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Pudins e Gelatinas
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concorra aos valiosos prêmios distribuídos
pelas emissoras

RÁDIO TAMOIO DO RIO DE JANEIRO PRB-7 e ZYC-8 Diariamente às 7 horas
RADIO ,AMyalunoUc 

0ndas mcdias Freqüência 900 quilociclos

RADIO SAO PAULO —
CAPITAL — PRA-5 Dià-
riamente ás 6 horas da
tarde. Ondas ipédias
Freqüência 1 200 quilo-
ciclos.

RÁDIO FARROUPI-
LHA DE PORTO ALE-
GRE — PRH-2 Diária-
mente às t> da tarde
Ondas longas. Freqüèn*
cia 600 quilocíclos

RÁDIO TAMANDARÉ
DE RECIFE - ZYK-20
De 2 •* a 6d feira às
5.30 da tarde e aos sá-
bados às 5.45 da tarde.
Ondas médias. Freqüên-
cia 890 quilocíclos

através do programa 
"Clube Royal"que apresenta

diariamente as aventuras do famoso Capitão Atlas

Patrocínio da STANDARD BRANDS OF BRAZIL, INC - fabricantes do fermento

em Pó Koya/, usado e recomendado por três gerações de donas de casa;

das Gelatinas c Pudins Royal, as sobremesas deliciosas; c do Molho Saroma,

o tempero dos paladàres requintados.
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A bailarina exótica faz
sensacional revelação—
Ainda sem data marcada
o casamento — Luz dei

| Fuego continuará man-
tendo a sua colônia de
nudismo e se candidata-
rá à Câmara Federal,
pelo Partido Naturalista
Brasileiro — Sensação

nos meios artísticos!
MW^^^MWMV*i "V*V*u~o'V->j-xri_n_A.

Texto de ROBERTO ESPÍNDOLA

Eis a notícia sensacional. Luz dei
Fuego está apaixonada e pretende ca-
sar-se em breve, abandonando então
o teatro para dedicar-se à vida do lar!

E um enorme número de pessoas
que pensavam que ei a gostava de co-
bras, ficaram decepcionadas...

A bailarina existencialista, como
muitos sabem, pertence a uma famí-
lia de destaque nos meios sociais do
país. Seu nome verdadeiro é Dora Vi-
vacqua, sendo irmã do deputado Atí-
lio Vi vacqua. Seus ascendentes são
originários do Espírito Santo, local
onde nasceu. Aos quinze anos, deixou
sua família para viver sua própria

(Continua na página seguinte)
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Luz dei Fuego continua figurando nos espetáculos teatrais de nu
artístico. E afirma que não abandonará a sua colônia de nudismo,
depois do casamento. Pelo contrário: dali formará o seu Partido
Sr Naturalista Brasileiro, para fasê-la, — quem sabe? —

deputado federal!.9..
'í 
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vida. Lutou muito para conseguir
vencer. Estudou bailado, s anos maia

r Urde. quando Já se havia tornado bal-
latina, teve notícias do existencialis-
mo na Europa e das colônias de nu-
dis mo lá existentes. Leu bastante sô-
bre o assunto e achou que a idéia do
existencialismo estava certa. ResoM
veu então ser a precursora da idéia
no Brasil. Fundaria uma. colônia de
nudistas, e tinha quase certeza de
que sua façanha teria inúmeros adep-
tos. Tal não aconteceu. A policia não
permitiu que ela andasse nua, che-
gando, por duas vezes, a barrar sua
entrada no baile do Teatro Municipal.
Desde então tornou-se Luz dei Fuego
a mais discutida bailarina brasileira.
Quando o repórter a interrogou sobre
os motivos que a levaram a ser adep-
ta do nudismo, suas palavras foram
textuais: f

— Já Adão e Eva andavam nús.
Quando se nasce não se traz roupa*
sobre o corpo. As vestes são artifí-
cios dos quais os homens se valem pa-
ra encobrir coisas naturais. Ainda
mais no Brasil, um país tropical, on-
de o calor é intenso! As roupas che-
gam a fazer mal à saúde.

E antes mesmo que o repórter dis^
sesse alguma coisa, ela prosseguiu:

~- Infelizmente o Brasil ainda é um
país onde poucos compreendem o nu-

• dismo. Más é necessário que alguém
desperte o povo brasileiro para que
compreenda a natureza, assim como
Moisés despertou os Judeus para a li-
berdade. Quisera eu poder sair pas-
seando pela Avenida Rio Branco, com-
pletamente despida, numa linda ma-
nhã de sol. Tenho certeza que algum
dia o farei!

E Luz dei Fuego saiu correndo, pa-
ra entrar no palco do República, a
fim de fazer seu número de dança,
no qua! tenta seduzir um atleta que
sustenta no ar um peso de 120 quilos,
e como este resiste a sua faceirice, ela
se despe completamente, para que
asim êle possa ceder aos seus encan-
tos naturais.

Quando Luz dei Fuego volta para o

Já está à venda o

ÁLBUM DO
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N.° 3, de 1952
Mais fotografias
Mais cores!
Mais sensacional!

25 cruzeiros
em todo o

REVISTA DO RADtO
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qúe me corria todo o corpo. Algo in-
defínivel que nunca sentira antes; Aos
poucos, consolidamos nossa amizade.
doFizemos passeios Juntos, divertimo-
nos muito e pouco a pouco fomoa
notando que havíamos nascido um
para o outro. Foi quando aconteceu a
que ansiosamente eu esperava. Um
convite para a consolidação daquela
felicidade através do casamento. E
eu, naturalmente, aceitei!

~-E quando se dará o enlace?!
•--Nâo poderei determinar pois ain-

dá náo marcamos a data. Mas, se-
gundo espero, será antes do segundo
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A DECLARAÇÃO SENSACIONAL DO CASAMENTO, FIRMADAPELA PRÓPRIA LUZ DEL FUEGO: Aí está o documento que atestao próximo enlace matrimonial de Luz dei Fuego com o maestro
Eleazar de Careamo: 

^

o documento que reproduzimos acima. >

Luz dei Fuego é uma das per-*
sonagens mais famosas do
país. Sua correspondência é
fabulosa. Muitos sao os que
aplaudem a sua colônia de
nudismo. E milhares os que
a combatem. Agora, com a
notícia do seu próximo casa-
mento, a bailarina exótica f i-
cará ainda mais no cartaz!
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camarim está despida. Sem se fazer
de rogada, já sentada na poltrona da
penteadeira, ajeitando a maquilagem,
continua a falar:

Tenho uma grande notícia para
vocês! Nas próximas eleições preten-
do candidatar-me a deputada federal,
pelo Partido Naturalista Brasileiro.
Nas eleições passada tentei cândida-
tar-me, porém uma série de obstá-
cujos e, ainda, a falta de tempo,
(pois tinha que trabalhar no teatro e
no bailado) fizeram-me desistir da
idéia. Desta vez, porém, é diferente.
Já estou fazendo os preparativos com
bastante antecedência, para realizar
uma grande campanha, e tenho cer-
teza de que serei eleita. Mesmo por-
que vou abandonar o bailado e o tea-
tro para dedicar-me ao meu lar e ao
meu grande amor.

Abandonar o teatro e o bailado
para dedicar-se ao lar?!

I Luz dei Fuego percebeu que havia
falado demais. Tentou voltar atrás,
mas com um pouco de insistência
acabou confessando:

Eu não devia de dizer nada, mas
enfim, para que fazer segredo de ai-
go que me tornará muito feliz? Estou
apaixonada. Perdida e colegialmente
apaixonada pelo maestro Eleazar de
Carvalho e tenho quase certeza abso-
luta de que sou correspondida. Pre-
tendendo deixar, dentro em breve, a
vida artística para casar-me com êle
dedicando-me ao lar!

Como começou o romance?!
Como todos os outros. Numa ro-

da de amigos, fomos' apresentados.
Já nos conhecíamos, porém só de no-
me, e tão logo meus olhos fitaram os
dele, senti algo estranho, um calafrio
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semestre deste ano, ano que, estou
certa, será felicíssimo para mimI Nio
marca mos a data a inda porque êle é
um homem cheio de compromissos e
de pronto nào seria possível marcar
o casamento. Mandarei um convite
para vocês, e desde Já peco que fa-
çam uma reportagem sobre o assun-
to. Quero que todo o mundo veja que
me casei I

-— Depois do casamento pretende
deixar o nudismo?

— Em absoluto. Abandonarei sò-
mente o teatro e o bailado, para que
tenha tempo de dedicar-me mais ao
meu querido Eleazar de CarvalhoI
Êle 6 um homem inteligente e com-
preende perfeitamente o existencialís-
mo. Continuarei com minha colônia e
com o Partido Naturalista Brasileiro.

Luz dei Fuego lança um olhar ro-
mdntico para um retrato do maestro
Eleazar de Carvalho, que está pre-
gado com "durex" no espelho do ca-
marim, fita-o por alguns minutos e
parece que se transporta para o mun-
do dos sonhos.

O repórter ouviu tudo atentamente,
tomando todos os datos com o máxi-
mo de fidelidade. Pede ainda a Luz
dei Fuego que confirme suas decla-
rações por escrito. Ela não reluta,
pega um de seus cartões de visita e
confirma do próprio punho as decla-
rações que nos fizera. Depois saiu
como um relâmpago, para dançar o
frevo em outra cena da peça em que
atua.

Vamos agora aguardar o "casório".
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0 JUIZ CONSIDEROU QUE

Francisco
-^ Está na lembrança de to-

dos os leitores, por certo, a
agitada questão judicial en-

s tre Francisco Alves e sua es-
posa, da qual se acha sepa-
rado há muitos anos, d. Per-
pé.tua de Morais Alves. Nos
melados do ano que passou,d. Perpétua veio a público
para reclamar direitos do
popular cantor, alegando
que este fugira ao sustento
de dois filhos do casal, Tere-
za e Cristiano, ainda meno-
res. Francisco Alves, imedia-
tamente, contestou que as
crianças fossem seus filhos,
uma vez que êle estava se-
parado de dona Perpétua há
31 anos, um mês depois do
casamento.

Alves Nã

i
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Pai!
O caso foi parar na Justi-

ça: d. Perpétua reclamando
a paternidade dos jovens e
a conseqüente assistência
monetária por parte de
Francisco Alves. Sempre ne-
^-ando as argumentações de
d. Perpétua, o cantor cons-
tituiu advogado e apresen-
tou testemunhas de defesa.
O mesmo fêz a esposa que se
dizia prejudicada. O proces-so ganhou tratamento nor-
mal, agitado por vezes, com
as declarações públicas de
um e outro interessados.

Finalmente, no dia 22 de
janeiro passado, o juiz da 5.a
Vara de Família reuniu o

6 —

cantor e a esposa, proferin-do a sua sentença. O magis-
trado opinou favoravelmente
a Francisco Alves, tendo em
vista algumas tibiezas nas
argumentações de d. Perpé-
tua. Inclusive porque não se
fixara, precisamente, o local
de nascimento de Tereza e
Cristiano, os filhos.

•
Vencendo a primeira par-te da contenda, nem por isso

Francisco Alves livrou-se
completamente da acusação
de sua esposa. Dona, Perpé-
tua já recorreu à instância
superior da Justiça, apelan-
do da sentença proferida na
5.a Vara de Família. E o ca-
so continuará em foco.
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^^«^'iJ li9B

liS^ÉESmfMP^RMlVrria
íP^&^^^^JÍPÉMÍ^P^mlMteus
PS<í^®^w9iW^^^K'o|a«8*WMP
PffiliS^JM^^^^^^^co; somente
Brande quantidade de pedidos do In-

lf5M^0Wdé clubei e assoc
fpÍi||Pp^^!Osa^nda^a emissora,
3^4^^^^^ll®lP^^or*artfediona.' de
^ga.tisosj SlTCPWiaKl^stá^ ãò do

®nMI#'8ta^iK;P^oflramaçáo^|po%tfí-'
K^HlPm®%Wòsandoi^in^l ioémll
Kl!í^l^^l^6l Madapvg' m'úsicas 'Maios
|f.^UraniasJ|apresentados, o que Ifie
WMMP aplauso da grande maioria de

M%:í alguns dias e Eunice Fialho,
pj^relmhal^ canção mexicana, ar-
pfeexclusiva' da R0io Inc%lidôn-
^ci^||£stará ;2Rg^oltá£|ls'Uffii6: 'uWMõti-
gMwéatlsfaçJi^par^.os • ouvintes,
pois a aplaudida :ríntérprete sé tem re-Hlado coma utnaWdas mélftores *mr1*-
nero, graças à seleção das páginas

^gpPrèsentaWOs' máiftros José Vé|M
WMm-.da SUva e Moacir Portes fltiSo
gabalhando ativamente ipara 0 au-
ffl/È&o de repertório de Eunice Fia-
^MMOÃJ^aJgfêpTõdüt^r Elzin: Costa,prepara-se para novos e interessantes
mladros, no' programa ^^Wensagem
Musical do México, estrelado por Eu-mcefrFialhoM

BMIem • nás^rodas, radiofônicas!da ca-

pitai mineira, que RÔmulo JPais qúardeixarjfàs Associadas. Não.?ihá razã*o
para} isso, más ';|f-; verdade é. que os"venenos" estão utilizando, comolm|p
Macléraysk^no posto fchave nÒíjÍE^
parta mento ^'Artístico das rádios Gua-
raní e -Minelra^B^j illll Ira

Finalmente firmaram»Mòvo compro-
misso com a Inconfidência, até mar-
ço: Maria de Lourdes, Nadir Lima e
Sinésio Silva Ana Marta, atualmente
semfpontrato, estará, todavia, :de vol-ta ao lajfômfrôip da PRI-3, também no3.° •iriês ;do' anó..;>1||

IfiVTudo AzulVfjkp novo programa deauditório dà^ Inconfidência, ;"tr*nsm iti-
do aos sábados* a partir das 20,30 sooo comando de Aldair W. Pinto. Prê-mioa, brincadeiras, várias atrações euma parada de astros élestrêlas de
primeira grandeza.

As Associadas estão apresentando,agora, como principal atração de seus

programas;*^; "B^aí^^^hôro^^ÊÊerU
to I poíf||Jorge Azevedo, '^méifo^flüe.
por' alguns meses; estêvtffns ondavdâInconfidência. <Wm®

Fevereiro é um mês de festas; ;p&ra
o rádior montanhês.|fA^^ádioÍMineirâ^
á veterana emissora-da rua São Páui
Io, cometfiorarápfestivamente, maisum aniversário de ^fundação. ^Algunsartistas do Rio e dej São Paulo parti-ciparão das programações.

IjjValdomirq^LÔbcfc está' apresentaridot
com sucesso,^ na Inconfidência, J^às.-22,05 déjjftôdas as têrças-feirasMum
interessante programa sertanejo, irnui-
to bem cuidado e inteerssante para oi"
apreciadores do gênero.

"Chorando as^Mágoas'?;il-- cartaz
esc|po nor- Caio:^afeta^®CK>m&;>par-
ticipação musicais de Ofir Mendes^
Wc*xteiMCintra, está sendo irradiado
pelar Inconfidência, agora;? às quintas-feiras, às 22,05.
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TÕMMY D*RSEt

Chamado
Decididamente parece que essa»

temporadas de orquestras norte-ame-
ricanas aqui no Brasil... hão dão
certo! Primeiro foi o grupo dirigido
pelo 

'senhor Xavier Cugat, que veio,
ganhou dinheiro à bessa e voltou para
os Estados Unidos, dizendo horrores
da gente. Agora é o senhor Tornmy
Dorsey que aparece*no cartaz, acusa-
do pelo seu próprio empresário.

Qüe houve? yamos contar a histó-
ria:to senhor Vicente Mangionèj que
tratou da vinda da. orquestra ap Bra-
sil, ganhando, para tanto, boá por-
centagem, queixou-se à policia, idizen-
do que o maestro estadunidense des-
respeitara os contratos firmados en-
tre ambos, para uma série de exibi-

de Vigarista
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seus resanos
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ções no Rio, São Paulo, Recife, Blo
Horizonte e outras localidades brasi-
leiras.

Segundo o senhor Mangione, o mães-
tro Tommy Dorsey tomara conta dò
dinheiro, sem cumprir totalmente os
compromissos para os quais fora pa?
go. Êle e seus músicos. E cantores.
Na opinião do empresário, Tommy
seria um refinado... vigarista I Um
grande músico, sim, mas um péssi-
mo cumpridor de contratos, chegou a
frisar o mesmp senhor Mangione, que

V//.
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Xavier Cugat esteve no Brasil, fêz-se bonsinho e, lá fora, disse horrores de nossa

gente. Tommy Dorsey, porém, resolveu fazer o barulho aqui mesmo...

¦*
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estaria levando um prejuízo de
mil cruzeiros, inclusive, porque a oi>
questra deixara Recife e Belo Ho#|
zonte sem' trabalhar o estipulado hó^|
compromissos... muito embora tiyés^||
recebido dinheiro integral peltí mesinq||

Depois dessas declarações, Tornmy^
voltou para o Rio, preparando-sevpara
regressar aos Estados Unidos.: t^á|
já o seu* empresário nó Brasil, a est»
altura declarando publicamente suas
péssimas impressões a respeito do
maestro, pediu a intervenção dajqiiin-
ta junta da Justiça do Trabalhcf. Çpn-
tou sua história. -$í. quando Tom^f
Dorsey, irradiando simpatia e ^OJ
trando aos cariocas que havia apreii-
dido muitas de nossas músicas para
tocá-las nos Estados* Unidos, começou
a arrumar as, malas, teve a decepção
de receber um recado nada agradar
vel: a bagagem ficaria , aqui mesmo
no Rio, até que a contenda fòase jl*f|
gada nos tribunais. O maestro ain^|:
quis levar o trombone. Mas não PÔ3$
Ficou, tudinho, no Copacabana Pálace
Hotel.'

Aí Tommy Dorsey perdeu um pou-
co de serenidade. Disse que o Viga-
rista era o empresário. Pegou 6
avião, levou alguns dos seus músicos.
Antes passou pelo escritório do a(dyo||
gado Jorge Americano, deixahdo-|g
com poderes para resolver a "para-

da" judicial. Salientou aos reporte^
rés que não estava zangado com o
Brasil. P#lo contrário... principal-
mente porquê o senhor Vicente Man-
gione não era brasileiro. Este, pcí^|
sua vèz, entregou a defesa dos seus ,
interesses ao causídico Clovis Rámá-
lhêtè; advogado de quase todos os ár|
tistas cariocas. A polícia do segundo
distrito policial conversou com ò
maestro norte-americano, justificando
que seqüestrara sua bagagem por so-
licitação dos queixosos, via justiça do
trabalho. Tommy exibiu o seu sorri-
so; entrou no avião da "Braniff" e
28 horas depois chegava a Hollywood,
meio sem jeito para explicar a histó-
ria da ausência do seu trombonié,
roupas e outras coisas mais.

E o ^assunto continuva em debate»
já agora na argumentação dos ad-
vogados, na hora em que encerrava-
mos os trabalhos desta edição.
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QUANTOS RECEPTORES
EXISTEM NO MUNDO?

Ü

Está explicada a história do
nome do cachorrinho de estima-
?ão da atriz Zaquia Jorge, que«anta sensação «causou nos

(meios artísticos. O "lulú" cha-
I ma-se ... Antônio Maria» o

mesmo que distingue o produ-
tor da Tupi. Zaquia acabou ex-

; plicando que o nome se prende
a uma homenagem à alguém de

(sua família... que tem o mes-
limo nome do radialista pernam-

bucano. Antônio Maria prefe-riu» naturalmente, a coinci-
dência!...

Mais tarde, quando se quiser elassf-
ficar o século XX, sem esforço o hi»-
toriador do futuro há de dizer que foi
o século do rádio. Do rádio que é a
maior diversão de nossos dias. Maior e
a mais divulgada. Senão, vejamos
uma relação dos países pelo número
de receptores que posrfuiam em 1950:

1 — Estados Unidos — 61.935.550.
2 — Grã-Bretanha — 12.017.510. 3 —
Alemanha — 10.346.373. 4 — U.R.S.S.8.000.000. 5 — França — 6.377.193.
6 — Japão — 7.592.625. 7 -- Cana-
dá — 3 192.370. 8 — Itália — 2.204.580.

— Techo-Eslováquia — 2.280.017.
10 — Suécia — 2.069.094. 11— Aus-trália — 1.832.816. 12 — Holanda —
1.913.454. 13 — Argentina — 1.704.893.14 — Brasil — 1.600.000. 15 — Bélgi-ca — 1.276.645. 16 — Áustria -* ....1.200.054. 17 — Dinamarca — 1.177.608.18 — Polônia — 1.054.604. 19 — Sui-
ça — 989.539. — 20 — Ucrânia —
900.00. 21 — México — 849.480. 22 —
Cuba — .700.000. 23 — China — ....850.000. 24 — Noruega — 700.00. 25Filândia — 629.907. 26 — Espanha557.794. 2Ts — Chile — 550.000. 28— Hungria — 525.000. 29 — África do
__ f

*'»*» m «^o«»<» ..xkw**.'» mm m **m*r**'i*w m^^^mm^mw^^

CABO
ELE1TORÜL...

O cabo-eleitoral de Mary
Gonçalves no concurso da "Rai-
nha do Rádio", é nada menos
que a famosa artista italiana,
Rosa Parisi, que os técnicos con-
sideram uma das jovens mais
bonitas do planeta!...

"— "m — "»**»'» »t*»>W*»X*-i,ww— — —^ ¦— -—'¦"—¦-—- -—' • ^ w ¦» w^w^^ww^^w mm mm mm mm mm-mB^B'W0 mm mm +¦ • m w^VISITAS À REDAÇÃO
A REVISTA DO RÁDIO foi honrada, dias atrás, com vi-sitas as mais ilustres. Primeiro foram os senhores Oenival

Rabelo e Manoel Vasconcelos, diretores da revista "Publi-
cidade e Negócios" e conhecidos técnicos de assuntos publi-citàrios, que vieram às nossas instalações, trazendo o senhorPessoa, um dos diretores da Rádio Iracema do Ceará. Depois
foi o presidente da Associação Brasileira de Rádio, Manoel
Barcelos, que desejou conhecer a redação, administração eoficinas desta revista. Todos levaram magnífica impressão,
mostrando-se bem impressionados com os trabalhos queantecedem a publicação da REVISTA DO RADIO e demais
publicações desta Editora.

Sul — 497.428. 30 — Colômbia — ...
450.000. 31 — Nova Zelândia — ....
434.014. 32 — Coréia — 374.000. 33 —
Portugal — 187.385. 34 — Uruguai —
300.000. 35 — índia — 300.000. 36 —
Iugoslávia — 260.000. 37 — Eire (Ir-
landa) — 273.824. 38 — Turquia —
232.475. 39 — Romênia — 226.000. 40 —
Bulgária — 205.000. 41 — Egito —
183.000. 42 — Venezuela — 175.000. «43

Argélia — 163.877. 44 — Biolorússia86.000. 46 — Peru — 150.000. 46 —
Bolívia — 150.000. 47—- Hawai —
140.000. 48 — Grécia — 120.000. 49 —
Porto Rico — 128.000. 50 — Israel —
104.400. 51 — Indonésia — 101.168. 52Marrocos Francês — 100.975. 53 — ¦
Paquistão — 75.000. 54 — Paraguai —
80.000. 55 — Letônia — 50.000. 56 —
Iran — 60.000. 57 — Panamá — ..
47.000. 58 «— Tunísia — 44.869. 59 —
Luxemburgo — 48.944. 60 — Iraque45.000. 61 — Islândia — 41.000. 62Singapura e Malaia — 38.604. 63 —
Estônia — 35.000. 64 — Letuânia —
32.600. 65 — Albânia — 40.025. 66 —
Filipinas — 35.000. 67. Sião — 36.000.
68 — Equador — 35.000. 69 — Costa
Rica — 32.000. 70 — República Do-
minicana — 29.808. 71 — Guatemala29.798. 72 —Líbano — 31.000. 73Hong Kong — 30.610. 74 — Síria —
30.000. 75 —Malta — 28.500. 76 —
Ceiláo — 23.000. 77 — Honduras —
20.000. 78 — Líbia — 27.000. 79 —
Indo-China — 18.000. 80 — Trinidad
e Tobago — 18.000. 81 — índias Oc.
Holandesas — 16.500. — 82 — El Sal-
vador — 16.000. 83— Rodésia do Sul15.000. 84 — Marrocos Espanhol —
15.000. 85 — Kénia — 12.000. 86 —
Congo Belga — 12.000. 87 — Tânger12.000. 88 — Burma — 12.000. 89Jamaica— 12.000. 90 — Mônaco —
11.000. 91 — Ilhas Canárias — 11.000.
92 — Nigéria — 10.000. 93 — Arábia10.000. 94 —Nicarágua — 10.000.
95 — Costa do Ouro — 9.000. 96 —
Moçambique — 9.000. 97 — Eritréia

V- 9.000. 98 — Angola — 8.000. 89 —
Etiópia — 8.000. 100 — Chipre —
7.000^ 101 — Guiana Inglesa — 6.500.
102 — Afganistâo — 6.500. 103 — Ilha
da Madeira — 5.500. 104 — Bermu-
das — 6.000. 105 — Ilhas Maurícias¦— 5.000. 106 — Barbados — 5.000.
107 — Dakar — 4.500. 108 — Haiti —
4.0001. 109 — Curaçau — 4.000. 110 —
Gibraltar — 2.400. 111 — Bahamas —
2.250. 112 — Martinica — 2.250. 113Surinam — 2.200. 114 — N. Cale-dônia — 2.150. 115 — Serra Leoa —
1.850. 116 — Ilhas Fije — 1.700. 117Tanganica — 1.200. 118 — Hung. In-
pi!T.a8 — 120°- 119 — Libéria — 1.200rádios.
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NO LADO DIREITO O
DOHEBER...GORAÇAO

Os médicos radiologistas fize-
ram, há dias, uma descoberta
sensacional: o coração do Hé-
ber de Bòscoli não mora no lado
esquerdo do peito, como o de tô-
da a gente;. Houve uma confe-
rência médica) o diabo, para a
verificação do fenômeno. Nada
de mais. Héber pode ter o co-
ração onde quiser» posto queisso hão lhe afeta a saúde. Nem
nada... Só que a Yara Salles
não pode morar no seu lado es-
querdo!...
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SATURNO EM
>Hà tempo, a polícia acabou

com as "consultas" do pro-fessor Bey, um advinho queentusiasmou ouvintes e "ha-
bitués" da Rádio Nacional.
O argumento foi mesmo
aquele de sempre: crime de
charlatanice. O professorBey livrou-se da confissão,
depois de umas indefetíveis
dores de cabeça. Agora a"justa" foi perturbar outro"astro", o professor Saturno,
que adivinhava o*presente, o
passado e o futuro das mi-
vintes constantes da Rádio
Tamoio.

A policia não gostou da-

'ECLIPSE"...
quela história do professor
cobrar 200 cruzeiros por con-
salta e outros mil aos que ti-
vessem mais pressa. E íêz o
serviço. Saturno entrou em
eclipse, protestou... e vai
ganhar a questão, na certa,
igual ao seu colega, Bey.;

«»M^^^W^^^^^^W^^WWV^<^^VMWVM^
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A maior potência sonora, no
Brasil —e na América do Sul!— é a de 50 quilowatts, a mes-
ma da Nacional, Tupi, Mayrink,
etc. A PRG-3, entretanto, anun-
cia que em breve montará o seu
transmissor de potência em dô-
bro, isto é, 100 quilowatts. Para
variar, entretanto, nos Estados
Unidos cuida-se dos últimos de-
talhes para o funcionamento de
uma emissora de... 200: quilo-watts. E ainda dizem que o rá-
dio vai perder para a televisão!

•
A Rádio Jornal do Brasil vai

lançar-se ne terreno das repor-

REVISTA DO RADIO

O telefone tocou várias vezes. Qv
secretário recebeu vários recados.
Depois falou com Adelaide Chiozzo;
Graciosa como sempre, Adelaide pe-
diu um favor. Um obséquio que náo
lhe poderíamos negar, naturalmente.
Bem, haviam anunciado que a cego-
nha chegaria à sua casa, premiando-a
e ao Carlos Matos com um herdeiro)
ardentemente desejado. O diabo .6 que/t
a Cegonha . não lhes mandara aviso.]
Nem esperanças. Adelaide ficou sur-
presa. E pediu que a REVISTA DO
RADIO informasse aos seus fans que
não seria ainda desta vez a chegada
do herdeiro querido .a O mesmo que
virá um dia. Mas, que ainda nâo
mandou dizer quando...

A

N.

¦ê'',A , .A policia não foi na "onda"...
Dizem que o nas ; ganhassem qualquer coiaa de

Brasil possui um registro.
dos maiores to-
tais de emissoras
radiofônicas. Pos-
suimoa estações,
àa dezenas, em
todos os Estados
da União. Ofi-
ciai mente o nú-
mero 6 grande.

Seria ainda
maior se as emis-
soras clandeati-

Lá em Belo Ho-
rizonte, por exem-
pio, a polícia re-
aolveu acabar

Com uma "pê-
erre" que anda-
va atormentando
os diretores das
outras estações.

A potência da
emissora era

respeitável, en-
trando na fre-
qüência alheia

com üma impe-
tuosidade inçon-
trolável. .

A polícia estu-
dou. fôz investi-
gações e acabou
detendo o senhor

. i, wf ¦'

H6I Io Campos,
proprietário de

radiofônica de aa
tirar o chapéu.

A emissora fun-
cionava no apar-
tamento número
9 da rua Pirati-
ninga, 75.

Dizem que seus
aparelhamentos
representam o

maior valor, dos
até hoje captura-

uma aparelhagem doa pela polícia.

¦

;Í
Notícias

tiagens radiofônicas. Para tan-
to já conseguiu a autorização
para Instalar ixm transmissor
de 250 watts, em freqüência mo-
dulada. Sua equipe de reporta-
gens trabalhará, nas ruas, em"camionette" vòlaílte.

Ainda este mês a Rádio Mauá
deverá inaugurar seus novos es-
túdios e auditório, este com a
capacidade para duzentos assis-
tentes.

* 
':

Aloísio Silva Araújo vai fll-mar as aventuras do seu "Re-
cruta 23". As filmagens prova-

I1•BÇ'7 "

velriiente começarão logo depois
do carnaval.

t aa' Pm,
Também José Mauro aderiu à

televisão. Êle escreverá, em bre-
ve, um programa para o vídeo
carioca.

•
Elvlra Paga escreveu, mesmo,

um livro que é quase uma biò-
grafia. Trata-se de "Vida e
Morte?\ A/ primeira leitura dos
originais foi realizada, há dias,
na sua residência, em S. Paulo,.

Myriam Moema, . artista da
Televisão Tupi, será a "estrela*
de um filme nacional "Com Sa-
orifício da Própria Vida", da
Marabá. O galã será o mesmo
de "O Comprador de Fazenda",
isto é, Hélio Souto.
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Aí está Maria Vidal, em duas atitudes, fazendo drama é humorismo.Nesta reportagem de Ricardo Galeno, a artista da Mayrink Iasinteressantes revelações sobre a sua vidam^yi::y:mym
IIÍI ¦' 77t7_^_i____ 

''' '7x7' '-.:;' '¦. ¦¦¦¦¦. 7 '/'',- ¦' , -7-!.. '"''',

¦m- ' -

"" 
Jb* 

'' '-"í,*^ *"<*¦¦•-.-' '" -!.*W-*«-'1'-u-"' . .. a*-"KSKSttSSBB:.. L^JCÉN '; x'-._'_:
Ir "*»«C Ht>^>

Maria Vidal queria ter professora
secundária e não rádio-atriz. Tanto
assim que estudou durante três anot
e tudo fêz para concluir o curto. O
destino, porém, deu as caras mais ce-
do do que ela esperava e um belo dia,
a candidata a uma cadeira de Clên-
cias Físicas e Naturais, candidatou-se
a um papel de "lavadeira", numa no-
vela que a "Record" mandava para o
ar há coisa de uns anos atrás, em
São Paulo.

--Sim, meu caro. Meu sonho era
ser professora! Quis a vida, ou o des-
tino* que eu desistisse da idéia e hoje
sou isto que o amigo vf, uma come-
diante, dizem, de recursos...

De muitos recursos, Maria Vidal!
Bondade sua. 7
A pura expressão da verdade..;

Obrigada. **
Então, a querida amiga sonhava

com o Magistério, não?
E como sonhava!... Desde me-

nina que a minha mania era a de
brincar de professora...,
— E tinha muitos alunos?

-*- Alunas, principalmente E tô-
das obedientes, pois sempre fui mui-
to levada e entendia que professora
merecia muito respeito e para fazer-
me respeitar, deitava o "coro" em
quem não acatasse minhas lições, que
não chegavam a ser lições, mas or-
dens absurdas... m

Coisa de criança...
Evidentemente... Já mocinha, e

sempre com a mania de um dia po-der dominar uma classe inteira de
alunos de verdade, peguei a estudar
com fé a ver se concluía meu curso
o mais depressa possível, tão ansiosa
estava para começar, p destino, pó-

í3r*^tor
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rém, não quis e, por força de circuns-
tância, fui "obrigada a trabalhar e
num trabalho que estivesse à altura
das coisas que eu tinha possibilidade
de fazer. 

'¦¦, ,

— Quem teve a idéia do Rádio?
— Um amigo meu, ou melhor, um

amigo da minha familia. Além de
brincar de professora, eu também
brincava de artista e, para tal, im-
provisava um palco, que podia ser
numa simples varanda ou mesmo no
tanque de lavar roupa, imagine. Uma
vez improvisado e com a platéia aten-
ta, eu me danava om fazer macaqui-
ces, conseguindo com elas despertar
gostosas gargalhadas do meu públi-
co. Esse amigo, que por diversas vê-
zes assistiu a esses meus constantes
excessos, foi quem teve a Idéia, ao sa-
ber que eu estava precisando de tra-
toa lho, de apontar-me o caminho do
Rádio.

Na pele de *'Zuzú"* a incon-
quistável, Maria Vidal não dá"bola" para o Mário Costa,

seu eterno enamorado
radiofônico.;.

* —- E encontrou facilidades?
X-- Facilidades/ não. Dei "duro''|fi

princípio e encontrei sérios obstácul<
uma vez que jamais havia enfrenta
um microfone e, pára falar a vOrda
de, não tinha experiência nenhui
dessa coisa que se chama representai

-- Mas -acabiOu ficando, não í
/¦— .-Felizmente,- sim. :ÀprOvael|||lg
teste 

'que. 
fiz, fui- imediatamento-^i^

tratada, sofrendo depois, é claro, pe
Ias razões há pouco mencionadas, umi
série de vexames, por culpa única i
exclusivamente da minha falta de ea
periência, etc. etc.

E durante quanto tempo você 
'irM 

M
balhou no rádio bandeirante? ^

Quase todo o tempo que tenho'
Rádio/..
y~H- E por que .trocou o rádio paulisl
pelo carioca?

Simplesmente porque encontrei
um amigo que se chama G liberte
Martins e resolvi colaborar com êle.

¦• < ^" E está arrependida? • ¦ /'¦¦: \'.1$§&t/.
— De forma alguma. Ao làdbífdoj

Gilberto Martins eu trabalho até na
Rádio da Coréia... ' .',

--Tão bom é êle assim? # ] , *
¦' ~ Tão amigo e Justiceiro, dirá me
lhor... Gilberto Martins não só pr
tigia o artista, míma-o, sabendo-o 'ár-?
tista de fato, é claro.

y — Quer dizer que se êle hão-exi^|
tis se, teria que ser inventado, não?."¦— 

E com urgênciaI Amigo do ar-
tista' está alj. • E que\ capacidade:;;^».
trabalho] 
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^^mmÉÊ flk — Realmente Já ouvimos dizer quo
fl! ° 80u d're*or * assim uma espécie ;d8»
II dínamo em constante funcionamento...
II ~ Chova ou faça sol...
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Maria Vidal é intérprete
de mil e um papéis. Vive
a "Maria Escandalosa",
alardeante, do "Ritmo e
Alegria"; a babá humana
e comovente das novelas;
a "Zuzú, inconquistável"

do "Jardim dos Na-
morados"
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Outros dòs seus desem|l
penhos: uma das três *
solteironas do "Risos e
Melodias" e, ainda, a es-
fusiante personagem-títíii^
lo da "Pensão de Dona
Emi lia". Ela sonhou com
o magistério. Mas o rádio
estava no seu caminho.
Agora ela ensina como f a-
zer rir a milhares e mi-

lhares de ouvintes!...
;\v-s:i-»." . .
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SEGUNDA-FEIRA: —- Tadinho do Barnabé! Quase o matei,
hoje, sem querer. No instante em que eu descia do carro, Barnabé cor-
reu ao meu encontro, alegremente, repetindo um velho costuma. Nio

,• i o vi e pisei-o, forte. O pobrezinho ganiu de dor. Seus dentes resvalaram
\ no meu pé... e o resultado foi socorro para dois. Felizmente, porém, não

houve gravidade e o Barnabé, amanhã ou depois, estará correndo, como
sempre, imponente na sua colejra nova, na praia do Lema.

TERÇA-FEIRA: — Eu tenho cada uma! Ainda hoje pedi à minha
vizinha que me deixasse cortar os cabelos da Valdete, sua filha e uma
das minhas maiores fans. Lindinha, nos seus doze anos, Valdete é um
amor. Bem, parece que de cabeleireira não tenho nada. Fiz um "corte"
horrível, mas tão horrível, que vou levá-la, amanhã, bom cedo, ao mau
cabelereiro. Acho, melhor, mesmo, continuar como cantoraI...

ív

¦ !xx'.

ti
\ >

QUARTA-FEIRA: — Está mesmo decidido: vou descançar no
carnaval. Não é brincadeira essa luta de rádio, cinema, "shows", etc,
durante o resto do ano. Rouba as últimas energias da gente. E, muito
embora eu adore o Reinado de Momo, vou para Teresópolis nos quatro
dias de carnaval, pensar no repertório de Junho... E até ao outro car-
Havaí, lá em 1953! -• x

QUINTA-FEIRA: — Na correspondência de hoje, encontrei uma
velha pergunta, sempre curiosa a pitoresca: se eu moro no Lema porque
adoro a Marinha! Entre outras coisas, também é por liso. Continuo no
coração dos marujos e eles no meu. Nada me agrada tanto quanto a cor-
respondência desses bravos rapazes que me enviam notícias, pastais,
etc, de onde se encontram, a serviço da nossa brava Marinha. Tenho,
mesmo, uma coleção de postais de quase todo o mundo, fornecidos pelos
marinheiros do Brasil. Uma coleção deliciosa, cheia de ternura a since-
ridade.

SEXTA-FEIRA: — O Chacrinha telefonou-me, hoje, dizendo que
sua esposa, dona Florinda, está aprontando um bolo sensacional, para
me oferecer de presente. Isto, naturalmente, depois que êle leu aquela
minha reclamação do "diário" anterior. O Chacrinha garantiu-me qua
o\bôlo tem três metros de altura. Esse Chacrinha é mesmo exagerado!...

•

SARADO: — A gente anda pela cidade e fica assim meio ator-
doada com a vibração carnavalesca das vitrines, os discos gritando nas
eletrolas das lojas especializadas, o desabafo prestes a explodir do mundo
de trabalhadores que sofre e luta e espera o carnaval para o desafogo.
E' muito bom, tudo isso. O povo procura, nas músicas que gravamos, o
motivo exato para a vasão dos seus sentimentos. E por isso é que, no
carnaval, quase sempre a melodia lamentosa ganhe prestígio. Ou então
as sátiras humorísticas ás coisas sérias. E' uma grande verdade. No
meu próximo repertório carnavalesco cuidarei bem desse assunto, tle é
tremendamente importante.

DOMINGO: — Muita gente pensa que o artista de rádio possui
contas fabulosas nos Bancos. Ou que se permitem uma vida de rei. A
história não é bem assim. O artista defende o seu, guarda alguma coisa
para o futuro... mas é obrigado a gastar quase tudo. Por causa da sua
representação, vestiário, etc. «lá mo entenderam? Tudo isto quar dizer
que, muito embora as afirmações em contrário, não estou milionária.
Antes estivasse, antes. Mesmo assim, a vida é muito boa para ser vi-
vida, vocês nio acham? E até terça-feira, se Deus quiser!

— 14 —
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Muitos pensam que sou brasllei-
ro. Náo, eu nasci, mesmo, lá em
Portugal. Vim para o Rio bem pe-
quenino... daí o ser brasileiro da
coração. Aniversário? 28 da no-
vembro. Ano? 1919. Comecei no
rádio ainda de calças curtas can-
tando na antiga Rádio Educadora
Atuei, depoia, em diversas outras
estações, até ingressar na Rádio
Nacional, onde permaneço há qua-
se oito* anos. Sou casado, tenho
uma filhinha e... será que vocês
ainda náo descobriram meu nome?
As iniciais são: A. F. Se não
acertarem, veja ma resposta na
página 50.

P r ó v e
o delicioso
blscj^fio
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Sdíátíi
A VENDA EM TODA

— PARTE —

ESPETACULAR!

0 ÁLBUM DO RÁDIO
N.° 3, DE 1952

é ainda melhor queos anteriores!
25 cruzeiros em todo o Brasil

COMPRE JA!
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A maior fábrica

de móveis de

FERRO BATIDO
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Zagarodny & Perroni Ltda.
114/6 Rua do Catete

> PEÇAM CATÁLOGOS
114/6 —Tel. 25-0252

Rio de Janeiro
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Depois de cantar muito tempo nos
microfones, cassinos e "boltes" Alva-
renga, o calmo companheiro de Ran-
chinho, resolveu estabelecer-se e, co-
mo artista, fazer bons negócios. Pen-
sou longamente em comprar um sítio
e viver como Benedito Lacerda "da
exploração da galinha pelo homem..."
Imediatamente mudou de opinião por-
que-para vender ovos é preciso criar
galinhas e para criar galinhas muita
gente acaba criando calos... Depois
resolveu montar uma empresa de lo-
tações, mas, para tratar de automó-
veis é precteo entender de mecânica
e de mecânica, a única coisa que Al-
varenga sabe é que se escreve com M!
t Estava procurando uma ocupação
para seu "pé de meia" quando sur-
giram vários negócios a tratar no In-
terior. Partiu então para uma excur-
são por vários lugares do Interior do
Brasil e, quando regressou, mesmo
com toda a atividade da dupla, (por-
que Alvarenga é quem controla Ran-
chinho), teve tempo de continuar pen-
sando no seu negócio e acabou fun-
dando uma "boite".

Sim, uma "boite", em plena Copa-
cabana, lá no Posto Seis, onde as mo-
ças sentem muito calor e os rapazes
tanto frio que chegam a consumir o
maior estoque de "wiskey" da re-
gião! Se bem pensou na organização
de seu negócio, melhor o fêz e, depois
de alguns dias às voltas com os de-

apartamentos da Prefeitura, Alvaren-
ga pôde apresentar seu "Ranchinho
do Alvarenga".

Para montar sua "boite" precisava
de uma casa e a casa que êle encon-
trou foi uma da rua Joaquim Nabu-
co 11, onde de pronto acorreu toda
a granfinagem da zona. Copacabana
tinha uma casa alegre para passar
a noite, beber seu "wiskey" e ouvir

— 16 —

as piadas da dupla caipira que faz
muita gente rir.

Inaugurada a 'boite", além dos fre-
qüentadores habituais dessas casas de
espetáculo, começaram a aparecer
também os artistas. Linda Batista,
Dorival Çaymmi. Uma turma, das
mais alegres e barulhentas, começou
a freqüentar o "Ranchinho". A, "boi-
te" não teve mais hora de fechar e
muitas vezes a turma ficava lá assis-
tindo ao nascer do sol na zona sul,
bebendo "wiskey", contando anedotas
e ouvindo o que Ranchinho contava
por conta do espírito ingerido... .

varenga
Certo dia, porém, a Light, que vivia

bisbilhotando a vida de todos os con-
sumidores, resolveu cortar a luz da
"boite" de Alvarenga e tudo ficou àa
escuras. Naquela noite não houve
quem usasse o "Ranchinho do Alva-
renga" sem muita vela e muito pouco
"wiskey" para não haver possibilida-
de de incêndio...

Foi asim que Alvarenga descobriu
.que o negócio de vender bebida e reu-
nir gente em sua "boite" era muito
melhor do que cantar acompanhado do
Ranchinho que, apesar de seu velho
companheiro, não é muito constante
no trabalho. Nessa ocasião aparece-
ram dois novos contratos: O da Tupi
que estava bem melhorado e da Te-
levisão que queria apresentar os "mi-
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Ã entrada do seu "Ranchinho", Alvarenga faz pose para o foto-
grafo, já parecendo um abastado comerciante desta praça. Lá em

cima, êle e Ranchinho divertem o público
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honárlós do riso". Alvarenga, apesardo lucro obtido no seu- ^Ranchinho"
não desprezou ó outro Ranchinho (ocompanheiro) é continuou atuando naTupi, e na Televisão. E' verdade queo Ranchinho nem sempre era o seucompanheiraj de atuações mas, assimmesmo, continuou trabalhando.

xXX _ Com à chegada do príncipe AliKhan, o "Ranchinho do Alvarenga"melhorou muito,, pois o ex-marido deRita todas as noites acorria a "noite"
do conhecido caipira de Rádio parapassar seus momentos divertidos.

Foi aí que o "Ranchinho" tomou as-pecto de luxo, porque os elegantesque queriam ver o príncipe e mostraroue tinham bom gosto, acabavamPreferindo a "boite" da rua JoaquimNabuco.
Durante a época em que ficou noR»o, Ali Khan nâo perdeu uma sénoite a convivência do "Ranchinho

do Alvarenga" e, ao deixar o Rio, ru-mo a Buenos Aires, escreveu um bi-lhete de despedida a Afvarenga elo-giando o seu senso de artista e donode "boites". Esse bilhete do prínci-pe, Alvarenga guarda com o maiorcarinho e, sempre que encontra umamigo ou um Jornalista se apressa emmostrá-lo.
Deixando o Rio, Ali Khan porémdeixou uma das maiores freqüências

no negócio de Alvarenga que, de umasimples casa de família na rua Joa-
quim Nabuco 11, passou a ser um ver-dadeiro "Ranchinho" muito conforta-vel e decorado por um artista moder-no mas de grande talento e populari-dade na cidade maravilhosa, o pintorOrtega que procurou dar ao ambiente
um sentido puramente modernista,
inspirado nas anedotas e nas descri-
ções doa dois caipiras que tanto etão destacado sucesso alcançaram noRio: Alvarenga e Ranchinho.

Quem, no Posto Seis, caminhar pelarua Joaquim Nabuco, ao longe verá
a placa da "bcite" berrando um con- jvite em gás.neon chamando os que
passam para penetrar no "Ranchinho
do Alvarenga", ; um Ranchinho que,desde o início de sua carreira, ainda
não deixou um só dia de funcionar,
numa demonstração bem diversa da
daquele outro Ranchinho (o artista...)
que também é popular, mas nem sem-
pre está disposto a cantar e contar
anedotas todos os dias...

Alvarenga, quando não estáno rádio ou na televisão,
corre para o seu "Ranchi-
nho" e i2im) as honras da ca-sa. Ei-lo, na gravura ao la-do, junto com uma fadista
e o casal César Ladeira. Nocentro, o violinista Fafá Le-mos "sapeca" um ckorinho

para Ali Khan
1
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ODETE AMARAL

Como não? Quem é que vai
perder uma oportunidade des-
sas de ficar mais conhecido do
seu público? O público é quem
manda e eu não o contrario.

m
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ARNALDO AMARAL
•

Não, porque é demasiada-
mente trabalhoso. No rádio hâ
o "script", no palco o "ponto",
no cinema "a repetição de ce-
na". TV e tudo isto e mais.
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LINDA BATISTA

Já trabalhei è gostei. Mas,
vou gostar muito mais quando
a Nacional instalar sua estação
de televisão, porque vai ser me-
lhor e maior... Vai, sim!
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DICK FARNEY

Sim. E' pena que ainda não
esteja muito divulgada. Prefiro
esperar pela televisão em cores,
que vai ser uma revolução, on-
^e pretendo estar na época.
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A Pergunta da Semana

Você gostaria
de trabalhar
na televisão?

s y;';
BOB NELSON

Como artista, procuro sempre
progredir e sendo a televisão
um passo mais adiantado do
rádio, eu gostaria de acompa-
nhar este progresso, é natural...
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MARILENA ALVES
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Sim e por que não? Com a ex-
periência de palco que tenho,
me sentiria perfeitamente à
vontade. E posso adiantar quèmuito breye estarei na TV.
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RAULBRUNINI

Sem dúvida, a televisão, e jáuma realidade e não podemosdesconhecer sua importância.
Aliás, já tenho meus planos fei-
tos para um grande programa...
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MILITA MEIRELES

Para quem já trabalhou em
cinema, palco, discos e rádio, a
televisão é a seqüência lógica e
normal de uma carreira. E o
Trio Meireles vai aderir.
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MONTES!
OFERECIDO AO PÚBLI-
CO PELA "CÊDOFEITA"

¦X<

^p-T^ SSSU't.'mSJBVtí'J^

apt. 604. uma bicicleta completamente equipada

l^flÉ

A "Cêdofeita", a menor sapa-
taria do Rio e a que mais caro
vende... continua apresentan-
lo semanalmente ao microfo-
ne do Rádio Clube do Brasil um
dos mais sensacionais concur-
sos Já realizados no rádio brasi-
leiro. Todas as quartas-feiras,
às 20,30 horas, Aérton Perlin-
geiro, o "animador milionário",
distribui por ordem da Cedo-
feita", milhares e milhares de
cruzeiros, isto é, "Dinheiro aos
montes!" —* Úma verdadeira
multidão superlota, nesses^ dias,
o grande auditório da Pioneira
do Ar, afim de receber na ho-
rinha, dezenas de prêmios em
dinheiro e ainda passar mo-
mentos agradabilíssimos propor-
cionados pela "Cêdofeita". Bas-
ta dizer que a sapataria das ele-
gantes cariocas além de um
magnífico programa, faz quês-
tão de sortear vários prêmios.

Na última quarta-feira de ca-
da mês há então o grande sor->
teio "Cêdofeita" no qual o pri-
meiro contemplado recebe uma
máquina de costura SERVA com
motor e o segundo contempla-
do, uma bicicleta inteiramente
equipada. A entrega dos prê-
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mios é feita na primeira quar-
ta-íeira de cada mês na pr^-
sença de centenas de concor-

jrentes que assim podem teste-
münhar a lisura de todos os
concursos instituídos pela "me-
nor sapataria do Rio e a que
mais caro vende".

/'¦ í--I'--''\ X. x.y x.-' •. x x , xM! -í 
';''•' ¦•*'*.•'•: EiEE

Os cupões numerados que dão
direito a entrada grátis no au-
ditório do^Rádio Clube, são" dis-
tribuidos também gratuitameri-
te a todos aqueles que compra-
rem seus sapatos na "Cêdoíeí-
ta" e valem para todos os Bor-
teios do mês seguinte ao da
compra.

Ouçam todas as quartas:fei-
ras às 20,30 horas o prògraih^"Dinheiro aos montes" no Rá-
dio Clube do Brasil e ao com-
prarem seu calçacjo na "Cedo-
feita", exijam o cupão nume-
rado.

XX

MONTeS VSmSS^JT* ° oritfnal P™«nma DINHEIRO AOSMONTES irradiado todas as quartas-feiras pelo Rádio Clube doBrasil, por ordem da CÊDOFEITA. a menor sapataria do Mma^«T^ZÍ^Al^f™^ «ostra aos n^oslettòreaum aspecto do auditório da PRA-3, durante o programa
SS • ¦* *'*'
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Zé e Zilda Sairam da
WSm

O 7/casaf da Harmo-
nia/# vai cantar, ago-

ra, em São Paulo
^^^ .^W>^*r»^S^i*^«^^^«

Texto de CASPARY x
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I Rádio Tupi

Zé e Zilda qui-
zeram um au-
mento de sa-
lários na Rá-
dio Tupi. Não
conseguiram..

Arrumaram as
malas e foram
tentar melhor
sorte em São
Paulo. Mesmo

atuando èm
São Paulo eles
garantem que
não deixarão o
Rio, fazendo
temporadas lá
e cá, simulta-

neamente

A princípio era apenas Zé Gonçal-
ves, o compositor "Zé oom Fome?'
que o público aplaudia e cujas mú-
sicas carnavalescas faziam sucesso.
Depois veio o horror ao nome que
usava rios meios das escolas de sam-
ba e dos compositores dos morros e
assim surgiu o sr. José Gonçalves,
compositor acreditado nesta praça...
Um dia, porém, Cupido resolveu olhar
mais de perto o coração de Zé Gon-
çalves e então surgiu o namoro com:
Zilda. Estava feito o enredo e Zé
Gonçalves não sossegou enquanto não
se tornou marido da artista, mocinha,
tímida de subúrbios e que êle elevou,
ao estrelato como sua companheira
de dupla.

A dupla Zé e Zilda foi uma das mais
populares do Rio e aparecendo na Rá-
dio Tamoio, em pouco conseguia uma
posição de destaque no ambiente ra-
diofônico pois, muito embora os seus
integrantes não tivessem voz bonita,
tinham jeito para cantar e apresenta-
vam um ritmo firme e uma cadência

•i
at »
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Como^|a^S'»a%W^à^^rQl88oras
bandeirantes estão ^realizando seus
programas carnavalescos e disputando
com oSíota ;^premacia do Jtríduo"de
Momo^^p; emissoras | Recorda Cultura,
Ti*pi:,^jiJfU8ora estão contratando ele-
mentes ijoaRitoÉPipapresentando em
temporadas ao. públioêSpel^São Paulolf

Enquanto na Cultura elRecord apa-
recém mais os artistas daSacion a I,
nas outras emissoras, os da Tupi do
Rio são osftreferidos por conveniêrí-
cia de salário^de vez que os contra-
tos «são feitos à base de|| preferência
pelas Jawociadasvflzé e Zilda,^muito
embora estejam livres dejiiqualquer
compromisso com sua antiga estação,
sãoAmuito amigos de Dérmival Costa-
lima, diretor das duas associadas ban-
deirantes.

*J5»í^|W7fTV',' 3 S tu

Enquanto iso, aqui no Rio, outras
estações estão também interessadas no
concurso dos dois conhecidos elemen-
tos, tendo a Rádio Clube se mostrado
entre as mais dispostas a conquistar
"o famoso casal da harmonia".ilM

Alérhf§de cantores populares, Zé e
Zilda reúnem grandes amizades no
meio do rádio e da imprensas Antigo
cozinheiro, antes de se tornar popular
no rádio, Zé Gonçalves sabe como nin-
guém fazer um vatapá, uma muqueca
de peixe ou outro qualquer prato ca-
paz de atrair grupos de gastrônomos.
Nos dias de folga, Zé e Zilda costu-
mam reunir em sua casa, lá em Olá-
ria, seus melhores amigos para ouvir
as últimas criações do casal, e apre-
ciar um prato bem feito como Zé Gon-
çalves sabe fazer.
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No violão, Zé tira melodias paira afc^osa aprender ^ilda e;WM
cantora que nasceu com a mim paratf combiMr com a do esposo
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TODA A VIDAI

REVOLTA
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EnquiSto mm"l"2«e e»f"n«eiros.
renca fiai SLmAntèm uma todtfé-
aqueles s^o nrLâ3 nossas coísaa .

bir^Tíd,,00"1" OS "»*So? CauS
«uva, ae Deodoro, aqui no Rio.
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«Jf* nla (íél,a» da ™a Rio Prata S7
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JOIA RARA

* ^L^orais e Vanda Süva. da Ea-trada^Marechal Rangel 52, em Madí

#^?fSSrr Ia maiorla dos leitores pre-
J£&-MaJ1Fle ?u Emiiinha Borba" aopüiiao delas é que "a maior de t*£das. sem dúvida é Dircinha Batistaque não precisa da Nacional para sevalorizar" Por isso mesmo achamque:" A Tupi nâo deve deixá-la f£gir já que ela é a sua jóia rara".
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Pi?Mô2í!el5 ?***&**. da cidade dePjraí, uo Estado do Rio. "sendo f»n
2ÍTr0,li* «-rainha do' rádio e te£

1 «Sn JL-?es!? «eçSo", não gostou;
na auVrtSiiKd0 escreveu uma* Srta
le1to?2 é umSFaH que,/ia mencionada
tene é «f «oS8 *Wttadaf pois Mar-
ra da ní5?JáMse?pr* a mai<>r canto-
wce atuÍ?0»nNa^ onaJ e P« ^so mel
t«S a^fda" mlcrofolle da =;« Por

PROTESTO

S S^SL1" Ü». "Sv« qu^aqS?me„rampos ° Orlando é o maior e
PaSYn^? que ÔIe ^cançou ?m Sã5
na—Vivi JfXa. '"J88 lou*a" Temfcna. Viva o Orlando, que é o maiorl"

NAO FAÇAM ISSOI

Porta»» H«.-_U-i_! * i a ¦ ¦ Bat€ a sua
progíama _. al?_. !°d0 ° encanto do

FALTA DE TATO

. ta Pronzi'» Dorau» "«««u^ a Rena-

ximo pas~do». tofoma d l^ Prt-"não só adultos ouvem «.«/.ai an que
ma, crianças tami^S? aquêle WVi-
náo tím íâda^íSrwm ^í"*8?mento do filho dela Ws^i? V^sd-tando que venha dl 'J^Z ííes ^P0^
vessado D-Sii. £ ^mprWo ou atra-
íhoáí0^,^sd° programa, meu «-
saber o que ero 2mí a«_.à t?do cuato
finaliza- "íjsa L^a cesariana", ede d_?i RelaV^S»^*" de ^

«»¦

VALOR A QUEM TEM

"contrariando a opinião <ff «S-t a«nto'

S_?^f »qUe 
*pío« ^"tra^Võ^

SMffif*. 1SS2SS32 °„rãe!su"

trangeü-os11 lad° » cartazes es-

"gente 
que

RADIO
NACIONAL

• •V«ijt mágica quelorna fádl toda limpeas
difleü, oferece aos ouvia-
*• à* Rádio Nacional,
***** mat. feiras,
*» a*3f kfc, o teu
¦"¦""•n* programa"Oente 

que brilha"
'•calaando sempre
•• melhorei

cartazes do
rádio,

SABIA?
Léo Vllar, 0 chefe ^ ^j^ IIAf|

Beatrte coata e. inelualve. Oiib^Wartlns, cantando melodias daépoca. u*
•

Antes de se faaer animador de pro-gramas e locutor esportivo, AryBarroao foi mú.ieo d. orqueatra
•

Manoel Barcelo. já foi rádlo-ator,nterpretando. há 12 ,„o.. na ,„t.B- «ad,. Tupi,, prlncl;al 
apa£

«,,::;•" "Aventuraa * m
Osvaldo Lufe iniciou aua oarreir.no rád,o carioca animando proora-mas de auditório, na Rádio Clube
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Tudo! 1

^ft8*0^^^^^0»'SlU!Sdo o seu"Ritmos Matutinos"

Wft

JoW^UflU8t<,iS* a^a8 u™ bom
WPa^"" ótígio compf|heiro, não.
Hpj também, um excelente homem de
|||ldio,/ excelente locutor, excelente
produtorl^Criador e principal anima-
P|r do programa "Ritmos Matutinos"

que vai ao ar de segunda à sexta .fei-
W através 

|| onda da Rádio Mauá,
pfòaé Augusto^tóstápma legião de
ouvintes aos quais proporciona ]mo-mentos deliciosos.

SSòmIÍ50<'É^ia-'' Sua8 ««cçôes, tais
fpnio, "Curiosidades", «o Sertão e
W* 

':ÍInto"';:lÍPá0Ína Sentimeltal'

funções^; loci^^^^^K

está satistót(^^^^^B
CessVeírabápio'^H

(gÉi.de RíçMb^f^pl^ENt»

i»#

"Nossos poetas è seus versos", "Má-
ximas e Reflexões", além do grandedesfile defmúsicas todas de acordo
00Wa Prefep*"cia de cada ouvinte,
faiemM° refe,l^:PP08raÉ* u»naJStra-
ção cem por cento, umáttez que não
cacetela o|j|scuta'\ antes pelo ílfllitrárloÍMpretiàe-o colado ao receptor.

Em palestra com a nossa reporta-
Oe^»:^^inâmM> locutor e produtolpÍi|'4emi^||ra do trabalhador", teve at
seguintes palavras:

— Graça» à ^bus, o meu programatem '*'§(? b0a fj^aç*° por PartWc,os
ouvintes. Tanto assim é que recebo

MESMO QUEM
¦OBTER UMA
Dentaduras com estética

GANHA POUCO PODE
BOA DENTADURA

MânMsfiÉfeüÉiÉlutado e^Yt&.JSS.'^^^'^^
* '-.«...v

smsmm.
-.24 —

^8BÉLh * jfl |§P^ ^ ..' •

flBHBBV>«MubV p^m'.,Lom^S^•BM^^r,oprf''i,0Em casos especiais, dentaduras em 1 1SL »»i«!m Kp*lM#recl»*o.||§..0.|g,te_.m H^^^^^p
â.t, anánc|«.â d,;.,to a uj^?;X;0 ¦&&»*£££. S"à.B ¦»

dlàriam^^Wdia^fc80 a 150"l§itas, todas sugerindo coisas, aplaudindo
J> 

meu trabalho,.pedindo esta ou aque-
m musicarem suma:.'^PaqbiJB
;lar^).me a Pr<>««eÍ^B^ta que»
no ar, «am^pefrar-^Kitajliqiiap «W!

.luçáo de continuidade.
fc|E Prosseguindo:

; — "Ritmos Matinlraflpé.a minhÉcachaça. T|da a minhafnergia, tolol>meu •ntwi««mo^Sa minhaibqSlvontade •&. desperdiço om 
'elmáffijf 

4e Pára | bem dele, tendo tm -:J||p|
tão somente os meus queridos ouv.fites que merecem tudo de minS

Ouvimos dizer que até a coRrelS
gem do seu progMmapjem ffii vIScê. E verdade?

—jgra lá de verdadeira. Aliás Jll§||sei se sabem que sou corretor profit-sional.
Não sabemos. S&l
E o José Augusto:

Pois sou. Antes mesmo de íngrea-tar no Rádio, ganhava a tninha vtòflcomo tal, trabalhando dia e noite semcessar, nos periódicos "A Notícia" e"O Radical". Depois o Rádio atraillnie e... fim...
Fim coisa nenhuma. Você vai

REVISTA DO RADIO
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nos explicar agora muito direitinho a
história toda, tá bem?

X— Se interessa, aí vai: Comecei a
trabalhar em Rádio no ano de 1947
e na Clube do .Brasil.
— Como locutor e corretor?

¦'-Não. Como produtor.
-— Queira trocar em miúdos...

Pois não. Convidado por um ami-
go a escrever um programa para à
PRA-3, tratei de dar tratos à bola e

/consegui passar para o papel virgem
um tal de... "Programa do Meier"...

t— Conhecemos... /'' X.
Pois é. Esse progra min ha per-

maneceu no ar durante algum tempo,
e depois...

... morreu? 77
— Não. Mudo de prefixo;.. Foi prá
Mauá...

Ah...
Morreu depois, é claro, para dar

lugar a este, que continua sendo a
atração dos. ouvintes, modéstia à
parte...

:.;7;'-' 
' ;á/x * -;7x,.x^;,.x. :.'x-..

José Augusto sorri para a reporta-
gem, dá a pinta de que é muito sim-
pático e deixa-a à vontade para que
ela* use a sua "artilharia verbal":

—- Quer dizer que segundo os nqssos
cálculos você já está na Rádio Mauá
há cinco anos, não? «,

Perfeitamente. Muito embora sem
pertencer ao quadro de funcionários
da mesma, uma vez que o meu pro-
grama só à mim pertencia.

E atualmente, a situação perma-
nece?

Agora, não. Com o advento da
nova diretoria, fui contratado imedia-
tamente pelo prefixo amigo e percebo
o meu salariozinho de locutor da ca-
sa, com a obrigação de manter no ar
o "Ritmos Matutinos" e possivelmen-

REVISTA DO RÁDIO
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Uni prêmio e uma entrevista
ao microfone: José Augusto,
em cima, faz a entrega de
um brinde a uma ouvinte
contemplada no seu progra-
ma. Êm baixo, palestra com
Olivinha Carvalho, a propó-
sito do concurso da "Rainha
do Rádio". Com o seu entu-
siasmo e vibração, José Au-
gusto anima e colabora nas
grandes iniciativas da classe

te outros "Ritmos!? qutf nascerão mais
hoje, mais amanhã...
;-x.—.-',Pra 'frente é que, se,i;.ánda.'y^x.{!X

Obrigado.
—* Uma pergunta um tanto indiscre-,

ta, José: Você é casado ou solteiro?
x~ Completamente casado. v
7,--*7Tem filhos? xx
">*- Dois. Um casal encantador. x;

Xx*-i- Nasceu aqui mesmo no Rio?"
t--7Nãò>' Nasci lá em Sapucaia, nò

Estado do Rio. Conhecem?
; Não conhecíamos.;;

E o 7Zé, um'tanto provinciano: _
Pois lá é formidável. Lugar como

aquele, poucos, meus queridos...
A reportagem chegara ao fim. Está-

vamos contentes e. sentíamos ó con-
tentamento do dinâmico locutor. Na

/hora do "bota-fora", lembramo-nos de-
algo importante. E porque lembramo-
nos, Já sabe.T x

J|^T^.^e,rd'ad*^, que você distribuiu por;
ocasião dos festejos do Natal uma in-
finidade de presentes e utensílios úteis
aos Ouvintes pobres? 7 x

Distribuí, sim.;5 x
^_ os nossos aplausos, x
'— Obrigado. Aliás, esses aplausos

devem ser ostensivos também às pes-
soas que me enviaram donativos, sem
os quais não seria possível proporclo-
har alguns minutos de alegria aos ou-'
vintes menos favorecidos pela sorte.

A reportagem rodopiou num pé só,
quase sassaricou à porta do elevador
e disse "bye, byeV ao animador; de
"Ritmos Matutinos", na Mauá, pro-
grama irradiado todos os dias das 9
às 10.
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Náo parece, mas
esta é mesmo
Yara Salles, nu-
má caracteriza-
çâo surpreendeu-
te de "iviamãe
Doiores", a per-sonagem de "O

Direito de
Nascer*'

*.,•¦

m "Mamãe Doiores"
UmV 
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O herdeiro de Yara Salles,
mostrando que "filho de pei-
xe, peixinho é", vai animar
programas de auditório —
Primeiro Vítor Binot Salles
irá a Buenos Aires, com-
pletar seu curso de desenho

Por causa da novela "O
Direito de Nascer" Yara já

mudou até de nome!...

Texto de MAX GOLD
Fotos de EUFROSINO MELO

e de nosso arquivo
"/,;¦•;';Á'S '¦/',-¦

Acreditámos que entre os leitores da
REVISTA DO RADIO, não haja um
que não conheça a novela "O Direito
de Nascer" que a Nacional está apre-
sentando há Já bastante tempo.

Pode ser què você leitor, não acom-
panhe a novela, mas, pelo menos, Já
ouviu um capitulo ou ouviu nela falar.

Pois esta novela está criando uma
verdadeira lenda em todos os lugares
em que é -apresentada. Inicialmente
em Cuba, onde vive seu autor Felix
Caignet, mas depois tomou conta da
América Latina, Já tendo sido irra-
diadà na Venezuela, Colômbia, Peru,
Argentina e finalmente no Brasil, on-
de duas emissoras a irradiam. A Tupi,
de São Paulo e a Nacional, carioca.
Aqui, no Rio, grande tem sido o en-
tusiasmo e, fato curioso, o povo de

— 26 —

tal forma se apaixonou pela persona-
gem de "Mamãe Doiores" inter pre-
tada por Yara Salles, que não aceita
uma sem pensar Imediatamente em
outra. Assim, para os fans a artista
Yala Salles passou à ser "Mamãe Do-
lorea" para todos os efeitos, tanto que
sua própria corespondência vem di-
rígida não mais á Yara Salles, mas
sim à "Mamãe Doiores".

No dia 8 de Janeiro último, foi co-
memorado o primeiro aniversário de
irradiação de "O Direito de Nascer".
Era portanto ocasião oportuna para
entrevistar-se Yara Salles, principal-
mente depois que se soube que ela ha-
via conquistado o primeiro lugar em
correspondência entre o pessoal do
rádio-teatro da Nacional no ano de
1951.

Foi em sua residência que tivemos
oportunidade de falar com Yara e a
ocasião não era bem oportuna, pois
estava ela ocupada com uma porção
de arranjos e arrumações de malas.
Indáguamos se ia*viajar e Yara fêz
um meio sorriso amarelo, pergun-
tando:

Acha que eu posso viajar com a
novela em meio?

Em meio? Mas, já está sendo ir-
radiada há um ano, não é?

Sim, tem razão — respondeu
Yara — mas a novela só terminará
em setembro e até lá não posso me
ausentar do Rio.

E ela mesmo desfez o mistério, ex-
plicando que se tratava da bagagem
de Vitinho, seu filho, que segue dia15 para a Argentina.
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—. Sim. seu filho, não se espantem,
Pois embora "Mamãe Dolores" só te-¦7 nha uni filho de criação (o %. Atbertò Limonta) Yara Salles tem um
filho de verdade: o Vítor Binot Salles.

Já que havíamos começado a me-xer no assunto, Yàra Salles não se ne-
dou a contar alguma coisa a respeito
de seu herdeiro. E, com emoção, porvezes disfarçada em algumas tiradas
de humor .veio a história de Vitinho:— tle nasceu no dia 6 da abril da
1935 (7 anos incompletos), no Catete,
aqui no Rio, nas imediações do Pala'-
cio Presidencial, o que talvez'lhe ins-
pire mais tarde à pretender ocupar oPalácio das Águias... Tem estudado
bastante, mas confesso que é um pés-simo aluno de matemática e latim.
Entretante a história da Civilização a
Línguas sempre foi o seu forte.

Acima de todas as matérias ,porém,sempre esteve o Desenho, que é sua
paixão.

A tal ponto,.que está fazendo 3 cur-
sos de Desenho quase que ao meamo
tempo: o comercial, no Curso do Proí.
Oberg, o de cenografia, no Serviço
Nacional de Teatro, sob a direção de

Di Cavalcanti e um curso de corres-
pendência do Instituto Climent, de
Buenos Aires. Por causa deste curso
por corespondéncia é que Vitinho se-
gue para Buenos Aires, onde vai com-
pletar seus conhecimentos teóricos
com a parte prática. O Instituto ClI-
ment ensina o tipo de desenho das
historietas em quadrinhos. E Vitinho
deve passar dois meses na capital por-

Yara Salles — a "Mamãe
Dolores" — contempla, en-
ternecida, os desenhos de Vi-
Unho, seu filho adorado, quevai animar também progra-mas de auditório. Um Héber

de Roscou de amanhã!
\

tenha, para receber seu diploma. Ne
curso dê cenografia do SNT êle vai
muito bem, segundo a opinião de seus
professores, mas e preciso lembrar
que seu pai, J. Binot, foi um reno-
mado cenógrafo, tendo sido premiado
pelo Ministério da Educação e Saúde,
pela execução dos cenários de "Car-
lota Joaquina". Sobre suas atividades
radiofônicas acho que êle deve pra-
ticar muito, pois como rádio-ator ain-
da está um pouco crú. Entretanto tem
maia Jeito para animar programas,
por isto Héber de Bôscoli vai lhe dar
esta oportunidade. Não sei se sabem,
mas o Héber lançará, dentro em bre-
ye, um programa de auditório, irra-
dlado do Teatro João Caetano e nesse
programa» Vitinho será o animador de
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úm quadro intitulado "Alô, alô, bro-
tinhos". Acredito que êle irá muito
bem, pois terá, como professor, o
mesmo que eu tive: Héber de Bôscoli
e como professora assistente: • a "ma-
mãe" aqui...

. 
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XrÇhegando a este ponto Yara Salles
fêz uma pequena pausa. Aproveitamos
Ja oportunidade para indagar a res-
peito de sua correspondência.

. ; Senv nada dizer ela passou ás nos-
sas mãos uma volumosa pasta cheia
de cartas e diante de nossa estupefa-

jÇâo; explicou: "São algumas das cár-
tas mais interessantes que tenho re-
cebido. Já me veio até uma carta en-
yiadá de Cuba, endereçada á Dolores.
Olhe esta aqui^ veja o endereço: "D
Maria Dolores Limonta", rua das Vir-
tudes n.* 1, em casa de D. Jorge Luiz
Delmonte, seu Palacete em Havana.

; Aqui estão mais cartas chegadas de
Joinvile, Salvador, Belo Horizonte,
*tc. ;.

Yara mostrou-nos que entre as car-
tas havia, às vezes, pequenos sonetos
e poemas, como nas cartas de Fran-
çispo Caldas Moreira e Zélia Moreira
da Silva.

*
.Foi então que anotamos uma carta

.com curioso endereço do remetente:
Penitenciária do Distrito Federal. A
explicação veio rápida: Yara mantém
um serviço social por conta própria
no qual procura atender aos mais ne-
cessitados. E está em contato com os
presos que cumprem pena naquela
Penitenciária, apresentando lá, algu-
mas vezes, "shows", para que aquê-
les afastados do convívio social, te-
nham um pouco de distração.

Entre os sentenciados, criou um
quadro de futebol, com o nome de
Fluminense e (cuJo uniforme tem as
.mesmas cores do grande clube de La-
ranjeiras. A própria Yara comprou o

\f§JV — 28 —
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uniforme e fornece o material espor-
tivo do time.

" " -'• V. '¦: ;.:',: ' .- ' ;-':•'Entre outras cartas que vimos, uma
nos chamou particular atenção: a de
uma senhora qüe pede sapatos, pois
o marido ganha .apenas Crf 780,00

¦¦*'-"

Enxovais para noivas, a partir
de Crf 750,00 Enxovais para ba-
tisados e primeira comunhão, rou-
pas de cama • mesa.

VENDAS A CRÉDITO,
SEM FIADOR

A NOBREZA
ITRTTGTtAIANA, 95

TELEFONE: — 23-4404
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Mae e filho, músicos. Incentivadora constante de Vitinho, Yara
Salles estimula-o nas artes. Graças a isso êle já é um belo rádio-

ator, além de desenhista, pianista e, em breve, animador
de programas, igual ao Héber yy/y-yi
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Héber, Tara é Vi-
t^

acham que a vi-
da não lhes po»

deria ser melhor!

ifflp^õ^^^M^^ Ffsl&issfPsgí^ B^^^B^^^^^^^^^BBBI^B^B^^BHbBHIHBBW™moo°I™^

a família é muito grande, nâo dando
aquele salário para mantê-la. E' um
documento gritante de injustiça so-.
ciai. Como pode uma família viver
com um salário daqueles?

* •

O repórter tia REVISTA DO RADIO
já tinha considerado cumprida sua
missão*e ia retirar-se quando apare-;
ceu o sr. Benedito Salles, irmão de
Yara. Foi então que soubemos de uni
detalhe interessante: Yara Salles é
tia-avó, pois o seu irmão, Benedito, é
avô desde o dia 17 de dezembro de

1951, quando nascèü sua netinha que
recebeu o nome de Isabel Cristina...

Como os leitores vêem a novela per-
segue Yara Salles até na vida real...

UMA HOMENAGEM

Antes de finalizar esta reportagem
pedimos licença aos leitos de REVIS-
TA DO RADIO para aqui reproduzir
um pequeno soneto de autoria de Zé-
lia M. da Silva, que o escreveu em
homenagem a-"Mamãe Dolores", pois
nos pareceu bem interessante e
curioso:

Cupom "E scola de Corte e Costura São Pçwlo'f
%$ Cuno por íoífwondênçla para {tenham • Alfaiai»

A vLl* de Corte e Costuil^s! rlúw» dos Métodos' "VOGCI?

tíTS «21 - C.tx. P..... 152- «.O CLARO - E*ado da*&oPau*

Peco enviar-me gratuitamente prospectos sobre o ensino

de -Artes e Moda** curso de Professoras ou Contttwmestees.

NOME ..,.?..*......,.....•••• »...••-••••••

MAMÃE DOLORES
ZÉL1A M. DA SILVA

Amor de preta que o filhinho
[embala

Filhinho branco, que o sinhô não
[quis

Vê-lo crescer, sorrir, ouvir-lhe a
[fala

Para á mãe preta é quase ser feliz j
O que a mortifica, o que a abala
é o medo que ela sente mas não

í;;i: çHíí
Que êle adivinhe tudo que ela cala]
E se torne tristonho e infeliz

E a boa negra a

EUA
CIDADE ........... ESTADO

—r==^CCwSSSS—^

própria dôr|
[esquece

E as mágoas e tristezas que pa-
¦ [dece;.

É nada, ao ver 6 filho, homem
[feito;

Que ela não deu o ser, mas deu a?
[vida?

Ao arrancá-lo à fera enraivecida
Ao dar-lhe abrigo em seu bondoso

[peito...

REVISTA DO RADIO
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OS CARIOCAS c/orq. e coro
004)0,092 — Eu não posso abandonar (Samba)

(Domício Costa-Roberto Faissal)
004)0.096 — Salomão (Marcha)

(Ismael Neto-Nestor de Holanda)
O meu caso é mulher (Samba)
(Antenor Borges-Aírton Amorlm-S. Queima)

ROBERTO PAIVA c/orq. e coro
«0040.093 — Marchinha dos velhos (Marcha)

(Arnaldo Passos-Garcez)
Não sou palhaço (Samba)
(Erasmo Silva-Geraldo Jaquea)

00-00.097 — O Catete vai passar (Samba
(Ataulfo Alves)
Não quero você (Samba)
(Arnaldo Passos-Geraldo Pereira)

SÍLVIO CALDAS c/orq. e coro
0040.094 — Nos. braços de Isabel (Samba)

(Sílvio Caldas-José Judice)
Quanto dói uma saudade (Samba)
(Silvio Caldas)

0040.095 — Mamãe Dolores (Marcha-rancho)
(joubert de Carvalho)
Leonor (Samba)
(C. Passos-M. Plnto-L. Panlcali)

00-00.098 — A culpa é sua (Samba)
(Sílvio Caldas-Mário Lago)
Como é que eu vou me arranjar (Marcha)
(Silvio Caldas)
ERNANI FILHO c/orq. e coro

00-00.099 — Fui tolo (Samba)
(Marino Pinto-Paulo Soledade)
Não dou conselhos (Samba)
(Nassara-Erasmo Silva)

DUPLA VERDE-AMARELO c/orq. e
coro

00-00.100 — Vai passear (Samba)
(Luiz Antônio-Oldemar Magalhães)
Dona Elvira (Marcha)
(Wilson Batlsta-Aldo Cabral)
OS COPACABANAS v/ e coro

00-00.101 — Nasci cansado (Marcha)
(Henrique Alves-Wilson Batista)
Vou me acabar
(Henrique Alves-Armando Cavalcanti)

DORA LOPES
00-00.102 — Moço direito (Marcha)' (Luiz Soberano-Anicio Bichara)

Vou beber (Samba)
(Luiz Soberano-Anicio Bichara)

IVAN DE ALENCAR
00-00.103 — Sofri demais (Samba)

(Erasmo Silva-Oldemar Magalhães)
Marta (Samba)
(Humberto Teixeira-Lauro Mala)

'
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IRMÃOS GUARÁS — Deo Mala com
orq. e coro

00-00.104— Para *que pensar (Samba)
(Sebastião Gomes-Raymundo Ribeiro)
A barca da folia (Marcha)
(Sebastião Gomes-Vicente Paiva-Caator

CÉSAR DE ALENCAR C/Os ~
banas e coro

0040.105 — Tá chato (Marcha)
(Armando Cavalcanti-Klécius Caldas)
Ninguém vai separar (Samba)
(Armando Cavalcanti-Klécius Caldas)

HELENINHA COSTA c/orq. e coro
0040.106 — Já é demais (Samba)

(Sebastião Gomes-Jorge Gonçalves-R. Paiva]
A noite é grande (Marcha) i
(Antônio Maria-Fernándo Lobo)

EDUARDO NUNES c/orq. e coro a|
0040.107 — Radhá (Marcha)

(Beduino-Juracy Rago)
Você não terá perdão (Samba)
(Claribalte Passos-L. Panlcali)

ZEZÉ GONZAGA c/orq. e coro
0040.108— Não quero lembrar (Samba)

(Savio Barcelos-Aylce Chaves-Paulo
Quero esquecer (Samba)
(Brasinha-Salvarior Miceli-Mário BlanOC^

/ NEUSA MARIA c/orq. e coro
0040.109 — Eu quero ver (Samba)

(Rui Rei-Ary Monteiro)
Marcha do beijo (Marcha)
(Iracy de Oliveira-Ary Monteiro)

AS MORENINHAS c/conjunto e coro
0040.110 — Carnaval na China (Marcha)

(Nelson Sampaio-Ismael Neto)
Nos braços dele (Batucada)
(Paulo Tapajós-Nelson Gonçalves)

GERALDO PEREIRA c/conjunto
e coro

0040.111 — Tribu do Caramurú (Marcha)
(Hélio Ribeiro-Álvaro Xavier)
Policia no morro (Samba)
(Arnaldo Passos-Geraldo Pereira)

JAMELÃO c/orq. e coro
0040.112.7- Só apanho resfriado (Marcha)

(Wilson Batista-Erasmo Silva)
Você vai... eu não (Batucada)
(Jamel3o-T>ereira Mattos)

DÊO c/orq. e coro
0040.113 —- Cadê Daiila (Marcha)

(Ataulfo Alves) \
Samba do Meyer (Samba)
(Wilson Batista-Dunga)
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Esc: SENADOR DANTAS
74-11.» And.

Fáb.í ESTRADA DAS
FURNAS, 1467
•

TELEFONE 224108

CAIXA POSTAL 4.082
•

End. Tel. SOINAMER
*

Rio de Janeiro— BRASIL
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24 HORAS NA VIDA

DE UM ARTISTA
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&.FILHO
Dentre os cômicos do rádio carioca,

não há como negar uma posição de
destaque a Brandão Filho. Figura de
proa de inúmeros programas da Rá-
dio Nacional, Brandão Filho tem uma
legião de admiradores, inclusive entre
o público do Interior, que o tem aplau-
dido em sucessivas excursões. Aqui,
um resumo das 24 horas de cada dia,
na vida de Brandão Filho.

Texto e Fotos de EUGÊNIO LYRA FILHO
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• Há muito que fazer na rádio — mas os fi-

lhos têm sempre prioridade... Brandão esquece»
por momentos, todas as preocupações e folheia,
demoradamente, um Álbum de histórias, narran-
do- as para João Augusto e Geraldo, que escutam
atentamente.
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• Nove horas da manhã. Brandão Filho
acordou com fome. Vestiu-se e, quase pronto para
sair, resolveu "atacar" um grande bolo. Ninguém
por perto — Brandão Filho arranja uma grande
faca e dispõe-se a começar a primeira refeição...
E com que apetite!...
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• Quase sempre Brandão Filho almoça no
Bar da Rádio Nacional. E, nesse dia, parece que
sua fome era mesmo muita, porque, apesar do
grande bolo comido de manhã, Brandão dá o "es-
trilo" com o "garçon". "Um pastel só? Então isto
é almoço?!"
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l • E agora, é preciso enfrentar o trabalho deverdade. Muitas vezes Brandão Filho tem pro-grama na hora do almoço. Mas, de toda forma,na parte da tarde aproveita para rever os pro-gramas de que é assistente, como o "Coisas doArco da Velha".

y : IX •¦ ' ! ¦ ¦'• ¦¦¦ " ¦¦:.'¦' y'\<™gMÊ.• O expediente na Rádio não esteve muitòáif
forte. Tanto melhor, há tempo para dar unta fu-
gidinha até em casa e promover uma sessão fa-
miliar de televisão. Brandão avisa que vai come-
çar: a esposa e os garotos aguardam, ansiosos, o
espetáculo.

• O intervalo foi pequeno — eo trabalho lo-
go recomeça. Raro é o dia em que Brandão Filho
não tem um programa noturno, encarnando os ti-
pos que o fizeram famoso. Neste, por exemplo, o"Largo da Harmonia", êle contracena com Fio-
riano Faissal.

• Fim do dia. Quando os programas de cl-
nema já foram todos vistos — e os teatros não
apresentam uma boa atração, o casal jog-a uma ,
partidinha de "pif-paf" ou "buraco". Fora do lar,
Brandão Filho diverte-se quase exclusivamente
com o futebol.

y<mm
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JAMELÃO
RESPONDE

EU GOSTO:

CANTOR
Tupi

V

De cantar
De futebol
De literatura \
Oe bons amigos
De minha mãe
De minha esposa
De meu lar
De cinema
Do belo sexo
De comer bem
De dormir sossegado
De fazer amizades
De viajar pelo Brasil
De ir ao cinema acompanhado
De música moderna
De uma roda de samba
De muito dinheiro
De roupa moderna
Da Rádio Tupi
De teatro
De dançar
De gravatas americanaa
De bons aperitivos
De uma boa feijoada
De bons músicos.
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EU NÃO GOSTO:
De falar dos outros
De guerra
De bajulação
De fumar
De pedantismo
De pregar mentiras
De falsos amigos
De maus arranjos
De ser contrariado
De faltar a compromissos
De má companhia
De música fúnebre
De comer fora de hora
De acordar tarde
Da opinião dos outros
De cantar desafinado
De perfumes
De ficar doente
De sair sozinho
De muita farra
De chegar atrasado
De viajar de bonde
De andar a pé
De esperar alguém
De escrever à máquina.
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0 De bons músicos.
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RESPONDE
EU GOSTO:
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De ser útil
De meus pais
pe Jantar
De franqueza
De sinceridade
De passear
De cantar
De viajar
De Copacabana
Da voz de Dircinha Batista
De futebol
De praia
De Getúlio Vargas
Da Rádio Tupi
De meus colegas
De me trajar bem
Do Vasco da Gama
Da voz do Lúcio Alves
De cinema
De sonhar
Da REVISTA DO RADIO
De ler bons livros
De sol
De carnaval
De maioneses.
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EU NÃO GOSTO:
De hipocrisia
De giló
De beber ,
De fumar
De dias chuvosos
De frio
Da morte
De ir ao dentista
De enterros
De mexericos
De mascarados.
De pessoas invejosas
De gritos
De coser
De filas
De guerra
De política
De sapato apertado
De andar de- bonde
De andar na cidade
De gastar muito dinheiro
De chicória
De cebola
De engordar demais
De pintura moderna.
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CANTORA
Tupi
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>í#Õ^A MARIA — (Rio) — Pôr qüe
ainda não saiu a capa com a Dulce

ptjartins? Porque... sairá. E' queís-?tao?:dé chegar a vez...

;,^LZA ALMEIDA-— (Rio) — Se a
Eladir Porto envia fotografias? Claro
qüe sim. Peça-lhe, através a Rádio
IJacional!

:;CXADYS PARISH — (Salvador) —
^x3?ém certeza que Jota Silvestre ainda!"Wò.-saiu na REVISTA DO RADIOU

Já consultou as edições 60, 91 e 107?...

y ASTRUCH WINERT — (Rio) —
Qual é a idade da Emiiinha Borba?

; Serve... 28 anos ?...,

FANS DA MAIORAL — (Belo Hori-
zònté) — Se a irmã da Emiiinha, a
Teresinha também é do rádio? Nao,
não é...
W:-y • • '"":V:'

sREGJNA HELENA CAIRO — (Ita-
Jál, Santa Catarina) — O Albênzio
Pfcrrone, è? Casado, sim. >
¦rj,y /*
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¦ FÀN DO MAIOR — (Petrópolis) —
$Uiz Gonzaga, na secção "Eu Gosto"?
Já saiu fan. Edição número 68,
viu?...

: JOANA DA SILVA — (Rio) — Que?
,0" Francisco Carlos não manda fo-
tòs? E* gozado. Êle diz exatamente o
contrário...

•'.V f' rT ' \-
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vi. DUQUESA DE MONTREAL — (Juiz
çoé Fora) — Ora. por quem sois, Du-
quesa? Então o Francisco Alves é ir-
mão da Carmélia, hein? Só por cau-
sâ do sobrenome? Só?.f.

^ ^STRO F. C. — (Marilia) — Uma
Oftpa com o Pagano Sobrinho? Pode

5sçr mais tarde?...

STELA MARIS — (Andradina) —
Bém, parece que, por enquanto, não...
Qjiem sabe, porém, no futuro?... O
Francisco Carlos não é estudante, não.
Êle faz do rádio a sua profissão, sim,K>' vxtfo1* ^ /senhora.
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VITORIO — (São Paulo) — Quem,

'ffl¦¦¦¦;¦¦¦' 
- ¦

ATENÇÃO, LEITORES, — Esta
secção é de vocês. Disponham do"Correio dos Fans" psra as suas
perguntas sobre as coisas e artis-
tas do rádio. Lembrem-se, porém,
que não podemos garantir se os
artistas enviam ou nio fotografias— e que não fornecemos os ende-
réços particulares da gente do
microfone. Perguntem, esclsrecen-
do de forma legfvel o que desejam,
e aguardem a resposta nestas pá-
pinas, considerando o tempo e o
volume da nossa correspondência.
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o César Ladeira? Nasceu ai mesmo,
no seu Estado, lá em Campinas, não
sabia, não?...

MARILÚ CANECA — (Rio) t- O
Ivon Curi continua solteiríssimo. E'
mentira que êle tenha se casado.
Mentira, -x/v*; 'y/y:yy/'ky :/n^%"

MARA FRAZAO.--T- (Campinas) —
O Saint Clair Lopes esteve afastado
das novelas ^la Rádio Nacional por-
que viajou para o estrangeiro, con-
forme reportagem que publicaremosem uma de nossas próximas edições.

ALCEU DE SOUZA LOPES — (Rio)— Ih, será que você' tem coragem de
dizer tudo isso... ao próprio cantor?
Olha lá!...

CORAÇÃO DE LÚCIO ALVES—-
(Rio) — Bem... pergunte ao próprio
Lúcio. Não é, coração?...

ROBERTO AZEVEDO ^ (Piraçi-
, caba) — Ah, também um "diário" pa-ra Marlene? Vamos ver, vamos!...

ERNESTO GUIMARÃES — (Guará-tinguetá) — Por que não mandam o
disco da "Marcha dos Velhinhos" af
para à sua cidade?... Deviam man-
dam, deviam!

FAN DA RAINHA DO RADIO —
(Santos) — De que é feitosa coroa da"Rainha do Rádio"? De metais semi-
p* ^...jki./j, t.«i. n,.,.(,.. ..tü.iu. va-
liosas e companhia limitada...

APAIXONADA PELO CYL FAR-
NEY — (Rio) — Se é possível uma
capa com o Cyl e a Eliana, juntinhos?Claro que sim!

JOSÉ MOORE SIMÕES — (Rio) —
Não, não vendemos fotos de repor-
tagens, não. Elas são exclusivas dos
nossos arquivos.

,,*t .. v r% .. .

REGINA MARIA — (Belo Horizon-
te) — Lia de Aguiar, é, nas "24 ho-
ras"? Vamos providenciar, vamos...

ALBERTO — (?) — O Paulo Gra-
cindo? E* casado, sim. v

MUITOS FANS — (São Paulo) —
Uma capa com a mamãe Dolores? E*
pra já!...

ALBERTINO ALVES — (Rio) —
Fique tranqüila: o Fernando José sai-
rá, sim, em todas aquelas secções de-
sejadas. Sairá, sim.

FAN DOS MAIORAIS — (Rio) —
Capa com a Marlene e o Jorge Gou-
lart? Ah, essa é a nova dupla? Ok.

^Zf¥ ^â [____! I___»~

'ANGÉLICA DA ROSA — (?) — Ora»
Angélica, por quem sois, por quem?...

; RUI MONTEIRO DA CUNHA ^f(Rio) —Qual é o verdadeiro nome do
Paulo Gracindo? Pelópidas Guimarães
Gracindo'. Que tal?...

ANNA MARIA — (Rio) — Por que
o Heitor Dias ainda não saiu no "Eu
Gosto"? Porque sairá, está bem?...

r ELISABETH CARVALHO — (Curiti-
ba) — Qual a razão por que a Eliana
não lisa o sobrenome? Porque entende
que a Eliana, apenas, é mais fácil de
se guardar na memória. Deve ser,
hão é?...

!í ES^TER SOUZA — (Belo Horizonte)
f- A Emüinha Borba já explicou, no
seu "Diário", porque não se cândida-
tou à coroa de Rainha do Rádio. Fal-
ta de tempo, filmagens, espetáculos
diversos, programas radiofônicos, etc.
Ok?

M' -y 
'¦

r OJ5VALDO CAMPOS ~ (Teresópolis)— Se a Adelaide Chiozzo vencerá o
concurso da Rainha do Rádio? De-
pende. Não podemos fazer previsões.

JOSÉ WANDERLEY — (Alagoas) —
Quando é que vai sair uma capa com
a Linda Batista? Breve. Mas já sai-
rani duas: edições 9 e 28, pode ver!

- JUREMA — (Rio) — A Mary Gon-
çalves está noiva, sim, do Bill Farr.
O Futuro esposo de Marlene? Não é
do rádio...

KATIA — (São Paulo) — Se o Cé-
sar de Alencar envia fotos? Talvez,
quem sabe?

*

FAN DE MARLENE — (Ribeirão
Êrêto) — Você-vai rezar para que a
Marlene deixe os cabelos crescerem?
Pode ser que dê certo...

FAN DE DALVA —. (São Paulo)
— Uma capa" com a Rainha do Rá-
dio e a Marlene? Vamos ver...

LEDA GONÇALVES — (São Gonça-
lo) — Uma capa com a Emiiinha Bor-
ba e toda a familia? Vamos ver...

PAULO GOMES — (Fortaleza, Cea-
rá) — Quantas emissoras possui o Rio
de Janeiro? Por enquanto, 14. Mas
ainda este ano o total vai para 16,
com o aparecimento da Rádio Rio e
Rádio Eldorado.

J. A. BRASIL FILHO — (Taubaté)— Na capa o retrato da Luz dei Fue-
go? Outra vez, J A ?...

REVISTA DO RÁDIO

•' xxsskSB

'.Oil

y-y^w
X ,fl

¦ 
' 

.-

• ¦ *ix"_Wí^?_»

.":.• yyy-f!:'M

Z&M:

-*.•.

. V

..;¦ "¦'¦ 
,¦¦¦' .ffl/yy

¦:¦¦ 
;>¦¦:¦ 

¦>--.¦.;

' *
' . X,

- * t / 
'¦_

'X* ' :.



L
x:x*;

:¦- ; :,\'.^fi.y-\-'AA-'<i m

X.y>i

y»,t-.

r6-i
xfíí

>'¦

iX-

^

f

- •

/-.*,.

m

*tk

im' i '

/XXXXx

HfllflBflp^

¦

¦

*

SOLANGE LAMOUR — (Minas Ge-
rals) — Se o Francisco Carlos aceita
ser padrinho de casamento? Claro
que sim! Êle vai adorar o convite!...

VITALINO — (Paraná) — Por quea Rádio Nacional não toca dos discos
do Vicente Celestino? Bem, a PRE-8
deve ter lá as suas razoes... -.'.

í Vn-MA MARIA MOREIRA — (ItUiu-taba, Minas) — Que faz o Carlos Ga-
lhardo, fora do rádio? Pensa no rá-
dio. E o Antônio Leite? Para variar,
a mesma coisa...

GILBERTO FERNANDES — (Nite-
rói) —; Se o instrumento musical do
Djalma Ferreira é de sopro? Não, é
o solovóx. uma espécie de piano com
fios elétricos, válvulas, etc.

UMA FAN — (Belo Horizonte) ^
Quem, a Dalva de Oliveira? Nasceu
em São Paulo. Uma entrevista como
Barnabé, o cachorrinho de estimação
da Emilinha Borba? Você não acha

,que "entrevista" é um bocado diti-
cil. Ainda se fosse uma... reporta-
gemi... *

CLARA DA GRAÇA — (Niterói) ^-
Se o noivo da Marlene é o "galã" Luiz
Delfino? Qual!...

AUNA RANGEL — (Rio) — O Jai-
me Moreira Filho e o Antônio Maria
sãp casados, sim. O Paulo Moreno e o
Antônio Leite, também... mas coma
artel

JOCY PEREZ — (Cardoso Moreira)— Nossa!...x * mA %
FAN DA FAVORITA — (Potirenda-

ba) —* Uma capa com a Emilinha
Borba e o Afrânio Rodrigues? Essa é
novidade...

JOANA D*ARC — (Poços de Caldas)— O Paulo Gracindo continua bonzi-
nho com a Dona Berenice, sim. :í ..

IRANDY, CAMINHA CASE — (Re-
cife) — Se o Bob Nelson é casado?
E\ Por que?...

¦VALMIRA LOPES COUTINHO —
(Niterói) — Estamos atendendo aos
seus pedidos. Está bem assim?...

IZONALDO — (Pirapama)— Ende-
rêço da Luz dei Fuego? Experimente
o mesmo do Teatro República, ave-
nida Gomes Freire, Rio.

JUREMA DOS PASSOS FARIA —
(Rio) — 24 horas na vida de Emili-
nha Borba? Outra, vez, Jurema? Já
saiu, lá na edição número 77, viu?...

ABIGAIL HERDY — (Rio Bonito)
— Claro que você pode mandar quan-
tos votos quiser para os seus artistas
prediletos, claro! i

'; *' . 'V

FAN CURIOSA — (Limeira, São
Paulo) — E\ sim. E por que?...

AMÉRICA LOREDO — (Rio) — Que
tal uma capa com os irmãos Curys?
Boa idéia, boa idéia... V x

ROZENDO VIDAL CHAMORIO r-
(São Paulo) — Dizem que a novela"O Direito de Nascer" terminará ém
novembro deste ano. Mas também
pode ser que não termine... '

ALMIR CABRAL — (Rio) — Entre-
vista com a Dalva de Oliveira» em
sua residência? Não viu a edição nu-
mero 121? ,x .

HELENINHA — (?) -*- Entrevista
com o Badú? Mais outra?... ,

ODILÍA NOÓUEIRA — (Itaúna) r^
Está certo, está. Sairá a entrevista
com o Nino Prates, sairá...

MARIANA FRIEDRICH — (Rio) r-
Idem, na mesma data, com o Fernan-
do José.

JANETTE e IVAN — (Rio) — Se
á Olivinha Carvalho tem direito a
aparecer na. capa? Tem. Tanto que
já apareceu/ na edição número 61.

. FAN DOS MAIORAIS — (Rio) —
Paulo Gonçalves e Mário Costa? São
casados, sim.

A^:P. aX-/' ;4:-
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FAN DA EMILINHA — (Paraná) —
Qual é a altura de Emilinha Borba?
Um metro e setenta e três, mais ou
menos. Ou isso... '

MARIA CÉLIA NOGUEIRA DA SIL-
VA — (Mendes, Est. do Rio) — Qualé a duração dos capítulos de "O Di-
reito de Nascer"? Meia hora, Maria-
zinha, todo mundo sabe...

¦HS»
FAÍN DA MAIOR — (?) — <;

a Emilinha é tão adorável? Ora, pri
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ÁUREA M. PINTO ~A(Jltô||Hx
é possível uma reportagem com vi
Luiz Vieira? E*: . ' X^SBL'¦¦¦ .Atíymm

DUPLA VANTAGEJ
para os freguesa)
das LOJAS REG
Agora, os fregueses

Lojas Regai além da habL
tual vantagem que lhe é oíe^'
recida nos preços semtfj
menores em LOUÇAS lp
CRISTAIS e artigos finos páfv
ra presentes, terão avòg^f
tunidade dè concorrer áípl
teressante Concurso do prcfc
grama "CHA DAS 3" dai
RADIO GLOBO, que premlj
rá mensalmente um compi
dor das Lojas Rega;!.

Ouçam a Rádio Globo,
riamente às. 16,05 e gai
um lindo e útil presente ofi
recido pela |U

PRIMEIRA DAS

fanmÁ
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Correio kTm
RUA âAümNA,13é * (RIO

Desejo saber o seguinte\i
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Nome:...
Endereço, "xl
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CONTINUAÇÃO DO NÚMERO

ÍVNTEMOR AS MEMÓRIAS
llli10.0 CAPÍTULO

/

''•'." ^.^Ç./V'

IV Enquanto me preparava, ouvia ru-
t| mores de oue o tenor* oficial não fi-

; cara satisftUo com a atitude do em-
| presário. Apesar disso continuei me
.preparando e, no dia da estréia, sou-'ÁJ.péque 

Mm amigo do tenor, crítico'.Jj teatral, comprara, de seu bolso, cin-
a qüenta entradas para d (atribuir com' vários amigos e assim provocar uma

vaia contra mim. Confiante, náo va-
|c..el, fui para o palco e, assim que

m/apareci, levei a mais tremenda de tô-
1 das aa vaias. Galmo e impertubável
3 esperei que os aasovios decrescqssem*f e então falei ao público: "Esperem

I que eu cante e depois façam o que en-- tnderem. Antes de me ouvirem náo!
1 •', Fêz-ee silêncio eu comecei a can-
atar. Ao terminar o espetáculo o povo,¦m dei Ira va de contentamento e, entre os

7 que me abraçavam, estava um doa
f qüe foram aprazados para me vaiar.

Um que me contou toda a trama e de-
^pois disse:T[ — Quando o senhor começou a cari-nltar, nós só nos lembramos de que

estávamos diante de um. artista e um
artista brasileiro que sabe cantar e
do qual nós gostamos...

I!..Feito o "borderaux" do espetáculo,' 1 verifiquei que havia ganho dez con-
tos, depois de pagos os cinco contos

? que o empresário cobrou. Nunca tinha
eu visto tanto dinheiro e por isso co-
mecel a gastar o "cobre". Comprei,

«, de pronto, uma porção de ternos e

y x •
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gurar uma placa com o meu nome, no
Teatro Politeama.

Deixando a Bahia, onde alcançamos
o maior sucesso, nossa companhia
partiu para Vitória e nesta também
todos obtiveram destacado êxito. Can-
tam os nosso repertório em Espírito
Santo e antègozamos o momentos de
regressar. Mas a temporada estava
dando lucro e, antes de virmos nara
o Rio, passamos pela cidade de Cam-
pos, no Estado do Rio onde fui alvo
de simpática manifestação que muito*
me sensibilizou: Os moradora* da ei-
dade me ofereceram uma medalha de
ouro e um livro contendo mais de
6.000 assinaturas. Além disso, no Trla-
non, inauguraram uma placa com • o
meu nome ao lado de outra de Ea-
perança Iria, a cantora de operetas
italiana.

Em 19125 formei companhia e resol-
v) estrear em Minas. Para o espeta-
culo de estréia escolhi a opereta na-
cional, o "Mano de Minas", de Bran-
dão Sobrinho e Celestino Silva. Pro-
paganda, anúncios por toda parte e
Belo Horizonte preparava-se para aa-
sistir á estréia da companhia. O que
eu náo sabia, porém, é que o públi-
co me aguardava para me vaiar, por-
que os mineiros estavam fartos de as-
sistir a peças de teatro feitas a base
de ridículo com os caipiras e costu-
mes da terra. Sendo a opereta uma
peça cujo nome dava a entrever que
ocorria em Minas, eles, se prepara*
ram para uma vaia em regra.

VICENTE CELESTINO
trlsada tôdaa aa noites e assim a tem-
porada em Belo Horizonte foi das mais
proveitosas. Ganhamoa dinheiro e ti-
vemos sempre a casa cheia. «Depois
de algum tempo em Minas Gerais,
tínhamos que levantar o acampamen-
to para fazer outras platéias.

Deixamoa Belo Horizonte e ruma-
mos para o Rio Grande do Sul. Per»,
corremos todo o Estado a» como o re-
pertório da companhia estava bem
sabido, resolvi organizar um time da
futebol paar jogar nas cidades onde
passávamos. Chamava-se o quadro,
do qual toda a companhia participava.
Clube de Futebol Artístico.

aviam me preparado

¦r; 
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7: "«assei a andar de automóvel, despre-
indo o bondinho... Quando já estava

Tb acostumando à boa vida, o dinhei-
ro ^acabou e tive que arranjar um em-
prego. Fui trabalhar na Companhia
de Brandão Sobrinho e com ela em-

1 barcamos para o Pará. Assim quei-',irc|.eguei no porto um chofer fêz quês-
f:itiò.'7de me levar ao hotel e, durante
slo^oa • viagem, conversou sobre mi-
pliba carreira. Certo instante parou o
1'carro e me mostrou um gramofone
1 peqtfeno que carregava no seu auta-

i móvel e que era para, nos momentos
| de vagar, ouvir os meus discos.' — O senhor pode ficar certo de que

tenho todos os que o senhor gravou
até hoje,.. E, olhe, quando sei que
um freguês não gosta do senhor, éu
não o sirvoI...

Em 19.24, na Paraíba do Norte, nu-
ma companhia de operetas, os artis*
tas, com o repertório todo sabido, re-
aolveram fazer um torneio de poesias
e foi assim que várias vezes tive de
lazer versos. As primeiras poesias
foram de "matar" mas as outras |á
começaram a ficar melhores.

Algum tempo depois resolvi com-
por u'a música e fiz-lhe os versos.
Com o auxílio do violão compus a
melodia e vi que os. versos e a mú*
aica não eram de molde-a desagra

.dar. Apesar disso, eu era um tímido
e não mostrava meus versos a nin-
guém. Depois de trabalharmos muito
tempo na Paraíba, rumamos para
Pernambuco, a aeguir, para a Bahia
onde os estudantes chegaram a inau*

... Assim mesmo, enfren-
tei os inimigos gratuitos,
cant.ando com entusiasmo.
No fim, até eles me aplau-
diram — Placas de bronze,
livros de assinaturas e ou-

trás homenagens que
me cativ.ar.am 

",
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Sabedor disso, preparei a montagem
da opereta como devia ser: Interpre-
tando o principal elemento, vesti o
meu melhor e mais bem talha.io ter-
no e procurei cantar sem o menor jei-
to do Interior, dando ás palavras seu
verdadeiro sentido e náo preocupado
em fazer tipo. Os assistentes, quo ti-
nham ido ao teatro para assistir a
uma caricatura do mineiro, como sem-
pre, e que, para tanto, haviam pre-
parado ovos, batatas e cebolas para
atirar sobre mim, ficaram cativos do
meu desempenho e aplaudiram ampla-
mente a representação.

A partir desse dia, uma das can-
çóes intitulada Saudades do Sertão era

1
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11.0 CAPÍTULO
Saindo do Rio Grande do Sul, fo-

mos a Itaguaí e lá, quando apre-
sentávamos a "Viúva Alegre" caiu
tamanho temporal que eu tive de en-
trar em cena de guarda-chuva abar-
to! Sim senhores, chovia tanto no pai-
co quanto na rua pois o vento arran-
cara várias telhas e por ali penetrava
água com abundância I

Durante a noite a chuva continuava
a cair assustadoramente e eu comecei
a ouvir os gritos angustiados de um
pássaro aflito. Era um Quero-Quero
que se enterrara na lama e não po-
dia alçar vôo. Deixando meu quarto,
fui procurar o bichinho, tírando-o da
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lama, lavando-o e enrolando-o numa
toalha para que êle dormisse. Maa,
no dia seguinte, o bicho fugia depois
de me dar valentes bicadas...

Prosseguindo na temporada artística
e desportiva, na cidade de Cachoeira,
enfrentamos um quadro local e nós,
que estávamos invictos, fomos alvo de
uma verdadeira tourada. Saímos de
campo em petição de miséria. No
dia seguinte tomamos o trem com
destino a Porto Alegre e, no trem, um
de meus irmãos, por causa do JÔgo da
véspera começou uma discussão com
o empresário da companhia e meu só-
cio. Eu vinha dormindo e acordei no
momento exato em que meu sócio
voava na garganta do mano. Perdi a
calma e entrei na brigai Resultado,
sofri uma congestão de garganta e
fiquei sem poder cantar mais de uma
semana.

Só nesta temporada ganhei 200 con-
tos de réis! Eu tinha, porém, uma
dívida em São Paulo, no velho teatro
São Pedro, depois da minha tempo-
rada como dono de companhia. Eu
prometera pagar aquele dinheiro e pa-
guei. Por isso, aqueles duzentos con-
tos foram inteiramente para paga-mento daquela dívida antiga I

Mas a briga fêz com que o time
fosse dissolvido. Em Bagé, cidade do
Rio Grande do Sul. chegamos e fo-
mos muito bem recebidos., Cantamoa
e o povo me homenageou, Inauguran-
do uma placa com o meu nome, no
teatro Coliseu.

CONTINUA NO PRÓXIMO
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Desta vez,
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Carmélia Alves
¦X; :/:,; ' y.. .' xX ¦ ;:

promete ficar
com a coroa !

Está em plena ebulição o concurso,
da Associação Brasileira de Rádio para"
a eleição da '«Rainha do Rádio" de 1952.
Olivinha Carvalho, Carmélia Alves, Do-
ris Monteiro, Adelaide Chiozzo, Zilalt
Fonseca, toda uma série de candidatas
talentosas e queridas do público movi-:
menta o certame que vai apontar a su-
cessora de Dalva de Oliveira. Carmélia
Alves, por exemplo, está ameaçando se-
riamente a primeira colocada.,Os cabos-
eleitorais da "Rainha do Baião", aliás,
garantem que a sua candidata chegará
ao final do concurso com uma votação
surpreendente. 0mm .

Simpatia e talento à flor da pele, Carmélia bem merece,
como todas as outras candidatas — aliás! — ganhar a hon-
rosa coroa de Majestade absoluta do mundo radiofônico. Mas,
seus fans é que darão a palavra final!
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Nos certames anteriores, por
duas vezes, Carmélia Alves fêz-
se "Princesa do Rádio". Dispu-
tou a posse do título com a
Mariene e a Dalva de Oliveira.
Chegou aos terceiros lugares.
Obteve votações magníficas. E
agora? Passará de Princesa pa-
ra Rainha? Na primeira apura-
ção Carmélia surgiu em segun-
do lugar, cercada de um natu-
rá) receio das outras concor-
rentes. E, na segunda cotitar
gem, chegou ao primeiro lugar!
A verdade é que Carmélia con-
ta com centenas de cabos-elei-
torais em todo o Brasil. Cabos?-
eleitorais espontâneos, seus fans
incondicionais, que movimen-
tam a sua campanha em suas
cidades. A exemplo de São Pau?
lo, onde os próprios artistas tra--
balham pela vitória da "Rainha
do Baião". Contando com tudo
isto, Carmélia Alves confia nií
seu triunfo. Nesta página reutf
nimos alguns dos últimos re-

tratos de Carmélia Alves
' ik ''" '¦ '
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I LUIZ GONZAGA, 
"PADRE

; CÍCERO DO BAIÃO
«..^ j- ftPNIVAL RABELO,
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^adre1 Cícero do Baião ê como os
cci^^dÔ nordeste começaram a
éhamar Luiz Gonzaga, depois que João
Calmõí o batizou assim através dos

f^é^importância do fato ,é preciso,
parque Padre; Cicero^ no sertão

^^n*r^a„W^a
n^tícilde su" taorte. TMo. -os anos
«?4iw*a?«*s de romeiros dirigem-se ^a

p£i consente em chamar Luiz Cton,
Sía o Padre Cícero do Baião e que
5?-cwitor nào lhe merece apenaaa*.
™.r£eâò essa romântica admiração.
2&1ten carioca tem » «¦ *gf*
cisco Alves ou uma EmUinha Borbau
E^* qualquer coisa de místico, e iam
béni veneração. L ^^Viajei no mesmo trem f°™ "VÍ
rtdnzatfa do Juazeiro a Fortaleza. 16
ho^ picadas de viagem através do
Sá. todo pontilhado de cidades e

^tôdas as estações o 
^.vo 

se
.iuwiaKAii nara ver Luiz ijronzaga,
SarTIplaudí-ío geneticamente, para
§$£> Sue agradecer na passagem pela
£?.S3ezmha Vi um homem levantar o
fUhtaho dc três anos nos braços e pe-
W^ Luiz Gonzaga tocasse nele
Numa das estações da Rede vlaçao^Í^m^SSmXSS^/^
iSHr^êmpur^mpurt
iSuuto GÚtemrierg Costa, diretor da
Emüsora de Mossoró. Bio Grande do
K^te, que estava ao meu lado, apre-

Texto de OENIVAL RABELO,

diretor da revista "Publicidade
e Negócios"

ciando 6 acontectaento -Ogjfg
dn trem comentou: a aa**"x*"_fA
&e Uüz Gonzaga j£> *«»^ %£
ài: a meninada o «*£»• e esta,me-
ninada é a geração de amanhã * ,

> Muitas vezes entrevistei I-«te Ggi-
aain Smpre admirei-lhe a modéstia
e ao mesmo tempo, a segurança com

laVW-«^^^IrÃf^s ísstfvgass
iáSSS.S^.*H
q»hp o mie está fazendo. Na viagem,
!2h1 uma estação e outra da estrada
de terio? me foi contando como cons-
truiu seu sucesso: x rkl.ÍTj.l.4ra'•-1 Eu tocava tango^e a prbne^a
ver oue fui experimentado num ca-

Hf^Xh^s^s^GS
te havia perdido meu lugar.

Fvoiica como começou a pensar em
infrSuíir nc™sul os ritmos de seu pé
dC —Andava desconcertado com a mi-
nh-Tí^to de 

"chance". Todas as por-
tís no Rio estava** fechadas para
mim e ei que já havia tomado o gos-

qu °Alf« viúvos oara a moçada dan-
seus oito baixos par« asa«s í-s^SrtK
com entusiasmo as musicas qw-3*rfi"^*í5SB
sss n«g*3s
de oitenta baixos e, ^^\tSimoái
esc^ koa=^s rP^artfo
no seu novo instrumento.

i o nome famoso entre os^composito-

^•coXletT^e/gg0^

r^nem n^m^m^l^e
raboclo que o procurava trazia, na
verdade, sua grande oportunidade.

! 
contudo, aconselhou ^céma&£se entender com um cunhado dêie,

Lauro Maia, que tinha gosto paraia
coisa. Luiz Gonzaga procurou o moço
e Sediu que êle escrevesse Asa Bran.
ca Con?ou a história e executou o
rttmo na sanfona. O poema.saiuJe
{mnroviso. ali na perna. Luiz Gonza-
JSPse entusUsmou e quando apertou a
nTãrdrHumberto Teixeira, teve uma
Seeria ^ande. pois sabia que ambos
WaTlonge ria trilha que acabavam
de encontrar.
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Lauro Maia tinha tornado famoso o"balance, mas Luiz Gonzaga não en-
contrava no balance uma musica de .
aceitação fácil em todo o país. Can-
tava-se de um jeito e acompanhava-
se de outro. Êle q_ueria üm gênero
mais fácil, que proporcionasse tam-
Tjém uma dança mais sacudida. Es-
tudou o torradinho, rememorou as
cantorias de cego. pedindo esmola.
Fêz gemer a sanfona. Um belo dia a
Humberto Teixeira:

Quero que você escreva um balão.
Que diabo é baião — perguntou

Humberto Teixeira e o caboclo de ge-
nio respondeu, em cima da bucha:

Você já começou a escrever a
letra. E* isto mesmo: vamos dizer o
•que é o baião.

Hoje todo mundo sabe o que e o
baião. Com Humberto Teixeira, Zé
Dantas, David Nasser e outros, mais
principalmente com Humberto Teixei-
Ta, Luiz Gonzaga já tornou famosos
nada menos de uns 50 baiões. Invadiu
H,boites" granfinas, fêz concorrência
aos tangos dolentes nos "cabarets
de terceira classe, exportou ritmo pa-
ra os Estados Unidos e Europa (Ar-
gentina nem se c^tal) e enriqueceu.

E' verdade: Lu-z Gonzaga é hoje
um homem rico. Talvez somente com
suas gravações' arrecade mais de cr$
100.000,00 por mês. (Não gosta de re-
ferir-se aos seus lucros, derrapando
sempre para os planos futuros, toda
-vez que o repórter insiste no assun-
to). Sua última temporada nas Asso-
-ciadas do nordeste (de 11 a 20 de rjo-
membro) valeu-lhe nada menos de Cr*
100.000,00 redondos. Outros, nessa ai-

? tura dós acontecimentos, começaram a
«ntregar-se às delícias da "sombra e
água fresca". Não é o* caso, porem,
de Luiz Gonzaga. Coatinua evoluindo,

>p Dá tratos à bola para encontrar for-
mas de renovação de sua musica. Foi
buscar dois outros nordestinos para
acompanhá-lo nas audições, enrique-
cendo seus ritmos e enchendo os olhos
do público de auditório com mímicas
-variadas e divertidas. Catamilho
aprendeu a tocar zabumba e Zèqul-
nha ficou com o triângulo. Jígora. nos
seus programas, Luiz Gonzaga inclui
um ou dois números de frevo, que,
Zèquinha dança magistralmente. Mas
não ficou aí seu intento permanente
de inovação. Note-se também a in-
aumentaria com que êle se apresenta
ao público: chapelãode vaqueiro, en-
feitado com paisagens cariocas, nu-
ma estiHzação curiosa. Luiz Gonzaga
deseja criar para si \im tipo estttoado
do bandoleiro romântico dos sertões. ,

~ 1E em cada viagem que faz ao chapa-
dão procura integrar-se mais nos há-,
bitos da terra estudando como pode
adaptar o surrão à sua indumentária,

xou qual o tipo de sandalha (alpargata)
sertaneja que lhe irá melhor. Êle
lente a necessidade de renovação
constante, a fim de manter-se vivo no
iíterêsse do público de todo o país. ,

*** x,í;
Provavelmente em abrü ou maio

deste ano, Luiz Gonzaga iráespalhar
o baião pelos quatro cantos da &u-
T0~Mas não farei como a ^Marleae,. í_- diz êle, com seu riso aberto. —
Irei preparado. Levarei urna^parava-

<-na, composta dos meus jvMggjfenhôs" (é como chama, na intimidade,.
seus companheiros Catamilho^ e Zè-
outoha, sem o menor intuito de ofen-
dê-los), de Humberto Teixeira e de
um maestro orquestrador.

Sua intenção é improvisar baiões
com motivos populares dos países por
,qu? passar. Todas ?s ^orquestraseconjuntos que o acompanharem, apren-
derão o verdadeiro ritmo do baião
*om as orquestrações feitas especial-
mente pelo maestro da caravana. Além
SSso, e£i cada país. o embaixador da
anúsica sertaneja procurará presen-
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m Luiz Gonzaga vai a Europa mas não fará
como a Marlene fêz... •
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tear o chefe do governo com um cha-
péu de couro, devidamente estilizado
à sua maneira.

— Estou confiante no meu plano —
diz êle — E para estímulo-aos meus
Companheiros, já decidi que ojeSul-
tado financeiro da caravana será di-
vidido entre nós em partes iguais.

Luiz, Gonzaga acha que ^TOctaofazer escola, nos gêneros populares .
brr^ossSõ mal é justamente este: v
não há escola. Veja o sucesso de Vi-
cente Celestino, Foi o único cantorx
nacional que criou alguma coisa. E
o tenor brasileiro, a sua janeira.Mas infelizmente não teve seguidores.

Vem depois à baüa o nome de Do- ,

^ formidável -?«"»? Luiz ;
Gonzaga. - Ninguém teriahoje tan-
ta Dooularidade, ninguém teria fole-
go &?_ acompanhá-lo se êle quisesu
le trabalhar de verdade. Nao sei por
que rião insistiu nos motivos fcaianosv
Não sei por que se deixou arrasta*
pelo asfalto traiçoeiro de Copacaba-
ná. Dele, as músicas que ficarão, sao
as que cantam a Bahia, são^ asi que
falam do pescador, da lagoa do Abae-
te.de EríTanjá. Tenho (uma ^istezadanada quando penso >«e ^DorivalCaymmi está amolecendo e não tem
voltado á praia de Itapoati. .. .

Joel Silyeira, em argito enviado de ,
Paris para o "Diário de Notícias", dos
Rio .acaba de confirmar as palavra»
de Luiz Gonzaga, ditas env novembro

- num trem do *CearáV K^erin^Du-
nham está fazendo urna 'Hommage
à Dorival Caymmi,^ numa "Suite Bré-
silierine", no Théatre des Champs-
Élisées e as músicas escolhidas foram
as qüe cantam a Bahia. "As músicas
de Dorival Caymmi — escreve Jpel
Silveira ¦— saltam fiéis da orquestra
e vão movimentar, lá no palco, baüa-

dos oue são expressões genuínas do ,
qSe háde mais futên^o na nossa po.
?eógrafia" ("Diário de Noticias;» ---

m
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íSSz (Énzaga está certo, portantOí
n-^suas^observações sobre Caymm^
E? outro grande astro de npssax ^Ú-
sica popullr, que também ríao jmmrá e que, para alcançar uma popufc*
ridáde total, precisa apenas d^tra>a-|
lhar, trabalhar incessantemente, eom%-
o faz o Padre Cícero do Baião. x;x

Prova de que Luiz Gonzaga estuda,'
Drova de que é inquieto na busca dçv
Sovos motivos, prova de que y ve aus-.
èultando o interesse público Pelos^seusiv
programas é a importância que dá *Sx
"^Snd. ^.^Primentei pelo sucess^
forínidável de büheteria^ que êle a£
cançou com suas audições na Rádio
Tamandaré (num só dia, domingo, U *
dl novembro de 1951, suas tr^s W£
dições alcançaram, reunidas, a^xj
demonstro de bilheteria de oitenta^g
nlil^ruzeteos!), Luiz Gonzaga sorriu
e disse xx-íx- -',':¦

— Mais importante para mim *êxMg
colocação me o IBOPE deu ao jneuv
proSa da Mayrink Veiga, wr.tagfegg

_ rio de ouro do rádio carioca. J^viu|.f
Eçtou em primeiro lugar, batendo-a. /;
^fe-^r^ricélio Pentéa«^^
trabalho honesto e constante vingpm...
Hoje, podem ainda atirar pedras^ho^|
IBOPE, mas já não o alcançam. Vo.C|||ã
cresceu, subiu, avançou* muito parfr|||
iíente Sáo pigmeus das planícies 4»|fi
procuram atingi-lo. ps ^grtwdes ^s
qué têm capacidade de fazer ^UJW|coisa, com trabalho e talento, ^ej^%acStâm, o acatam e confiam ^.aeu^
trabalho honesto e ^tant^ ?£}«,£ "
exemplo de nosso Padre Cicero do
Baião! -
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Uma linda voz? Uma grande intér-
prete da música popular brasileira7

— Dircinha Batista!

Nascida no Estado do Rio de Ja-
neiro, criança ainda, Dircinha velo
para a capital. Revelando extraordi-
'nárlo pendor artístico, com apenas 9
anos de idade, fêz sua estréia ao mi-
crofone da extinta Cajutf. asse foi o
marco Inicial de uma carreira plena-
mente vitoriosa de uma simpática es-
trôla.

Com ótimos dotes artísticos, Direi-
nha tem prestado seu concurso ao ei-
nema nacional, tendo figurado em di-
verãos filmes, entre os quais: "Alô

Rratil", "Banana da terra", "Laranja

ia China", "Alô Carnaval", "Náo

adianta chorar", etc.

Campeã de discos, a irmã
de Linda continua dona
de cartaz — Coração do
tamanho de um bonde,
Dircinha é a maior fan
da. "rival" de família —
Cantando desde garoti-

nha — O sucesso fêz
contrato com a ex-

Rainha do Rádio

:

:

>.VM¥^^M^-

Texto de FERNANDO LUIZ

Como prova Indiscutível do seu va-
lor e simpatia da querida cantora foi,
há tempo, coroada "Rainha dos Ca-
detes do ar" e, por muito tempo,
manteve o honroso título de "Rainha

do Rádio".
Dircinha, como se sabe, pertence

a u'a família de artistas, pois é fUha
do saudoso ventríloquo Batista Júnior
e irmá da náo menos famosa Linda
Batista.

•
Dircinha grava na Odeon. E inú-

meros têm sido os sucessos da "força

revolucionária da música popular
brasileira" naquela etiqueta famosa:
"Piriquitinho Verde", "Eu gosto do
samba", "Inimigo do batente", "Tiro-

lesa", "Cavalinho Alazáo", "Estra-

nho", e um mundo de outros que se
fôssemos alinhar o espaço seria pe-
queno para abrigá-los.

O importante, porém, é frisar, nes-
ta reportagem, que Dircinha, desde
que iniciou sus carreira no rádio bra-
siteiro jamais sofreu qualquer obs-
curecimento, v antes, pelo contrário,
vem conseguindo manter-se sempre à
frente das melhores intérpretes e o

que é melhor: sempre preferida pelos
fans.

Aliás, náo sabemos se os leitores Já
observaram o que se segue: sempre

que se fala em cantoras de Rádio,
seja numa roda de amigos, seja no
interior de um bar, seja no aconchego
de qualquer lar, o nome de Dircinha
Batista surge logo e quase sempre
assim:

— Cantoras de Rádio existem mui-
tas; agora cantora de fato, com um

coração deste tamanho, sé existe uma,
meu chefe: Dircinha Batista.

É queiram ou nâo as más línguas,
Dircinha aí está, cantando como nun-

Excelente cantora e excelen-
te dona de casa, Dircinha en-
frenta o disco e a vassoura
com o mesmo entusiasmo.

Isto é, quando os fans lhe
dão tempo, deixando seu

telefone sossegado...
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REVISTA DO RADIO

.,«:

' ¦ í. I

¦:''¦. ' ¦:¦--.¦*- ¦:',:¦;'¦ y

!
¦ Y
<-...

ii
¦ 

¦¦.- 
¦;;;¦¦¦¦¦, 

;

¦-;'.¦;-.

-*£~-^~U«"-* _,,_„„, gmmmm

¦



" '¦¦--¦¦¦;/':-¦'¦, ''-'"".
¦te' V ¦V-'.,- ''V .site-?¦.:.«•¦ 

'¦' ¦'¦¦¦' *'¦'¦?;*¦«.«! ¦''. ¦ T '-.'¦ T -'* * .-. ':.

ter¦¦•...¦¦  . ¦¦¦ ¦

¦ 
•

•. ,. y . ¦'¦¦.:.. -

' . •' - !,''""

' v'—"- y 
* t 

' 
11,

. 
'¦¦' l -v7.'7.-'--te- i; :- *' ¦¦'•.: ¦¦':";.'¦";* X."';." 

'¦'¦;¦ '.-..¦ ."•¦. ¦ *»
x.; • V ,} ¦< j"\ '' ¦

y;..y ¦¦
¦y-: '.«if7

. ¦ vtíSb

¦'^ík^ííívX-íSn' I|f9|»1|| fl%%flkoo Ifl^nvs^kf ^tT^%fl>flk m||1 ¦¦ ^^n^S^^^^vSx^fli Ifl^^^^s

sRKsv-íi-líl-fl B>X!í'.-l-l5Sj( B

:-ú:^B H^Bl fl.-.-v'-7: -• ^aflE-i-aZI fl3M ^^^

?>i4)lSflSI

:¦*,te

x_. eu e o meu parceiro levamos^
muita fé nessa música e acreditamos

piamente no seu sucesso, uma ysjW
que sua intérprete Já se compronfi^
teu a gravá-la.
" ; -•¦' '%i

E tem sido sempre o nome de Dlrw ;
cinha Batista, não só para.os comptf|||
sitores, como também para os fanf||||

uma garantia do sucesso absoluto.;>y-vs
Uma garantia de êxito completo.
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Para o Carnaval que se aproxima»
Dircinha Batista gravou várias m^

¦ X •.;%?

¦:. ¦.•>•!

¦ -tei

sicas e, temos certeza, dominarão os .?

três dias consagrados à Sua Majes-

tade, o Re» Momo, le único. Se nfto ; xj
bem atenção

' Xte- ,'¦'-". ' t

ca nos melhores programas da Tupi,

gravando as maiores "bombas" na
Odeon, e sem dar bola aos seus ini-
migos gratuitos.

Falar em Dircinha Batista e não
falar em Linda Batista, é quase im-
possível. E explicamos porque. Não
obstante e grande parentesco, as duas
andam sempre de mãos dadas no quo
se refere às músicas. Não entende-
ram? Pois é fácil. Estamos queren-
do dizer que tanto Dircinha, como (
Linda, Inteligentemente, fazem propa-
ganda das músicas que interpretam
e em emissoras diferentes... Ainda
estão "boiando"? Ora, meus queri-
dos, a coisa é assim: Dircinha faz
propaganda das músicas do rçpertó-
rio da Linda na Tupi e a Linda faz
a mesma coisa com as músicas de
Dircinha na Rádio Nacional... Enten-
deram, agora7 pois é Justamente
assim que elas fazem, razão por que
não se pode falar no nome de uma,
sem falar no nome da outra...

s Por falar em músicas, Dircinha Ba-
tista está com um samba e tanto para
gravar em disco Odeon, cujo "traba-

lho" Já está sendo feito pelas Irmãs
mais unidas do mundo do Rádio. Tra-
ta-se de "Mundo Cego", de autoria
dos compositores Ricardo Galeno e

Chocolate, dois "fabricantes" que se
vêm impondo na preferência dos dis-
cófilos e que muito prometem nessa
história do samba moderno, dife-
rente.

A propósito, um dos autores, precl-
samente o Chocolate, o "moleque en-

diabrado do Rádio", declarou a esta
revista que o referido samba foi fei-

to especialmente para a criadora de
"Quando o tempo passar", e fêz quês-
tão de frisar:

O papagaio de Dircinha é f a-
moso. Já apareceu até numa

canção carnavalesca...

acreditam, prestem
agora:

— Diga-nos uma coisa, Felisberto
Martins, você, que ê dlretor-arttaUco
da Odeon: qual a cantora que está

mais bem armada para o Carnaval,

mais bem munida para o trlduo mo-

mesmo?
Das que gravaram aqui?

Perfeito.
. — Dircinha Batistal
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PALAVRA/
CRUZADA/

^

«RÁDIOS
ÈLETROLASTelevisão r

REFRIGERADORES. . ,: ¦¦
MAQUINAS de COSTURA
LIQÜIDIFICADORES

»à • ENCERADEIRAS |
SÉ*:': • BICICLETAS

¦1 2 3 4 5 6 7 8 9 héttjF
A—I—I k. W^Lmvn1 p^ toKf

•-¦ ... ,, ií'*-

f® Sfei &

ZttAZO Ç»\&
V̂  su%*

COMPLiM SEÇÃO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA RÁDIOTèCNICOf.

KITS COMPLETOS.

j^r I -jt»¦, ¦.; , 
'::• U

REEMBOLSO POSTAL

COLABORAÇÃO DE BELMIRA ARRUDA

Solução no próximo número

uftDi7AMTAK' — 1 — Ditador de sucessos; 2 — Nome
HORIZONTAIS. — i ji^ivu,». a iaL Dez vezes cem;

e melhor que emir; 6 -- Fruta de c°"aree' "^ente; 
8 -

de,r5croTiCAis- — 1 — Do verbo miar; 2 — Não diga a

va" (acrescentando um E); Pai do pai, t « J-Ordem.
de Alencar é de seu programa (sem a ult.), 8 - Ordem,
Decreto; 9 -*¦ época.

SOLUÇÃO DO ENIGMA DA EDIÇÃO ANTERIOR
wnRTZONTAIS- — 1) — TaUta — Valente; 2) — Ori-

- Av; 2) - Aralmeaodet - Isiso; 3) - Libra - "rba^

^Odta! M)^- TefrfÕAlstas - &>; 13) - Emilinha Bor-
ba — Ndl.

m<^jJsfiPSSÍiítl

k

T£L. 43 4474 'Rfo. ,.

AS LETRAS DOS GRANDES> SUCESSOS
PARA O CARNAVAL ESTÃO EM

"VANIO* CANTAR"
De Fevereiro

TRÊS CRUZEIROS
EM TODOS OS JORNALEIROS
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Esta é a solução do enigma publicado na edição anterior

"Leitores amigos: _ ^.^k-w*- de Ciro Monteiro? O popular

pela oportunidade que o "caboclinho" lhe deu...

V.Jam, agora, ..acertam com a solução do probl.ma abaixo:
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Prof. Mário Mascarenhas

A ACADEMIA DE
ACORDEON MAS-

CARENHAS
•'¦'V'

w

/^M-hg^6^ ^ ^. i

Sob fiscalização da Prefeh!
turà, dispondo de 45 prof es-
sôras Diplomadas,, prepam
artistas para o tfàio^^o
método mais rápido e^efi-
ciente (Método de Acordeon
Mascarenhas). Cursos para
profissionais e amadores. ^

A Academia de Acordeon
Mascarenhas é a vdteaiw.
pais que leciona em POf%
laès, francês, espanhol ^
inglês.

Informações sem compro^:
misso: Rua Senador Dantas,

7-A. Telefone: 22-93^5.
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DIPLOMACIA
O guarda rondava a rua naquela

noite, passeando de uma lado para
o outro, quando viu um sujeito mal-
encarado puxar um revólver e apon-
tá-lo ao peito de um , outro benv-en-
carado. Prevendo um grande flagran-
té, o guarda ficou espiando... O
assaltante falava, falava e gesticula-
va, enquanto o outro só dizia "sim",
"sim", "tá bem", "tá bem"...

Este, isto é, o assaltado, embora
estivesse cheio de jóias e dinheiro
(e não era para estar, não. heinl)
não fora despojado de coisa alguma.
Isso encabulou o guarda que prendeu
os dois, levando-os ao distrito. In-
térrogados pelo comissário, foram
afinal indentif içados: O assaltante
era um compositor e o assaltado, um
discotecário. E, no interrogatório, o
autor defendeu-se...— Seu comissário, eu estava "dsn-
do duro" nele, porque, no mole, êle
hfio toca as minhas músicas I Muitos
colegas meus estão cheios de "pon-
tos".Outros cheios de "quotas" e eu•'tó na lona"! Então, comprei um re-
Volver e menti minha ' 'diplomacia*'
nesse cara...

Depois que os presos foram pos-
tos em liberdade, o comissário com
todos os seus vinte anos de Policia,
chamou o prontidão para perguntar
6 que era "ponto" e "diplomacia"...
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Infelizmente é isso mesmo
A PATROA: - Manoel, prepare-me

um sanduíche de pão "francês" com
trigo "argentino", com manteiga "di-
namarquesa" e ligue o rádio para o
México ou para os Estados Unidos.
Como bebida, traga chá da "índia".
Náo quero café porque, ouvi dizer que
Xavier Cugat vem ao Brasil outra
vez.

. PARA O ÁLBUM
DOS COLEGAS

Fia é "rainha das águas"
E, quando a água náo vem,
A "rainha" chora aa mágoas...
Mas, nem ela, nem ninguéml
E' rádio-atriz, e, magrinha...
Faz papéis de comover!
Como sofre a coitadinha
No "O direito de nascer" 1

Há multo tempo, fazia
Um programa "fusuê"
Chamado "Trem da Alegria"
Que parou. Nâo sei porqus...
cia agora, na verdacie,
Nos anima e nos confortai
Pois, traz a "Felicidade
Pra bater â nossa porta" I

Iniciais: YARA SALES
,^^^^t^^^^^^^^**+**^^^^^^^^^n^**r**+**

\ O RÁDIO, HÁ DEZ ANOS
Com as desculpadas dos nossos leitores assíduos (todo leitor é assíduo)) nada

posso dizer do Rádio há dez anos, porque, há dez anos, eu não tinha rádio em
casa, nem dinheiro para o comprar! Obrigado.
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Em grandes "manchetes", os Jor-
nais cariocas publicaram a notícia
alarmante de que um enorme cardu-
ms de tubarões aparecera na Barra
da Tijuca, chegando mesmo a apre-
ximar-se da praia.

Segundo nossos cálculos "tubaronís-
ticos" (bonito!) a aproximação da-
queles bichos tem dois significados:
Ou são tubarões que vêm atrás das"sereias" e "peixões" que se banham
na Barra, ou são tubarões estrangei-
ros que vêm cumprimentar seus "co-
legas" do Rádio carioca, isto é, os
exploradores dos nossos artistas em
benefício "deles" e os mercadores da
nossa música popular que fazem
"qualquer negócio" com o talento

GRAVADOR<0f>
CLICHÊS
TELI 23-6227

LEI DO SELO, NO RÁDIO
Eu acho que a Prefeitura de-

via obrigar os organizadores de fes-
tivais radiofônicos a selarem as no-
tas declaratórias. Pelo menos, a usa-
rem o selo de "Educação e Saúde"...

Mas. só o selo de "Educação e
Saúde"?!*Por que? |Ora, porque é um selo necessá-
rio em Rádio. Saúde para alguns
compositores doentes que ganham
pouco e "Educação" para a maioria
das pessoas que freqüentam os au-
ditórios de Rádio e outras casas de
diversões!

TESTE OU TESTADA?
O contínuo abriu a porta de re-

pente e deparou com o quadro: Ay
moça sentada nos Joelhos do di-
retor, ouvia e dizia palavras en-
ternecedorasl

Encabulado, o rapai pediu des-
culpas, recuou, fechou a oorta e
dirigiu â moça que esperava no
corredor...

. -— A senhorita vai ter que espe-
rar, ou voltar mais tarde. O dire-
tor no momento, está ocupadíssi-

.mo com outra candidata que está
"fazendo um teste" para rádio-
atriz e, pelo que eu vi, parece que
ela foi aprovada!

alheio! t

ESPETACULAR

Álbum do Rádio N.° 3
DE 1952!

NERVOSOS —DR ARGOLLO _ TRINTA ANOS
DE PRATICA.

APERFEIÇOAMENTO NA EUROPA E NA AMÉRICA DO
NORTE. TRATAMENTO PSICO-SOMATICO E ELÉTRICO —
RUA EVARISTO DA VEIGA, 16, AP. 501 — Tei.: 42-1127 —
Das 8 às 12 e 15 às 18 horas (Cr$ 100,00 e Cr$ 200,00) — Ouça
o Programa da Saúde, na Rádio Cruzeiro do Sul, às segundas

e quintas-feiras às 19,45 horas.
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SUPER INSETICIDA

O MAIS FORTE I

Sim, Detefoo
também con-

correrá para a
felicidade deste

novo casal.

Exterminando o»
insetos que roubam

a calma e transmi-
tem doenças perigo-

sas, Detefon defende,
diariamente, a saúde e

a felicidade de milha-
res de famílias brasileiras».

¦/.ir:

/jríjp1!

¦¦'¦

!#0.

\ mk

í í ¦..,,

í% ta _•*¦,. íft__L-i ^JP^ - ~_fl|
V /?'*

**í_í<Aj,-.-.í-V,.-,. í

¦* i,_ ..:i._...«.:. *i>Tw>.i>4»^-y,i*t^».*--->y-;* •'•f:.- v-*|.•¦¦ 7 
" '" X*

-4-f^;f*»----*!rt ~L_-_ ' '¦'¦ ¦

I



i -<®m
¦y.:

¦:/*; XX"
7.:7X

Além, muito além do Joá, encon-
traram-se o "crack" e a estrela. Ha-
viam os técnicos recomendado ao ra-
paz que procurasse se distrair um
pouco, esquecendo as últimas preo-
cupações de sua carreira.

Fora a estrela atraída por uma doi-
da curiosidade, como torcedora, an-
siosa de~ aprender um pouco do que
sabem os astros do futebol. Do en-
contro resultou pelo menos uma lem-
branca amável, senão o aparecimento
de uma nova estrela entre os ases do
esporte. Ela é Dirce Belmonte, ex-
cluslva da Rádio Mayrank Veiga, uma
paulista que, entre outras manias,
teih a de torcer fervorosamente pelos
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RADIO-ATRIZ
CONQUISTOU O

"CRACK" DE FUTEBOL
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jseus Jogadores mais queridos, não im-
porta a que quadro pertençam* £

Acontece que PíndarO, o zagueiro do
Fluminense, está na sua lista. E fora
exatamente êle que recebera o con-
se lho de repousar o espírito, interpre-
tando o conselho como uma ordem
para escolher um acompanhla amá-
vel, uma bonita., praia e uma esplên-
dida manhã de sol, misturando o útil
ao agradável, numa proporção em
que este preponderasse.

Foi assim que se improvisou essa
aula de futebol, cujos detalhes um
fotógrafo atento conseguiu recolher.

lota, chutou, fêz goals e cansou.
* O zagueiro Píndaro continuou a

.'«ti

lição, levando a aluna às cos-

tas. A aluna merece o sacrifício
-"VXX"' X'X y

e o professor é camanula com

o belo sexo...

REVISTA DO RADIO
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tunidade da realização do maior ¦ tér
tame futebolístico do mundo, x

Puramente ocasional foi o encontr
do fotógrafo com os dois* astros,
"ás" dò esporte e a estrela radiof
nica na sua divertida manhã de praia
O crack ensinava à atriz alguns se
gredos da sua arte. Dirce foi sem-
pre, uma exaltada torcedora do '^M

mengo, embora afirmando que temi
simpatia por .todos os Jogadores de
real valor...

Em conseqüência, poderia o ca
despertar suspeitas de alguma trans*.
ferência afetiva, ou profissional, Isto.
é, estivesse ela mudando suas prefe***
rencias para Laranjeiras, ou se In-
clinasse o zagueiro para um vôo até Y
a Gávea, não obstante suas declar||a
ções de que o seu caso 6 pura e iiiwjfb
plesmente pessoal... Será? ou estarão
Dirce Belmonte e o Jogador Plndaro
tratando de um "contrato"?!
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Dirce Belmonte até então preferia o
Flamengo. Agora, não se sabe...

Dirce Belmonte nasceu em Santos,
tendo manifestado, desde muito cedo,
pendores para o teatro. Aos nove anos
-de idade, Já recebia inúmeros con-
vites para representar em festas par-
tlculares. Seguindo Sua vocação, de-
dicou-se ao palco, tendo trabalhado,
<io Rio, em várias companhias, entre
as quais as de Walter Pinto, Chianca
de Garcia, Dercy Gonçalves e Jaime
¦Costa. Este ano, atraida pelas opor-
tunidades que o Rádio lhe .oferecia,
ingressou na Rádio Mayrink Veiga,
considerando-se feliz com a transfe-
rência, pois acredita serem maiores
as compensações e menores as afli-
-ções do que no teatro.

Plndaro é o "ás" de futebol que
ioda gente conhece, mesmo quando
não muito entendida em assuntos es-
portivos. Sua carreira foi entre os
•grandes nomes de cracks nacionais,
•uma das mais rápidas.

Descoberto pelo Fluminense, conse-
guiu, em dois campeonatos da cidade,
firmar conceito como um dos melho-
res Jogadores do país, o que lhe asse-
gurou a requisição para a seleção na-
cional, a fim de disputar o campeo-
•nato do mundo.

Uma série de casos conservou ul-
timamente o seu nome no noticiário
•dos Jornais, mas exatamente marcan-
•do uma fase acidentada e não muito
-feliz de sua vida, inclusive na opor-

REVISTA DO RADIO
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A Rádio Tabajara de Paraiba vem
de iniciar uma série de apresentações
de artistas internacionais. Já apre-
Sentou Bob Barlow, cantor que possue
a voz mais parecia com a de Bing
Crosby.

Com seu transmissor de 10 kws. a
Rádio Tabajara vem conseguindo ob-
ter melhor rendimento nas suas trans-
missões e as cartas que tem recebi-
do de várias partes, comprovam isso.

*

Vem-se distinguindo na direção da
Rádio Tabajara de Paraiba o jorna-
lista Carmelo dos Santos Coelho que
se revelou ativo e dedicado.

. ,•-

SANTOS GARCIA
Atendendo à impossibilida-

de de continuar na chefia do
nosso departamento de pu-
Wicidade, tão somente por
motivos de saúde, deixou esse
setor da REVISTA DO RÁ-
DIO o nosso companheiro
Santos Garcia. Apesar do
seu afastamento de um car-
go de chefia, pelos motivos
explicados, Santos Garcia
continuará emprestando a
esta revista a sua colabora-
ção valiosa, em iniciativas
que reclamam o seu entusias-
mo e dediciação.
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ENGANO DE
LINDA
BATISTA

Lucy Guaspary é uma das mais
interessantes rádio-atrizes do
rádio campista. Dona de infle-
xões apreciáveis, seus desempe-

nhos convencem os ouvintes
<MM¥WMM»#_<WM^_M_M_M__M_W_

Solução do "Você me conhece "
ALBERTINHO FORTUNA

A propósito de
uma notícia que

Linda Batista
veicular a nas
páginas de

u m vespertino,.
acentuando qu e
Francisco Carlos
levara um "bei-
ço" da Rádio Ita-
peruna. fomos

procurados pelo
gerente daquela
emissora, sr. Jo-
sé Dionizio, que
nos declarou ser
destituída de fun-
damento aquela
noticia.

Acentuou o sr.
José Dionizio que
ficara surpreso e
assim pediu-nos
que publicasse-
mos suas afirma-
tivas. Disse-nos o
referido senhor
que Francisco
Carlos fora a Ita-
peruna integran-
do uma comitiva
de 5 artistas che-
fiada pelo locu-
tor Afrânio Ro-
drigues. comitiva
que participou
das festas come-
morativas do ani-
versário daquela
emissora.

Pelo espetáculo
de uma noite,
Afrânio Rodri-
gues recebeu, das
mãos do sr. José
Dionizio, a im-
portância de Crf
17.500,00 que fo-
ram distribuídos
no hotel, na pre-
sença do referido
senhor, entre os
participantes da
embaixada: Apo-
lo Corrêa, Hele-
ninha Costa, Nu-
no Roland, Afrâ-
nio Rodrigues c
Francisco Carlos.
Dessa importân-
cia deu recibo
em nome de to-
dos os colegas à
Rádio Itaperun?
e o referido sr.
José Dionizio nâo
sabe a que atri-
buir a mágua do
cantor que, no
regresso ao Rio,
fêz as referidas
declarações à

cantora e cronis-
ta de rádio. De-
clarou ainda, o
sr. José Dionizio,
possuir cópias fo-
tostáticas do re-
cibo para mo»-
trar a quem qui-
ser..
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Rádio
PERNAMBUCO

Douglas Dumarea

Está conquistando sucesso na sua
temporada áo microfone *da Taman-
daX Orlando Silva. Os programas
de Orlando tem despertado tal tate-
rêsse que o público lica na rua aguar-
dando a passagem do astro.

Jecê Valadão — Depois de atuar
longo tempo no rádioJ»W»>
transferiu-se para a ™««2^
pi, do Rio de Janeiro, intefrjn-
do o quadro de locutores da G-3.

Jecê apresenta o programa"O Sertão é Assim"
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Os Jornais «azem jretertocla'a um
concurso para escolha do melhor can-
to? toTbalrroa da kaplial V**gfi*
aue. ao se apresentar um candidato
Somo o melhor de Queluz,^08J"?T?:
dores daquele bairro, desgostosos com
a afirmativa que. segundo parece, nao
wrreflpondia 1 verdade, avançaram
para o candidato e o arrancaram da
estação de rádio à custa de pan-
cadas... N

.....x -yy ¦• ¦-¦¦'¦: -.'.-, ¦- y~, ¦-.:¦,¦¦ "-.-.x •¦•¦.,--.;•-¦!'.¦

Vem-se destacando nas apreaenta-
cfies da Rádio Jornal do Comércio,
Õs Tabajaras do Ritmo, conjunto que
veio da Paraíba para atuar na esta-
ção de Recife.
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Na Rádio Clube de Pernambuco. Al-
demar Paiva venvse y' «P^**^ /
com sucesso com o seu quadro, uo-
na Pinoia e seus Brotínhos". seqüen-
cia alegre que reúne uma das inalo-
res audiências da capital pernambu-
cana.

A cantora internacional Lídia Cas-
tex vem obtendo êxito com «ua Jo-nita voz e sua aparêncU de mulher
que sabe atrair e encantar. Lídia

CAMPINAS
Há algum tempõT vem atuando, com

êxito na Rádio Educadora.: de. Cam-
pSas. PRC-O. o trio intitulado Os Três
Gaúchos e do qual fazem parte Sa-
nhaco. Colerinha e Sanhaclnho, três
músicos de valor que também sabem
cantar* interpretando as músicas do
sertão. Possuindo um repertório de
agrado geral. Os Três Gaúchos reu-
nem grande número de ouvintes nàs
audições que apresentam ao micro-
fone da Rádio Educadora de Cam-
pinas.

Estados
•¦ 'o

,i ju'ainnnr ii ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ - ' " ******~~l*+i':'ceará
Constituiu uma das maiorea e

mais destacadas festividades a es*
tréia da Rádio Iracema de Jua-;
zeiro. Falando na solenidade inau-
gural da nova emissora, o dr. Hü»
degardo Belen fêz as melhores re*
ferências ao espírito de religiosi-
dade dó Padre Cícero Romão Ba-
tista.
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vQprnALIDADE EM PERMANENTES A
MO A ÓLEO, QUÍMICOS. TINTURAS,
*~ CORTES AUSAMRNTOS E

PENTEADOS, MAECEL
MANICURES E PEDICURES

OUÇA O PROGRAMA ^OUAS 
DE

MOMO» As 2.»s, ^J^-1^^^^AS 11,30 HRS. NA RADIO GUANABARA.

DIRECÃOxle LÉA SILVA
RUA LAVRADIO,2B-1?qnd.'TEL.52-3246 ^10

REVfSTA DO RADIO
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Célia Vilela — Integra o elenjo
das associadas mineiras. Canta

a melodia popular

n

G O I À S
Geraldo Barreto/

A Rádio Brasil Central lançou um
programa que se intitula "Revista^de
Cinema c6m á participação de Ciei
Pinheiro e Jeová Bailfio.

*
Abdala Nabutte é o produtor e ani-

mador de "íiste é para você" um ani-
mado programa levado ao ar todos os
domingos pela Rádio Clube de Goiânia.

*
Voltará a fazer parte da programa-

çâo da ZYG-3, o programa de Rena-
to Peres "Boite Zigue-Tree'V Esse
número ocupará o horário das 22 às 23
horas dos domingos.

Adélia Pereira, a' locutora da RBÇ
vem atuando nos melhores programa*
da referida emissora.

*
Carvalho Franco o novo locutor dà

RBC, apresenta todas as noites uma
série de gravações oferecidas aófl
amantes da boa música.
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ifk tia dc Carlüo^ loi levada,
outro dia, pela televisão Tupi' 
paulista. A farsa contou com o

! jovem ator Jaime Barcelos
i^$y?i&tà^ as vezes da "tia"
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SÃO PAULO
NO CARNAVAL

A turma de compositores ?»«"£«.

^rv^carV^Sne^re1?^
^TazeffuVna Pre^cià.^

fcrbáraSseS- WS»£.
reristro que aqui fazemos de algu-
™f« músicas carnavalescas de 52 de
SutórS do Planalto, tem apenas.u.na
finalidade: divulgar os nomes de sam—
base marchas merecedores de d?s-
£rtar o atenção dos «&«£»£
sam pelas melodias carnavalescas,
sem ST preocupar se seu autor .nas-
ceü no Amazonas, Rio ,ou «™ **°
Paulo. Bem. vamos fiação caten-
cío-nos acentuar que não, «stárxomple-
Sn **Eu voü do touca" ,msrcha 

de
Denis Brean e Blota Júnior, gravação
d^HeS Camargo; "Viver í« W*
samba de José Roy « ^lota 

Juirtor,
gravação de Isaura Garcia, vem
S? marcha ¦&<* $*!£*£cão de Wilson Roberto; "E mau pra
Íuxú" marcha de' Hervê Cordovtl.
íravacão de Mary Duarte; "Castigo
S SSi" samba de Vítor Simon, Da-
vid R«w e Sérgio Falcão, gravação
do Trio Marabá etc. etc.
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NO RÁDIO PAULISTANO É ASSIM...
..... __t.^._ - na<.«ntM,

Até o momento, a Cultura é ai esta-
cão que tem apresentado o maior.nü-
mero de cartazes do Rio, em progra-
Sas^ carnavalescos deste ano Domüi
de Linda Batista, W ^ SJ

^|tó Caldas, Carlos Galhardo, Odete
Àfriáral, acrescentem-se Heleninha
Costa e Flora Matos. E' bem possível
que a hora em que esta revista est-
ver circulando, a Emissora de Pirati-
ninga também tenha entrado no pá-
reo? pois o Manoel de Nóbrega tem
negócios engatilhados diversos canto-
Sef°das emissoras guanabarinas. Co-
Sta ainda a PRB-6 em realizar um
Carnaval de ma, com características
de abafar em toda linha.

-$ >•¦" * ¦

:j< Maaaaropi, o humorista que mais
/tem abusado da pornografia em seus

p>7ar*mas, continua sendo aproveita-
> 5* em películas da Vera Cruz. Só que
«15 não pode se espalhar a von-
Sde, tendo de obedecer, rloorosamen-
te; ao roteiro das falas.

Oue é que há com a Rádio Televisão
pâwsta? Os reiterados adiamentos
tte^tS inauguração oficial estão dan-
do õ^ue falir, parecendo mesmo qge"a equipe artística organizada por
Ruegerb Jacobbi ainda não está sufi-
Itentemente afinada e daí o "sine-

A Record anuncia a pi^xlma tom-
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emissoras,
mente, a

§ÉjnR.K,l,'

ilra

tendo vencido, recente-
mente, a equipe da Excelsior. Fa-
lando desse "sensacional" cnconj^».0
locutor esportivo José 'p*»"* <* *r"
meida disse que o Mlolíorl havia mar-
cado dois tentos, um com a cabeça
e outro com os óculos...

•
O Capitão Furtado tem novo progra-

ma na Cultura, intitulado ';Sí2íd2
chega o cupido", com parte falada e
hiulical. dele Part»»»Pfnd0.lrai,,nlI,T5áS
Castro, o Trio Marabá. Virgint Dini
e Ases do Ritmo."' 1c

J. Alvise Assunção, que andava
afastado do microfone, yoltou-¦iço-
mandar o "Desafio aos catedráticos ,
uma boa realiiação cultural.

yr
Licinio Neves, conhecido e habüi-

doso corretor, da praça vem de ingres-
sar na Bandeirantes.

Na Tupi, nenhuma novidade por
enquanto. Naturalmente, a flrar.0% .
ofensiva virá depois do CarnavaL
Todavia, como o numeroso co"Jumo
das Associadas é um dos melhores,
sua programação se condua, invarià-
velmente, muito bem.

Também na Excelsior não encontra-
mos muitas novidades. Isso no <l«« «.^
respeito ao seu ritmo artístico sendo
certo que lá se espera a. fusão da
emissora com a Nacional, o que se
dará em princípios ** mar_?- Será
quando as coisas se modificarão, com
muitas novidades. Fala-se que o Má-
rio Donato é o Costalima serão os co-

Alfredo Gramani fast dupla-a^i-
vidade na Rádio Record: lo-
cutor e rádio-ator, foi "desço-
bertoM pelos diretores da PRB-9,
ganhando» logo, bons desempe-
nhos em novelas e diversos pro-
gramas. Êle está fazendo o seu

cartaz, com perseverança
e determinação

. -'"f

mandantes da Nacional de São Paulo,
aquele como representante da ex-Bx-*
célsior e o baiano como o escolhido
de Vítor Costa. Não acreditamos. Pois
será inevitável um "conflito de auto-
ridade", mesmo porque como diz a sa-
bedoria popular. "Dois bicudos não ae
beijam". O que não há^duvHa -- tor-
namos a reafirmar -- é a ida de Re-
belo Júnior para a Nacional de São
Paulo, o que representa uma exce-
lente escolha.
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lXÍ-;Henrique Simonetti dedilha a#

piano, enquanto Randali Julia-
no lê o programa què vai

anunciar na Record
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áàBLEFFES"
Murilo, Leite, diretor-comercial da

Bandeirantes, declarou em carta pu-bliçada pelo colunista radiofônico do
Jornal "A Época", que este ano a
PRH-9 desistirá de apresentar carta-
zes do Rio, em seus programas car-
navalescos, em virtude do "aumento
exagerado pretendido pelos artistas,
aumento esse fabuloso, a ponto de não
deixar margem alguma para que um.
anunciante pudesse patrocinar a tem-
porada". E' pena que Murilo não ti-
yesse declarado o nome dos referidos
artistas, bem como a quantia por eles
solicitadas, pois só assim o público
teria base para Julgar o caso. Não
vamos tomar partido, pois reconhece-
mos que é um direito que assiste ao
cantor fazer seu preço para atuar em
São Pauío, como também assiste à
outra parte o direito de não efetuar o
negócio. Todavia, houve pânico quan*
do a prata da casa procura valorizai
seu trabalho ,o mesmo não tem acon
tecido com os cartazes internacionais,
que aqui aparecem percebendo somas
astronômicas. Muitas vezes, esses
cartazes nâo passam de autênticos"bleffes" artísticos.
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Não é de hoje aue se fala aberta-
z mente, que os 'discotecários cria-

ram um problema para os compo-
sitores de músicas carnavalescas.

Depois que pegou
•a_ mania de ex-
cursionar, Anita
Othero quase não
pára mais em
São Paulo. Outro
dia, ela apareceu
num programa.

dás "associadas"
• bandeirantes,
mas Já empreen-
deu viagem, cum-
prindo um rotèJ-
ro artístico que
lhe permite exi-
bir em outras ci-
dades e outros
Estados, a beleza
da dança e da
canção típica do

nosso ritmo
folclórico v /

y •

?f

Falando com mais clareza: Os
discotecários — nem todos, con-
vem declarar resolveram guerrearcertos autores com quem não se
simpatizam (?) e dai sabotarem a
irradiação de suas músicas.

E' evidente que o discotecário,
pela própria natureza do trabalho
que exerce numa emissora, está'
com a faca e o queijo na mão paraembaraçar a divulgação desta ou
daquela melodia, existindo ate
mesmo o recurso supremo de fa-
zer o disco cair e se espatifar.

Todavia, é curioso assinalar que
tais "desastres'1 só acontecem com-
as gravações que estão na lista ne-
gra dos discotecários, cujos auto-
res não souberam captar a simpa-
tia dos funcionários que têm sob
sua responsabilidade tão impor-
tante departamento.

Disso tudo, o que aparece dian-
te dos olhos de qualquer um, é a
evidência do fato, isto é, os dis-
cotecários possuem sua politica de"panelinha", protegendo uns em:
prejuízo de outros e isso no que
diz respeito às músicas carnava-
lèscas. Positivamente, merece tô-
da reprovação esse deselegante e1 antipático sistema de agir, pote é
um absurdo sabotar-se determina»'
do compositor, somente porque êle
não quis aderir à cartilha do dis-
cotecário que se arvorou, no caso,
num autêntico manda chuva, fa-
zendo e desfazendo a seu bel pra-
zer.

Para se ter uma idéia até a que-
ponto chegou a ditadura dos disco-
tecários, é o bastante lembrar que.alguns compositores, para cair de-
finitivamente nas graças desses1
cavalheiros, resolveram oferecer-*
lhes a parceria de suas músicas
carnavalescas. Isto é o cúmulo,,
não acham?

MARIO JÚLIO
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ABSURDO — Quando estas linhae estiverem circulando
entre os meus leitores, não sei em que pé andará •¦<*»Q
da proibição da revista "Balança ma Is não cai", *«• £-veria ser encenada pela companhia teatral da nossa Eros
Volúsia, na capital mineira. Por certo, tiada se ter* mk
í«iyWo'.m f«vor do. «rtl.t... tato pai. é MtJm.. E o w-
viço Nacional de Teatro, e a Casa dos Artistas "«^J*»-
suem o devido prestigio para enfrentar certas paradas.

O caso Já foi bastante ventilado pela Imprensa, e Já
é do conhecimento de todos. Mae, vamosM**rtlr o^ ab-
surdoi A revista, depois de censurada e P^'*™*** !?
Rio, devidamente aprovada pela censura •f»|M*j°c2*
ensaiada, montada, etc. teve sua estréia embaraada^por
uma ordem do Arcebispado mineiro. Com tem cato-
lico, não me compete aqui entrar em considerações, maa
que a repercussão do fato foi das mais desfavoráveis,
isso é que foi. Centenas de contos foram gastos no trans-
norte da Cia., multo dinheiro empregado com a monta-
bem da peça? as despesas de hospedagem e outras con-
tas contraídas, terão que ser resgatadas. E o pior_é que
oitenta pessoas se encontraram em Belo Horizonte cer-
ceadas no direito de exercer sua profissão! Oitenta pes-
soas, e vá ver que, todas católicas! Deus do céu as pro-
teja!

Se é pecado, os anjos me perdoem, mas a Indo^a
proibição da peça "Balança mais náo cai", em Belo mo-
rizonte, merece mesmo uma vaia:

*— Fioooo...
AUTO-PUCHADA — Náo é por estar em minha pre-

sença, não, mais que o samba que eu fiz com o Fernando
Lobo, para o Carnaval, é bonito, é! Pode ser que nin-
auém o cante nas ruas, pode ser que a comissão da Pre-
feitura nem se lembre de colocá-lo entre as vinte musi-
cas que serão escolhidas para o páreo carnavalesco, mas
que o samba tem qualidades, tem! Vamos e venhamos:
é um samba bem feito, de melodia bonita e letra bem tra-
balhada. Aracy de Almeida, a quem entregamos o sam-
ba, a fim de defendê-lo, gravou-o maravilhosamente, e
ninguém melhor do que ela interpretaria o^ queixume de
sua letra e o lamento de sua linha melódica. Cá pra
néa, que ninguém nos ouça, é um grande samba. Que-

* rema letra do abafativo "Chegou Vila Isabel"? Aqui
vai ela:

Chegou, chegou Vila Isabel...
Chegou, chegou Vila Isabel...
onde mora a minha gente
onde o eamba é mais dolente...
foi lá que nasceu Noel.
Chegou, chegou Vila Isabel...
Chegou, chegou Vila Isabel...
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0 GIGANTE EM PO 100 % NOTÁVEL
IXD. QU1M. BARAC1DI Ltda*
Rua Senador Furtado, 5-B — TEL.X 48-0782
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Deixe eu cantar meu samba,
deixe eu louvar meu poeta...
que partiu depressa
mas partiu sorrindo...
Façam mala silêncio
porque êle está dormindo!

Que tal? Náo é realmente um samba pra lá de per-
feito? Molecada! Vamos a uma puchadinha no "papal"71

— Vivôôoô!...

100 M IL DISCOS NOVOS
IMPORTAÇÃO

•All.y., v

\y-m ,

ACABAMOS DE RECEBER E ESTÃO SENDO
VENDIDOS COM DESCONTO DE 50%

Clássicos e Populares
Discos Nacionais

SOBRE TODOS OS GÊNEROS, ESTÃO SENDO VENDIDOS EM SALDO A
CR$5-8- 10-12 E 15

NAO PERCA ESTA OPORTUNIDADE

FEIRA DOS DISCOS
RUA SÀO JOSÉ, 67 - TEL. 42-2677
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SAMBAS
E OUTRAS
COISAS

de Henrique
Batista
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Henrique Batista, ao lado de Marliza, Maristani e Américo Andrade
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A Rádio Vera
Cruz está apre-
sentando, todas
as quintas-feiras,
esse programa
que ae inscreva
entre os mais
tradicionais do rá-
dio e que teve,
inclusive, como
participante dos
mais entusiastas,
o saudoso Noel
Rosa: "Samba e
Outras Coisas".
Comandado por
Henrique Batista,
o "Samba e Ou-
trás Coisas"
transferiu-se re-
centemente da
Rádio Clube pa-
ra a PRA-2, ali
ganhando o hora-
rio de a partir
das 20,30 horas
das quinta8-fei-
ras. Reunindo va-
lores positivos da
nova geração e
outros cartazes
que moram no
coração dos ou-
vintes — como
Albênzio Perrone
e tantos outros —
o "Samba e Ou-
trás Coisas" é
uma audição sem-
pre de agrado e

^interesse. Ao la-
do, dois flagran-
tes de uma pau-
sa do programa,
aparecendo Hen-
rique Batista, Al-
bênzio Perrone,
Moreira da Silva,
Maristani e Amé-
rico Andrade.
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O CONCURSO PARA ESCOLHI
DE 1951 — MEDALHAS DE OURO AOS VENCEDORES —
GRANDE FESTA NO TEATRO CARLOS GOMES COM CHUVAS

DE FLORES — O FINAL DO CONCURSO — NOVOS
RESULTADOS— A URNA

fmà}

i®:

myx
SRv v v. ¦¦ 

;mwM-
Jffl
v. ¦*,;.',.'

'. 1
1

4..'

|!ste julgamento, todo
mundo já sabe, está sendo
feito pelos nossos leitores,
exclusivamente pelos leitores
desta revista. Isso significa,
portanto, que d resultado
será o espelho fiel da opinião
geral dos ouvintes de rádio.
Não poderia haver melhor
fórmula para se escolher"Os melhores do Rádio de
1951". O público é o melhor
juiz. Tanto assim que a elei-
ção está sendo renhida e até
agora ainda não se pode ga-rantír c.uem vencerá.

•
No final do concurso será

realizada uma grande festa
no Teatro Carlos Gomes on-
de serão aclamados pelo oo-
vo "Os Melhores do Rádio de
1951", que receberão, nesse
momento, as ricas medalhas
de ouro a que têm direito
pela vitória, medalhas essas
oferecidas todos os anos poresta revista. A julgar-se p*ioêxito da festa do ano passa-do, o espetáculo deste ano
no Teatro Carlos Gomes mo-
vimentará toda a cidade do
Rio de Janeiro, Os vencedo-
res do concurso entrarão no
teatro pela platéia, sob uma
grande chuva de flores!

•
Desejamos que todos os lei-

tores mandem os seus yotos.Cada leitor poderá votar
quantas vezes desejar, bas-
tando recortar a página ao
lado que será publicada tô-
das as semanas até o fim de
fevereiro. Os votos poderão
ser trazidos pessoalmente em
üossa redação e colocados na
urna ou poderão vir pelo
Correio. Nosso endereço: 

"rua
Santana 136, nesta.

NOVOS RESULTADOS
E' preciso que os leitores ?

demais interessados levem
em conta o seguinte: esta re-
vista, devido a sua alta tira-
gem, é confeccionada com
muitos dias de antecedência,
com três semanas antes do
dia de sair, no mínimo.
Assim, convém frizar, os re-

sultados que se seguem se re-
ferem a apuração por nós
realizada nos votos que che-
garam às nossas mãos até o
dia 22 de janeiro.

MELHOR CANTOR
1.° Nelson Gonçalves 4.089
2.° Carlos Galhardo 4.070
3.° Francisco Alves ..- 4.011
4.° Orlando Silva ... à.118
5.° Jorge Goulart ... l.ftóá
6.° Francisco Carlos 1.615

e outros menos vo-
tados.
MELHOR CANTORA

1.° Emilinha Borba 4.825
2.° Linda Batista ... 3.618
3.° Marlene 3.424
4.° Carmélia Alves .. 2.029
5.° Dalva Oliveira ... 2.020
6.° Dircinha Batista 1.581

e outras menos vo-
tadas.
MELHOR LOCUTOR

1> César Ladeira 3 623
2.° Carlos Frias 3.008
3.° Afránio Rodrigues 1867
4.° Osvaldo fcuiz ... 1.625
5.° Reynaldo Costa .1.580
6.° Heitor de Car-

valho ............ 1210
e outros menos vo-
tados.
MELHOR LOCUTORA

1.° Lúcia Helena .... 4.010
2.° Maria Helena .... 1.925
3.° Silvana ......... 715

MELHOR RADIO-ATOR
1.° Celso Guimarães 3.716
2.° Nélio Pinheiro 3 526
3.° Paulo Gracindo .. 2.980
4.° Roberto Faissal 2.887
5.° Antônio Leite ... 1.816
6.° Rodolfo Mayer .. 1.812

e outros menos vo-
tados.

MELHOR RADIO-ATRIZ
1.° Isis de Oliveira 3.887
2.° Ismênia Santos .. 3.087
3.° Yara Salles ...... 3.029
4.° Amélia Simone .. 1.817
5.° Maria Vidal .... 1.218
6.° Daysi Lucidè 890

e outras menos vo-
tadas.

MELHOR HUMORISTA
1.° Brandão Filho .. 3.729
2.° Germano '.>.,.,.;%¦ 3.115
3.° Aloísio S. Araújo 2.780
4.° Lauro Borges .... 2.65#
5.° Pagano Sobrinho 1.578
6.° Silvino Neto .... 1.210

e outros menos vo-
tados. v.^x.x;
MELHOR PRODUTOR

1.° Paulo Roberto ... 3.429
2.° Almirante .. ,.. 3.005
3-° Renato Murce 2.479
4.9 Max Nunes 1.860
5.° Fernando Lobo 1.180
6.° Antônio Maria .. 1.007

e outros menos vo-
tados.
MELHOR NOVELISTA

1.° Ghiaroni x,.... 3.681
2.° Amaral Gurgel .. 3.224
3.° J. Silvestre .... 2.416
4.* Júlio Atlas ... 1.4Í0
5.° Oduvaldo Viana 1.115

e outros menos vo-
tados.
MELHOR ANIMADOR

1.° César de Alencar 4.183
2.° Manoel Barcelos 3.381
3.° Aerton Perlingeiro 2.520
4.° Paulo Gracindo .. 2.417
5.° Héber de Bôscoli 2.411
6.° Yara Salles .... 980

e outros menos vo-
tados.
MELHOR LOCUTOR

ESPORTIVO
1.° Luiz Mendes ... 3.584
2.° Oduvaldo Cozzi .. 3.554
3.° Ary Barroso 3.331
4.° Antônio Cordeiro 2.780
5.° Raul Longras ... 1.588
6.° Jorge Curi .... 1.584

e outros menos vo-
tados.

MELHOR COMPOSITOR
1.° Ary Barroso ...... 3.320
2.° Herivelto Martins 2.007
3.° Humberto Teixeira 1.824
4.° Lupicínio Rodri-

s*ues 1.811
5.° David Nasser ... 1.219
6.° Luiz Gonzaga . 1.114

e outros menos vo-
tados.
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4.? ANIVERSÁRIO j
Esta revista atinge, neste momento, quatro anos completos, dé serviços

ao rádio, aos artistss. Não seremos nós Julgadores em causa própria, mas

diz-nos a consciência que tudo quanto fizemos foi respeitar os sagrados prin-
cípios de imprensa livre e honesta. Não temos ligação, em absoluto, com em-

pré.a» ou grupo,, com pe..oa. ou 6r0áo.. S. algo no. liga à. em ..ora., ao.

artistas, é tão só a satisfação do bem viver, da ótica, da cordialidade e do

respeito mútuo. Somos uma revista independente, com finalidades atingidas

e comprovadas através de tiragem e circulação que sobem de semana em

semana. Só Deus sabe quanto tem sido árdua a luta, quão imensos os dissa-

bores. Entretanto é sempre melhor assim, porque orgulha mais,^satisfaz e

conforta. Para meia dúzia de eternos descontentes há sempre o considerável

saldo de uma estupenda maioria de leitores amigos e assíduos. A esses é que

devemos tudo, é com esses que iremos para mais um ano de lutas.
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Poucas publicações, no Brasil, terão conseguido tanto era tão pouco, se

nos desculpam a pouca modéstia. Em menos de quatro anos já ating[amos
a uma tiragem de quase cem mü exemplares por semana. Nossas oficinas

próprias ai estão, à espera da visita dos amigos, dos leitores. Tudo plantado
e erguido na sadia base da independência. E' possível que até agora ainda

não tenhamos dado ao leitor uma revista tecnicamente perfeita em sua im-

pressão. Mas. será isso possivel num país tão falho de melhores recursos de

maquinaria, de técnica, de outros pormenores importantes? Todo o empenho,

entretanto, é para melhor servir a quem nos lê. Ontem já foi pior. amanha,

cremos firmemente, haverá de ser bem melhor. Atravessamos, com tremen-

das dificuldades, a crise do papel, suportamos, agora, com sacrifício, a luta

dos preços, do custo, do equilíbrio orçamentário. Nossa fonte de renda é o

leitor. Nosso alicerce mór e a compacta legião dos que aumentam nossa tira-

gem de número para número.

^•t ¦"¦ . :

Náo vamos nós aqui passar em revista os que conosco têm labutado mais,

que conosco têm brilhado desde os dias mais incertos. Na hora das come-

morações todos são iguais perante a alegria geral. Rendemos justiça a todos

desde o traquinas contínuo de redação ao funcionário mais credenciado à di-

reção. Todos têm dado de si o possível. Enumerar ou classificar nomes seria

preencher páginas. Aqueles, entretanto, que bem nos conhecem, sabem que
somos Justos e que os reconhecemos. Mas, é preciso, mesmo assim, que se

faça uma exceção.E' imperioso abrir um parêntesis para Pascoal Tramon-

tano, em cujas mãos está a distribuição desta revista em todo o Distrito Fe-

deral. Atuando embora apenas no Rio, êle foi, sem a menor dúvida, foi e é,

a base de nossa grande confiança, de estímulo, de experiência. A fevereiro

de 1948 êle recebia de nossas mãos menos de mil exemplares. Com o milagre

de sua tenacidade, de seu tirocínio êle foi multiplicando os exemplares, pe-
dindo mais, exigindo, distribuindo, penetrando, firmando, conduzindo esta re-
vista aos dias vitoriosos de hoje. Justiça a êle, pois.

r" Das emissoras, em geral, temos recebido sempre o melhor apoio. Viram

elas Que uma publicação feita à base popular, tem que ir buscar nessa sua

base — a grande maioria dos ouvintes de rádio - as diretrizes a seguir.

Nosso termômetro é o leitor, o leitor que atingimos. Não podemos, em abso-

luto fazer uma revista para os gabinetes dos diretores, ou para as naturais

vaidades pessoais do ambiente. E então, tudo compreendido, temos nos ar-

tistas e nas estações de Rádio de todo o Brasü, outro grande alicerce da nossa

forca popular, (se outra vez nos perdoam a vaidade) e se assim podemos
classificar uma revista que dos modestos novecentos e poucos exemplares
mensais de fevereiro de 1948, passou hoje a figurar no segundo lugar entre as

pubUcaçta- semanais do Brasil, conforme pesquisas do "Instituto Brasileiro de

Opinião Pública e Estatística".
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NOSSA CAPA "*T

Nossa grande vontade era armar
um grande bolo de aniversário,
verdadeiro, esmerado, para divi-
dí-lo, em fatias, com os nossoe
queridos leitores. Já que é huma-
namente impossível, apresentamos
pelo menos a simbolização dessa
vontade... Aí está na capa, o
nosso bolo de aniversário com as
quatro velas. Estamos ficando ve»
lhinhos...
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