
beijos! Você compreende isso. Por is-
so você ó Maria e eu sou Álvaro.
Se seu pai tem dinheiro, não é
obstáculo algum, porque nós não
queremos o dinheiro dele. Quere-
mos o nosso amor. Poderio, presti-
gio, força, nada disso é obstáculo»
porque nada disso nós queremos.
Queremos apenas a nossa vida, num
caminho de mundo, à margem de
um rio, onde vivamos em paz, com
a boca cheia de beijos e de versos...
E isso nâo é tão difícil. Está em
nós.

MARIA — Álvaro, o que eu não
daria para poder dizer "sim" a tudo
o que você diz, porque é tudo que
eu quero. Mas existe muito mais do
que você pensa. Álvaro, eu não te-
nho coragem para lhe dizer, mas
também não tenho coragem de per-
mitir que você saiba por outra
pessoa.

ÁLVARO — O que, Maria?
ESTÚDIO — BUZINA DE AUTO-

MÓVEL EM 2. PLANO
MARIA — Papai está chamando,

está impaciente.
ÁLVARO — Não

oportunidade para
o que você estava
Eu quero saber, Maria.

MARIA — Álvaro, eu o amo,
varo. Se eu já não o tivesse sabl-
do antes, saberei agora que o amo
como nunca pensei que se pudes-
se amar a alguém... Amo-o tanto
que ser obrigado a fazê-lo sofrer
é muito pior do que eu mesma so-
frer. Mas eu sou obrigada. ..

ÁLVARO — Fale. Nâo importa q
que seja! Fale!

MARIA — Álvaro, eu vou-me ca-
sar com outro.

ESTÚDIO — BUZINA EM 2. PLA-
NO.

ÁLVARO — Casar com outro?...
Você? .. . Você não se casará se-
nao comigo. E' pena que, antes de
me encontrar, você tenha feita a

(Continua na página seguinte)

faça uso dessa
sair sem dizer
prestes a dizer.

Ál-

N5o c permitida a irradiação desta novela por

qualquer emissora do país sem autorização da
RÁDIO NACIONAL
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<Cont. da página anterior)
outro alguma promessa. Slnto^raur
+n nnv êle e por nos também.
ífts «i He «sse 

'que nada impor-
tava Esse outro terá que compre-
ender que o que quer que ele te-
ilha esperado de você nao é mais
possível... porque você 3a me eu-
còntrou. Qualquer amor que tenha
existido no seu passado, e apena»
uma aparência de amor.

MARIA — Não houve amor, nem
aparência de amor no meu passa-
do, Álvaro. Esse homem com quem
me vou casar está. unicamente no
meu futuro. Não posto lá por mim,
uoraue eu nunca o vil Nao sei
ee é alto ou baixo, magro ou gor-
do. Sei apenas que vai ser meu
mraido. Sei apenas que. infeliz-
mente, terei que ser sua esposa.

ÁLVARO — Graças a Deus que e
apenas isso. Por um momento, vo-
cê me assustou.

MARIA — Não há razão para es-
se alívio, Álvaro. Eu não poderei
alterar as coisas. Você nao com:
preende agora, mas, compreendera
depois, . ..„

ÁLVARO — Compreendo perfeita-
mente. Seu pai quer casá-la sem
consultar os seus sentimentos, jnas
consultando apenas os interesses
da fábrica. Isso me agrada muito
mais do que se fosse o contrario.
Pois seu pai está simplesmente
querendo cometer um erro que mui-
tos outros têm cometido. Mas ele
é um ser humano. Êle tem um co-
ração. Eu o farei compreender o
erro em que está incorrendo.

MARIA — Quando, Álvaro? Quan-
do9 . Logo mais, quando

a êle a sua mão emÁLVARO -
eu fôr pedir
casamento,

MARIA (ASSOMBRADA) —
Pedír a minha mão. . . a papai?

ÁLVARO — Natural, Por que to-
do esse espanto?

ESTÚDIO - BUZINA, T-ONGE.
OTAVIANO — (CHAMA MARIA

DE LONGE). '
Isso é loucura, Alva-
nem sei.. . CorreráMARIA

ro. Papai.
com você!

ÁLVARO não fará isso!

fsie ê um fcom homem. *ode ir
com êle. Logo mais, eu irei â sua
casa r

MARIA — Eu lhe peço que nao
vá. Tenho medo do que possa acon-
tecer

ÁLVARO — Tenha medo do que
poderá acontecer se eu não fôr. Por-
que você quer que eu compreenda
muitas coisas inúteis, mas eu que-
ro que você compreenda apenas
uma, que é importante, que é vital.
Se nos amamos, ninguém tem o dl-
reito de nos separar. Eu só poderei
desistir se você deixar de querer
bem. Se você disser que nao me
ama, eu não irei. ^ A ..

MARIA — Isso eu nao posso dl-
zer

ÁLVARO — Então esta noite, eu
estarei lá. ,_.„..

ESTÚDIO — BUZINA — (OTAVIA-
NO CHAMA DE LONGE).

MARIA — Papai está impaciente.
Não há mais tempo, e eu sei que
não poderei eonvencê-lo a desistir.
Peço-lhe apenas uma coisa. Quando
fôr à nossa casa, esta noite, antes
de falar com papai, ou com qual-
cmer outra pessoa, fale comigo.

ÁLVARO — Como farei isso?
MARIA — Deixarei a janela do

meu quarto aberta, e a luz acesa.
Não me lembro da casa e sei eme
foi modificada desde que saí da-
c,uí. Mas farei com que me dêm
um quarto térreo, do qual se aviste
a entrada. ^„»m^a

ESTÚDIO — (BUZINA E GRITOS
DE OTAVIANO, MAIS INSISTEN-
TFS)

MARIA — Mas ouça. .. (AFÃS-
TANDO-SE UM. POUCO) — Se a
minha luz não estiver acesa, vol-
te... Não fale com papai sem an-
tes" ter falado comigo.

ÁLVARO — A luz estará acesa.
Eu sei que estará. A nossa luz, a
luz de Maria. - .¦

MARIA — (SAINDO) — Até lo-
go, Álvaro!

ÁLVARO — Até logo, querida! .
Até logo mais, com a luz de Ma-

L 
CONTROLE — AUTOMÓVEL QUE

PARTE EM 2. PLANO.
(Continua no próximo numero)
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FREDERICO TROT1A
Antigo vereador pelo Partido

Autonomista (1935-1937). —

governador dos Territon
Iguaçu e de Guaporé.
dente do Instituto de
res Públicos e Particulares -- ui-
retor da revista - "O Ensino
BRAS1LEIR OI

A 3 de outubro vais exercer o
teu sagrado direito de voto. Ria*,
lembra-te. brasileiro! De «ia.»-
colha dependerá a constituição
da câmara de nossa amada tei-
ra! Vota, pois, em um nomem
que sempre esteve c estará
teu Lado. Vota em

FREDERICO TROTTA
porque este conhece os teus
blemas e os da tua cidade
ravilhosa!

FREDERICO TROTTA
um homem üo Povo lutando pelo
Povc. , .

Partido Social Trabalhista.

de

pro.
ma-

LEIAM todas as poesias de
Álvaro Cruz em

O magnífico livro que inspirou a Chia-
roni uma das suas maiores novelas.

1 J PRESTAÇÕES

SEM ENTRADA..:
iEM FiftDGR..

— 1,° anda IRUA DU NÚNCIO, 7
Mlial: Rua Buenos Aires, 151

Preço em todas as livrarias

CR$ 20.0G

Pedidos pelo Reembolso Postal

A
IRMÃOS PONCETT1, editores
Rua Sacadura Cabral, 240A
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Heuricão tem sido criador c
lançador de duplas e conjunto:,
no nosso rádio. Seus primeiros j
sucessos vem do tempo em que Mis
atuava com Carmen Costa pela g|
Tupi, lembram-se? Pois agora |§
Henricão vem de descobrir uma p
nova "estrela negra". Trata-se |||
de Fioricéa, bailarina, e cantora,
dona de corpo esbelto e voz bo-
níta. Juntando a estrela Flori-
cea a um grupo de selecionados
coristas e músicos. Henricão já
está atuando em espetáculos e
programas avulsos, esperando es-
trear numa emissora carioca
dentro de alguns dias. O con-
junto chama-se "Pandemônio do
Ritmo" e interpreta o folclore

brasileiro.
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5sa de Césor Ladeira
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.1

eu GÇ5X5L:
Do meu César querido!
Do meu lar, doce lar

De cachorros „
Da minha coleção de echarpes

Da cor verde. Adoro! _
Das minhas caixinhas de musica

De inventar petiscos
De aprender a fazer doces

Do gênio do meu marido
Da paciência que êle tem comigo..

De dar palpites
De teatro
De filmes musicais
Da música em geral
De músicas de Chopin
De andar bem vestida
De fazer compras
De antigüidades
De perfumes franceses
De viajar, muito
De banhos de ma
Do oferecer jantares
Do "ballet" em gerai
De fazer enxoval para os meus futuros

bebes

De acordar cedo
De sair sozinha
De ficar sem empregada
De banho frio
Da pintura moderna
De gente pessimista
De mexericos
De sentir cócegas
De jóias falsas
De ajuntamento
De ver desastres
De trocadilhos bobas
De ver cachorros acorrentados
De filmes tristes
Dos existencialistas
De comer bacalhau
Das saias curtas
De viajar de trem
De sapatos que rangem
De cheiro de lança perfume
De conversa fiada
De futilidades
De passar debaixo de escadas
Dp oesadelos
De café com pouco açúcar
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Do rádio. . . fbom)
Do meu auditório
Do mou pai
De paz
Da minha cas«
Da quam me ajuda
Da dormir tarde

¦¦>A sinc íUdnr

Da èenfe inteiigentç
Do
L-u
De
Da
Da
rv-,.

Geará
meu automóvel
-*, ^«v>^ 13 y

Qòrffí

trabalhar
mèús anunciantes

H/^ifl( arri!?nq p uv_* V-f í C* /-^ C! O

r esporte
O > li s"a

... 1

a n render

3 C nr-o andam
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z.er bem o meu programa

,a mo híiíii»'

EU NÃO GOSTO
w*v*' V^v1*» í^V*»^»^

ircruz credo)

De anóa\- a pé
De gente intriganti
De veneno
De acordar cedo
De auditório vazio
De deslealdade
De mulher fingia
De falsos artistas
De plagiadores
De barbadas. . . que falham
De trotes no telefone
De gente interessei ra
Do azar
De rádio mal feito
De ganhar pouco
De prejudicar os outros
De sapato apertado
De andar 

"muito arrumadinho"
De dentista
De ficar doente
De quando falha o motor ao avião
De cerimônias fúnebres

lágrimas
injusriças
guerra

De
De
De
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PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE ficou no Rio a atriss
Belmira de Almeida. Os seus
papeis em "Escândalos 1950",
em São Paulo serão desem-
penhados por Valery Martins
que aparecerá no elenco que
ora ocupa o Teatro Santana.
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OSCARITO JA1 VEIO da
excursão que estava realizan-
do no sul do pais.

•
IRACEMA "VITORIA resol-

veu abandonar definitiva-
mente a carreira do palco e
para isso vai se dedicar ex-
clüsivamente à cinematogra-
fia*

DERCY X JUJÚ BATISTA
- As conhecidas atrizes Der-

cy Gonçalves e Jujú Batista
se desentenderam, por ocasião
do ensaio geral de (lCatuca

por baixo". Elementos da
Companhia informam que
Jujú foi punida e que Dercy
ficou trabalhando, isso devi-
do a estar ela com grande
parte da peça aos seus cui-
dados. È' pena que tal tenha
acontecido, pois que Jujú Ba-
tista vinha se destacando
com suas atuações no Teatro
Recreio.

O TEATRO CARLOS GO~
MES já está sofrendo os ne-
cessàrios reparos de recons-
trucão para que ali seja apre-
sentada a nova e grande Com-
panhia de Revistas que terá
como figura principal a ve-
deta portuguesa Beatriz Cos-
ta. Ao que sabemos o novo
Carlos Gomes vai se apre-
sentar com ar refrigerado,
poltronas estofadas e outros
grandes melhoramentos, den-
tre os quais o aumento de
seu palco com grandes re-
cursos para a técnica moder-
na,

•
WALTER D'AVILA fará

parte da nova Companhia
Vicente Celestino que levará
à cena "Olhos de Velúdo",
No elenco aparerecerd Ma-
noel Vieira, um dos nossos
melhores atores cômicos e
tesoureiro da (<Casa dos Ar-
iistas".

*

O SERVIÇO NACIONAL
DE TEATRO, atendendo a
finalidade para que foi cria-
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LINDA RODRIGUES c do rádio. trabolhoM cm bottcs e tea-

fros e agora vai voltar oorn a revisto, numa Companhia que esta

em organização, poro o Teatro Gloria, logo que dali sa»r Jaime
Cosia

do, socorreu a Companhia de
Revistas Hélio Ribeiro, vitima
de pavoroso incêndio no Tea~

tro Carlos Gomes. A medida
foi das mais simpáticas, pois
muitas Companhias têm sido

Ke vista do Radio
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SANDÜ', uma deis beiezas americanas que estreou em Soo Paulo,

V ela urro das 'garotas milionários de

sexta-feira esia alegrando o espetáculo de

Chianca do Garcia

no Teatro Santana
Hollywood" c desde

cTèa de es£eía£Mcà da rua
Senador Dantas,

IRA9 A PORTUGAL com a
Companhia Brasileira de Co-
médias o ator Ruy Vianna,
filho do escritor Renato Via-
na. O jovem galã tem a lhe
recomendar os passos, uma
série de ótimas atuações em
nossos palcos.

SAINT-CLAIR SENNA está
trabalhando para apresentar»
dentro em breve, um ótimo
elenco no Teatrinho Intimo
do Leme. Os originais a se-
rem apresentados ali são de
sua autoria*.

GRANDE OTELO deixou á
Companhia Juan Daniek do
Teatro Folhes, em Copaca-,
bana. Para substitui-lo foz
controlado o ator Alfredo
Viviam, da Radio Nacional è:
que há pouco trabalhou aa
lado de Bibi Ferreira ?io Tea^.
tro Carlos Gomes..

subvencionadas por aquele
órgão, sem que nada tenham
perdido. As subvenções a tais
Companhias têm a finalida-
de de ajudar as montagens
dé algumas peças,

BILINHA a qraciosa baila-
riva que tantos sucessos tem
alcançado entre nós tem si~
inação destacada cm • CaUi-
ca por Baixo", em cena no
Teatro Recreio. A sobrinha
de Walter D'Ávila tem uma

Revista do Kãtlio

série de bons bailados entre
as representações da peça de
Luiz Peixoto, Geysa Boscoli é
Freire Júnior. m

"Ai, TEREZA!" é o grande
sucesso de Eva Todor no
Teatro Senador. A peça vai
alcançando um êxito cresceu-
te e as gargalhadas do publi-
co se sucedera a cada passo
da representação que tem
levado um grande publico a

JAYME COSTA vai intèr*
romper a sua <vAlvorada dos
Novos" para dar ao publico'
um original estrangeiro,. Ao
que se diz, nas rodas tea-*|
trais, só para o ano teremos
as peças restantes do reper*j
torio selecionado entre os no-1
vos autores»

FERRUCIO BURGO, o ga-:
roto-niaestro que tem percor-
rido vários paises, vai estrear,
710 próximo dia 17 no Teatro

O interessante
apresentado ao
programa Cesat
na Radio Nacio-

nal. São empresários do ga-
roto prodígio os srs. Fernan-
do Alves da Costa e Emílio
Biloro.

Municipal,
artista foi
publico nó
de Alencar.

DEIXARA* ALDA GARRI-
DO o ator Delorges Caminha
que é o seu diretor artístico.
Motiva tal afastamento da
Companhia do Rival,, o íato
cie ter ele compromissos para
embarcar com a Companhia
de Comédias que vai a Portu-
gal.
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Suzániie Cloutier, companheira
de Qrson Welles em "Othelqj",
é, também, a estrela de "Viti-
mas do Destino", que veremos
proximamente. (França-Filmes).

VOC SÁBIA
, ..Victor Mature e Hsdãy La-

•marr só obtiveram . os papeis
principais dè "Sariéão e Dulúà"
após serem submetidos a testes
secretos main. de/ trinta "astros"
c "estrelas" da Paramount?

...os penteados de Lucile Bali,
no filme "Wiière mau are meu",
foram todos eles'criados por Bob
fíope?^

...ainda que pareça incrível,
Montgomery Clift é considerado
um dos-.solteiros mais cobiçados
de Hollywood? . . ,

...Groucho Marx aparece mais
uma vez, sozinho, .desta vez -no
¦musical de Bing Crosby, "Mister

usw,>' o

atriz
foi

para

...Jessica Xandu, famosa
dos palcos : novaiorquinos,
contratada por Hall Wallis
estrelar uma película?

ir
..Hennj Wilcoxon, veterano

tia tela. retorna em "Sansão e
Valilà»?

.. .Nancij Olson e Rober-t Stack
estão de casamento marcado?

ir
...em "A. Amiga,da Ouça'' .es-

fream dois nomes cômicos, Jer-
*y Leiüis e Dean Martin?

ir
...juuçille Bali embarcará pa-

ra Paris, onde filmará, ao lado
de Maurtce Chevalier?

ir
@ 

"O Gostosão" trará Bob Ho-

pe cie volta.. ' desta vez ao lado
de Rhonda Fleming.

16
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ROSSEANNA (Roseanna McCoy) -Lee G^m.fJ^uj:lo°.
velho Grega Toland, quando da morte do grande diretm de rolo-

^ajlacm-RoseanJ, E, pelo aue VP^^^-J^^J^
maneira mais brilhante, uma vez que o valor ^^f'!^''1^
Reis reside justamente na sua plástica que, se M^|« "o ai-
mirável (coisa que só podemos esperar de um FW e o ou de n
Alckan) velo menos é um trabalho digno de registro espeud.
Sl^ttá", apesar de tratar d, um <-»« 

Ç^
(o amor de duas criaturas jovens sobre todas as colsat"Zf°Ql"S
do mundo que os cercai, com suave parentesco com 

^meuj 
J -

lieta", não passa de uma película que poderia ter sido boa nao

fosse a mediocridade de Irving Reis e um cenário cheio de Piores,
baseado num argumento com 

'final adredemente preparado para
satisfazer certas platéias. Raymond Massey, o f 

«"?< °'ü'(«™*;
auecivel em -Invasão de Bárbaros"), nada pode fazei com um ata-

Wo abordo que é obrigado a recitar: Charles Bickford representa
com honestidade usual. Quanto a Joan Evans, parece J™mta d< -

mais para chegar a ser uma boa atriz. Os demais, nao compro-
metem. Apresentação RKO Radio Pictures.

*

NO NOSSO ALEGRE CAMINHO (On Our Merry Way). - O
nome glorioso de King Vidor aparece como um dos diretores de
-No Nosso Alegre Caminho", um filme que mostra Burgcss Mr-
redith na cama com Pauleite Goddard ma evoca.
Entretanto, Vidor, o grande realizador de "Aleluia que ainda
';.. ;,»,-. nos dera um excelente "Vontade Indômita", não apa-
rece visível em nenhuma das cenas desta chanchada etnemaiogra-
fica, onde velhos métodos paru forcar o espectador a rir sao em-
pregados, algumas vezes com alguns resultados, graças a um "CírSi

selecionado.' Entretanto. "No Nosso Alegre Caminho" e um filme
frustrado Contando com Meredith. Paulcfte Goddard. Henry Fonaa
c James Slewarf especialmente. Fred MacMurray, Hugh Herhert c
outros mais — poderia ter redundado num dos mais delicioso* es-
petaculos se ao menos houvessem cuidado de fazer um argumento
e o mestre King houvesse de fato dirigido, ao invés de servir de
festa de ferro e passar o abacaxi para as mãos de Leslie Fenton.
Apresentação United Artists,

VOLPONE (Volponc) Em sessão especial Limo Bruni
apresentou vara um grupo de jornalistas -Volponc", filme de Mau-
rice Tourneur, baseado na peça famosa cie Ben Johnson, "moder-
vizada" por Jules Romains. Como cinema, o valor deste filme é
pequeno. Entretanto, vale a iniciativa do velho Tourneur por nos
proporcionar a oportunidade de ver Ben Johnson representado,
hoje quando o seu nome e totalmente desconhecido do grande pu-
bljco. 'malgrado haver este contemporâneo de Shakespeare sido
considerado, muitas vezes, maior que o seu ilustre patrício. A in-
te-rpretacão é imvecávcl. bastando citar os nomes dos intérpretes,.
Louis Jouvet, Charles Dullin, Femand Ledoux. Harry Bcver, Jac-
queime Delubac e Alexandre Rignault, entre outros. Música muito
apropriada dê Dellanoy. Fotografia, limpa, de Armand Thirard.

*

QUANDO A NOITE ACABA {Filme Nacional) Em sessão
especial os Artistas Associados exibiram para a imprensa "Quan-
do a noite acaba". Trata-se de um filme honesto que honra o
cinema brasileiro e que será. sem dúvida, o ponto ríe partida par
realizações de bom gosto, num nível artístico nue poderá servi
para representar o Brasil nos demais países do mundo. Apesar dos

• diálogos não muito felizes e de um argumento muitas vezes ten-
dendo ao melodrama. "Quando a noite acaba" é um belo filme:
montagem de Mario dei Rio valorizou a película, juntamente "- m
a excelente partitura de Walter Schultz Porto Alegre. Boa foto-
grafia, de Mário Pagés. Os intérpretes nem scmvre souberam cs-
tar à altura do filme, muitas vezes quase prejudicando-o. Entre-
tanto, nada disto impede nue "Quando a noite acaba" mereça
menção especial do colunista. E' um filme honesto que não deve
deixar de ser visto„

FÉRICLES LEAL

Kcvista do íyãdiü
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Boi» Hope «parece ter perdido a
sua grande classe. Ksperemo-lo,

porêhv, em •() Gostosão".
(Pa ramo uni )

& Dois novos filmes de Bing
Crosby estão sendo anunciados pe-
io Paramount: "0 Bom Velhinho"
e "N\r. Music" . Isto vem provar
que a classe do velho Crosby nâo
chegou ao fim ainda

£ 
"Ladrões de Bicicleta", o fa-

fcmoso celulóide de Vittorio de
Síca, que vem apaixonando a opi-
niâo critica de todo o mundo, se-
rá distribuído entre nós pela Me-
tro,

£ Já foi rodado o último "ta-

k'è" de "KatuchG", a mais recen-
te realização' do cinema nacional.
Essa película será distribuída pe-
Ia Art-Films, llka Soares, a re-
velação de "Iracema", é a prota-
gonlsta, tendo Milton Carneiro co-
mo galã. A direção e a fotogra-
fia é de Dusek.

fj> Foi registrado um grande fro-
casso na última semana: "Almas

Adversas", apesar óo argumento
de Lúcio Cardoso v(que é um dos
bens romancistas brasileiros). A
direção de Léo Marten, decep-
cionante. Lamentamos que Her-
bért Sales caia nas mãos do "à\-

retor" estrangeiro. pois 
"Casca-

lho" vai ser rodado dentro cie
alguns dias, se já não começou.

*
rònia Carrero e Orlando Villar

mima cena de * 'Quando a Noite
4eaba", o belo filme brasileiro

dos Artistas Associados,

evista do KadlQ

{$ A Pelmex vai, enfim, lançar
o esperado "Enamorada", obra da
dupla Emilio Fernandez-Gabriel
Figueròa. Nos papeis centrais, ve-
remos a grande Dolores dei Rio e
Pedro Armendariz.

$ Outro dos grandes lançamen-
tos da Pelmex (provavelmente no
cinema Azteca, que está sendo
construído na rua do Catete, com
estreia marcada para setembro
deste ano), será "Rio Escondido",
ainda de Fernandez-Figuerôa, com
Pedro Armendariz,

0 
"Riso Amaro" é o segundo

filme de Giuseppe de Santis, o
diretor promissor da Trágica Per-
seguiçao", que vimos no ano pas-
sado. "Riso Amaro" será estreado
entre nós por Livio Bruni e Pa-
rente Sobrinho.

£ Continuam sem resposta ás
nossasJ perguntas a respeito da
programação de.- rTormentas de
Ódio" e "Prados Verdes", os dois
filmes da FOX que a Companhia
Brasileiro de Cinemas' anuncia e
não exibe há uns pares de anos..
Por que?

6 Suzenne Cloutier é a fritei-
prete principal de "Vítimas do
Destino", título melodramático de
"Au Royaume des Cieux", o mais
recente filme de ,Julien Duvivier,
um dos. dois maiores diretores da
França (o outro, é Jean Renoir).
Suzanne é, ainda, a "Desdêmona"

do "Othelo", 
que Orson Welies

roda atualmente na Itália.

$ Jonald está concluindo as fil-
magens de "Dentro da Vida", seu
segundo filfne depois de "Estrê-

Ia da Manhã", por sinal que ain*
da inédito.

$ Lízabeth Scott, Robert Cum-
niings e Diana Lynn formam o
terceto romântico de "Amei até
Morrm".

nrniiii
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>*- O número 26 ainda não se en-
contra esgotado.

; Walmyra Lopes coutinho (Arama-
ma) — A entrevista com Vicente
Celestino será feita brevemente.

Maria Amâlia Moura (Vila Trl-
monte) —• Cada exemplar atrasando
da "Revista do Rádio" custa 4 cru-
zelros.

Armando Gonçalves (Rio) — Eu-
gênia Levy já trabalhou em teatro,
há cerca de dois anos.

Glória Fernanda Macedo de Abreu
(Rio) — Suas criticas são justas e
serão acatadas. Aguarde a publi-
cação das entrevistas e das letras
solicitadas em sua carta. Escreva
novamente.

^VT*4fl^ I i^C
JL—á

Sansão (Itatiaia) — Sua sugestão se-
rá estudada.

Florinha (Cordeiro) — Mário La-
go está em São Paulo, integrando o
quadro de produtores da Rádio Ban-
delrantes. u ..... >«e

Domingos Comes dos Santos (Ufce-
raba) — As letras estão demorando
a sair. em face dos numerosos pe-
didos anteriores ao seu.

Nair Vidal Duarte (Rio) — A en-
trevista com Amélia de Oliveira será
publicada dentro em. breve.

Vendo" e de Melo Cardoso (Rio) —
Aguarde a publicação da letra de
"Sonhando com você".

Seyda Soares de Souza (?) — Bob
Nelson está afastado do rádio. Não
podemos fornecer-lhe o seu enderê-
ço particular.

Maria de Lourdés (Rio) — Carlos
Roberto pertence ao "cast" da Rá-
tíio Globo. Aguarde a publicação da
sua foto em nossas páginas.

José Ferreira (Paraíba do Sul) —
Seus pedidos serão atendidos breve-
mente.

Sheila Pinto (Paraná) — A letra
será' publicada na secção "Vamos

Cantar?"

Alzira Campos (Petrópolis) — Al-

berto Montalvão está na Emissora
Continental.

Marília Martins (Rio) — Aguarde
a publicação de uma entrevista com
Ida Gomes.

*

Francisco Carlos Brando (Sâo Car-
los) — 1) — Sairá, sim; 2) — E*
solteiro; 3) —• E* casado e tem 31
anos; 4) — Desde 1942.

Morena de Irajá (Rio) — A foto
de Ribeiro Fortes será publicada o-
portunamente.

*,

Maria Aparecida (Rio) — A letra
de "Lídia" será publicada brevernen-
te na secção "Vamos Cantar?"

Maria Rosa Martins (RicJ — Hé-
ber Lobato é casado e ainda não
passou dos trinta.

.ma) — Encaminhamos sua carta-a-
herta ao sr. Vitor Costa.

Nestor Cabral de Menezes (For-
taíeza) — Recebemos o cheque.
Foi feita a assinatura por seis me-
ses. Gratos por tudo.

wm 00 RADIO
Está completamente esgota-

da à edição do " Álbum do <

Rádio". Por esse motivo es-
fomos impossibilitados de
atender aos pedidos. Estamos
devolvendo aos remetentes as
respectivas importâncias que
nos chegaram, quando já o
Álbum estava esgotado

Devemos entretanto, avisar
acs prezados leitores, que já
está sendo confeccionado o
novo "Álbum do Kádio", dês-

> te ano. \
i. Ayéfaf^mPtmk

Fãs da Tabajara (Rio) — Vamos
estudar a possibilidade de atender
aos seus pedidos.

Aida Strino (Rio) -~- 1) — Néllo
Pinheiro envia fotos; 2) — Carlos
Galhardo é solteiro; 3) — Marina
Lara pertence à Rádio Mauâ.

Gilson Dodde (?) — Seu proble-
de palavras cruzadas será aprovei-
tado.

Mário Santos (Bauru) — Desde
que haja oportunidade, a sua ver-
são será publicada em M\ramos Can-
tar?"

Tupiniquim (Ilha do Governador)
Anselmo Domingos está afastado

do rádio, portanto, será melhor pro-
curar um dos diretores da Rádio
Tupi, para conseguir o que deseja.

*
Álvaro Assis Ribeiro da Silva (Rio)

Só respondemos a perguntas SÔ-
ore o rádio e suas figuras.

Sílvia Helena (Marília) — Gratos
pelas informações. Manèsinho Arau-
jo já tomou conta do caso.

Raimundo S. Braga (Rio) — A-
guarde a publicação do seu proble-
ma de palavras cruzadas.

Joana Schappo (Perdidas.! — A-
nunciamos a volta de José Mojica
ás atividades artísticas, devido no
fato dele ter atuado em uma emis-
sora argentina e ter entrado em no-
gocinçõos para fazer uma têmpora-
da na Rádio Nacional, As negocia-
cões, entretanto, não obraram *
bom termo, dada a proibição de
seus superiores.

Walmira Lopes Coutinho (Arama*

L B (Rio) — A entrevista bem
como a letra, serão publicadas bre-
vemente.

Ubirajara Peçanha (Rio) — Só
respondemos a perguntas sobre o
rádio e suas figuras.

ir
$,ourdes (Roseira) — Natural-

mente a carta se extraviou. Car-
los Galhardo afirmou-nos. certa
vez, que estava em negociações pa-
ra fazer uma temporada na Itália,
E' só o que há sobre a sua viagem.

Marisa Araújo (Rio) — Francis-
co Carlos é solteiro e envia fotos.

José Luiz Moreira (Rio) — Diri-
Ja-se ao arquivo cie qualquer jor-
nal desta cidade.

Fã de Emílínha (Belo Horizontei
— As entrevistas que nos pediu
serão feitas brevemente.

Terezinna Teixeira (Campos) —
Aguarda a publicação da letra em
"Vamos Cantar?". Breve esclarece-
remos o estado civil do cantor
mencionado em sua carta.

Sônia Nunes (Natal) Celso
Guimarães é casado. Não podemos
fornecer-lhe o seu endereço parti-
colar »

Sandra Albuquerque (Rio Grande
rt0 gui) __ Badu chama-se Osval-
do Gomes Canecchio, tem 33 anos
de idade, é solteiro e atua na Rá-
dío Tupi. cujo endereço é o se-
guinte: Avenida Venezuela. 43 —
Rio.

RuÜi Martins da Silva (Rio) —
O cantor que menciona prefere, no
momento, escursionar,

*
Delza Moreira de Lima (Sao Gon-

calo) — 1) — E' solteiro; 2) — '

Tem 28 anos; 3) — Oüvinha de
Carvalho é exclusiva da Rádio Gua-
na. bar a.

Marlene Vitória dos Santos tRio)
~~ As cantoras a que se refere
atendem aos telefonemas dos fãs.

«Ri

Anamária Garcia (Rio) — Os ra-
dlaiistas que menciona são casa-
dos, sim. "Rapsódia Carioca" vol-
tara brevemente.

*
Pedro Bárbevro 'São José do Rio

Pret-o) — Macrcva para a União
Brasileira dos Compositores, à rua

mhaúmà, . 134 i/

andar.. Rio.

Helena Cosia (Tietê) — 1) —
Não: 2) — Um dos dois é noivo;
3» .— Nélio Pinheiro,

—. 48 ~s
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Sônia Terezinha (Santa Catari-
na) — i) — Não sabemos; 2) —
Aguarde a publicação de sua foto
na capa. •

Fã da Rádio São Paulo (Aranti-
na» — Ènio Rocha envia fotos. A
loto de Waldemar Cíglione será pu-
blicada oportunamente.

Mara Regina (Rio) — Seu pedi-
do será atendido.

ir
Irací Ferreira Barbosa (Nova Li-

ma, __ Aguarde a entrevista com
Antônio Leite. A foto de Néllo Pi-
n beiro saiu na capa do número
35. A do outro artista que mea-
ciona sairá dentro em breve.

*
A ida St ri no iRio) — A cantora a

que se refere trabalha na Mauá.
porém nao é contratada. Aguarde
a publicação da sua foto.

Japonesinba de Teresopolis (Te-
rcsópolis) A entrevista com Afrft-
iivo Rodrigues será publicada bre-
vemente. Helenínha Costa é rioU
va de um dos componentes do con-
junto Os Cariocas. O rádio-ator
que menciona é solteiro.

Almrrinda Sohmidt (Rit>) —
Aguarde a entrevista com o lo-
cutor José Augusto.

Marilia Cardoso Ferreira (Rio)
O nome da ráclto-atrí/ mencionada
em sua carta ê aquele mesmo.

Wanda Lacerda (Catanduva)
Orlando Silva é solteiro.

Al

Fi número um de A. A.
varo Aguiar nasceu em Três Rios,
Estado do Rio, no dia 12 de maio
de 1917.

S. W. 2 (Cubatãoí — Aguarae
tuna entrevista com o Trio Madri-
gal.

*
Maria de Sousa Franca (Sáo Pau-

Io) — Náo há nada em definitivo
sobre o assunto de sua carta.

*
.Maria Silva (Araiuimu — I)

Continua na Taraõio; 2) — Agul-
naldo Rabelo é solteiro.

*
Benedito V. Alvarenga (Diaman-

tina) — Paulo Molln está na RÃ-
dio Jornal do Comércio de Reci-
íe.

*
Severina Matos (Santos)

pedido será atendido dentro em
breve

NÚMEROS ATRASADOS
Com excet;ão dos números 1, £<

5, 7, 8 e 25 que se acham esgota-
dos. todos os demais números
atrasados da REVISTA ÜO RA-
DIO, podem ser adquiridos
Redação, a Avenida Treze de
Maio. 23» 18.° andar, ao preço de
CrS 4,00 o exemplar*

JSeviàU do Rádio

Anônima (Rio)
variável.

1
pòlores (Rio) -

ros.

O salário 6

Quinze Cruzei-

Maria Alexandrina (Rio) — No
número 34 publicamos uma entre-
vista com Mafra Pilho, Não leu?

Neide Sampaio (Rio) — Não pos-
suimos o endereço de Fernando
Borel.

Flida Gurgel (Santo Antônio do
Gloriai — Os artistas mencionados
em sua- carta enviam fotos, des-
de que recebam envelopes selados
para resposta.

Franeesinha (Rio) — 1) — Ve-
remos se ê possível; 2) — Ronaldo
Lupo é solteiro e envia fotos.

Isaura Soares Samarani (Sáo Ge-
raldo) — A entrevista com Heron
Domingues saiu no número 34.

•k
Maria Lúcia Campos (Rio) — A

seção "Rádio de São Paulo", a car-
go de Manèsinho Araújo, tem pu-
blicado bastante novidades sobre o
sem-fio bandeirante. Nâo tem lido?

*
Elza Rocha (Rio) — O "Cidadão

Café Paulista" foi interpretado por
Hélio Ribeiro, que nâo é o esposo
de Bibi Ferretea'.

Fâ de Ha rol do Rosas (Rio) —
Concordamos com a leitora, mas
não sabemos explicar o motivo da
ausência desse cantor do rádio ca-
rloca.

Elía tle Almeida Silva (Rio) —
Helenínha Costa é noiva, sim. Cé-
sar de Alencar nâo se casará com
Emilinha Borba.

Maria Célia Rodrigues (Palmei-
ras) — 1) — Para simplificar o
nosso trabalho; 2) — Bob Nelson
não está em nenhuma emissora ca-
rtoca,

Alcina Trindade da Silva (Rio) —
Possivelmente a carta se extraviou.
Esvreva-lhe novamente.

Marta Leal (Rio) — O assunto da
carta só poderá ser esclarecido pe-
Io diretor de rádio-teatro cia May-
rinic Veiga.

Darci Almeida da Silva (Rio) —
As entrevistas serão publicadas bre-
vemente e esclarecerão diversos
pontos de sua carta.

Waldemira ML da Silveira iRio)
— Para obter a foto de Eaulo Mo-
lin escreva-lhe, endereçando para a
Rádio Jornal do Comércio de Re-
cif e.

Heloisa Helena (Cachoeiro) — Os
artistas que menciona em sua car-
ta não gostam que se divulgue os
seus nomes verdadeiros.

Nellv S. (Rio) — A entrevista
com Emilinha sairá brevemente.
Marlene envia fotos.

Irene Costa Alves (Santo Antô-
nto da Platina) — Os rãdio-atores
a que se refere enviam fotografias,,

Nádia Ribeiro (Rio) — Seu pe-
dido será atendido brevemente.

Maria Pitreli í An d irá i — 1) —
Enviam lotos, sim; 2) — B' um
médico.

Cecüia Baraus (Curitiba) — fcle
nâo tem hora certa para atuar à
noite De dia, canta às tèrças-fei-
ras, à^s 12,30.

Maria Tany Lopez (Nova Igua-
çú) — As artistas mencionadas em
sua carta atendem aos pedidos de
fotografias.

Bolinha do Flamengo (Rio) —
Lourdlnha Bittencourt não é irmã
de René Bittencourt. O artista a
que se refere continua nos Estados
Unidos.

Manuel Henrique (?) — O nosso
rádio conta com diversas emissò-
ras de grande potência.

Fã da "Favorita da Marinha"
(Rioi — Somente a direção da Rá-
dio Nacional poderá esclerecer q
assunto contido em sua carta,

CORREÍO DOS FANS
REVISTA DO RADIO

Avenida 13 de Maio, :>3 — 18.tí andar, Rio

DESEJO SABER O SEGUINTE: *.. *.'•

,,.„, #««* • t •»• i. ¦ t ••*«•«•>• • • • • • •••«»•'•• • • • •••»»••• • •»••••• •

..••»... ».?t»t»^•••»,***,, »«»•«.•!»••»*•»»•»*••••**•• *••««»•*•

NOME: .. .,.*»."?• t •• # • t • t »*•••••¦••••• •;_• ..,»..?•*••••*

ENDEREÇO: ,. ......... iii11• i• 11 <«»««•••»»••••??»• («i******
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Mocos - Velhos

Combalidos de ambos os sexos

Gotos
JUtNhFl SM ÀS

"A FONTE DA
JUVENTUDE

corrigem pronta me*
te os distúrbios ner
versos, genitais au 3k
mentarido e revigo- f.^'e\ 

~ \A
rando a energia, res- L W/^f* /
tituindo a VITALL V^#j
DADE PERDIDA. -
Goras MENDELINAS
é o remédio ideal do:
Velhos, Moços e Mo-
ças, abatidos, esgota.
tios e enfraquecidos, pela neuraste-
nia, cacoetes e FRAQUEZA INTIMA
em sua múltiplas formas. Sem con-
fra-iudieação, Distribuidores: Arau-
jo Freitas & Cia, NTão encontrando
nas farmácias e drogarias do local,
envie CrS 25,00 para o Endereço Te-
legráfico"Meüdelinas Rto; qm? re-
metemos.

t i
C:SÍ

'¦V

Uma colaboração de
Gilson Dodde

HORIZONTAIS:
l •;,;__.,;: v/ento, 3 — Nome de um

•animador de auditório; 7 — Acha
— Casa; 12 Lua (em outro idío-
n,.a);.14 — Munir de armas; 16
Antiga marcha carnavalesca, que
lembra a China (trocando-se a pe-
núltimá letra); 17 — Segundo nome
de um programa escrito por Paulo
Roberto, (sem a última letra): 18 --
Tirar violentamente a vida; 19 
Raiva; 21 — Fruta: 23 Combate
entre doi- homens armados de lati-
ça; 28 — Quem tem muitos anos;
28 — Instrumento musical; 30 —•
Olhou; 32 — Sulcar a terra; 33 
O cachorro faz; 34 ~r Nome de um
humorista de radio; 35 — Clima.

VERTICAIS:
1 — Vestimenta dos antigos güér-

feiros (acrescentando um "R" na
segunda sílaba1); 2 — Dê impulso

Solução do número passado;
HORIZONTAIS:
1 — Sara: 4 — Fado; 7 ai; 8

Fio; U) — As: 11 — Aurélio; 14
Má; 15 — 1S: 16 — Bananas; 19
Só; 20 OF; 22 AM; 23

Lá.
VERTICAIS:
1 — BA; Ala; 3  Afr-ânio;

4 — Folinha; Dão; OS;
9 — Lê; 12 -~ Uma; 13 Isa; 16
—^ Bom; 18 — Sol; 19 — SA; 21 —
PA.

'x y /4

d
C>V~

|||| Os cJfcúéj désfc rt&siú
g|j*' sé.} tetins ftesíi e/Scà&rft "^VjÍ''- ''.»"' $&

fW;^teS{n!fl
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ao barco; 4 Ernesto lama;

PWXOVAIS PARA NOIVAS
ÍAT1Z VDOS E L:t COMUNHÃO

Completo sorümento

ROUPAS DE (AMA E MESA

TECIDOS PARA O VERÃO
Tempero; 6 — Aragem; 7 — O

que se adquire com o tempo; 8 —•
Entrar; Jíria que substitui a
palavra "Sim"; 10 — Vaso de fo-
lha, que se usa para comer; 12 —¦
Mulher nascida na Lituânia; 13
Armando Estácio: 15 Acha gra-
ça; 16 Nota musical; 20 Ba-
tráqulo; 22 — Subjuntivo do verbo
*Tr"; 23 Neste momento; 24 —¦
Silvio Paulo e Ubirajarã; 25 —
Achar graça; 27 Resa; 28 Or-
lando e Renato; 30 Subjuntivo
do verbo "ir": 31 ¦— Urca Rio.

RESPOSTAS DE VEJA
SE ACERTA

1 — 1938; 2  Jorge Murad; 3 —
Assis Valente; 4 —- Almirante; 5 —
Nacional, 1940: 6 — Djalma Ma-
ciei; Amadeu Gagliano; 8
Slan."» O. Paula

i

*

" .'•' Vendas ã VISTA ou a CREDITO sem
ámf\ lia dormA

ÜRUCIUAIANA, 95 TKL.: 23-4404

<">'lf"»"»"t"*,Hi.>l>„»"«"».,>»».i«.,>"*..».'tw»,i|K,».^. .«..*¦.#..*..«...<,..«..«.. a^jn-, «i-e.. ti-. ».»»..• t-r«^.#..H»—»—*• *

A»WV<. r\j.«*r%r<^^y*-

ONSEL HOS DF HIGiE!
^uem sofre de asma, bronquite e coqueluche

Há 50 anos, vem o REMÉDIO
REVNGATE dando alivio aos porta-
dores de afecções bronquias Por-
mula cie tini notável cientista in-
íílès, exelusivamente feita de vege-
tais resinosos. balsámicos e seciati-
vos, sâo essas gotas o maravilhoso
preparado que alivia e proporciona
um bem estar instantâneo aos tia-
gelados asmaticos, ou àqueles que
sao portadores de biouquítes eròni-

5

cas mi recentes; coqueluche, au-
sias. asli.vias, chiados e dores iu»
peito.

Qualquer que seja a origem de
sua tosse, sêea ou çatarral, o REM.l>
DIO REVNC VTE reali/.a um trata-
meuto com apenas um vidro tío
uso REMÉDIO REWGATE è a Sai-
vap.ão dos asmaticos. Mas farina,-
cias e drogarias locais Dist, Araújo
Freitaü & Cia ~r Rio,

i S $Ú Eevisúi do Kádio



I /

M
tf 1

r «•*%

^%6S^

<?*W3!r

H

¦ •<¦:•¦.• ¦ •:¦¦' í,\ ¦..*;.;¦:-.; >;<.; :>v ¦>>¦¦;:-<. ¦¦ :¦:& :¦¦¦.¦'.¦.. '¦•..; . ¦ :¦ •.¦.¦¦¦¦'•;¦..: .•;'¦;: <^^ ::¦.:':':¦ y yyy--' ^y-^^yy :-y:'<^ ^á-:'-y \-' .••';.'¦;• .w&ÍSíí ;•><.'.. •:.:%>¦. T&8:}S? ; :'

-w ::¦.....•>'..".'.-'¦:, í .-í ¦:; , , .• '<•-.,-. ; ••.:••:-»$ :•:•.¦¦.¦.¦:¦:-:•&¦•¦:•:¦;•:•:•:•:•:>•:•;•*: ' ••> :••¦.•.'•:>;.¦.: .-;¦:-.-.•:•'• .-: y,V. ¦••::<»«¦:,¦:¦.:•:¦•¦•. .•:•:•:¦ «.y.:, ..• SKí.S: .» ' :¦:¦:• ." :•:•:

Eis, aqui, o conjunto "Os Copacabana*», que atua na Rádio Nacional e numa das nossas me-

mores cisas de diversões, no seu mais recente uniforme, confeccionado por MOURA & JASON. Da

esquerda para a direita vemos: Wagner (piston), Popeyc (pandeiro), Amaro (contra-baixo), Scaram-

boné (piano), Zé Bodegas (clarinete). Quimas (saxofone). Gagliardi (trombone), e Cid (bateria).

EMBORA SEJA UM CONJUNTO AINDA NOVO, "OS COPACABANAS" PODE SER. CONSI-

DEEADO COMO O CONJUNTO MAIS BEM VESTIDO DO RADIO BRASILEIRO ! SEUS UNIFOR-

MES DESPERTAM SEMPRE ADMIRAÇÃO AQUELES QUE TÊM A SATISFAÇÃO DE VER DE

PERTO ESSE CONJUNTO, TAL O ESMERO NA CONFECÇÃO DE SUAS ROUPAS, E SABEM POR

QUE? PORQUE, OS SEUS COMPONENTES, DESCOBRIRAM OS MELHORES ALFAIATES DO

RIO: MOURA & JASON, NA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 529 - 7.» ANDAR - SALA, 702.

VOCÊ. CARO LEITOR, SE QUISER SER ELEGANTE, TAMBÉM, PROCURE. SEM DEMORA,

MOURA & JASON, QUE ESTÃO SEMPRE PRONTOS PARA ATENDÊ-LO COM TODA A PRES-

TEZA. MOURA & JASON. AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 529 - 7° ANDAR - SALA, 702, NO

RIO DE JANEIRO
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hau»le.u,- re.u da vida! Contente com a sorte o 1." Sargento da nossa gloriosa Marinha de
bat^ieiu). nu/ dA vi a. atüalment- 

servindo como Torpedista do Submanno FUPY.
Guerra. Sr. José Joaqmm dos Santos atu™ * 

(V COSTXJRA S1NGEK, PORTAT1L-ELE-
pousa para o fotógrafo, ao lado da linda MAQUINA DL tüí u

, upumo DOS TFOIDOs ' O Sr, José Joaquim dos Santos, qui rtsiut a
TRICA, que ganhou do DKAí.AO IM>s> 1 IA lUUh p.ft 

DOS TECIDOS e comprou 1 corto
o i or-) «,» F»«r rip Dentro foi ao DKA(*AO IJU» 1Ltun'° c v" *

José dos lieis n.° 1.3^3, no Lng. ül nuiuo, entrasse

d, ta,.enda no vator tota, de Cr, 26,30. Foi o ,«anto bastou para <,,, 
^«^J^ ^ Í

n„ sorteio que a Rádio Globo irradia as quarta-fe.ras. Qual nao to. a

»¦„ talão ...» 333.152 o contemplara com a linda máquina de costura S.nDer .

. * ,- nP»riiA nos TFC1DOS Avenida Marechal Floriano n.° 197, e ganhe, no
Compre você também no DI1AGAO POb UAAin)*, A\tmu.i ^«t^a 

f
-t l„ ri, niinrfn. frira FM\ MÁQUINA SINGIÍK POKTATIL-LLLlMC A ! -

próximo sorteio de quaria-tuia, u^i.% uxtxKtsj*^**
Inteiramente Grátis !

Vendendo barato ! Oferecendo melhores tecidos I
Sorteando máquinas de costura,

<*«*w rã^\ áf\ M

CONTINUA ACIMA DE TIDO

DANDO VEZ AO F R E G V Ê S !


