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o POVO NÃO ESQUECEU
FRANCISCO ALVES

Texto de BORELLI FILHO - Fotos de EUFROSINO MELLO • ADEMAR DE ALMEIDA *

O "Buick" corria pela nova
rodovia Presidente Dutra, pro-
curando atingir o Rio de Janei-
ro ainda naquele mesmo sába-
do, 27 de setembro. Dentro, dê-
le, pulso firme, Francisco Alves
marcava a direção, vez por ou-
tra respondendo às frases de
seu companheiro de viagem, o
moço Haroldo Alves, seu primo.
O assunto, por certo, era o do
sucesso do cantor no seu pro-
grama, horas antes, na Rádio
Nacional de São Paulo. E o veí-
culo correndo, para alcançar o
Rio ainda no mesmo dia. De re-
pente, saindo cèleremente de
uma das vias transversais da es-
trada, um "Sedan" negro cor-
tou a direção do "Buick": rápi-
do, Francisco Alves girou o yo-
lante, numa tentativa dramáti-
ca para evitar a colisão. O car-

(Continua na página seguinte)

x$Çxv8M ^B •'.•'.

Dentro desse mausoléu, fica-
rão os restos mortais do ines-
quecível cantor Francisco Alves,
anos e anos, para sempre.

REVISTA DO RADIO
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• Este é o busto de Francisco Alves, colocado acima da
tumba, ao lado de um violão, também esculpido em bronze.
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Aqui está a haste que su-
portará o busto e o violão,
na sepultura do "Rei da Voz"

sava de maneira diferente, alar-
deando amor à vida e à espe-
rança de amanhã. Pouco antes,
Francisco Alves gravara, com os
meninos da "Casa de Lázaro",
as duas canções que viriam emo-
cionar — como ainda emocio-
nam — a sensibilidade brasilei-
ra: "Canção da Criança" e"Brasil de Amanhã", dedicando
todos os seus direitos de intér-
prete e autor (juntamente com
René Bittencourt) às mesmas
crianças que o chamavam de
"Tio Chico".

Detalhes do túmulo de
Francisco Alves, todo em
mármore preto. As fotos fo-
ram realizadas durante a
confecção das diversas peças.

Não muito longe dali, João
Dias, afilhado artístico do "Rei
da Voz" e agora seu continua-
dor no panorama da música po-
pular brasileira, saía de uma
festa, tomando um táxi para
chegar a casa. Em sua compa-
nhia estava um amigo. Tagare-
lavam sobre músicas, quando o
chofer, firme na direção, falou
da morte de Francisco Alves.
João Dias fêz um muxoxo (o fa-
to é verídico!) e pediu ao moto-
rista que evitasse as "piadas"
daquele quilate. Aí o chofer se
aborreceu. Parou o carro e o fu-
zilou com sua sinceridade. Só
então notou quais eram os seus
passageiros. Titubeou uma des-
culpa, mas João Dias tinha os

ro riscou o asfalto e retomaria
seu caminho se a fatalidade não
lhe colocasse à frente um pe-
sado caminhão de carga, proce-
dente do sul. O choque foi vio-
lentíssimo, jogando o cantor na-
ra o assento traseiro do veículo.
Irrompeu um incêndio, fê-se
presente o socorro imediato de
um guarda, que apenas conse-
guiu retirar do automóvel em
chamas uma das vítimas: o pri-
mo de Francisco Alves. Bem
que o policial tentou vencer as
labaredas: mas já tarde, porque,
envolvido pelo fogaréu dantesco,
o "Rei da Voz" perdia a vida,
de maneira horrível e angusti-
ante. •

Era o "Dia das Crianças": ele,
que tanto amara a infância, en-
contrava a morte exatamente
no dia em que seu coração pul-
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morrera Francisco Alves. Ime-
diatamente a PRE-8 interrom-
peu suas transmissões de estú-
dio, passando a transmitir dis-
cos gravados pelo seu grande ar-
tista. Até que, muito antes do
horário normal, saiu do ar.

Outras emissoras seguiram
seu exemplo, enquanto a notícia
tomava corpo e transformava a
vida brasileira, encontrando res-
sonância na emoção do povo.
Um manto de luto se estendia a
todos os corações, enquanto as
lágrimas molhavam os olhos do
homem da rua, atingindo até a
dureza dos introspectivos. No
domingo, o Rio de Janeiro foi
prestar sua última homenagem
a Francisco Alves e longas filas
se formaram por todo o centro
da cidade, até chegar à Cama-
ra de Vereadores. Na segunda-
feira, por fim, o enterro. Tre-
zentas mil pessoas acompanha-
ram o féretro, a pé, entre solu-
ços, até o cemitério de São João
Batista, onde, no sarcófago 519,
Francisco Alves baixou à sepul-
tura, finalizando uma existên-
cia de 53 anos, emoldurada de
glórias e exemplos os mais edi-
ficantes, tanto artísticos como
humanos.

*

Passou, agora, um ano da
morte de Francisco Alves. A da-
ta não poderia ficar apenas na
lembrança comovida dos que fo-

AO LADO: o busto a Fran-
cisco Alves, visto de perfil,
lembrando perfeitamente a
fisionomia do Chico Viola.

EM BAIXO: Flagrante do
trabalho de retooues no es-
quife que guardará os restos
mortr;s do querido cantor.
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olhos cheios de lágrimas, a ex-
pressão fisionômica tomada de
uma perplexidade gritante. Pas-
sado o torpor inicial, a ordem
foi uma só:

— Vamos para Pinda!
Lá, João Dias e José Roy en-

contraram os restos ainda fu-
megantes do carro de Francisco
Alves. E apenas destroços nu-
manos do inesquecível Chico
Viola. João e José recolheram
tudo, juntamente com Armando
Louzada — que fora, do Rio, rà-
pidamente para o local — a fim
de trazer o pouco que restava
do artista para uma câmara
mortuária que já se preparava
na Câmara Municipal.

*

Voz embargada pela emoção,
Heron Domingues fêz a Rádio
Nacional irradiar uma edição
extra do seu "Repórter Esso",
informando a todo o mundo que
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Em uma recente viagem a
São Paulo, o diretor da RE-
VISTA DO RÁDIO, Anselmo
Domingos, parou às proximi-
dades de Taubaté, para acen-
der uma vela no local onde
morreu Francisco Alves. Por
coincidência, quase no mes-
mo instante, ali chegava Luiz
Gonzaga e esposa, para depo-
sitarem flores na cruz ergui-
da à beira da estrada. Fo-
ram feitas, então, as fotogra-
fias que aparecem nesta e
nas páginas que se seguem.
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ram seus amigos — e êle não te-
ve Inimigos! — Por isso, entre
tantas outras solenidades, uma,
pelo menos, ganhou destaque in-
vulgar, absorvendo o rádio, os
artistas e o povo em geral. Jo-
sé Medina, velho companheiro
de Chico Alves, teve idéia de
promover a construção de um
mausoléu para o inesquecível
Rei da Voz. Imediatamente a
Associação Brasileira de Rádio,
patrocinou a campanha, esten-
dendo-se às emissoras, aos ar-
tistas e a todos os brasileiros,
através de uma subscrição po-
pular. A A. B. R., as emissoras,
os amigos de Francisco Alves,
a REVISTA DO RÁDIO, todos se
cotizaram, juntamente com o
público, na cristalização da
idéia. No mesmo local onde du-
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rante todo o ano o povo sempre
esteve presente, depositando fio-
res e rezando pelo seu inesque-
eivei intérprete, levantou-se o
mausoléu, grandioso de formas
e sentimento, numa derradeira
homenagem à voz que foi a do
violão e a todos nós, deliciou
em emoção sensível da ternura
mais profunda.

O mausoléu a Francisco Al-
ves (como se pode observar nas
fotos que ilustram esta repor-
tagem) levou alguns meses em
sua construção, chefiada pelos
técnicos senhores Zani e J. F.
Oliveira, e destaca, além do bus-
to, o simbolo das canções do
"Rei da Voz", o violão amigo que
sempre o acompanhava, em seu

xx x'x-x'>S:x:;:>i>x«x'xx*x \%X»3w;ot ."¦.*.*.¦**•••"••¦¦•>*•"•*•;•.'•."*.'*.'.
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EM CIMA: a cruz que assi-
nala na estrada (rodovia
Presidente Dutra) o local on-
de faleceu o "Rei da Voz".

EM CIMA: o diretor da RE-
VISTA DO RÁDIO junto à
singela homenagem do povo
ao seu mui querido cantor.

EM BAIXO: Luiz Gonzaga
e o nosso diretor, no lugar
onde Francisco Alves perdeu
a vida no trágico desastre.

carro, para mostrar aos amigos
sua última canção, ou, com eles,
fazer unvnovo samba.

A vida de Francisco Alves é
toda pontilhada de detalhes
marcantes: descendente de la-
boriosos portugueses que no
Brasil encontraram sua segunda
pátria, o menino Francisco Mo-
rais Alves nasceu na rua da
Prainha, no dia 19 de agosto de
1898. Ali e na rua Evaristo da
Veiga, êle passou sua infância
de garoto vivo e inquieto, até
chegar à Escola Tiradentes,
aprender as primeiras letras...
e as primeiras músicas. Isto
aconteceu quando sua irmã, Li-
na, de volta da Europa, .o pre-
«enteou com um violão pareci-
do com uma guitarra. Nas cordas
do instrumento, êle aprendeu a
correr os dedos, formando músi-
ca. Chegou até a fazer-se "em-
presário" de um grupo de garô-
tos-artistas, cobrando caríssi-

¦ 'GVBÈFe.
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Santh Athos teve influência na
fase evolutiva de sua cultura
vocal. Mesmo assim, Francisco
Alves era operário: trabalhava
na Fábrica de Chapéus Man-
gueira, dali passando-se para a
"Júlio Lima". Quase que chegou
a fazer chapéus e cantar no pai-
co, ao mesmo tempo. Até* que
ficou mesmo cantando. Princi-
palmente quando estreou em
discos, na companhia de João
Gonzaga, que deixara a "Odeon"
e organizava uma nova fábrica
gravadora. Fêz seu primeiro
disco, cantando o "Pé de Anjo".
O sucesso foi absoluto, e o Chi-
co passou a gravar na "Casa
Edison", lançando um samba de
Sinhô, chamado "Ora, vejam
só", que lhe rendeu a "fortuna"
de 25 mil réis, apesar do suces-
so incondicional da melodia.
Dali, êle foi para a RCA Víctor,
recebendo até mesmo 600 réis
por unidade das gravações ven-
didas. Aí começou sua fortuna,
consolidada pelo rádio, inclusi-
ve Rádio? Êle começou na An-
tiga Rádio Sociedade, esteve na
Mayrink Veiga, foi para a Rádio
Clube, depois (com o Cristóvão
de Alencar) para a Guanabara,
passando-se para a Cajuti (onde
transmitiu um programa com
seu nome, no qual revelou Or-
lando Silva), e, finalmente, Ra-
dio Nacional, para o que muito
contribuiu seu mesmo afilhado
artístico e então um verdadeiro
astro, o Orlando Silva.

Claro, não se pode fazer a bio-

EM BAIXO: amigos e pa-
rentes de Francisco Alves,
chorando amargamente à bei-
ra de sua câmara mortuária.

EM CIMA: flagrantes do
enterro de Francisco Alves,
vendo-se a multidão que o le-
vou a última morada. Cente-
nas de milhares de pessoas!

mos ingressos de... cem réis! E
lá um dia surgiu o teatro de ver-
dade em sua vida, quando êle
já andava por Vila Isabel e fa-
zia amigos de verdade, entre os
quais, mais tarde, estavam Noel
Rosa, Sílvio Caldas, etc. "Caro-
na" do Teatro João Caetano,
Chico travou conhecimento com
o maestro Roberto Soriano, oue
lá ouvira falar de suas famosas
serenatas. O maestro prontifi-
cou-^e a ensinar-lhe musica,
aprimorando aouêle imenso vo-
lume de voz, ainda sem a lani-
dacão merecida. A biografia
conta que também o professor
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Do nosso leitor, senhor José Ber-
nardo de Almeida, residente na rua
Visconde de Inhaúma, 39. 1.° andar,
no Rio. recebemos o soneto que abai-
xo divulgamos, singelo e emocionan-
te parte da homenagem do povo
àquele que foi o seu maior cantor:

Missa, na santa Igreja — Catedral,
Foi com música triste celebrada,
Por eterno descanso da alma amada,
De um grande cantor, de voz imortal.

Estava belo o trono magistral!...
Quando o padre elevou a nos tia sa-[grada,
Honve música triste, bem cantada,
Cujo som parecia divinal. ¦

Lindo- c sentimental foi o bendito!...
Deus, na certa, mandou para o m-

[fmito,
0 cantor que teve uma morte atroz...

Lã no céu, com os anjos do Senhor,
Continua a cantar o bom cantor,
Êle foi e será "o rei da voz".

grafia de Francisco Alves numa
única reportagem. Porque os
detalhes são exuberantes. Como,
por exemplo: que foi ele o res-
ponsável pelo ingresso no radio
de nada menos que Dircinha
Batista, Aracy de Almeida, alem
do próprio Orlando e muitos ou-
tros artistas.

(Conclusão no próximo número)

Nesta páçina reunimos diver-
Sos dos últimos flagrantes de
Francisco Alves: êle no carro
em que faleceu: junto as so-
brinhas; botando a gravata e,
finalmente, cantando para as
crianças da "Casa de Lázaro .

V
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1CASACOS DE PELES

BRl)MEL INGLÊS
LEGITIMO

CAtACOS OE LONTRA
rRANCCSA

A VAREJO OU
PELO

REEMBOLSO
Preços de
Reclama '

Cr$ 350.00. 650.
900.00. 1 200,

GRANDE SORTl
MENTO OE CASA-
COS OE TODOS 09
TAMANHOS E TIPOS

OE PELES FINAS
6 BARATAS

A VISTA E A
PRAZO

OFICINAS DE PELES
RIO DE JANEIRO ^-

LARGO SAO FRANCISCO.^ T[
SALA i-1.' ANDAR iA**

COMEÇO DA TIUA DO TEATRO
Te) 41-3993 a

Com "ÓLEO

DE CEDRO"
o melhor

para os mo-
veis.é muito

fácil
ganhar

Cr9 l.OOO.OO!...
RESULTADO TODOS OS

DOMINGOS NO "O RAD1-
CAL" E AS TERÇAS-FEIRAS
NO "CORREIO DA NOITE"

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

- EXPERIMENTE E VERA

CílAOH*»'

A grande novidade foi a
primeira "briguinha" entre o
Anselmo Duarte e a Ilka Soa-
res. O "incidente" ocorreu
em São Paulo. Houve choro,
ameaça de rompimento, etc.
mas depois tudo voltou à paz.

Não tem.nenhum funda-
mento o matrimônio que an-
dam inventando da Elizete
Cardoso com o compositor
Evaldo Ruy. Eles são bons
amigos e além disso a Elizete
é casada, embora desquitada.

I

O Osvaldo Elias vendeu
seu carro e comprou um outro
pequenino, alemão, verdinho.
Como eu estranhasse que êle
tão grande comprasse um
carro tão pequeno, o Osvaldo
Elias disse que assim nin-
guém pede carona porque o
lugar que sobra só dá mesmo
para uma pequena franzina,
quietinha e que se aconche-
gue bem para êle... Euhein!

O O Castro Barbosa é um
tricolor mesmo doente. Nou-
tro dia êle brigou com um
sujeito no Maracanã. Nem
teve graça... O companheiro
do Lauro Borges amarrotou
o camarada.

# Não é verdade que o lo-
cutor Collid Filho esteja de
noivado com uma tal Rainha
dos Carteiros que eu nem sei
quem é. Nem eu nem o Col-
lid. De mais a mais o Collid
é casado.

O Agora, o que está dando
para desconfiar é o chamego
do rádio-ator Avalone Filho
com Thaís Bellini, a tal
rainha da Televisão. Êle an-
da ensinando rádio-teatro a
ela, muito baixinho, muito
escondidinho... Dá pra des-
confiar não dá?

O Dora Lopes anda por aí
com um anel que trouxe do
México e que ela diz que foi
presente de um fan. O dito
cujo anel tem um brilhante
e diz a Dora que só essa pe-
dra vale 100 contos...

0 Outra aue também trou-
xe um anel do México é a
Aracy Costa. Também tem
um brilhante e a Aracy cal-
cuia que a pedra valha uns
50 contos e também foi ofer-
ta de um fan mexicano. Vou
perguntar ao Ary Barroso
aue história é essa dos anéis...
Ou será ^^ dos mexicanos
dar um anel?

MEXERICOS

We R^||^igg^Pl JB:j:

Alô, alô, carecas do rá-
dio! Chegou a grande salva-
ção, um remédio descoberto
na Bahia! Estou louca para
ver o Dick Ferney cabeludo,
o Mário Provenzano, o Jor-
ge Cury, o Cáspary, o Infezu-
lino, e principalmente o Ivon
Cury que poderá mandar às
favas sua cabeleira postiça.

Brigam as comadres,
e descobrem-se as verda-
des... Mas aqui se trata de
compadres. Vocês sabiam
que o Carlos Lacerda e o Sa-
muel Wainer são corrmadres?
Imaginem se não fossem.

Uma cantora muito nos-
sa conhecida foi suspensa na
boate Monte Cario porque es-
tava rindo à toda hora no
palco. Daí em diante ela
amarrou a cara para o empre-
sário. As iniciais dela são
M e G.

A Jacyra Gomes, bela rá-
dio-atriz da Nacional, tingiu
os cabelos de branco-pratea-
do. Parece que é para apro-
ximar-se mais da idade do
seu amor e assim não haver
complexos... Pelo menos pa-
rece não é?

4) Por falar em cabelos a
Nora Nev modificou o nen-
teado. Está deixando crês-
cer sua negra cabeleira.

• Numa roda, num bar do
Leme, o Ary Barroso disse
que com êle o cômico Vieiri-
nha não fará ex™"0"0 ^"^
a Madureira... O homenzi-
nho fracassou no México.
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Ah! Que conforto!
E como é gostosa ^ss&
Coca-Cola!
Isto /a* um òem. • •

Fabricantes Autorizado»: COCA-COLA REFRESCOS S. A. V-T/a
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Texto de EUGÊNIO LYRA FILHO - Fotos do nosso arquivo

Isis de Oliveira, num retrato de álbum de família, quando an
dava pelos quatro anos. Ela está de pé, ao lado de ítalo e ítala

• ISIS DE
OLIVEIRA
mou o nome de ítala. Ivette, ítalo e
ítala, cresceram juntos nessa casa,
fizeram traquinadas no seu vasto
quintal, apanharam algumas palma-
das e levaram alguns tombos... Com
diferença de apenas um ano, tinham
as mesmas preferências — e as dis-
cussões entre eles não duravam mais
do que alguns minutos...

Aos cinco anos, Ivette ingressou
no Grupo Escolar Conselheiro Josi-
no, onde haveria de cursar todo o
primário. O que a menina tinha de
levada, tinha, também de inteligente
— e logo conquistou a amizade e
admiração das professoras, D. Alzi-
ra Eccard (já falecida), D. Maria
da Glória e, sobretudo, da mestra
de trabalhos manuais, D. Marina
Marsch. De evidente talento artísti-
co, Ivette tinha, também, muito gôs-
to pelos trabalhos de agulha e ou-
trás tarefas manuais...

Desembaraçada e correta ao se ex-
pressar, logo foi escolhida para ora-
dora oficial, não apenas de sua tur-
ma, como de toda a escola. Nos es-

Num sábado ensolarado, dia 18 de
março de 192. .., era grande a agita-
ção naquela casa baixa, de porta e
2 janelas, da Rua Santa Clara. Car-
mo Savelli, o dono da casa, italiano
bem-humorado e expansivo, estava
de cara séria, passeando de um la-
do para outro. E, no seu cérebro,
como no seu coração, a expectativa
se mesclava à dúvida e ao medo:
duas vezes fora pai, primeiramente
de um casal de gêmeos, depois de
um menino. E, no entanto a Morte
roubara, a êle e sua esposa Josefa
Savelli, esses tesouros de alegria.
Como o Destino recompensaria, ago-
ra, sua justa aspiração de ser Pai?

Felizmente, logo a parteira veio
anunciar que dona Josefa dera à luz
uma menina robusta. Carmo exul-
tou e correu a beijar a esposa e a

12

contemplar aquele pedacinho de
gente — que viria a ser uma das
mais queridas estrelas do rádio bra-
sileiro: Isis de Oliveira.

•
Ivette Savelli — Isis de Oliveira —

passou o seu primeiro ano de vida
naquela mesma casa da Rua Santa
Clara, 54. Ás vésperas, entretanto,
de ganhar um irmãozinho — ítalo
— toda a família se mudou para a
Rua São Diogo, no mesmo Bairro
de Ponta D'Areia. Foi nessa casa
que nasceu, depois, o terceiro filho
de Carmo e Josefa, a menina que to-

No dia de sua primeira co-
munhão, Isis tirou esse retra-
to. Observem que conservou
muito de sua fisionomia.

' 
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Isis de Oliveira aos dois
anos, num retrato tirado em
Niterói. Naquele tempo, ela
ainda se chamava Ivette.

petáculos de fim-de-ano, era sempre
a "estrela" — e ninguém lhe negava
rasgados elogios, pelas "brilhantes
atuações".

— Lembro-me bem de uma dessas
festas — conta Isis de Oliveira. —
O outro grupo escolar que havia em
Niterói — (Grupo Escolar João Cae-
tano) — resolveu oferecer ao nosso
grupo uma festa. Fê-lo, realmente,
e eu, na qualidade de oradora ofi-
ciai, fui escolhida para agradecer a
homenagem. Você nem imagina a
minha emoção — e a seriedade com
que cumpri a tarefa...

Recebida a homenagem, cumpria
retribuí-la. E, então, o Grupo Esco-
lar Conselheiro Josina organizou
uma outra grande festa, „ homena-
geando o G. E. João Caetano, na
qual se representou uma comédia
de que Isis foi a estrela absoluta.

— A montagem dessa comédia
lembrava os atuais filmes musicais:
focalizava a organização de um es-
petáculo teatral. A representação no
Teatro Municipal de Niterói -evo-
cê nem imagina como fiquei famo-
sa, depois da festa...

•
Concluído o Curso Primário, Ivette

ingressou na Escola Profissional Au-
relino Leal, onde esteve até o ter-
ceiro ano. Filha, porém, de família
de poucos recursos — Ivette teve de
deixar os estudos, empregando-se,
então num "atelier" de costura, si-
tuado na Rua Álvaro Alvim, no Rio.
O trabalho era penoso, o horário ri-
gido (das 8 às 18 horas), mas Isis
Bão perdia o bom-humor e sentia-se
felicíssima em ir ao cinema uma vez
por mês — e assim mesmo ao 'Toei-

Ao mesmo tempo, Isis não

esquecia sua vocação artística — e
filiou-se a um grupo de amadores
que dava espetáculos regulares no
Teatro Municipal de Niterói. Algu-
mas das peças levadas à cena mar-
caram época e projetaram o nome
de Isis (então, ainda Ivette Savelli)
em toda a capital do Estado do Rio,
tais-como "Manhãs de Sol" e "Aven-

tura de Rapaz".
— Graças a esse Teatro de Amado-

res — conta Isis, — ingressei no rá-
dio. Comigo trabalhava um rapaz
hoje muito conhecido, mas usava,
ainda o nome de Maury Quaresma.
Éramos bons colegas, tínhamos pia-
nos de seguir na carreira artística e,
assim, quando a Rádio Nacional, em
1938, abriu um concurso a fim de
escolher intérpretes para seu elenco
de rádio-teatro, Maury convidou-me
a formar, com êle, uma dupla. Ora,
é claro que aceitei e, no ato da ins-
crição, o próprio Maury nos "reba-

tizou": eu fiquei sendo Isis de Oli-
veira e êle Altivo Diniz...
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Daí em diante, a carreira' artísti-
ca de Isis de Oliveira tomaria um
impulso promissor. Permaneceu um
ano na Rádio Nacional e, tendo dei-
xado seu elenco por um curto perío-
do, voltou, a convite de Celso Gui-
marães (que Isis aponta como seu
padrinho artístico). De 1940 em
diante, ano do seu reingresso ao mi-
crofone E-8, Isis foi firmando, pro-
gressivamente, um conceito de méri-
to, entre os rádio-ouvintes.

O pequeno subsídio para a biogra-"
fia de Isis de Oliveira parecia com-
pleto, exceto em um detalhe: o* •
amor. O repórter indagou françai-
mente — e Isis explicou:

— Pode parecer surpreendente,
mas não tive mais do que três na-
morados, em minha vida... O pri-
meiro durou 3 meses (eu tinha ape-
nas 18 anos). O segundo, pouco
mais. O terceiro quase me levou à
Pretória e me fêz abandonar o rá-
dio. Felizmente, porém,nenhum dês-
ses romances foi mais sólido nem
mais firme do que aquele que espe-
ro conservar por muito tempo: o
amor que dedico aos fans e à minha
carreira radiofônica.
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A estrela da Nacional num de seus retratos de menina-
moça, logo ao seu ingresso no rádio, há mais de dez anos.
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SABIDO CONTRA
ABID
Aquele cliente "pão duro" sabia

perfeitamente que o doutor Paulo
Marques [Paulo Roberto) cobrava,
pela primeira consulta, duzentos
"pratas" e pelas seguintes, cem
"mangos". Mesmo assim, querendo"marretar" o facultativo, arriscou o
golpe: Entrou pelo consultório a
dentro, atirou uma nota de 100
cruzeiros sobre a mesa e bateu, com
toda intimidade, no ombro do mé-
dico...

Pronto, doutor. Aqui estou eu,
novamente.

Paulo não se abalou. Percebendo
o golpe, embolsou o dinheiro, en-
carando o cliente com mais intimi-
dade ainda...

Há, sim. Não há novidade em
sua saúde. Repita o tratamento que
lhe dei na primeira consulta. Feli-
cidades.

QUEM SOU?
Eu não gosto de barulhos.
Cantoras que são "bagulhos",

Sempre boto no chinelo.
Das "bulhas" eu me "desgnio"

É por isso que do Rio,
Eu já dei o "pirandelo".. .

Resposta de São Paulo: ARA-
CY DE ALMEIDA.

ORLANDO SILVA (cantando)
— "Aquela mascarada

Do carnaval passado..."

ZÉ VENENO (falando) ¦—¦

Qual mascarada, Orlando? Há
tantas no Rádio...

GRANDE
CORAÇÃO (UH!)

Passeava o Déo pela rua onde mo-
ra, quando deparou com um mcndi-
go sentado a uma porta O homem
era tão magro, tão miserável, que
o ditador de sucessos parou para
observá-lo. O mendigo, então, arris-
cou!

Uma esmolinha, pelo amor de
Deus. ..

Déo. penalizado, mostrando um
olhar de peixe morto, meteu a mão
no bolso, tirou u'a moeda de dez
centavos entregando-a ao pobre...

Pega lá, meu amigo. Agora,
diga-me uma coisa: Como foi que
você chegou a ficar nesta situação
de miséria e penúria?

Ah, meu amigo — (respondeu
o mendigo olhando a moeda na pai-
ma da mão) — eu fiquei assim por-
que fui muito esbanjado assim co-
mo o senhor, dando grandes esmo-
Ias/...

>^X'S/N/N^>^*'^S

FILMES DA SEMANA
CAPITÓLIO — "Missão pe-

rigosa" com os novos direto-
res do Rádio Clube.

METRO — "A carne" com
Manèzinho Araújo (é o que
tem mais carne no Rádio)

IMPÉRIO — "Os três vaga-
bundos" com os falsos auto-
res (o título deste filme de-
veria ser alterado para trin-
ta em vez de três)

PALÁCIO — "Uma pulga
na balança" com o caixa de
certa emissora que tem três
ditas. Uma na balança, uma
na camisola e outra atrás da
orelha...

PLAZA — "Perdidos no
México" com Ary Barroso e
sua embaixada.

ESPOSO EXEMPLAR (?)
Nem todo mundo sabe que, quan-

do Marlene se casou com o Luiz Del
fino, fez uma viagem de lua de mel,
tendo o cuidado de conservar-se in-
cógnita para maior tranqüilidade sua
e do Delfino, é claro.

Chegando a uma cidade, ao se
aproximar do hotel, Marlene (sem-
pre procurando esconder-se) reco-
mendou ao marido...

Escuta, querido, não devemos
dar a perceber que somos casados
de pouco. Temos que disfarçar para
dar a entender que somos casados
há muito tempo. Como é que vamos
fazer?

Muito simples, querida — (dis-
se o esposo amável, entregando a
Marlene duas pesadíssimas malas)
— Você vai na frente com as malas
e eu vou mais atrás lendo o jornal...

CONFISSÃO
Sou patife, sou canalha.
Como ninguém me atrapalha,
Minha vida é ílmarretar".
Já furtei muito estrangeiro.
Quero agora brasileiro.
E o Ary, pra começar!

Resposta da galeria dos crimi-
nosos: Empresário Contreras.

CEMITÉRIO

I

!

RADIOFÔNICO

Aqui jaz envenenado,
João Ratão, o simplório,
Porque roeu enganado
Um retrato do Gregório,
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Enxovais para noivas desde
CrS 750,00, para batisados e
primeira comunhão, grande

variedade
Guarnicões para quarto a

partir de CrS 295,00
Vendas à crédito

A NOBREZA
Rua Uruguaiana, 95

Tel.. 23-4404

Acontece que eu nem sei por
onde começar. Tudo foi tão ma-
ravühoso, que as palavras conhe-
cidas não chegam pra dizcr_ o
que anda cá pelo meu coração.
Fiz anos no dia 31 de agosto...
e a festa durou mais de uma se-
viana. Primeiro, com as muitas
e muitas missas que os meus que-
ridos fans mandaram rezar, no
Rio e em todo o Brasil, princi-
palmente aqui, no Rio, na Igreja

s

s

de São Francisco Xavier, na ma-
nhã do dia 29. Depois, a festa no
programa do César de Alencar.
Dai outra festa no auditório da
Radio Nacional, no programa"Em busca da felicidade", no
dia seguinte. E, na segunda-fei-
ra, o espetáculo no "Teatro João
Caetano", a homenagem no pro-
grama "Gente que brilha", tanta
coisa que nem sei... U'a mar a-
vilha, meus queridos fans!

Em "Gente que brilha", o maravilhoso Paulo Roberto fez um
emocionante programa para a Emilinha de vocês. Quase chorei, ü
Paulo, com sua inteligência e vontade, escreveu qualquer coisa de
maravilhoso! O programa foi no auditório, superlotado de fans. tia-
via o perigo da interrupção do espetáculo por causa de um entusias-
mo menos controlável. Mas, isso não aconteceu. As fans ficaram
mais que sile7iciosas. E o programa não foi interrompido uma uni-
ca vez!

Depois de fazer o "A Felicida-
de bate à sua porta", no Andar ai,
fui, às pressas, para o auditório
da Nacional, ainda a tempo de
participar do encerramento da
audição. E, pronto!, ganhei tan-

tas cestas de flores, que nem sa-
bia como transportá-las, depois.
A Lúcia Helena, entre tantos ou-
tros colegas, mandou-me jima ces-
ta lindíssima. Obrigada, querida!

Vocês podem até achar exagero, mas a verdade e que recebi
exatamente 248 cestas de flores, durante as festas do meu anwer-
sário Levei muitas para casa — e quase que nem podia andar pe-
los aposentos! Com outras presenteei os parentes ou mandei para
a Iqreja São Francisco Xavier. Nunca vi tantas flores, rosas e era-
vos um mundo perfumado, em toda minha vida! Ah, ganhei outras
tantas muitas faixas. Muitíssimas. Querem saber quantas? Nada me-
nos que 96. Palavra! Foram faixas de todos os lugares, inclusive da
cidade de Franca (onde estive há dias), 10 de Belo Horizonte, e dai
por diante. Cada qual mais linda e enternecedora, podem acreditar.
Ainda contarei e enumerarei, todinhas, aqui no meu álbum.

O meu fan-clube do Rio pre-
senteou-me com uma lembrança
inesquecível. Vejam só: uma co-
roa de ouro, brilhantes, platina
e pérolas, pronta para usar em
"tailleur". Um primor, vocês nem
podem imaginar. Não é pra gen-
te ficar emocionada? Ah, mas os

presentes não ficaram aí: lá em
Belo Horizonte as fans me ofer-
taram um lindíssimo relógio em
forma de veleiro, para mesinha
de cabeceira, todo em amarelo-
ouro. É êle, agora, que primei-
ro me cientifica das horas, ao
despertar.

Ih há tanta coisa para contar, mas tanta, que nem sei. Por
exemplo- da homenagem que recebi em Franca, São Paido. Do ca-
vinho com que me receberam as fans de Belo Horizonte, de uma por-
cão de coisas mais. Tudo isso eu contarei no próximo álbum, ta
bem9 Não quero encerrar este, entretanto, sem, agradecer as festas
carinhosas que me dedicaram os meus queridos fans de todo o Br a-
sil o meu fan clube do Rio, o programa "Gente que brilha , do nos-
so'queridíssimo Paulo Roberto, a festa no Teatro João Caetano, fei-
ta pelos fans, o Luiz de Carvalho, o Bené Alexandre, o Getulio Ma-
cedo o Jonas Garret, o programa do César de Alencar, nem sei que
mais Pra dizer tudo numa palavra: vocês são uns amores! Estou
cercada de flores, presentes, telegramas e cartinhas bondosas.
Assim, hein?, vale a pena a gente ficar mais velhinha um ano, nao
acham? E até terça-feira, se Deus quiser!
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ELA É LINDA!...

NOÉLIA NOEL VEIO
DA ARGENTINA PARA
FICAR NO BRASIL

Texto de CASPARY Fotos do nosso arquivo

Na Praça Paris, em contac-
to com a natureza carioca,
Noélia Noel fica entusiasma-
da: ela veio para o Brasil,
gostou da gente... e todo
mundo ficou seu fan. O AO
LADO: linhas aerodinâmicas
se confundem numa paisa-
gem que faz bem aos olhos.
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Noélia Noel é uma garota sim-
pática, como tantas outras que
aqui chegaram vindas de toda
parte do mundo. Ela nos conta
que começou atuando em sua
terra natal, a Argentina, onde
até hoje residem seus-pais, em
Buenos Aires e, depois de algum
tempo no rádio, como cantora
da El Mundo, a famosa emisso-
ra LR-1, da capital portenha,
foi para a Boate Embassy e lá
transformou-se em figura popu-
lar. Foi tal sua popularidade que,
certo dia, recebeu um convite
para trabalhar no Rio e acedeu.

• mp
m

O grande sonho de todo artis-
ta argentino ou uruguaio é co-
nhecer o Rio de Janeiro. Con-
tam-lhes excelências da cidade
maravilhosa. Dizem que aqui é
fácil, o dinheiro anda sobrando
e, quando se fala nas facilida-

des de vida, no clima saudável
e ameno, inclui-se ainda a
questão das belezas naturais,
das praias limpas e cheias de
marolas espumantes, das matas
da Ti jucá, das montanhas que
surgem na entrada da baía, co-
mo Pão de Açúcar e Corcovado
e, por isso, não há um que não
deseje conhecer o Rio.

Eis porque, assim que acena-
ram a Noélia Noel com um con-
trato para o Night and Day, ela
correu para aqui. De fato, sua
arte, sua voz e sua figura im-
presionam e agradam e seu con-
trato, que deveria ser de apenas
15 dias, foi prorrogado por di-
versas vezes. Certo dia Aerton
Perlingeiro, no Night and Day,
gostou de ouvir aquela nova
cantora. Coversando com oou
empresário, convidou-a para

uma apresentação na Tupi. A
moca veio até o microfone do
Cacique e agradou. Como resul-
tado firmou contrato de uma
temporada pois havia um outro
compromisso para uma série de
excursões da artista pelo inte-
rior do Brasil.

Antes de sua apresentação na
Tupi, outros elementos de rádio
também a admiraram e por isso
ela atuou em duas outros esta-
ções: Rádio Clube e Rádio Jor-
nal do Brasil. Seu contrato com
o Night and Day não a permite
excursionar antes de outubro
e por isso a cantora continua no
Rio. Mas já existem outros com-
promissos principalmente em
Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio
Grande do Sul. Terminada sua
temporada no Sul, Noélia Noel
deverá ainda passar por. São
Paulo a fim de se desimcumbir
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de um outro compromisso, dessa
vez com a televisão bandeirante
e fazer alguns programas tam-
bém no rádio.

Noélia Noel impressiona pela
sua beleza e graça. Foi assim
que a Sono Filme a viu e contra-
tou-a para uma película inti-
tulada "Maconha", ainda não
anunciada entre nós. Nesse fil-
me, Noélia tem oportunidade de
se mostrar como, além de can-
tora, uma boa atriz. Em virtude
dessa sua faceta artística, Noé-
lia vem de receber convite para
ingressar numa companhia de
revistas onde, além de atuar co-
mo cantora, participará como
atriz.

Interessante de se notar é que
Noélia não possui um só artista
na família. Todos os seus são
pessoas simples que nunca se
preocuparam com a vida artisti-
ca. Em Buenos Aires, desde ga-
rota, gostava de cantar e repre-
sentar. Foi assim que, primeiro
no colégio, depois, já mocinha,
em brincadeiras nas festas fa-
miliares ou, mais tarde, no tea-
tro de amadores, ela se revelou
artista.

Durante suas férias, ninguém
pode-se mostrar uma desportis-
ta mais entusiasmada do que
ela Amante da equitaçao e do
automobilismo, sendo uma ex-
celente nadadora de "crawal
Noélia aproveita inteiramente
seus dias de descanso e, ora no
campo ou montanha, ora na
praia, divide seu mes que todo
ano consegue, mesmo no cum-
nrimento do mais extenso con-.
trato, para se dedicar aos es-
nortes preferidos.

Coversando conosco a respei-
to de suas atividades artísticas,
Noélia revelou-se unia admira-
dora incondicional de três ar-
tistas brasileiras com as quais
mantém a melhor das.amiza-
des. Disse que admira imensa
mente Dóris Monteiro e Direi
nha Batista, e nao pode deixar
de incluir, entre essas, a figura
de Virgínia Lane.

Noélia fez amigo e admira-
dores entre os artistas brasi-
leiros, entre os quais a Dons
Monteiro. Ei-la, nas grava-
ras, ouvindo a Dons tocar,
passeando em seu carro, e,
por fim, mostrando que en-
tende de teclas e pedais.
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Sapatos 33
Manequim 42
Usa pasta dental "Phillips"
É no "Salão Pompéia" que
faz o seu cabelo
Usa baton "Helena Rubins-
tein"
Detesta usar meias
É solteirinha de 19 anos
Não usa perfumes
Possui uma pulseira de ouro
de berloques
Tem também um anel de
ouro com uma pérola
Dorme geralmente às 23 ho-
ras
Acorda às 9 da manha
Adora bife com fritas no ai-
moco e no jantar
Estudou canto, durante um
ano, no "Conservatório Na-
cional de Música"

•

Pesa 48 quilos
Sua altura é 1 metro e
Fluminense de coração
Está estudando inglês e
acordeon
Prefere a côr amarela
Possui nada menos de trin-
ta vestidos
Olhos castanhos
Começou na PRE-Neno
Seus cabelos são quase ne-
gros e ondulados
Possui um relógio de ouro
marca "Norma"
Já foi convidada para o ei-
nema
Não dispensa os quitutes
de mamãe Iracy
Meiga e alegre por natureza
Não fuma, não bebe e não
joga
Seu papai acompanha-a em
todas as suas viagens

Não é supersticiosa
Seus números de sorte sào
7 e 13
Tem uma irmã de 17 anos
que também gostaria de
cantar

Adora andar a esporte
Quando está em casa só usa
calças compridas
Prefere cantar músicas ro-
mânticas
Só anda de táxi
Não dispensa um cafezinho
após as refeições
Tem loucura por viajar
Manoel Barcellos é o seu
padrinho no rádio.
Não sabe nadar e nem pra-
ticar esporte nenhum
Sua sobremesa é pêssegos
em calda
Quando casar-se, espera ter
3 filhos (2 meninos e 1 me-
nina).
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Rem esta é a minha casa. Fi-
faB51f'em Vila Isabel, a poucos
f^tantesda cidade. E uma re-
"j^nif felizmente bastante

Sld wtável e suficiente paraconfortável^, eg_
a"m'nL S pequenas herdei-
posa, as duas y> casa
rdae%stãoS0l,&teom dois pa-

— 20 —

vimentos e sótão. Somos nova-
tos no bairro, posto que «mo-
ramos apenas ha quatro meses.
Antes residíamos na Muda da
Tiiuca. Como vêem, o exterior
ão prédio é pintado de claro,
ou, mais precisamente, de pero-
ia e branco. A entrada, temos
um jardim e pequeno muro, com

«s

grades de ferro. Moramos a
frente da rua, e logo encontra-
mos uma árvore, que da um to-
que bucólico à paisagem. A ca-
sa me parece, mesmo, bem am-
pia com as características que
eu desejava. Mas, vejamos o seu
interior, nas páginas seguintes,
com as fotos ilustrativas.

REVISTA DO RADIO
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Sim, temos uma
varanda. E muito
espaçosa. Anui con-

!Ç> servamos três cadei-
ras repousantes e
uma mesa de tampo
de vidro. O chão é
de pequenos ladri-
lhos. As paredes? Cia-
ras. Um basculante
regula a entrada de
hrz. A abertura dá
para a rua.
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AO LADO: o quarto de dormir
das garotas. Também com moveis
idênticos aos da sala e dos outros
quartos (seis, ao todo!). A propo-
sito: grande, também, e a nossa
cozinha, em verde claro, abrigando
uma geladeira 

"G.E.", fogão de
quatro bocas, despensa e outras pe-
cas de acordo. Banheiros, possui-
mos três, todos equipados — boxe,
banheira, etc. E com a mesma cor:
branca.
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Esta é uma
outra parte do
nosso "living":
aqui fica a ele-
trola, o sofá e
as poltronas,
tudo no mes-
mo estilo Re-
nascença. As
paredes têm
decoração de
papel e as cor-
+mas adequa-
das.

(Continua)
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NO CANTO: detalhe do nosso am-
Dlo "living", mobiliado com peças
muito antigas. O assoalho, aqui, como
em toda a casa, é também nos molde^
do passado, com duas cores, clara e
escura. Os tapetes têm matizes di-
versos, sem padronização.
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\G LADO: a nossa sala de jantar
O mobSffio é de estüo Renascera
„a sua côr Padronizada. Cores das

cortinas? Amarelo, quase ouro As pa
rpdps têm decoração própria, em y<*
«pT de fíoreados sóbrios, sem contras-
tes A mesa é redonda e as cadeiras
evam estofados nos assentos e encos-

tos O bufo ^m uma pedra de mar

more, de estilo.
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Era nosso 3ar-
dim, possuí-
mos alguns
bancos, para
uma leitura
agradável ao
sol da manhã
Arboriza-
cão nos falta
Em nosso quin -
tal, inclusive,
temos nada
menos que
quatro árvo-
res. E estamos
cuidando de
gramado e fio-
res que nasce-
rão com o
tempo.
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Em um dos
aposentos da
casa, fizemos
esse recanto
de música, on-
de Roxane de-
dilha suas pri-
meiras lições...
para o nosso
encanto. O
piano é de
meia - cauda.
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EM BAIXO:
um detalhe da
nossa copa,
com os móveis
de ferro bati-
do, parede em
meio ladrilho
branco e tona-
lidade clara.

-V.V.'

EM BAIXO: o meu quarto de dormir,
no mesmo estilo. As peças são completas
A cama e demais complementos tem apli-
aues de metal e bronze. Na parede, um
cruciftxo. O "edredon" é claro e de acordo
com a sobriedade dos móveis.

ísía
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E, minha casa é assim. Pre-
tendemos ficar aqui toda a vi-
da Gostamos do bairro a resi-
dêneia nos parece confortável,
enfim - é o que poder.amos de-
sejar.E isso é tudo, nao acham?
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CO4.1M.ES DF OURO

361 Tipo correu»»

319 _ óculos Paraflex, lente
Inquebrável, contra raios solares
armação de metal dourado_ para
homens e senhoras, com estôjo de
couro CrS 86.00

397 |— Relógio pulseira 15
rubis, folheado com pedras
vermelha, marinha, ametista
e topázio CrS 450.00 Só a
pulseira Cr3 150,00

362

363

361

fàSQcK—¦>«"« 365

^rQOOOOOOOt 366

Cr» t59.0»

-Simples" Cri 130,0»

'Maria" .. Cr» 150,00'

"Cadeado" . Cr$ 160,00

"Pausinho" . Cr$ 160,00

"Muito Forte" Cr$ 160,00

309 _ Elegante conjunto fo-
lheado
Colar  CrS 5«.0»
Pulseira  CrS 40,0»
Brincos  CrS Jfl.0»

li' l

SS-Zl '~MML ^wmJ

317 Magnífico conjunto fb-
lheado a ouro, enfeitado confim-
das párolat _
.0i,r  CrS 70,00
Pulseira  Cr* 50'™
5rln«g«^wW-.v^**«*- CrS 40.00

308 — Elegante relógio pulseira todo-
folheado a ouro de 18 quilates com 15
íubs CrS 390.00 15 rubis (pulseira de pri-
ineira) CrS 490,00 Ancora 15 rubis Cr$
590,00 Ancora, 17 rubis e garantia Crfr
620,00

38? _Magnífico colar folheado o
garantido por 10 anos com gran-
des pedras ametista, topázio,
rubi e esmeralda com guarnlçâo
de pérolas em volta, l*reco das
grandes casas do Rio CrS 450.00,
Preço de propaganda CrS 150.00.

367 _ Mas nificú relógio poi-
•«eira tipo cobrlnha, folheado 1J-
rubis, ante-inagr>.?tlco, máquina
1.» qualidade, dand) a imprej-
»ão de uv.ia verdadeira »br«
prima cm ouro Cri> 37IL*»

"'••* — Llmlo anel de ouro 18
rjuiíHíes. com acua marinha,
Tamett^ta. nsbi eu topázio. mui-
ao vistos* Cr? 11.%,00

315

-rfJ^ ^J^^S^

, Gracioso anel
de ouro de 18 quilates,
com grande pedra ame-
tisla ou topaiio CrS
160,00

316 _ Anel de ouro, com
pedras vermelhas e sa'ira
branca para homens c se-
nhoras CrS 135,00

327 - Lindo anel de ouro 13
quilates tem água marinha,
ametista, topàiio eu rub\ com
enfeite de safiras dos lados CrS
200.00

3S9 - Pulseira elástica, fo»
Troada, fundo de a^o inoxidável,
para senhoras CrS 120,0» Cro.
macia CrS 9«.«0

"^» 
r_ Brincos de ou-

5'W^18' quilutes. Plngen-
*i»'. com pedras azul,
iTerdcs o» vtrmclhas

CrS 150,00 '

336 _ pudera folheada a ouro,
para relógio de senhora, CrS 95,00

337 •— Folheado
anos Cr* 170.00

garantido 10

311 — Óculos americanos "Cll-

da" ultra-modernos, garantidos,
com lentes verdes, armação na par-
te de cima e dos lados folheado a
ouro. com estójo de couro (Pre-
co das <itic3!"1do^,n0deCorf5er 

fSs com rubi. folheado, a ouro.
Nosso preto de grande oferta c« 

^ coraçio abrç para colocar
*50.00 retratos) CrS 100,00

310 _ Lindo bracolete to-

U.cido a ouro 18 quilates.
374 _ Pulseira c coração rravaçno de rubis e w-

¦ '" J- fira 
brilho de brilhantes, um»

linda Jóia CrS 93.00.

;3(U _ Brincos de ou-
~ro 18 quilates, pingen-

tes com pedras azuis,
verdes ou vermelhas
CrS j.75,00

378 — óculos Numont
legítimos, ultra modernos,
folehados a ouro, com lc:;-
tes verdes ou brancas sem
grau CrS 125,00

3S1 _ Relógio fo*
lheado com 15 rubis
anli-magnetico vidro
alto, cordonet de seda.
máquina ótima CrS
32500' 
362 — Ancora, 15 ru-
,„s. 10 anos garantido
Cr" 450.00

395 . Magnífico» '" ,uco*
Piiteltados com «aílra».
brilho de hi UUiMite»
• rS 60,00 

'
333 Lindo rrucifi-

ko com cordão em ouro
18 quilates CrS 275,00
Médio CrS 175,00

311* 
^^

 Elegantes óculos
tipo RAYBAN para lu>-
mens e senhoras com es-
tòjo CrS 61,00 .

S*5 - Co.acão e corrente de ou-
ro CrS 175.00

3" •_ Medalha de São Jorjre o
corrente em ouro médio CrS 180,00
Grande CrS 200.00

324 _ Pulseira amorica-
na porta-perfumes folhe»-
da a ouro CrS 110,00

>18 — Elegante ene»
de 

"ouro 
18 quilate» <om

rubi CrS 230.00

*5»7 •_ Lindo relógio sul-
çb folheado 15 rubis, antU
magnético, l.a qualidade
com pulseira tipo Chara*
plon. folheada CrS 390.00

S99 - Kleitntili' rmijuutti rulhisiil»
B on«-o enfeitado ••mu baiana»"'"1*
cm côrCRl

306 _ pulseira americana, folheada, com hn*

dos balangandans enfeitados de saí.ras em cores

Cltima novidade CrS 90.00

305 - Pulseira americana, folheada, com ba-

*n*andans e porta-retrato eo«Mjdrj concavo

Pode mudar o tetrato a vontade CrS 95,ou

-Map-nitica pulseira tolhea-
da, garantida por 10 anos, com

grandes pedras ametista, topa.
ílo. rubi e esmeralda com guar-
nlçâo de pérolas em volta, I re-

CO normal CrS 450,00. Preço de

propaganda CrS 150.00.

ai

Colnr ...
l»nl««'lru
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— Magnífico bracelete
calço, folheado com ÍO ano.
de garantia sobre o folheado,
brilho c aparénrla de ouro
legitimo, com 2 fecho9 de se-
Curança, Cri 295,00

\

 •««»#.
«M

«t As

êã
301 _

com rubi

com rubi

Anel "Rnslnha" de ouro

CrS 125,00

»nel "Brotinho" de ouro

e safira, para crianças e

322 _ Lindos brincos
de ouro eom gravacâo>
cie pedras ern cores
CrS ÜO.UO

JJ92 — Magnífica pulseira amerlea-
fia, tolhcada a ouro, com balangan-

'rians de animais enfeitados com pé-
rolas c safira (preço de liquidação!
CrS 90,00

320 _ Figa de ouro IS quilates -
Urarnde CrS 70,00 Mètita CrS 4M9
Pequena CrS 30.00

(yffMw
S12 Medalhas com cerdio de

5.00

396 _ Rpió^io folhe .u. ' - bt»
ariti-maçnctico, l.a q> lidai, yi-
xa grande, preço Cr- -50,00 S»
puUeffa CrS 90,00

ouro Tamanho grande. CrS 195,1
Tamanho médio, CrS p3Í00 Só a
medalha grande CrS 95,00 So a
medalha média, CrS 75,00

.nocinhas CrS 05.00
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"Não, porque é deselegante ao
extremo. Um meio termo entre
a nova linha de Dior e o «new

look" seria o ideal".
SÔNIA BARRETO
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^•pínTós 
olhos, a nova moda

innfada nelo costureiro francês é
^tuXante embora preju-
diq^ a estética feminino .

FRANCISCO CARLOS

^BêpxESSbÈ \\\\y "^B$ BfP *"

. v - " ¦í':--''v.-:' • ' '

«Sou sempre a fauor da moda
vois a mulher tem a idade dos
Sdos que usa. Portanto, ««-
to a nova moda .

MARIA MUNIZ

^^firo conforme está, por ser

depende, é cloro, do gosto de ca
do uma**. ...,„.

MARIA LUIZA

-Não... Pelos joelhos como
cmer o famoso Dior, nao... bo
le fossem curtas... Mas muito
curtas, mesmo..."

RENATO MURCE

1 * O <Th

^HC^ 
porque gosto imensa-^

mpnte das pernas grossas e as \
falai curtis mostram muitas per-
nas finas, nao «g^ 

B0RGES

-Se as brasileiras seguirem o
que Dior criou, não deixa de ser
interessante. Mas como elas gos-
tam de 8 ou 80...

WAHYTA BRASIL

v̂?
^

à
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"Não, porque somente as mu-
lheres de pernas maravilhosas,
Sm? Marlene Dietrich, ficarão
bem com essas saias .

PERNAMBUCO DE OLIVEIRA

:;,,:-J ' I

••^ou completamente a favor
das saias curtas porque ejnais
um motivo de atração para os
encantos femininos' . tt a t ^^

LUIZ DE CARVALHO
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Seria iicito_ i azer-se mn de 1952 quando recebeu noiíeiaü da-

!

Muitos dizem que Marion Pon-
tes (da televisão) é a cópia de
Betty Glabe, em tudo. Será?
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Marion, por enquanto, está
apenas na televisão. Depois é
que tratará do rádio: aí é que
vai aumentar mais a confusão.

i Marion (do rádio) c a Marion
¦NT

Cia. doe Virgínia Lane deixavam a ¦:<: y>y... .'..,.' .:¦•'.-yí3



ganda em torno de Maxlfln, não^a^^-^^
Nacional, mas a outra, aquela que
se declara Marion legítima porque
esse é o seu nome de batismo e re-
gistro civil. Marion Pontes, portan-
to, veio para o Rio depois de uma
temporada na Argentina, onde re-
sidia desde 1939 e onde atuava no
Rádio e nas boates, como cantora e
artista de teatro ligeiro.

Acontece porém que esta, a Ma-
rion Pontes, conhece a outra, a que
se chama Penha Amorim e que, se-
gundo se declara, adotou o nome de-
pois que viu que o seu sobrenome é
nada mais, nada menos, do que o
anagrama do nome da outra!

Marion vivia com o seu pessoal,
depois de vir do Pará, onde nasceu,
quando as duas famílias, a Pontes e
a Amorim, começaram a manter re-
lações. Penha residia com uma tia
que, desde logo, se tornou muito
amiga da mãe de Marion e, certo
dia, declarou que Marion tinha um
bonito nome e por isso ia adotá-lo
como nome da sobrinha. Os anos
correram e Marion, depois de atuar
no Rio como bailarina, pois aos do-
ze anos estreava no Carlos Gomes,
mediante uma licença do juiz de me-
nores e iniciava, dessa forma, sua
carreira artística, viajou em ex-
cursão, pelo Prata, atuando em Bue-
nos Aires, Chile e Uruguai.

Depois de correr várias cidades,
fixou sua residência em Buenos Ai-
res e lá residiu, ininterruptamente,
durante quatro anos. Nesse meio
tempo, teve contratos de exclusivi-
dade com a Rádio Belgrano, e as
boates Maypú, Tabaris e Embassy.
Suas apresentações eram reclamadas
com interesse, não só pelos empre-
sários, como também pelo público e,
assim, muito embora desejasse per-
manecer algum tempo inativa, Ma-
rion foi constantemente apre-
sentada nos programas radiofônicos.

Muito tempo decorreu e, certo dia;
em Buenos Aires, Walter Pinto des-
cobriu a cantora carioca, fazendo-
lhe um convite para atuar no Rio.
Marion vinha de uma das suas mui-
tas excursões ao Chile e esperava
mesmo visitar o Rio, mas havia uma
série de compromissos firmados es-
perando que terminasse sua ex-
cursão para dar início aos citados
contratos. Walter veio para o Rio,
depois de contratar coristas e artis-
tas para seu teatro e Marion ficou
na Argentina Estávamos no início

Seria licito.. fazer-se um

Marion ido rádio) c a Marion
que foi batizada com esse no-
me? Os leitores que julguem.
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e Virgínia Lane deixavam a Cia do
Recreio e ela, Marion, foi convidada
por Walter Pinto a assumir o posto,
e a publicidade rasgada peJo empre-
sário foi em torno à aparição da
conhecida cantora, cujo apelido fi-
cou desde logo popular entre os
meios artísticos e a imprensa.

Desde esse dia, até hoje, Marion
vem atuando no Rio e, graças à sua
simpatia, em breve passou a interes-
sar, não apenas aos empresários de
teatro, mas também ao rádio e à
televisão. Como intérprete de TV
ela se vem apresentando num pro-
grama das quintas-feiras e agradan-
do o público, embora reduzido, dês-
se novo gênero da eletrônica. Ela
nos disse:

Chamo-me Marion Pontes, nas-
ei no Pará e vim para o Rio depois
de fazer o curso primário na minha
terra. Apesar de ter trabalhado
muito pelo nome artístico e ter con-
seguido algum triunfo, não me in-
cômodo que existam outras com meu
nome.

E se outra artista movesse um
processo contra você por usar o mes-
mo nome?

Desde quando usar o próprio
nome é passível de processo? Sou
Marion, por nascimento e registro.
Tendo um nome como esse, não vou
deixar de usá-lo e acredito que nin-
guém, em sã consciência, me possa
obrigar a mudá-lo, pois, nesse caso,
o feitiço viraria contra o feiticeiro.

E Marion, da Rádio Nacional,
chama-se também Marion?

Não. O nome dela é Penha.
Conheço-a desde menina, como tam-
bém conheço pessoas de sua família
e sei muito bem que não foi re-
gistrada como Marion, só adotando
esse nome muito mais tarde.

Você acredita que essa confu-
são de nomes possa prejudicá-la e
gerar, também no espírito do pú-
blico, alguma confusão?

Não. Acho que não. Aqueles
que acompanham minha carreira ar-
tística sabem que eu sou de fato Ma-
rion e que meu nome verdadeiro
não será abandonado em hipótese ai-
guma. Além disso, eu sou elemen-
to não só de rádio. Sou de teatro
e televisão. A única que poderia
julgar-se prejudicada com existência
de duas artistas com o mesmo nome
sou eu e eu não me impressiono com
tão pouca coisa.
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Quem conheceu, como eu, Moa-
cyr Fenelon, deve ter sentido, co-
mo eu, seu súbito falecimento, ha
poucos dias. Perdeu o cinema nacio-
nal seu melhor batalhadar. Homem

de vontade inquebrantável, Moacyr
dedicou toda sua existência à cria-
ção da indústria fílmica em nosso
país. E logo agora, na hora em
aue se vislumbrava horizonte* mais
claros para a fixação de uma ver-
dadeira indústria de filmes entre
nós, a morte achou de roubar do
nosso meio, o nosso melhor solda-
do, o timoneiro mais resoluto e de-
cidido. Restam-nos seus exemplos
de dedicação e pertinácia. No dia
em que a história do cinema bra-
sileiro for escrita, Moacyr Fenelon
estará figurando logo às primeiras
Páginas. A minha Rua cobre-se
deuto. Luto e saudade, em me-
mória do grande líder que partiu
tão cedo.

*
Meu querido Ney Machado nao

resistiu a tentação do ^'Çrofone
Está comandando um b jiss mo

programa na onda .da Rádio Jor-
nal do Brasil. O micróbio é dana-
do, e o Ney, contagiou-se todo. —

Vivôoooo...

Brinquei de ioiô pelo "dial" do
meu receptor, e fui encontrar Ary
Barroso, recém-chegado do México,
narrando suas conquistas edesven
turas em terras distantes. Pena
que meus leitores nao dessem
ouvido também a fala do nosso me-
lhor compositor. Ary confirmou tu-
doaquilo que eu tenho denunciado
e demonstrado através desta minha
humilde rua, em relação a fa sos
empresários e às leis de outros
países que dificultam a entrada de
estrangeiros para beneficio dos da
terra Há muito me. venho batendo
por uma lei que regulamente a en-
trada de músicos e art,ftans *eaafP;
ra, a fim de garantir a prlmasia

mm^^^mÊ^^^mmmmi^M
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NOSSAS
LEITORAS

— Completou mais um aniversário,
no dia 29 de agosto, a nossa prezada
leitora, Srta. Alice Santana Brito fi-
lha de D Francelina Brito e do Prof.
Virgílio Azevedo Brito. A Srta. Alice
é leitora desta revista desde o seu
primeiro número. Pelo seu aniversá-
rio recebeu inúmeras felicitações, as
quais se juntam as nossas.

— 28

mimmm maum
\- ¦ x - w

dos nossos no exercício da profis-
são. Só tenho encontrado promes-
sas. Há muito venho denunciando
os falsos empresários, e mui es-
pecialmente a esse tal de Contre-
ras, cujas provas de desonestidade
se avoluman dia a dia à luz dos
fatos. O Ary veio disposto a agir
e a tomar, providências junto as
autoridades competentes. Membros
do nosso Sindicato testemunharam,
como músicos da orquestra do Ary,
as vantagens que as leis de outras
terras dão aos seus músicos e
artistas, dificultando a entrada de
estrangeiros. Porque não fazemos
o mesmo? Os errados somos nós,
aue não as temos! — Fioooo...

•
Minha querida Isaurinha Garcia,

foi coroada a Rainha do Rádio de
São Paulo, cuja cabeça já devia há
muito ter uma coroa. — Vivôooo...

•
Quem é essa senhora Noélia

Noel? Papagaio, como canta ruim!
E como é banqueira! Perlingeiro.
meu nego, não estrague seu pro-
grama com a voz gasguita e desa-
finada dessa dona! — Fioooo...

•
Estive excursionando pelas cida-

des baianas de Feira de Santana.
Conquista, Itambé, e Itabuna. Que
gente boa a Bahia tem. Vivôooo...

Carlos Galhardo é o artista que
mais vende discos, recebendo men-
ialmente da RCA Víctor, uma mé-
dia de vinte e cinco mil cruzeiros.
— Vivôoooo...

Um compositor popular mostrou
há poucos dias u'a marcha séria
Dará o próximo carnaval, cuja le-
fra diz textualmente: ;elavalsa.rde Plerrot e eu vou de Clóvis...
Moraram ou boiaram? — Fioooo..

*
Uma estrangeira, expulsa da

Inglaterra, entrou em nosso pais,
foi morar em Copacabana, e esta-
va de plano feito para assaltar uma
agência do Banco do Brasil, em
Mafra. Pois bem, as. nossas auto-
ridades aceitaram a história da di-
ia cuja, que depois de presidisse
que tudo era uma brincadeira. Fo
solta e está morando no Hotel
Excélsior em Copacabana, nova-
mente. — Fioooo...

*
Não tenho sorte com alguns pro-

gramas da Tupi. No dia em que a
D Noélia esteve de corpo presente
nâ "Seqüência" a orquestra estava
horrorosa. — Fioooo...

CLINICA DR. SANTOS DIAS
CONSULTAS: CRI 30,00

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

Irritabilldade, fadiga e insônla, nos casos indicados

MOLÉSTIAS SEXUAIS — IMPOTÊNCIA
RUA SAO JOSÉ, 60 — 9.- ANDAR - Conjunto 903. TeI.: 32-6230

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

| VENHO VER! |
!| • Geladeira* .
!> : • Televisôei

i\ j ^W \A [casa 1

ií •
V flv. 28 de Setembro 403-1

Em (rente a lloht!

- —7i\'

ENTRADAS CR$ 200,00
VENDEMOS ótimas máquinas de

costura à prazo com 10 anos de
garantia. ENTRADAS a partir de Ci>$
200,00. Temos para venda à vista
SINGER RECONDICIONADAS antigas
de 3 gavetas à Cr$ 3.000,00 sendo que
as de- 5 gavetas são mais caras.

RUY MAFRA & IRMÃO
R. Aristides Lobo, 134 — Bonde

Estrela e Sta. Alexandrina à porta.

REVISTA DO RÁDIO
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A Rádio Nacional de São Paulo
esiá apresentando, às terças-feiras,
f série escrita por Raimundo Lopes
"Atire a Primeira Pedra' . O hora-
rio é o das 20 horas.

Walter Forster está apresentando,
naRàãlo Nacional de São Paulo o

programa 
"Rádio-Espetaculo , pro-

gramado para às 20 horas.

Paeano Sobrinho continua fazen-
do sucesso com o seu "Paganadas ,
rartaz hilariante que a Nacional pau-
ffsfa apresenta às quintas-feiras, as
21 horas das segundas-feiras.

s *
inesüa Barroso e Uarino G^™

abrilhantam as audições àe ntmos
e Melodias", vrogramaredigtdo por
Júlio Nagib e musicado por Guerra
Peixe.

Lourival Marques está escrevendo
para a Nacional Paulista o prograr
ma "De Conversa em Converta,
qu\ vai ao ar tidas « outntas-f«.
ras, no horário das 2l,áu.

O orograma "Cartaz das Dez" vem
consfguinao um bom índice de au-
diêncfa Programa escrito por Hei-
tor Carillo é transmitido pela Na
cional Paulista, de segunda a sábado-

Diretamente de um cinema da Ca-
pitai todos os domingos a maonal
apresenta o program.a Ronda dos
Bairros", com um punhado de ar
tistas, orquestra e regional.

''N|od\aa,tíacionald0paulSÍarÍ°sStêr-

safe? ^C^Vorstr'co-
mandado por Walter Forster.

Iara Uns e Maria Helena,
duas rádio-atrizes do homoge-
„eo elenco teatral da Emisso-
ra Nacional de Sao Paulo.
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LÉA MARIA — (Rio) — Puxa,

que pedido gozado! Uma capa com
a Emilinha, a Marlene e os jogado-
res Garcia e Castilho... Isso e pro-
messa Lèinha?

INALVA OLIVEIRA — Santa Ca-
tarina) — Perfeito! Héber de Bos-
coli e Yára Salles casaram-se pela
igreja do bispo de Maura. Isso ha
alguns anos, lembra-se?

ARLETE S. DE SOUZA - (São
Francisco do Sul) — Por que nao
fazemos um concurso para a esco-
lha também do artista mais queri-
do do Rio? Uai, e o certame dos Me-
lhores", que fazemos todos os anos.'

IOLANDA RIBEIRO DA SILVA —

(E. do Rio) — Ah, é? Só serve o en-
derêço certo da Emilinha? Como,
se ela — e todos os outros artistas
— não o permitem, por motivos com-
preensíveis?

PAULO FEIJó — (São Paulo) —
Se é mesmo verdade que as irmãs
de Francisco Alves não gostam do
Alfredo Moretti, por causa do João
Dias? Qual, não parece haver moti-
vo...

*

AMÉLIA DOS ANJOS — (São Pau-
l0) _ Quem, a Odete Amaral, irmã
das Batistas? Só se for por parte de
Adão, né?

W

EDWIGES CRUZ — (Rio) — Uma
capa com Emilinha e sua genitora?
Na primeira oportunidade.

*
ÁUREA HELENA — (Belo Hori-

zonte) — Capa com Emilinha e Or-
lando Silva, é? Vamos cuidar do
assunto. E você pede, ainda que
"troquemos" o "diário de Marlene
pelo "álbum de Orlando". Como, se
o de Marlene não existe?

•
JORGE BATISTA — (São Pau-

Io) __ Você, hein? Sai pra Ia...
Credo, cruz! •

MERI RANGEL — (Catanduva) —
Não diga! Então você acha que o
Vicente Celestino é o maior, o
maioral, etc. e tal?! Tá bom.

•
RUI MARCEL — (São Paulo) —

Ora, viva o desabafo. Então você
acha que as moças adoram o Fran-
cisco Carlos só porque êle "e bom-
to, só por isso". Até parece que vo-
cê está com inveja, Rui. Que e que
há? •

MARA MARQUES — (São Paulo)
Pode aguardar a reportagem com o
Alfredo Moretti. Ela virá em breve.

*
MARIA NORMA GOMES — (Rio

Grande do Sul) — Idem, na mesma
data, com o Gilberto Alves.

W\ %^i / <m I vtGt P

TODOS
OS MESES

CANTAI*
NÓS JORNÀLEtRO|

ANTÔNIA FERRARI — (Campi-
nas) _ Se a Isaurinha Garcia é ca-
sada7 Não. Se existe um amor em
seu coração? Parece que sim. No-
me? Teófilo Sá.

*

JOSÉ VENÂNCIO COELHO —
(Minas) — Para ser locutor, antes
de mais nada, é preciso possuir
cultura, pronúncia (pelo menos) de
vários idiomas. Depois: dicção, tim-
bre e volume vocal. Pra terminar:
conseguir um teste numa emissora...
e passar nele, naturalmente.•

NAIDA MARIA — (Rio) — Pu-
xa! Você deseja uma capa com a
Marlene, o Silveira Lima, o Paulo
Gracindo, o Luiz Vieira, o Jonas Gar-
ret, o Manoel Barcellos, o Gilberto
Milfont — e mais uns vinte artistas
— e tudo em dupla, direitinho, pela
ordem. Nossa! Para atendê-la, tere-
mos que reservar todas as capas de
pelo menos um ano!

ÁUREA SOUZA — (São Paulo) —
Qual o tipo que o Francisco Carlos
prefere? Bem, você argumenta que
deseja saber... porque talvez seja
o seu tipo! Se é bonita, talentosa e
culta, deve ser esse o tipo do Chico.
A não ser que êle prefira o tipo
"bugue-ugue", meio louco, da épo-
ca. Será? •

EDNICE PLETTI — (Bauru) —
Quer um conselho? Deixa pra lá
essa história de Marlene e Emilinha,
torcidas, etc. e tal. A "guerra" aca-
ba, em breve, vencida pelo cansaço.
Você verá que estamos com a ra-
zão...

*

ARIAM G. P.: — (Rio) — Você
diz que aquela história "esta na ca-
ra"... Então vamos, depressa, a um
oculista. É o jeito...

*
ANTÔNIO NASCIMENTO — (Rio)

— Idade de Nora Ney? Confiden-
cialmente: ela nos confessou que já
fêz 32 anos. Edições em que ela apa-
rece na REVISTA DO RÁDIO? To-
me nota: 124, 158, 164, 180, 193, 194,
201 e 206.

SUELI — (Vitória) — Ih, essa his-
tória, outra vez? Nossa! Vamos tra-
tar de coisas mais objetivas?

HELOÍSA DE OUVEIRA — (Rio)
 Então você acha que a Marlene

já passou, há muito tempo, dos 28
anos? Será que passou, mesmo?

CELY SILVA — (Rio) — Quais
as edições em que aparecem deta-
lhes sobre o Moreira da Silva? Ei-
Ias: 16, 73 e 95.

REINALDO CASTRO — (Tupã)
— Não diga! Agora é você que está
interessado em casar-se com a Rogé-
ria? Esta secção está virando pre-

REVISTA DO RÁDIO
— 30 —
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tnriai Bem, amigo, 3a que yoce se
mZ "rico bonito e solteiro", o re-
ÍLioé escrever para a iovem ar-

üstaaos cuidados da Rádio Nacio-

nal. Ela é que resolve...

PFTFSTE RODRIGUES — (Rio)
_°Uma reportagem 

«pequenina" de
Te7 (??) páginas com a Oalva de OU-
vAira esposo, filhos, excursões etc
1 tal? Logo que nos chegue material

fotografo da temoorada que ela

realiza pelas Américas, ta?

MARIA CELESTE — CM°> — Sea

é mesmo verdade que a Marlene e

i Emmnha vão gravar en.dupla
um disco de' Carnaval? Bem por
enquanto não há nada a respeito.

•
ANA ROSA — (Sorocaba) —¦ Sa-

ko9 Costamos da Marlene e da He-
Si rama?» Por que criar um con-

ftonto entfe ambas? Não há necess.-

dade, não ha...
*

RENILDO GOMES - (Rio) — Vo-

cê deseja que Confirmemos 
o, tel|

,one„Ü 
unfâgraHsmts>En™met eteE

Sem" a 
"gentel^nào 

pode responder
nadinha,8sabe? Esse assunto e pro*
bido.

EMÍLIA SILVA - <Colina) -

Papagaio! Essa, nao! Aquela per
rapagaiu. queixo. Se
gunta, irmã e ae j herdeira
r^ano^nhaT saSsta^
fâo? Não, de jeito nenhum. Boatos,

nada mais...

INÊS SOUZA - (Tupã) - Você

primeiro.

SUELI MARTA - 
^^- An' Í?- Fa^VCs fique acredi-

Crsa^PorqueVrreatidade
mais absoluta...

ras! que publicaremos em breve.

K^IAdeM01wé1ra~é ffi*~"4
Amélia de Oliveira édl-
em segundas nupcias, com q

co. Ela sairaembmena ,

irvo^^^tlnTorm^es dese-
jadas. Tá?

NIL^o^AM'rtinT é^casadafNão-,SV Dno?va dò Reinaldo Dias Le-
esteve n0iva, ?0„cabaram com o ro-
me, mas os dou acabara

raf^oto^Tcontece que a Dulce

não gosta de máquinas fotográficas.
Coisas, não é?

CONSUELO DE SOUZA - (Mi-
nas) - Uma reportagem coma He-
be Camargo? Quer esperar um boca-
dinho? Ela vai sair na secçao ^
horas", muito brevemente.

ANTÔNIO MOREIRA - (Santos)
- Se a Rogéria pode receber car-
tas por intermédio da REVISTA DO
RADIO' O melhor é você escrever
diretamente à estrelinha, usando o
endereço da Rádio Nacional - pra-
ça Mauá, 7. Tá?

TERESINHA COSTA -.^raíba)
_ Hummm... então você pele ev
nlicacões sobre a maneira de tornai
Emilinha Borba a "Rainha Perpetua
do Rádio" não é? In, será que ha

essaRpos°sibmdade? Deixa as outras
cantoras terem uma vezinha, que
diabo!

mPjrF CRUZ — (Limeira) —

Q°aRaCmaiCsvelha das Batistas?¦ * a

Linda que, apesar disso, ainda e

bem nova, sabia?

f^UÍSIA0 St EotíSS? &
Ifã nT capa°rsfmd É só uma quês-
tãozinha de tempo, ouviu?

SeÂrr0raCd?rED0^°W.
tins é a Léa? Vamos perguntar a eie,

irmã. Será que 6?

MARIA DE ASSIS PEREIRA -

(Volta Redonda) ^ Que pecado, ivi

Se^ta^rIdio tSt^h
F la?VuUThadEamn^u
SoTtÒr^avor1. Já viu, direiU-
nho? E então?

«kss/sk.-.sswü

você acha que o "Borbinha" irmão
gêmeo da Emilinha, parece ter mui-
to mais que os 29 anos da Ramha
do Rádio"? Será que parece, mesmo/

INEZ TEIXEIRA ANTUNES -

(Rio) - Se para entrar no radio, e

preciso possuir o curso g^asial?
Não, irmã. É preciso, isso sim, ter
talento e, pelo menos, um pouco de
cultura, para assimilar as coisas am-
bientes. Diploma, no microfone, e

que não vale. ..

JORGE MALULY — (Botacatu) —

Oba' Então você se apregoa simpa-
tico"e bom partido... para se casar
com a Emilinha!? Taí, quem sabe?
Escreva à Miloca. Se ela aceitar,
não se incomode: teremos imenso
prazer em promover os festejos nup
ciais!

MARA DENIZE - (Araraquara)
- Sabe? Até parece que você am-
da continua não gostando daEm-
linha... Que foi que ela lhe fez,
hein?

JURIL CORRÊA - (Caryobá) -

Quem é a Candinha? Uai, e a. ..
Canmnha! Se você poderá conversar
com os artistas, quando vier ao Rio.
Mas, naturalmente. Procure-os, nas
emissoras. Eles não seriam tao de-
selegantes a ponto de recusarem
uma conversa com um ian, nac
acha?

G PASSOS — l?) — P°de ?guar"
dar amigo, as capas e reportagens
pedidas. Vamos atendê-lo na medida
do possível... e com o devido tem-

po, naturalmente.

ANETE GOUVEIA - (Rio) -

Bem, o boato con+inua, saber

VIRGÍNIA AN'iüNES - W-
Você hein? até parece detetive. Co-
mo é que descobriu? Coi.ta pra nos.
conta!
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LOUÇAS
LUSTRES
CRISTAIS
FAQUEIROS
ENCERADEIRAS
LIQÜIDIFICADORES

Utilidades para o lar
Vendas A VISTA ou

pelo CRÉDITO REGAL

LOJAS

# REGAL

Em frente à ESTAÇÃO
da PENHA

»' i
GRAVADOR

Jllmko-
ES

TEL.: 52-8385
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NÉÉ^ CLARA - MORENA - OCRE |
^^ CINETAN - BRONZEADA I

||V —pRAIATAN - HAVANA ^ 
jI I

WILSON
ÂNGELO
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NOTÍCIAS:
Depois de longo período como diretor

artístico da PRI-3, Francisco Lessa é
agora o seu encarregado dos assun-
tos de publicidade comercial, onde
aliás, se vem saindo louvavelmente.

*

Rogéria voltou a cantar nas Asso-
ciadas, enquanto Lolita Rios não apa-
receu... •

Esta sendo aguardada nesta capital,
nova temporada da cantora-baüarina
Anita Otero, atualmente no Rio Gran-
de do Sul.

*

Fernando Marinho vai a São Paulo
estudar a organização artística e o
funcionamento da TV-Tupi, para diri-
gir\ entre nós, a TV-ltacolomi, a mau-
gurar-se-em fins de junho de 1954.

As Emissoras Associadas adquiri-
ram, no Rio e em São Paulo, trinta
mil cruzeiros de novos discos nacio-
nais e estrangeiros.

Por todo o correr deste mês estará
no ar, na PRC-7, a novela de Felix
Cagnet, "Os que devem nascer", dià-
riamente às 10,30.

Silveira Neto vem escrevendo e on-
entando um novo programa para as
Associadas: "Depoimento", irradiado
às segundas-feiras, às 21,05.

O que há com o Conjunto Regional
da Rádio Inconfidência? Está fraqui-
nho... •

Nora Ney, Jorge Goulart, Emilinha
Borba, Marlene e Nelson Gonçalves
participaram da festa de aniversário
da Rádio Inconfidência.

*
Esteve atuando na PRI-3, a cantora,

Rosita Gonzales.

ASSIM SIM...
* A série de programas das

Emissoras Associadas, com a
assinatura de Ernani Aramuni.
Bem feitos, bem cuidados, origi-
nais e com bastante espírito. Eis
aí um produtor de primeira li-
nha.

CLARA - MORENA - OCRE
CINETAN - BRONZEADA
PRAIATAN - HAVANA

EU SOU ASSIM...
Meu nome de batismo e no rá-

dio é um só: José de Souza Ju-
nior. Nasci no dia 17 de dezem-
bro na cidade de Conselheiro La-
faiete. Sou casado, pai de filhos,
meu esporte predileto é a nata-
cão. Meu tipo de mulher m esta
escolhido, felizmente... Longe
do rádio leciono, minha diversão
predileta é um bom livro e um
bom filme. Se não fosse radialis-
ta, queria ser radialista. Nao te-
nho pratos prediletos. Aprecio-os
bem jeitos. Minha maior virtu-
de é adorar minha família. Meus
defeitos? ((Infinitus est nume-
rus" . Minha côr predileta e o
vermelho. Meu clube? Pois nao:
Guarani Sport Clube. O que mais
admiro no homem é o caráter.
A minha religião e a Católica,
Apostólica, Romana. Quando pos-
so viajar folgadamente, é o que
mais adoro. Sou estúpidamente
supersticioso. A côr de m.inhas
roupas, a maioria, aziã-marinho.
Quando tenho tempo, dou-me ao
luxo de fazer a barba no barbei-
ro, fora disto, não. Quem eu
mais admiro no Rádio e o Anto-
nio Maria. Ingressei no radio,
por volta de 1943, em minha ei-
dade natal. O rádio não perdera
para a televisão. No rádio es-
crevo e anuncio programas. Fa-
ço reportagens externas e sou o
encarregado da publicidade da
emissora nos jornais da cidade.
O velho "batente*'... Sabe qual
a minha maior ambição? Falar
e escrever bem em duas ou três
línguas, além da minha própria.

ASSIM NÃO!
* O elevado número de anún-

cios que a Rádio Itatiaia vem de
colocar em cada intervalo, com
prejuízo para sua programação
e descontentamento de um sem
número de ouvintes.

32 —

ASSALTADA A ASSOCIAÇÃO DOS RADIALISTAS
— Por mais de uma vez, a crônica diária especializada da ei-

dade advertiu a Diretoria da Associação dos Radialistas de Minas
Gerais da necessidade da colocação, em sua sede, de um encarre-
gado da portaria, com o fim — entre outros — de somente permi-
tir o ingresso dos sócios, em suas dependências, isto é — exciusi-
vãmente dos radialistas. As notas publicadas não foram acolhidas e
o resultado é que no dia 7 de setembro passado, em plena luz do
dia, foi assaltada a sede da Associação, havendo o ladrão surra-
piado de uma das gavetas (do Bar), a importância de mil e tan-
tos cruzeiros, além de tentar arrombar a sala da Diretoria, aonde
estava guardada elevada quantia em dinheiro e importantes do-
cumentos.

REVISTA DO RADIO
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ALDAIR PINTO NA PRIMEIRA
I LINHA DOS
I DO RADIO
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Si Aldair Pinto em diversos 5
flagrantes, preparando, una- >
rinando e realizando seus i

fl nrogramas de auditório, com i
91 atrações e brincadeiras para *
\mÈ os ouvintes e espectadores. %
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ANIMADORES
MINEIRO

Aldair Pinto forma, merecida-
mente entre os mais populares
animadores de auditório do ra-
dio brasileiro.

Agora na Rádio Guarani, após
longos anos na Inconfidência,
Aldair Pinto conta com mume-
ras possibilidades para prosse-
guir em sua trajetória bnlhan-
te Na H-6, seus diversos qua-
dros e brincadeiras notáveis vem
conseguindo os aplausos dos
freqüentadores dos auditórios üe
Belo Horizonte e seu programa
«Sábado Alegre", irradiado *s
20 horas, pela Guarani, tem um
desfile movimentado de _ astros
e estrelas da constelação asso-
ciada, prêmios valiosos e muita
animação.

Um fator no prosseguimento
vitorioso de Aldair Pinto, èo
seu trabalho incomum para que
tudo.saia nos devidos lugares a
tempo e momento precisos.
Também êle conta com o apoio
Ia Direção Artística Associada,
aue lhe Põe à disposição seus
memores artistas, músicos e ho-
rários.
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><CASADINH0S" DE CASA... —
No cinema na-
cional os artis-
tas levam as
coisas muito a
sério. Principal-
mente em se
tratando de ro-
mance. Vejam
só quantos galãs
e heroínas {aqui
de casa) pro-

<curam a pretoria, depois de um ro-
%£ee fictício frente "meros:
tlka Soares e Anselmo Duarte, Mar-
{ene ehuiz Delfino Tom Payne e
Eliane Lage, Fernando de Barros e
mriza Prado, etc. Com a mesma
idéia também apaixonados — seria
sugestão dos argumentos cinemato-
Gráficos? — andam Fada Santoro e
fyUFamey, além de DórisMonUvro
e Roberto Batalin, apesar de we os
quatro, despistam inteligentemente o
assunto.

MAS VEM, HEIN?... — Carmem
Miranda declarou ao nosso amigo
Adolfo Cruz, lá em Nova York, que

| ?AÇ& U*A& VISITA HOJE

MESMO A

I 
VpV 

j CBSB
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!%¦ 

V® Av. 28 de Se- I
; Ll^^r^ tembro 403-A ||

I || \| £m frente a light l 
|

i

BORELLI

FILHO

espera chegar ao Rio naipWjJ
tproa-feira . de carnaval. Antes
que' se acredite fortemente nessa
afirmativa, vale recordar que ha dez
ínos 'ia" Miranda diz sempre a
mesma coisa Já o disse, aliás^ ate
ao próprio César Ladeira, um de
seus amigos mais íntimos...

•
A TERCEIRA DIMENSÃO NO

BRASIL — Dentro de um ano, no
máximo, o Rio de Janeiro terá o seu
cinema de terceira dimensão. E o
que se positiva nos meios cinema-
toaráficos. O cinema seria o antigo°Pans\ense" 

(ao lado do Cineac)
que entraria em reformas, urgentes
Iara se fazer o pioneiro do au*«*
no Brasil. Também o sr Luiz Seve-
riano Ribeiro estaria profundamente
interessado na questão, chegando
mesmo a planejar estudos para a
construção de um cinema na Fraca
Saens Veria, luxuoso em toda linha,
já com as instalações adequadas ao
caso, isto é, estereofônicas.

ISSO É NOME OU APELIDO? —
Veiam só alguns "nomes" (os ver-
dadeiros) de populares figuras da
tela- Jane Wyman foi batizada como
Sarah Jane Fulkes; o ídolo da garo-
ta, Roy Rogers, nunca teve esse no-
me, até vir para o cinema — antes
era, apenas, o moço Leonard Slye,
Kathrvn Grayson, que parece nome
verdadeiro, também não, porque o
real é mesmo Zelma Hedrick; e, por
fim, falemos de Ginger Rogers, que
não é ginger nem rogers, mas ape-
nas e quilomètricamente Virgínia

Katherine Mac Matt. Já se vè. ,com
esses nomes de batismo, que eles
nunca fariam sucesso no cinema.
Que o diga o Cylênio Dutra!

•
O "VOVÔ" TARZAN... — Muita

gente não entendeu a razão da mu-
dança do campeonissimo Johnny
Weissmuller para o novato Lex Bar-
ker no papel de Tarzan do cinema.
Mas a razão pode agora ser explica-
da, quando se revela a idade do an-
tigo intérprete do personagem cria-
do do Edgar Rice Burroughs: nada
menos que 47 anos. Quase que John-
ny estava precisando de uma benga-
W Em compensação, o novo herói,
Lex Barker (o atual marido de La-
na Turner), anda começando a vi-
ver a casa dos trinta. (34, exatamen-
te). E não tem aquela barriga enor-
me que atrapalhava o Johnny...

•
NOVO ESTOQUE BRASILEIRO —

Amigos ou inimigos do cinema bra-
sileiro, atenção! As indústrias nacio-
nais vão produzir uma avalanche de
filmes com a gente da casa. Tudo
porque os cinemas estão reclaman-
do novas películas, obrigados pela
lei que os intima a exibir, em cada
oito filmes, um que seja feito aqui.
Animada, a Flama vai reabrir seus
estúdios. Outros estão em organi-
zação. Isso quer dizer que vao apa-
recer novos galãs e heroinas. X*
que Dóris Monteiro, possivelmente,
apareça como rival de Eliana e Fa-
da Santoro, desde que ela é a uni-
ca figura positiva que ainda^ tem
contrato com a mesma "Flama".

I

PÀÍTA JANAX
Qualquer que seja o seu pro*

blema d© crespo: uma onda in-
discreta, uma cabeleira encrespa-
da ou mesmo arrepiada: PASTA
JANAX resolve. A PASTA JANAX
alisa instantaneamente pelo pro-
cesso a frio, que dá aos cabelos
maciez e aspecto natural, jnalte-
rável mesmo com o uso de banhos
de mar

A PASTA JANAX é vendida em
toda parte com instruções deta-
lhadas para o uso, em cada pote,
a Cr$ 35,00. Compre o seu pote de
PASTA JANAX e faça sua aplica-
ção em casa, discretamente

Para uma aplicação por mãos de
profissionais, procure o INSTITUTO
DE BELEZA GUARANY, que é
a casa mais antiga e a única es-
pecializada neste ramo

PESSOAL HABILITADO - MODERNOS APARELHOS — AMBIENTE
COFORTÁVEL

REMESSAS PELO REEMBOLSO POSTAL — Preços
especiais para revendedores PEDIDOS AO

INSTITUTO DE BELEZA GUARANY
AV PASSOS, 116-1.° Andar. Tel. 43-2036

CAIXA POSTAL 2777 — RIO

C0twi
QUEM É LILI? — A Metro está

fazendo uma propaganda misteriosa
em torno de uma "Lüi", que "é ado-
rável" e coisas que tais. Pra "estra-

gar" o segredo: Lüi é a francezinha
Léslie Caron, que vem ai, breve,
num filme que tem esse mesmo no-
me. O galã será Mel Ferrer.

*

DUPLA ATÔMICA Está-se
aguardando, com
muito interesse,
no mundo intei-
ro, a película"Nunca me aban-
dones". -Pela
simples razão de
que, pela primei-
ra vez, estarão
reunidos Clark
Gable e Gene
Tierney. Até aí,

nada de mais. Mas acontece que um
e outro estão solitários, de corações
tristes. E acontece também que o
mesmo Gable, depois de uma cena
de amor com a Gene (que entusias-
mou todos os presentes à filmagem),

icou extasiado. Idem, com a Gene.
A coisa parece que tinha sido levada
a sério... exigindo até a intervenção
do diretor!
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O chefe de eensura já traçou um plano de ação

I ' , li' ¦
I x f; '
i x I

O Chefe do Serviço de Censura e
Diversões Públicas, Dr. Luiz Ale-
xandre Lafayette Stockler, esta co-
Stando de tornar mais efetiva a cen-
fura das novelas, apreciando*!ipe-
lo conjunto e não mais por capitu-
los isolados. ^rt^«no

Mas, se já havia censura porque
tanto barulho? Só pele.fato d e ser
censurada a novela toda de uma
vez? Só. Só por isso. Acontece ape
Tas'que isso - só isso represente
realmente um drama para os nove-
listas.

Quando tem início a ^radiação 
de

uma novela, geralmente só estão
escritos dois ou tres_ capítulos ~-e
a própria história nao esta inteira-
mente formada no cérebro de,pro-
dutor. A medida que e irradiada,

vai êle imaginando o desenvolvi-
mento do enredo, procurando dar
Snfor destaque aos personagens que
tenham despertado mais entusiasmo
nos ouvintes. Além disso, a produ-
Cão de novelas é paga por capítulos.
Ora para enviar à Censura uma no-
vela completa,'o novelista tem que
imaginar o assunto todo de uma
^z que escrever, seguidamente,
30 ou 40 capítulos que so seriam
irradiados e pagos no decorrer de
2 a 4 meses - e não poderia orien-
tar a história de.acôrdo com a prefe-
rência dos ouvintes. Dai a ceieu
ma - e daí, também, o interesse da
REVISTA DO RADIO em ouvir o
Dr. Luiz Alexandre Lafí^ette Sto-
ckler.

O Chefe do Serviço de Censura
recebeu a reportagem muito gentil-
mente — e esclareceu:

_ Não houve ainda nenhuma_re-

v«%ter^dntsp|^s
do rádio serão cercados de todas as
atenções e facilidades.

Feito o esclarecimento, o Dr.
Stokler prosseguiu:

__ O rádio nos merece toda consi-
deração e respeito. Se estamos pro-
curlndo fazer a indispensável cen-
suía - (que visa exclusivamente o
aspecto moral) - sobre o trabalho
integral, é para atender ao texto do
regulamento.

- Mas a censura feita até aqui,
por capítulos, não atendia as fina-
lidades da fiscalização?

__ Apenas em parte E se manti-
vemos o sistema, até hoje, foi para
Star o trabalho dos novelistas.

E depois de uma pausa:
— É preciso notar que não preten-

demos fiscalizar apenas o texto, ls-
to seria inútil, desnecessário — pois
nenhum novelista usa pornografias
Sm suas novelas. Nosso trabalho vi-

Amaral Gurgel, Roberto Men-
des e Raimundo Lopes: três no-
velistas que não concordam
com a vontade da censura.
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"... Não pretendemos

fiscalizar apenas o tex-
to. Isto seria inútil e
mesmo desnecessário".
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sa principalmente ao assunto de ca-
da história e seu desenvolvimento —
aspectos que só podem ser inteira-
mente observados pela leitura do
trabalho todo.

E têm sido notadas tendências
condenáveis, nas novelas?

Apenas uma: a exploração sis-
temática e, algumas vezes, ate mes-
nuaglorificaião do adultério. Ven-

Estes são os homens
que decidirão das
novelas que o públi-
co poderá ouvir.

SfiSüiÜK.&:Vy^*<? v
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SííOí'»:*,

£Sí&Ky(ü-Xv»:<

cida essa tendência, pouco poderia
ser criticado, sob o ponto de vista
moral, nas novelas de radio.

Restava-nos ouvir alguns dos pnn-
cipais novelistas do nosso radio.. Ro-
berto Mendes, foi o primeiro a falar

_- A medida é uma condenação a
maioria dos produtores de^ novelas
forçando-os a abandonar o gênero
seriado. A inspiração dos escritores
derádio é rebelde, só funcionando
a contento pouco antes da realização
de cada capítulo. Além disso, o nu-
mero de episódios e a permanenm
de cada personagem variam de açor-
do com diversos fatores, nos quais

se incluem os interesses dos artistas
das emissoras e dos P^P™* £*E?
cinadores. Por isso apelo, particular
mente para o Sr. Chefe da Censura,
fita de não adotá-la, pois que acar-
retará grandes preiuizosao rádio,
aos seus produtores e até mesmo
aos ouvintes. ,nrantp

Raymundo Lopes, que ^urantemuito tempo pertenceu à Globo, es
tá agora na Mayrink Veiga - e seu
acervo, em 12 anos de trabalho, m-
duY quase 100 novelas! Estas foram
suas palavras: , . __

__ A medida, a meu ver, e impra-
ticável — e poderia acarretar ate
mesmo conflitos jurídicos. Meu con-
trato, por exemplo, determina que
eu devo entregar cada capitulo 48
horas antes de sua irradiação. Ura
como a PRA-9 poderia exigir que eu
entregasse a novela inteira — se nr-
mou um contrato comigo em termos
diversos? ,. ¦ .

Vejamos, porém, o que disse o
Ghiaroni, da Nacional:

_ O novelista já enfrenta proble-
mas enormes: tem que satisfazer o
público e, simultaneamente, a si
mesmo, isto é, tem que fazer um
trabalho tão bom quanto possível e
4b mesmo tempo accessivel a qual-
quer público. A censura total seria
um novo problema - e dos mais
graves. Contudo, creio que os bons
novelistas continuarão tentando ia-
zer boas novelas, a despeito dos mui-
tos fatores contrários, inclusive a

- censura. , r
Restava a palavra de Amaral Gur-

gel "o melhor novelista de 19bz .
-1 Se nos for exigido esse novo sa-

crifício, estou certo de que todos o
venceremos. Mas, no regime de pro-
dução em massa, em que vivemos--
a entrega de uma novela completa
representará a paralisação dos nos-
sos vencimentos, pelo menos por um
mês... Um mês de fome, portanto,
é o preço dessa modificação...
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NOTAS
SOLTAS

MB
O locutor Afrânio Rodrigues já escolheu s^as

músicas para o Carnaval. Uma de as e
de Sebastião Gomes e J?1^^0"^5, por sinal."Não deixarei de beber Bom samba p
Afrânio retoma assim ao ^dlSo ^ÍUilo da música
estréia no Carnaval P?.^;°X^ o exclusi-
é "mera coincidência", asseverou nob
vo da Odeon.

A Copacabana contratou EsterzinHa de Souza, cantora do rá,

dio paulista.
Aparecerá brevemente umj LP^ com -úsicas da parceria^Custó

dio Mesquita-Evaldo_ Rui. A ançadoia sei a
nambucano dos irmãos Rosemblit.

ns\An VnlPnca irmã da Ester de Abreu, foi tavi-
Aquela mo», Gfd^J.fZlpara seu lançamento, sendo que uma

bém vara o disco. A Sinter ^epara ^u * Gn^a apresenta em
das Melodias será "Uma casa pot «9 reaq tcGMa P^

^ treltTentl, tnTZ bcíafcoSs do cancioneiro porto,*..
aparecidas ultimamente.

FORA DA AGULHA
Saiu uma nota nesta revista em ou-

tro local dizendo que um senhor Luiz

Íe França havia feito umas confusões.

Como era natural, o compositor Luiz

de França (Caixa Postal Zero zero

Pra que é que bobo quer dinheiro \
etc ) ficou sendo "afinado" pelos co-
was e amigos. E então nos solicitou

esclarecesse, aqui. que o outro nao é

ele Apenas os nomes são iguais. Mas

a verdade é que aqueles que conhe-

cem o nosso Luiz de França sabem

muito bem que o citado so pode mes-

mo ser um homônimo.
*

Também o Milton de Oliveira este-

ve dizendo que aquela nota sobre a
-colocação" de vinte musicas da du-

Dia Haroldo Lôbo-Milton deu um bo-

cado de atrapalhação. Os cantores fi-

caram apavorados, disseram que era

muita música, que as melhores esta-

vam.com fulano e por ai adiante.
Em vista do que, vamos fazer a co.-

sa pela metade.

-7-j
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VAMOS CANTAR
Esta é a letra de "Se você nao

tem amor" recente novidade de
Carlos Galhardo. Chamamos _a
atenção do leitor para a edição
deste mês da revista "Vamos

Cantar"., com um punhado de
outros sucessos.

Se você não tem, amor,
Não procure não...

Amor é muito bom,
Mas maltrata o coração.

Amor, se é amor de verdade
Somente um é que tem...
Que chora que sente saudade,
Penando, sofrendo pelo seu bem,
O outro parte, esquece, vai embora..
Nem sabe o mal que êle faz.

Se você não tem amor,
Não procure não...

n rnrnnvfll' Roberto Paiva (2 discos),
Gravarão na Sínter, para o Carnaval, bote Qscarito, Fio-

Jamelão, Garotos da Lua Carlos Augusto ™„ 
fnho. ,vete Gar-

ra Matos (que pertencia a Todamenau, um discQ cada

SS 
DC0omoe^eBv^RobLeno^":Ve^1Cde suas atuações a„ter10res

em 
•carnavaisf 

passados, £oi o melhor aquinhoado.

r° serrz\rá%invrZ%iitiiTe xrJ^Z: li
fztoZ ^^^Botos^qut^:t^^^
Í%tXáoTem%Tolb^o°ut SoX delação e vendas.

A novata Roberta, ^rT^VnZ^Jot Contfnet
Kbt ^^^f^T^T^é que foi ia" e "Pas-

sado, presente e futuro .

Os cronistas fonográficos Paulo Medeiros eJJr
berto Rego fazem-se "casquinhas" sobre assuntos
multais em suas respectivas colunas, na «Última

Hora'"! "Diário Carioca". O primeiro por exem-
pio acaba de desmentir a notícia dada pelo se-

gunáo de que estaria organizando uma excursão
da cantora Ângela Maria ao Rio Grande do Sul.
Diz que não tem nada com isso.

má

O compositor Luiz Antônio tem um samba no mesmo estilo de
"Lata dá?ua" e "Sapato de pobre". Marlene será, sem duvida, a in-

térprete.
O'colunista Clemente Neto, em «Manchete", reclama contra o

fatodenZsedara Vadico, autor de muitas das melodms quede-
Iam fama a Noel Rosa, o lugar qne ele merece fduquee 

o no*
In não se colocar o nome desse compositor ao lado do de jyoet, no
mesmo nível Num LP, saído há pouco, existe apenas a "displicen-

Te Micâçto: parecia com Vadico?". Estamos inteiramente de açor-
do com Clemente.

a Ptimieta Mocambo vai lançar um LP com músicas do cronis-
tacomn^sitor Fernando Lobo. Os intérpretes escolhidos foram a no-
wtaCaSoin Déa Alberto Miranda e o conjunto vocal daquela fa-
brica.

Para desbancar "Jambalaya", até agora muito vendida, será lan-
cada em versão brasileira, a nova «coqueluch? americana, intitulada
W Mamou" O ritmo é excelente e a música devera fazer car-
reira.

Outro sucesso americano já programado para este mês, em ver-
<=Sn brasileira é "Johnny", número que, bem aproveitado, ira sur-
nreendlr A gravação Copitol. de Les Paul e Mary Ford o delicio-

M Melodi i ffcil, com letra singela, dirigida ao grande publico.

DEMISSÃO E
DINHEIRO

Estivemos um dia destes com o can-
tor Edson Lopes. O exclusivo da Odeon
voltou satisfeito com o êxito artisti-
co, mas disse que dinheiro, que e
bom, neca. Só pro gasto mesmo.

A compositora e pianista Lina Pesce
está estudando propostas para se
apresentar em audições radiofônicas.
Lina Pesce talvez venha a fazer um
LP, executando, ao piano, seus cho-
rinhos e valsas mais famosos.

*
O compositor Peterpan pediu de-

missão do quadro de sócios da União
Brasileira de Compositores. O pedido
foi aceito e êle recebeu oitenta mil
cruzeiros pelas cotas de que dispunha
naquela sociedade. Peterpan, que
pertencia à atual diretoria, é agora
livre atirador.
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OS CAMPEÕES
DA POPULARIDADE

X.o __ LUZES DA RIBALTA, de
Charles Chaplin, versão
de João de Barro e Antô-
nio Almeida, com Jorge
Goulart — (Continental)

2 o ._ BEIJA, BEIJA, melodia
do folclore hebraico, ver-
são de Caribe da Rocha,
com Ivon Cury — (Víctor)

30 __ JAMBALAYA, de Hank
Williams, com Canhoto e
seu conjunto regional —
(Víctor)

4.0 _ RECORDANDO 0 LÍBA-
NO, de P. Santos e A.
Amorim, com Manuel Ma-
cedo — (Sínter)

CÃO, CÃO, MANI PICÃO,
com Waldir Calmon e El
Cubanito (Copacabana)

pflEWiH
FRASES QUASE
HISTÓRICAS

DEPOIMENTO DE

ELADIR PORTO

"A MGM, depois de "matar' im-

((

placàvelmente Billy Eskstine,.obn-
ga-o a cantar "quadradinho —
(Sílvio Túlio Cardoso)

A gravação de Vicente Celestino
de "Uei, Paisano" deixará a de Ni-
cola Paone no chinelo. Porque en-
quanto o italiano apita como uma
locomotiva, o brasileiro tem ura api-
to de fábrica". — (Vinícius de Mo-
rais)

"Quem está positivamente de "ca-

ra pra lua" é o sr. Tito Climenti .
(Paulo Medeiros).

'fvX-XxVflBB '•^flxSJ^x-lvI-X.-. X-XvX^x^-lifiSvX*'',^

SEU PRIMEIRO DISCO
Lenita Bruno, cujo último disco

apareceu na Sínter, há tempos, es-
treou na antiga Colúmbia, depois de
vencer um concurso na Radio Lluoe
do Brasil, promovido para a escolha
de uma cantora para a Orquestra de
Chiquinho, e apresentado por César
de Alencar.

As músicas escolhidas foram Ma-
ria Elena", numa versão de Jair
Amorim (que também estreou como
autor) e "Confesso", samba de Au-
gusto Mesquita. As orquestrações
foram de autoria de Carioca, que
participou da gravação como trom-
bonista. NOTÍCIAS

AINDA ABRIREI
UMA FLOR

Eladir Porto, alta, morena e
simpática, está agora gravando
com regularidade. Como se sa-
be ela esteve durantte longo
período na Argentina, divulgan-
do nossa música, e apenas nes-
tes últimos tempos retomou o
contato com as grav3*0™^1™;-
ligente e cuidadosa, Eladir falou-
nos sobre discos. E disse:

— Cheguei à conclusão de que
o essencial não é gravar todos os
meses e sim saber quando gra-
var. Meu próximo disco, por
exemplo, será feito depois de
ter estudado prós e contras a
respeito das melodias a ele des-
tinadtís. Poderia ter aparecido
com várias gravações. Mas sem-
pre achei que isso não resolve o
problema. O que interessa é a
apresentação de um disco que
perdure, que seja "rodado sem-
pre nas emissoras. Tenho por
isso a convicção de que um dia
"abrirei a flor3' que desejo. Gos-
taria de encerrar minha carreira
gravando um grande sucesso

Eladir Porto deverá OT^J^SMa/M tHn^anos^rò-
versão do velho tango de ^^^^a 0 repertório de Fran-

Ernesto Bonino, cantor italianc> que se tornou 
perito 

doj»-

nXe.no1 t%^\^Tco&^ ^ Z país da rumba,

rádio e televisão.

A orquestra de Severino Araújo aparecera brevemente, na Con-

tinental, com seu primeiro LP.

Anuncie o pro^o,U^Ta^on^do'^TuZX
»%ZZ%éZVT& SW« o caraeteriZa.

SÍLVIO CONTINUARA
Sílvio Caldas, que anunciou

renunciar ao rádio e até mesmo
ao disco, continuará compondo.
Autor de várias melodias, Silvio
não deixa, na intimidade, o ve-
lho e amigo violão. O cabocli-
nho confessou:

— Deixar de cantar, depende
de mim. Deixar de pensar em
música, depende de Deus.

Estamos sinceramente^ agrade-
cidos à gentileza da Columbiado
Brasil, enviando-nos, por inter-
médio do compositor Haroldo Ei-

Zsseu diretor de divulgação,
um belo presente, gesto que mm-

to nos sensibilizou.

A Continental informa que seus discos mais vendidos ultima-

mente são: rt„«.i„~+>
l.o __ «Luzes da Ribalta", com Jorge Goulart,

2 o __ «Bar da Noite", com Nora Ney
30 __ «Telefonando", com Chiquinho e sua orquestra
ao __ «Perdido de amor", com Dick Farney;
5;0 _ -Mesa de Bar", com Linda Rodrigues.

m
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AS DUAS PRIMAS
A história de hoje é extraída de um enredo de Amaral Gurgel,

da série "Que o céu me Condene", que a Rádio Nacional apresenta
todos os sábados. Como sempre, trata-se de uma condensação de
SANDRA.

ÊLE

Sou um romancista. Numa
fazenda localizada no Interior,
pertencente a amigos meus, fui
repousar em minhas férias, con-
cedidas por mim mesmo. Ali,
perto do céu e longe da cidade,
conheci Nanette e Maria Alice,
primas que mais pareciam ir-
mãs, tal o afeto que as unia.

FLOR SELVAGEM

Nanette, linda, era a mais ado-
rável selvagem que se poderia
imaginar. Nascida e criada no
campo, sadia e encantadora, não
conhecia tabus. Maria Alice, in-
versamente, era fina e romântica,
sempre ralhando com Nanette,
não só por sua excessiva desen-
voltura como por seu pouco tra-
to, não se embelezando.

E o herói da história continua
narrando.

Passeávamos sempre juntos.
Eu, Nanette e Maria Alice. En-
quanto a primeira galgava os
morros e até as árvores, Maria
Alice sentava-se à sombra de
frondosas árvores, lendo ou
bordando, e eu anotava coisas
em meu bloco de trabalho.

O PASSEIO FATÍDICO

Vamos dar uma volta no
rio, na canoa? E Nanette se en-
tusiasmava com a perspectiva do
passeio.

Nanette é louca pela água.
Até parece uma patinha.

•
íamos os três sob um sol

magnífico. Eu remava e as duas
primas palestravam comigo. A
certa altura, Nanette resolveu
pôr-se de pé na frágil embarca-
ção. Você está louca, Nanette?
Não faça isto. Cuidado, o barco
assim pode virar. Você se arris-
ca assim porque sabe nadar...
Eu, não sei nadar, absolutamen-
te'

Nanette desandou a rir, como
se achasse uma graça infinita na
afirmação de Maria Alice. Eu re-
mava, divertido com as palavras
da garota. Nisto, Nanette, per-
dendo o equilíbrio, caiu dentro
do rio, gritando, apavorada. A
frágil embarcação virou e todos
nós começamos a lutar contra a
correnteza. Na queda Nanette
feriu-se na cabeça que sangrava,
enquanto se debatia. Lembrei-me
das palavras de Maria Alice.

Nanette sabe nadar. Eu
não!

Tratei de salvar Maria Alice,
pois o ferimento de Nanette era
superficial. Ela sabia nadar e
Maria Alice poderia morrer afo-
gada. Quando nos pusemos a sal-
vo — eu e Maria Alice — não vi-
mos mais a outra. Mais tarde re-
colhemos o cadáver da infeliz Na-
nette.

CASAMENTO

A dor foi tremenda. Minha

consciência estava tranqüila.
Não podendo salvar as duas a um
só tempo, tinha socorrido Maria
Alice, que não sabia nadar.

Quando voltei para o Rio, ini-
ciei continuada correspondência
com Maria Alice. E, ao retornar
à fazenda, amava-a. Casamo-nos
meses depois.

Certo dia recebemos um amigo
da família de minha esposa. En-
quanto Maria Alice estava afasta-
da de nós, esse velho amigo fa-
lou nas duas primas, lamentando
a sorte de Nanette. E, em meio
da conversa, referiu-se aos ba-
nhos nos rio que tomavam jun-
tos. E êle afirmava: ,

Enquanto eu e Maria Alice
nadávamos muito, Nanette fica-
va nas margens, tomando sol.
Maria Alice era exímia nadadora
e Nanette não sabia nadar!

CONFISSÃO

Quando a visita saiu de casa,
convidei minha esposa para dar-
mos uma volta de carro. Passan-
do sobre uma ponte, fiz minha
mulher descer do carro. E, sem
que ela esperasse, atirei-a ná-
gua. Maria Alice, com o baque,
submergiu. Mas pouco depois na-
dava vigorosamente para as mar-
gens. Fui ao seu encontro, em-
brulhei-a em meu paletó. Levei-a
para caSa.

Maria Alice, você me men-
tiu, no dia em que Nanette se
afogou. Deixou que sua prima
se afogasse, pois afirmou antes
que ela era grande nadadora.

Perdoa-me. Eu te amava e
Nanette também. Gostavas muito
dela e temi que ela me vencesse
em teu coração. Assim, deixei-a
morrer.

Assassina! Vou procurar
meu advogado. Iniciarei, ama-
nhã mesmo, a ação de desquite,
Maria Alice.

CASTIGO

Quando voltei com o advogado,
encontrei Maria Alice morta.
Praticara o suicídio, com um tó-
xico. Se agi mal, desmascarando
minha mulher e querendo sepa-
rar-me dela judicialmente, e lhe
provocou a morte, QUE O CÉU
ME CONDENE:

í

% PETRÓLEO OU QUINA PETRÓLEO
*jJ0J 5J Sn #ii h 1,i'#71 PRODUTOS RECOMENDADOS PELOS ^

%°à$A MAIORES CIENTISTAS, PARA COMBATER A '$Mg
,W°^^1 CASPA E QUEDA DOS CABELOS, AO ' Ê^BM

.•!»»» ^ ..»* CM
PERF. SOBERANA LTDA.-R. DOS AHDRADAS.102-RIO
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HENRIQUE

CAMPOS
íflft FvraR EM8MÍ

IVAN, O TRANSFORMISTA que
Walter Pinto trouxe de Paris foi aci-
dentado em um dos elevadores de cena
tio Teatro Recreio. Ao chegar ao
Pronto Socorro o artista movimentou
todos os funcionários que foram até
a sala de curativos para conhecê-lo.

EVA E SEUS ARTISTAS depois da
excursão que realizaram em Minas es-
trearam com sucesso no Teatro San-
tana, de São Paulo. .

O TEATRO MADUREIRA vem, de
há muito, esgotando suas lotações com
um processo novo de publicidade, ado-
tado pela Empresa Zaquia Jorge.

•
WALTER PINTO vai levar sua

Companhia de Revista para o Teatro
Odeon, de São Paulo, onde apresenta-
rá a revista "É Fogo na Jaca".

•
TRINTA E DOIS ANOS depois de

ter trabalhado no Teatro João Caeta-
no, o ator Jayme Costa voltou àquela
casa de espetáculos para atuar na re-
vista "Bomba da Paz". O teatro cha-
mava-se São Pedro e Jayme era o
barítono da opereta "Brutalidade".

*
SEGUIRAM PARA LISBOA os ele-

mentos da Companhia Alda Garrido
que em Portugal vão realizar uma
longa temporada com peças brasilei-
ras, iniciando com "Dona Xepa".

EUGÊNIA LEVY que se havia dedi-
cado ao Rádio voltou ao palco como
contratada da Companhia Dulcina e
Odilon.

•
FERNANDO PAMPLONA é o cenó-

grafo da Companhia Marlene-Luiz Del-
fino que estreou no Teatro Rival.s—

MILTON RIBEIRO, o^-Capitão Gal-
dino do filme "O Cangaceiro" agradou
na revista "Uma Pulga na Camisola"
estreado no Teatro Carlos Gomes.

PALMERIM SILVA esteve com sua
Companhia de Comédias no Teatro Co-
lombo, de São Paulo, onde apresentou
comédias e "vandevilles".

•
MARION, a atriz loura que substi-

tuiu Mara Rúbia na Companhia Wal-
ter Pinto, está atuando na Televisão.

•
EXCURSIONOU pelo Estado de Ma-

to Grosso a Companhia João Rios que
conta entre seus integrantes com San-
dra Gaby, Nurigê Bittencourt, Branca
Mauá e Zuleika Sampaio.

*
VENCEU A PROv^A de Tiro ao Vôo"Federação Paranaense" o produtor

teatral Walter Pinto que se sagrou o
melhor "júnior" durante a disputa do
Campeonato Brasileiro do dispendioso
esporte. •

ÂNGELO LAZARY, o mais antigo
dos nossos cenógrafos, tem cenários
deslumbrantes em "É Fogo na Jaca"
e na "Bomba da Páz".

*
PROCÓPIO FERREIRA já está no

Rio de volta das suas excursões pelos
Estados do Brasil.•

A ESTRÉIA da Companhia Rodolfo
Mayer no Teatro Dulcina dar-se-á com
uma tradução do nosso confrade Brí-
cio de Abreu.

*
NANCY WANDERLEY foi recebida

òtimamente pelo público da Cinelândia
pelas suas atuações no elenco de Sil-
veira Sampaio, no Teatro Serrador.

600 MIL CRUZEIROS anuais e mais
30 mil cruzeiros por filme que venha
a ser produzido com sua participa-
ção é o quando ganha o astro Oscarito
na Atlântida Cinematográfica. Isto
quer dizer que Oscarito percebe o or-
denado de 50 mil cruzeiros mensais,
esteja ou não trabalhando.

*
NICETTE BRUNO firmou-se defini-

tivamente, como atriz-empresária com
seus espetáculos no Teatrinho íntimo
de São Paulo. Na estréia a garota
loira levou a São Paulo a Crítica Ca-
rioca. •

RAUL SOARES, corpo e alma da
"Casa do Ator", de São Paulo, veio
ao Rio para tratar da extração de
uma loteria que será lançada em fa-
vor dos artistas paulistas afastados
dos palcos e asilados por aquela enti-
dade de classe. •

BIBI FERREIRA declara que tão
cedo não pensará em organizar qual-
quer Companhia. A atriz de todos os
gêneros ficará dirigindo, apenas, a
parte declamada do Teatro Municipal,
função para a qual foi nomeada re-
centemente.

•
CARMEM MACHADO, hoje casada

com um médico, não pretende voltar
ao teatro, não obstante continuar re-
cebendo propostas de vantajosos con-
tratos.

EUNICE COLBERT, estrela portu-
guêsa que veio para o Brasil com Ire-
ne Izidro, acaba de inaugurar uma,
boate onde só se cantam fados. Vir-
gínia de Noronha é uma das atrações
do novo centro de diversões noturnas.'
João Vilaret às vezes também se apre-
senta na boate Colbert.

ESPERA-SE que o "ponto" Mário
Ulles faça grande sucesso com seu
livro que conta a vida de astros e es-
trêlas do nosso teatro, do presente e
do passado. Acredita-se até que o au-
tor venha levar grandes surras por
se meter com o que não deve.

LÚCIO COURA, empresário teatral
de Pernambuco, enviou a Walter Pin-
to uma proposta para que este levas-
se até Recife sua Revista "É Fogo na
Jaca". O empresário carioca respon-
deu em carta aérea que tal proposta
só interessaria no caso de haver sub-
venções que cobrissem as despesas de
transportes e outras, de vez que só
sua folha de pagamento sobe a ele-
vada soma de novecentos mil cruzei-
ros mensais. Além disso, Walter só
vem atuando nas praças do Rio e São
Paulo.

MIGUEL ORICO informa de Portu-
gal que é um dos autores da revis-
ta "Agora é que são elas", que está
em cena no Teatro Avenida. Diz ain-
da o nosso amigo que é também o se-
cretário e administrador da companhia
cujo coreógrafo é Charles Mourão, que
veio ao Brasil contratado pela Emprê-
sa Luiz Galvão.

*
GEYSA BôSCOLI é o novo pre-

sidente da Associação Brasileira de
Empresários Teatrais. Geysa é tam-
bém autor, jornalista, funcionário pú-
blico, advogado e proprietário do Tea-
trinho Jardel.

CR$ 3.000,00
Compramos várias máquinas de costura, pagamos até

Cr$ 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 Estácio de Sá, 165/A — Telefone: 28-7547.

PARA OS CABELOS BRANCOS

TINTURA FLEURY
19 tonalidades

e como complemento indispensável

LÁPIS CAPILAR FLEURY
prêto — 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.
$1 À Tenda em toda a parte.

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

RIO DE JANEIRO
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RIO GRANDE DO SUL
TÚLIO AMARAL

A Rádio Palmeira, de Palmeira dasMissões, está apresentando programasde auditório com Sérgio Felix. Há diasouvimos "Gurilândia", onde surgem
artistas mirins, numa interessante se-leção de valores. Depois, "Festa naroça", com motivos regionais, também
animado por Sérgio Felix. Sintoniza-
mos, igualmente "Festivais Cirei",
com o concurso de Luzia Felix; "Ca-
sa de caboclo", programa sertanejo,
a cargo da dupla caipira "Grudêncio eClaudina" (Sérgio e Luzia), e "Bate-
papo ao meio dia", onde se entrevis-
tam figuras de destaque. Por causa
desse programa Sérgio quase foi agre-
dido pelo delegado de Polícia local.
Como vimos, a Rádio Palmeira e seus
ouvintes lucraram com a aquisição de
Sérgio Felix, ex-integrante da TV Pau-
lista e das "associadas" de Pôrto-Ale-
Ore.

Voltaram a atuar na Farroupilha oscantores Sílvio Luiz e Ivan Castro.
Este último trocou a Rádio Gaúcha pe-fa PRH-2.

Deixou o elenco "associado" o rádio-
ator Amâncio Silva Filho, que vinha
atuando em diversos programas hu-
morísticos de auditório e nas novelas
da H-2. Amândio irá para São Paulo,
a fim de ingressar na TV Paulista.

*
Rubens Alcântara está vivendo umdos personagens de "Um retrato de

mulher". Sempre Julgamos, pelos seus
programas na "Hora da Ave Maria"
que êle não encarnaria um persona-
gem com tão parcos sentimentos co-mo "João Luiz".

"O Grande Teatro Farroupilha"
apresentou outro original de 2aira de
Albuquerque Petry, "Mana Clotilde",
com o concurso de Ernani Behs, llza
Silveira, Cláudia Martins e outros.

íradTltI

ALAGOAS
LIMA FILHO

Alvarenga e Ranchinho estão sendo
esperados para uma série de apresen-
tações no palco-auditório da ZYO-4.

A Rádio Difusora de Alagoas está
em entendimentos com os produtoresRaimundo Lopes e Fernando Silveira
para a apresentação das novelas de
ambos.

•
Na emissora local, José Presado lan-

çou o programa "Rua das novidades",
que movimenta músicos, cantores e
comediantes daquela estação.

*
A 2YO-4 festejou mais um aniver-

sário de fundação, realizando uma se-
mana de festas, de 14 a 19 do mês de
setembro.

CASAMENTO
Relizou-se no dia 17 de setem-

bro, na Capela do Ginásio e Es-
cola Normal Nossa Senhora das
Graças, em Patos de Minas, o en-
lace matrimonial de Edson Nu-
nes, do elenco da Rádio Clube de
Patos, com a srta. Glorinha Al-
ves Porto. Gratos pelo convite.

's++++*++++++*++++++*++++++++++++>+^^ i*>^»^^<#>^#^'

RAINHA DO RÁDIO
CAPINZALENSE

Recebemos e agradecemos o
convite que nos enviaram os di-
retores da ZYT21, Rádio Sulina,
de Capinzal, em Santa Catarina,
para o baile de coroação da pri-
meira Rainha do Rádio Capinza-
lense, srta. Eulézia Brambilla, rea-
lizado no dia 19 de setembro, nos
salões do Clube Esportivo Fio-
resta, naquela cidade.

PARAÍBA
MÁRIO TEIXEIRA

Todos os dias, às 23 horas, a Rádio
Tabajara vem apresentando o progra-ma "Ritmos de boates", em grava-
ções.

Linduarte Noronha deixou a di-
reção artística da 1-4 para comandar
e orientar os novos elementos do de-
partamento de rádio-teatro do mesmo
prefixo.

*
No último concurso para melhor can-

tor instituído pelo jornalzinho "Car-
roussel", em colaboração com o pro-
grama "Carroussel de diversões", Jo-
ta Monteiro, cantor da "Hora da sau-
dade", conquistou o primeiro lugar
com 11.448 votos, com a diferença de
7.500 sufrágios sobre o segundo colo-
cado que foi o cantor Rui de Assis.

*
Cilaio Ribeiro, depois de ter inte-

grado, durante vários anos, elencos
teatrais em nossa cidade, trocou o pai-
co pelo microfone, ingressando na X-2,
onde atua como rádio-ator e ventrílo-
quo.

Mais uma vez visitou Recife a dupla Alvarenga e Ran-chinho, exibindo-se ao microfone da Rádio Jornal do Co-mércio.
^1 e^LW I ^ »^ V V ,^m V/ .^ W *^e\e±^-*^êeeeeeeeeeeeem

A Rádio Clube de P«-rnambuco, através do seu Depar-tamento Esportivo, lançou o concurso "Gol de abertura"
que está encontrando boa recepção entre os sintonizado^res e torcedores dos clubes pernambucanos.

*

o 2 PeJa terceira vez, num curto prazo, o locutor baianoBrfm Filho pediu rescisão do seu contrato à Rádio Taman-daré. Atendido pelos dirigentes da K-20, Brim seguiu pa-ra a capital bandeirante, tendo passado pelo Rio de Ja-neiro, onde se avistou com velhos amigos.
*

O produtor Heronides Silva da Rádio Jornal doComercio, estuda presentemente, o lançamento de três dosseus programas: "Guarda esse nome". "Confusões emdo-re-mi e "Coisas da vida".
•

Gilberto Alves realizou nova temporada ao microfoneda Rádio Tamandaré.
•

Seguiu para a Rádio Borborema, de Campina Grande,a fim de tomar parte nos festejos da "Festa da mocida-de", o cantor Gilvan Chaves.
Glauco Bandeira, do elenco de rádio-teatro da Taman-daré, está desempenhando um dos principais papéis de "Alu-

cinação", história seriada de Otávio Augusto Vampré,
lançada recentemente pela K-20.•

A fim de coligir material para escrever uma série de
palestras sobre o Brasil para a BBC, encontra-se no Re-cife o escritor e locutor britânico Julian Duguid. Seus tra-balhos deverão ser irradiados no princípio do próximoano pela estação londrina.

•
Mais dois cartazes internacionais na Rádio Jornal do

Comércio: o "Trio Cuba" e a rumbeira Nancy Montez.

O produtor Heronides Silva, da Rádio Jornal doAfirma-se que Paulo Leblon, organizador da RádioTamandaré, passará dois tpp^s no Recife, devendo em-
prestar sua colaboração à K-20.

Regressando inesperadamente, Luiz Maranhão Filhodeclarou aue. no Rio, recebeu alguns convites para dei-xar a radiofonia pernambucana. Declarou Maranhão querecebeu propostas da Rádio Nacional do Rio, da TV deSão Paulo e da companhia cinematográfica Maristela.
Mas o contrato de dois anos que êle assinou com a Ta-mandaré dificultou tudo...

•"Seja parceiro de Nelson Ferreira" é o mais recentelançamento da Rádio Tamandaré. Grande tem sido o nu-mero de poetas que procuram o Palácio do Rádio às quin-tas-feiras.
*

Jackson do Pandeiro realizou uma temporada na Rá-dio Difusora de Limoeiro, fazendo sua estréia no proara-ma "Noturno do Capibaribe".
*

Moldado no mesmo plano de apresentação do "Balan-
ça, mas nao cai", vem agradando o programa de Alber-to Lopes, "Transatlântico de luxo", que reúne a equipe decomediantes da Rádio Jornal do Comércio.

A Rádio Difusora de Caruaru, pela passagem do seuaniversário, levou a efeito um grande programa de fes-tejos que contou com a participação de grandes cartazesdo rádio nordestino, destacando-se a apresentação de Van-
Ja Orico e Déo.

*
Anuncia-se que Carmélia Alves, Ângela Maria e Nel-son Gonçalves foram convidados a realizar novas tem-poradas no rádio pernambucano.

"Parada musical", apreciado programa da RádioJornal do Comércio, está sendo produzido agora por JoelPontes.
*

A Rádio Clube de Pernambuco deu a nota destacadanas comemorações do "Dia da Pátria", fazendo comple-ta cobertura dos festejos realizados no dia 7 de setembroem Recife.

i



•r *, > Z J53!m

FLAGRANTES DO RADIO
"¦?¦•¦:•; 

;x ; 
-ví ¦-¦;•¦ --¦ ... ,:. ¦. • . ... .....  ... t;;,....,„. ...

'¦•':>

iJM,

CAYMMI E MODAS NA TV — Dorival Caym-
mi vem atuando, com o brilho de sempre, no
programa "Daysi na TV", iniciativa, que lançou
um concurso de modas entre as expectadoras.
Para a vencedora, há um prêmio de 5.000 cruzei-
ros. Na gravura, uma cena com Caymmi.

BRIGA ENTRE ILKA E ANSELMO — Notí-
cias de São Paulo afirmam que Anselmo Duarte
e Ilka Soares brigaram, dias atrás, diante dos
próprios amigos. Por isso, eles estariam até mes-
mo pensando em divórcio. A propósito, informa-
remos, breve, em reportagem detalhada.
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O FADO EM GRANDE GALA — Aí estão
Manoel Monteiro, o maior cantor de fados nas
Américas, e Maria Clara — que o Brasil está
aplaudindo como intérprete grandiosa da músi-
ca portuguesa. O flagrante teve lugar em São
Paulo, numa bonita e expressiva festa do fado.

INIMIGOS? NUNCA! — Espalhou-se um
boato de que Francisco Carlos e Orlando Silva
não trocavam palavras. Que um e outro se de-
gladiavam por interesses artísticos. Numa festa
em casa de Manoel Barcellos, os dois se abraça-
ram. E o boato morreu completamente.
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//DSSCK-JOCKEY":

- 0 OUVINTE
PREFERE BONS
DISCOS A
MUITOS
PROGRAMAS...

J. Pereira (José Ramos Pereira)
é um dos programadores de discos
mais conhecidos de São Paulo. Na
imprensa e no rádio, vem êle reali-
zando há tempos um interessante
trabalho da especialização, agindo
com honestidade e imparcialidade
em suas informações e comentários.
Autoridade na matéria, J. Pereira
não poderia faltar nesta série de
entrevistas, versando assunto do nos-
so microfone. Em conversa relâmpa-
go, disse-nos êle:

t — Se a audição radiofônica se des-
tina ao público, a obrigação do pro-
gramador, sobretudo do de discos, é
não pautar a organização dela pelo
seu gosto pessoal. É claro que se
isso fizer, só será ouvido, por quem
tiver gosto musical igual ao seu.
Suas programações assim terão um
número limitadíssimo de ouvintes.
O que é mau para uma estação de
rádio, pois a base de quase todas
elas são os programas de discos. É
por isso que nas audições que orga-
nizamos para as Associadas de São
Paulo — Tupi e Difusora — espe-
cialmente em "Feira de Discos" e"Cine-Discos", que possuem cocien-
te de ouvintes, modéstia à parte,
apreciável, procuramos colocar os
discos que o público mais aprecia,
os quais, muitas vezes, não são do
nosso gosto pessoal. A regra é ve-
lhíssima, porém o que se observa é
que nem todos os programadores —
(mesmo os de audição montadas) —
procuram manter essa comunicação

SSOPflLÍLO MUITO
BEM!
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J. PEREIRA

com os ouvintes que. afinal, não são
exigentes, como se diz".

Quanto aos programas "Disck-
Jockey"? — indagamos.

O publico de São Paulo —
(continuou o nosso entrevistado) —
não o aceita nos moldes que os ame-
ricanos fazem, interrompendo as
gravações em determinados trechos
para realçar este ou aquele defeito
ou qualidade. Espírito crítico por
natureza, o paulista quer êle próprio
ser o crítico. Assim, bastam algu-
mas palavras antes da transmissão
do disco, apontando este ou aquele
ponto, e o resto é por conta do pró-
prio ouvinte. Neste particular, tem
sido feliz, como nós. em programas
do gênero, Dênis Brean com seu
aplaudido "Disco com Notas"' que
produz para a Record.

Mais alguma coisa?
Sim. Temos notado que o públi-

co detesta o elogio fácil e encomen-
dado. Muitas vezes, uma crítica mais
séria desperta maior interesse do
público para o disco, podendo até
torná-lo um sucesso. O público pre-
fere mil vezes um programa de dis-
cos selecionados com critério e gôs-
to do que grandes programas mon-
tados, complicados e que nem sem-
pre despertam o mínimo de interês-
se dos ouvintes. O exemplo, conclui
J. Pereira, está em algumas emis-
soras cie São Paulo e do Rio. cris-
madas de "toca-discos", mas que, no
entanto, nas pesquisas das organi-
zações especializadas, estão por cima
em matéria de audiência.

GERENTES
Importante empresa radiofônica precisa de gerentes pa-

ra emissoras do interior. Só aceitamos pessoas que já
tenham prestado serviços neste setor e que possam apre-
sentar referências de seu trabalho.

Cartas ao sr. AMAURY VIEIRA — Caixa Postal, 8087
— São Paulo — Capital.

As instalações e aparelhagens
da TV Record, canal 7, deixará
qaulquer visitante boquiaberto,
levando-o a exclamar que "sò-
mente vos Estados Unidos exis-
tira coisa igual". Na verdade, a
obra realizada por Paulo de Car-
valho é grandiosa e tudo ali foi
feito para mostrar que o brasi-
leiro, quando quer, também cons-
trai algo que transcende os limi-
tes do comum. Não exageramos,
e quem duvidar vá ao Colonial
ver de perto o que é a TV Re-
cord, pois, se assim o fizer, ga-
rantimos que se unirá ao coro de
aplausos que surgem de todos os
lados ao majestoso empreendi-
mento das Emissoras Unidas. A
TV Record é motim de orgulho
para todos os brasileiros.

UM CARTAZ
ONDE NASCEU?
Pastos Bons {Estado do Ma-
ranhão)
DIA E MÊS?
18 de setembro
ALTURA?
1 metro e 54 centímetros
PESO?
49 quilos
NÚMERO DO CALÇADO?
34
SOLTEIRA?
Sim
GOSTA DE FAZER VISITAS?

'SUA 
MELHOR DIVERSÃO?

Cinema
PRATICA ESPORTES?
Não
É RELIGIOSA?
Sim.
SFÃJ PRATO FAVORITO?
Rizoto de camarão
É SUPERSTICIOSA
Sim
SUA VIRTUDE?
Ser correta no trabalho
SEU DEFEITO?
O egoísmo
GOSTA DE VIAJAR?
Adoro
SUA CÔR PREDILETA?
Côr de rosa
SEU TIPO DE HOMEM?
Moreno, olhos castanhos e
com bigodinho
O QUE MAIS ADMIRA NO
HOMEM?
A sinceridade
QUANDO VEIO PARA O RÃ-
DIO?
l.° de março de 51
POR QUE?
Por gostar
QUAIS OS CANTORES DE
SUA PREDILEÇÃO?
Hebe Camargo
ONDE TRABALHA?
Rádio Nacional Paulista
SEU NOME. AFINAL?
Lurdes Rocha.

I
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— VICENTE LEOPORACE, ANTÔNIO J0-
SÉ e ARMANDO ROSAS — Tatfos per-
tendem ao elenco da Record

— ISAURINHA GARCIA, PAULO DE
CARVALHO e ARACY DE ALMEIDA
— durante um almoço de que partici-
pou a crônica radiofônica.

— ARTISTAS DA RADIO PIRATININGA:
L'dia Sabele, Tân*a Lemos (rádio-atri-
zes), Iracema Padilha (cantora) e Te-
rezinha, a "gauchinha do acordeon".

— WALDEMAR CIGLIONI — cartaz da
Rádio São Paulo.

— IVANI RIBEIRO — novelista da Ban-
rfpirantps

— LEONOR NAVARRO — Valor do rá-
dio-teatro da Rádio São Paulo

— MÁRCIA REAL — rádio-atriz da Te-
levisão e emissoras associadas.

— LÍVIO DEL MARÉ e CARLOS LOM-
p/*i?r>T — Cnntnres da P^ratininffa

— PIRILO JÚNIOR — Locutor da B-6.
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Joãoao Diias Ainda na Frente!
ACENTUA-SE CADA VEZ MAIS O DUELO ENTRE
O HERDEIRO MUSICAL DE FRANCISCO ALVES E
O RÀDIO-ATOR DA RÁDIO SÃO PAULO — A RE-
LAÇÀO DOS 20 CONCORRENTES MAIS VOTADOS

^wy^MÍA^MM»

Estamos quase ao fim do sen-
sacional concurso onde o públi-
co paulista está apontando
"Qual o Artista mais Querido"
daquele grande Estado. Conti-
nuam acelerados os trabalhos de
contagem dos votos e na próxi-
ma semana apresentaremos a
penúltima apuração. Na sema-
na seguinte a aclamação do
vencedor e as demais colocações.

Prossegue a disputa, empol-
gante, entre os dois grandes no-
mes de São Paulo, o cantor João
Dias e o rádio-ator Waldemar
Ciglione, não havendo mais dú-
vida de que um dos dois rece-
berá o diploma de Artista mais
Querido de São Paulo. Continua
chegando à nossa redação gran-
de quantidade de votos, não só
para os dois primeiros coloca-
dos, como também para outros
nomes do rádio paulista.

Passamos a apresentar abaixo

a relação dos vinte artistas mais
votados até o momento em que
encerrávamos os trabalhos da
presente edição.

l.° João Dias
2.° Waldemar Ciglione .
3.° Nélio Pinheiro 
4.° Isaurinha Garcia ..
5.° Blota Júnior
6.° Alfredo Moretti
7.° M. Genari Filho
8.° Hebe Camargo
9.° Walter Foster

10.° Lia Aguiar
11.° Manoel Nóbrega ...
12.° Leny Eversong
13.° J. Silvestre
14.° Inezita Barroso
15.° Randal Juliano
16.° Sarita Campos
17.° Mazaroppi 
18.° Odair Marsano
19.° Armando Duval
20.° Homero Marques ...
e outros menos votados.

12.590
11.380
5.184
4.920
4.494
3.690
3.484
3.320
3.118
1.704
1.211
1.183

728
451
374
194
148
113
54
37
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CASOS & COISAS
Cachita Oni tem suas manias,

pois quase não usa pintura e de-
testa esmalte nas unhas. Não fu-
ma, não bebe e, quando garota,
apareceram vários cabelos bran-
cos em sua cabeça, os quais ago-
ra aumentaram um bocado. Tal
fato lhe faz aparentar mais ida-
de do que realmente tem, pois
Cachita é moça. Pêssego é sua
fruta predileta e Nossa Senhora
de Fátima a santa de sua devo-
çâo.

Júlio Atlas fala correntemente
inglês, francês e árabe. É um
grande imitador de sírios, che-
gando a desempenhar persona-
gens desse tipo, na Rádio May-
rink Veiga.

A
Márcia Real não bebe, mas em

compensação fuma um maço de
cigarros por dia. Gosta de dan-
çar, de goiabada, e é alérgica à
seda no pescoço. Não crê em
assombração e não tem medo de
viajar de avião.

Certo locutor da Rádio Cultu-
ra cometeu uma "gaffe" ao atuar
num programa feminino. Sua
parte era a leitura de textos co-
merciais, mas o rapaz foi
além: lendo a frase destina-
da à colega, disse mais ou
menos o seguinte: "Minhas ami-
guinhas, vocês não devem usar
roupas pesadas nestes dias de
calor. Façam como eu que, tra-
go "lingerie". ..

Como galã de televisão, Fran-
cisco Negrão decora quatro a
cinco textos de peças diferentes
por semana e é capaz de repetir
a façanha mais vezes, pois possui
excelente memória. Seu ideal é
aparecer num filme, contrace-
nando com uma grande atriz.
Gosta de mulher morena e espor-
tiva, mas há ocasiões em que
prefere também as loiras e rui-
vas. Tem vontade de estudar
advocacia, mas diz que não há
tempo.

VÁRIAS
NOTÍCIAS

A Rádio São Paulo voltou aos seus
estúdios na avenida Angélica, re-
construídos e ampliados após o in-
cêndio ali ocorrido.

*
Lenira Velasco apresenta na

Excélsior "O mundo em suas mãos",
compreendendo cada audição um
país ou região com suas músicas re-
gionais, costumes, usos curiosos e
informações gerais.

O soprano Tercina Seracene, das
Associadas, foi convidado por Car-
los Ramirez para com êle realizar
uma excursão à Argentina.

*
Na Record, Dênis Brean e Randal

Juliano têm, agora, todos os domin-
gos, às 18 horas, o "Baile de Suces-
sos". •

Nilcéa Roger e Romeu Fernandes,
da Rádio Piratininga, vão gravar pa-
ra a Sínter. •

A Multifilmes contratou a carica-
ta Maria Vidal para aparecer ao la-
do de Procópio Ferreira no filme
"A Sogra", a ser rodado brevemen-
te.

9 #####»»##»######^»» w

TELEVISÃO NA GAROA
César Ladeira e Renata Fronzi es-

tão aparecendo em programas da TV
Paulista, canal 5. Dizem que o casal
de artistas pretende continuar, por lon-
go tempo, viajando todas as semanas
do Rio e sempre trazendo um convi-
dado como atração.

*
Na Televisão do Sumaré, Cassiano

Gabus Mendes vem apresentando a te-
le-novela, em capítulos, intitulada "48
horas com Bibinha". No elenco figu-
ram: a garota .Sônia Maria Dorse,
Márcia Real, Dionísio Azevedo, José
Parisi e outros.

Hélio Ansaldo foi escolhido para lo-
cutor esportivo da TV Record. ótima
aquisição, pois êle tem brilhado na
Panamericana.

*
Ao completar seu 3.° aniversário,

ocorrido a 20 do corrente, a TV do
Sumaré apresentou um programa es-
pecial, que foi muito apreciado pelos
telespectadores.

•
Gilberto Martins, diretor artístico da

TV Paulista, promete ainda este mês
grandes novidades no setor de progra-
mas do canal 5.

*Na televisão do oumaré, Madalena
Nicol voltou a apresentar bons espeta-
culos teatrais.
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Vicente de Paula Netto em con-
versa com o cantor Orlando
Dias: ambos da Piratininga.

A VIDA
COMEÇA AOS 40

Vicente de Paula Netto é um
dinâmo na programação da Radio
Piratininga de São Paulo embo-
ra com mais de 40 anos. Como
produtor, manda ao ar, diária-
S, 2* quadrinhos «. 1 

Jjrog*ma, montados. Como wtérprete,
suai atuações são sempre optou-
didas. E frisa sorridente nao
importa a barba °™n™>ní™l
boina antiquada. O que resol
ve no duro - é o barbeiro, mais
tarde, e a manicure...

E tem razão: 40 anos atniaj
tudo flor, na vida. t aquela pu-
jança que tem na produção, tao
agradável; è aquele waor que
^npresta à interpretação, sempre
do agrado de seus milhares de
ouvintes.

*#««#»#»»»**

Aos quarenta, êle é assim

SÃO PRULO! Acredite se quiser
NOTICIÁRIO

Realizou-se na capital paulista o
1 o Congresso Nacional de Diretores
de Rádio, que contou com a Presen-
ca de numerosos representantes das
rádio eSoras do Brasil.. Foram
ventilados e debatidos vários pro-
Wemas ligados à classe «nclusive o
planejamento do Código de Radio,
fendo este estatuto considerado de
magna importância para o desen-
volvimento da radiofonia em nosso
país. A iniciativa do congresso par-
tiu da Associação das Emissoras do
Estado de São Paulo.

•
A Record abriu mão do contrato

de Orlando Silva, ^zendonames-
ma hora o cantor Carlos Galhardo
%Se já fêz sua estréia no novo pre-
fixo.

A «Caravana da Alegria" da Tupi
^em sendo transmitida, dianamen-
te do palco do cine Oásis.

Está em temporada, na Rádio Pi-
ratininça, o conjunto -Anjos do
Inferno".

* Walter Stuart andou caçando era ™.^j£%%£

negéticas.
• * cecy Amarüis apareceu com seu noivo no baile da Rainha

do Rádio Paulista. Quando será o casório?

* Apesar de possuir sangue de espanhola, Lolita Rodrigues

„ão tem nem um pingo de ciúme do mando.
>„M+++++++++~*******" •• + **** +

Bob Nelson comprou uma bonita
casa bem perto do Aeroporto de
Congonhas O prédio está alugado,
masgaSiantam que em 54 o vaquei-
ro do rádio fixará residência em Sao
Paulo, indo morar no seu palacete.

Bonita, concorrida e animada a
"Festa dos Programas", que o
ABETERBE ofereceu a crônica ra-
diofônica, representada pela ......
ACRESP. Houve desfile de artistas
da cata, coquetel, baile na sede da
ABETERBE, tendo aderido e presti-
gado a festa todos os diretores da
Bandeirantes.

Isaura Garcia, Rainha do Rádio
Paulista, regressou de sua excursão

f++*0000+++f 
+ 0 +++*+*

ACONSELHAMOS ISTES PROGRAMAS
«RONDA DOS SÉCULOS" - (Bandeirantes) - Terça-

feira — às 20,30
'•NOSSA CIDADE" - (Excélsior) - Quinta-feira, as

20,30 horas
«RUA DO SOSSEGO" - (Tupi) - Diariamente, as 22,00
«A FORÇA DAS PALAVRAS" - (Record) - Sábado -

às 20,00 _., ,
«FEIRA DE DISCOS" - (Difusora) - Diariamente -

às 13,30. ,

ao Norte do País, com tempo sufi-
ciente de participar, como grande
atração, do programa inaugural da
TV Record.

•
Mais um noivado no Sumaré: a

cantora Laura Ribeiro com o violo-
nista Mário Consenza.

•
Na Bandeirantes, Ivani Ribeiro

apresenta a novela "Ê proibido so-
nhar", tomando por tema musical a
melodia de igual nome de Silvio
Mazzuca, com versos da própria
Ivani.

X
O barítono Carlos Ramirez è no-

va atração internacional das emts-
soras do Sumaré.

•
Dirceu Matos tem agora empresa

de publicidade, mas continua bri-
lhando na Tupi com sua bela voz
de barítono.

Gessy Fonseca planeja uma via-
gem aos Estados Unidos. Para tan-
to, vem estudando inglês com rara
disposição.

X
Agrada bastante o programa de

Fernando Lobo "Este Mundo É uma
Bola", na Record, às segundas-feiras,
às 21,30. O êxito da audição cabe
também a Blota Júnior, como ani-
mador de primeira categoria.

-..¦;.;,-
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Ronda das
Emissoras
NACIONAL:

A PRE-8 está agora apresentando de
segunda a sábado, das 10,15 às 10,30,
um novo programa, denominado "Ci-
nelândia Matinal", com Adolfo Cruz.

TUPI:
A PRG-3 renovou os contratos de

Lourdes Mayer, Luiza Nazaré, Amélia
Simone, Bianca Delmar e Jayme Fi-
lho, todos rádio-atores.

TAMOIO:
A PRB-7 contratou os rádio-atores

Altanir, Ferreira, Noeli Mendes e Elza
Martins, oue pertenciam à Rádio
Clube do Brasil.

ELDORADO:
Segundo balanço publicado no Diá-

rio Oficial, a Rádio Eldorado, no ano
de 1953, deu um prejuízo de CrS ....
3.923.433.90. Mas a emissora já está
em fase do lucro, segundo informa.

JORNAL DO BRASIL:
Está em negociações para contra-

tar Geraldo Luiz e sua equipe de Tur-
fe, que atua na Continental.

CONTINENTAL:
Dificuldades de última hora impedi-

rama conclusão das negociações com
Teófilo de Vasconcellos e sua equipe
de turfe, mas dentro de um mês tuio
estará solucionado e eles estarão na
PRD-8.

CLUBE DO BRASIL:
A nomeação de Gagliano Netto para

sup°rinfpnden*e Ha ^ádio não foi apro-
vada pela Assembléia dos acionistas
e tudo voltou à "ituacão anterior, con-
tinuando a estação paralisada.

GUANABARA:
Os nrogramas "Lendas Maravilhosas

e "Teatro Policial", irradiados às
quartas-feiras, às 13.30. e quin+as-f™-ras, às 23.00 es^ão sendo reorisados
às cmmtas, às 18,30 e sextas-feiras,
às 18.45.

MAYRINK:
O diretor artístico Armando Louzada

entrou em férias e vai extrair o me-
nisco.

VOLTA À NACIONAL
Segundo suas próprias decla-

rações, José Vasconcellos está
em negociações para voltar à
Rádio Nacional. O artista, que
ultimamente atuava na Rádio
Clube, é um elemento procioso
para o elenco de comediantes de
qualquer emissora e na Nacio-
nal terá novamente ao seu lado
Haroldo Barbosa, produtor da
grande maioria dos seus bons
programas.

'

VARIAS
Os artistas de rádio-teatro da Na-

cional mandaram rezar missa de ação
de graças pelo restabelecimento da
colega Ábigail Maia. A cerimônia teve
lugar no dia 29 de setembro, às 9.30,
na Igreja de N. S. de Lampadoza,
na Avenida Passos.

•
Isis de Oliveira entrou em férias a

11 de setembro e só voltará no dia 3
de outubro. Olga Nobre é quem a está
substituindo no papel de "Madalena",
na novela do mesmo nome. Quandovoltar, Isis será a heroína da novela"A Gloriosa Traição'X

*
Apesar da crise de energia elétrica

a Nacional não está mais paralisando
suas irradiações. É que a direção
comprou um gerador para fornecer
energia ao transmissor de ondas mé-
dias. Entretanto a estação de onrlas
curtas é obrigada a sair do ar duran-
te o tempo de cortes de circuito. Por
estes dias. porém, deverá ser inau-
gurado c novo transmissor Telefunken
de 50 kílrwats e não haverá mais para-lísaçào alguma.

A pianista Carolina
nezes foi operada do
vesícula.

Cardoso de Me-
apêndice e da

O locutor Francisco Imperial ingres-
sou no elenco de rádio-teatro da Na-
cional, enquanto que Fernando Jac-
quês. que trabalhava do Departamen-
to de Divulgação, está no Departamen-
to de Jornais Falados, como redator
e locutor.

Foi inaugurada, com
festivo a ZYW-20. Rádio
Aracaju, no Estado de

*
A Tupi está lançando uma nova

tora: Cláudia Morena, que, ao
de Carmem Déa e Paulo Mollin,
ma a nova geração de cantores
emissora associada.

um programa
Liberdade, de
Sergipe.

can-
lado
for-

da

AQUI, _
«líWAf

Mário Provenzano vem-se dedi-
cando com afinco aos problemas
da TV. Agora mesmo êle criou
a sala de projeção da TV onde,
quem quiser, pode assistir aos
programas projetados num recep-
tor com tela de 30 polegadas.

Hortência Santos, antiga estrê-
Ia do teatro, c a nova aquisição

DOENTE
RODOLFO MAYER

Rodolfo Mayer, que acaba de
regressar de uma longa viagem
ao norte do país, onde represen-
tou a peça "As mãos de Eurídi-
ce", logo ao chegar teve que fi-
car afastado do microfone ai-
guns dias, pois foi atacado de
gripe infecciosa, que o prendeu
ao leito. Já agora está comple-
tamente restabelecido.

da TV. Hortência trabalhou mui-
tos anos ao lado de Procópio Fer-
reira e de Restier Júnior.

•
Bonie Walter, a loura atriz da

TV, é também estenógrafa da Câ-
mara. Ela recebeu convite para
atuar no Teatro de Revista, mas
prefere ingressar na comédia.

*
Depois do concurso que con-

sagrov Sônia Ketter como Miss
Objetiva, vem. agora a televisão
de inscrever cnmo sua candidata
Ester, moça simpática, mas qnc
é um tipo bem diferente daquele
de radiosa beleza que Sônia pos-
suía.

•
Ademar Case é o maior corre-

tor da televisão carioca. Cie é
um nome no moio rndiofônico e
açrediin que a televisão está pa-
ra o rádio como cinema mudo pa-
ra o falado!

*
Cáspary. o criador, para a FAB,

da frase: "Suba mais alto, ingres-
sando na Aeronáutica", tem ou-
tra que está fazendo sucesso no
meio: "Depois da televisão, rá-
dio é negócio pra cego"!

*
Bibi Ferreira estreou na televi-

são, fazendo um movimentado
programa, aos domingos, no an-
tigo horário dos filmes de longa
metragem, (20,40).

v
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ARY BARROSO NAO QUER
SABER DE FUTEBOL!

Ary Barroso, depois da volta do México, vai concretizar uma
idéia sua de muito tempo: deixará o futebol. Isto é, deixará de
transmitir as partidas de futebol pela televisão, como fazia até
há pouco. Esta alteração é devida ao fato de que a Tupi concor-
dou em dar a Ary maiores e melhores oportunidades na progra-
mação musical da emissora. Com isto vão lucrar os ouvintes, pois
Ary Barroso planeja apresentar uma série de novos programas e
reeditar alguns dos seus grandes cartazes de sucesso.

DESPEJADA
A RÁDIO
CLUBE!

Agrava-se a cada momento a
situação da Rádio Clube do Bra-
sil, desde que teve seu canal cas-
sado pelo Governo. Há pouco os
jornais noticiavam que estava
para ser proclamada a falência
da estação a qualquer momento,
pois a emissora tem uma série
de compromissos a resolver,
principalmente com seus empre-
gados, aos quais ainda não pa-
gou. Agora a firma proprietária
do Edifício Cineac, onde a Rá-
dio Clube ocupa o terceiro e
quarto andares, entrou em juízo
com uma ação de despejo contra
a emissora, por não terem sido
pagos os aiiisru^is desde novem-
bro do ano passado.
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Aíoíszo Si£?;a Araújo saiu da May-
rink e está na TV-Tupi. Agora êle
vai assinar contrato com a PRG-3.
Os entendimentos com a direção das
associadas parecem caminhar bem
e Aloisio deverá mesmo reaparecer
na emissora em que lançou a "Cadei-
ra de Barbeiro". ô
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A Rádio atriz Jacira Gomes, da
Nacional, vai a Cuba. dentro de pou-
cos dias. Aproveitando suas férias,
ficará dois meses em Havana, atnan-
do na estação de televisão "La CMQ",
onde já esteve há poucos anos em
temporada anterior.

FATALIDADE
Osioaldo Elias tem sido vítima

de uma série de fatalidades. Há
pouco tempo faleceu seu irmão
e agora, no dia quatro de setem-
bro, morreu em Campinas sua
progenitora. Por este motivo foi
adiado "sine-die" o casamento de
Oswaldo Elias, que estava mar-
cado para este mês.

Dora Lopes Assaltada!

QUEBROU A
PERNA!

Wahyta Brasil foi vítima de la-
mentável acidente. Escorregando
no assoalho de sua residência,
sofreu uma queda e o resultado
foi a fratura em uma perna. En-
quanto isto sua mãe, Vitória
Brasil, atriz da Tamoio, deixou o
rádio por motivo de enfermidade.

\

Mal regressou do México e
logro Dora Lones foi vítima da
onda de tarados que infesta o
Rio. A cantora deixava a resi-
dênc*a de seus tios, na rua Cha-
ves Pinheiro, na tarde de 11 des-
se mês, quando um jovem de
apenas 17 anos, passou a perse-
guí-la. Num instante, ela era
abordada pelo rapaz, nue nro-
curou dominá-la. Ágil, Dora
reagiu à altura, não tanto aue a
impedisse de recebe^ uma bofe-
tada. Gritando por socorro, a
artista ganhou o auxílio de mo-
radores do local, inclusive seus
parentes, que acabaram por do-
minar o assaltante, levando-o à
polícia. Ali, entre lágrimas, o
moço pediu clemência. Condoi-
da, apesar de tudo, da sorte do
impetuoso admirador, Dora Lo-
pes pediu que o soltassem, não
antes de uns conselhos de pru-
dência e etiqueta social. A po-

lícia atendeu ao pedido da es-
trêla e o assaltante não sofreu
maiores punições.

SER*?
Em um dos seus recentes

artigos, no "Diário da Noite",
o sr. Fernando A. Bandeira
de Melo, (filho do senador
Assis Chateaubriand), insis-
tindo na campanha contra a
Rádio Nacional, assim se re-
feriu à PRE-8:"É a emissora que leva ao
ar os melhores programas —
todos sabem e os ouvintes
sentem".

É o caso de se perguntar,
muito a propósito: há since-
ridade nisso?!
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CAPA
Faz um ano que Francisco Alves

morreu. Nossa capa, na edição pre-sente, é a homenagem ao cantor e
um pouco de lenitivo para a sau-
dade dos fans.

0 CASO NORA NEY
Na semana vindoura terão os

nossos leitores uma reportagem
fotográfica Vsôbre o depoimento
em Juízo da cantora Nora Ney
a propósito de seu desquite.
Uma outra reportagem em que
Bill Farr conta o fim de seu noi-
vado com Mary Gonçalves, e ain-
da quatro páginas sobre a his-
tória da Rádio Tupi. Muitas fo-
tografias, muitas entrevistas,
curiosidades, etc. em nosso pró-
ximo número.

OS DEBATES NA TELEVISÃO

Evidentemente, já o temos dito aqui, a Televisão Tupi tem nos
chamados programas de debates, um ponto alto de agrado. São
ali discutidos problemas de interesse, quase sempre com gente que
os sabe discutir. Há, porém, um senão a corrigir em todos esses
programas da TV que agora Mário Provenzano dirige — e quanto
mais cedo vier a correção, melhor. Estamos nos referindo ao "an-
damento" dessas audições. Começam elas sempre em clima calmo,
com a apresentação dos presentes, a explicação do assunto em
pauta, a fala dos primeiros e os apartes naturais. Vai assim o
programa até dois terços do seu todo. Quando, porém, Arnaldo No-
gueira (geralmente o condutor, e muito bom) dá de olhos com o
relógio e vê que faltam 10, ou menos minutos para o fim, o "an-
damento" se acelera de tal modo que o programa passa a parecer
um fim de conversa agitado, nervoso, em que todos têm de falar
muito depressa, aos empurrões do simpático Arnaldo Nogueira,
como se a polícia estivesse para chegar ali e prender todo mun-
do... Essa é a impressão nítida que os telespectadores têm. Mui-
tas vezes começa a se ouvir um fundo musical que logo se identi-
fica: é a advertência do operador. E haja o Arnaldo Nogueira a
tocar no tímpano, a levantar a mão para cortar a fala de alguém,
e de repente surgem as despedidas, aos solavancos, tudo muito rá-
pido e entram logo a música forte e o anúncio! Pronto! Final, que
alívio! Mas, um alívio lá para os que controlam os horários da Te-
levisão. Para nós, de fora, não. Vai-se o programa e ficamos nós
os espectadores com ares de sem jeito, em completa insatisfação.

AINDA 0 TAL CONGRESSO c***********1**

O cronista radiofônico Roberto Ruiz tem dado um rela-
to fiel, em "O Radical", do que foi o chamado Congresso, em
São Paulo, que alguns donos de emissoras ali realizaram. E
a opinião insuspeita do cronista (que lá esteve) vem confir-
mar o ponto de vista já por nós expandido, qual seja o de
que o referido Congresso de Rádio nada de prático poderá
ter conseguido. Há uma frase do jornalista que é um primor
de condensação de crítica. Disse êle: "Foi um fim de sema-
na em que se misturaram leis, almoços e corridas de cavalos,
num estranho coquetel". Isso, trocado em outras conside-
rações, por quem lá esteve, dará uma idéia do valor do tal
Congresso. Mas temos ainda, outra delícia colhida pelo cro-
nista de "O Radical", e logo anotada. Quando maior era a
discussão sobre o desejado Código do Rádio, um diretor de
emissora da capital, assim se explanou, referindo-se às emis-
soras do Interior: "Fazer um Código com os donos dessas pe-
rerecas é o mesmo que elaborar um código de trânsito com
a participação dos ciclistas". Depois disso, é claro que pouco
mais se terá de falar sobre o chamado Congresso do Rádio.
Mas, detalhes há, ainda, que vão quase ao pitoresco. Temos
a exemplo, a determinação prévia do sr. Assis Chateaubriand
de que o sr. Víctor Costa não deveria em hipótese alguma
participar pessoalmente da grande reunião. E, logo após,
outra ordem para que também não fosse expedido convite à
Associação Brasileira de Rádio. E muito menos foi ouvido o
Sindicato dos Radialistas, nem a Imprensa, nem tampouco
educadores ou juizes, nem mais ninguém enfim, a não ser os
donos das emissoras. Terá valor pois, esse Congresso?
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Você, que vai se casar e, conseqüente-
monte, montar casa, procure decorá-la
de maneira a fazer dela um "lar".

Pensando nisso as lojas DRAGO ideali-
/aram moveis que, aliando a qualidade
ao bom gosto, têm ainda a vantagem de
corresponder sempre as possibilidades
econômicas de cada um Por exemplo:
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® Para a sala de jantar. Oste comunlo rus-
tico, solido e distinto, que completa as im
maravilhas a decoração scral e esta, pe!"
hh preço, bem dentro cio sen orçamento.

Somente CrS 530,00 por mês

* Para o seu quarto de dormir e vesti",
esta mobília, também rústica, baratissima" e
muito linda. São seus pecas de esmerada
acabamento, que dão ao ambiente aquel i
aparência acolhedora, que tanto agrada

Apenas CiS 690,00 por mês

m Antes de mobiliar sua casa lembre-se das Lojas Drago1
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RUA 7 PE SrTüvrTO. 154 • FONE 43-8704

RUA 7 DE SETEM&CO, ?09 FONE 23-3430

AV PPINCESA I1ABEL 7; FONE 37.1533
-UA DO CATETE, 141 ¦ FONE '2Í-'-

\ÇA SAENS PENA, 65 - FONE 48 167?

S,Ã O PAULO
ru.A CON3 CPISPINIANO, 44 FONE 35-4896
AV EANGEl. PESTANA, 2'Í48 . fONE 35-4896
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'ACAPULCO'
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