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A POLICIA IMPEDIU OCE
0 POVO AGREDISSE 0
CANTOR FRANCÊS

Charles Trenet, enquanto nos
chegava apenas em discos, era
um sucesso absoluto. Todos gos-
tavam de suas canções (e com
razão) todos apreciavam aquele
louro de ar maroto que aparecia
nas fotografias, todos, enfim,
tinham sobre êle uma opinião
de mérito.

A primeira temporada de Tre-
net no Brasil, entretanto, pode
ter sido um sucesso artístico —
mas foi um espetacular fracas-
so profissional. Porque o no-
mem — temperamental, mdis-
ciplinado, birrento — deixou de
cabelos brancos os Diretores da
Rádio Nacional que, afinal, por
iniciativa vigorosa de Victor
Costa, acabaram rescindindo o

contrato do artista nervoso, que
criava casos a todo instante.

Trenet terminou a sua tempo-
rada na Rádio Globo, não sem
criar alguns pequenos casos, pa-
ra assinalar a sua passagem pe-
Ia PRE-3.

A vendagem dos discos de
Trenet não foi prejudicada pela
má propaganda originada pela
sua primeira temporada — mas
a Rádio Nacional e outras esta-
ções não o quizeram contratar
quando êle, recentemente, vol-
tou ao nosso país. A "corajosa
foi a Rádio Tupi, que conseguiu
apresentar o cantor francês em

m&m !V'M*».V.
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seus programas e na TV-Tupi,
durante uma curta temporada.,

Trenet atuou também em boa-
tes e seguiu depois para o Sul.
Chegando a Porto Alegre, com-
binou um "show" no Teatro Im-
perial, mas, na Hora H, achou
que havia pouca gente e resol-
veu não cantar. Os gaúchos se
aborreceram, chamaram a poli-
cia, Trenet resistiu, armou con-
fusão, foi preso... mas nao can-
tou. Em face do ocorrido, ai-
guém sugeriu que se afixasse no
Teatro Imperial, uma placa com
os dizeres "Neste Teatro nao
cantou Charles Trenet. Foi pre-
so. 24-5-53".

Charles Trenet conseguiu li-
vrar-se das grades, graças a m-
tercessão do Cônsul Francês em
Porto Alegre, que decidiu socor-
rer o temperamental compatrio-
ta. Mas não poude livrar-se de
uma tremenda vaia, quando to-
mou o avião, partindo de Porto
Alegre, no rumo de novasaum-
ções... e de novas confusões...

Aí está Charles Trenet, ao la-
do de "Lord" Chevalier, um bra-
sileiro que anda cantando sam-
bas pelas Américas. Um e pre-
to de alma branca. O outro..
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Estamos em pleno dia de Santo
Antônio: esse mesmo Santo Antô-
nio tão amigo, que ajuda as moci-
nhas e acharem aqueles que serão
seus futuros maridos. Colocando a
tradição e a lenda no rádio, vamos
encontrar uma porção de artistas
que estão precisando da ajuda do
santo padroeiro. Principalmente can-
toras, que esperam, num misto de
impaciência e critério de escolha, a
chegada de seus príncipes encanta-
dos. Existem casos em que o Santo
parece completamente desinteressa-
do, entregando as artistas aos desíg-
nios de destino, deixando-as soltei-
ras até quando não se sabe.

Broto, brotíssimo. Dóris Monteiro
parece que ainda não recorreu aos
bons ofícios de Santo Antônio. Es-
teve quase noiva, uma vez. E namo-
rou, ainda que rapidamente, o ator
Roberto Batalin. Mas continuou

AO LADO: Emilinha Bor-
ba cumprimentanto Artur-
zinho Souza Costa, depois de
uma vitória automobilística
do esportista.

EM BAIXO: Aracy Costa
junto a Severino Araújo e
Hélio Paiva. Ambos casados.
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sem romance, embora muita gente
afirme que em seu coração mora a
figura de um músico popularíssimo
no rádio. Ainda sem vinte anos,
Dóris prefere dar tempo ao tempo,
embora o santo do matrimônio não
esteja longe dps seus cuidados. Diz-
se, até, que a estrelinha da Tupi se-
gúiu a velha maneira de deitar a
imagem de cabeça para baixo, apres-
sando, com isso, a chegada do bem-
amado que a levará ao altar!

Enquanto isso, desiludida do amor,
principalmente depois daquilo que
seria seu noivado com o maestro
Eleazar de Carvalho, a irrequieta
Luz Del Fuego parece disposta a fi-
car pra titia, dando o melhor de seu
afeto às cobras que se arrastam pe-
Io seu grande apartamento da Ave-
nida Niemaier. A bailarina, exótica
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Nadja Maria (acima) e Oli-
vinha Carvalho (abaixo) ain-
da não encontraram seus
príncipes. Será que Santo
Antônio se esqueceu?
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é bonita, bem feita e talentosa, nao
foi pedida em casamento.

Outra que continua esquecida de
Santo Antônio: Violeta Cavalcanti.
Mais veterana que Olivinha, embora
sem alcançar a condição de balza-
quiana, Violeta não registra gran-
des casos sentimentais. Parece que
está escolhendo, com imensa cautela,
aquele que tomará posse de seu co-
ração. Chegou-se a murmurar que
ela e um conhecido cantor estavam
enamorados. Mas Violeta desmentiu
a notícia. Ainda não havia escolhi-
do o príncipe. E não escolheu, mes-
mo!

Também Dircinha Batista ainda
não se decidiu. Continua solteira e
sem pressa de casar-se. Disseram-na
noiva de Raul Brunini, há alguns
anos. A irmã de Linda disse que
não estava. E continua sem dizer
quem será o seu eleito. Ou prefere
continuar firme no seu critério de
seleção, até encontrar o tipo ideal.
Exigente e meticulosa, Dircinha pe-
diu a Santo Antônio que não se
apresse: prefere aguardar calma-
mente, para não se arrepender de-
pois.

Broto também é Aracy Costa: a
estrelinha da Tupi tem uma porção
de pretendentes. Alguns até do pró-
prio rádio. Mas acontece que seu
coração ainda não falou de amor.
E Aracy não se incomoda, não, em
modificar seu temperamento. O ti-
pofideal virá um dia. Ela mesma não
o imaginou, em minúcias. Acha, po-
rém, que os detalhes surgirão quan-
do bater-lhe, no peito, mais descem-
passado, sua excelência o coração.

Outra que é bonita... mas
continua de coração solitá-
;rio: Carolina Landers. Até
quando?
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e pitoresca, parece esquecida de San-
to Antônio, resignada com sua con-
dição de solteira, que ameaça nao
mais terminar...

Outro broto que faz um bem (!...)
é a doce Olivinha Carvalho, na gos-
tosura dos seus 22 anos que forma-
ram uma das plásticas mais bonitas
dessa cidade de gente feminina que
machuca os olhos. Noiva uma vez,
namorada outras, Olivinha, apesar
de tudo, não achou o homem ideal.
Fala-se num romance com Afranio
Rodrigues; mas parece que nem ai
haverá a proteção de Santo Antônio,
tudo ficando como dantes. Das duas
uma: ou Olivinha é muito exigente
ou a rapaziada carioca anda de olhos
fechados! Os fans, por sinal, ainda
não entenderam porque a moça, que
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Isis de Oliveira num fia-
grante com Celso Guima-
rães. Eles já se casaram mui-
tas vezes... em novelas. Na
vida real, Isis continua
aguardando seu eleito.
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A cantora
portuguesa Li-
nita e a rá-
dio-atriz Ma-
rilena Alves
aqui estão. A
segunda está
para casar-se,
com o locutor
Géber Moreira.
Vamos espe-
rar os doces...

Mais em bai-
xo, à direita,
Violeta Cavai-
canti parece
sonhar com ai-
guém que irá
tomar conta
do seu .cora-
ção. Quem se-
rá o felizardo?

Santo Antônio, por sinal, a está
marcando, por perto. Qualquer dia
os fans terão notícia de seu casório.
O Chacrinha diz que o Luiz Vieira,
da Tamoio, é apaixonado de Aracy.
E Aracy a apaixonada do Luiz. Mas
o Chacrinha nem sempre fala sério...

Mary Gonçalves anda zangada com
Santo Antônio. Não que lhe falte o
noivo, porque Bill Farr está morando,
absoluto, no coração da ex-rainha
do Rádio. Mas o casório não foi mar-
cado. Nada de datas! A princípio
um e outro disseram que estavam

esperando o divórcio "pegar" m
Brasil: depois, então, modernos que
são, tratariam do casamento. Mas
o divórcio não "pegou". Vai daí,
Santo Antônio está recebendo ape-
los de Mary. Para fazer o Bill to-
mar coragem e ingressar no rol dos
homens sérios!

Na mesma situação, Marilena Al-
ves e Géber Moreira. Noivos ha qua-
se um ano, ainda não pensaram no
dia do "conjugo vobis". E' que a
vida está cara, "execrável, primo!"
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Dulce Martins em um de seus raros retratos — ela que nao
gosta de fotógrafos. Reinaldo Dias Leme é o dono do seu coração.
Estiveram noivos, brigaram, parecem que voltaram às boas. Mas,
e o casamento, quando será? Um dia eles resolvem.
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E o enxoval vai indo devagar. O san-
to do matrimônio marcou os dois:
e basta que Marilena faça uma pro
messa para o assunto se decidir.
Por sinal que os fans estão impaci
entes para que isso aconteça!...

Pra titia é que os fans não dese-
jam a simpática Isis de Oliveira.
Ela que é tão adorável nas novelas,
e ainda mais graciosa em pessoa,
como é que não achou seu eleitor
Santo Antônio, que houve? Isis nao
fêz promessa? Pelo visto a íniciati-
va caberá aos fans da rádio-atnz.
Todo mundo está esperando pelo dia
mais lindo da Isis. E olhe que esse
dia está custando um bocado! Esse
negócio de "matrimônio, matrimo-
nio", não é lá com Santo Antônio.''
Então resolva o caso da Isis, tiran-
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do-a do rol das solteirinhas do rádio.
Faça aparecer o seu amor!

Bonita de verdade, dona de um
cantante sorriso e vozinha que fica
morando nos ouvidos da gente, nem
por isso Cárolina Landers já fisgou
um coração. Isto é, fisgar já fis-
gou... talvez que os fisgados nao
tenham despertado o seu coração-
zinho intranquilo e rebelde. Na ca-
sa dos vinte anos, Cárolina parece
alheia a Santo Antônio e seus pode-
res matrimoniais. Continua sem ali-
anca nos dedos da mão de cá ou da
mão de lá. Continua porque quer.
Santo Antônio deixou-a de lado.
Qualquer dia lhe dá uma lição de
mestre... •

No mesmo plano, Vera Lúcia, com
sua beleza toda frescura e suavida-
de. Dizem ainda não se casou por-
que não fêz promessa: porque amor,
que é bom, já existe em sua vida.
Uns apontam um jóquei, outros afir-
mam que se trata de um compositor.
Vera Lúcia sorri, fica assim ainda
mais bonita, mas não revela o no-
me do felizardo. Já a aconselharam
as sortes do dia de hoje?

•
E as irmãs, Deuza e Dulce Mar-

tins? A primeira parece que tomou
conta do coração do futebolista Ma-
neca, do Vasco da Gama. Casamento
ainda sem data, até que Santo An-
tônio receba um pedido daestreü-
nha. Dulce, por sua vez, esteve noi-
va de Reinaldo Dias Leme. Desman-
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Mary Gon-
çalves mostra
uma boneca ao
Bill Farr. Noi-
vos, ainda, não
trataram dos
papéis de ca-
samento. San-
to Antônio
precisa dar
um jeito nis-
so...
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chou o noivado, yoltou a refazê-lo,
mas... ninguém sabe se êle conti-
nua. Se persiste, pra resolver a his-
tória o certo é um requerimento ao
padroeiro matrimonial. Virar a ima-
gem, por exemplo..*

O "furo" pertenceu à reportagem
da REVISTA DO RADIO: Eliana es*
tava noiva de Renato Murce. E ah>
da está. O casamento, quando será?
Um e outro prometem-no para bre-
ve, embora a data continue oculta...
para desespero dos fans. Uns asse-
guram que o enlace se realizará
dentro de um mês. Outros garan-
tem-no para o fim do ano. De qual-
quer maneira, parece que Santo An-

Eliana, Dóris Monteiro e
Luz Del Fuego — todas sol-
teiras. A primeira tem com-
promisso, Dóris ainda é das
bonecas, e Luz Del Fuego tem
muita? propostas.

tônio dará a última palavra no as-
sunto.

Esquecida, mesmo, de Santo Antô-
nio, está a nossa querida Aracy de
Almeida. Na casa dos quarenta, em-
bora sua jovialidade e bom humor
não o demonstrem, Aracy não re-
velou o nome do seu eleito. Parece
que não o encontrou, apesar de tu-
do. Santo Antônio'se esqueceu do"samba em pessoa"? Êle parece não
ter pressa: um desses dias Aracy
acaba se surpreendendo com um pe-
dido de casamento, embora muitos
outros não lhe tenham faltado!

•
Afinal, encontramos Emilinha Bor-

ba. Bonita, jovem, queridíssima, não
é possível que Emilinha tenha sido
esquecida por Santo Antônio. Mas
a Rainha do Rádio continua soltei-
ra. Até quando, santo padroeiro do
casamento? Não existirá alguém
mandando no coração da "Miloca"?
Talvez sim, talvez não. Nesse parti-
cular, nem é preciso que Emilinha
faça promessa, apele para Santo An-
tônio. Milhares de suas ardorosas
fans, a esta altura, tomarão a inicia-
tiva, prometendo missas e tantas
coisas mais a Santo Antônio para
que êle concretize aquele dia que
seria também o mais feliz da vida
de "Miloca" e de seus incontrolá-
veis, ardentes e super-entusiastas
admiradores: o ào seu casamento!
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MANDOU!! LEVOU?
O Diretor da REVISTA DO RÁ-

DIO recebeu a carta que em seguida
transcrevemos, reservando-nos para
maiores comentários ao seu final:

"Prezado Senhor: Foi com bastante
surpresa que li na sua conceituada
REVISTA DO RÁDIO, na secção "Me-
xericos da Candinha", uma notícia que
se refere a minha pessoa. Diz a citada
nota que quando da vinda de Josephi-
ne Baker ao Brasil, uma de suas se-
cretárias particulares deu-me uma bo-
fetada. Isto no entretanto foge intei-
ramente à verdade. Nesta época exer-
cia as funções de Diretor de Estúdio
da Televisão Tupi, e levado por mi-
iihaa funções, tive um pequeno "desen-
tendimento" no entretanto foi verbal
e assistido por dezenas de pessoas que
estavam naquele momento no estúdio
da TV e dentre elas o sr. Caspary (co-
laborador de sua revista) Jair Mar-
tins (locutor da televisão) César de
Barros Barreto (diretor artístico da
televisão) e outros, que poderão com-
provar que a referida bofetada não
existiu em absoluto. Por outro lado
quando é noticiado — "Só agora se
soube"•— também foge à verdade pois
não houve segredo deste fato uma vez
que até o "Diário da Noite" publicou

uma nota a respeito. Finalizando diz
a notícia publicada em sua revista —
"e o pior é que a bofetada não foi re-
vidada. Ah se fosse comigo" — con-
fesso-me admirado da valentia, de
quem escreveu a referida nota, pois
resolveria a situação como os irra-
cionais, à força bruta — mas aconte-
ce que a bofetada não existiu, confor-
me provas existentes e assim, de for-
ma alguma, poderia ser revidada.

Tenho certeza que todo este equívo-
co foi cometido em virtude de alguma
informação errada, dada a um dos inu-
meros repórteres de sua revista, e por
isso solicito a V. S. a Publicação des-
ta carta na REVISTA DO RÁDIO, pa-
ra eliminar qualquer duvida, uma vez
que a notícia dada da maneira que foi
tem-me prejudicado bastante.

Sendo no momento, o qiíe se me ote-
rece, subscrevo-me, Cordialmente (as.)
Roberto V. Espíndola".

Em resposta, devemos informar ao
Sr. Roberto Espíndola (que já foi
repórter desta revista e sabe bem
a maneira rigorosa com que proce-
demos nas informações ao público)

o seguinte: a informação da bofeta-

da foi trazida à nossa colaboradora
D. Candinha pelo repórter Roberto
Reis que, segundo êle próprio, assis-
tiu à cena. Depois de recebida a car-
ta do Sr. Espíndola, voltamos a in-
dagar de nosso repórter se confir-
mava o que nos tinha informado.
Sem a menor vacilação êle reafir-
mou a cena da bofetada da secreta-
ria de Josephine Baker no Senhor
Roberto Espíndola. Cremos que aqui
fica esclarecido e encerrado o caso
e. se mais houver a apurar, saberá
o Sr. Espíndola a quem se dirigir
doravante.

VALORES
ANÔNIMOS DO
RADIO
• SEBASTIÃO

DE FREITAS •
Essa imensa legião que faz o rá-

dio brasileiro, nem sempre é bem
aquinhoada e desfruta do conforto
necessário para sua manutenção e,
justamente, onde mais se trabalha,
onde se encontram os maiores
exemplos de dedicação, é no meio
dos chamados anônimos, entre
aqueles cujos nomes nunca chegam
a ser citados mas que, no entan-
to, representam figuras honestas,
ativas e das mais esforçadas para
o progresso dessa ou daquela emis-
sora. . m _.-

Entre os valores anônimos ao
rádio, figura Sebastião de Freitas,
operador da Mayrink Veiga e que
nasceu na capital do Espírito San-
to, Vitória, no dia 14 de outubro
de 1928. Contando 24 anos de ida-
de e sendo solteiro, Sebastião co-
mecou sua vida radiofônica na
PRI-9, Rádio Espírito Santo, onde
aprendeu a trabalhar como opera-
dor com o Jadyr Rodrigues, seu
amigo ,e que notou nele qualidades
de inteligência, capazes de o tor-
nar um operador competente.

Vindo de Vitória, Sebastião come-
çou a trabalhar na C°n*,nen,ía'»
passando-se depois à Mauá e des-
ta à Globo, para mais tarde fixar-
se na Mayrink Veiga. Seu gosto
pela técnica de rádio fêz com que
êle se tornasse um operador dos
mais elogiados e tneiwMj, por
isso mesmo, a inclusão de. seu no-
me entre os valores anônimos ao
rádio.
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EA MA/ORE MELHOR SAPATAJÒA
DA AMERICA LATINA EE TAMBÉM
UMA GALERIA A SUA DISPOSIÇÃO
COM ÁGUA GELAOINHA SEMPRE
AS SUAS ORDENS.

REVISTA DO RÁDIO
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A Presidência da República
recebeu, em dias do mês passa-
do, os radialistas que foram
eleitos "Os Melhores de 52", no
tradicional certame da REVIS-
TA DO RÁDIO. Em virtude de
enfermidade, o Presidente Ge-
túlio Vargas não pôde cumpri-
mentar os vencedores, fazendo-
o, porém, o sr. Lourival Pon-
tes, Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência — que aparece, na gra-
vura, palestrando com o nosso
diretor, sr. Anselmo Domingos,
sob as vistas dos artistas e auto-

ridades governamentais.
Através de seu digno repre-

sentante o Presidente endereçou
aos "Melhores de 52" palavras
de aplauso e simpatia.

As emissoras Nacional e Con-
tinental transmitiram, todos os
detalhes deste acontecimento;.

,«>«Tl«.t*.X

FLAGRANTES DO RADIO
T*n

\ O embaixador Lourival
< Fontes abraça o cantor Or-
Mando Silva. Sua Excelência
} teve palavras de louvor à ini-

ciativa deste semanário, sa-
\ lientando, ainda em Jbre-
\ ves palavras, da importância

do concurso.
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Ismênia dos Santos, "melhor radio-atriz de
52" — também de 50 e 51, recebe os cumprimen-
tos do representante do Presidente da Republica,
enquanto Héber de Bôscoli fala ao microfone da
Rádio Nacional.

BKS
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O sr. Lourival Fontes ouve impressões de
Reinaldo Costa, Héber de Bôscoli, Amaral Gur-
gel e Emilinha Borba. A todos sua Excelência
apresentou as congratulações do Presidente Var-
gas, lamentando seu impedimento.
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PERNAMBUCO
C. Júnior

Leda Flora trocou de prefixo. A es-
trêla da Rádio Jornal do Comércio .6
agora exclusiva da Rádio Tamandaré,
onde vem atuando na programação II-
der da associada.

. ?

A Rádio Clube de Pernambuco vem
apresentando, numa produção de CIO-
vis Neves, "Uma novela por dia' .o
produtor aborda os mais diferentes te-,
mas, num programa que está se, fir-
mando.

¦".,. 

*

Por falar em Rádio Clube, o Depar-
tamento Esportivo da PRA-8 continua
o mais eficiente. A equipe de; Cléo
atua com destaque em sensacionais
transmissões esportivas.' i *

Falou-se na ida do ;produtor Telga
de Araújo para a nova emissora.per-
nambucana, Rádio Olinda, a ser mau-
gurada brevemente. No entanto os
"associados", que o mantêm sob con-
trato não consentiram na tranSferen-
cia. 

'Continua, assim, a produtor es-
crevendo para Rádio Tamandaré.

m

Edmo do Vale, que tem sob sua res-
ponsabilidade os trabalhos de instala-
cão dá Rádio Olinda, desenvolve suas
atividades na formação de uma equi-
pe eficiente para a emissora. O novo
prefixo entrará no ar no próximo mes.

Mozart Brandão, diretor musical da
Ceará Rádio Clube, está agora na Rá-
dio Tamandaré. O maestro e orquestra-
dor vem atuando na programação no-
turna da associada pernambucana.

CACHOEIRODO
ITAPEMIRIM

Jorge Augusto

A L-9 leva ao ar, toda quita-feira
* domingo, o programa de Roberto
Carlos Braga, revelação do rádio capi-
xaba. Êle canta no horário das 18 no-
ras e 15 minutos.

*
Entre os de maior concorrência está

o Programa Infantil da aludida esta-
ção, no auditório, aos domingos, às 9
horas. Anima-o, com eficiência, Ber-
nardino Plm e a garotada comparece
%m massa.

Todo domingo, o período das 8 às 12
horas é tomado pelo programa Joel
Pinto» onde desfilam várias atrações.

^^^^^^mmmm**0**+0*0**

A HI6IE-H-
uNTIMA TAMBÉM
CONTRIBUI

A

•
A Rádio Ca-

cnoeiro de Ita-
pemerim < vem

apresentando um
amplo serviço In-
formativo. Dià-
riamente irradia
três informativos
de S minutos, e,
às 20 horas, um
Jornal-falado, com
síntese do que se
passa pela cida-
de, pelos Estados
e pelo mundo.

•
. Entre os novos
programas da
ZYL-9, figura a
crônica "Fim de
Semana", escrita
por Zilma Henri-
que Faria e lida
pelo locutor Pau-
Io Emerick.

*"Falando de
Esportes" é dià-
riamente apresen-
tado pela dupla
de locutores es-
portivos Hélio
Carlos e José

Américo, na
ZYL-9.

RIO GRANDE DO SUL
Túlio Amaral

A Rádio Farroupilha vem movimen-
tando suas programações, quer sejam
de auditório, ou de estúdio. "Uma pui-
ga na camisola", obriga a direção das
Associadas a colocar policiais na por-
ta de seus auditórios.

•
"Calouros Coringa", animado por J.

Antônio D'Avila, desperta o interesse
de ouvintes do Belém do Pará, Para-
ná e Santa Catarina, candidatando-
se aos prêmios da carta premiada.

Alma Castro e Ivan Castro estão vi-
vendo em "Sublime Redenção", ex
pressivos papéis característicos. Pe-
pê Hornes, o diretor-teatral da Rádio
Gaúcha, sabe escolher artistas.

#
Bateu o recorde de ansiedade, o con-

curso idealizado pela Rádio Farrou-
pilha, de "A música misteriosa", den-
tro do programa "Pare a música",
animado por Ernani Behs. "A musica
misteriosa" foi "Panorama do Rio de
Janeiro". O prêmio estava em CrS
9.20000, que foi, a pedido da platéia
do Ctne Castelo, revertido em benefí-
cio da "Casa do Artista Riogranden-

Gilberto Diedrich é o Jovem sono-
técnico que vem trabalhando com
admirável perícia, nas audições do
"Teatro pelo Espaço", através da Ra-
dio São Leopoldo.

*
Na Rádio Itaí, é coisa notável que

não se encontra em nenhuma outra
Capital: não se Irradiam esses inco-
modos e enjoativos "Jingles" que in-
festam nossas emissoras. Num desses
domingos, ouvimos por 4 horas a Itaí, e
durante este espaço os locutores nao
mencionaram, uma única vez, o pre-
fixo da Emissora de Guaíba. Ao que
nos parece, existe uma Lei que regu-
Ia essa necessidade obrigatória.

Nos Jornaleiros

Vamcs Contar
de junho!

PARAÍBA
Mário Teixeira

Antônio Aragáo, produtor e locutor
da Rádio Arapuan, vai lançar o pro
grama "Melodias de ontem", focaii
zando músicas populares brasileiras
do passado. ?

Todas as quintas-feiras, às 16 horas,
Nauda de Abreu apresenta ao micro
fone da X-2, sua produção "Cartas às
amor", seqüência romântica do rádio
paraibano dedicada aos namorados.

Marluce Teixeira, a "princesinha do
baião" da X-2, Já regressou do R:v
de Janeiro onde fora, acompanhada de
seu genitor, passar suas férias.

¥
A cantora Marlene Freire estreo

na 1-4 com bastante sucesso. Não re
ta dúvida, que a volta dessa Jovem
artista ao rádio paraibano, marcov
um acontecimento.

E» de lamentar o que vem aconte-
cendo com as anunciadas apresenta
ções de artistas do sul. E' que o arti*-
ta, por motivos alheios à sua vontade,
não comparece e o Público que com
pra ingresso fica decepcionado. Assim
sucedeu com Carlos Galhardo, Dalv*
de Oliveira, Pedro Raimundo e outros.

Tomou posse do cargo de diretor ar -
tístico da Rádio Tabajara, o locutoi
e narrador Linduarte Noronha que
ocupou, por algum tempo, as mesma-
funções na Rádio Arapuan.

Genilda Barbosa é uma jovem can-
tora que, dia a dia, se vem impondo
como intérprete da musica popuia.
brasileira.

REVISTA DO RÁDIO
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JCRSE VEIGA

é bife

Sapatos número 40
Seu colarinho é 39
Não usa perfume.
Pesa 71 quilos -'
Seu prato predileto
com macarrão
Dorme geralmente as 8 da
noite
Usa um anel com uma ca-
ra de índio
Seu relógio pulseira é "Mi-
do"
Mede 1 metro e 74
Mora em Cachambi £
Seu número de sorte e o 7
Possui um automóvel Ply-
mouth 48
Usa bigode m
Lava-se com sabão de coco

são geral-
ou verme-

Na cabeça usa água e gu-
mex
Gosta de ternos brancos
Prefere sapatos marrons
Possui 6 ternos de linho
branco v
E' Flamengo de coração^
Suas roupas internas são
todas brancas
Suas gravatas
mente marrons
lhas
Não lê jornais
O samba é sua música pre-
dileta
Não gosta de praia, porque,
não sabe nadar
Adora o verão
Já gravou 60 discos
Em casa tem 3 cães, 1 papa-
gaio e uma graúna
Fuma cigarros "Tabaco
Douradinho"
Sua bebida: uisque

Seus maiores amigos no rá-
dio são: Paulo Gracindo,
Manoel Barcellos e César de
Alencar
Comprou a casa onde mora
Iniciou sua carreira no dia
16-5-934, no "Programa Me-
trópoles"
O Paiva é o seu alfaiate
E o Alberto seu barbeiro
(Salão Riograndense)
Detesta roupa feita
Adora cafezinho
Ouve sempre o "Repórter

E* f an incondicional de Síl-
vio Caldas
Na política, é fan de Alzira
Vargas
E' getulista de coração
Já ganhou mais de 1 mi-
lhão com o rádio
E* supersticioso ao extremo
W aviador-"honorário".
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Não há quem desconheça esses
programas noturnos, repletos de
frases românticas, com muita poe-
sia e muito tango. É um gênero de
programa que ainda existe no rá-
dio, e existe apenas porque o pú-
blico é grande e o anunciante de-
seja ver o interesse das audições
documentado pelo volume da cor-
respondência recebida.

Oswaldo Robin, da Rádio Tupi, é
um mestre nesses programas de
tangos e de poesias. Apesar de ter
um vozeirão magnífico para fra-
ses fortes, sabe também dizer coi-
sas doces -eas ouvintes se emo-
cionam quando êle começa a falar
de amor...

Recebe volumosa correspondên-
cia, tem a vida pontilhada por vá-
rios romances de amor com bom-
tas garotas e, depois do acidente
de automóvel que sofreu, sua gran-
de preocupação é uma operação
plástica — que ainda possa faze-
Io mais "bonitão"...

zes, tem um crômo colocado no
alto, à esquerda... Outro escreve
perguntando como poderia obter a
cópia desta ou daquela poesia, re-
citada no programa do dia tal, poe-
sia que, invariavelmente, é chama-
da de soneto, tenha ou não tenha
quatorze versos, e esteja ou não es-
teja vasada no estilo e forma indis-
pensáveis...

Eram cartas nesse estilo que Os-
waldo Robin estava acostumado a
receber, mas, no dia 25 de abril de

Rádio I
OSVALDO ROBIN
QUASE CAIU DAS
NUVENS QUAN-
DO LEU A CARTA!

Texto de CASPARY

Robin bota a mão na cabeça,
abre os braços, quase desespera-
do. Na hora em que êle falas-
se, duas pessoas praticariam o
suicídio...

-' ^L^B
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Voltemos, porém, às cartas dos
fans. Elas versam variados as-
suntos. <rDesejo que toque, no pró-
ximo programa, o tango "Mano a
Mano..." diz uma ouvinte, mima
carta cheirando a pó de arroz e
eserita num papel que, muitas ve-
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Num desespero agoniante o missivista declara, entre outras
coisas: "... toque o tango Lágrimas, e que, esse tango seja toca-
do bem lento, porque é nesse momento que eu e minha querida k.
partiremos para o infinito..."

mi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

que, até boje ao que se saiba nin-
guém em São Manoel se suicidou, e
muito menos ouvindo musica pelo
rádio.

Robin, apesar de não conhecer o
missivista e de o mesmo ter mau-
tido encoberta sua identidade, o*
senvolveu amplas pesquisas e, ate
hoje, ainda espera identificar o
missivista. A carta, muito embora
sem revelar pendores literários
acentuados, foi escrita por uma
pessoa que deve desfrutar de ai-
gum conhecimento e, foi pensando
nisso, que Oswaldo Robin tentou
demovê-la do suicídio. Escrita em
papel branco, com letra redonda
e vasada em tinta azul escuro, dei-
xava ver que, ao escrvê-la, o au-
tor não se deixava dominar pelo
nervosismo.

Procurando verificar o número
de suicídios ocorridos no Estado de
São Paulo e principalmente nas ad-
jacências de São Manoel. Robin po-
de constatar que seu apelo fora ou-
vido. Depois dessa carta, que que-
brou a rotina "das mal traçadas li-
unas" pedindo autógrafos e exibin-
do as mais diversas e impossíveis
ortografias, quantas outras ainda
irão ter aos escaninhos dos locuto-
res, versando assuntos extravagau-
tes, como esse de querer morrer
ao som. de um tango!...

1953, entre muitas outras, uma se
destacava pelo exQtismo do assun-
to: "Queremos morrer ao som de
um tango..." , AO locutor ficou surpreso. A pnn-
cipio, pensou tratar-se de uma brm-
cadeira de mau gosto, de algum
companheiro, tanto mais que a car-
ta estava assinada apenas pelas
iniciais, H. R. Depois, porém, exa-
minando o envelope, viu que o
mesmo provinha do interior de Sao
Paulo, de São Manoel.•

Oswaldo Robin é um rapaz ner-
voso e impressionável. Apanhou a
carta e foi procurar o diretor da
Rádio Tupi, Péricles do Amaral,
para ver o que seria possível fa-
zer. O diretor viu a carta, exami-
nou o envelope e julgou que eras-
sunto poderia ser resolvido median-
te um apelo direto ao missivista.
Sim, êle teria que ouvir a palavra
do locutor e este aguardou impa-
ciente o momento.

Durante a apresentação de seu
programa, que se denomina um
Tango à Meia-noite". Robin tratou
de convencer o missivista a nao ten-
tar o suicídio. Exortou-o a olhar a
vida de frente, a conhecer os pon-
tos agradáveis da existência e, ao
terminar, tornou-se patético, con-
teu fatos, citou exemplos de pes-

soas que, apesar das adversidades
enfrentadas, continuavam vivendo
com prazer. O programa daqueu
dia foi, pois, uma luta contra a
idéia extremada de um ouvinte e
parece que nesse ponto o locutor
levou vantagem. Dizemos isso por-

Robin parece olhar a carta melancólico. Junto a
a Paulo Maurício — (em baixo) — êle parece pedir
Faltou Júlio Louzada...
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Paulo Porto e
um conselho.
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O SENHOR SABE-TUDO
José Conde, nome por demais

conhecido em nossos meios li-
terários e culturais, quando foi
ehamado a figurar no rádio fêz
com que sua intelectualidade
de pronto se amoldasse à técnica
radiofônica. E, como prova, aí
temos seu programa semanal,
terça-feira às 22,30 horas, radio-
fonizando as mais belas páginas
da literatura universal, na Rádio
Clube. E3 um desses trabalhos
que hoje SANDRA vem conden-
sar, baseado no conto de William
Sommerset Maughan, sob o ti-
tulo "O Senhor Sabe-Tudos,»

Si

CABINE PARA DOIS
Aquela viagem para o Japão,

num grande navio, não poderia
proporcionar a seus passageiros,
das mais diversas nacionalidades,
o conforto peculiar aos grandes
barcos, porquanto a viagem era
feita nos primeiros tempos de-
corridos após o término da se-
gunda Grande Guerra. Assim, o
autor do conto (que faz de si
mesmo um dos personagens da
página literária) teve de confor-
mar-se a aceitar como compa-
nheiro de cabine um bizarro ei-
dadão, cujo traço característico
era o complexo de tudo conhe-
cer, de ser uma espécie de enci-
clopédia ambulante. Não tardou
muito, por isso mesmo, que o na-
vio em peso o apontasse como
o Senhor Sabe-Tudo.

MESA PARA QUATRO
O famoso escritor inglês e o Sr.

Sabe-Tudo tiveram por parcei-
ros, às refeições, um casal. Ela,
linda em sua simplicidade. Sere-
na e elegante, exalava um per-
fume de pureza quase mística.
Já o marido — trabalhava em
embaixada, mas não ganhava
muito — mostrava-se exuberante
em sua palestra, em seus ges-
tos- • J X— Naturalmente, servindo a
diplomacia de meu país, tenho
de viajar muito. Na maior par-
te das vezes minha esposa pode
acompanhar-me. Mas nem em
todas as viagens posso tê-la co-
migo.

A ESPOSA
Os comentários fervilhavam a

bordo.Mulherzinha deliciosa, a es-
posa daquele homem que é com-
panheiro de mesa do Sr. Sabe-
Tudo... Suas vestes não são dé
luxo, mas sua graça é tanta, seu
sorriso é tão luminoso...

No baile de ontem, que o
Sr. Sabe-Tudo organizou, ela es-
tava um deslumbramento! O ves-
tido singelo; mas as rosas na-
turais com que adornou sua cin-
turinha delicada, faziam-nos
crer que se vestia como uma
rainha!

MESTRE-SALA
O Sr. Sabe-Tudo não se limi-

— 14 —

tava a mostrar seus conhecimen-
tos generalizados, que abrangiam
não só as artes plásticas como
o processo mais simples de co-
zinhar-se um bom pernil. Tor-
nara-se uma espécie de "Mestre-
sala", organizando bailes, con-
certos, tômbolas, etc.

A viagem não teria um espi-
nho naquele mar de rosas, não
fora justamente a euforia do ho-
menzinho que, segundo a gíria
carioca, não passava sem dar um
palpite...

O COLAR N
Estavam os quatro à mesa, co-

mo de costume, quando a pales-
tra focalizou a cultura de péro-
Ias japonesas.Se entendo do assunto?
Meu Deus, se é esse o meu ramo
de comércio!

E Sabe-Tudo fêz quase uma
verdadeira conferência sobre pé-
rolas naturais e cultivadas.

Pois fiquem sabendo que
minha viagem ao Japão se pren-
de justamente ao assunto "pé-
rolas"!E o senhor sabe distinguir
uma pérola oriental, das natu-
rais, de uma pérola cultivada?

Claro, meu caro senhor!
Quer um exemplo? O colar de
sua senhora. E* composto das
mais belas e raras pérolas ver-
dadeiras que tenho contempla-
do. " ,O marido da linda senhora sol-
tou espalhafatosa gargalhada,
quando o Sr. i Sabe-Tudo avaliou
o precioso colar. Uma quantia
astronômica!—Pois o senhor desta vez fra-
cassou, meu prezado amigo.
Esse colar é falso. Simples fan-
tasia que minha mulher com-
prou a dezoito dólares, numa lo-
ja de novidades, em New York.
Como lhe disse, ela ficou lá du-
rante um ano, sem mim, enquan-
to eu viajava por lugares pou-
co accessíveis a uma dama.

O Senhor Sabe-Tudo se irritou.
Aposto cem dólares como o

colar é verdadeiro!
Feito!! E o marido esfrega-

va as mãos, feliz da vida.
O Sr. Sabe-Tudo retira do boi-

so uma lente e pede à esposa do
diplomata que lhe entregue o
colar.

Não consigo abrir o fecho
e. Mas eu consigo, querida.

O marido desprende imediata-
mente o colar do pescoço da
"cara-metade", entregando-o ao
homem que de tudo entendia.

Mas, se êle de tudo entendia,
naturalmente haveria de com-
prèender o que lhe pedia o olhar
augustiado da bonita mulher.
Devolveu o colar, após examina-
Io atentamente.

— É... Perdi a aposta. Estão
aqui os cem dólares da aposta,
O colar é falso.

A DEVOLUÇÃO

O Sr. Sabe-Tudo bem avaliava
que sua falha lhe tiraria o pres-
tígio de "infalível". Mas...

No dia seguinte, recebia um
envelope misterioso, a êle ende-
recado, que fora passado sob a
porta de sua cabine. Dentro dê-
le havia uma cédula de cem dó-
lares, correspondentes à aposta
que êle não perdera, verdadeira-
mente, porque as pérolas eram
legítimas, mas o marido de sua
belíssima dona não o deveria sa-
ber... Por isso, guardou a nota
com um sorriso enigmático.

— Palavra de honra... Se eu
tivesse uma esposa tão linda e
tão jovem como a dona daque-
le colar... não a deixaria um
ano sozinha em New-York...

I !

Enxovais para noivas — >*
para batisados e primeira {|
comunhão. Grande variedade:

Cobertores — Casacos
Artigos para inverno

Vendas à vista e a crédito

A NOBREZA
Rua Urugaiana, 95

Tel. 23-4404

REVISTA DO RÁDIO
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CASACOS DE PELES
BRUMCL INGLÊS

LEOIT1MO
CASACOS DE LONTRA

fRANCBSA
A VAREJO OU

PELO
REEMBOLSO

Ihreços de
Reclama !?

Cr$ 350.00. 650.
900,00, 1 200,

ORANDG SORTI
MENTO OE CASA-
COS OE TODOS OS
TAMANHOS E TIPOS

OE PELES FINAS
E BARATAS

A VISTA E A
PRAZO

OFICINAS DE PELES
RIO DE JANEIRO *»#)

LARGO SAO PRANCISCO./J
SALA 3.1.* ANDAR T^l

COMEÇO DA RUA DO TEATRO
Tel 43*399* A

I

Males do estômago?
t ri Nó z

(3 NOZES)
NOZ DE COLA

NOZ VOMICA
NOZ MOSCADA

ILEN
t o rntlhor ff mo/i antigo SABÃO
EM PÓ para lavadtirat e/êCri-
cair

M ¦ LEN
Ha tua MÁQUINA DE LAVAR
significo longa vido oora icus
tfcírfos caroí

HI-B-EN
é O melnor t a mait vtndido
SAIÃO 0E COCO no Bratil

MIL
NÃO 0A IRINDES Dá apenai
krodvtot 4% indiicvtittl ivncrfo*
Udmdf

Hllt
São OI SABÕES que txpcnmtn.
taa-oi por V. 5. ;4m«'» '«;<5«
Wo mu taf
A venda nas feiras, arm«*

icns • boas casas
fabricado por f

SABÕES MILEN LTDA. I
Rua Bonsucesso, 295 — ^ ^

Tel. 30-2586
Rio de Janeiro — industria

Brasileira

álbum
Fmílínha

Hoje resolvi abrir, mesmo, o meu outro Álbum, aquele da fa-
milia, de tantas recordações. Numa das primeiras páginas encon-
tro, logo, um retrato: eu, aos doze anos. Santo Deus! Que criatu-
ra feia, magra e pavorosa! O retrato foi tirado em casa de vovó Be-
Ia, lá em Piedade, onde nós morávamos, naquele tempo. Credo, eu
era magrinha de assustar fantasma. Dá-me até vontade de correr
a folha. Agora eu sou mais gordinha — e gordura, dizem, e formo-
sura. Será?

Viremos a página. Ah, agora
está melhor. Aqui estou, numa fo-
tografia dos quinze anos. Puxa!
Até pareço mais velha. E' então
que me lembro das palavras de
mamãe: "Menina, não use esses
vestidos compridos, não use esses
sapatos de salto alto, não se pen-
teie assim... Quando você tiver
20 anos os outros dirão que você
completou trinta". Verdade: eu
tinha a mania de me fazer, mais

idosa, para logo parecer "gente'9.
A vocês, meninas-moças, o meu
conselho: não usem vestido com-
prido e sapato alto, não exa-
gerem na pintura... para não
parecer mais velha! Por isso mui-
ta gente diz que eu tenho mais
idade: aos quinze anos fiz-me de
vinte. Mas o que importa é que
eu tenho a idade que tenho —
e está acabado. Ainda estou na
casa dos vinte.

Mas voltemos ao Álbum. Lá estou, parecendo gente grande:
o retrato é da época em que eu estava praticamente no rádio. Mui-
to antes desses quinze anos, sabem?, eu ficava roxinha de inveja
quando ouvia a minha irmã, a Maria de Lourdes, cantar no progra-
ma do querido Xavier de Souza, na Rádio Guanabara. Um dia, en-
tão, cismei: fui à Rádio Cruzeiro do Sul, inscrever-me no progra-
ma da "Hora Juvenil", lançado pelo "Suplemento Juvenil": lá todo
mundo era pequeno, mirim, como eu. Acho que foi em 1936. Bem,
eu pedi prá cantar. A pianista, dona Carmen Engênia, mandou-me
abrir a boca e eu me "acabei" num samba. Estava bom, estava! O
pessoal gostou e me convidou prá voltar no dia seguinte. Ora, eu
voltei, é claro. E fiquei cantando na "Hora Juvenil" uma porção de
tempo, ganhando um salário "fabuloso", naquela época, para a gen-
te do meu tamanho: 50 cruzeiros por mês! Dinheiro que dava para
o cinema, vestidos e até para as balas — (ih, eu gostava de ba-.
Ias!...) e as passagens. No principio do mês — ainda me lembro!
eu entrava na fila para receber o dinheirão, lá no "Suplemento Ju-
venü": a garotada fazia um alarido danado, naquele pedaço da rua
13 de Maio, para receber a "fortuna". Eu também não fugia ao ba-
rulho!

E foi na "Hora Juvenil" que
eu conheci a Bidu Reis. Fica-
mos amigas de verdade e passa-
mos a cantar em dupla, ensaian-
do uma porção de números mu-
sicais. Parece que fizemos su-
cesso. Tanto que, um dia, fo-
mos convidadas para cantar na
Mayrink. E ganhando três ve-
zes mais que na Cruzeiro: 300
cruzeiros, metade prá cada uma.
Na PRA-9, o César Ladeira logo
arranjou um título prá nós duas:
"As Moreninhas do Barulho",
inspirado naquele filme de es-

tréia da Deana Durbin — "Três
pequenas do Barulho", lembram-
se? Foi um sucesso. Eu e a Bi-
du ficávamos muito prosa, quan-
do o César Ladeira nos anun-
ciava ao microfone, fazendo uma
festanca. Vieram cartas e já nos
considerávamos, então, grandes
cartazes, vejam só! Bem, feche-
mos o Álbum, por hoje. Semana
que vem eu continuo a história.
Será que ela está interessando a
vocês? E até terça-feira, se Deus
quizer.
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Recuemos uns poucos anos e visi-
temos o cais do Porto. Um navio,
atracando, traz, em seu bojo, algu-
mas centenas de portugueses que
decidiram adotar o Brasil como sua
segunda Pátria. Na amurada, uma
garotinha de 10 anos — olhos vivos,
interesse flagrante — tenta adivi-
nhar as maravilhas que lhe estaria
reservando aquela cidade. Vinha de
Vizeu, Portugal, onde fizera seus
primeiros estudos — e não sonha-
va outra coisa, até ali, senão ser
professora, em sua cidade natal.
O Destino, porém, haveria de leva-
Ia a outros caminhos — não me-
nos brilhantes — e fazer, inclusive,
com que decidisse simplificar seu
nome, Ermelinda Balula, transfor-
mando-o num singelo — Vera Lúcia*

Vera Lúcia não chegou de Portu-
gal para enfrentar destinos ingra-
tos. Sua família residira, durante
muitos anos, nos Estados Unidos (3
de seus irmãos são norte-america-
nos), e a pequena Ermelinda, che-
gando ao Rio, foi residir em Copa-
cabana (bairro que, na época —
cerca de 10 anos atrás — já era a
sala de visitas da cidade).

A vida de Vera Lúcia, então, não
foi apenas vestir o "maillot" e ir à
praia.D. Conceição dos Santos Ba-
lula quis, desde logo, cuidar do fu-
tur® da filhinha querida (a caçu-
Ia da família) e decidiu:

— Ermelinda, você vai estudar
por aqui mesmo. Amanhã, vou ma-

Bonita e talentosa, que está faltando à Vera Lúcia para
ser feliz? Nesta reportagem ela conta que não pode resistir ao
amor. Vejam porque...
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triculá-la na Escola Dr. Cócio Bar-
cellos

Como é natural, Verinha não
emitiu qualquer opinião. Aceitou a
resolução materna — mas, ao se-
guir para a escola, no dia seguin-
te, nem sonhava em encontrar, no
prédio esquisito da Avenida Copa-
cabana, nada menos do que um
romance de amor. É claro que,
nessa expressão "romance de
amor" não se podem compreender
senão cenas como estas:

ErmelindaL. ,
Que foi, ítalo?...
Você não respondeu ao meu

bilhete.
—Mas, que bilhete?

-— O bilhete que eu mandei pelo
Rubinho. , . < _Pelo Rubinho?... Ué?!... O Ru-
binho não me entregou nada... So
me falou que...Que — o quê?...

Que gostava de mim...
O Rubinho?!... Ah! que trai-

dor... vou ajustar contas com ele!...
Aos 14 anos. Vera Lúcia ja ter-

minara o primário e cursava o Gi-
násio Copacabana, quando resol-
veu trabalhar fora. Estava ficando
mocinha, queria comprar, ela
mesma, os seus vestidos \?erasempre gostou de trajar-se bem)
e não houve oposição da família
que pudesse dissuadi-la. Em bre-
ve, ela estava colocada, como cai-
xa e auxiliar de escritório, de uma
firma da Rua Siqueira Campos.
Nessa altura, Vera Lúcia ainda nao
sonhava em ser Vera Lúcia isto e.
ainda era tratada por todos como
Ermelinda Balula, mas ja amava
o rádio e o cinema, já recortava
os retratos dos artistas das revis-
tas, já colecionava fotos e auto-
grafos. . ;

Foi em 1948 que o brotinho ten-
tador de Copacabana, Ermelinda
Balula, resolveu tentar o radio.
Convidada por Ary Vizeu, que-co-

nhecia o agrado que despertavam
as exibições vocais de Ermelinda,
nas rodas familiares, decidiu-se
ela a fazer um teste na Rádio
Guanabara, teste esse coroado de
êxito. Com o nome de Linda Ba-
lula, surgiu na programação da
PRC-8, como nova atração — que
os fans rapidamente haveriam de
aplaudir. Até fins de 1949, Linda
Balula cantou na PRC-8, ocasião
em que foi convidada a ingressar
na Rádio Nacional. Os entendi-
mentos correram bem, até que
Paulo Tapajós, na Direção Artísti-
ca, achou uma dúvida:

Estamos, então, "quase
tendidos...

Vera Lúcia espantou-se:
Quase?... Quase, por que?
Por causa do nome. Acho que

Linda Balula não é um-nome mui-
to radiofônico.Nesse caso (Verinha não

perdia nunca 6 bom-humor, coisa
que acontece âté hoje) só vejo, um
jeito: rebatizar-me.

— Então vamos achar um novo
nome. Você pode passar a cha-
mar-se... vejanios... Vera, sim...
Vera Lúcia! Gosta?-— Cem por cento! Doravante^
passarei a ser Vera» Lúcia! M*:à.

A história de Vera Lúcia, daí
em diante, é conhecida de todos.
Em. menos de três anos, ela fêz
toda uma carreira artística — e
pode^ ser considerada, hoje, úma
estrela em toda linha. Sua estréia
no mundo dos discos foi um su-
cesso (lembram-se todos, ainda da"Rita Sapeca", do Carnaval de
1950) e, desde então, várias das
gravações de Verinha têm mere-
cido o aplauso do público.

Vera Lúcia já conhece todo o
Brasil, através das muitas excur-
soes que fêz — e, por outro lado,
todo o Brasil a conhece, através d®
rádio e do cinema. Sua estréia
foi em "Barnabé, tu és meu" e
aparece, também em "Fogo na
Roupa". Verinha é uma jovem
alegre e muito franca. Diz, por
exemplo, com a maior naturalidade
que sua carreira já lhe tem dado
boa recompensa financeira — ten-
do ela comprado um bonito apar-
tamento, onde reside com sua mãe-
zinha. Só num ponto, Vera faz
mistério: no amor.

Áh! não me fale de amor...
Tenho tanta vontade de fugir dê-
le...

E, já ao final da reportagem,
completou para deixar todo mundo
com irremediável curiosidade:

Tento, tento fugir do amor,
que considero perigoso. Mas êle é
um perseguidor tão sutil que, aos
poucos, vou sentindo que se apro-
xima, sem que eu possa esboçar
resistência...

'XX,,'
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Vera toca
violão, Vera
sorri. Qual a
melhor pose?
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# Tenho uma profunda
admiração pelo Grande Othe-
Io, mas reprovo totalmente
a sua mania de tomar um
"piléque" de vez em quando.
O último que êle tomou foi
tão grande que alguns ami-
gos tiveram de interna-lo
num hospital.

• Vocês sabem quem é que
escreve aquelas legendas das
garotas do Alceu na revista
"O Cruzeiro"? E' o cronista
de rádio, Dig.

# Contaram-me esta muito
boa. O Gagliano Neto, (grande
homem!) diretor da Con ti-
nental, gosta de reunir e gos-
ta de ser acatado. Numa reu-
nião, para fazer valer o seu
poder, êle se lembrou que o
Rubens Berardo (dono da
emissora) estava presente, e
então completou: "Bem, eu
sou o Papa e o Rubens Be-
rardo... é o Deus".

# Será uma doideira mi-
nha ou será mesmo que todos
os gestos do Scassa, falando
pela Televisão, são igualzinhos
aos gestos do Ary Barroso?
A maneira de abrir as mãos,
encolher os ombros, pender
a cabeça para o lado, dizer
qualquer coisa e esperar a
resposta olhando para o
chão...

Alziro Zarur (a bondade
em pessoa) já foi católico, Ja
foi protestante, já foi posi-
tivista e agora é espírita.

O simpático e inflama-

vel Carlos Brasil é um diplo-
mata nas maneiras de res-
ponder. Imaginem que a sra.
Mag. cronista de rádio no
"Diário de Notícias" fez uma
crítica reprovando o progra-
ma "Atendendo aos Ouvm-
tes" da Guanabara, aquele
onde há o "fulano que dedica,
a beltrano" e "beltrano que
oferece a sicrano". Pois o
Brasil, que é o diretor geral
da estação, no programa se-
guinte, ofereceu somente mu-
sicas que, êle Carlos Brasil,
dedicava à sra. Mag. Eu
hein!

O brotinho Domingos
Martins andou dizendo por
aí que não estava noivo, còn:
forme eu dei aqui. Mas Ia
vai a explicação: quem me
deu a notícia foi ela mesmo
querido. Comigo não!

A minha amiga Rosân-
gela desmanchou o "noiva-
do" com aquele locutor da
Tupi. Perguntei-lhe o moti-
vo e ela me disse: — "Êle

queria cartaz, e eu também.
Fizemos o noivado de grupo".

'Ainda há gente muito in-
crédula neste mundo! Uma
amiga de Salvador, na Bahia,
manda me dizer que^ espa-
lharam por lá a notícia de
que o Luiz Gonzaga havia
assassinado a sua esposa
aqui no Rio. Coitada da d.
Helena ! Pra longe o agouro!

# A minha querida Isme-
nóca já se mudou para a La-
goa Rodrigo de Freitas. De
tanto embrulhar bibelots e
arrumar os móveis a querida
ficou até com dor nos rins!

Contaram-me, eu não
assisti: Na audiência aos Me-
lhores do Rádio, no Palácio
do Catete, o sr. Lourival
Fontes fez tantas perguntas
aos artistas que no fim a im-
pressão de todos é que o sr.
embaixador nunca ouviu rá-
dio na sua vida.

Noutro dia o Osvaldo
Luiz quase atropelava na
praça Mauá, com o seu novo
carro, uma linda Buick. Cal-
ma, filhinho! Isso tudo é rai-
va?

O pessoal do rádio está
mesmo com a mania de criar
galinhas. Agora foi o Aloísio
Silva Araújo que comprou um
sítio, longe como o diabo! O
Carlos Frias com Aimee fi-
zeram o mesmo. ,
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ELVIRA PAGA
Escreveu o livro tntitulado

"VIDA E MORTE"
EM 120 PÁGINAS DE TEXTO
ILUSTRADO COM 14 LINDAS FO-
TOS. ADQUIRA AGORA O SEU
EXEMPLAR, GRACIOSAMENTE
AUTOGRAFADO, EM SEU NOME.
PELA PRÓPRIA AUTORA, PELO

REEMBOLSO POSTAL SEM
AUMENTO OE PREÇO 60,00.

Pedidos — Sr Omer G. I. Primon

Cxa. Postal 339 - Copacabana
Rio 1e Janeiro. Distrito Federal
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Com "ÓLEO

DE CEDRO
o melhor

para os mo-
veis.é muito

«•Mau»»'?-' (

ganhar
Cr9 1.0OII.OII!...

RESULTADO TODOS OS
DOMINGOS NO "O RADI-
CAL" E AS TERÇAS-FEIRAS
NO "CORREIO DA ^OITE"

O PODER DE CONSERVA-
ÇAO DO "ÓLEO DE CEDRO"
FAZ ESTE PRODUTO PRE-
FERIDO E INIMITÁVEL C
* EXPERIMENTE E VERA

" :|

—

TORNE SEU BUSTO jj
MAIS FIRME
MAIS JOVEM

wmmmMmm ^«,

Prático, discreto, eficiente
Garantia absoluta, comprovada

em famosos Institutos de beleza
N™s boas casas Pelo reembolso
C. Postal 1724. Rio. CrS 35,00.
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5 ROGÉRIA:
 Apoio a candidatura de

Roberto Luna, mas acho que os
demais também merecem a bo-
nita coroa de "Rei do Rádio".

•*aV.*»V«*«%>M,2»

BILL FARR:
— Não tenho preferência por

nenhum candidato.* Todos os
meus colegas são merecedores
do título, sem exceção.
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MARY GONÇALVES:
— Gostaria que fosse o Bill;

Farr. Mas o que o público es-
colher será digno de usar a co-
roa, sem dúvida alguma.

deve
ser o

I..".... .-A

Rei do
Rádio ?
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JORGE GOULART: 1
'¦•!|p

; Todos os candidatos mere- m
Icem o título. O que interessa M
| entrar dinheiro para o Hospital li
; do Radialista. Concordam? flf
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MARLENE:
Aquele que trabalhar mais,

pois a A. B. R. precisa de di-
nheiro para o Hospital do Ra-
dialista. Não é isso, mesmo?
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LINDA BATISTA:
 Sem desdouro para qual-

quer candidato, acho que Carlos
Galhardo merece ser o "Rei do
Rádio". Que acham?

ORLANDO SILVA: '%?
 Todos os candidatos são

bons, todos serão dignos suces-
sores de Jorge Goulart. Nao
acham que é assim, mesmo? :*í;v»*ii*t-:i-x"àc*x<v**«^.**»i

•FRANCISCO CARLOS:

— O que melhor trabalhar pe-
Ia sua candidatura e merecer os

\ sufrágios do grande^ público,
j Essa é a minha opinião.
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USTRES DE CRISTAL DA

¦ X. í SBE*?í;
9ffi flBr.

BOHEMIA
:« EXATAMENTE COMO ANUNCIAMOS! n:

Cr$ 200,00
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íl^Sl^iâ^SSl^^^Sí* recém-chegado, com 5 Luzes, man-

gas, correntes de contas e pi ngentes ricamente lapidados à mão
— de procedência garantida — Por apenas Cr$ 2.500,00 ou

simplesmente, Cr$ 200,00 mensais, sem acréscimo no preço e sem

juros! EXATAMENTE COMO ANUNCIAMOS!
REMETEMOS, TAMBÉM PARA O INTERIOR PELO

REEMBOLSO
EMBALAGEM GRATUITA E GARANTIDA "FRETE A PAGAR"

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PRESIDENTE VARGAS 529 - 3.? andar - Ed. Aquitania
ENTRE AVENIDA E URüGÜAIANA
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"A concepção de que "rádio popu-
lar" é isso que aí está, excetuando-se
as audições real e notoriamente
boas — é uma concepção errada.

. (Miguel Curi — "A Manhã")

"...Desde que surgiu esse grupo
medonho, sub-alimentado e sem pro-
fissão, senão essa de gritar e de
vaiar, os nossos auditórios caíram de
nível".

(Fernando Lobo — "Tribuna da
Imprensa")

Vr
"Pudéssemos conceder classificação,

em números, aos programas da TV-
Tupi, não hesitaríamos em conceder
a nota "zero" ao denominado "Uma
pulga na camisola".

(Tevente — "Diário de Notícias")

"...O rádio em São Paulo é mais
adulto, mais cultural, combinando os
fatores instrução, beleza e interesse
Junto ao ouvinte".

(Arnaldo Câmara Leitão — "O Tem-
po")

"Na Rádio Clube há um Sr. Raul
Longras que pode ser tudo, menos lo-
cutor esportivo."

(Alves Nogueira — "Brasil Poli-
ciai")

*

"Há certos programas que têm a
macaca. Nasceram zurrapas e vivem
zurrapas... Um deles é o "Telefone
do amor", da Tamoio.

(Marijó — "última Hora")
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LOUÇAS
LUSTRES
CRISTAIS
FAQUEIROS
ENCERADEIRAS
LIQÜIDIFICADORES

Utilidades para o lar
Vendas À VISTA ou

pelo CRÉDITO REGAL

LOJAS
0>0+0+0*0*0>0,0*0,00++

REGAL

Em frente à ESTAÇÃO
da PENHA
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Sõ pra mão mostrar que é magrinha,
e ver, se assim tapeia meio mundo,
quase sempre usa saia com anquinha...
e sô come, na mesa, em prato fundo...

Sem folga, percebeu, já nessa altura,
em que dá casamento, com cartaz.
Nê microfone, canta só, a criatura,
mas, fora disso, o Jimmy Léster vai atrás.

No rádio, possui ela a realeza,
cantando as coisas lá do meu sertão.
Sinceramente, é mesmo uma beleza
a gente ouvir a Rainha do Baião!... ,
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PARA OS CABELOS BRANCOS

TINTURA FLEURY
¦ * ' 

*

19 tonalidades
e como complemento indispensável

LÁPIS CAPILAR FLEURY
Preto — Castanho escuro — Castanho —

Castanho claro — Acajú e Louro.
Preços: Tintura Cr$ 35,00. Reembolso Cr$ 45,00.

Lápis Cr$ 20,00. Reembolso Cr$ 25,00.
A venda em toda a parte.

e na
PERFUMARIA FLEURY LTDA.
40, Rua 7 de Setembro — sob.

RIO DE JANEIRO
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O homem que ultimamente
mais contribuiu para aumentar
nossa gíria e acrescentar novos
ditos, humorísticos ao repertó-
rio do bem humorado povo ca-
rioca, nasceu em Vila Isabel.
Seu nome? Max Newton Nunes,
ou melhor, Max Nunes, como

22

o conhece o público que se deli-
ciou com o seu "Edifício Balan-
ça, mas não cai" e que agora o
ouve em "Uma Pulga na Cami-
sola".

*
Max é filho do conhecido hu-

morista Terra de Senna — e

talvez daí lhe venha a veia co-
mica. Nasceu em 17 de abril de
1922, tendo feito todo o curso
secundário no Instituto Rabelo,
juntamente com Paulo Porto.
Ingressou depois no Colégio Fe-
dro II, onde fêz o complementar
de Medicina, tendo como profes-

REVISTA DO RADIO
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Max Nunes perdido entre os
bonecos da herdeira.

sor Mário Faccini, que depois
viria a ser seu colega de rádio...
Entrou então para a Escola de
Medicina e Cirurgia, formando-
se em 1948. Trabalhou como
médico na Santa Casa e no<Ser-
viço Nacional de Câncer, de on-
de se afastou por doença, nao
tendo depois voltado a profis-
são. Pretende dentro em breve
voltar a trabalhar em sua es-
pecialidade; clínica médica, mas
num hospital em que nao rece-
ba remuneração.

Sua entrada no radio deu-se
em 1945 quando estava no se-
gundo ano de Medicina. Barbosa
Júnior, velho amigo de seu pai,
convidou-o para ser seu secre-
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cou na G-3 até 1948, ano de sua
formatura, quando voltou à Na-
cional. Ao sair da Tupi ganhava
5 mil cruzeiros e mais 500 cru-
zeiros por programa, mas seu
contrato na Nacional foi logo
de oito mil cruzeiros e mil cru-
zeiros por programa. O contrato
era de dois anos, mas sempre
foi renovado antes de terminar
e em melhores condições.

Deixou a Nacional agora, em
1953, ganhando cerca de 40 mil
cruzeiros para receber 50 mil na
Tupi. A razão de sua saída da
E-8 não foi a questão financei-
ra, mas sim porque na Nacional
estava com excesso de trabalho.
Isto, além de lhe atacar os ner-
vos, o impedia de exercer a Me-
dicina, o que sempre foi seu

V
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AO LADO: o humorista e es-
posa disputam uma "violenta"
peleja de futebol de botão. Max
Nunes é um "Zizinho" de mesa...

EM BAIXO: Max Nunes de-
monstra, por A mais B, que a vi-
da assim é melhor. E que pre-
fere levá-la na graça...

tário e ajudá-to na redação de
alguns concursos para Poetas
Novos. Na Nacional ganhava
600 cruzeiros, que lhe eram pa-
gos por Barbosa Júnior.

Um dia, Max resolveu ir a Tu-
pi oferecer seus trabalhos. o ai-
retor, Gilberto Martins, leu seus
programas cômicos, sem ao me-
nos um sorriso. Max ficou dece-
pcionado e mais ainda quando
Gilberto lhe disse que deixasse
o nome o endereço para se co-
municar com êle. Deixou o en-
derêço completamente descren-
te dos resultados, mas teve a
surpresa de ser chamado poucos
dias depois. Assinou então seu
primeiro contrato para gannar
1.500,00 cruzeiros mensais. J?i-
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grande sonho. Uma vez, teve de
suspender seu trabalho e ir pa-
ra fora com esgotamento fisico
e nervoso e não quer que isto
se repita.

A sua saída, naturalmente
contrariou muito Víctor Costa,
que o queria permanentemente
na Nacional. Max Nunes, po-
rém, não tem nenhum aborre-
cimento ou queixa do diretor ge-
ral da E-8. Considero Víctor Cos-
ta um grande homem, um gran-
de radialista e acha que a Na-
cional é o que é, por causa de-
le e do seu trabalho. Víctor Cos-
ta gosta de pagar bem aos seus
artistas e produtores e Max Nu-
nes afirma que viu diversas ve-
zès um produtor ser aumentado
áò demonstrar capacidade de
trabalho.

ir
Os personagens de Max Nu-

nes, quase sempre inventados,
muito raramente são tirados da
vida real. Um dos poucos nao
inventados é o "Foleado Oro",

AO LADO: Madame Nunes
ageita a gravata do esposo.
Quer queira, quer não, Max tem
que andar elegante, pra corres-
ponder ao imenso orgulho que
lhe dedica sua fan número um.

EM BAIXO: Max e sua herdei-
ra — tocam piano. Êle com um
dedinho, só. £ isso é o bastante
nara musicar seus programas.
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baseado num vendedor de jóias
que freqüentava a Tupi em 1946.
somente, que este vendedor era
honesto e não tapeador como o
"Foleado oro" do rádio.

As vezes, a criação de um per-
sonagem toma-lhe mais de uma
semana, pois procura dar-lhe
um toque de originalidade que
torne marcante e o livre do lu-
gar comum.

Max Nunes é casado há 5
anos, com D. Nina Rosa, e o
casal tem duas filhas. Uma de
4 anos, Maria Cristina, e outra
4 meses, Sílvia. Sua esposa e
irmã de Rubio Ortiz, cinegrafis-
ta da TV-Tupi e sobrinha de D.
Branca Alexim, uma das gran-
des corretoras do rádio.

Max conheceu D. Nina de mo-
do interessante. Foi ela um dia
em companhia de sua tia, assis-
tir a um dos programas de Max,
do qual, aliás, a tia era corre-
tora. E foram apresentados, n-
cando Max Nunes bastante im-
pressionado. Dias depois Dona
Branca pedia a Max Nunes, que
fosse, como médico, examinar
uma sua cunhada Êle foi e
veio à descobrir que a doente
era a mãe de d. Nina Rosa. Co-
nheceram-se, então, melhor e
depois de um ano de noivado,
casaram-se. Moram agora num
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toca violão com grande mães-
tria. Max Nunes trabalha bas-
tantè na emissora, escrevendo
seus programas, mas, às vezes
éíscreve em casa. Para isto teni
máquina portátil, na qual es-
crève sem o emprego de mesa,
fcois prefere trabalhar coma
máquina apoiada nos seus joe-
ihosV f|

O quarto da casa de que mais
gosta é o de Maria Cristina, sua
f ilhínha de 4 anos. Neste quarto,
que está completamente cheio
de brinquedos, pois Max esta
sempre trazendo um brinquedo
novo, é quê gosta de passar seu
tempo lívre-.

Max é multo distraído. Se
sua esposa não reparar, é capaz
de sair com uni sapato de uma
côr e o outro de outra cor. Uma
vez, numa festa elegante, no Pi-
raquê, ao ouvir sua esposa dizer,
ao ser apresentada: "Muita pra-
zerV Nina Rosa", inconsciente-
mente repetiu o que ouvira
quando foi apresentado, sem

K

EM CIMA: até que Max pare-
ce um Silvio Caldas. Mas o hu-
morista canta mesmo é no chu-
velro.

AO LADO: na hora de escre-
ver um programa... Maria Cris-
tina "ajuda" ao pai.

l*^#s«K< **>+****'+++¦*'+++++'*+**

belo apartamento no Gr a jau,
decorado por d. Nina, que está
estudando decoração e pondo
em prática seus conhecimen-
tos em sua própria casa.

O apartamento do casal Max
Nunes é bem mobiliado e possui
todo o- conforto moderno. Esta
dotado de um belo aparelho de
televisão, tem uma rádio-vitro-
Ia ém outra dependência da ca-
sa e ainda u;a máquina de gra-
vação em fita para gravar os
programas que não pôde ouvir.

Max tem em sua casa um be-
Io piano, mas não é pianista,
pois só toca com um dedo. ís-
to, entretanto, é bastante para
estudar os efeitos dos números
cantados que tem que escrever
para seus programas. QMwMtè,
sim, é o seu instrumento. Max
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notar o erro que cometia! "Mui-
to prazer, Nina Rosa".

Torcedor de futebol, gosta do
América FV.C, mas não sojre
muito quando o clube perde.
Assim é Max Nunes, o humoris-
ta que criou o "Primo Pobre
e o Primo Rico", e outras per-
sonagçns interessantes dos nos-
sos programas radiofônicos.

E aqui está toda a família:
mamãe, papai, Maria Cristina
e a caçula, Silvinha.

ü
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Dick
Roubou
De Cyll

Farney Não
a

«¦SS^S&ggj^,

Dick e esposa aguardam a ho-
ra de tomar um avião.

Bfc ^#s#s#s>\#s#s#s»>#v»^^#Nr^#.»#'# 09 000 0 0 4*0

Todos que têm. assistido a filmes,
xvacionais, devem, ter not^-^SÍ;*
ciivêxieia copo. qu^-iMm-^ggjjtg

K^cstacuS^íiiC^^pardoque
acontece com os artistas fora da te-
Ia, devem saber que o romance en-
tre os dois prosseguiu longe das
câmaras cinematográficas...

Mas, ultimamente, segundo fomos
informados, teria terminado o na-
moro entre Cyll e Fada Santoro, e
ainda, segundo a mesma fonte, a
causa teria sido Dick Farney. O

«.sx.iVto/irt a namorada

N oiva
Farney

Texto de:
ADRIANO AUGUSTO

Fotos do nosso
arquivo

ROMANCE QUE
SURGIU NUM
FILME E ACA-
BOU INQÜIE-
TANDO OS FANS

l
Vêm? Dick Ferney

não parece mesmo per-
dido de amor pela Fada
Santoro? Tudo, porém,
não passa de... fita!

4.~~:»

— Não há nada disso — declarou
— somos apenas amigos e colegas
de profissão...

Mas, é o rompimento entre Cyll
—* parece que é verdadeiro, mas

isto é um caso particular entre eles,
do qual mx «ifto parttçlBo_^£l«Sg_aga|i|-

BBm^mgm^mMmmBmmMummmmm^MM^f^^iyr^^f^^^^f^^^^^cvT

vez porque não quisessem agora ter
compromissos sérios a impedir suas
carreiras. Mas, é só... E, além dis-
so, sou casado. Bem casado. E sou
completamente feliz com Cybele,
minha esposa. . -

De onde, então, teria vindo a
noticia de seu romance com Fa-
da Santoro?

Não sei... Ou melhor, talvez
aii coihn . Acredito aue se trate de

mm^^Ê^KÊ^^K^mmmmmmmmm^^ t
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ro como estrela. Trata-se de um fil-
me que é co-produção da Atlântida,
dirigido por Eurides Ramos. Tenho
confiança nos filmes da Atlântida.

E suas outras atividades?O meu conjunto. E* um peque-
qucno conjunto de ritmo, composto
do vlbrttfana^_gtjlt-nj^a^ylj*- »'"¦-

Noite'', do Copacabana Pálace e par-
ticipamos do programa "Ritmos
da Panair" •

Também deverei estrear, dentro
em pouco, ao microfone da Nacio-
nal, onde procurarei corresponder a
expectativa de meu público.

— Mas, Dick, o que nos diz so-
bre suas viagens e temporadas no
estrangeiro? Soubemos que você
iria cantar em Portugal.

EmSSíSo: o galã e seus cães
de estimação. Dick tem uma co-
leção de belos animais.
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não passa de.

porem,
fita! 7

JlCS^S^gg^^,

Dick e esposa aguardam a no-
ra de tomar um avião.

Todos que têm. assistido a filmes,
¦nacionais, devem ter notado a fre;

^S^sta^SipüUC^^pãrdõquê
acontece com os artistas fora da te-
Ia, devem saber que o romance en-
tre os dois prosseguiu longe das
câmaras cinematográficas...

Mas, ultimamente, segundo fomos
informados, teria terminado o na-
moro entre Cyll e Fada Santoro, e
ainda, segundo a mesma fonte, a
causa teria sido Dick Farney. O
cantor teria roubado a namorada
do irmão e um novo romance des-
pontava!

*
m

Para apurar toda essa história,
procuramos Dick Farney. A prmci-
pio foi difícil marcar um encontro,
não porque o cantor fugisse da re-
portagem, mas porque andava
ocupado em diversas atividades. Fi-
nalmente o encontramos no Copa-
cabana Palace preparando-se para
a estréia na boate "Meia Noite". Ao
indagarmos de seu romance com
Fada Santoro e de ter roubado a na-
morada do mano, ficou surpreso.
Depois, quando percebeu a extensão
do boato, negou terminantemente.

— Não há nada disso — declarou
— somos apenas amigos e colegas
de profissão...

Mas, é o rompimento entre Cyll
e íPsds ?—•- Fareee que é verdadeiro, mas
isto é um caso particular entre eles,
do qual «su nào partlçiEp- gilo» acho;

mmmmWmpmMmmwmmAmãmmmmmmmmmmmmmmm^m^ „_,?

vez porque não quisessem agora ter
compromissos sérios a impedir suas
carreiras. Mas, é só... E, além dis-
so, sou casado. Bem casado. E sou
completamente feliz com Cybele,
minha esposa. . -

De onde, então, teria vindo a
notícia de seu romance com Fa-
da Santoro?

Não sei... Ou melhor, talvez
eu saiba... Acredito que se trate de
uma associação com o nosso filme...

Que filme? a .Eu e Fada e mais o cômico Spi-
na acabamos, há pouco, um filme
intitulado "Perdidos de Amor". Ora,
Fada sempre foi a estrela dos fil-
mes de Cyll, pelo menos da maio-
ria deles. Vai ver que por isso, in-
ventaram semelhante boato...

Neste caso, conte alguma coi-
sa sobre o filme e sobre suas ativi-
dades, para os leitores.

Pois não. Trata-se de minha
segunda experiência como galã de
cinema. A primeira foi aquele pa-
voroso "Somos Dois". Mas, acredito
muito neste filme 'Terdidos de
Amor", em que tenho Fada Santo-

ro como estrela. Trata-se de um fil-
me que é co-produção da Atlântida,
dirigido por Eurides Ramos. Tenho
confiança nos filmes da Atlântida.

E suas outras atividades?O meu conjunto. E* um peque-
qucno conjunto de ritmo, composto
do vlbrttfana^_gtjlt-nj^a^ylj*- »'"¦-

Noite", do Copacabana Pálace e par-
ticipamos do programa "Ritmos
da Panair" •

Também deverei estrear, dentro
em pouco, ao microfone da Nacio-
nal, onde procurarei corresponder a
expectativa de meu público.

— Mas, Dick, o que nos diz so-
bre suas viagens e temporadas no
estrangeiro? Soubemos que você
iria cantar em Portugal.

—Realmente, recebi um convite;
mas, infelizmente, não vai poder sér
este ano. Tenho o ano todo toma-
do por meus compromissos com
cinema, rádio e boate, somente no
ano que vem poderei viajar. Te-
nho, desde já, um contrato para
atuar em Punta dei Leste, em feve-
reiro de 1954 e talvez leve para Ia
o meu conjunto. Também recebi
uma boa proposta do Vitória Plaza,
de Montevidéu.

E sua última temporada no es-
transeiro?— No Uruguai, atuando em Punta
dei Leste. De 5 de fevereiro a 1.°
de março, trabalhei na boate "Car-
roussel" do Cassino San Rafael. E

^^mm ^m§^

EM dÃíaú: o gala e seus cães
de estimação. Dick tem uma co-
leção de belos animais.
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aproveitei para gravar no Uruguai
a última composição de Luis Bonfá
"Meu sonho". Gravei com a mesma
orquestra que fêz comigo a grava-
ção de "Alguém como tu". Também
visitei a Argentina, onde gravei al:
gumas melodias para a "TK" e notei
que a música brasileira continua li-
derando o movimento musical de
Buenos Aires. Soube ainda, que ha-
viam contratado meu grande amigo
Luis Bonfá, para uma temporada.
Tenho certeza de que êle vai fazer
um sucesso enorme.

Estávamos satisfeitos e aprovei-
tamos a oportunidade para despe-
dirmo-nos de Dick Farney, mas ele
ainda lembrou:

— Não se esqueça de informar,
aos seus leitores, que nao ha ne-
nhum romance entre eu e Fada San-
toro e que não roubei a namorada
do meu irmão...

No piano, cantando ao
som do violão de Luiz
Bonfá, Dick Farney pre-
para um novo repertório
para mexer com os cora-
ções das fans...

X ¦
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MEDICINA MODERNA
Blecaute andava seriamente doen-

te. Em casa passava bem, mas, quan-
do saía à rua, começava a passar
mal. Mancava horrivelmente de uma
perna! Quase não podia assentar o
pé no chão. Sentia dores atrozes!
Procurou um médico. Nada. Pro-
curou um especilista. Nada. Conti-
nuava mancando cada vez mais.
Vendo que ninguém o curava, virou-
se repentinamente para a "patroa"...

— Você quer saber de uma coisa?
Não vou mais a médico nenhum!
Vou me curar sòsinho! Eu mesmo;
tá bem?

E, resolutamente, tirou o prego
que tinha dentro do sapato.

DISSE 0 FILÓSOFO: — "A vida
D ANTE SANTORO RESPONDEU:

ra mesmo matricular meu regional no

<^^/>^^*«

LEIAM, POR FAVOR!
O diretor (brasileiro) de um filme

(brasileiro) interessou-se pelo sam-
ba de Luiz Bónfá "De cigarro em ei-
garro" gravado por Nora Ney, para
seu próximo filme. Para isso pro-
curou o autor da dita melodia, a fim
de pedir a devida autorização. E já
se dispunha também a contratar a
cantora, quando soube que Gregório
párrios também "cantava" o dito
samba. E, escolheu o argentino que
se diz mexicano! Sabem por que,
leitores amigos? Só porque o "can-
tor" tem o topete mais alto! Só po-
de ter sido por isso, porque não é
possível (segundo a letra do samba
em questão) que um homem fique"de cigarro em cigarro'9 a espera
de... outro homem, não é mesmo?

quem sou?
Defendendo ou marretando,
Sou Flamengo até sonhando!
Mesmo levando a pior!
Vitória, é claro que eu quero,
Mas, se êle apanha de zero...
Ah, Mengo, tu é o menor!...

Resposta balança, mas, cai:
GERMANO.

SERÁ?!
O NAMORADO A FUTURA SO-

GRA: -Se a senhora tem confian-
ça em sua filha e em mim, por que
não nos deixa assistir um programa
de auditório, a noite?

— Justamente por isso. Eu tenho
confiança na minha filha e em vo-
cê, mas, não tenho no programa...

começa aos quarenta"— Obrigado, seu filósofo! Vou ago-
curso primário!

NOTAS RADIOFÔNICAS
De volta de sua longa excursão

artística pelas pedras da Ilha de Pa-
quetá, onde pescou em todas as to-
nalidades com orquestra e regional,
estreiou na Tupi o brasileiríssimo
cantor Süvio Caldas que, muito bre-
ve, fará nova excursão de caniço e
samburá.

*
Depois do sucesso internacional

da melodia "El manicero" (Vende-
dor de amendoim) Fernando Albu-
eme acaba de gravar "El abacaxero"
(Vendedor de abacaxis).•

Helena Gonçalo a falsa cantora
portuguesa, acaba de regressar a
Portugal onde meteu a ripa no Bra-
sil, coisa muito rara em portuguê-
ses. Quero que os meus amigos
dalém mar fiquem sabendo que
aquela canastrona chegou aqui co-
mo turista e foi ficando, fiçandx),
ficando. Depois... foi levando, le-
vando, levando nosso dinheiro. E o
que fez menos foi cantar. Cottadi-
nha, também não podia! E' a umea
coisa que ela não sabe fazer...

FILMES DA SEMANA
m*

RITZ — "AMOR INVENCÍVEL",
com Orlando Silva e Lourdes.

ASTÓRIA — "MESSALINA", com...
(cortado pela Censura).

AMÉRICA — 'HIPÓCRITA", com
Helena Gonçalo a famosa falsa fa-
dista.

IMPÉRIO — "Só ESTA VEZ", com
Sílvio Caldas, Péricles do Amaral é
Paulo' Graniond. t

COLONIAL — "AFILHADOS DO
REI"j com os artistas empistolados.

MAL ENTENDIDO
A DONA DA CASA: — O senhor

está mexendotno fogão?! Eu nao pe-
di um consertador de fogão e sim
um técnico de rádio! .

— Não tem importância, mintta
senhora. Eu troco as peças do fo-
gão pelas do rádio, num tnstanti-
nho...

f^^MSIMWll 
" FAMOSA ESTRELA DA
?•CANÇONETA" DIZ;

e'£m meu taucadaA, não jatta
nunca um pAoduio fina e

aa\adav4l, como-a
COLÔNIA

IIHMMN
!ÜM

Perf. SOBERANA LTDA. - Rua Andradas, 102í8)
ide-se em todas as farmácias, drogarias e perfumarias do Brasil"

<:.-^Mvv*^^-*«Í*MNta^^ >mww(wi- nwww» «W ywc» vr



ppiflpff
... 1"* .

• ¦ •, 
. . 

¦ 
. . XX.x\:.. *

x'xx''rx;"x;

xxft

_^^fl ^^^. ' _VW ir adição em retidas pelo
EifMBOlSO POSTAR

0 ?/W
RELÓGIOS

Mx

PREÇOS REDUZIDOS

QUALIDADE GARANTIDA

# RÁPIDA REMESSA

SEM DESPESAS;

wm
ÓCULOS

j{_H __Pr»_^

Wt? N-' •*__

2 030 — Lindo relógio,
suíço untimagnètico.

c/ 15 rubis, com pulsei-
ra tipo •Rcyal'

Crs 3" 5.00

K" 696 — Elegante relógio fo
t f ado com pulseira lambem

H folheai» "Manchester c/ 
^15

2 134— ÓCULOS NU
MONT." ultra^noder
no folheado • Ouro
com lente* vero» ou
brancas com ou «em
pau . Crs 110 DO
O mesmo americano

Crs 180.00

riTt^lJ^^r

I ta — Distinto»
Ac—o* aro de tar-
taruga. c/ lindos
desenho* (olhes-
da* aba noyld»-
«a O. l*JW

ANÉIS COLARES

^^_________ ^w>* m\M HPPr

t TOl — Cahta umanho -*_?
«ante*, folheada * Ouro
boa maquina, suico ei 15
^ibi?- ANTIM* GN-TICO
c> elefante pulseira 'olhe»-
d» • Ouro. d* qualidade su-
oerlor Cert«_»do d« o-
rsnu- Cr» miO

^&Í§|_8*P
i 670 — Relógio puL-.clra c/
15 rubis, folheado, rnrii pe-
dras vermelha, marinha, nnv
tusta e topaalo P^^fxfla

.. yj CrS *W£»
Só a pulseira

_1 if
2 nA — GIUDA, e/ pedras
ametista, topazlo cm rubi.
Enfeitei da saíira Ouro 11
quilates CrS -10.00

lUT — ANELtAMSTOCRAT-
Ouro 18 kta .core
rubi Crt _o.o«

^r^~__!_É!_

ma - OfP-RIAL •» Anel
de 18 Ida . ouro. c/ pedra
_na—st» «a —o—no .

Crt IÍ0J0

t.tlt — ANEL DE
OURO. tt kl». - r»
bl ou «atira braaca
ss_res" ijr

'MEDALHAS COM SANTOS

vfl ÉBrV^ —_i j^___^
^^Hpm^B^L«_______^^^^~

a 720 — Relógio folheado a
Ouro de 18 kto máquina da
1» qualidade c/ 15 rubla Ele-
gante pulseira Crt «30.00

_ RE-ÔOIO F7 8E-
¦ORÀ com PulMir* "V.

^-.«un-o 
d. acorda-

ir,#^

ata-- coração
de ouro u_ .
correr—l Um—>m •»
aur* Crt _Oj_i

BROCHES

^#7
im - CRUCl-
nxo OE OURO
18 kls Delicado a.
primoroso prasem
te con* corrent*
Umbèm de ouro^^Cr» UOJ»

S 20» — COLAR "DE PÉROLAS,
fnuicê». legitimo c/ teebo «te
brilhantes
i *olta CrS 3®*°
2 mtttt.V... CrSTO^p

JOGOS

2 6TÍ — C — omjo-
^ go de d-nç-rtnaa.
7 ílndo broctoe tolhe--

do a oura Crt 1WÍ0

jogo a* puiaen* a
iargantuna (olhe*d* s ourot a»

a H8 — Biincoa t*n»B>
ms. ouro da 18 Ida.. _
«dras a rubi e safti-(KS_ IMgnl-aj»-

«lüina moda Crt Ha.»

li ÒÒ
mW m^ 

i _j _ _ru>cos com Mj-
. M *,»«- r«s brancw Tem nrUbo d»
t^5.»ukWa.b'nl-n,» ?*"f?
Ida., c/ pedras
atui. v»rde ou ver*
tncUia. Crt UtMM.

CORDÕES
DEOUBO

9 031 — B — Cm lo-
go da caTallnhos.
Undo broche enfei-
tado com pérolas
falheado a Ouro

2 216 - Conjunto pulseira e colar folheado»
próprio para a estação ^ lww'

*

PULSEIRAS

J 091 — Pulseira porv-P"*
fumei, ultim* muda Ame-
rlcana. (olhaad* • o"™;'!^
«ant» CrS 1WJ».

S 012 — Undo* ortn-
cos folhaados. c/ u>
enutaçoas de pedraa
em dtveraas cores.
Nossa oleru _. ^

Crt TS,e0

ia — Elefantes
IK-ico* folheadoa. do-
senhos «xcbtilvos

Crt 60i»

2 881 — 90 cm»
mento

de comprt-
CrS HO.»

2.0U - Sóbrios e dlsunto*
brinco» q/ argol** folhea.
da* * Ouro Crt «SOO

2.862- Corren»-Cr«140.00
mi? 

" F'° tOT &S W*
^--Ca-fca-a^prjgfys- sxssrsuxs

_r____W^ *^/_sí_BwS-'_ ' < ^^ ^_ v^AtvW

, i,» _ puseut para relo /
po o« »""\0Í»* ,ol.„~„ur' 2 iij - M*-«rUhoso bracelele hv

2 I— — Pulseira ílas-
uca. folheada » ou-
ro com fundo o* «Co
inoxidável par» *"•
t)5tiluir n cordoncl
no» reloíio» o<- se-
nhoia» CrS >_«.'

« n»1 - Pulseira oa-

Ouro de pta!l' " W.
grana purtuíutsa 1»
G-aoe-K»^ >2DW

SSSl_. » un - —Ui—• pulseira - folheada f)
^W> com oalanf»dâ».«1mbolliando Ins- JOT

IL& u-umentos mualcaia c/ P^raí rrr. /JJ~
^¦^k diversas core» Crt 100.00 MT

2 03S — Elefanta pulseira c/
porta retratos w^ada. jf*-rantlda Crt lOO.ÔO

2 000 — Delicada pulseira, folhea-
da. garantida c/ flores a pedras |
em diversa» core» Preço par» fa-
i*r smltos Crt 100,00

¦¦
fí:y

i

mm

Í»?_Xà3Clr3y5Í

2 211 _ Maravilhoso c«*
J,nto em perolaa cumpje-
mento indlspensSvW * "g>
flegancl» CrS Ia" »

Brinco
Colar
Pulseira

Crt -»-1"«
CrS W.o»
Cr* to ,M

CAIXA POSTAL
2.821

End.Tele% 
"ROSBUTER"

RUA BUENOS AIRES. 90 - Sala 402 - RIO
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CLÉA MARTINS — (Rio) — Vo-
cê acha que o César de Alencar de-
veria realizar um programa so com
a Marlene? Pois é, não é?

"At*
LAURINDA VIEIRA SILVA — (E.

do Rio) — Você deseja uma capa
com o Vicente Celestino e a Gilda
Abreu? Já saiu, não viu?

¦••*;

LOURDES BORGES — Tupã, São
Paulo) — Não usamos o sistema de
reembolso postal, Lourdezinha. Pa-
ra receber o "Álbum do Rádio" man-
de, à nossa gerência, 25 cruzeiros
pelo correio. Depois o "Álbum do
Rádio" chegará até você.

ir
IVONE DE ALMEIDA -W™),

Se é possível também um "diário
fpara a Dircinha? Vamos estudar
mais esse pedido.

MARIA DENISE — (Araraquara)
— Doze cupões para sair uma ca-
pa com a Marlene? Ora, não é pre-
ciso tanto!

ANA TERESA -— (Sorocaba) —
Vamos ver, Aninha, vamos ver.

ANÍSIA SANCHES — (São Pau-
10) __ Se é mesmo verdade que va-
mos acabar com "Álbum de Emili-
nha"? Não. Êle continuará.

W
JOSÉ MARQUES — (Paraná) —

Se existe um tenor brasileiro me-
lhor que o Vicente Celestino? Bem,
que você acha?

*

CLARINDA SGOBBI -— (Presiden-
te Prudente) — Ih, irmã, vamos
deixar essas coisas de lado?

*
CARMEM S6LER — (São Paulo)

Por que o Francisco sorri em tô-
das as fotografias em que aparece?
Uái, porque gosta de fazê-lo, não é?
E você acha que isso é "antipático"?
Nada, é bom humor.

*
AM ALI A RODRIGUES — (Rio)

Se é verdade que Emilinha é ca-
sada com um jornalista? Qual! Mi-
loca continua solteiríssima!

*
SILVANA BARCELOS — (Rio) —

Pois não há de ser nada. Faremos
a reportagem com a Marlene e suas
muitas faixas. Tá bom?

NEUSA BATISTA — (Rib) Se o
Paulo Porto tem compromisso com
a Amélia Simone? Ora, essa! O Pau-
Io é casado, Neusinha. Não imagi-
ne coisas, não! *At

CÉLIA MARINHO — (Belo Hori-
zonte) — Se é verdade que o Fran-
cisco Canaro, além de reger sua or-
questra, também é cantor? De can-
tor, mesmo, êle pode ter é vontade.
Mas cantar, Célia, êle só é capaz de-
baixo do chuveiro...

*
DAYSE FLAMENGO — (Rio) -7

Se é possível uma capa com a Virgi-
nia Lane e o compositor Luiz Antô-
nio? Uai, e por que, hein?...

MARGARIDA ACHERTECHIN —
(?)— se o Francisco Carlos é "cai-
dinho" pela Virgínia Lane? Bem,
não sabemos de nada, não. Mas, se-
rá que é mesmo?

ELIZABETH SILVA — (São Pau-
Io) — Quem é o grande amor do
Orlando Silva? Uai, é a dona Lur-
des, não sabia? •

ÂNGELA OLIVEIRA — (Sao
Paulo) — Se é possível uma repor-
tagem com o Jorge Goulart e a fa-
mília? Pois não, veja a edição 155,
em que êle aparece com a esposa e
a filhinha.

ANITA DOS SANTOS — (Porto-Ale-
gre) _ a edição em que saiu, pe-
Ia última vez, a reportagem sobre o
noivado do Reinaldo com a Dulce?
Tome nota: 122.

*
SIMONE LUCAS — (Palmeira da

Serra) — Epa! Você deseja, logo,
toda uma edição exclusivamente
com o Wilton Franco?! Caram-
ba, não é pedir muito?

ROBERTO AZEVEDO — (Piraci-
caDa) — Não há má vontade em pu-
blicar o "Diário de Marlene". E*
que costumamos estudar as suges-
toes dos leitores, pesando-lhes todos
os detalhes, antes de concretizá-las.
Só.

*
GILSON QUINTO DE SOUZA —

(Rio) — Por que não saiu, "ainda'%
uma capa com Merlene e Emili-
nha? Puxa! não saiu? Veja só a edi-
ção 113.

— j

Clínica Dr. Santos Dias
CONSULTAS: CR* 80,00

Tratamento e cura pela hormonloterapla e alta freqüência especifica,
da velhice precoce, da função sexual no homem e na mulher,

irritabil idade, fadiga e inaônia, nos casos indicados

MOLÉSTIAS SEXUAIS — IMPOTÊNCIA
RUA SAO JOSÉ, 50 — 9.' ANDAR — Conjunto 903. Tal.: 32-6230

Enfermagem a cargo de técnico o profissional diplomado.
Horário: — Diariamente, das 14 às 19 horas.

DULCE ANTONIETI — (São Pau-
Io) — Se não é verdade que a Emi-
Unha Borba está custando a apa-
recer nos "Modelos do Rádio"? E'.
De quem, a culpa? Da Emilinha, que
ainda não se resolveu a posar para
o nosso fotógrafo. Tá bem?

SELMA ELIAS — (Vitória) —Se
é mesmo verdade que a Emilinha é
casada e tem uma filha de oito
anos? E se fosse verdade, a gente
continuaria dizendo que ela é sol-
teira e possui, apenas, um filho ado-
tivo? Não acredite nesses boatos,
Selminha!

*
RAULINA FERREIRA — (Rio) —

Por que não publicamos os telefo-
nes particulares dos artistas? Uai,
porque eles não deixam! E, bem,
quando a gente responde com um
"Puxa!" ou um "Nossa!" é porque
a pergunta foi crepitante, impossi
vel de se responder... por uma se-
rie de muitas e compreensíveis ra
zões. Entendeu?-

MARIA DE PADUA — (Paraíba
do Norte) — Oba! Por que não pu
blicamos uma capa com a Emilinha
e o César de Alencar se beijando?
Irmã vontade é que não nos falta.
A eles, sim.

NINON DIAS — (Londrina) —
Que fim levou o tenor Cândido Bo
telho? Êle deixou o rádio há alguns
anos. Parece-nos que em 1947. E
se o nosso diretor não merece uma
capa? Como não!? Mas êle próprio
é do contra...

VERA LÚCIA PADUA — (Recife)
— Por que o César de Alencar nao
se casa, de uma vez, com a Emili-
nha? Pois é, pois é...

MÍRIAM LANÓGLIA — (Rio) 7-
Por que a Marlene ainda não saiu
em "Minha Casa é Assim"? Porque
ainda não acabou de montar a ca
sa, sabe?

WANDA DA SILVA — (Rio) r-
Credo, cruz! Nossa! Puxa! E você
acreditou? Deus do céu, estamos ru-
borizados!

*
LEONOR PROCÓPIO — (Curitiba)

— Se é verdade que o Paulo Gracin-
do vai se divorciar? Nada. Êle e
felicíssimo no casamento. Nao acre-
dite nesses boatos, não!

EDNA BRUNO — (Niterói) —
Calma, Edna, calminha nesses bra-
sís...

*
DÊ A DA SILVA — (Paraíba) —

Se Emilinha é noiva do Osmar Cam-
pos, da Rádio Nacional? Não e, nao.
Se fosse, ah, que reportagem a gen-
te fazia, hein?

*
OVÍDIA NEVES — (Rio) — Qual

a maneira de acabar com as vaias
nos auditórios? Irmã, atrás dessa so-
lução andam todas as emissoras!
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AMAURY DOS SANTOS - (Rio)
— Uai, e quem sabe se a surpresa
ainda não será feita, quem sabe?

MARTHA SALIS - (Rio Grande
do Sul) — Ora, deixa isso pra lá,
deixa!

MARIA DO RACCIO — (Curiti-
ba) — Se existe, mesmo, aquele
romance? Parece que sim...

ir
LÚCIA MADRUGA — (João Pes-

*oa) — Se é preciso um múhao de
cupões para sair o «Diário de Dal-
va"' A história não é de cupoes,
não. E' preciso, primeiro, espaço.
Segundo, estudos a respeito. E ou-
trás razões que, misturadas, garan-
tam o êxito da iniciativa.

if
ANTÔNIO Dl WARDOFE — (Ara-

quara) — Se é preciso um abaixo
assinado para Emilinha Borba visi-
tar sua cidade? Bem, Promova o as-
sunto... e mande-o à Emilinha. Tal-
vez que isso dê resultado...

ie
MARIA DA GLÓRIA DA SILVA —

(Minas) — Uma capa com o Ansel-
mo Duarte e a Ilka Soares? Claro.
Estamos tratando cèleremente do
assunto.

*

ALTAIRP. GONÇALVES- (Vi-
tória) — Se a Angela e solteira, ca-
sada, quando começou, etc. e tai.
Bem, aguarde uma sensacional re-
portagem que vamos publicar por
esses dias. •

TÂNIA MARIA — (Rio) - Uma
reportagem com o Domingos Mar-
ttas? Já saiu, edição 143. Mas ou-
tras virão.

ir
WANIRA ALVES - <U5erlândi£

— Francisco Carlos no "Buraco da
Fechadura"? Vai sair, breve.

ie
NINON ALMEIDA —JJ^o) —

Idem, com o Brandão Filho? Breve,

OV1DIA NEVES — (Rio) — Nos-
sa! Se a gente fizer isso... apa-
nha!

A. L. SOUZA — (Rio) — Pois
sim. Você é nossa amiga... ou da
onça?

MARLENE CRUZ - (Rio) —Se
é possível descrever o tipo da mu
lher preferido pelo locutor Reinai-
do Costa? Vamos tratar disso.

MARLENE ELBA¦ MONTHBO -
(Icopiára) - Se o Francisco Carlos
já encontrou sua eleita? Nao, ele
continua estudando.

ir
OFÉLIA MENEZES BARON1. —

íQãn Pnnln^  Capa com a umui-
fc^OduvaldoVozzi? Se a gente
conseguir fotografa-los... será um
"goal"!

MURILO SOARES BRAGA — (Na-
tal) — Acompanhe a nossa bem cui-
dada secção de disco e ali encontra-
rá as respostas desejadas, ok?

*
ELIZA MARTINS — (Araraqua-

ra) — Não diga?! Você acha a Do-
ris Monteiro "antipática"? Ate que
não...

*
ROBERTO DE OLIVEIRA — (Rio)

Quando será o casamento daque-
le cantor e daquela cantora? Nao
há um bocadinho de exagero nessa
pergunta?... ir

WALTER SPERANDEO — (Santos)
Capa com a Virgínia Lane de

maio... bem bequine? Olhe, espe-
re um pouco: ela vai aparecer,

assim-assim, mostrando toda sua ca-
sa, na secção especializada. Ta?

*
LOURDES VINADEL — (Rio) Se

existe algum romance entre p Ha-
milton Frazão e a Silvana, só por-
que os dois se olham, e muito, no
trabalho? Bem, é possível. Vamos
averiguar.

*

SÉRGIO DE LAMARK — (Soroca-
ba) — Ih, nós, hein? Vá Ia, va Ia...

JOSEFINA TELES DA CONCEI-
ÇAO — (Rio) — Vamos tratar do
seu caso, ouviu?

ic
NELI SILVA (Passos) — E' Sim.

E daí?...
*

MARIA CRISTINA LOPES -
(Rio)— Irmã, que coisa! Perdemos
meia hora para decifar sua letnnna
— e nada! Fomos até a um farma-
cêutico, e êle desistiu. Como e que
pode?... ir

ADEMIR DE ABREU — (Antônio

Prado) — Se a Rogéria é morena,
mesmo? Puxa, se é. E que morena!
Por que a Dóris Monteiro não cor-
ta o cabelo? Parece que a mamãe
não deixa... •

JEANETTE PETTERSEN LIMA —
(Areai)— Vai sair, sim, uma re-
portagem com o Hamilton Frazão.

ir
ÊLIO WASCOLI SHERR — (São

Paulo) — Como é o negócio? Por
que a Emilinha nega ter nascido no
Rio Grande do Norte? Do Rio Gran-
de do Norte é a Ademilde Fonseca,
sabia?... •

LINDAM AR DE LIMA — (Rio)
— Bem, o Vicente Celestino e o Sü-
vio Caldas estão na Tupi. A Lurdi-
nha Maia canta na Mayrink (18,50),
e o Carlos Galhardo está indeciso
entre a Nacional e a Tupi.

ir
DILMA DRUMOND — (Niterói)-
 Por que não publicamos os dois

"Diários", de Emilinha e de Marle-
ne, também? Um não impede o ou-
tro. Acontece que o de Marlene con»
tinua em estudos, sem ligações com.
o de Emilinha.

JANDIRA SANTOS — (Rio) —
Opa! Agora também e um "Diário-
para o Nelson Gonçalves"? Assim,
não há revista que chegue, irmã.
Isso aqui acaba virando ^album de
recordações do rádio... Tem dói

ic
EUNICE RODRIGUES — (Niterói)

— Quando será o casamento do jo-
gador Telê com a Dóris Monteiro?
Nossa! Eles estão noivos, e? Como-
é que ninguém soube?...

MARIA PIEDADE — (Paraná) -
Então a Emilinha é uma das sete
maravilhas do mundo? Nao diga!

UMA oraigTA só PARA HOMENS

VAMOS RIR!
em qualquer jornaleiro

¦y

¦>:¦.¦

vllj

l

UMA REVISTA SÓ PARA HOMENS

¦-.xííix



•¦.' :. ' *;• ¦ ¦ ' -».'V
¦ '• ' .x"

JQSftSSP

¦1'

tf

Romance do Trio Nagô
ja^frayfr^at^aFfrá^aN**^

Os 3 Fizeram Sucesso
Contra a Vontade

'N,

jç Texto de ANTÔNIO DIAS * Fotos do nosso arquivo ^

Mário Alves é o diretor comer-
ciai do conjunto, pois é o mais ve*
Iho (tem 37 anos), é casado e já
tem uma filha. Os outros dois: Epa-
minondas e Evaldo, são bem mais
jovens, ambos têm 25 anos e são
solteiros. Como os nossos leitores
já devem ter visto, pelos sobreno-
mes, são apenas amigos e não pa-
rentes como muita gente supôs. É
um conjunto que aplica a democra-
cia em todas as decisões, somente
existe diretor para assuntos comer-
ciais, pois todos os outros assuntos
são resolvidos de comum acordo,
inclusive os arranjos das melodias
a serem cantadas. O conjunto co-
meçou há ano e meio, lá no Cea-
rá, embora Mário Alves já cantasse
desde 1940. Do Ceará, seu nome se
espalhou rapidamente pelo Brasil e
não demoraram os convites para
atuar em outros Estados. Assim,
atuaram na Rádio Farroupilha (Rio
Grande do Sul), em São Paulo, no
aniversário da TV-Tupi. Na Rádio
Tamandaré (Recife), em Campina
Grande, na Rádio Poti (Natal) e
muitas outras emissoras. Em uma
de suas passagens pelo Rio, foram
procurados por Oswaldo Eboli, o
Vadeco, que era então o diretor ar-
tístico da Jornal do Brasil e assi-
siaram contrato para atuar na F-4
por 3 meses.

Durante esta temporada, também
atuaram no teatro Glória, no espe-
táculo que Renato Murce ali pro-
moveu e que teve o nome de "Show
Constelação". Na mesma ocasião re-
ceberam um convite para se exibir
no "Consulado do Ceará no Rio"
ou seja o Programa César de Alen-
car. Tal foi o agrado que, a pedido

de César, voltaram mais duas vê-
zes. Foi então que o público carioca
tomou verdadeiramente conheci-
mento da arte dos rapazes e mal
terminava seu contrato com a-Jor-
nal do Brasil, assinavam outro
com a Rádio Tupi, para atuar na-
quela emissora, na Tamoio e na
Televisão Tupi. Com seus progra-
mas nas Associadas abriram-se mais
os horizontes do conjunto que rece-
bem um convite da Sínter para
ali gravar um disco. Entretanto,
iniciada a gravação, Paulo Serrano
entusiasmou-se com o Trio e re-
solveu fazer mais 3 discos e além
disso um "long-play" só com êle.
Depois do 'long-play" a Sínter vai
gravar um disco com cada compo-
nente do Trio, pois cada um tem
seu estilo próprio. Mário Alves can-
ta tangos, canções e valsas. Epami-
nondas prefere cantar sambinhas e
Evaldo adota o gênero do samba-
canção, tipo Lúcio Alves.

No Norte, o Trio, recebia como
salário Cr$ 3.000,00, cabendo, por-
tanto, mil cruzeiros a cada um.
Aqui no Rio, recebem da Tupi 12
mil cruzeiros, completando o orça-
mento com o que ganham em boa-
tes. Ainda há pouco fizeram uma
temporada de 10 dias no Vogue, re-

*++t++++a+4f**ê++++>é+4+af+,++'4+4r4*ap0'**.

Epaminondas, Evaldo e Mário,
de cima para baixo. Eles se jun-
taram lá no Ceará e formaram
um conjunto que está fazendo
furor no Rio.
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O Trio Nagô discute a reaü-
zacão de uma temporada no in-
terior. E Neusa Maria escuta a
conversa...

K I

cebendo 2 mil cruzeiros por noite.
Já atuaram no «Night and Day", no
"Plaza Copacabana" e no "Oásis"
(São Paulo).

Acabaram de assinar um contra-
to com a Rádio Record de São Pau-
Io, para cantar uma vez por se-
mana, às terças-feiras e, por pro-
grama, recebem 5 mil cruzeiros, ou
sejam 20 mil cruzeiros mensais.
Dentro de pouco deverão aumentar
suas atividades em São Paulo, pois
foram também contratados para
atuar na TV-Record.

E assim, os três rapazes que co-
meçaram no Ceará ganhando mil
cruzeiros estão agora no caminho
da fama e da fortuna..
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A história toda começou na Cea-
rá Rádio Clube em Fortaleza. Mar
rio Alves, Epaminondas Souza e
Evaldo Gouveia eram cantores da-
quela emissora e cantavam isola-
damente, como muitos outros que
atuavam no rádio cearense, mas, a
convivência tornou-os amigos e
dentro em pouco nao havia festi-
nha ou aniversário a que nao com-
parecessem os três rapazes. A pnn-
cípio faziam como na radio, cada
qual cantava seu numero, quando
solicitado para isto. Mas, amizade
é uma coisa diferente, e-enquanto
um cantava, os outros dois procu-
ravam melhorar o número do ami-
go, fazendo fundo musical ou can-
tando em outras vozes.
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Está na hora de cantar. Ma-
rio, Evaldo e Epaminondas
abrem a boca...
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Aos poucos aperfeiçoaram-se, é
quando menos esperavam foram
chamados pelo diretor da Ceará Ra-
dio Clube, que os ouvira numa fes-
ta, para assinar contrato com o Trio.
Um choque para os três, porque
para eles aquilo fora sempre bnn-
cadeira, pois julgavam que, can-
tando. só agradariam separados.

Mas, ante o entusiasmo do dire-
tor, acabaram também empolgados
com a idéia. Tudo acertado, mar-
cou-se a data da estréia do Trio
para dias próximos. Só uma coisa

Hora de ouvir um samba:
o Trio Nagô fecha a boca e
alerta es ouvidos...

não foi combinada: qual seria o no-
me do conjunto vocal? Dias antes
da estréia, quando foram consultar
o diretor da emissora sobre o as-
sunto, viram que nem êle se lem-
brara disso. Mas, não teve düvi-
das, abriu um dicionário e iniciou a
busca. Só se deteve ao encontrar
um nome cuja pronúncia o agra-
dou. E assim, os três rapazes cea-
renses que estão divulgando o nos-
so folclore, foram batizados còm
um nome de origem africana e nas-
ceu o Trio Nagô.
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"CINE VARIEDADES". Recebemos de
José Américo, do programa "Cine Va-
riedades", que a Rádio Espírito Santo
mantém no ar, todas as terças, quin-
tas e sábados, às 10,30 horas, uma co-
municação do que em Vitória se faz
no momento em prol da cinematogra-
fia, particularmente, a brasileira. Os ,
cine-clubes interessados numa corres-
pondência freqüente com a nova au-
dição podem se dirigir ao seguinte en-
derêço: Rua Araribóia, 48 Sob,— Vi-
tória.

HOLLYWOOD E O COMUNISMO. O
grêmio de atores de Cinema, perten-
cente à Federação Americana do Tra-
balho, anunciou ter-se designado uma
comissão especial, presidida pelo ar-
tista George Murphy, a fim de tra-
çar um programa para a expulsão de
qualquer membro que se prove tome
parte em atividades comunistas.

•
"PERDIDOS DE AMOR". Está sen-

do aguardado o lançamento no Rio da
"Perdidos de Amor" com Fada Santo-
ro e Dick Farney. Cyl, como se sabe,
tem plena confiança no conhecido can-
tor, que é seu irmão...

"SOMBRA E ÁGUA FRESCA" NO-
VÃMENTE CONDENADO. O dr. Fer-
nando Bastos Ribeiro, titular da Cen-
sura, mais uma vez recusou boa qua-
lidade à produção paulista "Sombra e
Água Fresca", por considerá-la uma
contra-propaganda do cinema indíge-
na. •

CINERAMA NO RIO E SAO PAULO.
Engenheiros norte-americanos Já estão
trabalhando na planificação do revu-
lucionário invento que é o cinerama
(3." dimensão no cinema) para sua
aplicação, até princípios de 54, nesta
capital e na paulicéia. A esse respeito,

-ouvimos o Sr. José Maria Domenech,
diretor-técnico do Cineac Trianon, que
confirmou a sensacional notícia.

•
LIMA BARRETO E A "VERA

CRUZ''. O rompimento de Lima Bar-
reto com a "Vera Cruz", produtora
de seu aplaudido "O Cangaceiro", te-
ria sido conseqüência de declarações,
com franqueza rude, que o cineasta
fêz a uma publicação carioca...

•
"O SERTANEJO" NA MULTIFIL-

MES — As "últimas" comentadas no
"Beco do Silêncio", na Clnelandia,

asseveram que Lima Barreto está pro-
penso a fazer na Multifilmes da São
Paulo, seu prometido "O Sertanejo".

•
O CHEFE DE POLÍCIA ELOGIOU.

Vimos em sessão especial na A.B.I.
à qual compareceu o General Ancora,
Chefe de Polícia, o primeiro desenho
animado nacional de longa metragem.
Foi, inclusive, por aquela autoridade,
elogiada a obra de Anélio Latini Filho.
Seu teor tipicamente brasileiro im-
pressionou vivamente a este cronista,
a Marlene, Luiz Delfino, Helena San-
girardi e outros.

*"LUZES NAS SOMBRAS" BREVE-
MENTE. A produção de Heládio Fa-
gundes, interpretada por Paulo Mau-
rício, Dorothy Faggin e outros, dirigi-
da pelo crítico Carlos Ortiz, está por
contrato, com a Unida Filmes. Bre-
ve teremos este ansiosamente esperado

«lançamento.

VOCÊ SABIA que Lígia Sarmento
interpretou "Alvorada de Glórias ,
(não confundir com um fume de Gino
Palmisano, recentemente interrompi-
do) o primeiro celulóide sincronizado
feito no Brasü?

•
"SEMANA DO CINEMA BRASILEI-

RO" em Buenoa Aires. Apuramos que
os cronistas cariocas deverão ainda
este ano levar a efeito, em Buenos
Aires, à "Semana do Cinema Brasilei-
ro". Em seguida, teremos, no Rio, a
"Semana do Cinema Argentino" num
intercâmbio, por iniciativa de Joaquim
Menezes, presidente da Associação

Brasileira de Cronistas Cinematogra-
ficos.

Ò GOVERNADOR LUCAS GARCEZ
VISITA MAIRIPORA. O governador
paulista visitou os estúdios de Mairi-
porã, em maio último, percorrendo tô-
das as modernas instalações da com-
panhia do dr. Antony Assunção —- Má-
rio CiveUi. Em declarações presta-
das, com exclusividade, à REVISTA
DO RÁDIO, aquele homem público re-
velou desusado interesse pela indús-
tria cinematográfica do país. Ficou,
principalmente, maravilhado) com o
que pôde ver na Molviola. do nosso
primeiro filme colorido, "O DESTINO
EM APUROS", cujas cenas, montadas
com rara felicidade, foram elogiadas
pelos Laboratórios da "Ansco- Color",
nos Estados Unidos.•

"FLORADAS NA SERRA", de Dinah
Silveira de Queiroz; "Esquina da llu-

*Rão" sob a direção da Ugo Lombardi;
"Candlnho" com Mazaroppi, são ai-

/ gumas das próximas atrações da Ve-
ra Cruz.
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Reimes, o biscoito que

você esperava poro seu

lanche. Gostoso e

nutritivo, Reimes é um

produto da Marca Estoril.

Reimes encontro-se à
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B\ TRJ. P. & Cia. Lida,
Rua Plínio de Oliveira, 29 e 37 — Rio de Janeiro - Tel 30-1894

OS BISCOITOS ESTORIL ESTÃO A VENDA EM TODA A
P\RTF TAMBÉM EM SAQUINHOS EMBALAGEM POPULAR
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— Teresinha Franco forma entre os
valores artísticos do bel-canto em Mi-
nas Gerais. Caprichosa, com voxbo-
nita • harmoniosa, vê dia a dia aumen-
tar o número de admiradores e crês-
cer o aplauso da crítica, às suas atua-
çõe». Natural de Belo Horizonte, on-
de nasceu a 30 de outubro, Teresinha
Franco ingressou no Rádio através de
um programa de calouros. Logo após,
foi contratada pela ^Inconfidência . (em
19511 E* casada, tem uma fiininna
linda,' cursou o Conservatório Mineiro
de Música como uma de suas alunas
destacadas, é pianista. Católica pra-
ilcaíte, sua diversão predileta são os
afazeres domésticos, às vezes um bom
filme. Veste-se com apuro e elwncia-
O* autores nacionais sâo os seus pre-
feridos. Já realizou festiva no Tea-
tio Municipal do Rio, patrocinado pela
Associação* Brasileira de ImprsnM •
várias excursões por cidades do nos-
so Interior.

NOTÍCIA/
rada.

ir
Roberto Márcio, com uma série de

novidades, enriquece seu P™?™™*
diário "Roteiro das Duas", pela Gua-
rani.

^^m ^^k
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As novelas da Rádio Mineira, a car-
go do elenco dirigido por P. Lua, es-
tão atraindo a preferência dos ouvin-
tes.

Um conjunto de estudantes vem su-
bstitulndo os músicos grevistas aa
Boate Acaiaca.

O Clube de Meia Noite, a partir do
próxhrio mês, será irradiado f**G»*;
seus organizadores Romulo Pais e
Henrique de Almeida.

Por estes dias, a inauguração da se-
de da Associação dos RadiaJistas de
MinaS Gerais, entidade presidida pelo
locutor Paulo Nunes Vieira.

Nova orodução de Miranda Júnior,
„aTâdloP Sa: '^os Ba,t,dore. d.
História", às terças-feiras, às vinxe o
uma hora e vinte.

Um sucesso a primeira gravação dá
dupla Carijó e Canarinho.

Sem confirmação a idade Ibrain

te- •
Teófilo Pires de Paiva, *£%ndu0ns.

Diários e Emissoras Associadas anun
cia para Julho a instalação da i v
Minas.

IVETE FERREIRA, cantora
talentosa da Rádio Guarani.

ASSIM, SIM...
0 excelente trabalho de Rober-

to Duarte, à frente do Deporta-
mento Artístico da Rádio Inçon-
fidência, com uma série de rea-
lizações.

ASSIM NAO!
O constante desacerto do reló-

gio dos estúdios da PRI-3. Basta
dizer que é tocado a dedo... e
o ouvinte que faça o mesmo, se
quiser andar "certo" com os pro-
gramas da oficial.

;¦

BATENDO UM

PAPINHO...
ONDE NASCEU?

¦M Em Selo Horizonte
DIA E -MÊS?

~ 
MJA DIVERSÃO PREDILETA?
Cinema e futebot ^--^ 

''%'&%
INGRESSOU NO RADIO .EM?
1940*•¦'/¦ ' •'•''"¦' iyvi.i.v ¦'•;ÍS$2£ ::\M
LEVADO POR QUEMT ^u
Elias Salomé ^^-..V/^nleAR^''PORvi QU E PREFJERJ U.^xTOfAR,-;;

violino e acabei nopantieiro**^u^

. !0EU* Í^TO^PRED.LETOr |^P^^cCSBE-TORCá-rírí 
|

* W&hXPlEFERIDA» ;;Qualquer"Umía serve ^.«'íX««Ik
SEUS ARTISTAS PREFERIDOS?^

#- Gosto de ^um SÓ* Qscanto ¦_ f
QUAIS.DHSTAÇA, NP RÁDIO?^ 4;
Ana Maria * Jgf<£ mrzxs - %
acha-sé;bempaço?
Mais'ou menos .v..
E' SURPERSTICJOSO?Nâo. Trabalho, inclusive, num ce-

FORADO RADIO, Ò QUE FAZ? .
Sou^Administrador do Cemitério do

^"maIOR DESEJO?
-- Viajar para o ««trano?""!?

SEU DEFEITO GRAVE?
Ser gago
SUA VIRTUDE? ,
Inúmeras... -. ___

SUA RELIGIÃO?
Católica
SEU APELIDO?

~ 
SüÂbL0A0MÚSICA QUE MAIS GOS-
TA DE ACOMPANHAR?
Beguin the beguine m-Aie 4IA-,
QUAL A CANTORA MAIS "AFI-

'-considero duas: Dora Lopes e He-

ALÉM*MPANDEIRISTA, O QUE
GOSTARIA DE SER NO RADIO?

" 
SuTaTUAL ESTAÇÃO*

Mário Vaz de Melo

II
;:>yM

VOCÊ JÀ SABIA?
* Que Léo Bellico gravou em Suplemento^£¦—¦£*-

SSPSTiJS ?S3o» <£?'Gar^antor ca Xncomi-

dência? i

,JJJJIMiff ¦¦¦ ~y

UMA PERGUNTA E
TRÊS RESPOSTAS:

ROBERTO DUARTE — Creio
que sim e, com isto, lucrara o
Rádio Mineiro e todos nos.

PAULO NUNES — E' fato con-
sumado. Não há nem duvida.
Virá este ano, se Deus quiser.

*

NÍVEA DE PAULA — Novos
horizontes estarão abertos para
os artistas de Minas, com a

VIRÁ MESMO
A RADIO „  „
BELO H0RIZ0NTE?!=rto * ~"M° Ho

.y
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O Trio Nafiô exclusivo da Sínter; vai toda semana até São Pau- J;
lo eSbkie M^ortl e M "OásU". 'os três «™^J2™E£ \\
na etiaueta do Paulo Serrano "Lamento Jaguanbano , Aquarela
CeaSe", "SoUdâo" e "Mulatinha Sarará», melodias que integram
os próximos discos a serem lançados.

¦ ':¦•¦ -'•".' ¦¦ v

O primeiro disco de ^ankSimtraparaa"Car
tAtol" traz "Lean Baby" e «Vm walkmg behtnd
gtfVOnm se sobe. "Th* Voice- deixouMpow
tempo a Decca, transferindo-se para a fábrica de
Feggy Lee depois dè cerca de 10 anos de cantoria
naquele selo.

Lírio Panicalli, além de seus compromissos cpm o rádio e o dto- ;
co, assumiu agora mais um: o de responsável pela parte murtaflda ,
«Atlântida», companhia de cinema. PanicalU é um f» indUhom e
mais fecundos arrahjadores brasileiros, tendo dado à fonografla de
nossa terra contribuição valiosa.

"Speafcc Low", a primeira gravação de Diçk Ferney em inglês
e orquestra, foi considerada por músicos e críticos norte-americanos
como uma das melhores (senão a melhor) das que foram lançadas
em todo o mundo. Aqui no Brasü, entretanto, a força do Dick esta
no samba. E que assim seja.

Grande parte das melodias carnavalescas para 1954 já está pron-
ta. E o mais importante é que vários cantores já se encontram com
prometidos com c%rtos autores, não dispondo de nenhuma face
para os "caititus" de ultima hora.

n

Já está no mercado a última gravação de Ivon Cury- O novo
exclusivo da Víctor gravou «Caxambu», de autoria de Zé Dantas e
David Násser/o "Baião das Velhas Cantigas", num arranjo do res-
vonsável por esta seção. Ivon, que estreou auspiciosamente na fa-
brica da Mr. Linderman com "Amor de Hoje", disco que obtém
até agora grande aceitação, vai de vento em popa naquele selo, ms-
crevendo seu nome ali na primeira fila dos que vendem mais. #*

FORA
AGULHA

O cantor Murilo de Alencar, que
atua em extra-atos e peças teatrais,
parece que vai ter agora sua opor-
tunidade no disco. Paulo Serrano,
diretor.da Sínter, o convidou, a fa-
zer uma gravação em sua fábrica,
a título de experiência-

Ricardo Galeno é possuidor de um
samba para Roberto Silva. Canari-
nho, rapaz do futebol, é o parceiro.

O Trio Marabá, exclusivo da Co-
pacabana, esteve no Rio. Panchito,
(o grande), Pancho (o pequeno, ex-
Hiroíto) e Carmen Duran (uruguaia,
de Montividéu) declaram-se encan-
tados com a amabilidade do povo
carioca que não se cansa de elo-
giar e sobretudo comprar seus dis-
cos. São três boas praças.

A Víctor continua a aumentar seu
já extenso quadro. Depois de rumo-
rosa transferência de César de Alen-
car, Heleninha Costa e os Cariocas,
verifica-se agora a de Blecaute,
egresso da Continental. Em com-
pensação, Ernestinho perde Ange-
Ia Maria e Isaurinha Garcia para a
Copacabana, o que, em última aná-
lise, representa mau negócio para
a fábrica do cachorrinho.

7
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A U.B.C. e a Sbacem ofereceram
à cantora Dircinha Batista dois be-
los presentes, em agradecimento ao
muito que ela tem feito pela nossa
música. Os dizeres, gravados em
placas de prata, eram quase idênti-
cos. '

O novato Hedel Luiz (novato no
disco) está satisfeito com sua gra-
vação de estréia na Todamérica. E
o motivo dessa alegria é que "Isto
«é Adeus", de A. Amorim e Lúcio
Ricardo, vem tendo boa aceitação.
Hedel já escolheu as músicas para
sua próxima apresentação.

Ana Cristina, revelada pela Rádio Clube e cantora de muito fu-
turo, deverá realizar sua estréia na Sínter. Ana Cristina, que nao
imita ninguém, acaba de ser eleita Rainha da Simpatia, de sua emis-
sora, num pleito em benefício da caixinha natalina da A-ó.

"Mulher Rendeira», com BillFarr, é o disco mais vena^ na
Sínter, segundo informa o Ramalho Neto. Em 2° luyar i cm B«
jeiro» de Ernesto Nazareth, numa gravação da P^uta Carolma
Cardoso de Menezes. Em 3° 4.° e 5«, "j^ho 

?a\W (Dora l£
pes), "Baião Manhoso" (Manuel Macedo) e "Aperta-me em teus
braços" (Mary Gonçalves), respectivamente.

Virgínia Lane, antes de embarcar para a Europa, deixou gra-
vada na Todamérica sua contribuição para Sao João. Virgínia, que ,
percorrerá Portugal. Espanha e França voltará a tempo de partici- í
par das gravações carnavalescas, já tendo escolhido uma, pelo me-
nos. O autor é Luiz Antônio.

0*0*0*0*0*0+*CONDENADO O EDITOR MANGIONE!
Há muito tempo Alberto Ribeiro, autor de várias páginas *

de sucesso da nossa música, esperava receber umas "pratas

do editor Mangione, em virtude de o mesmo não lhe haver
prestado contas de certas melodias que renderam bons direi-
tos. O assunto era tão velho que chegou quase a virar lenda.
Acontece, porém, que o compositor foi para a Justiça, botou
advogado e ficou esperando o resultado. E o resultado veio
agora com o despacho do Juiz da 15.a Vara Cível, dr. Olavo
Tostes, condenando o editor a pagar cerca de 350 mil cruzei-
ros ao autor de "Copacabana". A ré, segundo o processo,
confessava apenas um débito de 5 ou 6 mil cruzeiros. Em
vista do que Alberto Ribeiro promoverá, brevemente, um "ca-

fé pequeno" para os amigos.
p^0^+0^+0**v*0+>++>0*+**
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v*S?3; OS CAMPEÕES DA
POPULARIDADE

1.°— MUIÉ RENDERA, do fiír
me "0 Cangaceiro", com
Coro Misto (Víctor)

2.° ~ MÃEZINHA QUERIDA,
de Getúlio Macedo e Ale-
xandre, com Carlos Ga-
lhardo (Victor)

3. o _ AVEM TURZIRA, versão
de Haroldo Barbosa do
tango "El CJioclo", com
Francisco Carlos (Victor)

 x 4.° — CUCO, de Pascoal Melüo,
1T '«w*»- »w fr com 0 Atttor (Copacaba-

na)

FID éLMmZM ! 5.° — NEM EU e ALGUÉM CO-m -^ -«,_r ___.,_- MO TU, com Ângela Ma-
f)M i A f riae Dick Farney (VictormUmu^mmm m. e Continental).
CELEEREf

«TODAS AS MINHAS CRIAÇÕES FAZEM SUCESSO E SE VENDEM
QVE Ê UMA BELEZA" {Nora Ney). ";___,_-,_,___.

«AGORA TODO MUNDO QUER TRABALHAR NA uCOP ACABA-
NA** — (Alden Vieira). „.-„*»»>.

«O TRIO MARABÁ ACABOU COM O BAILE EM MATÉRIA
1,8 IMÍ_Sl1-ÔrM*MPOSSüI UMA VOZ DÊSTK TAMANHO» - (Sfltno
T«<o_Cordoao). ARA A WAW E A DIRCINHA Fl-
CARAM DESLOCADAS*' - (Síntese de uma crônica de Henrique Pongett).

________

SEU PRIMEIRO DISCO
MARION

¦ 

¦ 

- 
.¦¦

rô.fí

A sósia de Carmem Miranda, gra-
vou sua primeira música em agosto-
de 1W4 para a fábrica Continental.
Marion, então era cantora do con-
junto de Djalma Ferreira, esevsi
predicados artísticos já se fatiam
notar, tanto assim que o diretor da
fábrica, consultado por Djalma «Of
bre a possibilidade de sua cantora
gravar um disco, apoiou logo á
idéia. E entraram na cera, o sam*
ba-canção de Valsinho uDoce Vene-
no", e na outra face um chorinho
de Amado Régis. O sucesso foi***
lativo, mas com a gravação o paoli*
co tomou conhecimento daquela voz
bonita que surgia, dando ensejo a
que novos lançamentos fossem feir
tos como aconteceu realmente. Ho~
je este disco já não mais existe d
venda, tendo Marion^ recebido a
irrisória quantia de Cr$ 250,00 para
oratxí-lo. Djalma Ferreira foi um
grande amigo de Marion. Além ae
ajttdá-la no disco, fêz todos os arraia
jos e acompanhamentos necessários.

xí'

Depoimento de
José Maria de Abreu

O DISCO E' A VIDA
DO ARTISTA

O compositor e pianista José
Maria de Abreu tem seu nome
ligado à várias fases da música
popular do Brasil, mercê de sua
longa atuação nâ fonografia bra-
sileira. Gravou com quase todos
os grandes cartazes, tanto do
presente como do passado. Mui-
tos foram revelados e ficaram
famosos, interpretando páginas
do moço de Jacarei. Porissomes-
mo, poucos autores terão uma
•bra mais volumosa e mais rica
do que êle. Referindo-se a pro-
iecâo que o disco proporciona
aos que dele participam, disse-
nos José Maria de Abreu:

— Ninguém pode ser artista
cantor sem gravar. O disco ea
razão de ser de todos nós, com-
positores e cantores. Uma gran-
de emissora, montando um gran-
de programa para um grande
cartaz, não conseguirá populan-
zar e impor esse cartaz sem a
ajuda da gravação. E um bom
cantor, mesmo sem cantar no rar
dio, poderá se transformar num
eartaz nacional ou mesmo mter-
nacional com um único dtsco.
Quem não grava não vence.

O último disco de Dick ^omeyparaaCont^
nentalnão correspondeu à expectativa Re^men,
tr~PerdidQ de Amor*9, de Luiz Bonfá, é um sam-
há Hacoauenio^stáà altura da elassei e popu-
to^e'do q«ertóo intírprete. Dick continuo con-

n^Amr n* amiaos aue gostam de compor, quanao
Sfio tiro o wê ?o-é>V Necócio de repertório é.cot-
^mrttoãrZ.O boiõorfnho do outro lado amda
se salva.

¦Pm

^Í^ftÍ0^0^yf*000^fÍ0^ FORA DA AGULHA .—¦¦¦•— •.
Blecaute, aue foi para Víctor, Jus-

tlflca ?Sa «afda da Continental, dteen-
do que o culpado foi o Braguinha que™ 

obrigava a cantar as coisas dele,
Braguinha. Não sabemos da histeria,
nerr? estamos credencjados a defende-
ia Más oodemos adiantar que, se
Bl-caute andSu-falandò.tal coisa, mos-
trou-se profundamente Injusto. O Bra-
ÍTa não 6 dessas coisas e Jamais pro-
federia assim. Tem P«™on£nd**« ?
valor suficientes para agir de manei-
ra multo diversa. Trata-se de um au-
tSr de nome definitivamente consa-
grado, sempre disputado pelos.gran-
Séà cantores. Braguinha (o leitor sa-
be dfssoi • o João" de Barros. O Ble-
caute saiu, mas saiu por outra coisa,
não há dúvida.

Fêz anos em maio o editor Vicente
Vitale. um dos diretores da Copacaba-

na e da Sbacen. O conhecido editor;
JEr te-e motivo, foi alvo de vária»
manifestação de apreço e simpatia.

O compositor José Maria de Abreu,
comprou um "Jaguar", fcle não tiroj»
ainda aT carteira de chofer mas achoj"a Tinha» 

"o «Jaauar» tSo bonita» que
não, resistiu. Suak.conversa .*9°™mi*
sobre automóvel. Nada de plano nem
de discos.

I *
Outra transferência que dá o que fa-

lar Ia de Jorge Veiga para a etique-
ta do Vitorio latari. A Copacabana,
ao aué se diz. precisava de um ele-
S-SToS-O o' Jorge .talhado lparaas
melodias do Haroldo Jôbo Aüás;, iate
significa o começo da guerra a«>
Carnaval de 64. XX

Confirma-se que Linda e Dircinha Batista gra-
rarão ekdupla na Víctor. Linda está esperando
ISenas que sua irmã se restabeleça, da enfermida-
de que Tprende ao leito, a fim de, juntas, eacolhe-
rtm e ensaiarem os aúmeroa para a gravação em
perspectiva. A RCA, como se vê nao dorme de
touca.

_
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Esta é a minha casa, ali nu-
mà rua das mais movimentadas
de Higienópolis, Bonsucesso. E'
u'a moradia grande de constru-
ção recente, logo no primeiro
pavimento de um prédio de qua-
tro andares. Moro nela não faz

muito tempo — oito meses, pre-
cisamente. Na fotografia acima
vocês vêem um canto da minha
sala de visitas, localizada logo
após a entrada, que dá para um
pequeno corredor, típico nos
apartamentos- Vêem? Fssa é a

minha eletrola, emoldurada com
um abajur de estimação e qua-
dros não menos queridos. Con-
vido-os a conhecerem meu lar,
meu tesouro. Acompanham-me?
Então, vejamos as outras pági-
nas.

REVISTA DO RÁDIO
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Ao lado, o meu quarto do dor.
mir. Os móveis, aqui, são de es-
tilo Chipendalle, também escu-
ros c grandes, num total de 11
peças, completas. Esta é a nu-
nha cama. As mesinhas, de
duas gavetas, têm, em cima, um
"caramujo-gigante" e um por-
ta-retrato de cristal, com a mi-
nha fotografia. A colcha e de
feltro, colorido, como alguns ou-
tros adereços de móveis. O soa-
lho, daqui e de outros aposentos,
é de tacos conjugados, encera-
dos em tom escuro as vezes,
forrados de tapetes.

•

E esta é a penteadeira, de três
espelhos, dois movíveis, permi-
tindo ver as costas e os lados.
Em cima do móvel, que também
é de Chipendalle — natural-
mente — estão meus perfumes
prediletos (não podemos viver
sem eles!) e algumas outras bi-
iuterias que tanto aprecio, ra-
ra não ferir a madeira, uso ai-
guns enfeites de croché, que su-
portam os frascos. Minha casa
tem três quartos; meu, de mi-
nha herdeira, de mamãe e o ca-
çula. Como vêem a casa da pra
todos. Mesmo porque aprovei-
tamos todo o espaço, distnbuin-
do-o com as necessidades e o
conforto. Dessa maneira, a casa
sempre é maior, abrigando me-
lhor todas as peças do mobília-
rio. Não é verdade?
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ffcte é o quarto de Teresinha,
minha filha. Eu e ela aqui es-
tamos com o Paulinho, o meu
caçulinha. Também o q»»**0
de Teresinha é de móveis Chi-
pendalle e na mesma cor que os
outros, creme. Minha casa e
é assim: de frente pra rua, com
duas janelas para o sol da ma-
nhã e a entrada lateral, num
pequeno corredor. A fachada do
prédio também é de tonalida-
de creme e gostosa. Gostaram
de minha casa? Eu gosto?
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Bii Aqui, ao lado» um pedaço da
minha sala de jantar. Aposen-
te bem amplo, abriga direitinho
as enze peças do mobiliário, to-
das em estilo colonial, de madei-
ra escura. As paredes têm duas
tonalidades de cor: amarela, até
a barra, daí passando a creme.
Eu mesma comprei esses can-
delabros, o sininho e os outros
adornos de louça. Gosto muito
desses objetos: eles dão vida à
casa, não acham?

E contrastam, também, com
o escuro do bufê, aparecendo
melhor em seus detalhes bri-
lhantes.
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E esta é a cristaleira, também

colonial. Gosto muito de cris-
tais. E desses "chlmarrões" de
madeira trabalhada. O vaso, no
centro, é de louça floreada, mui-
to vistoso e delicado. Enfeito o,
sempre, com ramagens alegres e
coloridas.

Isto alegra o ambiente, que-
brando, por veies, a monotonia
convencional das peças. O con-
traste permite que se aprecie
melhor o mobiliário e seus pe-
quenos detalhes. Pelo menos, é
o que penso.

Vejam, ao lado, o meu peque-no grande bar, todo bem bonito,
não acham? Além das bebidas
indispensáveis possui copos apro-
priados para determinados ti-
pos, como o uísque, o Porto, etc.
Na parede, para harmonizar, um
prato de estilo, com uma pinturasugestiva. Nesta sala também
recebo as visitas, posto que, bem
grande, ela substitui a sala de
recepções.

E, às vezes, até com vantagem,
porque a conversa se prolonga,entremeiada de uma bebida
agradável.
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Este é ò banheiro* fngiundo
à çór dos outros cômodos. Êle
é todo em azul. bem suave,
e de tamanho razoável. O aque-
cedor é também moderno e ga-
rante água quente em todas as
bicas das proximidades. Na pa-
rede, ao lado do pequeno bas-
culhante 4- vêem? — conservo
pequenos adornos de madre-pé-
rola, muito a meu gosto.
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Aqui estou eu, ao lado de ma-
mãe. na cozinha. Cuidamos do
almoço, naturalmente. O am-
biente é também de côr creme
e ladrilhos brancos. O fogão e
de quatro, bocas e a pia, no es-
tilo, tem uma pequena despen-
sa abaixo. A bateria de panelas
e apetrechos idênticos é toda
pendurada, facilitando espaço
e conforto. As bicas não ento-
pem, porque têm dispositivo mo-
demo. E o filtro é duplo, doca-
no à talha, como vêem. Mamãe
gosta bastante da nossa cozinha
— e com razão. Aqui nos loco-
movemos à vontade, porque o
espaço é amplo e a aparência
confortável.

Ah, um detalhe: separando os
ladrilhos brancos da parede cre-
me, há uma fileira de azulejos
azuis. Apenas um detalhe, mas
que dá um toque original.
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Minha casa tem 6 cômodos

principais: três quartos e uma
sala, todos bem amplos e con-
fortáveis. Além disso, há uma
área, nos fundos, tão grande
que serve para um pequeno jar-
dim. Na fotografia ao lado, um
detalhe desse recanto, que abri-
ga até o meu canarinho, canta-
dor como êle só. Não dispenso
as samambaias, que sempre va-
lem por um colorido e impressão
de jardim de inverno. Algumas
flores colocadas em vasos sus-
pensos, aumentam ainda mais a
alegria deste recanto. O sol ba-
te sempre na parte da manha e
em poucas horas da tarde.
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Estou chegando a São Paulo,
um ano depois de minha última
visita. São Paulo cresceu tanto de
lá pra cá, que até parece que es»
tou olhando a paisagem por um
vidro de aumento. Paisagem só?
Tudo cresceu. Só se fala em altos
negócios, contos de réis. São Pau-
Io anda exagerado em tudo. Até
nos 6 x O do Coríntians sobre o
meu Flamengo, que não há Jeito
de éu esquecer. E as mulheres?
Como tem mulher em São Paulo!
E que mulheres! Dá vontade até
de a gente parodiar o perssonagem
Amaral do programa "Balança,
mas não cai". Dá vontade de a
gente botar a boca no mundo e
gritar: — Mulheres, cheguei! À
noite, estreio na Nacional, esse
despropósito de estação que aca-
bou com o famigerado convênio
patronal do rádio paulista. São
Paulo cresceu também em genti-
lezas. Aplaudiu, mais do que nun-
ca, aqui ao degas. E' pena que eu
só possa dar tão pouco a São Pau-
Io. Só tenho podido dar embola-
das. Resta o consolo de dar um
presentinho bem brasileiro, bem
sincero, bem cabeça-chata. Mais
tarde, vou correr as cantinas e
dar vasão aos meus conhecimen-
tos gastronômicos. Ih, eu sei de
um lugar onde tem um vinho!
Vou encomendar uma pizza de
Muzzarela e pedir uma pipa de
vinho, só pra mim. São Paulo é
assim farto, crescido, exagerado,
até em sua cozinha. E que cozi-
nha! A cozinha paulista faz o mun-
do inteiro ficar com água na bô-
ca. — Vivôooo...

*
Acabo de assistir ao segundo fil-

me da Vera Cruz, "Sinhá Moça",
isto é, ao segundo grande e verda-
deiro filme da grande produtora
de Piratininga. Depois de assistir
a "Sinhá Moça" a gente sente um \<$ f
alívio danacjp na consciência. Sus- I
pira e desabafa: — Até que enfim
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há cinema no Brasil! A Vera Cruz
enveredou acertadamente pelo. ca-
minho aos assuntos nacionais, dan-
do um colorido de poesia a tudo, e
mantendo um nível plástico que
encanta aos argumentos até aqui
encenados. Mais uma vez, orgu-
lhosamente, nossos moleques se
reúnem e vivam a nova conquista
da Vera Cruz, certos de que, to-
dos os bons brasileiros farão coro
com eles: — Vivôooo...

A estrangeirada indócil também
invadiu a vida noturna, de São
Paulo.Por todas as boates vêm
passando constantemente os aba-
caxis mais aguados e insoços dês-
se mundo. Meu Deus, quando se-
rá que os nacionais terão campo
limpo para suas atividades, sem
a praga perniciosa dos elementos
nulos, de importação? Dias melho-
res virão, digo eu, como dizia an-
tigamente meu pai, nas horas de
incertezas do país. Por enquanto,
vaiemos o vigarismo avassalador:
— Fioooo... •

Por falar em artistas estrangei-
ros, parece que a coisa agora vai.
Pelo menos, esta é a notícia alvissa-
reira que está chegando até nós,
com rótulo de verdade. Soube pela
imprensa, que o ilustre deputado
por Alagoas, Padre Medeiros Net-
to, acaba de apresentar na Câ-
mara, um projeto que estabelece
a regulamentação das atividades
artísticas dos. estrangeiros entre
nós, obrigando os empresários a
taxas e impostos especiais, quan-
do da contratação dos "astros"
importados. O projeto foi apresen-
tado por sugestão do nosso conter-
râneo José Renato, e tudo faz crer
que, agora, teremos uma Lei re-
gulamentando as insistentes visitas
dos abacaxis alienígenas. Padre
Medeiros Netto, com os respeito-
sós aplausos, nosso viva bem bra-
sileiro! — Vivôoooo...•

Por onde andará a nossa Izau-
rinha Garcia, ,que ainda não conse-
gui localizar? Eu não estou dizendo
que São Paulo cresceu demais?
Vaia aos meus Sherlocks: —
Fioooo...
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ACORDEONS MAIS
BARATOS NO BRASIL

ACORDEON AZUL
Avenida Rio Branco, 277 — RIO

GRIPE ? TOSSE ? - RESFRIADO ?

RHUM CREOSOTADO
A VIDA DOS PULMÕES
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CR$ 3.000,00
Compramos várias máquinas de costura, pagamos até

€r$ 3.000,00 segundo o valor de cada uma. Não faz mal se
estiverem bichadas ou empenhadas, atendemos a domicílio
em qualquer bairro, mesmo em Caxias. RUY MAFRA &
IRMÃO — Rua Aristides Lobo, 134 — Telefone: 28-7547.
Rondes: Estrela e Sta. Alexandrina, à porta.
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ISIS DE OLIVEIRA dii

3 ®MS
BOAS

it Nossa Associação de classe,
A. B. R.

& A cordialidade entre os co-
legas

-& A disciplina da Rádio Na-
cional

3 com
MAS...

jç Os empistolados
<& Os falsos cartazes
•ft O barulho insuportável de

certas músicas estrangeiras.

I!

1

PRRR OS CRBEbOS
JUVENTUDE
ALEXANDRE
use e nno muoE
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HENRIQUE

CAMPOS

CAUSOU EXTRANHEZA o original
aue Jayme Costa colocou em cena no
Teatro Glória, onde o novo autor Jo-
ta Gama surgiu com «O. Papai é o
maior", uma peça forte demais para
ser colocada em cartaz.

VAI ORGANIZAR uma Companhia
de Comédias o ator Oscarito. Do elen-
co farão parte a atriz Margot Louro,
sua esposa e Miriam, sua filha. O co-
nhecido ator cômico pretende o Tea-
tro Glória, logo que dali saia a Com-
panhla Jayme Costa.

OS PREPARATIVOS para a gran-
diosa FESTA JUNINA, que, todos os
anos, é levada a efeito nos terrenos
do "Retiro dos Artistas", em Jacaré-
paguá, terá este ano um cunho todo
especial, pois nessa noite teremos a
Presença do Sr. Dr. Getülio Vargas,
aue prometeu comparecer. A organi-
zação destes festejos está a cargo do
ator Francisco Moreno, Presidente da
Casa dos Artistas.

?

ESTREOU no Palácio de Alumínio
na Avenida Presidente ..Vargas, o Cir-
co Romano, organização dirigida pe-
Io empresário brasileiro Autohn Gar-
cia.

se pelo fato inédito da representação
em palco do poema dramático de Cas-
tro Alves "Uma Página de Escola Rea-
lista" cuja estréia, dentro da peça
musical "Conversas de Cortesãs", no
Teatro Follies, de Zilco Ribeiro, alcan-
çou sucesso integral.

A COMPANHIA GEYSA Bôscoli que
esteve atuando no Teatro Carlos Go-
mes, foi para São Paulo atuar no Tea-
tro Odeon com a revista "Mulheres
de Todo o Mundo". Silva Filho e Dar-
cy Gonçalves são os encarregados de
defender a parte cômica do original
que pertence a dez autores.

Foi seu operador o Dr. Jairo Pombo,
to Socorro a corista e modelo nu de
Walter Pinto, Joana D'Arc Milagres.
Foi seu operador o Dr. Jairo Pombo,
da equipe daquele estabelecimento nos-
pitai ar.

POR ESPECIAL DEFERÊNCIAa
Eva Todor o empresário e ator De-
lorges Caminha Participará das repre-
sentações de "Viver è Fácil", origi-
nal escolhido para substituir "Larga
Meu Homem", no Teatro Serrador.

VOLTOU A BOATE Monte Cario o
ator cômico Grande Otelo que estava
afastado dos espetáculos do empresa-
rio Carlos Machado.

OS CÍRCULOS TEATRAIS e intelec-
tuais receberam com profunda conter-
nação a notícia da morte do Dr. Re-
nato Viana, figura a quem o teatro
muito deve e què ultimamente dirigia:
a Escola da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

*
MERECERAM AS MAIS SEVERAS

CRÍTICAS as exibições de indisciplina
do cantor Charles Trenet, em Porto
Alegre. A imprensa local, em comen-
tários precisos, condenou as atitudes
do cançonetista francês.

*
REAPARECEU EM FORMA no Tea-

tro Recreio o cômico Mesquitinha. Ar-
tista de classe, se impôs logo na sua
primeira entrada em cena e defendeu,
com rara precisão, os números que
lhe estão afetos na revista "E' Fogo
na Jaca".

*
FOI DEPREDADA a colônia de Nu-
dismo da bailarina Luz Del Fusão.
Ao que se afirma, a chefe do Partido
Naturalista Brasileiro vai mudar sua
colônia para uma ilha que foi por ela
descoberta e de acesso dificílimo.

•
O TEATRO EDUCATIVO do Insti-

tuto La-Fayette volta à cena depois
de um ano de inatividades. Há bas-
tante tempo os componentes do
T E I.L. ensaiam com entusiasmo a
grande peça simbólica de Pauto Gon-
çalves, "A Comédia do Coração. O
T.E.I.L. tem sido sempre muito
aplaudido nos meios estudantis, onde
goza de grande simpatia.

AFASTOU-SE do Teatrinho Jardei a
estrela Mara Rúbia que segundo se
afirma vai trabalhar com Geysa Bõs-
coli em São Paulo, reforçando o elen-
co queTestêve no Teatro Carlos Gomes..^g«ung5ra*.*B2gB -MT" -¦""-•
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ARTIGOS PARA INVERNO
LAS l*LANELAS B CACHAS

TROPICAIS. CASEMIRAS 6

SARJAS. EOREOONS E COBER*

TORES PULOWERS P/RAPAZES

SWETERS DE VÁRIOS TIPOS,

PELOS MENORES PREÇOS DORIO

?:XLV,
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A CASA DAS DUAS FRBjTtS
• Ç°j.
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11 PORTAS EM FRENTE A UGHI

9 PORTAS NA AV. PRES. VARGAS .
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Oscar de La Torre, cantor espa-
nhol e a barulhenta La Gitanela,
exibem-se em- temporada na Ban-
deir antes.

ir
Divulga-se que o Almirante deixa-

rá o rádio carioca, transferindo-se
definitivamente para a Reeord.
Aliás, há bom tempo êle vem apre-
sentando seus programas na PRB-9
e diante do sucesso alcançado pelas
:suas audições, nada mais natural que
o convidassem para exclusivo da ca-
sa. Adiantam ainda que a 1.° de
de julho a maior patente do rádio
já estará residindo em São Paulo.

•
Erlon Chaves escreve e apresenta

¦com Cachita Oni, a "Anedota Mu-
sical", transmitido diariamente pela
Tupi na sua "Caravana da Alegria".

*
O progresso do rádio do Interior

paulista é um fato e vale a pena re-
gistrar o que vem acontecendo na
Rádio Brasil, de Campinas. A emis-
«ora dos irmãos Pedroso vem cui-
dando sua programação com muito
carinho, destacando-se o serviço de
reportagens esportivas, a cargo de
uma equipe em que atuam Sinésio
Pedroso, Mário Melilo, Alfredo Or-
lando, Otávio Ceschi, Sebastião Ro-
-drigues, Geraldo Sussulino, Alvário
Peres e Geraldo Araújo.

•
Surgiu mais um cantor com voz

que lembra aproximadamente a de
Francisco Alves. Seu nome é Rui
.Luiz e o rapaz pertence às Associa-
das.

Jacob, o artista do bandolim, es-
treou na Reeord, apresentando-se
com seu próprio conjunto.

•
Mary Duarte, da Bandeirantes, an-•da entusiasmada com a torcida de

seus fans, que estão distribuindo en-~tre os ouvintes um boletim impres-
so convidando-os a votar em seu no--me para "Rainha do Rádio Paulista»>

Murilo Antunes Alves transmitiu
diretamente de Montevidéu para a
Reeord a cerimônia do casamento de
Anselmo Duarte e Ilka Soares, rea-
lizando sensacional reportagem.

*
Os freqüentadores do auditório da

PRG-9 precisam tomar umas lições
de como se deve aplaudir os artis-
tas da casa, pois, por ora, o que se
ouve são estridentes berreiros e gri-
tinhos aborrecidissimos.

Ingressou nas emissoras do Suma-
ré, o jovem locutor e animador An-
tônio Nobre.

*
O casamento do cineasta Lima

Barreto com a atriz Araçari de OU-
veira realizar-se-á na capela dos
transmissores da Reeord, na via An-
chieta. Alberto Ruschel será um dos
padrinhos.

?
A Nacional paulista passou a

transmitir programas-diversões dire-
tamente dos clubes esportivos da ei-
dade.

Gabriel Migliori foi convidado pa-
ra fazer a partitura musical de 4 fil-
mes novos. Falando de cinema, in-
formamos ainda que Isaura Garcia
deverá aparecer no próximo filme
da Vera Cruz intitulado "Na senda
do crime", onde cantará o samba
de Randal Juliano e Henrique Simo-
neti "Neblina9'.

Da Rádio América só poderemos
divulgar que continua a dispensa de
outros elementos, entre funcionários
e artistas.

Excelente o timbre de voz e o es-
tilo interpretativo da cantora ita-
liana Paola Silvi, que se exibe na
Rádio Piratininga.

João Dias recebeu proposta paracantar 10 dias em Recife por 100
mil cruzeiros e mais 60 mil cruzeiros
para uma temporada-relampago de6 dias na Bahia. O rapaz é mesmo
um cartaz.

**4Fié«#S**#>*4M»#ia>.

SÃO PAULO QUE NÃO VOLTA MAIS
Este é o nome do interessante programa em série que a RádioSao Paulo está transmitindo e que constitui valiosa contribuição àscomemorações do IV Centenário da nossa cidade. Produzido por Car-doso Silva, a audição oferecerá, no seu desenvolvimento, a evocaçãocenas e fatos históricos, de suas festas tradicionais, efemérides re-ligiosas etc. Do roteiro, faz parte a apresentação de programas emruas e praças públicas, com a participação do próprio povo, alémde espetáculos com Boi-Bumbá, macumbas, fogueiras juninas, en-fim, uma porção de coisas que mostrem aos habitantes do São Pau-Io de hoje o que era o São Paulo de outrora. Nélio Pinheiro e IlkaFerreira são os principais intérpretes de "São Paulo que não voltamais , com Alfredo Todaro dirigindo.
Na transmissão do programa inaugural, Alfreãinho de Carvalho,diretor da PRA-5 reuniu os cronistas radiofônicos num simpáticocoquetel, para contar-lhes todos os detalhes de mais essa realizaçãode sua emissora.
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Bottini:
- MINHA VIDA
CONTADA POR
MIM MESMO
Ingressei no rádio em 1938, pelamão de Otávio Gabus Mendes, de

quem não me esqueço pelo que me
ajudou. A Reoord foi a emissora
em que estreei no programa 'Tal-
molive no Palco", de Gilberto Mar-
tins. Em fins de 42, na mesma emis-
sora, tive minha grande oportunida-
de interpretando o "João Bobo", na
célebre "Escola Risonha e Franca"
e até hoje ainda ouço comentários
em torno desse meu trabalho De-
pois estive na Tupi carioca, voltei
a São Paulo e desta vez para a Rá-
dio América. Daí ingressei na Ban-
deirantes, onde me demorei bom
tempo e faço questão de dizer quefoi Gilberto Martins quem me levou
para esse prefixo, de que era dire-
tor artístico, na ocasião. Gilberto
me deu boas oportunidades para queos ouvintes melhor pudessem ava-
liar meus pendores para comedian-
te caricato, sendo que na Bandei-
rantes criei o tipo do "Poeta Louco"
em "Turbilhão de Risos", e vários
outros no "Cine Maluco", ambos es-
critos pelo próprio Gilberto Martins.
Ainda do tempo da PRH-9, guardo
na lembrança um fato bem pitoresco
que se passou comigo: Certo dia o
Rebelo Júnior (então o chefão da
casa) fêz um convite geral para que
fôssemos a um piquenique ofereci-
do pelo sr. Richemback. Toda a
turma foi e eu também. Quando lá
cheguei, vi, desapontado, que o ne-
gócio nada tinha parecido com pi-
quenique e só havia pinga para se
beber. Somente às 3 horas da tar-
de, resolveram dar comida pra gen-
te. Cada um pegou um prato e uma
colher e se pôs em fila diante do
caldeirão, inclusive o Rebelo, soli-
dário com os companheiros. Quan-
do chegou minha vez de receber a"bóia", deram-me 14 feijões pretos
e uma vasta beterraba em cima do
feijão. Aí eu "bronqueei" e atirei
a comida para um cachorro que es-
tava deitado com cara de fome. Mas
acontece que quando fiz isso, quem
estava atrás de mim com o prato
era o próprio Richemback e o res-
to que aconteceu é fácil de se de-
duzir. Ando afastado do rádio já
faz algum tempo e confesso que ain-
da não pensei em voltar. Talvez um
dia, quem sabe? Mas eu gosto do
rádio e muito, e nele possuo bons
amigos como o Moles, o Migliori, o
Mário Lago e muitos outros. Sou
casado, tenho quatro filhos e tenho
certeza de que, voltando ao micro-
fone, reconquistarei a popularidade
que o "João Bobo" me trouxe.

REVISTA DO RÁDIO
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Quando de sua recente viagem ao
Estados Unidos, Sílvio Mazzuca vi-
sitou uma família conhecida do seu
irmão que lá reside, em cuja casa
teve oportunidade de ouvir um pia-
nista mexicano, apresentado com
grandes elogios, como o melhor in-
térprete de música brasileira. 0 tal
mexicano irritou de tal forma o SíU
vio Mazzuca que, não se agüentan-
do, sentou-se ao piano e mostrou aos
presentes "o que era música brasi-
leira". Depois disso, o mexicano pro-
meteu nunca mais tocar música ora-
sileira.

B ^#*#^t»#>#^^*»»»#^*»»»»»#»#»#»»*»# §)

tinta Sdtidd
ONDE NASCEU?Em São Roque (Estado de São

Paulo)
DIA E MÊS?12 de setembro
ALTURA?1,65
PESO?-— 65
NÚMERO DO CALÇADO?34
SOLTEIRA?
Sim
GOSTA DE FAZER VISITAS?Quando me sobra tempo, sim
SUA MELHOR DIVERSÃO?Cinema
PRATICA ESPORTES?Não há tempo
Ê RELIGIOSA?
Sim
SEU PRATO FAVORITO?Maionese
Ê SUPERSTICIOSA?

-- Sim
SUA VIRTUDE?Sinceridade
SEU DEFEITO?Os que me conhecem dizem
que eu não tenho
GOSTA DE VIAJAR?—• Muito
SUA CÔR PREDILETA?Vermelho
SEU TIPO DE HOMEM?Simpático
O QUE MAIS ADMIRA NAMULHER?Seu procedimento
QUANDO VEIO PARA O RÃ-
DIO?Em 1943
POR QUE?Por gosto
NO CINEMA, QUE ARTISTAS
PREFERE?—- Anselmo Duarte, Ilka Soarese Alberto Ruschel
SUA MAIOR AMBIÇÃO?Ser artista cinematográfica
QUAIS OS CANTORES DESUA PREDILEÇÃO?Todos
ONDE TRABALHA?Rádio Record
SEU NOME, AFINAL?— Rosita Del Campo.

^wv^^»*»«-»w*« r^s*-v»^%^^*^%^>-

MUITO BEM!
Com um programa especial, a

Rádio Piratininga prestou simpá-
tica homenagem ao Paraguassú,
na data em que êle completou
60 anos de idade. Pioneiro que
foi do rádio paulistano, como pri-
meiro cantor surgido no galena
da antiga Educadora Paulista, de-
vemos lembrar que sua voz apa-
receu também em gravações da
Casa Edison, de saudosa memó-
ria. E até hoje Paraguassú se
mantém firme no seu posto de
decano seresteiro da terra da ga-
roa.

MUITO MAL...
Infelizmente, a TV Paulista, ca-

nal 5, após um período de me-
lhoria artística, entrou novamen-
te em mau regime, caindo de
produção. Seus principais ele-
mentos estão desertando e não
sabemos até quando a situação
perdurará, uma vez que a TV
Paulista, outra coisa não tem fei-
to senão mudar de gente nos
seus postos de direção artística e
comercial.

«••^A**^******^^^^^^»^^^^^^**.^^^»^*^*^*»^^.^.^^^»^»*

Gente Nova
Alberto Teles tem 18 anos de ida-

de e um ano e meio de rádio. Co-meçou na Bandeirantes e lá apare-
ce como intérprete da Novela Ju-
venil e em algum outro programa derádio-teatro. E* um principiante em
quem depositam muita esperança etem dado prova de que deseja ir
para a frente. Pretende tornar-se
conhecido como galã e nós deseja-
mos que os bons fados o ajudem narealização desse ideal. O Albertinho
é trabalhador, pois às vezes, vai aju-
dar o discotecário e até chegou aorganizar uma audição de discos.

*é&é*è<0i0é*0 »><MNlK»'»»#ii

Que Há?...
Que é que há com a Rádio El-

dorado paulista? Esta perguntatem a sua justificativa, pois não
se ouviu falar mais nada a res-
peito do lançamento desse pre-fixo. Anda tudo tão quieto, tão
em silêncio, que qualquer pes-soa ficará acreditando que "en-
trou areia" no negócio. Mesmo
o Nicolau Tuma, um dos entu-
siastas da futura peérre e onde
lhe reservaram posto de coman-
do, não diz mais nada sobre o
assunto. Por isso, repetimos a
pergunta inicial: Que é que há
com a Rádio Eldorado paulista?

A Rainha de Eádíc Paulista
Movimentado e cheio de lances

surpreendentes, prossegue o con-
curso da "Rainha do Rádio Paulista",
que este mês terá seu epílogo com
a grandiosa festa da coroação da so-
berana. A contagem de votos tem
acusado reviravoltas, como aconte-
ceu na terceira apuração em que

Triana Romero, das Associadas, su-
biu para o 1.° lugar, descendo Cecy
Amarílis, da Piratininga, para o se-
gundo. E* enorme a expectativa e
uma só pergunta se ouve em todos
os cantos da cidade: Quem será a
Rainha do Rádio Paulista?

• O***!***************1^^

SOFRE DE ASMA?
Só a expectativa de um aeesso

de asfixia asmática, com o seu
cortejo aterrador, abate o espírito
mais resistente. Ser asmático é vi-
ver sempre debaixo dessa obces-
são nervosa e dissolvente. O RE-
MÉDIO DO DR. REYNGATE, a
salvação dos asmáticos, combate
eficazmente não só a própria as-
ma,' como qualquer bronquite crô-
nica, ou recente, seca ou catarral,
tosses com pigarros sangüíneos
proveniente da gripe ou fraqueza
pulmonar, chiados, dores do peitoetc. Com o REMÉDIO DO DR.
REYNGATE, o preparado pura-
mente vegetal, o doente adquire
imediato alívio, bem-estar notável,
voltando sua respiração ao ritmo
natural logo nas primeiras doses.

Não encontrando nas Farmácias
e Drogarias do local, enviem CrS
30.00, pelo Reembolso. Caixa Pos-

.tal 3685 — RIO.

Mário Nobre, correspondente da
REVISTA DO RÁDIO em Portugal,
encontra-se em São Paulo, onde pre-tende demorar alguns meses, poisassumiu a direção do magazine lu-
so-brasileiro "Ala Arriba", cujo pri-meiro número já está circulando.
Festejando o acontecimento, a dire-
ção da nova publicação ofereceu um
coquetel à imprensa e outros convi-
dados, a êle comparecendo o repre-
sentante da REVISTA DO RÁDIO
em São Paulo.i GRAVADOR

CLICHÊS
TEL.: 52-8385
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ONDE NASCEU? 4i 4
São Carlos (Estado de Sao Pau-
Io)
DIA E MÊS?
1.° de fevereiro
ALTURA?
1 metro e 63
PESO?
52 quilos
NÚMERO DO CALÇADO?
35
SOLTEIRA?

GOSTA DE FAZER VISITAS7
Não: só de receber
SUA MELHOR DIVERSÃO?
Futebol... sou corintiana
PRATICA ESPORTES?
Não
E' RELIGIOSA?

SEU PRATO FAVORITO?
Bem feito, todos
E' SUPERSTICIOSA?
Não
SUA VIRTUDE?
Sinceridade

SEU DEFEITO?
São tantos, que não posso enu-
merá-los
GOSTA DE VIAJAR?
Não
SUA CÔR PREDILETA?
Azul
SEU TIPO DE HOMEM?
Homem não precisa ter tipo
O QUE MAIS ADMIRA NA MU-
LHER?
A sinceridade
QUANDO VEIO PARA O RÁ-
DIO?
Em 1950
POR QUE?
Até hoje não sei
NO CINEMA, QUE ARTISTAS
PREFERE?
David Brian
SUA MAIOR AMBIÇÃO?
Não tenho, por enquanto
QUAIS OS CANTORES DE SUA
PREDILEÇÃO?
Isaura Garcia e Orlando Silva
ONDE TRABALHA?
Rádio São Paulo
SEU NOME, AFINAL?
Elza Faria.

O QUE MAIS ADMIRA NO HO-
MEM?
A palavra honesta
GOSTA DE FAZER VISITAS?
Não muito
NO CINEMA, QUE ARTISTAS
PREFERE?
Chapin e Spencer Tracy
E' RELIGIOSO?
Não. Meu Deus é só meu
GOSTA DE VIAJAR?
Muito, mas não posso
QUEM VOCÊ MAIS ADMIRA
NO RÁDIO?
Os bons colegas
QUE ACHA DO RÁDIO PAU-
LISTA?
Voltando ao começo
QUANDO VEIO PARA O RÁ-
DIO?
Em 1936
POR QUE?Justamente por crer nele e no"cachet"
SUA MAIOR AMBIÇÃO?
Ser independente
ONDE TRABALHA?
Rádio América
SEU NOME, AFINAL?
Ruy Lemos.

PRIMEIROS RESULTADOS
**/*&*t**>*t>l4**t+**+**A***94r4P4P*'*'*M

Estamos apresentando hoje
os resultados da primeira apu-
ração na enquete feita aos nos-
sos leitores da paulicéia para
saber qual o artista mais queri-
do de São Paulo. Solicitamos,
de todos os leitores, que recor-
tem o cupon desta página, re-
metendo-o, com toda a, urgên-
cia, para nossa redação, à rua
Santana, 136 — Rio de Janeiro.

1.°
2.°
3.°
4 °
5.°

João Dias  517
Nélio Pinheiro  510
Isaura Garcia  303
Lia Aguiar  302
Mário Genari Filho 201
e outros menos votados.

* TELEVISÃO NA GAROA *
Prosseguindo no seu propósito de

oferecer os melhores espetáculos aos
seus telespectadores, prepara-se a TV
do Sumaré para encenar "Hamlet" de
Shakespeare, numa adaptação de Dio-
nfsio Azevedo.

Há grande interesse em torno da
inauguração da TV Record Canal 7. Ali

já se cuida com muito zelo na organK
zação do seu quadro artístico, para a
grande arrancada que se dará em se-
tembro.

•
E a TV Paulista? Bem, por ora o

melhor é aguardarmos os acontecimen-
tos que implicarão, forçosamente, em
novo rumo na vida artística da casa.

• ÊLE*
ONDE NASCEU?
São Paulo. Capital
QUANTOS ANOS TEM?
45
ESTADO CIVIL?
Casado
SUA MELHOR DIVERSÃO?
Caçada e pescaria
PRATICA ESPORTES?

Ginástica , .„_. „
SE NAO FOSSE RADIALISTA?
Seria engenheiro eletricista
E' SUPERSTICIOSO?
Não... Só quando as coisas
acontecem
SEU TIPO DE MULHER?
Todas, sendo bonitas
SEU PRATO FAVORITO?
Com fome, qualquer um
SUA VIRTUDE?Ser sincero
SEU DEFEITO?
E' não crer na sinceridade
SUA CÔR PREDILETA?Côr de abóbora, em forma de
doce

SEU CLUBE?Palmeiras F. C.

REVISTA DO RÁDIO

****+*+*+0*+é*+++++^

Qual o Mais Querido ?
Atendendo à vontade expres-
sa dos nossos leitores, que in-
sistiram na publicação deste
cupon por mais algumas se-
manas, não encerramos, ho-
je, o rápido certame que ins-
tituimos para a escolha do
artista mais querido do rádio
de São Paulo. Assim é que
durante mais algumas edi-

ções prosseguiremos a ini-
ciativa, que vai apontar o ar-
tista realmente mais queri-
do do rádio bandeirante, ao
qual entregaremos um artís-
tico diploma.

Mande portanto, sem mais
demora, o cupon abaixo a
nossa redação, rua Santana.
136 — Rio.

QuoIlorfRfástamais Cf)
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Voto em:
Da Rádio
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DIRCINHA BATISTA,

SUA VIDA,

SEU GRANDE
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Dircinha entrou, -então, numa fasebrilhante. Logo inaugurou dois pro-gramas feitos especialmente para ela:"Uma estrela ao meio-dia", na RádioNacional, às segundas-feiras, e "Re-
cepção", na Rádio Clube do Brasil, às
quartas-feiras, às 21 horas. Suas gra-vagões passaram a esgotar sucessi-vas edições: "Nunca", "Senhora",
"Alguém como tu" e outras. De todoo Brasil lhe chegaram convites — eduas excursões, principalmente, mar-caram época: a primeira ao Piauí, asegunda ao Rio Grande do Sul. Asboates reclamaram sua presença — eela fêz temporadas no "Perrouquet" eno "Plaza-Copacabana". O cinemanao a dispensou, igualmente, dois fll-mes foram rodados com seu concurso*."Está com tudo!" e "Fogo na Roupa".Sao Paulo exigiu-lhe a presença, se-manalmente, e ela iniciou uma tem-
porada na Tupi Paulista e Teíevisão.Em suma, Dircinha passou a se des-dobrar em mil e uma atividades, sem-
pre com grande sucesso.

O Carnaval veio encontrar a RádioClube em reforma, sem auditório —
sem um público essencialmente cama-vaiesco, portanto. Mesmo assim, das4 músicas gravadas por Dircinha*, pa-ra o tríduo momesco, 2 fizeram am-
pio e inegável sucesso: "Marcha daTouca" e "Máscara da Face", estaúltima verdadeira campeã de venda-
gem de discos. E note-se que as ou-trás duas músicas foram prejudicadas
pela saída tardia do disco, em faceda Censura ter determinado a modifi-cação de uma das letras.

Após o Carnaval, Dircinha fugiu poruns dias, às atividades, a fim de gozarmerecidas férias. Mas logo regressou
aos dois prefixos — Rádio Clube e Rá-dio Nacional — reassumindo seus pro-gramas "Recepção" e "Uma estrela
ao meio-dia", preparando-se para no-vos grandes lançamentos.

Assim é a artista Dircinha. Mas —
como vive ela, na intimidade? É ale-
pre, romântica, melancólica?... Mo-ra numa casa ou apartamento? An-da de automóvel, de lotação, de ôni-bus?... São perguntas que os fans
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sempre gostam de ver respondidas.
Dircinha Batista é uma Jovem de per-sonalidade forte •— mas de bom-hu-
mor constante. Tem sorrisos para to-dos, gosta de olhar o lado bom da vi-da — e não se assusta com a multi-
plicidade de tarefas que sua vida ar-tística impõe. Sua maior distração éo trabalho: vai a uma boate, de raro
em raro, algumas vezes ao cinema —
ao teatro, quando há uma peça real-
mente boa. Não gosta de bebidas ai-coólicas e, seja em casa, seja na rá-dio, seja numa boate ou numa festa,
pede sempre um guaraná ou um re-
frigerante. Quando as noites são quen-tes e faz bom tempo — gosta de pas-sear de automóvel com D. Neném.

Dircinha e Linda têm carros do mes-
mo tipo e ano: Dodge. O de Dircinha
é azul claro — mas, de vez em quan-do, elas se divertem em fazer uma
troca e Dircinha sai no carro verde-
garrafa de Linda. Ela mesma dirige— e ó faz muito bem: quem não estiver
acostumado se assustará, ao vê-la sair
da garagem como um foguete...

«*•
Os trajes de Dircinha são sempre

elegantes — e ela tem mesmo fama
de ser uma das cantoras que melhor
se vestem. Não tem u'a modista cer-
ta: escolhe a confecção de acordo com
o modelo, freqüentemente manda vir
de Paris suas belas toaletes. Como
toda mulher, adora Jóias e perfumesfinos.

«
O apartamento em que Dircinha re-

side, com sua Mamãe, D. Neném, Lin-
da e Odette, fica no Flamengo. Direi-
nha, entretanto, acha os cômodos pe-
quenos para as belas mobílias que
possui e pretende mudar-se. Acaba de
montar o belo apartamento que com-
prou em Petrópolis — e, passado o
verão, pretende alugar o apartamento
do Flamengo e ocupar um mais espa-
coso, com sua família. Não é ambi-
ciosa. Visa apenas ao conforto — seu
e dos seus entes queridos — e a ga-rantia do futuro. Por outro lado, é
muito liberal — e quem dela necessite,
encontrará sempre um apoio amigo
e sincero. Eis aí. E' um retrato rá-
pido — mas fiel, de Dircinha Batista.

Dircinha e sua mamãe, D.
. Neném, ao lado de Linda —

! num flagrante para o Álbum
de família.

Já dissemos quase tudo, sobre Dir-
cinha Batista, desde os tempos pito-
rescos de sua infância, até o momento
presente. Mas não falamos de amor —
e a verdade é que Dircinha Batista
tem um grande amor em sua vida.

Sim, um grande amor. Os fans, a
esta altura, estarão conjeturando: se-
rá alto? baixo? Será gordo, magro,
hercúleo ou franzino? Será artista?
Intelectual? Esportista? E todas essas
perguntas poderiam ser respondidas
com um simples "não", porque o
grande amor de Dircinha Batista não
pode ter qualquer qualificativo no gê-
nero masculino: é a companheira de
todos os instantes, sua orientadora;
aquela que a estimula para conquis-
tar as vitórias, que a consola nas di-
ficuldades, que vive seus triunfos e
sofre suas decepções. Sim, o grande
amor de Dircinha Batista é sua extre-
mosa Mãe, D. Neném.

Desde pequena, Dircinha teve por
ela um devotamento excepcional. Em-
bora Linda e Odette tivessem sido,
sempre, ótimas filhas — a caçula es-
tava sempre reclamando para si
maiores doses de afeto, maiores so-
mas de atenção e se preocupava con-
tinuamente em retribuir, com Juros
liberais, esses régios presentes senti-
mentais, que lhe dava a bondosa Ma-
mãe. Moça feita, Dircinha não mudou
sua atitude. Famosa, continuou sen-
do a filha carinhosa, que — embora
tendo orientação para dirigir muita
gente — continua pedindo, a cada
passo, o conselho sensato de Mamãe.
Certo que, em sua vida, Dircinha sen-
tiu algumas vezes o coração bater me-
nos compassadamente. Certo que te-
ve flertes, simpatias, mas nada defi-
nitivo, capaz de roubá-la ao doce con-
vívio do lar materno. E porque esse
convívio é realmente doce, terno, ami-
go — ela jamais pensou no casamento
como uma necessidade, apenas como
um Destino a que nenhuma mulher
tem o direito de se esquivar E, quan-
do o Príncipe Encantado chegar — sò-
mente será benvindo se compreender
que, i conquistando seu coração, terá,
entretanto, de deixá-lo, quase todo,
com d. Neném que é e será sempre,
afinal, o grande amor de Dircinha Ba-
tista.

REVISTA DO RADIO
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Wellington Botelho obteve rescisão do
seu contrato com a Nacional, a fim de atuar
em boates e na televisão de São Paulo.

Licenciada por seis meses, pela Rádio
Tamoio, a dupla caipira Dê Morais e Doqui-
nha está realizando uma excursão pelas
principais cidades do sul do país.

Desligou-se da Rádio Clube o locutor
Géber Moreira.

Retornou à Rádio Globo, onde vem rea-
lizando recitais de piano, o musicista Mu-
raro.

Consta que o contra-regra Orlando
Drummond, da Tupi, está em negociações
com a Rádio Mayrink Veiga.

Contrariando tudo quanto tinha sido noti-
ciado a seu respeito, Carlos Pallut assinou
contrato com a Rádio Nacional, como re-
pórter e redator dos Jornais Falados. Pallut,
entretanto, continuará chefiando os "Co-
mandos Cariocas" da Roquette Pinto.

Contratada por Carlos Machado, Elize-
te Cardoso ingressou no teatro musicado,
estreando no Casablanca.

O presidente da República autorizou a
Rádio Aparecida, da cidade paulista do mes-
mo nome, a estabelecer uma estação rádio-
difusora em ondas curtas.

S
/

A cantora argentina Noélia Noel foi
contratada pela Rádio Tupi para uma rá-
pida temporada.

Em gôso de férias, na Rádio Tamoio, se-
guiu para a Argentina a rádio-atriz Eugênia
Levy.

Assinou contrato com a Tupi o locutor
esportivo Doalcei Camargo, que pertencia à
Rádio Globo.

Encontra-se, no Rio, o veterano cantor
Nilton Paz, que durante oito anos viveu nos
Estados Unidos, atuando em emissoras e f a-
zendo um curso de televisão na Universida-
de de Colúmbia e na S.R.T. School.

O locutor Murilo Neri, egresso da Rá-
dio Clube, firmou contrato com a Rádio Na-
cional.

Álvaro Augusto, que exercia o cargo de
assistente do Departamento de Rádio-tea-
tro da Rádio Clube, não teve seu contrato
renovado. Consta que ingressará na May-
rink Veiga.

A Rádio Tamoio contratou, para a "Ho-
ra Sertaneja", o Marreco da Sanfona.

O ator Maurício Shermann está em adi-
antadas negociações com a Tupi.

A fim de submeter-se a delicada inter-
venção cirúrgica. Carlos Brasil afastou-se
da direção da Radio Guanabara.

Reiniciou suas atividades na Tamoio a
rádio-atriz Vitória Brasil, que se encontra-
va licenciada por motivo de doença.

Também Dircinha Batista, que se en-
contrava afastada do microfone por enfer-
midade, já retornou aos seus programas na
Rádio Clube e Nacional.

O contra-regra Mário Vieira foi promo-
vido a locutor, na Rádio Tupi.

Voltou à "crônica radiofônica" o jorna-
lista Roberto Ruiz, que está assinado a co-
luna especializada de "O Radical".

O locutor Heitor de Carvalho fundou
uma empresa de publicidade, a; que deu no-
me de Colúmbia Propaganda Ltda.

O locutor Sebastião Braga não teve seu
contrato renovado com a Tamoio.

Deverá visitar alguns países da Euro-
pa, brevemente, inclusive a França, onde es-
pera realizar um curso-relâmpago de Direi-
to Penal, na Sorbonne, o locutor Paulo Fer-
reira.

Lúcio Alves está em negociações para
realizar uma temporada em Buenos Aires.

Após ter-se afastado durante um mês
do microfone, a fim de submeter-se a deli-
cada operação, reiniciou suas atividades
na B-7 o locutor José Saleme.

O produtor Fernando Lobo, que tam-
bém fora operado, já reassumiu seu posto
na Rádio Nacional.

Com elevado número de convidados rea-
lizou-se o coquetel comemorativo ao 1.° ani-
versário da revista "Cinelândia", no local
da piscina do Hotel Glória. Astros e estrê-
Ias do nosso cinema, do teatro e do rádio
deram um colorido todo especial à linda fes-
ta que foi, ainda, irradiada pela Globo.
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CAPA
Dick Farney é um dos raros can-

tores brasileiros com popularidadenos Estados Unidos onde já esteve
com grande sucesso cantando em
inglês e português. Grava na fá-
brica Continental e seus discos são
fartamente vendidos.

«»^*^w%*w A MAIOR! ^^^^*%^,

Afinal de contas quem é "A
Maior" cantora do rádio?! Esse
assunto sensacionalissimo estará
abordado em várias páginas commuitas fotografias na próximonúmero. E duas outras grandesreportagens ainda: O falso noi-vado de Joana D3Are (com pai-pitantes informações da estrela)e o casamento que foi desman-chado entre um locutor e umacantora. Três grandes assuntos,
portanto, no próximo número.

OS PERIGOS DA POPULARIDADE

Luiz Gonzaga sentou-se ao centro, com aquele sorriso
bom, enquanto Madame Gonzaga, à esquerda, acomodava
se na poltrona. Era uma visita agradável e que tinha duas
finalidades: — "Dar um ajnraço no velho amigo", disse Gon-
zaga — "E além disso desabafar um pouco também", com^
pletou logo. E antes que lhe perguntássemos alguma coisa,
Luiz Gonzaga iniciava, com a sua habitual serenidade: —"Você sabe das infâmias que andam sacando contra mim poraí? Dizem que falei mal do Rio e de São Paulo lá pelo Nor ¦
te. Dizem que ataquei o Governador do Ceará, que matei o
Cata-Milho, que assassinei não sei quem mais, que a minha
esposa..." — E à essa altura Madame Gonzaga, herdeira da
tranqüilidade permanente do Luiz, concordava com a cabeça,
esperava pela nossa reação. Que, aliás, não podia ser outra.
Tínhamos ouvido falar, realmente. E, por isso, pela média dos
boatos, quem estava ali à nossa frente, mergulhado numa
poltrona, com sorriso alvo e palavras mansas, não era nada
menos que um terrível assassino, mau esposo, mau compa-
nheiró, mau irmão, mau filho, um bandido terrível de filmes
mexicanos.

Luiz Gonzaga desabafou. Em Fortaleza, disse-nos, teve
uma crise de choro ao ver o triste espetáculo dos flagelados,
esqueléticos, morrendo de fome em pilhas humanas. Falou
ao microfone da Rádio Iracema e lamentou que não tivessem
até lá chegado os auxílios e mantimentos que êle vira no Sul.
E no dia imediato um jornal berrava na l.a página que Luiz
Gonzaga tinha atacado o Governo do Ceará. Horas depois
os comunistas procuravam o cantor para um gesto de soli-
dariedade... ao gesto que êle não praticara! E assim o bom
Luiz Gonzaga se transportou para Salvador, na Bahia, onde
foi recebido por um assistente que lhe gritou do auditório
da Rádio Sociedade: — "Onde é que está o Cata-Milho que
você matou"? E foi preciso que o programa se interrompesse
para que o cantor sanfoneiro explicasse que como bom nor-
destino jamais matara alguém, que o seu ex-companheiro
Cata-Milho, tocador de bombo, estava em São Paulo, que se
casara e trabalhava num outro conjunto. Todo auditório
aplaudiu de pé, mas a "notícia" de que Luiz Gonzaga matara
Cata-Milho,ficou pulando maldosa de esquina em esquina...

Q.i -

a-
Na outra poltrona a sra. Helena, ajeita os óculos bon

tos e nos pergunta: — "Sabe por que o Luiz matou o Cat
Milho no entender dessa gente? Por minha causa. Por eu ter
sido infiel ao Luiz. Como se pudessem, com essa infâmia,
quebrar os laços da nossa amizade". — Mas d. Helena não
poude continuar, porque seu esposo chegou-se para mais per
to de nós, com aquela calma impertubável: — "Tenho sofri
do o diabo, você não queira saber. Se eu um dia me dispu
sesse a contar tudo...

Tudo isso é muito triste, não há dúvida. Só os que não
conhecem Luiz Gonzaga poderiam arrastá-lo a tão infames
notícias. Se querem um exemplo de bom homem, excelente
amigo, filho extremoso, marido correto, irmão cem-por-cento,
aí está. E ótimo pai, não se esqueçam! Pai que limpou uma
lágrima indiscreta quando com o sorriso inseparável nos dis-
se: — "Até minha filhinha essa gente má não perdoa. Di-
zem que não é minha"» E levantou-se, depois disso, certo de
que tinha lavado um pouco a alma, suavizado em parte as
dores do coração.

Cremos que deve ser muito bom, gostoso, atraente, fas-
cinante, ser-se popular. Mas como custa caro! Que o diga
o simpático Luiz Gonzaga, entre outros tantos nomes que
também o poderiam fazer.

*

ANSELMO DOMINGOS
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