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Sucesso sem precedentes no Amazonas ena
Argentina! — A "Rainha do Rádio está
recebendo as homenagens dos grandes can-

tores portenhos — A "Favorita <!a Ma-
rinha" tomou conta de Manausl

Bata reportagem foi feita graças^às informações de Linéa Br S*?"1"^"^
MOdenU em Manaus e também às informações mandadas de Buenoa Airea peio*™WM"1" nosso representante naquela capital
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Emilinha Borba chegou em
Manaus e pôde realizar de pron-
to üma série de espetáculos on-
de o povo não faltou e, durante
quatro dias, (período de sua
apresentação na "Maloca dos
Bares"), superlotou o parque de
diversões ao ar livre construído
pela emissora associada amazo-
nense. Chegando a Manaus dois
dias antes da estréia, Emilinha
ficou encantada com a exube-
râhcia tropical da terra e, ao
lado da representante da RE-
VISTA DO RADIO, percorreu a
cidade e conheceu todos os de-
talhes e pontos de atração da
capital amazonense.

Durante sua curta temporada
Emilinha teve oportunidade de
fazer interessantes revelações
inclusive no tocante à sua in-
tenção de concorrer ao próxi-
mo certame anual para a esco- -
lha da "Rainha do Rádio", cer- 1
tairie que, obedecendo ao cri^é- *
rio já adotado no ultimo sufrá-
gio, reunirá concorrentes de to-
dos os Estados do Brasil dando
assim um maior brilhantismo a
eleição!

De suas músicas, a que fêz
mais sucesso em Manaus foi
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Nesta página publicamos s msiS
recente fotogrsfia de Dalva de Oll-
veira, feita na Argentina, pela cé-

lebre retratista Anamarie Heinrich,
No alto, Emilinha, num sugestiva

flagrante
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,4Dez anos". O povo ficou entu-
siasmado e nâo foram poucas
as declama õr? de amr reseM-
das por Emilinha durante sua
permanência no Amazonas, ter-
ra que declarou ser ^as mais be-
Ias entre quantas já conheceu!

Falando a Linea ^acra, nos«a
representante em Manaus, Em<-
linha adiantou que nâo gosta de
dar entrevistas e por i*so a^e-
deu apenas em conversar todos
os dias um pouso pa^a fornecer
dados capazes de permitir uma
correspondência mais extensa.
Depot* de declara*- oue p-e*ende
candidatar-se ao trono de "Raí-
nha do Rádio", afinnou nue
suas novas composições a serem
gravadas serão a ".Can**/* de
Dalila", versão de Lorival Fais-
sal, o samba de Peterpan, "Ter-
ra Maravilhosa", (seu cunhado)
que também é o autor de, "Eu
sou o samba", nova melodia \es-
tinada a fazer o mesmo sucesso
de tantos outros bonitos sam-

Quatro estr?las famosas, nu-
ma # fotrçrafia? a* estão
Mar'ene, CarmWa A1*** e
MarPena, princesas do rádio,
no dis da coroa-ão de Dalva
de Oliveira comn imperatriz

da gente do microfone

bas do repertório de Emilinha.
O que pou a gente deve saber

por"m é que, Eipilinfca Borba
também é compositora e isso se
coiistatcu em Manaus ouando
ela, no seu apartamento do Ho-
tel Amazonas, cantou várias de
suas composições, inclusive uma
que intitulou. "Fanta°ia Brasi-
leira" e cuja letra é assim:

T-dos catVam sua terra
*Min'ia ?erra também vou cantar,
In-pVa^a no atui de noso céu
E no verde de nosso mar.

Brasil
Frase rica de meu versa,
f aie-*a~*e do Universo,
Não há terra igual a tua
Terra,
Onde tudo nasce e criai

¦.. 
¦ 

¦ 

¦ 
¦¦.-•¦•.'¦

Horas e horas os seus amigos
V a~am cu*1ndo a estrela da
Nae^nal cantando e aoresen-
tando sucessos e, nuando cr)*-
gou a hora do embarque de
3bmlMnha.de'volta de sua tem-
v~~n6* carecia ^ue todos Já a
conheciam de muito tempo! ..

Novamente na Argentina, Dal-
va de Oliveira conquistou o pú-
blico porterho. Sua est^a na"hMfe" Embassy onde todos os
cantores estrangeiros se exibem
cuando estão na capital plati-
na foi aplaudida por um gran-r,-f ---"tvo de assistentes e sim-
patisantes e, nessa sua estréia

a.vou me:mo a presença de
artistas consagrados como Gre-

— 4 — REVISTA DO RADIO



Emilinha Borba e CSsar de Aleicar, num flagrante inédito para os seus milhões de fans!

gorio Barrios e El Gardelito, o
novo intérprete de tangos cujo
público é numeroso.

Além dos elementos de arte,
estiveram na "boite" jornalis-
tas. empresários e fi^u^as de
des+anue no mund^ ar4W«-o a--
gentino, todos, interessados em
ouvir e aplaudir a cantora bra-

REVISTA DO RADIO

sileira eme de+em o título de
«T?,a?r-*Víi rio R'rlio" de 1950, os-
tentando para isso a fai *a oue
lhe concedeu a entidade dos ra-
dialistas brasileiros.

Muito embora tenha estado
diversas vezes em Fuenos A^.res,
Dalva mereceu maiores a*en-
çõ3s do público desta vez pois

o seu sucesso foi dos mais im-
pressionantes. Ane.-ar d ne a
ér»oca, o povo estàr inteiramente
voltado para as eleições tresi-
denetais, o sucesso de Dalva de
Oliveira foi uma prova eyidsn-
te de ^U9 lá ?am^m c^r **i
as notícias ref^?ntè^.íá r*-^ o1^-
ção cemo "Rainha do Rádio" e

— i —
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Bis aqui Dalva de Oliveira, na Argentina, recebendo
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a homenagem dos artistas e personalidades locais.

Junto à "Rainha do Rádio" aparecem, entre outros,

Gregório Barrios, Alberto Marino, Tito Climent,

Nestor Rodi e José Rassano — AO LADO, Emilinha

Borba na sua mais fiel fotografia
''.'¦'. ¦ ¦ X
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o êxito na vendagem de seus
discos no Brasil.
\m/{:\.::///: ^-/

Poucos artistas, num pais es-
trangeiro e ainda mais preo-
oupado com o problema da su-
cessão presidencial poderiam
conquistar tantos fans. Dalva,
à noite, quando deixava a "boi-
te", era sempre assedida por
uma verdadeira multidão de
aflcionados de sua voz e de sua
interpretação.

Após a sua estréia, amigos e

— s —

artistas que se reuniram na Em-
bassy para cumprimentar Dalva
de Oliveira foram convidadas
para um cálice de Porto e nessa
ocasião, artistas e jornalistas,
não pouparam elogios à canto-
ra que mais discos vendeu nes-
ses últimos meses.

trou que considera a .Argentina s
como se fosse a sua terra poisos amigos que tem em Buenos
Aires cativaram de pronto as
suas preferências.

Dalva agradeceu as palavras
que os amigos argentinos pro-nunciaram elogiando sua capa-
cidade de artista e sua simpa-
tia de mulher. Dalvp demons-

Continuando em sua tempo-
rada na Argentina, Dalva de
Oliveira, além de participar dos"shows" da Embassy, apresen-
tou-se também na Rádio El
Mundo onde seus programas fo-
ram sempre muito aplaudidos.

«EVISTA DO RADIO
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Novas combinações orquestrais!
Arranjos audaciosos
como Jamais ao tentou lazer!

FASTASIl MUSICAL
um programa qoe vai revelar a voe*

novos caminho* da múatoal

Produção de José Mauro - Narração de Luiz Jatobá
Arranjos musicais do Carioca o Taranto
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RECOMENDAMOS
PARA A SUA
DISCOTECA

DANÇANDO A RUMBA — Rum- ;
ha — Emilinha Borba.

OUINTO PÁTIO — Bolero —Rui
Rei.

**

PEIXE VIVO — Baião — Nuno
Rolsnd.

ESTRANHO AMOR — Samba —
Dircinha Batista.

TUDO AZUL — Balão — As Mo-
reninhas.

MAM*<"»-JAMBO — Mambo —
Los Avenas.

«A.

PARTIU O MEU AMOR — Fox
— Pato Preto. •

VIVA O REI — Balão — Zé Gon-
saga.

A "Star" lançou mais um disco do
cantor da Tupi. Onéssimo Gomes:
"Meu Filho não Vem", samba de
Waldemar Resurreiçâo, e "Náufrago
do Amor". samba-can^ão de Geival
Macedo e Popeye do Pandeiro, Onés-
simo leva fé no primeiro.

e
"Os dias que lhe dei", samba de

Newton Teixeira e Airton Amorim, e
"Raça Negra", samba de Aylce Cha-
ves e Paulo Gesta. sSo as últimas
criações de Linda Rodrigues. O pri-
metro é mais interessante sob todos
os aspectos.

Roberto Paiva apresenta, em disco
"Sinter", dois sambas de autoria de
Noel Rosa: "Quando o Samba Aca-
bou" e "Três Apitos". Está agradan-
do o primeiro. Arranjos do maestro
Lirlo PanicaU.

Do repertório de Emilinha Borba:
"Dançando a Rumba", rumba de Air-
ton Amorim e Mário Menezes. Emili-
nha vai muito bem cantando este gê-
nero de música. Outro número inte-
ressente da criadora de "Dez Anos"
C "Noites sem Luar". Neste número,
a estrela da "Continental" canta em
dupla com Ivon Curi.

•ár
Mais um lançamento da Star: "Mi-

nha História", samba, e "Ribeira",
canção. Criações do "Trio Amarabá",
um novo trio vocal de Sáo Paulo.

w
I Carmélia Alves e Jimmy Lester
apresentam este mês, em disco Con-
finental: "A Saudade é de Matar",
baião de Hervê Cordovil e Manézinho
kraújo. e "Adeus. Maria Fulô". baião
de Humberto Teixeira e Sivuca. O
Jimmy Lester é o esposo de Carmè-
lia. O casal, com estas musicas, faz

uma bonita estréia no mundo dos
discos.

"Resolução" e "Lua Resplandecen-
te" s*o dois lindos sambas gravados
por Lúcio Alves.

•*•

O Trio Madrigal. do elenco da Na-
cional, aparece este mês com Baião
de Copacabana", de Lúcio Alves e Ha-
rolio Barbosa, e o "Samba na Roça,
da fwiíB Fernando Lobo e Manézinho
Araújo.

César de Alencar vai gravar para o
Carnaval do ano que vem um samba
de Armando e Klecius, intitulado "Já
vai?" +

Até que enfim... Alguma coisa está
para acontecer Recebe-™ u-i *on*-
to cartão da Daive de Oliveira, lá da
terra de Peron. Dalva mania dizer
que está saudosa de suas fans, e que
está atuando na "Boite Embassy e
na Rádio El Mundo. Pela primeira
vez na vida, alguém oue vai or* fora,
manda um cartãozinho destes para o
Chacrinha. Já é alguma coisa! Mui-
tos e muitos vão, voltam e nada... O
Chacrinha continua no mesmo lugar,
â disposição de todos 1

+
Recebemos uma cartin^a muHo

amável da querida cantora Elda May-
da, pe**encente ao e'«*nr»o da "Sn-
ter". Elda está trabalhando em São
Paulo na "Boite Oásis".

e
E* muito raro um artista, cantor

ou cantora, adotar atitudes idênticas.
Elda escreve agradecendo pelas notas
publicadas nesta secção, e pela a apre-
sentação de suas músicas no "Cassi-
na da Chacrinha"... Um grande con-
forto para nós, que diariamente somos
apedrejados pelos insatisfeitos e por
aqueles que querem fazer sucesso de
qualquer maneira.

QUADRO DE HONRA
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Carlos Galhardo figura, hoje,
em nosso quadro de honra, pelo
sucesso artístico e comercial da
gravarão de "Doce Amor", dé

autoria de Francisco Alves
e David Nasser

Luiz Soberano, o autor de "Senhor
me alu^e", voltou a usar o seu clás»
6ico colete. Roberto Martins anda tris-
te porque só colocou três músicas
para o ano que vem. Ari Monteiro já
tem umas dez músicas colocadas. Ha-
roldo e Milton de Oliveira autores de
"Pra seu governo", vão gravar apenas
17 sambas e marchas para os folgue-
dos de 52. O carnaval vem ali
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SUCESSOS DA SEMANA
COSME E DAMIAO — Valsa — (Roberto Martins e Ary Monteiro)
— Gilberto Alves.
DEZ ANOS — Bolero — (Versão Brás. de Lourival Faissal) —
Emilinha Borba.
VINGANÇA — Samba — (Lüpicínio Rodrigues) — Trio de Ouro-
Linda Batista.
MEU SONHO É VOCÊ — Samba — (Atila Nunes e Altamlro Car-
rilho) — Orlando Correia.
GRANADA — Em ritmo de samba — (Agustin Lara) — Orques-
tra Copacabana.
CUMANA — Guaracha — (Waldir Calmon) -- Milionários do Ritma.
BEIJINHO DOCE — Rasqueado — (Nhô Pai) — Adelaide Chiozzo
e Eliana.
ORIENTAL — Baião — (Pedro Raimundo) — Pedro Raimundo.
DOCE AMOR — Toada — (David Nasser e Francisco Alves) —
Carlos Galhardo.
QUANDO O TEMPO PASSAR — Bolero — (David Nasser e Heri-
velto Martins) — Trio de Ouro e Dircinha Batista.

- ^^^^^^mi^^^^^^f*ry^^i^^^^0*******,r*^&+0>r*r*r>r*r.
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as vantagens da

QUcoBpqsíí
Você já pode usar
modernos óculos
com artísticos adornos
de fitio gosto
pelo preço de

CrS 250.00
A PRAZO - Sem fiador
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A apresentação desto aiiunçio, dá direito
a mercadorias inteiramente grátis

no valor de 20% sobre a compra realizada.
EXEMPLO: Adquira óculos no valor de
CrS 500.00 e ttánhe. inteiramente grátis,

APRESENTANDO ESTE AXCXCIQ, uma excelente
maquina íotouràfica no valor, .cie CrS 100,00

mm.

NOTA: Esta bonilicacão será feita
somente durante o ntés de. Outubro,

l/AAJPJ
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A MAIOR ORCAMIZACAQ BRASILEIRA fH ÓTICA.

Rua Buçnos Aires 210
Tels 43-7737— 43-2315
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ELIANA E CYL FARNEY, UMA NOVA
DUPLA DO CINEMA

Com a salda de Anselmo
Duarte dós estúdios da Atlânti-
da, essa companhia cinemato-
gráfica procurou um novo galã
,para fazer dupla com Eliana. E
foi encontrá-lo na pessoa de Cyl
Farney, o irmão mais moço de
Dick Farney. Assim, já em "O
Barão Vem Aí", com Oscarito e
Ivon Curi, veremos o novo casal
cinematográfico, que aparece ao
lado, numa pose para os leito-
res da REVISTA DO RADIO.
mij*0^0^^^y^^^**^^*************^****>

AS MEMÓRIAS DE
ORLANDO SILVA

Em virtude de estar reaii-
zando uma excursão por vá-
rias cidades do Interior, Or-
lando Silva teve de interrom-
per esta semana as suas me-
mórias que tanto sucesso es-
tio fasendo. Logo porém que
regresse,, o querido "cantor
das multidões" continuará a
escrever os fatos empolgan-
tes de sua vida.
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Por iniciativa de Associação Brasi-
lelra de Rádio, de Casa dos Artistas,
escritor Pascoal Carlos Magna e oe ar*
tistas em geral, o Ministério das Ra»
laçôes Exteriores providsneieu a va>
da, para o Rio ds Janeiro, do corpo de
maestro Fon-Fon, morto em Atenas,
no mês ds Agosto. Náo quiseram oe
velhos amigos do chefe de orquestra
que durante tento tempo animou os
programas das principais emissoras
brasileiras, que êle tivesse sepultura
longe da terra que soube querer com
tanto carinho. E assim. Iniciando um
movimento que logo encontrou reses
náncia no Itamaratf, os artistas a mo-
slcos deram sepultura a Fon-Fon, ne
cemitério Sáo Joáo Batista, depois dae
últimas e sentidas homenagens. Na
gravura ao lado aparece um Instante
dò velório, vendo-se o presidente da
ABR, Manoel Barcelos, o escritor Pae-
coei Carlos Magno, amigos a parentes
de Fon-Fon.

REVISTA DO RADIO
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BENEDITO LACERDA
Deus me livrei Meu tempo»

meus afazeres, minhas preo-
cupações e responsabilidades
pão permitem.

ISIS DE OLIVEIRA
Não. Sou por indole contra

coleções, por isso, não coleciono
outra coisa a não ser amizades.
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A Pergunta da Semana

VOCÊ
JUNTA

. ,— .-.w.y.Viw.V.v .*V.V.\V.

DIAS GOMES
Gosto de juntar apenas figu-

linhas de bancos acreditados e,
especialmente, as dá Casa da
Moeda.

FIGURINHAS?
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PAULO ROBERTO
Não! Absolutamente. Pelo que

tenho observado há muita ba-
Ia e poucas figurinhas..: É ou
não é?...

^::--:.:-:--y.:.y.-y.->:y-.

SILVIA AUTUORI
Não! Não junto e isso apenas

porque ainda não tive ocasião
de me lembrar dessas coleções...
Se me lembrasse, talvez!...

REVISTA DO RADIO
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ARACV COSTA
Junto, sim, senhor, e possuo

um álbum quase cheio. Por
que? apenas para conseguir um
prêmio.
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CASTRO BARBOSA
Não junto porque meus filhos

ainda estão muito pequenos pa-
ra descobrirem que elas exis-
tem.. a
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OLGA NOBRE
Desta vez não me deixei coa-

tagiar. Há tempos fui uma fa-
mosa colecionadora e possui fl-
guras difíceis.
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1 AINDA EXISTEM OS "GABIRÚS DE
tr;.«...
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AINDA EXISTEM
O teatro nos oferece, a todo

momento, as cenas mais pito-
rescas que se pode imaginar.
Há cavalheiros que assistem a
toda uma temporada de uma
peça, só para admirar as garô-
tas que surgem em cena. Nas
vesperais e nas sessões notur-
nas lá estão eles, tentando con-
quistar aquelas que vivem no
teatro para ganhar a vida, isso
porque o teatro é um meio de
vida tão honesto auanto outro
qualquer. Os cavalheiros a que
aqui nos referimos aparecem
sempre nas primeiras filas dos
nossos teatros e são conhecidos
pelo nome de "gabirús de l.a fi-
Ia". Alguns são mais ousados e
chegam até a fazer sinais para
as garotas dos corpos de bailes
e, mais tarde, esperam à salda
do teatro para lhes fazer as
maiores declarações de amor.

— 12 —
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OS PITORESCOS DO TEA-
TRO: CAVALHEIROS DAS

PRIMEIRAS POLTRONAS
ENAMORAM-SE DAS GARÔ-
TAS DO CORPO DE BAILE

— DECLARAÇÕES DE
AMOR, COISA BANAL...

EM CARTAS E
TELEGRAMAS

Texto de HENRIQUE CAMPOS
Fotos de HÉLIO PONTES

Os que assim procedem são,
quase que na sua totalidade sé-
nhores já idosos e de aparência
cheia de austeridade, daqueles
que vistos no seio das suas rés-
pectivas famílias não deixam
transparecer a menor suspeita
do auanto são capazes.- Há pouco, em certa casa deespetáculos musicados, um "res-
peitável" senhor dizia a unsamigos na sala de espera: —"Nesse teatro há uma garotaque eu fugiria com ela para aEuropa".

Dias depois, sem que a jovemtivesse conhecimento da exis-tencia daquele personagem, re-cebia um bilhete no qual lhe era
proposta, realmente, a fuga.Dentre outras coisas o velhote
punha a sua disposição avulta^da importância, isso sem que ti-vesse antes qualquer aproxima-
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$fto emú a *T>eusaH dds seus
sonbos. x;"x
^ Como se vê tudo Isso é ridí-
culo. fisses "conquistadores"
não devem esquecer um deta-
lhe importante que é o seguin-
te: — as moças que constituem
os corpos de bailes dos nossos
teatros ali estão lutando pela
vida e não estão a mercê de
qualquer velhote cheio* de di-
nheiro. Elas fazem do teatro
uma profissão sadia e digna de
todo o respeito o fato de apare-
eerem bem despidas hão quer
dizer que estejam ap alcance

das mãos dos "gabirús
x f de l.ft füa". f ¦x
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Bonitas e graciosas, ae
garotas dos teatros per-
turbam os "gabirús de
primeira fila", ontem
como hoje. Nestas pá-
gírias apresentamos ai-
gumas das ••giris" maia
bonrtas dos nossos palcos,

dignas de um ,4showM
na tefevisfto

) Esta bonita pequena Já se acostumoua receber inúmeras declarações de
amor, através de cartas e telegramas. Nfio ligou, entretanto, aos arre-

, batamentos e continua no teatro, seu ganha-pfto honesto como tantos outros
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EXCEPCIONAIS

OFERTAS II
Enxovais eom 12 peças por Cif 1Z6 — Enxe-
vais para batizados o 1.» comunhão, desde
Crf 120,90 — Ternos de brim desde Crf
148,0* — GABARDINE asul BsarinhB, Ut

de largara, metro Cr| SM#.
VENDAS A VISTA OU A CREDITO,

SEM FIADOR
A NOBREZA — RUA URUGÜAIANA, H

REVISTA DO RADIO — 13 —



m,
W?

«Ki*' 'tyy f\

HÊ
&ü

mm
III1
i

>$<:; '

miv- ¦
w- y.'

BM
yí"

fflril&i?

feirai'
,^'.v""' 

*'

:$<;£. .¦''-.

líV-:;:!;-4 ¦

Sc ' Isffcí'fr- • '.

ms

»¦

IP'

Locutor Exclusivo da Rádio Nacional

RESPONDE
-yy4vy*i0y!yc:y>-'wi'iy'-'y ;¦ ¦ ' 

íy

.

'.'¦."¦.":':\-;C.'.'y- ' '¦';.; 
si

:':¦:';'¦¦' .1

EU GOSTO:
De meu pai
De música (quando é bem tratada)
De criança
De viajar
Dos meus amigos
De poesia
De trabalhar com discos
De beber Whiskey bem gelado
De ler
De ser útil ao próximo
De dar presentes
Dos meus irmãos
Das crônicas de Rubem Braga
De Campinas
De vida noturna
De dirigir automóvel
Da voz de Doris Day
De camarão
Dos apelidos do Afrânio
Dos dias de sol
De gastar tudo que ganho
De colecionar isqueiros
De andar sobre a neve
De solo.de harpa
De quem gosta de mim.
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EU NAO GOSTO:
De mentiras
De gente venenosa
De pessoas pouco educadas
De andar de bonde
De bebida falsificada
Do cabelo do Afrânio
De dívidas
De dormir cedo
De gripe
De novelas
Do que chamam de "poesia moderna99
Dos usurários
De certos programas de rádio
De falar ao telefone
De domingo
De chuva
De multidão
De andar de pijama
De colarinho apertado
De piano mal tocado
De chegar atrasado
De guerra
De briga
De armas
De cheiro de cravo de defunto.
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EU GOSTO: EU NÀO GOSTO:

De minha mãe e de Vicente
De orquestras Sinfônicas
De vestido de baile
De trabalhar
De ler multo e sempre
De plantar uma semente e vê-la
De árvores frutíferas
De animais estranhos
De tudo que é fino
Dos que gostam de mim
Dos que gostam do Vicente
De marrons glacês (franceses)
De histórias misteriosas
Da argúcia do brasileiro
De aprender seja o que fôr
Da franqueza
Da crítica justa
Da sinceridade
Da delicadeza
Da meiguice
Do filme "Horizonte Perdido"
De minha casa
De Vassouras
De minha empregada
De Maurice Chevalier.
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De ventania
Dos que não gostam do Vicente
Dos derrotistas
De chantagistas
De estrangeirismo
De enfrentar o microfone
De mentiras
De fazer força sozinha num trabalho coletivo
Dos espertos do cinema nacional
De ser exageradamente sensível
De gente nervosa (como eu)
Do meu fígado
De Insistência
De gente variável
De ser interrompida quando trabalhe
De discutir religião
De começar um filme e deixar pelo mele...
De gente que promete e depois não cumpre
De andar muito com salto alto
De grosseria
De andar de auto-lotacão
De gente de mais de uma cara
Dos que não compreende a beleza que existe
numa flor
De dançar em "boite" escura
De gente convencida (detesto).
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WELLINGTON BOTELHO,
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Um Humorista
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Sentimental...

Tenor de ben-hekot Òu exlt*

çio de fieleo.;. a í^ eeseet
Weilfnaton é w» e^innrada

bem humorado, que aabeA
levar a vida.:1 './

ile conta a historia do
seu grande amor —
Vkki difkil, a princl-

pior mas a felicida-
de logo depois
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— Eu trabalhava em teatros
dè amadores, pêlos subúrbios,
como amador teatral e cantava
em programas juvenis, quando
conheci Elizabeth, — disse-nos
Wellington Botelho, ao se deci-
dir a nos contar a história de
seu romance, com sua esposa,
d. Elizabeth.

Achamos interessante e não
interrompemos, enquanto Wel-
iington falava, tirando bafora-
das de seu cigarro.

—- Êrârnòs ambos estudantes.
Ela devia ter mais ou menos
a minha idade, uns dezessete
anos/ mas aquele sentimento
que inchava em nosso peito não
eta somente um namoro juve-
nil. — Diz-nos Wellington.

Êle sorri para d. Elizabeth e
esta retoma a narrativa.

— Em casa todos riam de mim
ao me abalar para o teatro a
fim de assistir Wellington tra-
balhando ou ligava o rádio para
a Cruzeiro do Sul, a fim de ou-

Um beijo na esposa, na hora de
sair pare o trabalho. Oiek, e ca-
chorrinho de estimação, faz poso...

vi-lo cantar no "Programa Ju-
venil". As coisas corriam mara-
vilhosamente, até que... -Um
brilho incandesceu os seus olhos
e esta começou a brincar com o
seu cãosinho Dick. O silêncio
encheu a sala. Tínhamos para-
do de escrever. Olhamos para
Wellington e este prosseguiu:

Até que a familia de Eli-
zabeth se inteirou que o caso
entre nós era sério. Mas nada
havia nisso de.anormal. A fa-
mília «somente se opunha a uma
coisa: à profissão que eu esco-
lhera. Não viam o mundo artís-
tico com muito bons olhos e
quiçá, os artistas.

D. Elizabeth pareceu voltar
ao passado. Com um sorriso
sempre nos lábios e uma expres-
são reminiscente cobrindo o ros-
to, continuou a narrativa.

Minha familia me mandou
para São Paulo. Acreditava que
se pusesse esta distância entre
nós aquele sentimento arrefe-
cesse. Mas estavam todos onga-
nados em minha família. A oe-
paração trouxe a saudade e este
sentimento tão doce apenas ser-
viu para solidificar o... nosso
amor.
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Wellington Botelho aprovei-
toa para dizer que hoje em dia
a família de d. Elizabeth o con-
sidera imensamente, mas...

—- Naquela época vivia como
um louco. Não conseguia dor-
mir direito. Não tinha estimu-
Io para trabalhar. Náo tinha
prazer em coisa nenhuma... —
Continua êle....— Ingressei no
profissionalismo. Já gozava de
uma certa popularidade. Três
anos haviam passado desde a
nossa separação. Trabalhava
na Rádio Mayrink Veiga. Não
suportando.mais deixei tudo o
que tinha e rumei para Sáo
Paulo...

Segundo éle nos contou, no
correr desta entrevista, talvez
esclareça o seu procedimento.
Enquanto se encontrava em São
Paulo, à procura do "endereço
desconhecido" de d, Elizabeth,
chegou a passar cerca de vinte
dias à média e pão com man-
telgal Conhecia o cálice da
amargura e o reconheceu na-
quêle rapaz...

Fazíamos estas reflexões en-
quanto Wellington nos relatava
suas atribulaçoes na Paulicéia, à
procura de trabalho e de d. Eli-
sabeth.

— Encontrei as duas coisas
quase ao mesmo tempo, — con-
ta-nos êle. — Um dia cami-
nhava pelas ruas quando esbar-
rei em Elizabeth e alguns dias
depois arranjei um emprego na
Rádio Cruzeiro do Sul. Mas, o
azar! no dia em que deveria es-
trear um "amigo do alheio" en-
trou em meu quarto no "hotel",
isto é camuflagem, porque eu
dormia mesmo era em uma hos-
podaria, onde pagava Cr$ 4,00
por noite, deixando-me de, tan-
ga. Arranjei um terno empres-
tado e meti um vale logo no dia
da estréia. No seguinte com-
prei um terno "golpe de vista"
a um gringo. Mas, por fim, as
coisas começaram a correr nor-
malmente.

D. Elizabeth pede para êle
não mais falar daqueles tempos,
mas Wellington responde:

¦ . ¦** ' ' '' ¦ w— Ora, meu bem, não há na-
da de mais em falar nisso. Pelo
menos suei para conseguir o que
tenho hoje em dia é é por isso
que dou o Justo valor a tudo o
que possuo...

Três anos depois contraíram
matrimônio e pouco depois se
transferiram para a Cidade Ma-
raviihosa. Wellignton cristal!-
zou todos os seus sonhos com a
exceção de um: formar uma
companhia teatral para viajar.
Êle, d. Elizabeth e Dick...
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(Continuação do número anterior)

DANIEL A — Nio te afüjas, queri-
da... nio te aflijasMI tle nio tardará
a chegar... ^

AMINA — Acho melhor mandar o
Tanius, procurá-lo pela cidade. Nio
acha melhor assim, minha sogra?

DAN I ELA — Esperemos mais al-
gum tempo... se êle.nio vier, falarei
ao Tanius... £ÍMi_'-.^í»

CONTRA-REORA — PANCADAS
DISCRETAS NA PORTA.

AMINA — ile... * «a... minha
eogra... * L.DANIELA — Espera, Am toa...

CONTRA-REORA — PASSOS.
AMINA — Quem é?
PEDRO -?-, (Distante c nervoeo) —

Eu... sou eu, Amina. . - ,
AMINA - (Abrir de porta) — Ohl

Pedro... por que tordaste tanto, que-
cldo..'.

DANIELA — Que tens, meu filhot
Estás ofegantef -V- ••. • AAMINA — (Assustada) — Acento-
oeu alguma coisa, Pedro?

PEDRO — Nio se assustem... Nada
aconteceu... nada aconteceu... (Tom)— Fecha a porta, mie... Fecha a
porta... -»AMINA - Por que estás nervoso?

PEDRO — Nervoso, eu? (Pauss) —
(Sorrindo) — E» possível... épossi-
vel,.. Alegria, minha mulher... Ale-
•gria, minha mie... Estou louco de
alegria... (Dando uma gargalhada)
A cortina da janela. A cortina.

DANIELA — A cortina? Que tem a
cortina, filho?

PEDRO ¦— Cerre a cortina da ja-
nela .. (Uma risada forte).

AMINA — Meu DeusI... Nio posso
te compreender. Pedro? Que te acon-
tece?CONTRA-REGRA — CERRAR FOR-
TE DE CORTINA.

PEDRO — Bem fechada, essa cor*
tinaI... Assim I (Rindo forte) — Estio
anciosas de saber o motivo de minha
alegria, nio é isso? Aqui está...

CONTRA-REORA — RUÍDO CARA-
TER1STICO DUM SACO CHEIO DE
MOEDAS TOMBANDO SOBRE UMA
SUPERFÍCIE PLANA.

DANIELA — Dinheiro?
AMINA — E que quer dizer esse

asco cheio de moedas? Isso. é mesmo
dinheiro, Pedro?

PEDRO — (Rindo) — Sim... di-
nheiro... dinheiro, minha- mulher...

.dinheiro, minha mie... Espantam-se?
Pois mais espantadas ficarão ao saber
como veio êle parar aa minhas mioe
(Gargalhada).

DANIELA;— (Severa a Intrigada) —
PedroI... (Pausa).

PEDRO — Minha mie...
DANIELA — (Pausa) — Por que ie

ris assim, meu filho?
PEDRO — Talvez jamais encontra

uma outra oportunidade para rir tio
gostosamente, como estou rindo neste
momento. Nunca pensei que esse dia
chegasse... Mas chegou... (Rindo
forte) — Custou mais chegou... Êsae
dia chegou, minha mulher... taae ben-
dito momento chegou, minha mie...
(Transição). Por que esse olhar seve-
ro, mãe?

DANIELA -- (Severa) — Esse saco
cheio de moedas, meu filho... Que
significa êsae dinheiro, todo, Pedro?

PEDRO — Esse dinheiro... Olhem...
CONTRA-REORA — RUÍDO CARA-

TER1STICO DE MOEDAS ESPALHA-
DAS SOBRE UM PLANO.

AMINA — Meu Deus... Quanto di-
nheiro... Ouro... prato... níquel...
cobre... Mas o que quer dizer tudo
isso?

PEDRO — Quer dizer muita coisa.
Represento o primeiro desgosto que
sofri ao chegar ao Cairo.

DANIELA — E este cinto de Lona...
Esse Cinto de Lona, misturado com
essas moedas... Esse cinto pertenceu
ao teu pai... sim... este mesmo...

PEDRO — Este cinto, minha mie,
foi o começo da historia. Amina,
lembras-te do caso que te contei,
quando trabalhava na casa da teu
pai?AMINA — Ahi Maa Isso nio ê pos-
sível, meu marido. A falsidade e o
roubo daquele velho cego? Não é Isso?
Deixa-me ver se consigo recordar o
seu nome...

PEDRO — Mahumud...
AMINA —- Justamente. O cego

Mahumud.
PEDRO — Pola acabo de vin-

gar-me...DANIELA — Vingar-te. Pedro?
PEDRO — Suplico-lhe, miei... Nio

me censure... Acabo de vingar-me
desse velho. Vingança, que aguardei
tão anciosamente durante cinco anos.
Sei, minha mie, que as atitudes vio-
lentos e rudes, chocam-ee penoaa-mente contra oa acua sentimentos e a
sua alma boaI... Perdoa-me, miei...
Mas esse velho o mereceu... Este
saco de dinheiro, pertencia ao velho
Mahumud. Pertencia ao homem mais
falso e avarento que existe debaixo
do céu e acima do chio...

DANIELA — Dtsseste tu. que êsae
dinheiro pertencia ao cego Mahumud?PEDRO — Sim!... ao velho Mahu-

mud. O homem, que — _
passados tanto me P»«ve«iu<doa to-
drões do Cairo e foi o primeiro a icu-
bar-me. — (RI JJ^K _m-.w_*_* -__«DANIELA — E esse dinheiro, meu

PEDRO — Que é que tom o ettnnet-
ro, mãe? _«___*

Bani ELA — Como veio parar áa
tuas mãos, Pedro? ^y

PEDRO — Não foi o dinheiro que
veio parar as minhas mios, mie. Fo»
ram as minhas mãos animadaa pela
mais justa e humana das revides, que
foram buscá-lo. ' • .

AMINA — Meu DeusI Cometeste,
então, um roubo, mau marido.

PEDRO — (Pausa longa) — Ami-
na!... (Pausa lonas) — Diaeeete...

AMINA — Não! Não disseI Eu nem
sei o que disse, Pedro! (Chorando).

PEDRO — (Falando paueadamente)
— Disseste, que sou... sou um ladrão?

AMINA — Não! Nio disse iseo. Di-
ze-lhe minha sogra que nao desse tal
coisa... Perdão, PedroI

PEDRO — Sê franca, minha eapô-
sa. Jurando pela memória de teu
pai... Passou-te pelo espírito êsae
juízo?

AMINA — Nio! Êa Incapaz de ee-
melhante ação, Pedro, ti o homem
mais honesto do Cairo. Perdio, Pe-
dro. Falei aem pensar.

PEDRO — E a senhora, minha
mãe?

DANIELA — Que queres saber de
mim, meu filho?

PEDRO — O que pensa a meu rea-
peito.daniela — Condeno o teu proce-
dimento, meu filho.

PEDRO — Roubei?
DANIELA — Quase isso.
PEDRO — Desaprova?
DANIELA — Como desaprovo a to-

dos os atos que nio traduzem honce-
tidade.

PEDRO — Censura-me, então?
DANIELA — Condeno a tua ação,

meu filho. ...
PEDRO — Quer entio dizer quesou... sou...
DANIELA — O que estás pensandoe hesitas em pronunciar.PEDRO — Um ladrão!
AMINA — Não! Não acredito. O

teu filho, minha sogra, nio pode ser
qualificado assim... Um homem quedistribui a metade do que consegue
entre os pobres da cidade, nio ê ca*
paz de roubar.

(Continua no próximo número)
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A PRIMEIRA UMBIGADA
Figura, hoje, nesta página dos sucessos da sema-
na, a interessantíssima melodia de Manèzinho

Araújo e Fernando Lobo, que Jorge Veiga
gravou com absoluta personalidade

1 A primeira umbigada
é o baiano que dá i

2 
Eu também sou baiano -v
Eu também quero da J Nao va erra, /Yaya " JxXrXX

Não Tá erra, Yayá
Que eu vou chorar, Yayá

6

.;'.; ¦¦ .N '-' ' . :'.,'¦ ¦¦'¦:V. ¦' '.";'.-• N i. "¦¦.''.¦"? ,.'."..':' /' A umbigada da bôa

5 

Pra ser bem dada a feição
É só preciso a pessoa
Ter gosto e satisfação

Nunca se dá ela atoa
Senão estraga a função
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7 A umbigada da boa
Ajunta dois coração
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"VOZ ORGULHO DO
BRASIL *#

• •

tcc-y-' ¦ ... ¦' y""':S

Maria Mendes, da Eetrada da Água
Orando, 66, no Irajá» ***# aconselha
a Rádio Nacional a contratar p-J***
éutor Oewaldo Rublm, na sua opmpo,
um "broto" cem por cento, dono de
uma voa delle loca e convidativa, voz
de fechar o comércio sem ser feria-
do, voz orgulho do Brasil...

*? :¦:::'¦:

BAIANO NÂO I
PAULISTA..

Ângelo dos Santos Freitas, da Ave-
nida Luiz Tarqumho, 20, em Salvador,
Estado da Bahia, observa que o san-*
foneiro Luiz Gonzaga quando tomou
parte nas festh/idsdes comemorativas
do 1.* aniversário da Rádio Cultura
da Bahia, interrompeu sua audição
para repreender todo o auditório, pelo
fato de um gaiato qualquer ter se ma-
nifestado com certo espirito. Afirma
o rr. Ângelo que os* culpados destas
coisas desagradáveis sáo os próprios
baianos que costumam "dar cartaz"
a artistas do tipo Luiz Gonzaga que
mal sabe aproximar-se de um micro-
fen* e que, infelizmente, o referido
sanfonelro náo passa de um pernós-
tko... Lembra, ainda o missivista que
se os baianos tivessem feito com êle,
«Lua" Gonzaga, o mesmo que os pau-
listas, talvez a coisa fosse outra*» bem
diferente...

OS PRIMEIROS SAO OS
ÚLTIMOS...

Jorge dos Santos, da rua Senador
Antônio Carlos, 297, Rio, protesta con-
tra a maneira pela qual sáo vendidos
os Ingressos para o auditório da Rá-
dio Nacional. Diz êle que as pessoas
que chegam primeiro, isto é: às •
horas, mal conseguem a letra "E",
enquanto que determinadas outras pes-
soas que chegam depois das 11, con-
sequem as primeiras localidades. E
perguntai como se explica tal coisat

POR QUE?
Maria da Laurdea Sirva, da rua Ca-

refina Meyer, no Rio, pergunta sim-
plesmente por que o Rádio brasileiro
dá guarida à voz "psvorosa e rouque-
nha" de uma Marlene...

PAPÉIS ROMÂNTICOS,
NAO!

Alair do Amaral, da ruajSUTdí
Soares, S110, V^Hl^LVJfS3Si£-'Rio, protesta contra a Rádio Ntc-onat,

tratado para o seu *'«•«*•;£££
atriz Dáa Selva, a seu ver uma áW£
•'insuportável", dona * *""• vozn£
da mlcrofonlca, dona de uma voa da
"nmtm onoasaada". Alair nao gosta
Jmm\JVSm7mm^* £22Xà4mdireclo artística da E-8 a l^'fm*;J?
SSSmi em papéis de "t***^"**
zmhelra", ato, nunca em papéis ro-
mántioos...

SÓ • . •
. _ -

Elza Gomes, da rua Bambul, 72,
casa 6, no Rio, admite 4ue aa faro
mal da música estrangeira •**££-
mo que oertos cronistas inflamados
promovam campanhas contra o^ pro-
duto alienígena. Só náo admite é quo
•e façam versões (exemplo: "Dex
anos") das bombas que vem da "ea-
tr anjos"...

SE A EMIUNHA CAN-
DIDATAR-SE. ...

EdHh Ferreira, da ruã Agenor Pt**
329, em Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, scredita que se a Emilinha
Borba candidatar-se ao Concurso "Ral-
nha do Rádio", instituído anualmente
pela Associação Brasileira de Rádio,
as demais concorrentes ficarào no
"chinelo", uma vez que a exclusiva da
emissora doe 22 andares ganhará "dia-
parado*'...

il if cc
AGORA, SIM)

Carlos Alberto Dias, da rua Marques
de Abrantes, 1S7, Rio, aplaude a Rá-
dio Nacional pelo fato da mesma emis-
sora ter aproveitado a oantora Hele-
ninha Costa no programa "Música do
Coração", irradiado todas as segun-
das-feiras, concluindo por dizer que
aoora, sim, a notável Intérprete re-
cebeu o prêmio que merecia...

URGENTEMENTEI
Na opinião da sra. Alayde Azevedo

Nogueira, da Travessa Fernandes Ma-
rinho, 27, apartamento 1, em Oswal-
do Cruz, Rio, todos os programas da
Rádio Nacional sáo ótimos, bem orion-
tados, tanto sob o ponto de vista ar-
tístico, como também sob o ponto de
vista prático. E destaca o "Teatro de
Novelas", um excelente programa,
com bons seriados, precisando, entre-
tanto, "reprisar", urgentemente, a no-
vela "Penumbra" do sr. Amaral
Gurgel.

"NÃO ENCHEM"
NAO!. ..

Soton Gomes da Silva, fe Campi-
nas, protesta contra a opinião de um
fan, na qual se diz que os cantores
Orlando e Silvio Caldas "enchem".
Afirma êle que oe referidos artistas
sbeofutamente náo "enchem" e que
precisamos dar valor ao que é nosso.
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0k******0 PAULO GESTA W»*lM^

Na Galeria doa valores anônimos !
do rádip, vamoa ancohtrar, hoja, ;
um discotecário, 1>atà^üde Ps*^
Io Gesta, natural do Amazonas,
que começou a vida como se>ecio-
nador de discos e como tal preten-
de acabar os dias. Responsava*
por toda a programação da umm ;
sstaçáo da rádio, obrigado a co-
nhecer dè perto os postos e at pra-
feréncias dos rádios-escutas /> dia-
eotecárfo tem sob a sua responsa- j
bif idade o êxito desta ou daquela ,!
audição. Sem hora certa ara coisa !
alguma, incrivelmente preso as
exigências naturais da profissão, o
discotecário, qu* náo tem seu no-
me gritado ao microfone, que nio
tem seu nome comentada noa Jor-
nais e revistas, a tudo se submete,
visando um só objetivo que é o da
proporcionar aos ouvintes momen-
tos de enlevo. Paulo Gesta, profla-
sional dos mais competentes, cores-
so da Rádio Globo e há alguns em
estado de parafuso da grande má-
quina mayrinkiana, vive a sua vida
de radialista anônimo, côn«cio, po-
rém, das tarefas que lhe sâo con-
fiadas, merecedor, portanto, do re-
conhecimento, dos seus superiores.
Bom amigo, ótimo colega, caráter
inflexível, possuidor de apurada
sensibilidade artística, Paulo Gesta
é, inegavelmente, um dos grandes
valores do "sém-fio" guanabarln* 

'

o elemento necessário e útil *m.
qualquer prefixo, digno por todos

os motivos, dos nossos aplauso*,
da nossa simpatia.

'ACA EM CASA O TRATAMENTO!
DF BELEZA DOS SEIOSw
tfbtJafltussfi,
a-AAiicu.

EFICIENTE
Garantia abeotuta, comprovada

em famosos institutos da bala-
za. Naa drograrias, farmácia*

o perfumárias.
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CIRO MONTEIRO TEM O SEU ÁLBUM QUASE COMPLETO!
A exemplo de tantos outros famosos cartazes do rádio, e da po-
?pulação carioca, também Ciro Monteiro, o popular cantor da
Mayrink Veiga, junta as figurinhas "Balas Instrutivas Ruth".

Seu álbum, por sinal, está no fim, quase completo, x_
Ciro vai ganhar um prêmio!

Aa "Balas Instrutivas Ruth" ©ontt-
nuam distribuindo centenas do brhv
des, toda* aa semanas. Ainda agora, -
receberam seus prêmios as seguintes
pessoas.

HoHor Pereira da SHva — Aspira-
dor do pó. Milton Miguel Coragem
Júnior — Aspirador de pó. Osvaldo
Orlando — Apar. Rádto-Televisáo.
Leonor Mendes da Costa — Aparelho
de cafó. Josó Carvalho de Almeida —
Liqüidificador. Sebastião de 

'França

Silva — Liquificador. Regina Célia
Barroa — Bicicleta. Slavado Ferreira
de Carvalho — Bateria do aiu/ninio.
Margarida Gonçalves da Cunha —
Máq. Costura "Serva". Hugo Achiles
— Apar. Rádio-Televisão. João Fl-
gue ire do — Aspirador do pó. Quiomar
F igueiroa — Bateria de ai um f n io. DII-
ma Vieira da Cruz — Enceradeira elé*
trica. Lourival Lima— Apar .Rádio-
Vitrola. José Augusto" E. Carrôa •—
Faqueiro. Dina Aurora da Costa —
Aparelho de café. Manoel Floréntlno
Sobrinho -~ Aspirador de pó. Amphl-
loquio Conceição Filho — Rádio. Al-
tam ir ando da Silva Lobo— Máq,
Costura /'Serva". Arthur Ribeiro Ca-
meio •— Aspirador de pó. Milton Oo-
moa Caeimiro — Bicicleta.
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Manoel Barcelos possui emquenta
ternos e trinta sapatos — As roupas
de César Ladeira causam sen^çaO
— Ronaldo Lupo fez o seu próprio
vestiário —' Os chapéus de Vitor
te _ Um terno de hora em H

Texte aa CASPARV
Fotos de noeaa
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de gele e Junto e êle um bilhete em
que o Poete Lagsrtlxs declsreve náa.
poder ir à «este mas mandave repre-
sentá-lo sue melhor indumentárie!

Hoje um homem elegante é. em via
de regra, um homem fino e de socie-
dade mas, mesmo assim, em tédes es
camadas da vida •«•í-rtsm os eue se
preocupam e os que náo ligam è reu-
pa. Por isso resolvemos destacar, aqui
nesta reportagem, os elegantes do rá-
dio, aqueles que fazem tudo pare se
manter numa tinha capaz de focali-
Zá-los como os •Petrônioa" do mundo
radiofônico/árbitros da elegância mas-
culina que se apresentam peloe estú-
d los de nossas emissores.

Entre aqueles que mais se destacam
pela elegância figura, em primeiro
plano, Ronaldo Lupo, o cançonetiste
itinerante que |á foi alfaiate e dizem
mesmo que é o autor de seus ternos.
Ronaldo Lupo, viejando pelo Interior e
se apresentando em radies e parques
de diversões, conseguiu apreciável

Há um velha rtfáo que afirme: "o
hábito náo fez o monge**! Apesar ds>so
porém, até noje. ninguém preteriu as
boes roupas e, em multes lugares, é
mais fácil um homem de pouces le-
trae, bem vestido, entrar, de que um
literato maltrapilho 1

Perde-se ne distância de pessado
aquele ate de Leurmde Rebelo (além
de literato era médico e além de me-
dlea oficial do Exército) que sendo
convidado pera uma determinede reu-
niáe, ao deepedlr.ee da família, ainda
na eecede, ouviu e mulher exprebando
a marido que tinha eonvldede o poeta
que sé tinha um terna. Ne dia de fee-
ta porém chegou um moleque com
uma bandeja onde ee vle um uniforme
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Rodolfo Mayer, Vitor tosta e Rubens
Amaral: três campeões de elegância

no rádio brasileiro

fortuna e, não tendo que pagar a con-
fecção de sua roupa, veste-se com ele-
gância e no rigor da moda. Dizem
seus íntimos que êle possui mais de
100 ternos e todos caprichados! Náo
pudemos confirmar a informação por-
que êle náo e-tá nunca mais de uni
mês «em um lugar só. Até hoje, náo
quis se contratar em uma emissora
para longas temporadas.
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Outros porém, elegantes a bem ves-
tidos, foram consultados e foi assim
que ouvimos César Ladeira o "melhor
locutor de 1680" e também um doa
mais bem vestidos do rádio. Encon-
tramoè César quando acabava de ler
sua crônica da tarde na Rádio Nacto-
nal e, ao ser interrogado, náo escon-
deu um ar de surpress psrs de pron-
to nos atender.

Quantos temos você tem, César?
--Francamente, ainda nio contei.
--Quem é o seu alfaiate?

Mola.
E camiselrof
F. Haddad.
Seus sapatos sio feltoa de enco-

monda ou nio?
Sio comprados na Cssa Polar. Só

mando fazer ternos o camisas Todo o
restante da minha roupa compro quan-
de me agrada. Sempre usei gravata
de seda, tipo americana que eu maa-
mo escolho, apesar da reconhecer o
bom gosto de Renata, a tenho prefe-
rêncla pelaa gravatas compridas.

Com Manoel Barcelos foi diferente
e ao ligarmos para »ua casa fomos de
imediato informados do seguinte:

Meu alfaiate é Cornélio Çornell.
Meu carniceiro F. Haddad. Mau sapa-
teiro Milerd.

Quantos ternos você possui T
Cinqüenta ternos e trinta sapatos.
Qusis as suas sêrea preferWaa?
Para camisas, brancas; para ter-

noa cinza, azul e marrom. Prefiro
gravatas compridas que eu mesmo ee-
solhe.
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Quanto você reserva para a ma-
nutençio de sua indumentária?

Nio tenho verba èspeeti 
"

pro de acordo com a necessidade a H>
terésse por cata ou aquela nega de
vestuário. >« Y,'"'-

Depois de conseguirmos as declara-
çóes de Manoel Bareeloa fomos ouvir
Vitor Costa e o fizemos pelo telefone.
Encontramos o diretor da Nacional em
seu gabinete de trabalho a êle, moeoa-
tamento noa informou que possui sela
ternoa a sala pares de sapatos.

Mas, a Aurélio da Andrade noa
disse que você usa um terno cada ho»
ra dependendo da temperatura e do
que tem a fazer, Isso sem falar na
questão dos armários I

Vítor Costa deu uma risada daojue-
Ias suas e declarou:

E* pilharia do Aurélio.
Quem é seu alfaiate, seu caml-

seiro- e seu sapateiro, Vítor? 1
Há muitos anos que compro tudo

na Casa Garcia, do sapato ao chapéu!
interessante é notar que Vitor Costa

nio aderiu, de todo, á moda da ca-
beca descoberta. Conserva-se fiel á
velha tradição européia da cabaça
protegida pêlo chapéu. Prefere toda*
via o chapéu de panamá para oa dias
quentes e de feltro negro ou cinza pa-
ra outros dias. Sus camisa é branca
e também adquirida na Casa Garcia-
assim como suas meias.

Deixamos Vitor Costa e fomos ou-
vir Aurélio de Andrade, o locutor bra-

$m
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Reincido Costa, que
vemos selma, possui
um guarda-roupa im-
pecável, que vai des-
de as roupas-ssports
até os trajes dè ca-
rimônia — E Manoel
Bareeloa, que af va-
mos, ao lado, possui
nada menos qus cln-
qUents e três ternoa
e trinta sapatos, ta-
nhando o esmpeona-
to da elegância ra-
dlofêrtiea, com gran-

de vantagemI...

mm^^mm%^^^^Ml mmmÊÊÊ X' '¦^tmttw^ í__W:IP^P#l'«__________B__ÍH_lÍkvy- !fflK« ' ••$



swmwmmíiiy^y^yfyy •v.;'*^^
WmmmmmW^^^^^^M- N'.NN .•;..'/•
mHsSKvii'',^'!'.';'.*¦'¦' '•"¦'•""}••''''Vi''.'"';'. .''.' >'i!^V.;r . !vJ V;^- í",!i'tí".'!/; /,/.';i";•.•¦'';!. ¦ -:, .-V*;"

Hiffi^|K;i»,.i'''<i, -Kwm ^B

jBrajfe^pKwrvi^l jr ^^^^^^^^^^^^SSeZ^B^BJMPSBQSC ÍÕB3IB^S?jfil35fc^^SES^^^^B^^^^^B

fj'.í"(V\':. :¦'"*'' •

• '..')'í>

RONALDO LUPO e CÉSAR LADEIRA
são apontados, no mundo radiofônico
na categoria dos mais "chies* do am-
biente. César Ladeira gasta uma for-
tuna com as suas roupas. Ronaldo
Lupo tem um estoque de ternos oue
faz inveja ao RockfeUer, EM BAIXO:
outro artista que sabe se vestir: Au-
rélio Andrade/Suas roupas são Impe-

caveis!

Compre feitos e tenho seis pares
incluindo tênis e chinelo de praia I

Qual 6 a porcentagem de seus
proventos destinados à indumentária?

Não tenho porcentagem fixe.
Faço roupa quando a que uso começa
a dar aspecto de sujai

Na Rádio Globo tivemos oportunida-
de de ouvir Raul Bruninl qi^ se pós
à vontade para o interrogatórios
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sllelro que estive na BBC e, entes de
ingressar na Nacional pertenceu ao
•«cast" da Tupi. Aurélio que antes
Já nos fornecera a pista sobre o VI-
tor Costa, foi prontamente declarai»-
do como se soubesse de cor o que
íamos perguntar:

Há muitos anos meu alfaiate é
Otelo Corrêa I

—- Quantos ternos e quantos sapatos
você tem 7

Tenho vinte e oito ternos e dose
pares de sapatos I

Sim senhor. E' um grande guar-
da roupa. E camisas7 Prefere de que
©Ôr?

Minhas camisas são feitas em
Lee Quiot e prefiro brancas. Minhas
gravatas compro no Rio ou mando
buscar na Argentina preferindo que
sejam compridas.

Qual 6 a aua côr preferida para
es ternos, Aurélio?

Sempre de côr clara.
E assim terminamos nossa palestra

com o conhecido locutor da Nacional.
Deixando Aurélio de Andrade fômoe
ouvir- Rubens do Amaral locutor e
atual diretor de "broadeasting" da
Rádio Globo. Rubens sorriu quando o
repórter interpelou-o como se julgasse
uma pilhéria o ov« pretendíamos e
depois foi declarando!

Tenho sela ternos o meu alfaiate
é um sócio do Altamiro Passos, cujo
nome não me recordo agora. Meu ca-
mleeiro é o que estiver ao alcance.
Passo, vejo, gosto o compro a cami-
sa. Usa camisas brancas o gravatas
oompridas.

E sapatos?! Você os manda fa-
ser ou oompra feitoa?
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Quantos ternos você tem, Raul?
Oito em bom estado. Meus alfaia-

tes são o Vítor e a Casa Tavares e
meus sapatos são Clark.

Quantos pares de sapatos você
tem?

Um par só. Uso um par até que
êle fique velho aí então compro outro.

Suas camisas são brancas ou de
côr? ';„• .

Minhas camisas são brancas e
compradas também na Casa Tavares.
M itihas gravatas são de seda e geral-
mente presente. Nunca na minha vida
usei uma gravata borboleta!

Quanto você destina de seus ven-
cimentoe para a exigência do vee-
tuário?

Dois mil e quinhentos cruzeiros
mensais.

Despedimo-nos de Raul Bruninl e
fomos até a Rádio Tupi onde encon-
tramos Oswaldo Luiz que, Juntamente
com Paulo Raymundo, formam as
duas figuras masculinas mais elegan-
tes das associadas. Oswaldo Luiz deu
gostosas risadas quando o interroga*
mos e acabou nos fornecendo as se-
guintes informações:

Minhas gravatas são escolhidas e
oompradas pela Zilah Fonseca, ela ta-
be escolher uma gravata o por Isso eu
não me preocupo.

Quantos ternos você tem?Onze ternos, nem mais um.
E sapatos?
Seis pares.
Seu alfaiate quem é?Casa Tavares, onde também com-

pro meias e camisas. Uso somente
roupa de baixo branca e destino sete-
centos cruzeiros de meus vencimentos
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para atender as despesas da indumen»
«Ha.,:/."'

Depois de ouvir Reinaldo Costa te.
lefonamos para a casa de Rodolfo
Mayer. Atendeu-nos sua esposa a atriz
Lourdea Mayer que, ao saber do nosso
propósito, declarou estar Rodolfo via-
iandò pelo sul más que o assunto po-
deria ser resolvido com ela que* conhe-
oe todos oa gostos e preferências do
popular ator.

Quem € o alfaiate de Rodolfo e
quantos ternos êle tem, Lourdesf

Rodolfo tem dois guarda-roupas:
Um para a cena e outro para seu uso
fora do teatro. Fora do teatro êle tem
1S ternos, todos de coroe sóbrias, pre-
dominando oa de tonalidade variada
do cinza e azul, suas cores prediletas.
Seu alfaiate é o Batista.

,—; Quantos sapatos e'<:de que marca
êle prefere?

—' Rodolfo gosta de sapatos de sola
fina e usa Clark possuindo S pares.

Qual a cêr das camisas o onde
sMe as adquire t

Na casa José Silva onde compra
toda roupa Intima. Suas camisas são
brancas e suas meias cinza, branca
ou marron.

E as gravatas, quem escolhei
Na maior parte das vezes eu

mesma. Rodolfo porém prefere aa gra-
vatas tipo borboleta, daquelas que tem
um prendedor de metal para fixá-las
mo colarinho.

Terminamoa nossa palestra depois
de desejarmos os melhores êxitos psrs
• esposo nas suas apresentações pelo
Sul do Brasil. Ao deixarmos a roda-
(fio, recebemos um bilhete do Psulo
Raymundo a quem havíamos notifica-

RAUL BRUNINI, sabe se
vestir como poucos. Ape-
sar disso não acumula sa-
patos: usa o que leva nos i

- pés, até acabar! f

OSVALDO LUIZ é um "gentleman" no
traje e nas atitudes: sabe dar valor à
sua roupa, num bom-gôsto admirável
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do do nosso propósito de ouvi-lo, nos
seguintee termos;

"Caspary:
Para lhe ser franco, eu não procuro

ser elegante. Procuro ser o mais dis-
creto possível no trsjar. Combinar as
cores e estss eu as prefiro sempre le-
ves e bem suaves. Mensalmente tiro
20% do meu salário e os gasto na
indumentária. Meu alfaiate é o Q.
Terrena, sujeito muito paciente esta-
belecido no Rio que atura resignada-
mente, as minhas exigências. O cabelo
que escasseia, segundo dizem, faço
questão de apará-lo com um especia-
lista com prática no estrangeiroi o
Micolinha, da rua Miguel Couto. Bar-
beio-me diariamente e, quando tenho
televisão, fáço-a, eu mesmo, duas vê-
zes. Sapatos sempre sob medida, de
preferência marron claro. Camisa
unicamente da côr branca, bem como
lenço e meias. Nio dispenso o lenço
no bolsinho da lapela.

O.K.?
Paulo Raymundo'*

Transcrevemos o bilhete porque o
julgamos Interessante, preciso e roeu-
mido. Af tem toda a história da ele-
gflncía do locutor da Tupf do Rio e,
com êle, encerramos S noaaa peregrl-
nação em torno dos elegantes do rádio.
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DORA LOPES
00-00.078 — C/orq. e coro

CAO CABIECI (Batuque)
INCLEMÊNCIA (Samba-canção)

MANUEL MACEDO
004)0.079 — C/regional e coro

ADEUS PIAUÍ (Schottish)
SERRA GRANDE (Baião)

{- -P, ' p. ' ¦ A

DEO
0040.080 — C/orq. de Lirio Panicall

YÁYA DA BAHIA (Samba)
FALAS DE MIM (Sámba-canção)

ERNANI FILHO
0040.081 — C/orq. de Lirio Panicall

PARIS! PARIS! (Samba)
DOIS EXTREMOS (Samba-canção)
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DUPLA VERDE,
00-00.082 — C/côro e orquestra

O MUNDO VAI sl A
(Samba)

A MARIA TÁ RIC| (í

MICHEL mü.
00-00.083 — C/conjunto deflrii

LAGO DE CRIST* (
CANÇÃO DO BEDÍ

HELENINHAICC
00-00.084 — C/orquestra .

NOITES DO RI0,Pa
CARTAS DE AMqifíl

NEUSA
00-00.085 — C/orq. de Li

saudade Adeus
rumbà no êana1

IVAN DE Aí
00-00.086 — C/conjunto dei

POR QUE VOLTE
NOITES CARIOC/'
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4 (Samba)

VENANCIO E CURUMBA
00-00.087 — C/con Junto

TEMPO DÉ MULECOTE (Baião)
LEMBRANDO O SERTÃO (Baião)

00-00.088
JOSÉ MENEZES

Conjunto e coro
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' OS CARIOCAS
00-00.092 — E rftmo
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(Bolero)
TO (Bolero)

OURIATA DE COQUEIRO (Baião)
A VIOLA DO ZÉ (Polka)

m WIÊÊtâjiijj&m^
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LIA
>anicall

Lumba-mambo)

ZEZÉ GONZAGA
00-00.089 — Com Lirio Panicali o conjunto da

Boite

FOI^VOCÊ (Samba-canção)
CANÇÃO DE DALILA (Bolero)

CAROLINA CARDOSO DE MENEZES
00-00.090 — C/ritmo — Guitarra José Menezes

LUAR DE PAQUETA (Balão)
MALANDRINHO (Choro)

NAO DEIXE FALAR DO SAMBA (Samba)
EU NAO POSSO ABANDONAR (Samba)

ROBERTO PAIVA
00-00.093 — C/orquestra e coro

MARCHA DOS VELHINHOS (Marcha)
NAO SÒU PALHAÇO (Samba)
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SILVIO CALDAS

0040.094 — C/orquestra e coro
NOS BRAÇOS DE ISABEL (Samba)
QUANTO DÓI UMA SAUDADE

(Samba)
00^0.095 - OS COPACABANA

mALENCAR
de loite

El (Beguine)
Cm (Samba)

00-00091 - INEZITA BARROSO

Mfa) 'V LUAR DE PAQUETA (Baião) 00-00.095 - OS COPACABANA ÊBÊÊ^^' Jf
l^lEtumba-mambo) ¦ :•" MALANDRINHO (Choro) .. „T AlliraxT^ ,„UA ;. M I -vál

»-.¦¦¦' PLAMENOO —-(Choro) BÉKMÉ^K-^^C
MALAOENA (Samba) ^^^^^Ê í

FUNERAL D'UM REI NAGÓ (Canção afro- ^S^ 'H

CURUPIRA (Canção amazônica) ,*1§^ ||
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plano do rádio carioca. Jo- ^ffiiÍÉ||B

Nacional soube'grangear grande nú- li

^ meros pedidos dos seus apreciadores aBBBBBBBBsrasaaaaBaajslBBâUBBaflBaMBBB

Fotos de JUAREZ DE ALMEIDA
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Neusa Maria desperta de acorde com as neces-
sidades. No dia que tem programa cedo, acorda
entre oito e nove horas e vai cuidar de seus bibe-
lots preferidos.
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As vezes o trabalho doméstico reclama suas
energias e ela enfrenta o encerado com gesto,
deixando, depois de muita luta, o chão como um
espelho de tão brilhante.

Como sua colega, a cantora Bidú Reis, gosta;bastante de ciclismo e se prepara todas as ma-
nhãs para o esporte favorito. Pedalando pelasruas ela passa a manhã.
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Após o almoço um telefonema para a rádio a
fim de se inteirar da programação, horário de en-
saios ou de audições a aue tem de comparecer
como funcionária disciplinada.

Sua correspondência é toda despachada à tar-
de e, pára isso, Neusa Maria usa sua máquina por-
tátil companheira dos momentos de trabalho
quando o microfone não a reclama.
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Depois do jantar, muitas vezes antes, quando
seus afazeres de artista obrigam, ela deixa a casa
e vai para a Rádio Nacional onde se apresenta
cantando e agradando.

Antes de dormir, enquanto o sono não vem,
Neusa Maria gosta de lêr um romance preferindo
sempre o gênero da aventura romântica para
èssea momentos calmos de leitura.

y
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MARIA AUXILIADORA ROSA —'
(Cruzeiro) — Uma capa com a Emi-
Unha, a Dalva e a Marlene? Já saiu,
Marlazinha. Mas sairão outras, sairão.

"r

ALAIR DE ROSA — (E. Santo) —.
Essa história dos artistas serem casa-
dos é o diaboI Muitos desviam o as-
sunto. quando se fala na história...

#;
NAIR GOMES — (Florianópolis) —

Se a esposa do Carlos Galhardo é ar-
tista? Não é nfto. Por que, hein?

•
VERA E MARIA LÚCIA — (Rio) —

Suem 
é o noivo da Marlene t Ela não

Iz.
• •

MARIAZINHA - (Niterói) — Se a
Lurdinha Bltencourth tem ciúmea de

?iue 
o Nelson Gonçalves responda as

ans? Ciai o que nãot

MAR1LIA MARA COUTO - (Dlvi*
nópolis) — Para alcançar o Cil Far-
ney, escreva para a Rádio Mayrink
Veiga, aos cuidados do seu irmão,
Dick Farney: rua Mayrink Veiga 15,
Rio.

•
FAN DO CÉSAR E EMILINHA —

(Rio) — Quais os tipos dos seus favo*
ritos? Ora. fan, ora... Veja a capa
da nossa edição número 103 e tire
-mas próprias conclusões, tá bem?

FANS DE MARLENE — (São Pau-
lo) — Uma capa com a Marlene e o
Manoel Barcelos? Já providenciamos.' •

VERA ROSA SILVA — (Estado do
Rio) —Endereços do Rui Rei e do
César de Alencar? Um só: Rádio Na-
cionalI Idades: entre 30 e 40 anos,
serve?

NECA — (São Paulo) — Endereço
de Isaurinha Garcia? Rádio RecOrd,
rua Quintino Bocaiúva, 22, São Paulo.
Mas não espere fotografias, pela volta
do correio E' difícil! Já comprou o

x"Álbum do Rádio"?

X EMÍLIO — (São Paulo) — Se a
Marlene e a Emilinha tencionam per-
correr o Estado de São Paulo? Parece
que sim... principalmente se lhes as-
segurarem contrato de mais de cem
mil cruzeiros!

•
HILDA LOPES — (Rio) — O Heron

Domingues vai sair na capa. sim. Po-
de esperar. PalavraI

*
LUCY NUNES — (Rio) — A Ida Go-

mes não deixou a Rádio Tupi. Foi
atuar na BBC, de Londres.

¦ -*v

FAN DE ELI AN A — (Colatina) —
Se a Eliana é casada com o Renato
Murce? Em novelas ou na vida real?

MARIA RUTH — (Rio) — Se a
Marlene vai casar-se com o Ivon Curi?
Não: o felizardo é outro.

ROSEM AR V — (Rio> — As idades
de Màr n ? ü-Tn-a? Parece que
ambas completaram 27...

PAULO SANTOS - (SSo Paulo) --.
Ora, Paulo. Os "Tri__emios VocaUs-
tas" continuam lá na Rádio Nacional,
fagueiros e felizes, como sempre...

•
TEREZINHA — (Rio) — EM...

ZENITH GOMES — (Rio) — Por
que a Rádio Nacional não contrata a
Isaurinha Garcia?... Porque a Iaau-
rinha nâo quer deixar São Paulo.
so». .'¦

MARIA DA PENHA — (Juiz de
Fora) — Dalva de Oliveira outra vez,
na capa? Aguarde o próximo numero,
aguarde I

•
ERCILIA ALVES — (São Gonçalo)

— Uma fotografia do Francisco Car*
Ios*? Já sairam. aqui, umas duzen-
tas Veja, por exemplo, as edições
63, 66, 84 e 90.

•
SÉRGIO SILVA — (S. Rita do Passa

Quatro) — Outra capa com a Elvira
Paga? Mais outra? Sairam três: edi-
ções 33, 47 e 73. Endereço? E* coisa
difícil, difícil!

RUBIA DOS SANTOS — (Apucara-
na, São Paulo) — O Décio Luiz, Ru-
bia, continua elogiando a vida de sol-
teiro. Idade? Anda pelos 27. Serve?

JOSÉ ALVES DA SILVA — (Fran-
ça, Bahia) — O Aristeu Queiroz sai-
rá na capa, sim. Merece... mas vai
entrar na fila, José!

DARCY MENDES — (Salvador) —
Quem, o Teimo de Avelar? E* soltei-
ro, sim.

•*

EDILCÉA R. — (Estado do Rio) —
O endereço da Rádio SSo Paulo é:
Avenida Angélica, 430.

DEJANIRA SHUPHAM — (Gueira,
São Paulo) — A idade do Vicente Ce»
lestino? 56 anos. Falts muitoI

MARLIEZES FERREIRA — (Rio)A Adelaide Chiozzo sairá na capa
da REVISTA DO RADIO. sim. Mas jásaiu. outro dia. não viu?

HAMILTON MAURÍCIO DE MELO(Rio Bonito). — Reportagem com o
Floriano Faissal? Pois nãot Já saiu.
mas sairão outras.

HÉLIO SILVA - (Alfenas. Minas) —
Retratos do "Trio de Ouro" e D*lva
de Oliveira? Procure no ÁLBUM DO
RÁDIO. Em nossa redação ainda poa-suimos alguns exemplares. Sirva-se,
n andando-nos 20 cruzeiros, pelo cor-
reio.

•>

REGINA GOMES - (Rio) - Escre-
/a para a professora Maria de Lour-
des Alves, aos cuidados da Rádio Na-
cional. Ela responderá aos seus pe-didos.

REGINA CATANHEDE — (Rio) —
Está bem...

JAIME AUGUSTO SOU*^^
Bem, fique esperando pelo Proxtrno

numero: você encontrará a "Bainha
do Rádio" na capa. de forma eensa-
cional)

m ¦:«•¦¦¦¦¦•

ALBA NEIVA — (Oarea, Sfto Pauk»
-i.-' A Emilinha Borba é daqui. J**m
mo. Nasceu na terra carioca. Idade?
Dizem que a favorita completou Ti
anos. •'•

x ?
ABIGAIL DE MELLO — (Rio Bo-

ntto) — Merecem, sim. Más esaá tiia?
tória da capa obedece à oportunidade
dos assuntos e á fila dos artistas, que
é bem grande, palavra I

•*»»

MERCEDES BARRETRQS — (Rip)
Estava fazendo falta a Marlener

Bem. ela já voltou. V agora?

VTT6RTA VTCENTINA — (?) — Ida-
de da Dalva de Oliveira? Palavra que
não sabemos... Ouanto ganham a
Emllinha e a "Rainha do Rádio"?
Uns vinte mil cruzeiros por mês. As
vezes, muito mais. Deoende das gra-
vaçôes e das excursões.

-*v
EWO JOSÉ DO CARMO — (Rio)

Vai. vaf, vai...
•

JOSÉ GALIANO— (Rio) —O Nel-
son Gonçalves faz anos no dia 29 de
junho. Mas recebe presentes mesmo
fora de época...

•
MARTON DOS SANTOS — (E. do

Rio) --Por que não publicamos a vida
do Orlando Silva, contada por èle mes-
mo? Ué, e as "Memórias de Orlando
Silva", que estamos publicando?!. V

DELY MAZZONI — (Barra do PI-
ral) — Por que o J. Silvestre ainda
não saiu na capa da REVISTA DO
RADTO? Porque... sairá!

APAIXONADA DO GALHARDO —
(Florianópolis) — E* casado, sim. Bo-
me? Ela não é de rádio. Vai dal...

MARIA SANTOS - (Avaré, S. Pau-
lo) — Coloridas, nio, mas valem a
pena!

*
FAN DE BRANDÃO PILHO - (Gua-

rattnguetá) — Ué!.. O Brandão con-
tinua na Rádio Nacional! Ligue o seu
rádio para a E-6, fanl...

#.' -
LUTZA — (Riachuelo) — Por que o

César de Alencar não se declara A
Emilinha? Luiza. Luizal... César e
Emilinha são apenas bons amigos e
colegas. Não confunde simpatia e cor-dialHp^e com amor, romance e ma-
trimonio. Tá bom?

i«ggííi|

AMAZONAS CORREIA — (Rio) —
Claro que o Dilermando Reis toca pormúsica. O ouvido ajuda, apenas...

+
APAIXONADA DE CELSO — (VH6-ria) — Por que a Rádio Nacional só

programa o Paulo Gracindo? Por queo artista merece, "apaixonada". Ounão?

REVISTA DO RADIO
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FAN DE ELIANA — (Bahia) - Noa-
sal — Você entende mie a Eliana qua-
se nio ssl ne REVISTA DO RADIO!...
E aquela cape, da edição número 104.'¦-^-y^y':'*-y. 

?ft&$ .
VÂNIA LÚCIA — (Rio) - Qual o

endereço da Dalve de Oliveira? Rá-
dio Nacional, Rádio Nacional I

yy:y .y kyy
EDNA CARMEM EVARISTO —

Solta 
Redonda) — Por que o César

Alencar faz o AfránioRodrigues da"páii para toda Obra?" Por que o
Afránio dá conta do recado. Ou será
que nao. Bdnat
.—'¦; ¦ *

DAXJLA — (Ria) —Olá, missicists
de todas as semanas I O dia do anl-
versario do Gi-egórlo Barrica; é? Va-
mos descobrir, tá bem?'•ár

HÉLIO JAYME — (Rio) — A EmilL
nha Borba náo pode ssir. náo, no "Eu
Gosto"... porque Já seiu. edição nu-

! mero 35, tá bem?

STELA RODRIGUES — (Rio) —
Quantos discos foram vendidos, do bo-
lero "Dez Anos". Anda pele casa doa
cinqüenta mil!...

MARISTELA — (Niterói) — Qaul A
o nome do filho do Carlos GalherdoT
Pergunte ao próprio Galhardo, escre-
vendo-lhe, por intermédio de Rádio
Nacional. Serve?

*AN DA EMILINHA — (Campinas)
Por que a favorita não vai até a

sua cidade? Porque não há tempo, por
enquanto, para e viagem.

MARTIN NETO — (Rio) — Procure
o Berliet Júnior na Rádio Tupi, lá na
avenida Venezuela, 23-4.* andar.

M
OLGA OLIVEIRA - (Juiz de fora)

O Anselmo Duarte é casado, sim,
embora prefira dizer qua náo...
Coisas!

*

FLORISMUNDO MARQUES - (Sáo
Carlos) — O Waldir Azevedo é artista
do Rádio Clube. A Orquestra do Za-
caries está em negoctsçóes pare reepa-
recer numa emlsora carioca.

FAN DAS LUCIAS - (Rto) - A
Lúcia Martins e e Vere Lúcia conti-
nuam na Rádio Nacional, sim: A Vere
nfio é casada com o Chocolate, nao.

v
LAURA M. - (R. O. Sul) -- Náo,

náo é preciso ser assinante de RE-
VISTA DO RADIO para que o retra-
to apareça em nossas páginas. Mande
logo a sua "blg-fotografla".

EDI VIEIRA — (Rio) — Qj*»** °
número do apartamento da E™»lmna
Borba? Vocês fasem ceda perguntai
Escolha entre 1 e 100. Serve?' v •

FANS DE MARLENE — (Rio) --
NSo, a Emilinha Borba náo é desqul-
tada. O noivo de Marlene vel bem,
obrigado. Estamos providenciando
ume reportagem com um e outro.

FAN DO SILVIO CALDAS — (Rio)
— Por que náo assine seu nome no
cupon? Qualquer dia o "Correio doe
Fens" ecabe reanondando apenas aos
"fans de fulano a battranea'*. Mas,
apesar disao. ai vai o f^ormerpiocurees edições números 14. SO, 34 e 81,
pare saber de coitas a propósito do
"cabaclinho".

*•» 
¦

LURDINHA OLIVEIRA - (Bis). --
Por que o Jorge Veiga sal» da Tupi?
Por que esteve disposto a tngresser
na Rádio Nacional. Náo é simples?

¦'-¦^yyy'

THAIS UMA —¦ (Rio) — Nossa! Que
pergunte! O Júlio Louzada,nfto pen-
se em desqulte. não. tle felicíssimo
com a vide de casado I

SENHORITA ALENCASTRO — (Rk»
— O Mareei füass. realmente, afastou-
se das atividades artísticas, o que é
uma penav náo ache? O Luiz de Car-
valho, por enquanto, náa pensa em
voltar mo rádio carioca. Está fazendo
sucesso em Belo Horizonte.

*

PRINCESA APAIXONADA — (?) —
Está legal. Princesa. Contenha e sua
paixfto porque o Cahuê Filho vai apa-
recer em todas aquelas seccôes.•e

FAN DE LINDA E DIRCINHA —
(E. do Rio) — Por que a Rádio Na-
cional nfto contrata a Dircinha Batis-
ta? Quer nós fazer um favor? Dirija
a pergunte e Vítor Costa, diretor da
Nacional.

a-
SANDRA RUIZ — (Franca) — Viu?

A Aidê Miranda seiu nes "24 horas",
na edição 102.

a*
ÁLVARO MENDONÇA — (Rio) —

Sairá, sim... um dia!
*

LUZIA MARIA — (Rk» — Nfto vai
mais...

EDITH DOMINGUES — (America-
na) — Já mandamos fazer uma ropejK
tegem com o Nélio Pinheiro. Pode ee>
perer.'

m
ym

OSIA BARBOSA MENDES — (1
cife) — A culpe, ne demora, é da eat>
respondência, Osle. O mensejelro So
Correio, aqui na rua de Santana,"WÊm
o diga! •ár. ,-

JUJUBA — (Rio) — Quais as me*
didas do corpo da Emilinha? Idem,
do César? Vamos perguntar ao alfaia»
te... e á costureira!

y * ¦

LOUCOS PELA CARMÊUA — (Rk»)
— Acslmem-ee, deixem o acesso pra
depois... a capa da Carmélla sairá,
outra vez. E muitas outras... com o
tempo! ¦•ar.

MAURO RODRIGUES PINTO ^
(Rio) — Mande a reportagem para ser
lida ou julgada. Ou passa, entáo, por
aqui.

ie
JAIME S. TADDEU — (Rio) T POr

que nfto entrevistamos o Brandão F»-
Iho? Já mandamos focalizá-lo em 100
fotos e detalhes de sue carreira. Tá
bom?...
Y^^^^^^^^**************
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«xTENÇAO, LEITORES — Eetá
tecçáo é de vocês. Disponham do•Correio dos Fens" para ee sues
perguntas sobre as coisas * a artls-
tas do rádio. Lembrem-se, porém,-tue náo podemos garantir se os
srtists" enviem ou náo fotografias
— e que não fornecemos os en de-
rêçoe psrticuleres ds gente do ml-
-rnfone °erguntem. esclarecendo
ri» forma «egfvel o que desejem,
« aguardem a resposta nestas pá-
gines, considerendo o tempo e o
^oiimie» -ia nossa correspondênole.

^^^*0^*0^^&**.*************fy..<
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RUA SANTANA,136 * RIO

Desejo saber o seguinte:. • •
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INCONFIDÊNCIA
BRILHANTES FESTEJOS

Es
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Poucas vezes ums wnlrora no Bra-
sil terá comemorado tão condigna-
.mente um an? mais de existência.
Foram realmente extraordinários os
.festejos da Inconfidência que assina-
taram o seu 15.* aniversário. A cidade
de Belo Horizonte viveu uma semana

— 83 —

^»WM¥W^^^WWW^MMM»^¥»WMM»

de atrações radiofônicas. O auditório
da Feira de Amostras da capital ml-
neira teve sua lotação esgotada, dias
seguidos, Já que as comemorações se
estenderam por oito dias. Tudo cor-
reu às maravilhas.

i^,A;.''i''iWi^''vf^tf'""'"'

\

O governador do Estado de Mi-
nas Gerais, senhor Juscelino
Kubitschek, num instante em
que abraçava o diretor da Rá-
dio Inconfidência. Ramos de
Carvalho, que deixou a BBC do
Londres para dirigir a popular

emissora mineira

MA^MWWMMWM»MWy»¥M

Do Rio seguiram vários artistas pa-ra abrilhantar as festividades da
emissora que agora Ramos de Carva-
lho dirige. Entre outras cartazes lá
esteve Vicente Celestino,* cujo êxito foi,
como sempre, retumbante. Uma em-
baixada da Mayrink Veiga, comanda»
da por Jaime Moreira Filho abrllhan-
tou também a festiva programação»E houve ainda, entre outras atrarôe*,
a presença dos locutores esportivos
Oduvaldo Cozzi, Antônio Cordeiro, LulaMendes, além de Jaime Moreira. Osartistas da Inconfidência completa-
ram, com êxito, a programação traça-da por Fernando Jacques que é nomomento o dlretor-artfstico da Incon-fidêrtcia.

"' 

*:•;;-¦

Estiveram presente ás grandes fes-tas o governador de Minas, sr. Jus*ceHno Kubitschek; o vice-governador.

my

REVISTA DO RADIO

wm.



m

e demels altas autorWao^ do Estado
Toda a cidade .compartilhou dae oe
momoreçòcc. •¦¦.- oe-

y. ÇAA/; - ¦ '¦:..¦¦

¦

Atendendo ao cordial convite da In-
JrtwSSlT. ««VISTA OO RADIO
oetêve presente eee festejoe ne pessoa
de eeu diretor. Neeta página apare-
cem flagrantes apanhada pelo nosso
fotógrafo enviado eepeclelmente e Be-
loHorlsocite. Pròdlgee em etençôes, os
diretores, funclenárloa e artletas de
popular emleeora demonstrerem e
simpatia que nutrem por eeta reviste.
Também o público presente ao audi-
torto foi de eetcente gentileza, aela-
mando a aplaudindo frenetleemente o
nome da REVISTA DO RADIO.

Durante a visita que fIsemos à Irv
confidencia fol-nos dedo percorrer tò-
das ae suas dependências, onde cons-
taUmos orgsnizsçfto exempler. Sen-
te-ee, sem desdouro pare outras dire-
©dor anteriores, mi* Ramoo; de * Cer-
velho eetá Imprinmln^ umleentldo po-
pular, moderno e simpático à tredkio-
nel emissora dos mineiros. O publico
recebe uma programação diária va-
rlada, aqredável, inteligentemente do-
seda. Nio há o eepíríto "oficiei" e
prejudicar a popularidade da estação.
Sendo embora uma emissora ligada ao
governe do Estado, a Rádio Inconfl-
déncia nem por leão ee afastou da
messa, das preferências genuinamente
populares da grande legifto de ouvin-
tes de Minas. Nisso há-de se fezer
Justiça a Ramos de Carvalho. Seu
tempo de atuação ainda é pequeno
mee Já oferece oe melhores frutos.
Por certo, com a habilidade que tem,
com o proveitoso tirocínio que trez de
sua permanência na BBC de Londres,
com seu entusiasmo pessoal. Ramos
de Carvalho colocerá ainda a Incon-
ffdêrtcia em lugar de muito maior
destaque no cenário nacional. Pare
Isso conte com uma equipe laboriosa
da qual será Injustiça destacar nomes
ou grupos. Todos trebslhem pelo mes-
mo fim que deve ser o orgulho dos mi-
neiroe: o engradecimento constante da
Inconfidência I
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Momento em oue o
sr. Clovie Salgado,
vice-governador de

Minas, saudava a
Inconfidência, ao la-

do de Francisco' . -. Lesse- a
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O Em baixo mais dois flagrantes do fotógrafo da REVISTA DO
RADIO que seguiu especialmente para Belo Horiíonte. Na
foto à esquerda os locutores esportivos do Rio confraterni-
zando cornos locutores esportivos de Belo Horisonte, A di-
reita momento em que Ramos de Carvalho agradecia ao go-
vernador Juscelino Kubitschek pelo muito que tem apoiado a
Inconfidência. Indiscutivelmente foram grandiosos os feste-

jos de comemoração do 15.° aniversário da emissora
que Ramos de Carvalho dirige
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DE CINEMA
Par ADOLFO CRUZ
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Ciaudette Colbert, a "Sagramor de Scuvero do cinema
Barte^americano", não tem problemas para se manter sem-
pré no mesmo peso, e com èsae fato está muito contente, no
3set" da empresa produtora Creat, ela passava otempo a ço-¦ter, mas, recomendava sempre que não lhe servissem.guio-
aeâmas, sanduíches, Rastéis e doces. "E' uma sorte" dizia a
Artista se puder andar de calças masculinas, quando o corpo
ajuda... Todos sabem como uma mulher gorda fica, quando
anda de calças compridas...

TELEVISÃO X CINEMA
Muito temos lido e ouvido a cerca da televisão. Berna-

gadora maioria, por estas bandas, tem pretendido convencer
o público de que a televisão Jamais causará prejuízos ao ci-
nema no Brasil.

Numa entrevista que fizemos com o cantor colombiano
Carlos Ramirez, dele tivemos ensejo de escutar uma franca
Informação sobre o palpitante assunto, em relação aos Es-
tados Unidos.

O criador de "Granada", "Frenesi" e outras lindas melo-
dias — companheiro muito invejado de Êsther Willians em"Escola de Sereias" —-não fêz rodeios para nos declarar o se-
guinte: Hollywood está sentindo fortemente os efeitos da Te-
levisão. Atualmente seus artistas atraídos por vantajosos con-
tratos têm abandonado a cidade do cinema,

E concluiu Ramirez:
A televisão verdadeiramente vem desafiando a cine-

matografia!

Edmundo Lopes, Mdlo-ator ,-da
Tupi é pintor 'lau>aaa^y'1ÉMto-^Íali

to uma viagem i Er^M jenctoj
além de pintar, trabalhou no toa-
tro o participou de um fume aa-

. brè Caatro Alyea. ¦¦'

AS LETRAS DOS GRAN-
DES SUCESSOS ESTÃO

-EM -
"VAMOS CANTAR"

De outubro
TRÊS CRUZEIROS

EM TODOS OS JORNALEIROS
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TALVEZ VOCÊ NÃO
SABIA . .

..Que Bing Crosby já foi
dédor de jornais, motorista

de caminhão, empregado dos
correios, estudante de Direito e
f^bàteria" de uma orquestrazl-
nhade "jazz".

f ... •—Que Charles Boyer es-
treiou no cinema quando este
ainda não falava, dirigido pelo
cineasta brasileiro Alberto Ca-
valcanti.

... Que Dennis Morgan fala
fluentemente o sueco.

. .y Que a filha de Orson Wel-'ií^M Rita Hayworth, nascida em
dezembro de 1944, chama-se
^ébecea".

3*

%MW»^^VW^^^^^^^^>^^^M^

CINEMA, MESMO?
Curiopa reclamação recebemos

de um leitor que se assina Wences-
láu Ribeiro. Referindo-se a um cl-
nema dò subúrbio da Leopoldlna,
nos contou que após verificar que
a parte de baixo da casa de dl-
versões estava completamente lo-
toda, quando se encaminhava para
escada objetivando encontrar um
lugar na galeria do cinema foi por
um "vagalume" proibido de o fa-
zer, pois, 'Má em cima" disse o
Indicador de lugares, é, especial-
méhte, para casais.

Pergunta o reclamante: O cine-
ma é feito para que vejamos fil-
mes ou para esconderijo de casaisf

GANHE
Um TV— Um carro —
Uma electrola è outras

utilidades domésticas,
Guardando as notas de
compra de J ISNARD

& Cia. Ltda.
Ventiladores — Máquinas de

costura — Enceradeiras —
Bicicletas

DISCOS — RÁDIOS

TELEVISÃO
VENDAS A um

PELO PLANO *SUAVE»
ACESSÓRIOS DE RADIO

EM GERAL
Descontos para mecânicos

montadores
Todos os sucessos musicais
publicados nesta revista

são encontrados em
nossa discoteca

ATENDEMOS PELO
REEMBOLSO POSTAL

J. ISNARD & Cia. ltda.
Andradas, 59 — Alfânde-

ga, 159 — Buenos. Aires.
113 — TEL. 43-4474 —

RIO

AINDA WEST P0INT
Depois da apresentação de "West Point History", apare-ceu a lembrança sincera de que a música norte-americana,

quando bem lançada, não apresenta senões e fiascos. E aboa música pode ser ouvida nessa conquista de W. Point.Se pensam que James Cagney mata e derruba batalhões,equivocam-se. Temos um Cagney musical, secundados pela"lourinha" (algumas vezes) Doris Day e pelo "crooner" Mas,Rae. Belas canções, bonitas páginas impregnadas de lirismoé o que encontramos nesse estabelecimento militar... mu-sical. Gene Nelson, parece que substituirá Fred Astaire. DanDaiie, Gene Kelly & Cia.

REVISTA DO RADIO
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Compre diretamente na fábriep

AV PRES VARGAS 1074
e defenda seu dinheiro!

Materiais importados — Tudo sem intermediários I
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Aérton Periingeiro tem o sea cartaz!.

30 —

¦
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Aérton Periingeiro,
um dfnamo de produ-
ção - Idéia e ação
fazendo um programa
de sucesso —r o lo-
cutor não atrapalha o
corretor -*- Ponta de

lança da PRA-3,"Fim de Semana"
************ ************
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Texto de BORELLI PILHO

" 

. 
.. 

; ¦.

.-'¦V.,y._''/-.'¦¦';. .

Aqui estamos dendo prosseguimento
a esta série que põe em destaque oe
grendee programas do rádio, moetran-
do aoe leitores oe mil e um detalhes
que tornem possível a tranemiseáo
dos seus cartazes favoritos.

Hoje focalizamos mais um progra-
- me de auditório! um doa muitoe que
fazem a alegria de tanta ponte, nos
saldes das emissoras ou mesmo em
casa, na tranqüilidade gostosa emot-
durada por um fim de semana.

E esse é precisamente o titulo do
programa que hoje aparece em nessa
galeria] "Fim de Semana*', uma atra-
çào de Aérton Periingeiro no Rádio
Clube, ne dia e horário em que a ati-
videde intensa dá lunar a um repou-
so absoluto p>u ra procura de um dl-
vertimento que amenize as agruras de-
seis dias dedicados á luta incessante
pelo direito de viver.

"Fim de Semana" é mesmo o car-
taz de maior popularidade do Rádio
Clube. E um dos primeiros, no soa
gênero, em todo o rádio carioca. Sou»
be fazer ouvintes, mercê de umà mo-
vimentaçáo constante, provocada pelo
seu criador, o Aérton Periingeiro, ho-
mem que nasceu para a luta e com-
bate à indolência. Animando o seu
programa com entusiasmo, fazendo de
cada minuto da sua Irradiação um
motivo de absorção para o ouvinte, o
Periingeiro, magro e inquieto, movi-
menta um auditório de centenas de
pessoas, prendendo a todos com as suas
novidades, as suaa brincadeiras, as
suas atrações e os seus concursos.
Longe do microfone, diante de uma
máquina de escrever, encontra-se o
Periingeiro cocando o queixo, marte-
lando furiosamente as teclas da sua
máquina, concretizando uma Idéia que

yyyyy:.y
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será, de fato, sensaclonei. Mae trote-
mo» oe conhecer ae fasoè que Onte^-
oBdem a irradlaçtdodp s*i VFInj de
Semana", tarefa quis, realmente, leva-
the os seis eutroe dias, nsprocura
do anunciante, no oni|lo doa artls-
tas, na confecção de planos, e multas
outras tarefas. fiy

E' evidente que os programas de
auditório apenas desfrutem de pree-
tlglo quando encontram o aplauso do
ouvinte. E, prlnclpelmente, se obtém
« certeza de ee constituírem em mag-
ntficos divulgedoree dos produtos que
enuncia; "Wtjin 4* Semana" está nesse
casos conquistando o público, mereceu

% incentivo è prestigio ;Íoe bons. amín^
cientes, ávidos, naturalmente, de uma
propaganda positiva dos seus artigos e
e conseqüente promoção de vendas.
Fazendo o seu '^programa, «©e moldes
que atendem as exigências dos ouvin-
tes — o vendendo mais o produto do
seu anunciante I — O Aérton soube
conquistar suoeeeo artístico... e fi-
nanceiro. \J-
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Sim, porque o corretor do programa
é o próprio Aérton Perlingeiro. Igual
ao César de Alencar o ao Heber de
Bôscoli, além de tantos outros, Aérton
Perlingeiro imagina o seu programa,
dividindo-o em diversas secçôes e, de-
pois, leva a novidade ao anunciante,
mostrando-lhe a excelência do mate-
rlal de propaganda. Se a coisa não
desse recultadoc positivos, de há mui-
to o "Fim de Semana" teria deixado
de existir.

O trabelho começa, mesmo, ne ee-
gunda-feira. Aérton e seus auxiliáres
concatenam ae atrações da audição
do sábado seguinte, acertando detalhes,
e prograrrçaçÔ«v indispensáveis, tro*
cando, por outro tado, secçôes que
apresentem perda de popularidade. O

nível do "Flni de Somara* tem què
ser dos melhores. E ai idéias, prd*
digas, oetão sempre presentes 100^
que o vmínimo de tempo seja vali
zado com material de interêsae dí
ouvintes. Assim o estudo faz-se G0***;
tante, sondando-se as preferências Pdí
pulares, -atendendo-as e fszendo as so»
bstituiçôes das "velharias" pelas no*
vidades "atômicas". —

Acertadas as substituições, Aérton
vsi conversar com o seu anunciante*
o homem que paga o programa... e
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Escrevendo o protrrama. animando o auditório e convencendo o anunciante, Aérton Perlingei-
ro garante o sucesso artístico e financeiro do programa da PRA-3. Não é atoa que o chamam

de "dínamo-humano*! _ _
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ra bons resultados da sua despe-
aa. O assunto é conversado, o anun-
ciante quase sempre concorda com a
Idéia do animador do Rádio Clube e
os ensaios são ajustados, durante o
reato da aamana, para que a história
receba uma aprovaçáo uníssona doe
ouvintes e expeotadores do "Fim de
Semana".

•
O programa começa àa 2 horas e

termina ás cinco e meia. Seu princi-
pio tem lugar com o chamado " Espe-
táculos Populares", que reúne a cr-
questra da PRA-3, diriglds pelo maea-
tro Clovia Mamede, e oom o cantor
Newton Teixeira, num patrocínio da
"Companhia Usinas Nacionais". Logo
em seguids, ás 2,25 exatamente, Aér-
ton apresento o "More de Graça",
programa que preaentela o ouvinte do
auditório, sorteado através do seu hn-
gresso, com a importância equivalen-
te ao aluguel de um mês de sua resi-
dencia. O patrocínio pertence aoe
"Cigarros Sudan". As 2,50 é transml-
tida a "Roda-Gigante", prestigisda pe-
Ia "Companhia Cervejaria Bohémla",
constando da diatribulçáo de mil cru-
cairos para o auditório, enquanto eue

Odete Arftaral e Edgar Lafuroade to»
mãm conto da parto musical. Em se-
guida, às 3,18, ouvimos "Um Show
Para Milhões", da "Camlsarla Pro-
gresso", contando com a participaçáo
dos "Vocalistas Tropicais", g"Oe Copa-
cabanas", Edson Lopes, s os rádio-
atores Roberto Mendes, Antônio No-
bre, Ribeiro Fortes, Allomsr de Matos
e Mftdred Santos, Interpretando a
cena do primeiro, "Banco da Jardim".
Chegamos, entáo, ao "Náo Pague Ar-
mazém", atração em que o Aérton dis-
tribu I mil cruzeiros, divididos em duaa
partea: uma para o ouvinte que re-
mete á emissora um recibo do seu
armazém, e a outra para um dos es-
pectadores do auditório •— prêmios
oferecidos pelo "Sabão Platino". Das
4 às 4,28 é Irradiado o "Cinco Letras
de Ouro", programa que leva cinco es-
pectadores ao microfone, entregando-
lhes cinco Istraa qus formam a pala-
vra "Serva", firma patrocinadora da
atração — o candidato retira de um
saco uma ficha contendo uma letrai
ae coincidir com a qu% lhe foi desti-
nada. receberá cem cruzeiros, ou a
quantia que estiver acumulada, quase
sempre de mil a doía mil cruzeiros.

'* :,::¦"

Depois, àa 4,26 — temos o programa
"Em Busca ds Vslores", que é apre-
tentado pela "Cafeteira Braallaira" e
se destins a revelar calouros que Io
graram boas colocaçòea em progra-
maa de gente nova. "Fim de Semana"
transmite, ainda, às 4,40 — o "Show
da Boa Vizinhança", patrocinado pela
"A Televisão", e constando, sempre,
de apresentação de um cartaz de ou-
tra emissora. Aa 4,56 o Aérton irradia
o cartaz "A Procura de Cinderela",
de "A Insinuante" e "A Nota" e que
consta do seguinte i tréa senhoritas sãc
chamadas ao palco, ali conferindo-se
aa medidas do seu corpo com aa de
um manequim Inteiramente vestido —
coincindindo aa medidas, a felizarda
leva a roupa, sapatos, chapéus, boi-
aaa, etc., para casa. Por fim, às 5-6
é transmitido o "Jardim de Infância",
programa da garotada, patrocinado
pela "Vida Infantil" e "Vida Juvenil",
constando de brinquedos, prémioa e
atrações para o Pessoalzinho Miúdo.
As 5^0 o programa termina, ó ou-
vinte pede bis e o Aérton, cansado e
satisfeito, procura um teatro paria dia-
trair o espirito e bater palmaa para
os outros.

•Fim de "Fim de
Aamana"! Aérton
Perltngelro o Al*
tanir Ferreira,

companheiro
de todoe ce
gramae,
dem-ae
vintoe,
quase oineo horas
da brincadeiras e
trabalhe
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VOLTARAM, HEIMUI
Ai está, ouvintes de rádio^e

leitores da nossa revista, a vol-
ta sensacional dé duas duplas
tradicionais da radiofonia, bra-
sileira: "Jararaca e Ratinho e
"Joel e Gaúcho".

Fizeram as pazes! Sabem por
que, leitores? Medo! Sim, medo
que a lei do divórcio seja aprò-
vada e eles sejam condenados a
viverem tòzinhos!

O Gaúcho experimentou um
ou dois parceiros O Joel por
sua; vez, deu vários golpes sòzi-
nho..-.'>¦' Néca! Tudo falhou.
Ai... fizeram novo pacto artis-
tico. O Jararaca andou por tô-
da a fauna! Meteu-se pela fio-
resta a dentro e fêz dupla com
todos os animais conhecidos e
desconhecidos!

Por fim> convenceu-se de que
Ratinho é o tal! O tal porque
toca saxofone, agrada fazendo
graça e, o melhor de tudo, é
sempre um "ratinho;' sujeito a
ser engolido de uma hora para
ou+ra, por uma "serpente0 qual-
quer...

N. R. — (Esse R quer dizer
René) Um "compositor" que es-
tava ao meu lado quando escre-
vi esta crônica, ao ver no final
as duas últimas frases, com as
palavras "qualquer" e "é" ba-
teu nas minhas costas dizendo:
Bonita rimai

* "- '" ' '
'

¦im-ccm. ..
y :. ... y..; ¦¦ .

• ' »

Ws/r'

IU

ffifih.

*Bb.

SE

DE CORTAR
0 CORAÇÃO!

Aquela mulher magra, faminta, mal-
trapilha, esmolando, chamou-me a
atengão. Com o coração partido, dc
pois de atirar-lhe uma moeda de vln-
te centavos a pedir-lhe o troco, Inter-
roguei-a...

A senhora á doente t
Náo senhor.
Então por quo pede esmolar

—• Para poder comer e viver...
E, por que náo trabalha?
Eu trabalho, sim senhor. Eu lavo

roupa pra fora...
E, náo tom freguesiaT
Tsnho... quer dizer... tenho so-

monte uma freguesa...
E, essa freguesa não lhe dá rou-

pa para lavar?
Muito pouca, meu senhor... Pcu-

quíssima! Ela é a Elvira Paga...
«

REVISTA DO RADIO

PARA O ÁLBUM
DOS COLEGAS

Juro que náo me consome
O nome dele rimar,
Mas, para seu sobrenome,
Eu confesso: E* de amargar!
Se na língua portuguesa
Apenas temos "Artur",
Temos na língua francesa:
Bittencourt, tou Jour lamour.

, . .. i

Em rádio, seja onde fôr,
Toca qualquer instrumento. •.
Autor, locutor, ator...
Cie quer é movimento!
E, por ser um bom colega,
Merece de nós um "drinque"
Para ver se êle socegs
Um pouquinho na Mavrink...

Iniciais: ALZIRO ZARUR
^^0^*^0*^^0*0*0*0***.

— Se o microfone tivesse mãos...
quanta gente não deixaria de

encher, aí pelo rádio?...

tis íqui o íeste
Trinco a Tramóia
Forro a Madeira
Teto e Parede
Chave e Fechadura
Porta a Janela
Ladrilho e Azulejo
Tinta a Pincel'
Cal e Cimento
Barro a Areia
Postiço e Vidraça
Luz e Oás
Bica e Fogão
Pia e Fogão
Pedro a Tijolo.
Náo amigo leitor, leso, embora

pareça, hão á unia luta de per.
tences para a construção de uma
casa. Absolutamente I E» uma aa-
quena relação da alguns nomes da
duplas caipiras d* Sáo Paulo, tá
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HABITUE-SE
A ECONOMIZAR

COMPRANDO
LOUÇAS

CRISTAIS
ALÜMINIOS

TALHERES
e artigos finos

PARA PRESENTES
no BAZAR fU6Al

afl Bfcal 1 f WlmJ******^BBBBB JBM il

Em frente à Est. da Penha

GASIEIB
DOS

PRESENTES |
. >^B^i»Ba#M>ia<MM*^*>^^>^*^^'

QUE MÁGICA BESTAI
üm mágico fazia um teste-na Rádio Nacional, aos oUjos

espantados dos diretores e alguns artistas, pela perf eiçaa dos
trabalhos. Entre os boquiabertos estava o Nuno Roland. B
o homem fazia misérias! Tirava de uma cartola, coelhos,
pombos, papagaios, o diabo! Fazia aparecer e desaparecer ob-
ietos com extrema rapidez. . . .

Em dado momento, apanhou um copo, encheu-o ae oa-
tida em dois segundos apenas. Poi quando o Nuno nao se
conteve. Agarrou o mágico pelo braço com violência... -

— Se fizer desaparecer isso, eu lhe quebro a cara, ouviu?
- --- — ^--— — — — — m. .
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"CHACRINHA" E.SEUS FILHOS
8 Ê ME OS...

papal "Cltaerrol^
m garOto mais yejho
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Pai de três garotos,
Abelardo Barbosa es-

pera quintupllcar a
contagem —*-' E os
herdeiros vêm em

dupla!. .
Quem ouve o Abelardo Bar-

bosa, comandando, todas as noi-
tes, o seu "Cassino da Chacri-
nha", na Rádio Tamoio. fjca
duvidando da seriedade do mais
curioso dos nossos animadores
de programa radiofônicos. Fa-
sendo o seu "Cassino" à base
da mais perfeita confusão, Abe-
lardo diverte os ouvintes, ao
mesmo tempo que lhes oferece
músicas as mais palpitantes e
oportunas. Mas precisamente
porque imprime ao seu progra-
ma um cunho original, fazen-
do-o em meio a uma barulheira
medonha, gente falando e gri-
tando, "Chacrinha" não tem a"pinta" de um camarada sério,
tipo patriarcal, desses que le-
vam para casa, todos os dias,
íneio quilo de pão ou um paço-
Unho de manteiga.

O ouvinte entende o "Chacri-
nha" como o mais boêmio dos
mortais, o locutor que troca a
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noite pelo dia, vivendo como òs
morcegos, alérgico ao sol. Mas
a realidade é bem outra. Abe-
lardo Barbosa é o mais compor-
tado dos chefes de família. Aca-
bando o seu programa na Ta-
moio, à uma da madrugada, êle
corre para casa, muita vez paralevar ao colo o José Aurélio, du-
plicata do José Renato, nasci-
dos, ambos, há 8 meses. En-
quanto a esposa dó "Chacri-
nha", dona Plorinda, segura oRenato, o nosso bem-humorado
personagem trata do Aurélio,
enfrentando a madrugada num
ambiente de vozes bem diferen-
tes daquela algazarra melódico
do seu cassino microfônico.
Abelardo Barbosa* é, assim, um
quase patriarca. Casado há 4anos, já é papai de três garô-tos. Primeiro foi o Jorge Abe-lardo que veio ao mundo. De-
pois, quase três anos mais tar-de, vieram o José Renato e JoséAurélio, para á surpresa do ca-sal: gêmeos! O trabalho seria
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dobrado, mas o '•Ghacrinhav
estava mesmo querendo familia
numerou E^
miniatura, mas oUsposto a ga-
nhár o titulo em toda a sua;, ex-
pressão. O futuro* pela vontade
do Abelardo, sé^encarregara de
converter o seu sonho tan rea-
Udade. Os gêmeos do "Chacri-
nha" são os mais barulhentos
possíveis. Parece Sue herdaram
as Qualidades do papal: "ani-
mar" as madrugadas, no lar do
^ehacrtoha'*, epm os ?shows"
mais retumbantes do mundo:
gritam, choram, cantam, uma
farra! Tudo isso assistido pelo
animador da Tamoio, que -Ja.se
convenceu de que os garotos se-
ráo os seus contlhuadòres no
"Cassino".

; Jorge Abelardo, o mais velho,
que ainda náo faz muito tem-
po completou a sua terceira pri-
mavera, é o maior critico do pai.
Ouve-o, sisudamente, todas as
noites ê, náo raro, sintetisa a
sua *?critieá" numa f rase*defini-
Uva!— "Papal fala bobo no rá-
dio! .v"

E, com os "shows" dos herdei-
ros, o "show" diário na Tamoio,
o ''Chacrinha" vai levando sua
vida, alegre... e na mais per-
feita ordem, apesar do seu le-
ma, no "cassino", completamen-
te oposto!...
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Louco pelos herdeiros, Abelardo Barbosa chega ao exagero de
dormir com os gêmeos» as vêses, na cama dos garotos!...

Em baixo, Jorge Abelardo, José Renato e José Aurélio fazem

pose para o fotógrafo: parecem até o **ChacriiinaH

dos tempos das fraldas!
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Mmumo Amüjo-
VENENO HUMANO — A huma-

iildade anda mesmo de coração
muito carregado, náo resta a me-
nor dúvida. Ha poucos dias, sagre-
daram-me ao ouvido:/— o Jorge
Goulart está tuberculoso, coitadoI
A noticia me foi dada com uma
tonalidade táo pungente e comovi-
da, que eu seria capaz de Jurar
por todos os tantos desse mundo,
que o meu confidente estava com
a alma em pedaços, diante da táo
cruel e chocante Infelicidade. Náo
era possível! Não fazia três diaa
que eu ouvira o Jorge Goulart can-
tando, com uma voz clara, sadia,
que mais parecia, o seu csnto, um
gOrgeio de pássaro em manhãs de
verão. -

— Sim senhor... Já teve até uma
hemopitise.

Mas Deus do céu, oomo teria
acontecido tragédia táo terrível a
um rapaz táo bom, táo jovem, tão
sonhador71 Náo. Eu náo podia
acreditar no que me diziam. O
subconsciente ficou repetindo Ima-
gene o frsses em trsnsiçoee clne-
máticas. Coitsdo Não, não podia
ser! E cede que eu podia trabalhar
oom o drama da -Jorge Goulsrt na
cabeça? .

A tardinha, quando o cantor cha-
gou á Rádio Nacional, olhei-o com
a minúcis de um policiei. Achel-o
mais pálido do que é, o até notai
duaa olheiras fundas lhe emoldu-
rando tristemente os olhos. Náo.
Maa aquela sua disposição, aquela
sus avidez, aquela sua ganância
em eecolher as músicas para o car-
naval, náo eram próprias de um
homem doente 1

Depois, qusndo o Fernsndo Lobo
aproximou-se da roda, declarou o
cantor que tinha parado de fumar,
e tao cedo não faria estravagán-
claa. Como é?! Tóntiel um pouco»
até que êle veio me tirar da dolo-
rosa dúvida: — "Fui ao médico,
e êle me diase que eu estava com
uma forte Inflamação na plêura".

Puxa, Jorge, você dá cada um
susto na gente 1 Fiquei então me-
d indo até aonde pode chegar a ma-
ledicência humana. O pensamento
não alcança. Moleques, vamos
dar uma vaia nos erros da huma-
n idade?

"•— Fiooo...
ESTRANGEIRADA — O vlgsris-

mo artístico está imperando nova-
mente nesta bendita cidade de Sáo
Sebastião.. A safra deste ano é
enorme. Tem nulidade de fora tra-
balhando em tudo que é lugar do
Rio de Janeiro. Vejam só a ousa-
dia de um anúncio da boite "Night
And Day", saido nos Jornais:"Hoje e todas as noites: Mam-
bos. boleros, guarachas e rumbaa
— Grande show1'.

Deveria ser crime de lesa-pátria
à omissão da música brasileira em
sertos shows do Brasil. E' um bom
assunto para os legisladorea! En-
quanto isso scontece, ns cara dos
brasileiros do Rio, o senhor Léo
Martini, ou Léo Marino, um Léo
qualquer que se enfronhou de as-
tro, não respeite os compromissos
assumidos- com s Rádio Nacional,
e, depois de anunciado, contrato
registrada, etc. etc. msnds dizer
de longe que náo poda vir agora.

O César de Alencar declarou-me
que havia conseguido 180.000 cru-
zeiros em um mêe pára esse
"Ilustre" e"xilicêso" astro da ex-
tranja. Tá bom? César, aconselhe
seu anunciante a pegar esta gaita
e patrocinar um brasileiro, que é
muito mais vantagem. Quer uma
prova do que estou afirmando? O
"Acapulco" foi obrigado à parar
com a temporada do Carloa Ra-
mires, porque andava ás moscas I
O nosso povo Já está se conven-
vendo de que os nossos sáo tão
bons ou melhores do que os aba-
caxis importados.

Enquanto às autoridades náo to-
mém uma providência contra o
abuso dos estrangeiro sem nossa
terra,, eu vou Juntando os mole-
quês de minha rua, e oferecendo
aos canastróea rotulados de gran-
deza a vaia de reprovação na-
olonal:— Fiooo...

TELE... VISIONARJO — Conhe-
cf Chiquinho Sales há longos anos.
Tomei-me de simpatias por êle,
também, há muito tempo. Ou me-
lhor, desde que o conheci. Por
circunstâncias especiais, fomos co-
legss de mesmo teto, poucas vê-
ses, e" sempre em período de pou-
oa duração. Costumo ler tudo que
se diz respeito a rádio. Portanto,
estou sempre tomsndo conheci-
monto de que Chiquinho foi pra lá,
ou veio pra cá, por intermédio do
noticiário especializado. Pois mui-
to bem. Há dias strás, "Radar"
Incumbiu-me de fazer uma repor-
tagem com Oscarito dentro da
Televisão. Ora, lembrei logo de
quem? Do Chiquinho 1 Sabia que o
homem mandava na Televisão Tu-
pl, é me seris então msis fácil
assim a missão de reálisar uma re-
porta gem com Oecarito lá em seu
metier.. Mesmo porque, a reporta-
gem devia interessar também á"associada". Telefonei. Atendeu
uma vos feminina. Acho qué era
mesmo de mulher. Disse dos meus
propósitos, e identifiquei-me, pe-
dindò para o Chiquinho vir ao tele-
fone. A voz que eu acho que era
de mulher, fêz uma pausa para
meditação, e voltou informando
que o sr. Chiquinho Salas eetsva
muito ocupado e não podia aten-
der. Insisti, soletrando tudo. Nova
pausa, agora para tapiaçáo. Per-
cebf a voz falando para o lado.
Percebi também uma outra voz
que não pude diatínguir ae era de
homem ou de mulher, cacarejar
qualquer coisa. Fui então informa-
do que o Chiquinho não podia sair
da TV. Que eu telefonasse noutra
hora.

Puxa vida, que importância I
Quem te viu e quem TV, hein
Chiquinho? Meu caro, se você é
mandão ali, lembre-se que noe oito
anos que eu ali estive, vi passar
pela direção, oito diretores! Quem
manda no duro nisso tudo, o não
sairá porque é filho do homem, é
o Fernando. Chateubriand. O resto
é hipotético. E você está sendo te-
le... visionário. Desculpe, ouviu.
Eu ainda gosto de você, mas hoje
você não escapa da vaia doa meus
moleques. Eles não gostam de
máscaraa. Dedo na boca, mele-
eadal— Fiooo...
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Sou o mais novo de uma
família de artistas. Meus ir-
mãos também trabalham no
rádio, alguns em setores téc-
nicos, outros diante do ml-
crofone. Nasci aqui mesmo
no Rio de Janeiro, num
dia 28 de abril, apesar de
meus pais serem estran-
geiros. Na infância sonhei
com a aviação, a marinha...
menos o rádio. E fui para. o
microfone por obra do aca-
so, levado pclps manos que,
antes, atuavam no teatro.
Gostei da experiência, dei-
me bem e acabei por ficar no
rádio-teatro, desdobrando-
me na sonoplastia de nove-
Ias e demais espetáculos de
teatro-cego. Em 1949 fiz uma
temporada no rádio paulista,
voltando, logo, porém, para a
mesma emissora em que ini-
ciara minha carreira. Çonti-
nuo solteiro, embora conside-
re o matrimônio uma coisa
indispensável. Tenho a ma-
nia da coleção de gravatas,
fiz grandes amigos no rádio,
continuo achando a aviação
uma coisa admirável e levo
a vida da melhor maneira
possível, preocupado com o
meu trabalho. Espero conti-
siuar merecendo a simpatia
dos fans, fazendo esforços
para tanto. E então? Você
me conhece? Se ainda não
descobriu..". procure a rés-
posta na'página 48.
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Um flagrante do dia 5 de setembro último no auditório da Rádio Clube do Brasil por oca-
sifto da entrega dos prêmios referentes ao sorteio do mês de agosto, no qual foram contempla-
dos os fregueses-ouvintes: Edna de Souza, residente a rua Pedro Domingues, 146, a quem
coube uma máquina de costura Serva (1.° prêmio) e Isabel Delvizio, residente a rua Honorio»
1036,uma bicicleta completamente equipada (2.° prêmio) Oomo sempre o Sr Pereira, proprie-
tário da CÊDOFEITA, esteve presente ao ato de entrega.

x, y• ** . * ¦¦ '. ' .• ¦ 
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Ba BB Bhnheiro aos Montes!
O GRANDE PROGRAMA SEMANAL DA CÉDOFEITA CONTINUA

DISTRIBUINDO CRUZEIROS E MAIS CRUZEIROS
AOS OUVINTES DA RADIO CLUBE DO BRASIL

', 

¦

. ,

A "Cêdofelta", a menor eapatarla
ia Rio e a que mais taro vende...
aontinua apresentando semanalmente
80 mlerofone do Rádio Clube do Bre-
eli um doe mala sensacionais concur-
aos Já realizados no rádio brasileiro.
Todaa as quartas-feiras, às 20,30 ho-
ras, Aárton Perlingeiro, o "animador
milionário", distribui por ordem da"Cêdofeite", milheree e milhares de
oruzeiroe, isto é, Dinheiro aos monteel
— Uma verdadeira multidio euper-
lata, neeee diaa, o grende auditório
da Pioneira do Ar, a fim de receber,
ae horlnha, dezenae de prêmios em
dinheiro e ainda passar momentoe
egradabllfssimos proporcionados pela"Cêdofeite". Basta dizer que a sapa-
taria dae elegantes eariocaa alam da

REVISTA DO RADIO

um magnífica programa, faz questão
de sortear 1 prêmio de 800 cruzelroe
— 5 prêmioe de Cr8 200,00 — 10 de Crê
100,00 — 10 de Crê 80,000 — 20 de Crf
20,00 e 10 de Crê 10,00 num total de
68 prêmioe. Na última quarta-feira de
ceda mês há entio o grande sorteio
"Cêdofeite" no quel o primeiro con-
templedo recebe uma máquina de oca-
ture SERVA com motor e o eegunde
contempledo, uma bicicleta Inteira-
mente equipada. A entrega doa prê-
mios á feita ne primeira quarta-feira
de cada mês na preeençe de centenee
de concorrentes qus assim pedem toe-
tem unhar e lisure de todos os concur-
sos instituídos pele "menor sapatarla
do Rio e a que meie caro vende".

Oe eupeee numeredoe que dio dlrel»
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to a entrada gratle no auditoria da
Rádio Clube, sio distribuídos também
grstuitsmente e todos aqueles qua
comprarem seus sapatos ne "Cedo-
feita" e velem para todos os sorteios
do mês seguinte ao da compra.

Outra grande vantagem oferecida
aos ouvintes deste programa e fre-
gueses de "Cêdofeite" é que, estando
preeentes no ato do sorteio oe concor»
rentes receberão o prêmio em dobrei
Duas máquinas, duas bicicletas e tam-
bém os prêmios em dinheiro.

Ouçam todas as quartas-feiras áa
20,30 horas o programa "Dinheiro aos
montes" no Rádio Clube do BrasU a ao
comprarem seu calçado na "CêdofeV
ta", exijam o coupon numerado.
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CINDERELA

E* a mais recente contratada da
PRE-4, firmando-se, dia a dia,
no conceito dos ouvintes. Canta
igual às melhores estrelas do

rádio brasileiro
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CARTAZES DO BRASIL
Se outros méritos não possuísse o programa "Cartazes do Bra-

sil", que a Excelsior acaba de suprimir, bastaria apenas um .para
credenciá-lo definitivamente na nossa admiração. E esça qualidade
— talvez a mais importante — dizia respeito ao decidido apoio que
nele se emprestava à música popular brasileira, que aparecia em
todas as suas audições, emoldurada de interessantes comentaria,
que induziam a nossa gente a pensar melhor na necessidade dis
prestigiar e divulgar as nossas lindas melodias. _

Havia portanto — e é isso justamente o que fazemos questão
de assinalar — um sentido construtivo nos "sçripts" de Renato Ma-
cedo que, procurava mostrar a todos que não devemos desprezar
aquilo que é nosso e mais, procurava ainda mostrar o ridículo a
que se expunham certos brasileiros que, forrados de enfatuado es-
nòbismo, coétumam dizer qüè o samba é música inferior.,Ora, nüm
país como o nosso, onde a música estrangeira, como o foXi a rumba,
o bolero e ultimamente o mambo, costjumà dominar avassaladora-
mente a preferência de uma infinidade de patrícios nossos, é mais
do que evidente que um programa como o "Cartazes do Brasil"
vinha se constituindo numa verdadeira sentinela avançada na de-
fesa das nossas melodias populares.

Aliás, em todas as audições de "Cartazes do Brasil", sempre
apareciam as biografias dos nossos compositores populares, revê-
lando ao público as suas lutas e suas vitórias, mas principalmente,
contando claramente as tremendas dificuldades que tiveram dé en-
frentar para impor no mercado as suas músicas, num mercado em
que quase sempre a melodia de fora constitui uma séria concor-
rente.

E foi justamente o programa feito com essa sadia orientação,
o programa que se batia desassombradamente pelo maior prestigio
da música popular brasileira, que a Excelsior resolveu retirar do ar,
esquecendo, talvez o mérito da campanha patriótica que Renato
Macedo vinha realizado.

MARIO JÚLIO
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lovo tratamento sem
iperaçâo e sem inieçôea
Após longos estudos foi des-
coberto um ótimo remédio para o tra-
tamento das hemorrólde. (msmilos ez-
tornos e Inte nos), inclusive os que san
gram, Usando a poma a no local e te
s_ando Juntamente o liqui o, em pouct
tampo poderão ser debelados por com
pleto tais males. Pare voris«s (nas
pernas) use na dose de 3 '.olhares (das
ds obá) ao dia, em água açucarada e
triooiene a pomada do local As pernas
readquiram aeu estado normal e a be-
lssa estéttoa. USE DURANTE 8 M^SES.

Proeure nas farmácias e dro-
garias s aa falta à V. Sando-
vai Jr„ celxe Postei 167-
6Se Favle.

FRED JORGE "GLOBE
TROTTER"

A paixão pelas viagens sempre foi a
maior preocupação de Fred Jorge, da
Rádio São Paulo. Embora o destino
nem sempre tenha sido camarada em
realizar o seu desejo, mesmo assim
o produtor da PRA-5 Já andou pas.
seando pelas terras da Califórnia, Cuba,
Mévico, Canadá, Ala ka e Hawai. Não
pode se queixar da sorte, uma vez
que Já traz no seu arquivo muita coi-
sa para contar daquilo que viu e ou-
viu em terras estrangeiras e, não é
nada difícil que, daqui há pouco, o
destino lhe proporcione nova caminha-
da para além daa nossas fronteiras.

GRAVADOR
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SOFRE DE ASMA?
a tosse o atormenta e exige do seu organismo um esforço, sobre-

humano, produzindo ânsias, asfixias, e ruptura dos vasos caoilares evite
chegar a esses extremos, tomando algumas doses do REMÉDIO REYN-
GATE, as gotas que dão alivio imediato nas tosses e bronqu:tes crônicas
ou recentes, secas ou com catarro. Um único vidro do REMÉDIO REYN-
GATE é o bastante para desobstruir as vias respiratórias, normalizando
a sua respiração, dando alivio e bem-estar, porque o r~ucus é dissolvido.
Quem tem bronquite encontra nó REMÉDIO REYNGATE a sua salvação.
Em todo o Brasil. Distribuidor: Araújo Freitas. Não encontrando no lo-cal envie Cr$ 30,00 para o endereço telegráfico "Mendelinas", Rio. queremetemos. Não entendemos pelo Reembolso.

I

¦fV!'1 j

fgSvX-,.'; . 
..;,,- ..... . 

¦•;. 
; ¦..'• ..= .;....';•'

;. ¦

REVISTA DO RADIO

T*CS-'

X



tsmm&»

y>m m
.¦¦:..'. ¦<*.!.,'. ..-\ .',.C::C: m*C>. y

OSVALDO MOLES
ACIDENTADO

Nos primeiros dias deste mês. Os-
valdo Moles sofreu um desastre de
automóvel, mas felizmente nãothouve
nada de grave, estando. Já inteira-
mente fora de perigo. Mole», que 6
muito estimado, tem sido bastante vi-
citado, e o público ouvinte aguarda
com inter%s-e o seu retorno. A RE-
VISTA DO RADIO, que sempre teve
om Osvaldo Mote* um grande amigo,
aqui deixa os seus melhores votos do
Imediato restabelecimento.

OA DE AGUIAR
E' um dos maiores cartazes da
televisão pauMsta. Ei-la, aqui,
numa pe^a teatral transportada
psra a TV-Tup*, desuertando a
admirarão dos seus muitos fans
da paulistas. Lia divide t?uas
atividades artísticas, atualmen-
te, entre ò rádio, a televisão e o
: cinema. Já é trabalhar!

.í- & Çtof, *
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EU PROMETO
Homero Silva, elemento de primei-

ra linha das associadas, é candidato
como já divulgámos nesta páginaa vereador no pleito de outubro.

Pois bem. Homero Silva promete, se
elei*o:"Pugnar pelos Interesses da criança
desprotegida, trabalhando sem esmo-
recimentos para que ela seja ampa-
rada de modo a não sofrer futura-
mente, a" conseqüências que o desam-
paro acarreta. Pela minha classe, es-
tarei sempre atento naquilo que se me
apresentar para realizar de interes-
•ante e Sugestivo em seu benefício".

No próximo número, o "Eu prome-
to" de Mário Guimarães, o popularis-
simo Zé Caninha da Rádio América.
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AOS FRACOS E SENiS
Os excessos de prazeres.* de trabalho físico e mental, o álcool des-

virtuYm a^rmoniaPdo organismo, perturbam, astungeiL^'ue«ndo 
otcípitam o homem ou a mulber para s velhice P^^e. enfraquecendo *s

nervos, tornando-o um serinWl. voluntarioso Jn^atf^l. p^a o^ng*
lio do moderno preparado GOTAS MEríDEUNAS cuja ação e«clente
tem sido comprovada por milhares de pessoas. Em todo? o Brasil Dis-
tribuidor Araújo Freitas Não encontrando no local. «"viem. pelo ania-
reco telegráftco *•Mendelinas•, Rio Cr$ 30.00. que remeteremos. Não
atendemos pelo Reembolso Postal.

graça e personalidade que
se irradia através de um
cabelo bem cuidado.

k base de óleos puríssimos»
VaseUno Tônica SANTA FÉ
é um produto embelezador
dos cabelos e protetor do
couro cabeludo. É tombem
Ideai para dar a onduioedo)

permanente uma aparência
natural e distinta

Voteline tonke SANTA fi, em fina
produto do cosmético omericeno
facilito e conservo o penteods.

( 
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\ Santa Fé. Santa Fê^J
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RIO GRANDE DO SUL
Tdllo Amaral

Rodolfo Mayer está monopollsando o
mfiuco gaúcho, com "As mios de Eu-
Sdice". o teatro Sfto Pedro, eegotou
fotaçêee durante sua estadia naquela
casa de diversões. Rodolfo transferiu-
te para o palco do Instituto de Belas
Artes, e lá. o nosso publico continua
superlotando o auditório "Tasso Cor-
rea". Qualquer comentário que teces-
semos seria ume repetição de tudo o
auanto tem sido escrito, e comentado
smtôrno do trabalho de Pedro Bloch

A Rádio Farroupilha, também está
apresentando Rodolfo Mayer, diária-
mente ás 18 horas e eos domingos áa
80 hor se.

Léo Gonzaga, rádio-ator, que, duran-
te muito tempo atuou na Rádio Gaia-
Cha. transferiu-se psra PRF-8.•ír

Nelson Cardoso ds Süva e Olavo de
Barros, estão apresentando pela Rádio
Farroupilha, uma série de boas pro-
Suçoes, dignas de sintonia.

ndefonso de Paula Carvalho, da
PRÓS, está vivendo ne novelAde
Amaral Gurgel "A Dama da Noite",
uma dae melhores interpretações da
tua carreira artística.

Continuando nossas visitas ás emls-
«oras do Interior do Estado, registra-
mos com satisfação, o nome da Rádio
Taquara, ZYU-82, localizada na cida-
de do mesmo nome. Sendo uma emls-
•ora independente, a U-22, apresenta
programas interessante, dos quais,
destacamos "Conversa de Bichos",
programe visando melhoramentos co-
letivos e "Uma Janela aberta para vi-
da", um script de Jessé Coelho, pro-
Esma 

com fins altrulsticòs, de euxf-
noa desafortunados. Ainda do mas-

oio produtor "Beneméritos da Terra",
om estilo "Honro so Mérito". Aos do-
mingos. seu aditório fica superlotado
oom "Rádio-Divertimento". Sua equft-

Bde 
locutores está constituída de

lio Cardoso, Barceleu Scmitt, Celee-
Uno Rodenbusch e Almlra Moreis.
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GABRIEL RANGEI-
LOJA Í| Ri OFICINA

214742 ^gm43 6784
&UA SENHOR OOS PASSOS, 85630

Mário Teixeira
Jota Monteiro, còm sues excelentes

qualidades de cantor romântico, tem
interpretado as mais lindas modinhas
nordestinas dos nossos poetas do«pae-
sado, conduzindo os ouvintes da "Hora
ds Saudade", de 1-4, a momentoa de
sonho e meditação.

Rui de Assis, "o fali do rádio pa-
raibano", depois de sua aplaudida
temporada em Natal, voltou; ao mi-
crofone da 1-4 com um repertório novo
e de boa feiture.

Gilberto Patrício é o autor do lindo
samba "Contraste", criação do can-
tor e animador da auditório da 1-4»
Jací Cavalcante.

CAMPOS
Brühantissimos foram os festejos

cívicos do DU da Pátria. A impo-
nente parada dos nossos estabeleci-
mentos de ensino empolgou.o cam-
pista. E o desfile foi grandtoso. A
PRF-7, com aeu aparelho F.M. oof>
correu eficazmente para que a festa
cambista fosse ouvida multo distante
porque irradiou todas aa scOenidadee.

Os programes de calouros nas emls-
soraa têm sempre ume finalidade pré-
tica. Revele habUidadea, vocações, a
tornam aproveitáveis os melhores va-
lores. Ainda agora no programa de ca-
louroa da emissora campistadestacou-
se o Jovem Edir Ferreire Nunes. Por
ser possuidor de bonita vos a a PRF-f

o aproveitou, incluindo-o entra 
bons elementos.

Andrsl Tavares vai entrar para o
corpo de funcionário da PRF-7 como
redator e locutor. Dispondo de tódaa
es facilidades para redigir oorreta-
mente, Andral Tavares será um efl-
ciente colaborador da emissora cam-

Trêa novos elementos acabam da _
lançados < pele PRF-7 — Adelma Ro-
drigues, Solange e Marllda Silva. Trêa
novoa valores que deverão enriquecer
o *^dx> campista.o aádlo¦ ~M^yl
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Cupom «Escola de Corte e Costura São Paulo»
ai O L Cuiao poí CotTospondencla para Senhoras o Alfaiates

A Escola de Corte e Costura "Sio Paulo" dos Métodos "VOGUE"
Rua 2. N ° 1021 — Caixa Postal 152
RIO CLARO - Estado de São Paulo

Peço énviar-rae gratuitamente prospectos sobre o ensino de
«Artes e Modas»A, curso de Professoras ou Contra-mostres.
NOME...., .......;... .. ,.
»4tt_ MORUA .........v..¦.. N».
CIDADE................. ....ESTADO

IIíÍíÉsaAa

X ¦) X- . .. ..... , .

MINAS
Wilson Anqeijs

TJm espetáculo J»&^que foi a apresenteçãcido_CJro «Oh
ouestrs da Policie Militar de_BilnM
Ôerais! nas festas comemorativas o*
píssagem do 15.» aiüvereárto da RA»
dto mconfidência, sob a regência «a
sa^eSro mineiro. Sebastião Tlaiuw

Hebe Camargo, a «{mi*** ^ÍSbandeirante, atualmente com l^m*!
cartaz, vem de realizar ao mlcrofona
das Emissoras Associadaa, uma aene
de magníficos programae.

A "Hors do Fazendeiro", programa
da Rádio Inconfidência a que conta
com a direção esclarecida, do dr Jogo
AnatóUo Lima. está sendo J"***"dss 18,05 às 18,55, com multe coisa boa
para os agricultores, fazendeiros aa».

Termine no próximo m^dcoiga
to de Marta Conde com a Inconflo»
cia. O mesmo será renovado, sem »
vida alguma, pois eatamoa^ dlanla ds

/uma cantora de reais meritoe."'"":'' ¦¦'¦ 
• : $&¥íy

A grande edição de "Baportea pais
Ar", pelos comandos da Rádio Incoav
fidêncU. poderá ser escuUda, agoro
em novo horário: às 19 horas e 5 m*_
nutos, em ondas médias a curtas,
e chefie de Jeiro AnatóUo Lima.
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"Uma Serenata para Você", é
doe méis interesssntes programas de
Unhe de atrações da Rádio Guarani
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Sem dúvida a
maior novidade
Ioi o siastamen-
•D da José Bugê-
«io da Direção da
BYV-S. Apóa qya-
es dois anos da
trabalho o Jovem
locutor, desligou-
ze da emissora
éo coração da
baixada fluminen-
pe. Deixa José Su-
gênio* uma gran»
is lacuna no cast

simpática

,»¦•¦¦;%.. ,cem... outros vot
Iam. Assim, vol-
taram a Rádio
Difusora, mala
¦ma ves. Cha-
vrand Silva o
Merda Lúcia.
Agora Já casados
o... Já a espera
de um herdeiro o
Jovem casal pode-
rá trabalhar bai-
lante pelo jsro-
gresso da émls-
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Juntamente com
José Eugênio, sal-
ram também o
técnico Domingos
Marcelino e o
produtor e lo-
cutor N. Soares
Dois bons elemén-
tos perdeu a sim-
pática difusora
Rlobonitense.
Dedicando-se in-

télramente ao seu
escritório de de-
ganho, o locutor
Carlos Jr. é mais
am elemento que
acompanha José
Eugênio nesta sai-
da. Foi diretor-
artístico da V-J
duarnte mais de

15 meses.

MARIO DE OLIVEIRA, é um jdos valores mais expressivos da
Rádio Farroupilha. Tenor de
apreciáveis recursos artísticos

JACARÉZINHO
Por I.I.R.

Revestiu-se de um grande brilho a
vinda a esta cidade da "Rainha do
Baião'* Carmélia Alves, pertencente
ao "cast'* da Rádio Nacional. Carmé-
lia Alves, apresentou-se so público ás
21 horas no palco do Cine Edem e ás
24 horas no Grêmio Marajoara, que
foi inaugurado nesse dia. Para mais
abrilhantar sua festa, o Grêmio Mara-
joara, além de Carmélia Alves, trou-
xe-nos ainda a "Orquestra de Manto-
vani", da cidade de Assiz, e promete-
nos outras realizações deste quilate.
A presença de Carmélia Alvea, levou
uma multidão enorme ao salão de bai-
le do Marajoara, que apesar de gran-
de, tornou-se pequeno. Carmélia Alves
distribuiu vários discos seus e foto-
grafias com dedicatórias.. No Hotel
Municipal, local onde se hospedou, foi
slvo de vários pedidos de fotografias,
que ela distribuía a bom gosto, sempre
com um sorriso nos lábios. Carmélia
Alves, alcançou pois, um grande su-
cesso em Jacarézinho que a espera
novamente no fim deste ano.
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JOSÉ ANTÔNIO,
um bom cantor
português está
percorrendo o In-
terior do Bra-
sil, cantando nae
emissoras de
maior popularida-
de do norte e do

sul do pafs
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A vantagem
ce ser

assinante

Como assinante da nossa re-
vista, V S terá a vantagem de
ter sempre o seu exemplar re--
servado, o qual lhe será reme-
tido com a máxima presteza,
pelo Correio, em porte com re-
gistro, todas as semanas Acei-
tamos assinantes por um ano,
(Cri 150,001. ou por seis meses
(CrS 75.00*. para todo o Brasil.
Caso V S resolva ser assinàn-
te da REVISTA DO RADTO. 80-
licitamos preencher o cupao
abaixo, enviando-o à nossa re-
dação, à rua Santana, 136 Rio,
acompanhada da respectiva im-
portância que poder* vir em
vale postal ou envelope especial
do Correio
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Calaberação ue ALCÊCIO CARVALHO

rTETCTXÒNTAIS: — 1) Primeira mu-
Iher: 4) -- Sobrenome de u-na cantora
e atrii; 8) — Templo Judaico; 11) —
Destruir baldes; 12) — Parentes; 14)

— Tânia Regina (inv.);.15) — Osval-
do e Vitor; 16) — Linda, Altivo e Lú-
cio* 17) — Animal (Inv.); 19) — Do
peixe; 21) — Not* (inv.); 22) — La-
co; 2S) — Negação; 25) — Denpldo;
27) _ pronome; 29) — Heitor de Car-

DIA DO RÁDIO
decorreram com o maior ,

brilhantismo os festejos or- !
ganfrados ueH Associação
Brasileira de Riflio par* co-
memorar o "Dia j do Riâi©"
que transcorreu a -21 de se-
tembro. Silenciaram as e*ni«-
soras nesse da, até às 19,10
para que todos os radialistas
rartic'**asrem da granie fes-
ta reaUrada na Quinta da
Boa vista. Como se sabe a
A.BR. realizou umi semana
de comemorações que foi de
domineo dia 16 até secunda-
feira dia 24 de setembro. Foi
um grande acontecimento so-
ciai com reper u^sãirem todo
o fa;s. Numa dss ?ua«* pró-
ximas edições a REVISTA DO
RADIO dará ampla e noticio-
sa reportagem com muitas
fotografias sobre o assunto.

Solução no próximo número

33) — Onde atracam navios (inv.);
34) — Conhecido repórter do Ar; 35)

r-— Sadio (inv.). . -
:ft

VERTICAIS: — 1) — Cantora da Na-
nacional; 2) - Caminho; 3) ¦- Gran-
de novelista; 4) — Entrada; 5) -- An-
Mnioe Gilberto; 6) — Animal domes-
tico; 7) w sobrenome de uma como-
ra da Rádio Nacional; 9) — Armando
Cavalcanti; 10) — Menina; 13) — In-
térprete de "Obrigado"; 13)_ — Moei-
ca: 20) — Elege; 24) — Territ5no:
23) — Bsirro Carioca; 23) — Cidade;
32 — O-Isndo Silva; 33) — Isolado,
valho; 30) — Idoalisar; 31) — Arca;

Desejando ser assinante da
REVISTA DO RADIO, estou
enviando CrS . . v
bem como o respectivo ende-
rêço para onde devem ser re-
metidos os exemplares, por
uma assinatura durante
meses.

....

Nome: ..............a.. . . .

Endereço:

¦ ^^piit^sm*** y'

Sohrão do número anterior
Horiichtais: — 1 — Eloisa Ma-

falda. 2 — Nino; Lotar; IV. 3 —
Ita; Atar; Içai. 4.— Orgânicos. S

órfão* Afago. 6 — Usai; Crate-
ra. 7 — "Abancar; Ia. 8 — Arara;
Am-cas. 9 — Isso. 10 — Lacaio,
il — Acima. 12 — Amar. 13 — Ode
Acima. 12 — Amar. 13 — Ole;
AC. 14 — Abas; Ano; Apar. 15 —
Periósteo; ôco. 16 — Oleri; Farol.

•
Verticais: 1 — Enio; Uva; Apo. 2

Litros; Bel. 3 — Onágra; Are.
4 — Afiar; Sir. 5 — An*; Baila.
6 — Alti; Cá; Sacadas. 7 — Moa-
cir Nascürento. 8 — Atro; Acroâ-
ma. 9 — Fá; Satan; Iara; Of. 10

Ari; FerasorCá. 11 — Coar;
Pôr. 12 — Dia; Gaia; Aço. 13 —
Aviso: As; Rol.

Resposta de "Vocé^me conhece"?
Roberto Falssal

Cidade:

Estado

t

NÚMEROS
i AT3AS\DOS
J Com e^re**âo dos n-jmeros 1, 2,
i 3,5, 6, 7, 8, 9, 25, 25 e 57 oue se
; a<~ham esgotados, todos os demais

númer~<; atrasados da REVISTA
DO "ADIO, podem ser adquiridos
na Redação, à rua Santana 135, ao
preço de CrS 4,00 o exemplar.
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Bla aqui a soluçlor^«£ ^J*6™;aante anigma anterior, da rerie que
vlmoa OÜWIbando, tôdet as semanaa:

"Amigoe leitores •- Vocês conhecem
os apelidos dos artWas do rádio? Sa.
biam que Ciro Monteiro é conhecido
coom o. "Formigio"? Por ««.a v«. £4*
aar de Alencar tem a alcunha de "Ca-

valete", além de "Orelha'» e "*bana-

dor" 7 Enquanto Isto, Manoel Barco*
loa é chamado de "Homem Torpedo",
Manèzinho Araújo «— "Len>OI", Jorge
Curi — "Cabeleira de Verto". Afronto
Rodrigues — "Tôüca", Herivelto Mar.
tlns — "Oanlsé'% Co-ar Ladeira —
"Bolinho de *rròe", Heleninha Costa
— "FranJInha", e, pra acabar, Nlio
Sérgio — "DKW", "aub-eolo" e "Ms-
tro e Meio".

Vejam agora se conseguem ler a carta enigmática abaixo. Ela
contem uma noticia sensacional!
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Respostas em baixo
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SOLUÇÃO NO PRÓXIMO NÚMERO
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1) Este- lábios pertencem a uma
cantora e atriz brasileira, age-
ra fazendo sucesso no estran.
cielm. Perdem e respondam...
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2) Um conhecido humorista do
microfone e adepto do rádio-
amadorismo. possuindo um

'¦to equipamento. S'.u
nome?i
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3) Dur?n*e muito tempo est» ar-

ti ta f<>i chamada "A Rainha
da Canção Brasileira" Agora
é rádio-atriz. Conhecem-na?
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De quando em vez um artista amigo vem visitar as nossas
^.^ndtocias, nossas novas instalações, nossas oficinas próprias,
levantadas sabe Deus como. Uma dás últimas visitas foi a de Dir-
cinha Batista. Ela gostou de tudo, achou tudo muito bom, ínuitó
formidável. Mas quando deparou com o quadro de São Jorge lá em
baixo, na oficina, iluminado, não se conteve: "Assüm também não

f^v^agém.. .Com São Jorge até eu". • Foi um esplêndido acon-
tecimento a festa de Galhardo, com uma casa cheia, a cooperação
q«ase total de seus companheiros de rádio. Entre tantos que agira-
iaram é justo porém que se registre o sucesso de José Vasconcelos,
ie Germano (fazendo o Já famoso Mengo) e Silvio Caldas, além de
Galhardo é claro, que recebeu uma das maiores consagrações já
prestada a um artista de rádio. • Reuniram-se os cronistas de
rádio, para comemorar o "dia do rádio" (com uma mensagem lida
na "A Voz do Brasil" e por todas as emissoras), para congratular-se
com a diretoria da ABR que tanto vem fazendo em tão pouco tem-
po, para tomar conhecimento da fundação da Associação Brasileira
de Locutores. • Vocês já decifraram a "Carta Enigmática" que
está na página atrás desta? Lá encontrarão uma noticia deveras
sensacional. • Procópio estreou no Rádio Clube do Brasil com um
programa bem feito e bem dirigido por Dias Gomes. Tudo faz crer

íqué o grande ator brasileiro desta vez fique mais tempo (deflniti-
vãmente seria melhor) trabalhando no fadio. .§, Por falar nisso:
muito antes de Dulcina seguir para Portugal já os seus programas

H i ii ' tlniiilii w JWM

tv ".- ¦¦¦iSBJv^^ .x'.^^^»^»f^S^^w^^BS^n«l
•- \s•:.-",' • "' , . "'-,*' \*$<4*'"'*' ' • -/VIS

" :• ',;; ,,xx-..-.-. x.:;r. ,¦•.¦.¦••¦.' •¦;<%y-^m

fCaaiíP |

mm'
WM
\: ¦fflpp-mm:

m
fcx

yx

»•Kl
)*l<y

li

3yj'V
J (¦'''¦¦

lll,-''M;
«fe;

;^'

¦p
¦P

Ml___W3í*?s ¦•¦'-¦ »¦¦¦¦

B»_^_fav^5;Aí -> ¦«

wum
Bfr»y!;;s. ..¦<;

fll/j "I
IÍK« :,'.

../

pela Nacional tinham sido suspensos, Tudo indica que não tenham
agradado como se esperava e uma das razões, (a nosso ver) foi o
fato do ouvinte perceber que se tratava de gravações. • Emilinha
Borba também esteve aqui nos visitando. Um detalhe provando o
sucesso que ela e Dircinha aqui fizeram com visitas tão amáveis é
o seguinte: parou tudo; redação, oficinas, expedição, caixa, admi-
nistração, gerência... e quase até a direção! • Começaram as
gravações para Carnaval e com elas começaram as desavenças.
Fernando Lobo que muito ajudou Jorge Goulart na subida, não
quer vê-lo agora nem pintado. • Marlene, querida, pra que você
cortou o cabelo assim?! • Dalva de Oliveira está zangada com o
diretor desta revista. Mandou, lá de Buenos Aires, cartão para o
Cáspary, para o Borelli, para o Santos Garcia, para uma porção de
gente daqui. Mas não faz mal, o diretor não se zanga por Isso.
Muito mais do que um cartão, vale aquele abraço na ABR em que
Dalva com os olhos húmidos segredou: "Você fêz tanto por mim!
Devo tanto a você!" • Por onde anda Albenzio Perrone? E' um

antor que merecia estar ainda num lugar de destaque, para pró-
prio orgulho do rádio, como exemplo de disciplina, camaradagem,
lealdade, inteligência e sobriedade. • Se os cálculos não falharem
Bill Farr ainda vai ser carregado nos braços pelas fans como já o/
foi Orlando Silva muitas vezes. Sendo que o Orlando tinha vez
apenas. Com o Bill as pequenas não sabem o que fazer quando êle
aparece. Não sabem se o "ouvem" ou se o "vêm". •ítala Ferreira
a nosso ver não deixará nunca mais o rádio. Aliás não é bem isso;
o rádio é que nunca mais quererá perder ítala Ferreira. Ela é, in-
questionavelmente, a melhor voz cômica feminina, aliando-se a isso
o seu talento, a sua maneira toda diferente de dizer as coisas.
• Foi fundado o departamento feminino da ABR, com Simone Mo-
Irais, Isis de Oliveira e Lolita França na direção. Elas vão ter grande
trabalho e muitos aborrecimentos, mas tudo em beneficio da asso-
ciação. • Foi instalada, em sessão solene a Associação Brasileira'
de Locutores, cuja presidente é Raul Zanoni. Sobre o assunto a re-
vista abrirá outras páginas. *
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ATENÇÃO
Esta revista não usa o sis-
tema de Reembolso Postal

*

NOSSA CAPA
Publicando hoje a foto de Dalva

de Oliveira, queremos crer que es-
tam os satisfazendo a vontade de
milhares de leitores de nossa re-
vista. A "Rainha de Rádio" é uma
das estréias mais queridas des eu-
vintes de Srasil.

"'

¦. "V- ¦ '¦



w

Mi

y ,}M
'¦¦¦¦ ¦' 

"' 

.-.'¦¦ 
¦ 

'

- 'Nyw

'¦':-..::^sÊÊp'

.V.VwSjHSr $'

; ¦ 
. . 

' '¦.'

¦ 

;¦

\ *- .'i-v

-.! *

•< 
,¦ 'is '¦¦

t'ídí.<T<__iMM

estivei1 bom:
- -^~^-^^~^^^^-^^—^^^^^^i^mm^mmÊ*mmmÊH^Êmmmmmm^^mw^»mmmmmmmmmimmm*mmmmÊmmmmm

ee estiver' áoerití/* .
gera aro medfcamefltol

N A\ a^ÉJBfli 1^mr ^ bW.-...'- tmw^^y^y"¦.'.:¦ .":«<«_B B

VIT ' ' '^B

í^ ^rB/^Xmt--£" •^^WçÊÊMÊÊümm Wr
\ '''^^KÊmW '• ' N^&ÈÊIsJmM ^H

^•*-» V ¦'¦'¦''Jmf ^Mm Wm mm*.
1 il B. 1sjb___bb1 bW^H bh, ^ wPSIHVH

JS k\ / H e- fl0=31 W /, ' iL^Tk I>» fi k «ki iI^^B^^ CJfl B tmi\m\!_¦_____. Byn. Bw i ¦$_ ^fl fl
^^^^•Jsa ^BC ^.^^o^ ^k. f S'\ ¦__p___ET _^__p^^^Ba^.,^5v p^-1 ¦ ._L H^^BP2í S^^^^"^^^35U __!^___v ^k.f 0~JiVH

I BjT" ¦"  ~^m II I W á "I N H"^1 Vi K
I l»^^ral III T"Li ^^ ^^fil II l^^^i^l !¦ J;. i i^^S^V ^^^^^BBBBII^bbBbV^^^^H

^^H 
*» DAtStRfta.VJ-BiQOt JAHClHO" fl / N^ 

^*K^>. ^^^-y UBT ^

flfl trtOÚSTBiA SãÁSUf *B* fl J. --V-V1^» ^^Bi^^^

HEPATINAN.S.daPENHA
Contém: extratos hepáticos, anti-tóxicos e biligénicos ^ 

°*ycfo

INSTITUTO FARMAC0BIOL0GICO
Kaa da Estrela. 57 - Tcls. 28-7330 c 48-3455 - Caixa Postal 30M

End. Tcl. "Brazalina" — Rio da-JanoMK.



as

***s_8flfll BbBs-»

^Zj^jr ^^^^ —-¦. ^few
_F _^w wl ^^^^*^__- ^B

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^B

_^_^__^^^__B Br^ i^_#_^^_^

mmmm MT *^^ J^_^_fl __Rà^^B^fl 8__^W^k^_l ^^T mm^^ Mm^mmm\

¦I K_llil_l B I fl
^^^B ^^^2fl_^^m*^fl __FÍ#^^P*^^__'*_F _^_^_F

^^^^^^^_^^^n *^^mr^r^mm _^lJjH.* __fc. *MrÂmmmr

^BB_!^_l9—2179a^A___B_#r^_^à_/_l^_^F ¦
fl ^^H __^_^_^^flVL_L_^_BHr^^t *^^_^_P^^_^_I __^ ff

PÉROLA

SACO AZUL - CINTA ENCARNADA


