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Comece, agora.

a revigorante

com a açao medicinal
do Leite de Colônia
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Dlà ria m.rute,
atues de deita r-se
lane o rosto cota
bastante água.
São o rn.ru<pie.
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4#* Em seguidu, após agitar o vidro,
embeba um pouco de algodão com
lede de Voloníu e passe-o no
rosto bem molhado, em movimen
tos rimtlarrs de boi.ro para cima

A beleza tem muitos segredos . c caprichosa como a própria mulher.

Há um segredo, por exemplo, para que você tenha uma peie mais sadia,

livre das manchas, sardas e espinhas. Sua cútis precisa de u'a massagem

diária . , . precisa da revigorante "massagem de beleza" com a ação medi-

cinal do Leite de Colônia ' ísse novo tratamento, que revitaliza os

tecidos e as células cansadas tara nascer, em sua pele. um novo

fascínio. E você, ao invés de ocultar sua beleza com o "maquillage"

exagerado, rerá o encanto natural que todos admiram1 1: lembre-se

quanto mais cedo você usar o Leite de Colônia, melhor para
você - - . mais depressa a beleza surgirá em sua cutis '

INSISTA COM
m é M.
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#foi ta
é preparado prlo médico D* Arthu> Studart
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Virgínia e o dono do seu co-
racao: Sérgio, com quem vai se

casa? dentro de pouco tempo.

é Virgínia Lane
Perdidamente

Esta
Apaixonada

Texto de EUGÊNIO LYRA FILHO

Amar não é, evidentemente privi-
légio dos ricos. Ama-se tanto num
palacete aristocrático de Copaca
bana como em qualquer modesta ca-
sa de vila do Irajá. E mesmo nos
barracões da Favela - o amor fio-
resce e dá coloridos de ternura ou

- Fotos de EUFROSINO MELLO

de arrebatamento à paisagem triste
da pobreza...

Sérgio Kroeff, jovem engenheiro
agrônomo, filho de um ilustoe cien-
tista brasileiro e caçula de uma tra-
dicional família da nossa melhor so-

ciedade, sabia perfeitamente disso
tvtL ripn graças aos Céus poi ser ri
S(quaníof) - no momento em
aue não encontrando quem o aju-
& tos suas tentativas de, apro»
macão de sua amada, resolveu lazer
uma Sonte de flores entre o seu e o
coração de Virgínia Lane..,

¦ (Continua na página seguinte)
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Virgínia, quando recorda essa bata-
lha romântica, parodia o poeta, ex-
clamando:

— Resistir, quem há-de?. .. Sér-
gio soube tentar, soube esperar, sou-
be insistir e soube vencer... Espe-
rou doze anos, mas não se cansou...
nem venceu pelo cansaço. Venceu
pela finura do espírito, pela sua per-
sonalidade, pela sua bondade e ga-
lanteria.

Com plavras tão arrebatadas, Vir-
gínia Lane não precisava completar
os pensamentos, afirmando estar
apaixonada. Mas fê-lo, uma, duas,
várias vezes, a este repórter e a
quantos a procuraram para saber
das boas novas:

— Estou apaixonada, perdidamen-
te apaixonada. Na verdade, posso
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Se eles se amam, de verdade? Pu-
xa! Vocês não acham que as fotogra-
fias dizem tudo? Sérgio e Virgínia
aproveitam todos os momentos dispo-
níveis para doces juras de amor...

íiiV^ÍÍ

dizer que amo pela primeira vez na
vida. E, o que é muito mais impor-
tante, tenho agora um amor bem
meu, inteiramente meu, somente
meu.

A história do romance entre Sér-
gio e Virgínia é, assim: êle conhe-
ceu-a no Cassino da Urca, em 1941,
que freqüentava pela amizade que
existe entre seu pai, o Professor
Mário Kroeff (Diretor do Serviço
Nacional do Câncer) e Joaquim Rol-
Ias. Viu, gostou, quis... mas não
levou. Não falou, sequer, e, seguin-
do para os Estados Unidos logo após,
lá permaneceu até 1946, quando as
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saudades apertaram e êle veio ao
Brasil, partindo depois para o Uru-
guai, onde passaria o Carnaval. Por-
que passaria o Carnaval longe do
Rio — Sérgio não explicou a nin-
guém; mas as "coincidências" que
o levaram até o Hotel Carrasco, c n-
de Virgínia se exibia, permitiram
que todo mundo "morasse" no
assunto. .. E, desta vez, Sérgio foi
mais decidido: procurou Virgínia,
através de amigos comuns, foi apre-
sentado, mas... nada feito.

— Meu coração, diz Virgínia, es-
tava ocupado... Um confronto en-
tre Baldomiro e Sérgio talvez desse
a melhor a Sérgio — mas eu nao me
lembrei de fazer esse confronto... L
fiquei com o Baldomiro, enquanto
Sérgio voltava ao Rio e aos Estados
Unidos, para mais 6 anos de perma-
nência...

*

Em 1952, depois de passar um ano
na Venezuela e de visitar a Europa
quase toda, Sérgio achou que era
tempo de voltar a fixar residência

{Continua na página seguinte)
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I Um brinde ao futuro. Êle
X e ela fazem votos ardentes de
* felicidade — e bem merecem.

no Brasil. Não disse a ninguém por-
que, mas seus amigos lhe notaram
logo um profundo interesse pelas
coisas do teatro, sobretudo p< • tudo
que dizia respeito a uma estr jia cria-
mada Virgínia Lane...

O resto foi questão de tempo, tsa-
talha de flores, enviadas diàriamen-
te e, na estréia do espetáculo Ro-
dando pelo Mundo", surge ura rapaz
simpático à porta do camarim de
Virgínia e diz com simplicidade:

Boa-noite, Virgínia. O moço
das flores sou eu...

Virgínia Lane explica:
Alguém pode-se admirar de que

uma campanha tão romântica (e
Sérgio fazia acompanhar cada ra-
malhete de um cartãozinho, com
frases deliciosas) tenha saído vito-
riosa nos dias que correm. Posso
afirmar, porém, que Sérgio tomou
conta, inteiramente, do meu cora-
cão — e fêz desaparecer as cicatri-
zes de qualquer antigo romance...
Estou certa de que será o marido
ideal.

Mesmo com ciúmes?
Sérgio não tem ciúmes, penso

eu E, convenhamos, ciúmes no ma-
rido de uma vedeta do meu gênero
seria o caminho do sofrimento éter-
no...

Virgínia, sempre bonita e gracio-
sa, é decidida e diz que "resolveu
aderir" num momento. Esta euton-
ca, inteiramente feliz, quer muito a
seu Sérgio e parece saber perfeita-
mente porque:Sérgio é romântico e atencioso.
É bom poeta. Tem fina educação e
larga cultura. Tem admiração por
mim, como mulher, como artista, co-
mo companheira — acima de quais-
quer confrontos. E não quer que eu
abandone o teatro — ao contrario,
está planejando empresar uma com-
panhia da qual eu serei, naturalmen-
te, a "estrela"...

i

E Sérgio? Êle tem cara de ado-
lescente — mas é firme e decidido,
embora educado e ponderado. A íin-
guagem de moço arrebatado, que lhe
tem sido atribuída não pareceu a
este repórter muito verdadeira. Ser-
gio fala com ponderação, embora
com visível alegria:

— Virgínia me despertou aten-
cão e interesse desde o primeiro
momento. Seu tipo "mignon", sua
maneira elegante de trajar, sua
simpatia — tudo isso concorreu pa-

E que tal uma canção de
amor, acompanhada de vio-
lão? A melodia até que nao
precisa ser muito bonita. Pa-
ra o Sérgio, basta que a mu-
sica venha dos lábios de Vir-
gínia. É quanto lhe basta.
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ra que eu não a esquecesse. Hoje,
porém, depois de doze anos, quando
chego a conhecê-la bem, vejo que
suas qualidades vão além... Aquele
narizinho arrebitado indica, sem du-
vida um temperamento forte — mas
posso afirmar que Virgínia, quando
quer, pode ser a pessoa mais can-
rihosa do mundo!...

 Há sempre harmonia entre vo-
cês9 Não há ciúmes?

 Ambos temos personalidade e,
assim é óbvio que discordamos em
muitos pontos. Mas é aí que pode-
mos pôr à prova o nosso amor e a
nossa educação, resolvendo tudo har-
moniosamente e sem choques. Es-
ta, a primeira parte de sua pergun-
ta'. Quanto ao ciúme. ..

Sérgio sorri e responde:
— Acho eme o ciúme é um com-

plexo de inferioridade — do qual
(ciúme .) eu tenho um pouco...

Sérgio Kroeff e Virgínia Lane
apenas esperam a conclusão do apar-
tamento que compraram na Aveni-
da Atlântica para realizar o sonha-
do casamento. Virgínia faz planos
e diz que seu casamento será reali-
zado na Igreja do Outeiro da Glo-
ria.

Uma pose para a posteri-
dade ou para o Álbum de Fa-
mília, de quando Sérgio e
Virgínia eram noivos e con-
tavam os dias do casamento.
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Êle e ela gostam de boné-
cas. E muito mais, ainda, de
crianças. Isso quer dizer que
terão muitos filhos — como
eles pretendem, por sinal.

— Naturalmente, mesmo sem
grandes festas, não deixaremos de
oferecer uma recepção aos amigos.
O importante, entretanto, é que os
meus contratos permitam a viagem
de lua-de-mel que planejamos, a Eu-
ropa, visitando Portugal, Espanha,
França e a Itália, que é a pátria de
meus pais.

E, por falar em pais, vocês que-
rem muitos filhos?

Queremos filhos, pelo menos.
Mas não já: apenas quando minha
carreira artística o permitir.

E Virgínia completa, sensatamen-
te:

Sabe? Não suporto a idéia de
entregar meus filhos a "babás". De-
les, quero cuidar eu mesma...

Restava apenas uma pergunta, pa-
ra concluir a entrevista:

Sérgio, sua família aprova o
seu casamento com Virgínia?

A resposta do engenheiro foi fir-
me e revela não só sua independen-
cia, como sua convicção:

—Minha família acha que eu sei
o eme estou fazendo e que, assim, o
quê eu fizer estará bem feito.

..-...,. -_....«~„:.-v-«;~rt<tt*
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VÁRIAS
O cômico de rádio, teatro e te-

levisão, Spina, não renovou seu
contrato com as associadas, on-
de trabalhava em rádio e TV.
O motivo foi ter aceito o convi-
te para atuar numa nova revis-
ta teatral.

Ramalho Neto, divulgador da
Sínter, acaba de lançar um no-
vo programa na Globo, dedica-
do à música norte-americana e
que se denomina "Saturday
Night". Como o nome indica, é
irradiado aos sábados, às 20,05.

*
O presidente do Sindicato dos

Radialistas, Normando Lopes,
acaba de ser nomeado, pelo Mi-
nistro do Trabalho, seu Oficial
de Gabinete. Têm, assim, os ra-
dialistas seu representante no
atual Ministério.

O locutor Oswaldo Luiz que
estava para assinar contrato
com a Record, mudou de idéia
e resolveu renovar seu contrato
com a emissora associada, em
face de ter recebido melhor
oferta.

Encontra-se no Rio, fazendo
uma temporada na Rádio Na-
cional, a cantora da Rádio Jor-
nal do Comércio, de Recife, Nei-
de Maria. É uma cantora bem
jovem, pois tem apenas 15 anos.

Vai ser inaugurada dentro em
breve, em Natal, no Rio Grande
do Norte uma emissora de 10
kilowats, de propriedade do sr.
Dinarte Mariz, e que ainda nao
tem nome escolhido.

*
Carlos Brasil, diretor da Rá-

dio Guanabara, que há pouco
havia sido operado, está nova-
mente enfermo. Desta vez, em-.
bora não tão grave, a doença,
impede-o também de trabalhar.

GOZANDO FÉRIAS
No dia primeiro de outubro entra-

ram em férias, na rádio Tupi, os
cômicos Jararaca e Ratinho, que de-
verão voltar à atividade em prmci-
pios de novembro. Possivelmente
aproveitarão este descanso para fa-
zer uma excursão artística ao ín-
terior do país.
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ISIS OPERADA
A rádio-atriz da Rádio Nacio-

nal, Isis de Oliveira, foi recen-
temente submetida a delicada
intervenção cirúrgica. Tendo
entrado em férias em setembro,
cujo término estava marcado
para 10 de outubro, foi obrigada
a internar-se na Casa de Saúde
São Sebastião, uma semana an-
tes do fim das mesmas, para
uma operação de apendicite.
Felizmente, para os seus fans,
tudo correu bem e Isis de Oli-
veira já voltou a atuar nas no-
velas da Nacional.

BOM HUM0RISM0
O humorista Jorge Murad,

que se especializou em contar,
no rádio, suas populares anedo-
tas de turco, escreveu um livro
chamado "Humoradas" que ja
se encontra à venda. O livro
apresenta anedotas, quadras cô-
micas e problemas, sempre den-
tro do humor sadio que caracte-
rizou a atuação de Murad. Par-
te da renda do livro é destina-
da ao Hospital do Radialista.

ft

RUMO AO
AMAZONAS

++++9

Há pouco, foi noticiado que Jo
nas Garret ia embarcar para os
EE. UU., onde ficaria 2 meses.
Acontece que o Jonas mudou de
idéia e resolveu embarcar em
companhia do repórter Vinícius
Lima para a Amazônia, onde par-
ticipará de uma excursão cienti-
fica e fará também grandes caça-
das. Jonas ficará fora do Rio
durante seis meses.

A VIÚVA DE FRANCISCO ALVES NÃO PAGAI
O Educandário Social para

Meninas órfãs Casa de Lázaros
requereu em juizo a citarão do
espólio Francisco Alves, na pes-
soa de D. Perpétua de Morais
Alves. O motivo é que Francisco
Alves, quando gravou as músi-
cas "Canção da Criança e "Bra-
sil de Amanhã", declarou ver-
balmente que dedicaria àquele
educandário todos os seus di-
reitos autorais, neles incluídos
os direitos de interpretação,
vendagem de discos, etc. Para
provar esta asserção juntou di-
versos recortes de jornais e re-
vistas, com declarações de D.
Perpétua, nas quais esta afirma
que os direitos da referida gra-
vação pertencem à Casa dos Lá-

zaros. Acontece que agora D.
Perpétua nega isto e diz que
ajudará espontaneamente insti-
tuições de caridades, mas sem
nenhuma obrigação e que não
há provas de que Francisco Al-
ves tenha dedicado a renda des-
ta gravação à Casa dos Lázaros.
O referido processo foi distri-
buído ao Juízo da 15.a Vara Cí-
vel e por estes dias o magistra-
do dará seu pronunciamento _ a
respeito, reconhecendo ou não
os direitos daquela entidade.
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A VERDADE SOBRE GAGLIANO NETO
A discutida história de que Gagliano Neto teria atrai-

coado o rádio denunciando uma emissora (a Radio Globo)
àloUcia, pedindo o seu fechamento - 

^^»*&*tÃ
piamente, em reportagem na próxima ^içao 

da REVISTA
DO RÁDIO. Publicaremos, a verdade sobre os tatos.

— 8 —

ACIDENTE
Jair Picaluga, diretor comercial da

Rádio Nacional, que reassumiu suas
funções, há pouco, depois de uma
longa ausência em que esteve adoen-
tado, sofreu um acidente quando
fiscalizava as obras que se realizam
em sua casa. Um vergalhão de fer-
ro desprendeu-se das obras e ia-lhe
caindo em cima. Para defender-se,
ergueu o braço e o ferro bateu ali,
fraturando-o. Agora, Jair Picaluga
está trabalhando com o braço enges-
sado.

REVISTA DO RÁDIO

?
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HERON, ACIDENTADO
Há poucos dias Heron Domin-

gues, o "Repórter Esso", foi vi-
tima de um acidente. Estava
viajando no carro de Ivon Cury,
em companhia do cantor, e na
hora de saltar distraiu-se con-
versando com Ivon, não vendo,
em conseqüência, quando, fe-
fechando a porta deixou seu
dedo no caminho. A pancada
foi violenta e quase cortou o de_
do de Heron que foi obrigado,
dias mais tarde, a comparecer a
ABR para arrancar a unha a
fim de evitar a infecção.

RUA i

0 PRESIDENTE
COM OS ARTISTAS

Uma comissão de empregados
da extinta Rádio Clube do Bra-
sil esteve, no dia 8 de outubro,
no Palácio do Catete. O moti-
vo da visita foi um chamado do
Presidente da República, para
que lhe fosse explicada a
forma que pretende utilizar pa-
ra fundar a Rádio Mundial. Os
radialistas, que foram acompa-
nhados pelos srs. Manoel Bar-
cellos e Normando Lopes, res-
pectivamente presidentes da
ABR e do Sindicato dos Radia-
listas, expuseram ao sr Getúlio
Vargas que seria feita uma so-
ciedade anônima da qual cada
empregado teria um certo nú-
mero de ações. Será, portanto,
uma estação dirigida pelos pró-
prios empregados, idéia que
agradou a S. Ecia., o qual pro-
meteu fazer o que estivesse a
seu alcance para que lhes fosse
concedido o canal cassado à Rá-
dio Clube do Brasil.

O juiz Diocleciano Martins de
Oliveira, titular da 10.a Vara Ci-
vel, em sentença proferida no dia
2 de outubro, decretou o despe-
jo da Rádio Clube do Brasil, con-
cedendo-lhe um prazo de quinze
dias, a partir da notificação, para
desocupar os 3.° e 4.° andares^ do
Edifício Cienac, onde se acha ms-
talada. A ação, que foi proposta
pela Predial Trianon S. A., pro-
prietária do imóvel (a emissora
não pagava seus aluguéis desde
novembro de 1952), correu a re-
velia, pois a PRA-3 não apresen-
tou qualquer justificativa. En-
quanto isto, diversos bens da es-
tação foram penhorados em con-
seqüência de reclamações contra
ela apresentadas à Justiça do
Trabalho.

MAIS UMA...
Formou-se uma nova sociedade pa-

ra cobrança de direitos autorais, a
SACI, cujo nome quer dizer Socie-
dade de Autores e Compositores In-
dependentes. Esta sociedade, que e
dirigida pelo editor Mangione, tem
por fim fazer guerra aos Irmãos Vi-
talle, também editores de musicas.

REVISTA DO RADIO

CANDIDATOS DO
RÁDIO

Com a aproximação das eleições,
começam a surgir os primeiros can-
didatos do rádio. Já citamos Eladyr
Porto e Raul Longras. Agora te-
mos: Leony Mesquita, Edmundo de
Souza e Luiz de Carvalho. Leony
é candidato a vereador pela UDN
de Campo Grande, onde reside.
Edmundo de Souza, da direção ar-
tística da Nacional, é candidato a
vereador em Vassouras, pelo PSD,
e Luiz de Carvalho, embora ainda sem
partido, também pretende cândida-
tar-se à vereança no Distrito Fede-
ral. Luiz diz que já conta com os
votos dos fans de Emilinha Borba,
que serão seus cabos eleitorais.

ESTER

Luiz de Carvalho, numa pau-
sa da "batalha" entre as fans
de Marlene e Emilinha, faz cam-
panha contra os preços altos. E
é agora candidato a vereador.

CONSELHOS DE... LUIZ
DE CARVALHO

Luiz de Carvalho está apresentou-
do todas as manhãs das 9 as 10 ho-
ras um programa musical na Haaw
Globo. Pois, através deste progra-
ma, que êle transformou também
numa tenda de reclamações, o Luiz
está fazendo uma campanha para
barateamento da carne, aconselhan-
do o público a não comprá-la!...

CONFUSÃO COM ESTER DE ABREU
A cantora portuguesa Ester de Abreu teve seu apartamen-

to atacado, há poucos dias, por três indivíduos, que queriam
tomar à viva forca um aparelho de televisão de propriedade
da cantora O caso, como Ester de Abreu esclareceu a impren-
sa não passa de uma vingança de certa pessoa de suas rela-
cõeque tendo conseguido com ela um empréstimo de foi te
Quantia pelo qual deixou como penhor um automóvel, se ne-

gou a pagar a dívida. A cantora então fêz apreender o carro,
com o que não se conformou o devedor, que mandou trêsiam-
eos seus a casa de Ester, para lá apanhar um aparelho de te-
íevisão por êle oferecido tempos atrás. Ester, porem teve
bastante presença de espírito e comunicou-se com a Policia

Sue prendeu os assaltantes, sendo, na delegacia, o complica-
dissimo caso encerrado. -,
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Maria Clara, intérprete de melo-
dias portuguesas, realizou nova tem-
porada na Rádio Jornal do Comer-
cio. •

A Rádio Tamandaré, em homena-
gem à memória de Francisco Alves,
transmitiu, no primeiro aniversário
do desaparecimento do "Rei da
Voz", diretamente da Praça do Dia-
rio, o programa "Boa noite, Chico
Viola". •

Focalizando personalidades de to-
dos os tempos, a Rádio Jornal do
Comércio lançou o programa "Guar-
de este nome". •

Prossegue com entusiasmo o con-
curso patrocinado pela Rádio Ta-
mandaré, para eleger a "Rainha do
Verão de 1953".

ir
A estrela portuguesa Maria Clara

também atuou na Rádio Difusora de
Caruaru. •

Foi comemorado festivamente, no
dia 18 de outubro, mais um aniver-
sário da Rádio Clube de Pernambu-
co, que movimentou toda sua equi-
pe de produtores apresentando uma
grande programação.

Dentro de "O cinema em seu lar"
(novela mensal), a Rádio Tamanda-
ré está apresentando, diariamente,

VÁRIAS
NOTÍCIAS
"Luzes da Ribalta", com Luiz Ma-
ranhão vivendo o papel de Charles
Chaplin, e Judi interpretando a bai-
larina, o último grande amor de Car-
litos. •

"Maria Laô", novela de Fernando
Silveira, é uma das atrações no se-
tor de rádio-teatro da Rádio Clube
de Pernambuco. •

"Rua das Virtudes", produção de
Nelson Pinto, é o mais recente pro-
grama humorístico lançado pela Rá-
dio Jornal do Comércio.

*

Com o propósito de escolher "Os
melhores cantores da cidade", a Rá-
dio Tamandaré está apresentando
um interessante programa de calou-
ros, aos domingos, no logradouro
principal de cada bairro de Recife.

•
Nancy Montez, cognominada "a ai-

ma dos ritmos afro-cubanos", reali-
zou breve e exitosa temporada na
Rádio Difusora de Limoeiro.

*
Consta que o cantor Alberto Vilar

voltará ao rádio recifense, através
da Rádio Tamandaré.

ALAGOAS
LIMA FILHO

A Rádio Difusora de Alagoas feste-
jou o seu 5.° ano de existência._ Levou
ao ar três dias de programação mm-
terrupta, tomando parte, além dos ar-
tistas do seu elenco, vários de outras
emissoras. A nota destacada da pro-
gramação foi a visita de Gilberto Al-
ves. A ZYO-4 foi fundada no dia 16 de
setembro de 1949.

ir
Normélia Alves, cantora da Bahia,

veio participar das festas de aniver-
sário da ZYO-4.

ir
Foram ao ar, durante os três dias

festivos, programas assinados por Eze-
quias Alves, Rocha da Silva, Lima Fi-
lho.Jesualdo Ribeiro e Cláudio Alen-
car.

DOS * >

CAMPOS

Xí:'.
ixX'

j. B. S. MOTA

"A Epopéia de José do Patrocínio"
- Com este título, está a PRF-7, Ra-
dio Cultura de Campos, apresentando
uma história seriada como parte da

programação que marca a passagem
do primeiro centenário - de nascimen-
to do "Tigre da Abolição". Produção
de Waldyr Carvalho, vem despertan-
do grande interesse.

-Boate Sentimental" - AndralTava
res vem produzindo e apresentando
êsle programa romântico, muiioal, das

segundas e sextas-feiras.

-Um castelo no espaço", que era

lia".

10 —

CEARÁ
ANTÔNIO ARAGÃO

Outro cartaz do rádio, no Ceará, é
Wilson Machado, diretor de progra-
mas da Rádio Araripe, de Crato.

Armando Vasconcelos vem produzm-
do os bons programas que a ZYX-7 es-
tá apresentando.

ir
O Serviço de Alto-Falantes "A Voz

da Liberdade" apresenta aos domin-
gos, às 17 horas, "Curiosidades", pro-
dução de Antônio Aragão, e "Para vo-
cê recordar", aos sábados, com a par-
ticipação de elementos de seu elen-
co de cantores.

ANIVERSÁRIO
Comemorando a passagem do

seu 20.° aniversário, a PRHA,
Rádio Cultura de Pelotas, emis-
sora líder da Cadeia Rádio Cultu-
ra do Sul do Rio Grande, fez rea-
lizar, em sua sede, no dia 11 de
setembro, uma festiva solenida-
de. Ainda como parte das festi-
vidades, a PRHA apresentou
uma grande programação, na
qual porticiparam destacadas fi-
guras do rádio gaúcho.

Tnan Carlos Munt brilhou na Rá-
dio Jornal do Comércio. Fala-se que
êle já está comprometido para vol-
tar a Recife no ano vindouro.

A dupla caipira Venâncio e Co-
nimba realizou rápida temporada no
palco-auditório da Tamandaré.

Almeida Castro é o narrador de
"De sete em sete", curioso progra-
ma de Otávio Augusto Vampre apre-
sentado todos os sábados, as 2i,ua
horas, pela ZYK-20.

¦•V

Estreando um novo horário de no-
velas, a Rádio Tamandaré lançou
-Senhora de engenho", romance do
saudoso Mário Sete, em radiofoniza-
cão de Vamnré. "Maria Betania ,
principal figura feminina, esta sen-
do interpretada por Judi.

A Rádio Clube de Pernambuco
realiza interessantes certames en-
tre os apreciadores do futebol. O
torcedor que fôr sorteado ira a bui-
ça, com todas as despesas pagas,
assistir às partidas finais da ' Copa
do Mundo", em 1954.

A cantora Nancy Montez partici-
pou, recentemente, das filmagens de
"Sombra e água fresca".

RIO GRANDE DO SUL
TÚLIO AMARAL

A propósito de uma notícia, publica-
da nesta coluna, onde citamos o nome
da locutora Maria Eduarda, da PRF-9,
classificando-a de "pedante", o "Dia-

rio de Notícias", de Porto Alegre, pu-
blicou em sua coluna radiofônica, de
5 de setembro, um comentário firma-
do por José D'Elia, da Rádio Farrou-
pilha, criticando nossa atitude e defen-
dendo sua colega. Em carta particular
ao locutor e animador, esclarecemos
o nosso ponto de vista. De maneira
alguma poderemos retirar aquele adje-
tivo da ex-cantora Flora Zambrano,
agora locutora Maria Eduarda. Em
se tratando de Paulo Afonso Rezende,
confessamos que o erro foi nosso, pois
o locutor está integrado na equipe da
Rádio Farroupilha, e não na PRF-9,
como havíamos mencionado na mesma
notícia. Gostamos da "chamadinha"

que nos deu José D'Elia. Isto prova
que esta revista é lida e nossos arti-
gos chegam a merecer uma nota na
Imprensa local. Quanto à relação que
havíamos prometido publicar citando
os "pedantes do nosso rádio", acredi-
tamos que não vale a pena o registro e
nos limitaremos a não mencionar nes-
ta coluna essa minoria. Caro D'Elia:
mais uma vez, o nosso agradecimento
e o nosso abraço cordial.

*
Esses movimentados programas de

auditório, lançados pela Rádio Farrou-
pilha, e de que devemos grande par-
te a J. Antônio D'Avila, tiram dos es-
túdios de rádio-teatro artistas que an-
tes se limitavam somente aos traba-
lhos de novelas. É interessante anotar
como progrediram nessa nova moda-
lidade de divertir o público. Assim é
que vemos Ary Rego animando
"Clube do Guri", "Calouros União".
"Sansão e Dalila", "Qual é o nome
desta mulher". Ernani Behs, em "Pa-
re a música", e outras novidades.

REVISTA DO RÁDIO
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Violeta Cavalcante
Pesa 64 quilos
Sua cintura é 68
Calca sapatos número 35
Manequim 46
Usa baton "Aquarelle", de
Helena Rubinstein
E "rouge" também
Nas unhas, esmalte Peggy
Sage
Seu perfume favorito:
"Amour, amour", de Jcan
Patou
No cabelo u^a loção "Cham-
bley" ou água
Adora a côr branca
Solteirinha, sem compro-
misso
Mora em São Francisco Xa-
vier
Seu pas*a+cmpo predileto:
leitura de bons livros

m
o
0

©

33 é o seu número de sorte
Tem cabelos negros e curtos
Gosta de jóias, especial-
mente brilhantes
No almoço, prefere galinha
de qualquer modo
Depois, então, umas bana-
nas bem madurinhas
E, para finalizar, um café-
zinho gostoso
Só bebe áfrua mineral
Sílvio Caldas é o cantor que
admira
AH ura 1,64
Mora com os pais
Começou sua rarreira na
Nacional em 1939
Para ela, o homem precisa
ter personalidade, caráter
firmo, ser moreno claro e de
ciclos negros
Flamengo é seu clube de co-
ração

Usa sabonete "Carin"
E pasta dental Sauib
Nasceu em Manaus
Faz anos no dia 1.° de ju-
lho

É alegre e comunicativa
Dorme com um pijama azul
claro, bem engraçado

Adora andar de meias
Prefere as saias compridas

e bem rodadas
& Gasta um dinheirão de táxi

Tem duas sobrinhas que são
o seu "xodó"

Admira Humnbrey Bogart e
Bárbara Stanwick

9 Como humorista diz que
Brandão Filho é o maior

6 Gosta imensamente da praia
6 Usa um relógio todo de ou-

ro. com 12 brilhantes
® Adora comer frutas pela

manhã.
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Ser irmão — ou irmã — de um
artista famoso pode ser muito agra-
dável para quem não tenha ambi-
ções artísticas. Nesse caso, o paren-
te anônimo desfruta da intimidade
do "cartaz", sente-lhe as emoções,
vibra nas suas vitórias, conforta-o
nos momentos difíceis — conhece o
lado humano daquele que para o
público é apenas um ídolo. Mas,
quando se é artista também, o caso
muda de figura. Fica-se exposto a
acusação de estar "aproveitando" o
"cartaz" alheio. É por isso que mui-
to artista de talento chega a trocar
de nome, para não ser apenas "o ir-
mão de fulano". E é por isso, tam-
bém, que uma cantora de bons pre-
dicados como Nair de Oliveira se
mantém modestamente em pouca
evidência, não procura aparecer mui-
to nem forcar publicidade em torno
do seu nonie — para que não se di-
ga que ela vence à sombra de sua
irmã, Dalva de Oliveira.

•
Nair reside com Dalva, em Jacaré-

paeuá, e quando lhe telefonamos,
para marcar esta entrevista, ela nao
escondeu seu espanto.

MAIS
IRMÃ DE
DALVA DE
OLIVEIRA

V

NO RÁDIO
Texto de CARLOS FREDERICO

Fotos do nosso arquivo

A surpresa era sincera — e fruto
apenas de modéstia. Nair, elemento
que luta por um lugar ao sol, como
tantos outros, tinha tanto direito
de ser procurada pela reportagem
como qualquer cantora nova.

*

Realmente, foi em 1941, na Rádio
Difusora de São Paulo, que Nair de

Nair, a irmã de Dalva, en-
saia suas músicas, toma um
café e afirma que não deseja
aparecer no cartaz da outra.
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Oliveira travou seu primeiro con-
tacto com o microfone. Nascida em
Rio Claro (como, aliás, todas as ir-
mãs: Dalva, Margarida e Lila), vi-
vera sempre em companhia de Dal-
va, acompanhara a irmã quando es-
ta começara a cantar em Belo Hori-
zonte, na Rádio Inconfidência, e,
mesmo depois do casamento de Dal-
va com Herivelto Martins, em 1936,
continuou residindo com a irmã.

Naquele ano, porém, Nair resolveu
aceitar a proposta que lhe fizera Ca-
cique (cartaz paulista, hoje faleci-
do) para com êle formar uma dupla
— e, durante quase um ano, atua-
ram na Difusora de São Paulo.

Revelada sua vocação, ao regres-
sar ao Rio, no ano seguinte, ingres-
sou na Escola de Samba formada
por Herivelto Martins, com êle
atuando no Cassino da Urca — onde
também cantava o saudoso Francis-
co Alves.

•
Nós quatro, conta Nair — eu,

Dalva, Margarida e Lila, sempre nos
demos bem e vivemos quase sempre
juntas. Nessa Escola de Samba, do
Herivelto, por exemplo, atuávamos
todas juntas — sendo que Dalva,
como solista do Trio de Ouro.

E, depois disso, você nao quis
tentar a atuação isoladamente?

Não, enquanto o espetáculo da
Urca permaneceu. Estávamos bem,
o sucesso era grande — e não havia
razão para que eu tentasse outros
caminhos. Com o fechamento dos
cassinos, entretanto, fui forçada a
um novo rumo: viajei para Poços
de Caldas e, lá, durante perto de 5
meses, trabalhei como cantora de
um dos principais hotéis de vera-
neio. • •

O casamento, que fora para Dalva
um incremento da atuação artística,
para Nair — que se consorciou em
1947 com pessoa estranha ao meio,
teve efeito inverso. Preocupada com
o lar, com a nova fase de sua vida
que iniciava, Nair deixou as preo-
cupações artísticas de lado — mes-
mo porque, menos de dois anos de-
pois, recebia a visita da cegonha e,
então, ganhava o seu grande tesou-
ro: Ubirajara de Oliveira, hoje com
4 anos e já no Jardim de Infância.

*M^^^^^^^^^^^^^^^^5

No ensaio, ouvindo suas
gravações, Nair de Oliveira é
sempre jovial. A propósito
da irmã (Dalva) ela diz que
é a sua ían número um.

— É claro que, com meu filho pe-
quenino eu não podia nem pensar
em rádio, boates ou excursões. Con-
tinuei morando com Dalva, acom-
panhando com interesse sua carrei-
ra, até que, há pouco tempo, fui
convidada por Ataulpho Alves para
integrar seu conjunto de "Pastoras".

Aceito o convite, Nair atuou no
conjunto, cantando em São Paulo,
na Rádio Tupi, na Boate Casablanca,
do Rio, e na TV-Tupi carioca. Pre-
sentemente, Ataulpho estuda novos
contratos — e Nair pretende conti-
nuar no conjunto, embora acalentan-
do seu sonho de conquistar, um dia,
o estrelato — como cantora, espe-
cialmente de boleros e sambas-can-
ções. •

Nair — que se parece bastante
com Dalva, embora um pouco mais
magra — a todo momento fala com
entusiasmo da irmã. Refere-se ao
sucesso que Dalva está fazendo na
Argentina, às notícias auspiciosas
que de lá tem recebido. Quando lhe
perguntamos sua opinião sobre Dal-
va, ela sorriu e respondeu:

— Creio que não existe pessoa
mais suspeita para uma opinião do
que eu. E isto porque não temos si-
do apenas duas irmãs: fomos sem-
pre grandes amigas — e, se existe
uma fan número um de Dalva de
Oliveira, esta fan sou eu.

J
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NOTÍCIAS
Paulo Nacif vem de introduzir subs-

tanciais modificações na programação
diurna da Rádio Guarani, visando sem-
pre um maior número^ de ouvintes.

*
Sílvio Caldas deverá vir, brevemen-

te, à capital, para atuar em uma de
nossas emissoras. "Ar

Célia Vilela e Ricardo Parreiras, a
exemplo de Celso Garcia, deverão gra-
var para a nova Fábrica "Regente".

Possivelmente em novembro, o re-
torno de Nívea de Paula e Eunice Fia-
lho ao microfone da Rádio Inconfiden-
cia.

Helena Ribeiro é a nova contratada
da PRI-3. Cantora de bonita voz, tem,
escolhido repertório de samba-cançao.

..
Um incêndio quase atingiu, outro dia,

«s estúdios da Rádio Itatiaia. Feliz-
mente, tudo não passou de um susto.

Aguinaldo Rabelo vem agradando
como cantor de músicas norte-amen-
canas ao microfone da PRI-3. Seu pro-
grama, "Parada de Sucessos" e apre-
sentado aos domingos às 21 horas.

*
E os programas carnavalescos co-

mecam a dar maior movimento aos
auditórios das Rádios Guarani e In-
confidencia.

*
Virá, por estes dias, a nova Rádio

Itaú, com sede na Cidade Industrial.
Tudo pronto e em seus devidos luga-
res.

Apesar de fartamente anunciado, o
Trio Marabá não apareceu para
cumprir sua temporada ao microfone
da Rádio Guarani.

Odete Amaral cantou, em fins de se-
lembro, na Inconfidência.

Melhorou, e muito, a parte humorís-
tica do "Roteiro das Duas", podendo,
agora ser escutado sem medo, uma
vez que foram abolidas as gracinhas
imorais.

*
Dilu Melo virá brevemente realizar

uma temporada ao microfone da Ra-
dio Guarani.

*

WILSON
ÂNGELO

•

ASSIM, SIM•••

— O trabalho de Paulo Nacif à
frente da direção de rádio das
Associadas. Os primeiros resul-
tados de suas atividades come-
çam a surgir e, em razão disto,
vem aumentando o número de
ouvintes.

ASSIM, NÃO!
Linda Batista deveria, no sá-

bado, dia 26 de setembro, realizar
um festival na cidade de Montes
Claros. Mas, acontece que vinha
ela, no avião do Rio para Belo
Horizonte, fazendo tanta algazar-
ra, cantando e falando tao alto,
que a empresa não teve outro
recurso senão descê-la do avião,
proibindo-a de seguir viagem e,
assim, Linda atuou à noite na
Rádio Guarani. — Estamos pas
sando a notícia conforme a re
cebemos, sem confirmar e sem
outro comentário...

João Dias estava sendo prometido
para uma série de audições ao micro-
fone da emissora oficial.

Elcídio Grandi lançou e vem apre-
sentando, na Inconfidência, um inte-
ressante programa evocando as mus.-
cas de Minas, no horário das 21,30 as
22 horas, todas as quintas-feiras. Nei-
de e Nanei, Otavinho, Ana Maria e
Flávio Alencar participam da parte
musical, com êxito.

A oarte técnica das irradiações es-

portivas da PRI-3 não vem correspon-
dendo plenamente e está exigindo
maiores reparos.

EU SOU ASSIM...

— Nasci na Eazenda BoaEsperan-
ça, no município de Teo filo O tom,
nò dia 25 de dezembro de 1922. --

Sou casado. Minha religião: a Cato-
lica, Apostólica, Romana. Meu clube
predileto é o Cruzeiro em Belo Ho-
rizonte e, no Rio, o Flamengo. Nao

pratico esportes. Ingressei rio Radio
em 1944, atuando como locutor na
Rádio Mineira, a convite cio sr. Jo-
safa Florêncio. Se nao fosse radia-
lista gostaria de ser capitalista. No
Rádio sou: locutor do Repórter Esso,
Produtor e Discotecário. Nao creio
oue o rádio vá perder para a teu-
visão Nele, admiro os bons valores.
Fora do Rádio, termino este ano o
curso de Direito e já estou prati-
cando o exercício da r>rofissao. Mi-
nha maior diversão sao os bons Li-
vros e os bons filmes. Meu prato
predileto, a feijoada. O que mais
admiro no homem é sua inteligen-
cia e o meu tipo de mulher ja esta
escolhido. Tenho poucas virtudes
vias luto para aumenta-las. Defeitos.
Tenho muitos. Tudo faço para di-
minuí-los. Minha côr predileta e o
branco. Meus sapatos, numero qua-
renta e um. Gosto de viajar, apesar
de o fazer pouco. As cores predile-
tas de minhas roupas sao: branca e
cinza Faço a barba diariamente, ora
em casa, ora no barbeiro. Nao uso
perfumes. O que mais gosto na vida
é da minha casa e dos que estão
lá dentro. Seria difícil enunciar o
que não gosto... Não me lembro do
meu "momento crítico", apesar dele
ter existido. Minha atual estação e
a Inconfidência e o meu nome —
Ruben Tomich.

^^f*******^****************^'^

>"- rrrr—* ^ recebida com satisfação à anunciada ida de Celso Gar-
DÍ\nA DE MINFIRA cia, Célia Vilela e Ricardo Parreiras para a nova gravadora
KUaJA-rE NliraEJKU «Regente» Aliás, Celso Garcia já colocou em disco algumas das

SUas mais bonitas criaçõesque .^^-r 
[^en^ 

estaco à vendada voz bonita «ueja-
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Pois é, eu continuo viajando muito. Se isso é fatigante, por um
lado é delicioso, porque, assim, estou sempre em contado com os
meus fans de todo o Brasil. Nesses últimos dias, por exemplo, es-
tive em diversas cidades — e nenhuma próxima da outra. Vejam,
só: cantei em inúmeras regiões de Minas Gerais e, quase ao mesmo
tempo, apresentei-me na Bahia, bem longe da capital. Eu lhes conto
como é que foi.

Primeiro, estive em Uberlân-
dia, durante dois dias, entre via-
gem e espetáculos. Ah, aquela
gente é o tipo que nós chamamos
"do peito". Recebi tantas home-
nagens, que nem sei como enu-
merá-las. Bem, mas continuemos.
Fui para Uberlândia numa se-
gunda-feira e voltei quarenta e
oito horas depois, fatigada do
avião. Cheguei em. casa, en-

chi a banheira, repousei um pou-
co e, enquanto a Nadir prepara-
va outras malas, tratei de acer-
tar a viagem, para logo depois,
até a cidade de Conquista, na
Bahia. Lá, eu participaria de
uma grande festa, apresentando-
me com a coroa e os trajes de
Rainha do Rádio. Dito e feito:
•peguei outro avião e, mais tarde,
estava de novo enfrentando as
nuvens.

A viagem de volta não foi agradável. Levou muitas e muitas ho-
ras, três vezes mais que o tempo normal. E isso porque tive que trocar

de avião no meio do caminho. Quase às 18 horas de sexta-feira é que
eu estava chegando ao Rio, nervosa pela demora injustificada... e

com pouca vontade de viajar, outra vez, na mesma empresa de trans-

porte. Que coisa!...

E mais outra viagem: logo de-
pois de escrever esse "Álbum".

estarei outra vez num avião, ru-
mando para a cidade de Ituiuta-
ba, em Minas, no aparelho das

12 horas e 30 minutos — isto é,
daqui a pouco. E então? Já não
é viajar um bocado? Eu acabo fi-
cando milionária do ar, com ai-
guns milhares de horas de vôo.

O pior é que tenho andado doente. E o meu fígado. Sempre
contra a minha vontade de atender ainda mais aos meus queridos
fans, êle se manifesta quando não dev§. E o remédio é que sou
obrigada a recorrer às drogas que aliviam, produzem melhoras, mas
esgotam. Enfim, que é que eu vou fazer? Por causa desse mesmo

fígado é que não pude comparecer à inauguração da nova sede do
meu uFan-Clube", noutro dia. Eu havia chegado de uma viagem e
estava com tudo preparado para ir até lá. Na hora exata, o fígado
não deixou. Tive febre, fiquei abatida... e principalmente contra-
riada por não redlizar o que desejava.

plumas, pentes e outras coisas
bonitas. Parece até que êle en-
tende de conforto. Ficou mara-
vilhado quando lhe passei a es-
ponja no corpinho. Sorriu, deli-
ciado, como se tivesse tirado a
sorte grande. Êle é um número!
E até terça-feira, se Deus quiser!

Arturzinho também esteve fe-
bril. Felizmente foi coisa de me-
nor importância. Doença boba de
criança. ¦ Agora êle está bonzi-
nho... e encantado com um jogo
que eu lhe trouxe, Iç. de Uber-
lândia. Uma série de esponja de

1
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JORGE DA SILVA COM A PALAVRA:

- £áiá 3: acenda*
0:atta, na* Rádio-, o
Uaíob Ylov-o i BATE-PAPO COM O

LOCUTOR "DOUBLE"
DE PROFESSOR

Uma volta pelos estúdios da Rádio
Jornal do Brasil permitiu-nos ofere-
cer duas notas interessantes A
primeira, referente às instalações
bem modernas da emissora, pois que
o equipamento técnico e pessoal da
estação do Jornal do Brasil oferece
um bom ambiente de desenvolvi-
mento do trabalho de seus funcio-
nários. Depois de breves bate-papos
com alguns valores da PRF-4, encon-
tramos, no quarto pavimento do edi-
fício, no bar, um dos mais aprecia-
dos locutores brasileiros — Jorge
da Silva. Um café, bem à brasilei-
ra, serviu para início de conversa,
e entre um gole e outro, iniciamos
o questionário:

Que pensa do rádio?

Bem, majestade (êle sempre co-
meça assim), a despeito da situação
que o país atravessa, penso que o
nosso rádio conseguirá subsistir, em-
bora algumas emissoras estejam seria-
mente ameaçadas. O processo, pode-

mos chamá-lo, radiofônico, que pro-
vocou o fechamento da Rádio Clube
do Brasil, primeira emissora comer-
ciai do Brasil, refletir-se-á, sem dú-
vida, em muitas outras.

Quais suas funções fora do mi-
crofone?

Exerço, fora do microfone, a
função de professor. Leciono no
Instituto Flâmel, nesta capital.

Jorge da Silva é bem novo ainda,
e já conta seis anos ante o micro-
fone, tendo, segundo declaração
sua, trabalhado na Rádio Guanaba-
ra, Tupi e Jornal do Brasil. Inda-
gamos qual a emissora que lhe ofe-
recerá melhor ambiente de traba-
lho:

— Como não há regra sem exce-
ção — disse êle, — em todas as ati-
vidades humanas, desde que exista
a competição, haverá o conflito. É
um princípio sociológico. Assim, não
só nas emissoras em que trabalhei,

Longe do microfone, Jorge
da Silva dá tratos à bola para
escrever um bom programa.

mas em todas as do Brasil, ha am-
biente bom e mau para o alista.
Do artista, a meu ver, depende em
grande parte, transformar o ambien-
te.

Qual seu pensamento com res-
peito à nossa música?

Aprecio muito a música que
costumamos ouvir, cantada por ar-
tistas brasileiros. Entretanto, nossa
música poderia ser, simplesmente,
magnífica, se lhes melhorassem as
letras, porque algumas sao, e ias-
timável, atentatórias à moral.

No seu modo de ver, que falta
ao rádio brasileiro?

Jorge levantou-se e convidou-nos
a subir, pois que sua hora de micro-
fone estava chegando. Alguns de-
graus, e, já na sala de redação da
rádio, êle respondeu:

Creio que faltam ao rádio, en-
tre outras coisas de menor impor-
tância, valores novos, não obstante
o grande número dos que já nos pro-
curaram. Acho também que deveria
haver maior aproximação, maior fra-
ternidade, menos estupidificaçao
personalizada; olhares mais compla-
centes dos chamados medalhões pa-
ra com os novos, e não a auto-sufi-
ciência de muitos companheiros.

E como ouvimos o Jorge falar de
irradiações de turfe, pela onda de
sua emissora, indagamos o que acha-
va a respeito da especialização, no
rádio.

 Bem, creio que estamos cami-
nhando para tal. A especialização
viria colocar cada qual em seu lugar.

Existe alguma coisa em seu ín-
timo, algum desejo ainda não reali-
zado no rádio? E em sua vida fora
do microfone?

Sempre tive vontade de ser lo-
cutor. de dirigir programa, de mi-
nistrar conhecimentos através do
rádio. Isso consegui; logo, estou sa-
tisfeito. Fora do rádio, tenho o de-
sejo de possuir, um dia, um belo
yatch e com êle fazer a volta ao
mundo.

Que diz da televisão, Jorge?
Gostaria de tentá-la?

Cuba é o país do mundo em
que a Televisão está adiantadíssima

 diz êle — entretanto ainda dei-
xa a desejar. No Brasil, a Televisão
ainda está incipiente. É preciso ama-
durecê-la, é preciso espalhá-la por
todo o território nacional. No mo-
mento, não tenho minhas vistas vol-
tadas para a TV, entretanto, quem
sabe?

Seria uma grande aquisição, po-
demos garantir, pois Jorge enfren-
ta tão bem o microfone como as câ-
meras.

Poderia dizer alguma coisa so-
bre a programação de sua emissora?

Bem, está melhorando. Vamos
aguardar as modificações a serem
feitas por Paulo Rodrigues, nosso no-
vo chefe desse departamento. Não
é melhor?

D
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Onde Chico
Alves Cantou
Pela Última
Vez *

Por iniciativa da Rádio Na-
cional de São Paulo, e um gru-
po de amigos do "Rei da Voz",
foi inaugurada, na Praça da
Concórdia, uma placa de bronze,
registrando que ali cantou, pe-
Ia última vez, o inesquecível
Francisco Alves, na tarde de 26
de setembro de 1952. A cerimô-
nia constou de uma grande Se-
renata de Saudade ao Chico
Viola, dela participando deze-
nas de artistas e milhares de
pessoas. Os flagrantes desta pá-
gina mostram instantes daque-
le expressivo acontecimento.

1
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EM CIMA: o senhor Emílio Vitale descerrando a bandeira que
cobria a placa, na praça em que Chico Alves cantou pela última vez.

EM BAIXO: Aspecto da multidão que participou da Serenata
de Saudade a Francisco Alves na praça da Concórdia.

NOTICIAS DA
NACIONAL
SÃO PAULO

Horacina Corrêa e Newton
Paiva estão realizando uma
temporada na Rádio Nacional
de São Paulo.

*
Também Tônia Carrero está

se apresentando na mçsma
emissora, cumprindo um con-
trato de pequena duração. Tô-
nia apresenta-se ao lado de
Walter Forster.

*
A Nacional paulista vem em-

preendendo a transmissão de
programas diretamente dos
bairros da capital, na série que
chamou de "Rádio-visita".

Com roteiro de Heitor Carilo,
a Nacional de São Paulo vem
apresentando o programa "Car-
taz das Dez", atração que reúne
os grandes valores das duas Na-
cional, dali e do Rio.

•
Esteve no Rio, numa têmpora-

da vitoriosa na PRE-8, o cantor
Homero Marques, da Nacional
paulista.
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BALANÇA.., BALANÇA" E QUA
SE CAI! — Um
grupo de produ-
tores cinemato-
gráficos resol-
veu aproveitar o
prestígio do ''Ba-
lança", da Na-
cional, para um
filme destinado a
sucesso . de bi-
lheteria. Coisa
pra dar dinhei-

ro. Pegaram o nome de Brandão
Filho pra chamariz. E mais: os de
Marlene e Paulo Gracindo, eutre ou-
tros. Começaram as filmagens, mas,
no melhor da festa, o dinheiro aca-
bou. E o pessoal do rádio, sem di-
nheiro, parou o trabalho. O filme
foi morrendo, morrendo, até que,
quase um ano depois, prosseguiu,
acabado às pressas, pra ver se ain-
da consegue encher os cinemas, an-
tes que o programa radiofônico saia
do ar, esgotado pela velhice.

FAÇA UftlA VISSTA HOJE
MESMO A

coso

U
Av. 28 de Se-
lembro 403-A

Em frente o tight I

BORELLI

FILHO

CEM CONTOS POR UM FILME! —
Quando ofereceram ao cômico

Walter Dávila a fortuna de cem mil
cruzeiros para trabalhar num único
filme, êle ficou muito satisfeito.. .
e fechou logo contrato. Os cem con-
tos foram pagos e Walter trabalhou
feito um mouro para concluir "A

família lero-lero". Para êle, aquele
pagamento parecia o maior até hoje
recebido por um artista nacional.
Fazendo as contas, depois, Walter,
muito pesaroso, mudou de idéia. É
que, pelo tempo das filmagens, Os-
carito e Massaropi costumam rece-
ber o dobro e o triplo!...

*

AMOR À ITALIANA — Uma das
quatro grandes mulheres do cinema
italiano (grandes no sentido visual!),
a esfusiante Lúcia Bosé, chamou o
ator Walter Chiari às falas. Houve
conferência de algumas horas, divi-
dida em drama, tragédia e farsa,
briga e reconciliação. Findo o que,
enlaçados, anunciaram aos amigos
que estão tratando dos papéis para
um casamento que será muito em
breve. Por outro lado, foram per-
guntar à soberba Anna Magnani sua
opinião sobre o romance do capitão
Townsend com a princesa Marga-
reth, da Inglaterra. Anna declarou,
em outras palavras, que se Marga-
reth não se decidir pelo casamento,
estará cometendo "um ultrage à na-
tureza".

'CAÇA NÍQUEIS' A Metro re-
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PAÍTA' JAN4X
Qualquer que seja o seu pro»

blema de 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

J^BSa

solveu explorar Ava Gardner de to-
das as maneiras. Criaram uma len-
da em tomo da esposa de Frank Si-
natra e, agora, o jeito e faze-la tra-
balhar até morrer de cansaço. Uma
das últimas tarefas de Ava — que
continua sendo uma "uva ! — á a de
ressuscitar Robert Taylor beijando-
o milhões de vezes na película Km-
ghts of the Round Table", que vem
por aí.

A NOVA JULIETA... — Vamos
ter nova versão de "Romeu e Ju-
lieta" feita em Hollvwood. Desta
vez, a vítima é a italianinha Pieran-
eeli O Romeu ainda nao foi escolhi-
do. Pensaram, a princípio, no Tyron-
ne Power, mas parece que o rapaz
está cada vez pior. Como artista,
propriamente falando...

QUANDO EU FOR REM VELHL
NHO.. . —Acon-

s*assa
h£*tim

tece que os ar-
tistas de cinema
também envelhe-
cem. Aqueles
brotos que dan-
cavam à nossa
frente, na tela,
quando ainda
andávamos pelas
calças curtas,
agora precisam
de bengala. Co-

mo a Katherine Hephurn, que fêz
44 anos... contra sua vontade. E o
Joseph Cotten, que vai chegar ao
meio século, muito embora apareça,
em filmes, como galã semi-juvenil.
Igual ao Robert Montgamery, tam-
bem com os seus cinqüenta anos
bem vividos, um menos que os do"mocinho" Randolph Scott, entrado
nos cinqüenta e um. Ou a Loretta
Youg, que anuncia 40 risonhas pris
m-averas, muito embora uma certl-
dão de idade, Qpw^a, insista num
aumentozinho pra 45/

seus estúdios
. Ficara, para
Enquanto isso.
Lex Barker. o
de uma lon<*a
Quando anun-

TRÊS DE UMA VEZ... — Carlitos
botou a p4 de cal na sua bri^a nm
Hollvwood, vendendo
na Meca do cinema.
semnrp. na EuT-ooa *
Lana Turner desoosa
novo Tar-an, denois
viagem pelo mondo.
ciou o casamento, t^do mundo oen-
sou que .iá era o divórcio. .. * E por
falar em Tar»an: o antico dono do
título, o Johnnv Weismuller, viajan-
do pelo Cairo, cismou de tomar um
banbo frio. Tomou. Resultado:
apanhou um r^sfriado oue causou
justiricada espécie nos fans do ""•-
tigo matador de leões... JjH|

L
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Acredito que faz, pois é um
cientista famoso. Mas confesso
que não tenho acompanhado suas
experiências.

NORA NEY
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Tenho acompanhado os trar
balhos do Dr. Janot Pacheco,
mas, sinceramente, acho impôs-
sivel fazer chover.

TALITA DE MIRANDA

WÊ' //§£ fc-

Embora nunca tenha assisti-
do a uma de suas experiências,
acredito que o Dr. Janot seja ca-
paz de fazer chover.

VERA LÚCIA

tlíÍi XX ¦•¦¦•• IX^XXX

Sc êle provoca chuvas arti/i-
ciais, eu não sei... Mas que êle
está bem intencionado, não tenho
dúvida.

ROBERTO FAISSAL

•^Sflfc -Wèêêêêèí^í£*l§&x xxxxíiíJ^^m

IPBII \* Jillllllw

x l-^T v*>-4*.
Acho que faz. Para comirmar,

aí está o a^n^ntp n^tii-M^rio
sobre os resultados de suas expe-
riências.

ANTÔNIO LEITE

Faz porque êle é um estudioso
do assunto e não seria capaz de
propor-se a fazer chover sem ba-
se científica.

OSWALDO ELIAS

,¦/ 
*W

Acredito que só Deus possa fa-
zer chover. Quem é o Dr. Ja-
not para provocar chuvas? Êle
não é nenhum santo. ..

JORGE VEIGA

jX5raQgw.v.;»y^

ÉÉÉrv I I

Muita gente acha que não. Eu,
porém, que estive há pouco no
Vale do Paraíba, acredito nas
suas chuvas.

ORLANDO CORREIA

¦ x.<*$ «s? «BggBBR BíKSyKKv *'ííí w CTB Bflff8888«is>,

As experiências desse cientista
têm dado margem a controver-
sias, mas acredito que ele possa
fazer chover.

SILVANA
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Veste-se de Mulher,
Parece Mulher, Mas

ELA É HOMEM!
Aviso aos Navegantes:lvana

* é Ivan e já conquistou o •
coração de uma argentina.

Texto de HENRIQUE CAMPOS

Fotos do nosso arquivo

Ivana, a vedeta enigma, veio
de Paris para a Companhia
Walter Pinto e aqui estreou fa-
zendo sucesso e intrigando a to-
dOS. .v 'ixi 

:d ¦

Com b aparecimento de Ivana
surgiram nujnerosos , fans una-
nimes em achá-la "francesa nç*-
tável, çom tu4P.que se possa exi-
gir de uma linda.mulher". Duranr

te mais de 2' meses à coisa este-
ve nessf*j>é,£até que alguém des-
cobriu que a vedeta era homem,
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cujo nome é Ivan Monteiro Da-
mião. Aí aumentou seu cartaz
em mais de 300% e Ivana pas-
sou a ser alvo de maiores aten-
ções.

A vedeta, na rua, é um no-
mem normal e adora as mulhe-
res lindas.

Ivan Monteiro Damião é fran-
cês de nascimento, tem 20 anos,
filho de pai português e cursa-
va o terceiro ano de Odontologia
quando foi contratado por Wal-
ter Pinto. É exímio figurinista,
pintor e costureiro dos melhores.
Como homem do palco sabe bai-
lar, cantar, representar e é dos
mais perfeitos que já vimos em
matéria de "travesti".

Ivana, a vedeta enigma, foi
contratada também para a boa-
te Monte Cario e já tem várias
propostas para participar de fil-
magens no Rio e em São Paulo.
Está tratando da sua permanên-
cia no Brasil e feriu o coração
da estrela cinematográfica
Edith Morei, que apareceu re-
centemente no filme "Dupla do

*

Ivana em sua condição real (masculino)
deixa-se fotografar numa tentativa de conversac
do assombrado e estupefato "collored" Othelo.

Antes do espetáculo, Ivana
ainda é homem, quase no mo-
mento da transformação.

, " *** -*¦<*+¦++++
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10 E POLÍTICA
ALZIRO ZARUR

O fanatismo, como doença das piores, é comparável à lepra: o
fanático não deixa de ser um indivíduo repulsivo, de quem se foge
instintivamente. Com essa espécie de genjte três coisas não se po-
dem nem se devem discutir: futebol, política e religião. Qualquer
discussão é perfeitamente inútil.

Peço licença para citar o caso
da Legião da Boa Vontade. Essa
entidade congrega pessoas de to-
dos os credos religiosos, de tô-
das as correntes políticas e de
todos os clubes imagináveis. En-
tretanto, por um princípio de boa
vontade — que é a base da pró-
pria instituição — cada qual sus-
tenta suas convicções sem des-
respeitar as convicções dos de-
mais. Estes, por sua vez, defen-
dem seus pontos de vista sem
tentar impô-los a quem quer que
seja. Resultado: paz e harmo-
nia...

Não há caminho melhor para a
nossa ABCR, como para todo o
rádio em geral. Entre pessoas
civilizadas, o respeito humano es-
tá acima das paixões de cada
um. O contrário seria a negação
de todas as liberdades; de crer,
de pensar, de escolher, de afir-
mar e de adorar a Deus. Exata-
mente como ensina a velha sa-
bedoria dos povos; "a liberdade
do homem termina onde começa
a do seu próximo". Mas quan-
tos entendem isso?

l^^^^.
l^i^ÇC*

LOUÇAS
LUSTRES
CRISTAIS

1 FAQUEIROS
ENCERADEIRAS

j LIQÜIDIFICADORES
Utilidades para o lar
Vendas À VISTA ou

pelo CRÉDITO REGAL

LOJAS

REGAL

Em frente à ESTAÇÃO
da PENHA

Um exemplo dos nossos dias:
o caso da "última Hora". Em vez
de ficar na análise pura e sim-
pies dos fatos, degenerou, de par-
te a parte, num dilúvio de ódios
pessoais, raras vezes observado
na vida do país. No entanto, a
verdade não precisa ser gritada
nem reforçada pelas interjeições
do rancor. É serena, é séria, é
axiomática. O povo, que é o juiz,
precisa apenas dos fatos para
dar seu "veredictum". E rara-
mente se engana, na sua simpli-
cidade. •

A máxima do Cristo atravessou
os séculos e permanece atualís-
sima; "quem com ferro fere com
ferro será ferido". Vimos isso na
exumação dos decretos do Go-
vêrno Linhares. Violência gera
violência; se os debates se man-
tivessem dentro do equilíbrio in-
dispensável, o rádio não sofreria
as conseqüências de leis opres-
soras, como essas. Em última
análise, o rádio não pode ser res-
ponsabilizado pelos excessos de
alguns radialistas.

O rádio deve ter direito a opi-
nião, mormente em países como
o nosso, onde a maioria não po-
de ler. Mas combater não é xin-

gar nem ofender. Os abusos é
que turvam os fatos, tumültuan-
do os debates, que acabam por
cansar o povo. Entre tantos pan-
fletários truculentos, quantos co-
locam os interesses da Pátria aci-
ma dos seus próprios interesses?
Aos homens é possível enganar,
mas a Deus' ninguém engana.

As eleições vêm aí. Os meios
radiofônicos estão agitados. Gru-
pos de radialistas, aqui e ali, to-
mam partido. Começa a campa-
nha de salvação nacional, com
grandes promessas e altas dema-
gogias. Mas é prudente que os
radialistas se imunizem contra o
fanatismo dos salvadores. Tam-
bêm os cronistas estarão certos,
se deixarem passar a onda. Nao
briguem nem destruam velhas
amizades por causa desses ido-
los ocasionais; eles passam {um
dia serão julgados) e o Brasil
continua. Cada vez mais escla-
recido, graças a Deus.

•
Principalmente nós, da Asso-

ciação Brasileira de Cronistas
Radiofônicos, vamos é tratar da
nossa classe. Dar personalidade
jurídica à ABCR. Congregar, sem
nenhum espírito sectário, os com-
panheiros espalhados por todo
o país. Promover a união franca
e leal, em prol da nossa vitória.

>###»###'#*#*'#'»¦
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GRAVADOR

CLICHÊS
TEL: 52-8385
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ENTRADAS CR$ 200,00
VENDEMOS ótimas máquinas de

costura à prazo com 10 anos de
garantia. ENTRADAS a partir de Cr$
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.

TEM TOSSE?
BRONQUITE, ASMA, COQUELUCHE

Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um esforço sobre-
humano, produzindo ânsias, asfixias, e ruptura dos vasos capilares evite
chegar a esses extremos, tomando algumas doses do ReMÉDIO REYN-
GÁTE é o bastante para desobstruir as vias respiratórias, normalizando
a sua respiração, dando alívio e bem-estar, porque o mucus é dissolvido.
Quem tem bronquite encontra no REMÉDIO REYNGATE a sua salvação.
Em todo o Brasil. Pelo reembolso Caixa Postal 3685 — RIO. Cr* 30,00.
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QUEM SOU?

O meu nome acaba em "ete"

Quando não uso topete,
Uso o cabelo pra trás.
Se querem saber quem sou.. .
A Tupi me segurou
E não me quer soltar mais*.

"Dá-me tuas mãos" que eu di-
go: - EL7ZETE CARDOSO

DISSE O FILÓSOFO: — "Dai de graça o que de graça recebes-

DÉO RESPONDEU: — Tá legal, seu filósofo, mas, canto nao,

tá bem? Comigo é na ficha!

sr^^r^^*^^^^^^'^^*^

ESSAS MULHERES...

//QUE VERGONHA!"
— Que vergonha, hein, Vitinho! —

e Iara Sales abanava a cabeça, deso-
lada, fitando o filho que voltava do
colégio — Que vergonha! Nos temos
um sítio tão grande, com uma enorme
criação de galinhas, e você nao sou-
be responder ao professor quem des-
cobriu o "ôvo de Colombo ! Com
franqueza, meu filho! Que vergo-
nha!...

AULA DE FÍSICA
— A Física é um estudo maravi-

lhoso! — dizia Paulo Roberto numa
roda de artistas — Vejamos, por
exemplo, as propriedades do calor

O calor dilata os corpos. Alonga-
os. O frio, pelo contrário, contrai-
os

Blecaute, que fazia parte do gru-
po, arregalou os olhos...

i- Ê, Paulo?! - e olhando para o
céu - Então, tomara que o calor
da Física ataque meu ordenado que
anda numa "friagem"!...

E quando o repórter, numa entrevista, P,erguntou/,^"elfst^-
dio-atrl quais foram os dez melhores anos de sua.vida, a estre-

Ia respondeu incontinenti: Dos vinte e dois aos vinte e três.

TOAO DIAS JORGE GOULART, TRIO DE OURO E NORA NEY (can-

lnn/„f° .£.*£ que se apagam a sorrir; luzes que se apagam, nada mais».

?l VENENO (falando) - Isso mesmo, pessoal! Vamos apagar tudo!

Além do e^o ser melhor,.estaremos também contribuindo para o ra-

cionamento de energia elétrica!

"BOAS NOTÍCIAS"
Naquele dia, a casa do Gilberto

Alves estava em reboliço. Dona Ju-
rema corria de um lado para o ou-
tro, afobada. O cantor ia viajar.
Uma viagem de quinze dias, mas o
suficiente para dar uma cor^Dsas°
dos diabos! Arrumação de roupas,
repertório, orquestrações... luao
necessário a um artista cuidadoso.

Malas prontas, chegou a hora pior:
a despedida. Gilberto, sem dizer
uma palavra, abraçou e beijou a es-
posa Emoção. Já na porta da rua,
fof dona Jurema quem quebrou o
SÜ-Não 

se esqueça de mandar no-
tícias assim que puder, ouviu, Be-
Ü —°Sim querida. Por carta?

- Não'. Pode ser mesmo por che-

que.. •

VENHO VER!
r A

Geladeira»
t Televisões

Enceradeira!

^r\\ (casa 1

£•?. 28 de Setembro 403-11
im trame a llght?
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A ABCR EM ..m..^..».AÀioruA

E POLÍTICA
•• :•>:

ALZIRO ZARUR

0. fanatismo; como doença das piores, é comparável à lepra: o
fanático não deixa 'de ser um indivíduo repulsivo, de quem se foge
instintivamente. Com essa espécie de gente três coisas não se po-
dem nem se devem discutir: futebol* política e religião. Qualquer
discussão é perfeitamente inútil.

Peço licença para citar o caso
da Legião da Boa Vontade. Essa
entidade congrega pessoas de to-
dos os credos religiosos, de tô-
das as correntes políticas e de
todos os clubes imagináveis. En-
tretanto, por um princípio de boa
vontade — que é a base da pró-
pria instituição — cada qual sus-
tenta suas convicções sem des-
respeitar as convicções dos de-
mais. Estes, por sua vez, defen-
dem seus pontos de vista sem
tentar impô-los a quem quer que
seja. Resultado: paz e harmo-
nia... •

Não há caminho melhor para a
nossa ABCR, como para todo o
rádio em geral. Entre pessoas
civilizadas, o respeito humano es-
tá acima das paixões de cada
um. O contrário seria a negação
de todas as liberdades; de crer,
de pensar, de escolher, de afir-
mar e de adorar a Deus. Exata-
mente como ensina a velha sa-
bedoria dos povos; "a liberdade
do homem termina onde começa
a do seu próximo". Mas quan-
tos entendem isso?

LOUÇAS
LUSTRES
CRISTAIS
FAQUEIROS
ENCERADEIRAS
LIQÜIDIFICADORES

Utilidades para o lar
Tendas À VISTA ou

pelo CRÉDITO REGAL

LOJAS

REGAL

Km frente à ESTAÇÃO
da PENHA

Um exemplo dos nossos dias:
o caso da "última Hora". Em vez
de ficar na análise pura e sim-
pies dos fatos, degenerou, de par-
te a parte, num dilúvio de ódios
pessoais, raras vezes observado
na vida do país. No entanto, a
verdade não precisa ser gritada
nem reforçada pelas interjeições
do rancor. É serena, é séria, é
axiomática. 0 povo, que é o juiz,
precisa apenas dos fatos para
dar seu "veredictum". E rara-
mente se engana, na sua simpli-
cidade.

A máxima do Cristo atravessou
os séculos e permanece atualís-
sima; "quem com ferro fere com
ferro será ferido". Vimos isso na
exumação dos decretos do Go-
vêrno Linhares. Violência gera
violência; se os debates se man-
tivessem dentro do equilíbrio in-
dispensável, o rádio não sofreria
as conseqüências de leis opres-
soras, como essas. Em última
análise, o rádio não pode ser res-
ponsabilizado pelos excessos de
alguns radialistas.

*
O rádio deve ter direito à opi-

nião, mormente em países como
o nosso, onde a maioria não po-
de ler. Mas combater não é xin-

gar nem ofender. Os abusos é
que turvam os fatos, tumültuan-
do os debates, que acabam por
cansar o povo. Entre tantos pan-
fletários truculentos, quantos co-
locam os interesses da Patna aci-
ma dos seus próprios interesses?
Aos homens é possível enganar,
mas a Deus' ninguém engana.

As eleições vêm aí. Os meios
radiofônicos, estão agitados. Gru-
pos de radialistas, aqui e ali, to-
rnam partido. Começa a campa-
nha de salvação nacional com
grandes promessas e altas dema-
gogias. Mas é prudente que os
radialistas se imunizem contra o
fanatismo dos salvadores. Tam-
bém os cronistas estarão certos,
se deixarem passar a onda. Nao
briguem nem destruam velhas
amizades por causa desses ido-
los ocasionais; eles passam (um
dia serão julgados) e o Brasil
continua. Cada vez mais escla-
recido, graças a Deus.

*

Principalmente nós, da Asso-
ciação Brasileira de Cronistas
Radiofônicos, vamos é tratar da
nossa classe. Dar personalidade
jurídica à ABCR. Congregar, sem
nenhum espírito sectário, os com-
panheiros espalhados por todo
o país. Promover a união franca
e leal, em prol da nossa vitória.

GRAVADOR

CLICHÊS
TEL: 52-8385

ENTRADAS CR$ 200,00
VENDEMOS ótimas máquinas de

costura à prazo com 10 anos de
garantia. ENTRADAS a partir de Cr$
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.

TEM TOSSE?
BRONQUITE, ASMA, COQUELUCHE

Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um esforço sobre-
humano, produzindo ânsias, asfixias, e ruptura dos vasos capilares evite
chegar a esses extremos, tomando algumas doses do ReMÉDIO REYN-
GATE é o bastante para desobstruir as vias respiratórias, normalizando
a sua respiração, dando alívio e bem-estar, porque o mucus é dissolvido.
Quem tem bronquite encontra no REMÉDIO REYNGATE a sua salvação.
Em todo o Brasil. Pelo reembolso Caixa Postal 3685 — RIO. Cr$ 30,00.
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QUEM SOU?
O meu nome acaba cm ''cte''

Quando não uso topete,
Uso o cabelo pra trás.
Se querem saber quem sou...
A Tupi me segurou
E não me quer soltar mais.

"Dá-me tuas mãos" que eu dl-
go: - ELIZETE CARDOSO

DISSE O FILÓSOFO: — "Dai de graça o que de graça recebes-

DÉO RESPONDEU: — Tá legal, seu filósofo, mas, canto nao,

tá bem? Comigo é na ficha!
*+++++++++++++++++*

SSAS MULHERES...

#/QUE VERGONHA!"
— Que vergonha, hein, Vitinho! —

e Iara Sales abanava a cabeça, deso-
lada, fitando o filho que voltava do
colégio — Que vergonha! Nós temos
um sítio tão grande, com uma enorme
criação de galinhas, e você nao sou-
be responder ao professor quem des-
cobriu o "ôvo de Colombo ! Com
franqueza, meu filho! Que vergo-
nha!...

*

AULA DE FÍSICA
— A Física é um estudo maravi-

lhoso! — dizia Paulo Roberto numa
roda de artistas - Vejamos, por
exemplo, as propriedades do calor

O calor dilata os corpos. Alonga-
os. O frio, pelo contrário, contrai-
os

Blecaute, que fazia parte do gru-
po, arregalou os olhos...

L. é Paulo"" — e olhando para o
céu —¦ Então, tomara que o calor
da Física ataque meu ordenado que
anda numa "friagem"!...

E quando o repórter, numa entrevista, M«Brtn *««**"£

dio-atriz quais foram os dez me hores anos de sua.vida, a estre

Ia respondeu incontinenti: Dos vinte e dois aos vinte e três.

TOAO DIAS JORGE GOULART, TRIO DE OURO E NORA NEY (can-

tando) - ¦ lífzes que se^apagam a sorrir; luzes que se apagam nada^rnais
ví vttnfno (falando) — Isso mesmo, pessoal! Vamos apagar iuau.

Além de> esc^^er3 melhor, estaremos também contribuindo para o ra-

cionamento de energia elétrica!

"BOAS NOTÍCIAS"
Naquele dia, a casa do Gilberto

Alves estava em reboliço. Dona Ju-
rema corria de um lado para o ou-
tro, afobada. O cantor ia viajar
Uma viagem de quinze dias ma o
suficiente para dar uma confusão
dos diabos! Arrumação de roupas
repertório, orquestrações... luüo
necessário a um artista cuidadoso.

Malas prontas, chegou a hora pior:
a despedida. Gilberto, sem dizer
uma palavra, abraçou e beijou a es-
üôsa Emoção. Já na porta da rua,
fof dona Jurema quem quebrou o
SUÍnN°ão 

se esqueça de mandar no-
tícias assim que puder, ouviu, Be
Ü —°Sim querida. Por carta?

Z Não'. Pode ser mesmo por che-

que...

VENHA VER!
Geladeiras
Televisões
Enceradeiras

i
i
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0 COBIÇADO PAULO MAURÍCIO

NÃO QUER
SE CASAR!

Texto de CÁSPARY — Fotos do nosso arquivo

/

Paulo Maurício é aquele rapaz
moreno e alto que, no filme de
Leitão de Barros, intitulado"Vendaval Maravilhoso", inter-
pretou o papel de Castro Alves.
Agradável e simpático, Paulo
Maurício, logo depois de regres-
sar da Europa onde o filme foi
rodado, resolveu .dedicar-se ao
rádio, e foi com Amaral Gurgel
que êle se iniciou no rádio-tea-
tro, interpretando papéis de ga-
lã nas novelas que o produtor
andou escrevendo para a Rádio
Globo. Pouco tempo demorou o
•galã na emissora. Certo dia,
Paulo Maurício, cujo verdadei-
ro nome é Jacyr Louredo de^
Carvalho, transferiu-se para a
Tupi atendendo a um convite
que lhe fizera Olavo de Barros.

Mas o destino de Paulo Mau-
rício ficaria traçado com o ad-
vento da televisão, de vez que
êle se iria apresentar, com seu
físico de ator cinematográfico,
diante das câmeras que tudo po-
dem e, por isso, seu sucesso co-
mo ator do rádio poderia tor-
nar-se mais forte contando com
a boa apresentação de sua figu-
ra aliada às qualidades de ator
e seu conhecimento de cinema.

Paulo Maurício estava destina-
do pelos seus a ser médico e, com
esse propósito, estudou prepara-
tórios e ingressou na Universi-
dade onde foi até o terceiro ano.
Certo dia, porém achou que não
seria um bom esculápio e prefe-
riu ingressar no comércio. An-
tes, como estudante de prepara-
tórios, Jâ se destacara como
ator de teatrinho amadorista e
buscava apenas uma oportuni-
dade para se dedicar à vocação
pela ribalta, acalentada desde
a infância.

Agora Paulo Maurício resolveu
tentar outro gênero: ingressou
no teatro de revistas ao lado de
Dercy Gonçalves. Antes tivera
entendimentos com Joana Darc

e estava tudo assentado para
aparecer numa revista que esta-
ria sendo escrita para êle.

Mas as atividades de Paulo
Maurício não se estendem .ape-
nas ao teatro; sendo um galã
consagrado, êle vive no auditó-
rio da Tupi um esquete semanal
onde representa vários tipos de
homem sofredor e sempre per-
seguido pela mulher que se com-
praz em contrariá-lo sempre.
Atuando em novelas da Rá-
dio Tupi, Paulo Maurício tem

j^^^^^^Hm::^-:^#S.^^^^^^^^^^^^; §R< ||

Paulo MauríHn p fan da t>«
^T em rasa, ouve e interpreta nove fc..'.

ü '.*.»,¦**
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conseguido sólido prestígio e,
além disso, todas as sextas-fei-
ras, no Teatro Universal que a
televisão apresenta sob a dire-
ção de Chianca de Garcia, in-
terpretando peças célebres, Pau-
Io Maurício se destaca como ele-
mento cuidadoso de sua apre-
sentação e ótimo desempenho

Foi por isso que os diretores
da boate Casablanca resolveram
convidá-lo para atuar, num es-
petáculo onde suas qualidades
de intérprete são perfeitamente
apresentadas. Paulo Maurício-
graças à intensa atividade, com-
prou um apartamento e um au-
tomóvel e, muito embora tenha
despertado o interesse de muita
moça casadoira, continua sol-
teiro. Acredita que o casamen-
to não lhe permite levar a vida
que êle precisa para ser o que é:
um ator! Por isso não fala em
casamento e continua disposto a
gozar, descuidada sua existên-
cia de moço.

Durante seus momentos de
folga, mata suas horas, êle, que
não .quis ser médico para não
assinar atestados de óbitos, co-
lecionando miniaturas de gar-
rafas de bebidas e, graças a is-
so, sua coleção já é bem apre-
ciável! Eis 6 que é, o que faz e
o que pretende fazer o radio-
ator da Tupi, Paulo Maurício
que, em certa época, chegou a
pensar no dia em que se assina-
ria dr. Jacyr Louredo de Carva-
lho.
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_- Não, não e não! — gritava
Odete, a noiva de Ranulfo — Te-
nho perdoado suas traições mu-
meras vezes, mas hoje é demais!
Noivado desfeito e para sempre!

Querida, perdoe-me. Sou
louco por você. Gostar mesmo,
amar de verdade, só a você. Mas
acontece, meu amor, que a car-
ne é fraca, embora o espirito
seja mais forte que um Tarzan!

Desta vez não, Ranulfo. De
modo algum. Enquanto você me
esperava na sala, beijou minha
empregada. Cínico! Em minha
própria casa!

Mas, Odete... A culpa foj
dela. A linda empregadinha me
perguntou se eu queria alguma
coisa. Eu disse que sim, que que-
ria um beijinho... Falei sem sen-
tir, de brincadeira, mas ela levou
a sério e deu o que lhe havia
pedido...

ROMPIMENTO

Odete não perdoou. mesmo.
Amava profundamente o noivo,
mas desta vez era demais. E, nao
admitindo explicações maiores,
rompeu o noivado com Ranulfo.

Juro que me vou matar,
Odete. Posso ser o que for, mas
adoro você. Adeus! Vou morrer,
Odete!

Está bem, está bem. E boa
morte, Ranulfo.

O REVÓLVER

Ranulfo não podia ver saia, é
verdade. Mas gostava da noiva.
E foi para seu apartamento sin-
ceramente disposto a pôr termo
à vida. Num repente sentimen-
tal, desejou despedir-se de ai-
guém, antes de meter duas ba-
Ias no crânio. Pega no telefo-
ne e disca ao acaso. Um "alô"

"A CARNE É FRACA"

mwintes da B-7 Que a comédia radiofônica é gênero apreciado, se
bem trabalhado, dando necessária trégua aos soluços^ e as mortes
viólenZ Como sempre, é de SANDRA a condensação da hisloria
de hoje.

doce como o mel surgiu do outro
lado da linha. Quando Ranulfo
explica o fim de seu telefonema,
recebe como resposta uma gran-
de gargalhada.Não deve matar-se por isso.
Escute. Vamos conversar. Fica-
remos apaixonados um pelo ou-
tro e você não precisará morrer
mais. . , .

Minha decisão e inabalável.
Vou morrer.

Então, amigo. Boa morte, e
o que lhe desejo de todo o cora-
ção.

CURIOSIDADE

Era demais, pensara Ranulfo.
Duas mulheres lhe desejarem, no
mesmo dia, uma boa morte...

Matilde, a desconhecida do te-
lefonema ao acaso, ficara um
tanto apreensiva. O rapaz pode-
ria matar-se mesmo e ela era a
responsável por não detê-lo. Por
intermédio de amizade na com-
panhia, consegue localizar o te-
lefone de Ranulfo e, conseqüen-
temente, seu endereço. Mete-se

Compramos máquinas de costura Singer, Pfaff, Alfa, Husquarna, máquinas de
Ajour, Minerva, Esquerdas e máquinas japonesas de qualquer marca Pagamos de
Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00 segundo 

* 
o valor de cada uma, não faz mal se

estiverem bichadas ou empenhadas. Pagamento no ato da compra. Atendemos em

qualquer lugar, mesmo sendo em Caxias, Niterói ou Ilha do Governador.

RUY MAFRA & IRMÃ
RUA ARISTIDES LOBO, 134 TELEFONE 28-7547

num táxi e ruma para o aparta-
mento do quase suicida. Há ex-
plicações. Mais uma vez êle afir-
ma que adora Odete, sua noiva,
mas que não resiste à sedução
de Matilde. Mesmo assim, insis-
te em dar ao gatilho no revól-
ver que tem na mão. E dá mes-
mo, e muito surpreendido se
mostra por não haver o estam-
pido. É que se esquecera de co-
locar as balas no tambor da ar-
ma...

SURPRESA

— Você não tinha mesmo que
morrer, Ranulfo. O destino o re-
servara para mim, querido!

Já Ranulfo se esquece da noi-
va, da vontade de desertar da
vida. E está num escandaloso
beijo com a nova conquista, quan-
do Odete, arrependida, vem tra-
zer a seu volúvel noivo o mais
sincero perdão. Mas vê mais um
beijo. Avança para Matilde. Bri-
ga de mulher é a unha e a arran-
cação de cabelo. Matilde põe
Odete a nocaute. E foge para
casa.

_/__, TÉ O r ^ S.ooo,oo j
TUDO AZUL

Vamos, miserável! Está aí o
revólver. Mate-se de uma vez! ..

Eu juro! Nem conhecia Ma-
tilde. Ia-me matar e telefonei ao
acaso. Acontece que o telefone
do acaso era o dela e...

Odete custa a convencer-se,
mas perdoa, mais uma vez.

Noivo sem vergonha, mas...

i

I

1H
CARIOCA, 46-48

SETE cie SETEMBRO,!??^!

DEVOLVE A IMPORTÂNCIA
COM 0 MESMO SORRISO
COM QUE LHE VENDE

— 28 —
REVISTA DO RADIO
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confiamos na irradiação da
nossa beleza e mocidade que nos í*ít^^

íaz algo feliz...
o o

E podemos conservar os
nossos encantos através dos anos
confiando o tratamento de nossa

pele ao miraculoso creme

ANTISARD1INA,
que prolonga a nossa
juventude.
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ANT1SARDINA renova as

células gastas da epiderme.

protege as células novas,

restitui à pele cansada, ou

prematuramente envelheci-
da. sua normal elasticida-
de. Umpando-a de sardas.

espinhas, manchas, rugas,

panos. etc.

ANTISARDINA é um creme

de beleza cienúücamente

preparado com ingredientes
rigorosamente selecionados

ANTISAKDIN CABELOSAn' ^ANTISARDINA 
o«d_LISOBARBA a.0 CABE

*
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MARIA EDUARDA — <»J°> '~

Puxa! Um pedido de casamento,
S, até que deixa a gente ton
to . Calma nesses brasis! E por fa-
lar em casamentos, você P^gunta
logo se é verdade que o Orlando
Silva se casou. Perfeito. E que
mais?...

EDDE VALLER — (Minas) — Ih,
deixa isso pra lá. Esse assunto pe-
ga fogo, safa!...

PIEDADE BERNADETTE — (Be-
Io Horizonte) - Por que a Linda
Batista não aceitou o desafio de Ma-
rília? O assunto já foi explicado,
aqui mesmo, na REVISTA DO RA-
DIO, não foi?

*

EDNA DEGANI — (Monte Azul)
— Bem, aquele cantor e aquela can-
tora não são casados, nao. Andam
sempre junto, talvez por identidade
de repertório, não é?...

EN1LZE COSTA NUNES -; (São
Luiz do Maranhão) — Ruborizados,
respondemos que só o Nelson Gon--
çalves pode informar-lhe a respeito,
Caramba!...

*

DALILA DELGADO — (Rio) —

Bem, o melhor, mesmo, é você di-
zer tudo aquilo, tudinho ao próprio
Venilton Santos, sabe? É muito me-
lhor!

DALVINA DIAS — (Campina
Grande) — Tá bem, tá...

TEODÓSIA PINTO — (Santa Ca-
tarina) — Na mesma data. Que pe-
na, hein?!

JANE BATISTA — (São Paulo)
— Se a Emilinha não tem um xodó
pelo Jorge Veiga! Santa Bárbara!
Jorge é casado... e nada mais que
um bom colega da Miloca Nao sa-
be que o Jorge tem uma filha de zu
anos? Pois é...

WALTER LIMA— (João Pessoa) —

Perfeito, quanto a segunda observa-
ção. Com referência à primeira, isso
é que não. Na edição 202 nao há
qualquer referência a José Menezes.
Como é que é?...

ILDA MARIA DE SOUZA - (Co-
latina) - Por que _não? Vicente
Celestino e Gilda sairão em Minha
casa é Assim", e muito brevemente,
tá?

JORGE SPHIGRAFF — (Rio) ~
Ih, não diga!? Será que é, mesmo?
Vai ver que não...

*
ANA MARIA — (Minas) -- Cre-

do cruz! Só vendo para acreditar!!
Tivemos o trabalho de contar todos
os cupões que você enviou, de uma
só vez, pedindo uma capa com o Gel-
so Guimarães e a Emilinha. Conta-
mos .. e desistimos nos 175. Depois
disso, como é que se vai negar ai-
guma coisa a você?...

CHIQUITA FERRAZ — (Rio) —
Pode ser, por que não?...

^^SSSSSS^^^*^^^^^^ ¦ ¦*-i»~ii'~'í~*'" **** ' — *""^ —*"~r"'-'**-* ~*".w

APECVÉITEM !
BOLEROS DE VISONETTE de 750,00 e 650,00 por 495,00 c

450,00 - BOLEROS DE CHINCHILA de 750,00 e 650 00 por
495,00 e 440,00 — Casacos de Lontra Francesa 2/4 de 2*500,00
D€»r 1 550 00 — Casacos de Lontra Francesa 3/4 de 2.850,00

por 1.875,00 — Casacos de Visonette 2/4 de 1.850,00 por 1.255,00
e inúmeras outras peles a preços sensacionais!

QUANTO AO PAGAMENTO, BASTA UM ENTENDIMENTO

OFICINA DE PELES
LARGO DE SÃO FRANCISCO, 23 — Io andar — Sala 3

Começo da Rua do Teatro
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IOLANDA JOSÉ ABRAHAO - (?)
— Quem, o Francisco Carlos em
-Minha Casa é Assim"? Duas vezes?
Não é muita coisa?...

JUDTTH SANTOS — (Rio) — Por
que a Emilinha não ficai como a
Rainha Permanente do Rádio? Bem,
será que as outras artistas concor-
dam?

*

OSNT BUFNO RODRIGUES —

(Muqui) — BiC-reportagens com a
Marlene, na data de seu an.versá-
rio? Tá. 22 de novembro, nao er

•^

IRANI VTETRA — (Rio) — Se é
possível a Emilinha Borba aparecer
numa bomta rennrta^em, aqui na
REVISTA DO RADIO? Puxa, e você
acha aue isso quase não acontece?
Ah, deixa disso!...

' 
AMÉLIA ILSO - (Presidente Ven-

ceslau) — Quem é o melhor cantor
do Brasil, se o Vicente Celestino ou
o Carlos Galhardo? Uai, e nao foi o
Orlando Silva o eleito, este ano, co-
mo o melhor cantor?

FRANCISCO DIAS - (São Paulo)
 ge podemos publicar a letra aa-

quela melodia? Amigo, tudo o que
se refere a sucesso da musica po-
Pular encontra-se no "Vamos Can.
tar" um espetáculo de revista, a
venda em todos os jornaleiros.

NÓRIS MATA MONTETRO — (?)
Capa com o Jorge Goulart e a Nora
Ney? Vamos pensar no assunto.

*

TERESINHA FRANÇA — (Rio) -

Procuraremos atender aos seus pedi-
dos, na medida do possível, em nos-
sa secção de discos. Mas, devagar..
tá? •

JUREMA DE SOUZA - (Estado
do Rio) — Uma cana com o Gesar
de Alencar, a Emilinha Borba e o
filhinho da "Miloca", o Arturzinho,
no meio? Uai, que idéia, Jurema!...

VERA LÚCIA — (Barra do Piraí)
— Irmã, seu dia chegara. Va com
calma, tá bem.

*

TERESA DOMENECK CRUZ —
(Rio) _ Se o Afrânio Rodrigues e
a Olivinha de Carvalho não estão
mesmo apaixonados? Bem eles di-
zem que não, e coisa e tal. Mas. .
tá bom, deixa...!

CREUZA CLÉIA DE ARAÚJO —

(Recife) — Uma reportagem com o
Zé Gonzaga, esposa e o paraíso de
ambos? Perfeito! Saiu na edição
pa&sada. Gostou?

ir
ELI ESPERANÇA — (Teófilo Oto-

ni) — O essencial é não perder a es-
perança, tá?

REVISTA DO RÁDIO
30 —
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LUZIA ABREU DA SILVA —
'Rio) — Uma reportagem com o
Domício Costa e família? É pra já!

*

RITA DA SILVA — (E. Santo)
— Se o Paulo Roberto poderia apre-
sentar o João Dias no programa
•Gente que brilha"? Achamos que
sim. Aí fica a sugestão ao Paulinho,
ti? •

MARIA DE SOUZA PONTA
(Paraná) — É.

*
TERESINHA CARLOS — (Casa de

p0(\ra) — Cana com o Vicente Ce-
lestino? Tá. Se o Lúcio Alves é sol-
teiro? Bem, êle diz que tem um com-
promisso com alguém. ..

•
WANDA FERREIRA — (Belo Ho-

rizonte)—Como viu, atendemos ao
seu pedido (e aos das outras 102
leitoras, daí), publicando a renorta-
gem com os troféus de Emilinha.
Acontece, apenas, que não pudemos
enumerar todos os presentes que já
recebeu a "Miloca". Quer saber de
uma coisa? Emilinha anda com uma
preguiça... e entrevistá-la, agora,
é tarefa para gigante. Deve ser can-
saco das constantes viagens que ela
tem realizado p^'"> Brasil em fora.

•
RITA DE CÁSSiA — (Promissao)

- Sabe?, seus versinhos até que es-
tão legais. Mas, daí a querer que
eles cheguem a ser cantados pela
Emilinha é um bocado. Primeiro,
porque não têm música. Depois,
porque Emilinha está com um reper-
tório para até a metade do ano que
vem.

•
BENTA MARIA DE SOUZA —

(Rio) _ Bem, acontece que explica-
mos, muito bem, o caso do Anselmo
Duarte. Sempre dissemos que ele
era casado, porque conhecíamos suas
duas filhinhas. Quando êle afirmou
que era solteirinho, apesar de tudo,
nós, então explicamos a história, di-
reitinha, na edição 144. Veja lá!

•
IRANY COSTA — (Rio) — Oba!

Você deseja que a Rádio Nacional
mande construir no auditório um
trono giratório, para que lá se sen-
te a Emilinha, quando tiver que can-
tar para seus súditos? Será que a
Nacional atende ao seu pedido?

BETSABA BEATRIZ — (Juiz de
Fora) — Hummm... Então a Emi-
linha Borba já encontrou seu prín-
cipe encantado, hein? Será, mesmo?
A respeito da filhinha da Ângela
Maria, sugerimos que você espere,
nas próximas edições, uma reporta-
gem completa e explicativa. Quanto
ao resto, bem, vamos deixar como es-
tá pra ver como é que fica...

*
LUCIANA DA CONCEIÇÃO —

(Campinas) — Pois não. Compreen-
demos tudinho, agradecemos e es-
pere, confiante, na satisfação de seus
pedidos.

*

CLEUZA JOSEFINA — (Santos
Dumont) — Se houve o casamento
do Nelson Gonçalves e Lurdinha Bi-
tencourt? Não, mas vai haver.

*
JACY DE OLIVEIRA — (Rio) —

Por aue a Eliana não se casa com
o Cylí Farney? Ora, essa. Primeiro:
a Eliana é noiva do Renato Murce.
Segundo, o Cyll é quase noivo da
Fada Santoro. É preciso dizer mais?

*
PAULO ROBERTO HENRIQUE —

— (Vitória) — Uai, como é que é
a história? Todos os domingos, quan-
do a Rádio Nacional anuncia o pro-
grama do Orlando Silva, a emissora
sai do ar, aí em sua cidade? E isso
acontece sempre? Bem, a Rádio Na-
cional fica avisada, desde já, dessa
irregularidade.

*

JOSÉ VASCO SILV1NO — (São
Paulo) — Endereço da ABR? Pois
não: rua do Acre, 47, 8." andar, Rio.
Ok?

*

VALESCA PESSIS — (São Paulo)
— Vocês, hein? Puxa, que detetives!
Como é que você descobriu o nome
daquele que é o amor daquela es-
trêla?

MARIA LOUREITO — (Passo Fun-
do) — Se a Emilinha já legalizou,
oficialmente, o Artur Emílio? Pare-
ce que ainda não. Mas a "Miloca
está cuidando do assunto.

ULISSES BUENO — (Lins) —
Bem, amigo, compreenda que as ar-
tistas de rádio, quando chegam aos
trinta anos, têm o direito de voltar
atrás, contando a idade ao inver-
so. Não concorda?

REVISTA DO RÁDIO

M. C. DE SOUZA JLIMA — (Ni-
terói) — Se o locutor Jorge Lúcio,
da Nacional, é solteiro? Pra saber,
o primeiro é descobrir quem é o Lú-
cio. Depois a gente conta a histó-
ria, tá?

*
ORMY ENTRINGER — (Colatina)

Uma reportagem com a Emilinha,
na qual ela não apareça sorrindo?
Uai, isso é promessa de sua parte,
Ormy?

*
ANTÔNIO GOMES DE FREITAS

(Recife) — Bem, se o retrato es-
tivesse bom, não teria dúvidas em
publicá-lo. Mas não está. Tem, até,
um carimbo em pleno rosto! Assim,
nada feito.

*
LÉA REIS — (Rio) — Não diga!?

Puxa, como você é fan de Euclides
Duarte!... Fêz até um fan-clube pa-
ra o rapaz! E mandou imprimir prós-
pectos. E pede reportagens, notícias,
capa, tudo. Viva!...

*
ZÉLIA LINS — (Juazeiro) — Mui-

to bonitinhos os seus versos ao Vi-
cente Celestino. Pena é que não pos-
samos publicá-los: falta de espaço,
sabe como é. Mas, olha aqui, o Vi-
cente não deixou o rádio, não. Êle
continua lá na Tupi. Parece que vo-
cê andou ouvindo boatos...

*
MARIA HELENA — (Estado do

río) — Bem, sua cartinha não tem
razão cm determinados pontos. Mes-
mo assim gostamos de conhecer a
opinião dos leitores, a nosso respei-
to, ainda aue discordemos por vezes.
Quanto às sugestões, elas serão con-
venientemente estudadas.

*
CÉSAR MOREIRA — (Rio) — Por

que não promovemos o casamento
do Francisco Carlos com a Luz Del.
Fuego, já que um e outro procuram
noiva e noivo? O prazer é todo nos
so. Depende é deles, não é?...
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Aprovado o relatório do Sr. Ãr^^ü^Ü»^
Taneiro, sobre as atividades em 1952 -- Elemen
janeiro, ^uuic ^^ comparados com

• *>„f« ha Hi<;nositivo legal., o Senhor Arios-
. Em cumprimento de d, posmvoig fira| do rjq

MfdáWa 1n«IÕS «,Rd».°i nos dois exe,

Siro 
t:n,,rdI^Srd«Í0"roHbe.nm,r,.c".n6flm.cP.. e ,.«.„-

íceiros. i^i.x«:« rin nrp«?idente da Caixa Eco-
Apreciando o relatório do Pr^'aenx®fi amou 

que "êle
nômica local, o Sr. J°a° H*Irl^S 

e s%f 
™c0s 

da Caixa-
aborda todos os aspectos dos setores e 

peculiares, a par
Padrão, com as m'nuc,a* ^® 

'h|t0|% Pfatos nela reali-
de magnlficamente orgamzados atos eemtaexame 

é mais
zados naqueleipenodo O 

^cumento ^ ^
uma afirmação da capacidade aam ^^ ^

£&' Sb^doDrseuAr<i0ons061hon Administrativo, cujos

méritos devemos acentuar

n<: rio exercício anteriorOS ao eAwuv do.s semestres de
entidade nos .ex^c'c'^asdea^ix0 relacionadas, apresenta-
1952, as principais contas, aoa.x bstancia| evolução ve-

revelam a

145.082.923,50
507.684.060,30
21.234.237,20

599.395.858,10
20.092.744,30
31.851.717,90
23.910.278,10

755.433.745,30
4 072.320.789,10

361.796.604,70
5.184.699.721,80

220.342.467,80
188.951.040,20
520.926.664,00

ANALISE TÉCNICA
O Sr. João Henrique se reportou, ao- examecontábil

do trabalho do presidente da C E. do 
^SI^0nifpestaram:

nicos do Conselho Superior, que assim se mam
"Já se tornou uma tradição da Caixa 

yatr0s alie ex.
vés de* seu atual Presidente W*^n£*2&J$& en-
primem sempre suas <^ 

emento dosassuntos econômi-
trever um profundo conhecimento aos 

|ntidade que diri-
co-financeiros que interessam nao sô a 

gnx^ , ^ Esten-
Qe como atingem horizontes muit^ ma,s a™Padmmistra.

res, proporcionando- lhe Per'°ditameme a var|ados
expor valiosas opiniões sobre «••JJgJJ 

; pelos menos ex-
de interesse coletivo e dignos de esjuaos 

a maior
perimentados. O documento em *£•«*sslíntos abordados
benção, .tendo em *^&£™í^ £T*mp™«>» em
e os ensinamentos que encerra, tou d<j uma
fatos reais _que trazem à tona, das orne analisar
administração esforçada e eficiente• ™° 

á , e suges-
neste resumo os Cevados 

conceitos aouirma ^
toes contidas no documentário em apreço, p m

xamos a apreciação dos mesmos, à^'^aenSte desdobra-
Dentre os elementos contábeis, ^mpiamen

dos no volume an«o,v«mosdetócaP«qu.,eqeBto ^
interessam para uma visão gerai

ram acréscimos que
rifiçada na Caixa.
Vai. Disponíveis
Empréstimos
Vai. Patrimoniais
Depósitos
Receita
Despesas ,
Contas Patrimoniais
Soma dos Resultados 234.243,50
Econômicos "l" .npxo completam

Os dados estatísticos que figuram do ™e£rg£SUmo*

os elementos contábeis resumidos acima e acr nag

qUe os mesmos <°™™*™l':£Z berramos esta resumi-
épocas próprias. Antes o e^ua
da aPrecias*°;cxjNDA 

ADMINISTRAÇÃO

to, critério e honestidade.de uma ¦™™fnente doutor Arios-
bunda e organizada, ^ r^t\ca% do seu voto, fosse uma
to Pinto", e no caso de retificação ao encaminha-

via do relatório, bem como cópia do p
d0S 

á°ConsX° S^peHoV^coZanhou as conclusões do vo-

to do ilustre reUtor ASCENSI0NAIS

Por força do Wto^^ffi^T&.Vv&i
des, a Caixa Eeonomioi.desta ÇagrtM 

djvu 
^ baianço

Kí nens°tasemda?a5de ^demonstração de despesas e rece.ta

relativa ao semestre anterior. relação
A Caixa Econômica acaba de ass n^ ag relacío.

ao primeiro exercício 
^seV9v5|'õ|s°do Senhor João Henri-

nados confirmam as °^rr^açd0eeS1952r mantendo, ou mes-
que, ao apreciar o relato o de 19 A asCensio.

r,s.U,meanPcaiSoSnaanddo0s n"» £» * d?retor do Conselho Su-

periòr. , , «.^fx-irt «So referentes a dois semestres,

ao p°aSssoadue £ a^Va^m^apenas os seis prime,

ros meses de 1953: 176,90 ~~
Vai. Disponíveis -- J|-?||;J 

0 40
Empréstimos -¦ 10797 319 60
Val.Patrimon.als -• 

^2 
797 319 60

Depósitos -I-
^r^#^^

838.532.922,20
4 368.060.399,50

374.593.924,30
5.586.154.173,70

Num dos Estados da América do
Norte, em certo teatro, esta sendo
apresentado ao público um com -

co de nome Cantimplas; O S.ndi-
cato de Artistas, do México, ja
tomou as devidas providencias
junto às autoridades americanas,
afim de pôr termo ao logro e ao
vigarismo 

"impostos aos freqüenta-
dores da referida casa de espe-
táculos. O próprio governador Tho-
mas Dewey já foi chamado a agir
contra a burla. Na realidade, o
tal Cantimplas quer confundir sua
graça, e seu nome artístico de
mambeiro, com os do famoso ator
mexicano Cantinflas. A intenção es-
ta na cara. Mas o México possui
um Sindicato, que, através das leis,
qanhou forças para tomar a defe-
sa dos seus associados ate mesmo
em terras estranhas. So aqui, no
Brasil, a gente vê principiantes com
os nomes de veteranos, espalhando
o desrespeito, sem haver uma en-
tidade de classe que apareça para
garantir os direitos dos verdadeiros
artistas. Estamos na época do vi-

flarfsmò, não há dúvida. - F.oooo.

•

cand°.se contra o abuso dos es-

"~~ "l

¦;¦:-:; y>yy.<: n-,'::'v'v:''':;:->':v:n:"-.;-;>;;.: :;x::;:>':;^::-n:.:';-Sx:v-:--v:::-::::;

MANEZINHÔ ARAÚJO

trangeiros e, finalmente, contando
o sucesso retumbante alcançado
por Vanja Orico em Recife. Minha
gente não poderia receber de ou-
tro modo a notável estrela. — Vi-
vôooo.

»iPara que meus Uetores "morem
nos tempos que atravessamos, in-
formo que o arroz, no Rio, estava
sendo vendido a 12 cruzeiros o qui-

Io. O Cofap fêz nova tabela e ta-
xou-o em 14 cruzeiros. Esta e de
cabo de esquadrai — Fiooo... „

*

Acabo de assistir- ao filme de
Carlitos. Cada dia mais me con-
venço que o Carlitos da minha in-
fância é o gênio que mais me apai-
xona na maturidade. No seu filme,
há um manancial de sabedoria

para os adolescentes de hoje. —

Vivôooo...
*

Entre a correspondência da se-
mana, encontro uma carta interes-
sante do meu conterrâneo Rui de
Moraes e Silva, dizendo da neces-
sidade de Recife possuir uma fa-
brica gravadora de discos, ja que
possui tão bons artistas. Tenho a
impressão de que a fábrica recla-
mada já pôs a cabeça de fora.
Chama-se Mocambo, e pelo que me
consta, é gravadora pernambuca-
na. — Vivôooo...

*

Numa estação qualquer, o locutor
de voz empolada afirma categóri-
co: "o desastre ocorrido em "tal
lugar", não tem a importância que
a princípio parecia ter. É um de-
sastre pequeno. Morreu apenas o
maquinista, e também o foguista e
o chefe do trem". Três vidas. Um
desastre sem importância. Bolasl
— Fioooo...
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PERGUNTA: — A coroa de Rei do Rádio
está bem entregue?

RESPOSTA: — O rádio não poderia ter
um Rei melhor do que Orlando Silva. Ex-
celente cantor de ontem — está hoje melhor
do que nunca e, na minha opinião, melho-
rando sempre...

* MARIA ELZA DE OLIVEIRA — ma-
nicura — Av. Rio Branco, 158.

•:,i8^B HgÇÍSí-xvx' ^ •'xHxx~yxB8fcxgi BtwT

r''3c^B Ih íS5íívx'x':"Xx*^ v&nbB b^K

v'-xjB ^K^gx'::::'-:::'J' ^H \W
<Xm ittjjijtt^fl ML V^ ^C°-°/ ' ' 9- ' y&Bi S3f

1/gBJ BaõSftfftl^*^:*-*-*'*'*''' '"^^

PERGUNTA
cultura?

__ O rádio é fator de

RESPOSTA: - O radio pode e deve ser
um fator de cultura. Sua condição de ia
dio comercial exige, naturalmente, maioi
número de programas populares, mas a
cultura não pode ser esqueciaa.

* OSVALDO MIRANDA - Jornalista
— Av. Presidente Vargas, 1988.

)

PERGUNTA: — O rádio deve educar ou
divertir?

RESPOSTA: — O rádio pode e deve
associar as duas coisas: educar e divertir
Só educando e, ao mesmo tempo divertindo,
estará êle cumprindo suas finalidades.

* MAURO BRITO BARRETO — Cirur-
gião-Dentista — Largo da Carioca,
5, Sala 111.

¦*> .;•;, _ X . . X . •'.'. .¦¦• .'. -¦;.¦- ¦'..-. .-.' ' * ¦¦" •• .'••-¦¦ ¦* ¦• .¦.¦..¦.;.¦. .* . . . .*.*. .v.v.y. •.;.;.;.;.;.;.-.;.•. .*.• •.;.• • X-X-XvXvX¦/.- ::-;x;.. Xi^xXXxí: ¦¦/ '¦':' '¦: XiíxoXxXXXx . x^XxX^-X!
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,VO PEÇANHA, que de há muito>se
vinha entregando, de corpo « alma,
^«trabalho des nteressado e oe-

S°éficoraem 
' 
favor do teatro Brás,,,

de deixar a Rádio Cruzeiro cio Sul,

^"denominad,^mjjgor..Metro-
i^fvaíioso^eílme"" reapar^a dem

tíí em breve em outra em.ssora.

turre Y AM ANILZA LEONI e Lia
àífra são fortes candidatas ao titulo
fe 

^Miss 
Objetiva", no Co^urso pro-

movido pela Associação dos «eporie
res Fotográficos do Rio de Janeiro. A
JSimeSa-é filha do querido côrnifco Os-
Sa segunda é contratada da boa-
te Monte clrlo e a terceira é a vede-
52 da Companhia Walter Pinto.

NÃO FOI FELIZ em São Paulo a
^^nanhia de Revistas empresada
SSriíwa Tzem, que vinha atuando no
Tea^o Odeon Apesar de contar com
bons elementos, o espetáculo nao des-

pertou o interesse desejado.

FSTÃO NO RIO os elementos da
CompanMa João Rios que regressa-
ram de vitoriosa excursão por vários

?A?A SUA CÚTIS/

Estados. Durante a excursão João Rios
recebeu várias propostas para vo«ar
aos locais onde atuava, o que nao tê/

pSr absoluta falta de tempo.

parloS MELLO, marido de Iza Ro-

temporada de três meses.

TVTA rr-RVJA N S. DO ROSÁRIO,
J? São Paulo foi rezada missa em
leão de graças pelo pronto restabele-
??mento do, empresário-autor-jornalis-
S Luiz Iglézias recentemente opera-
do Este ato de fé católica foi manda-
do celebrar por Eva e Seus Artistas
cSm as adesões de vários amigos.

*

LÚCIO FIÚZA terá uma peçaJrtfan.
til de sua autoria representada pela
Companhia Rodolfo Carvalho, (grupo
Pingüim), no Teatro João Caetano

OS EMPRESÁRIOS TEATRAIS an-
dam apavorados com o Serviço ae
Censura e com a Fiscalização do Mi-
mstério do Trabalho, carecem 

nao
ter forcas para fazer com que os ar
tistas cumpram os contratos que as si-
nam pois constantemente se estão
veri£icaPndo quebras de contratos e os
artistas infratores ficam por aí, ím
pune mente.'

ALMEIDINHA continua a ser o ho-
mem do dia em Madureira. O cômico
Eecém chegado de Portugal vem com-

ptndo bens tipos e foi bem aceito pe-
Io público que freqüenta o teatro de
Zaquia Jorge.

ÍM-7 r^^^vn

1 l \S& \ \ ^^>^ \
li <W MAR/VILHOSAS jT snJel x ê
II (8k^ CÓR£S' ' cissa/w*^!' I NeSÉS** CLARA - MORENA - OCRE W |1 W^ CINETAN - BRONZEADA Av. 

J8 de Setembro 403-A
Í.\ PRAIATAN - HAVANA ' . 

Cm 
frente o light I 

j

'•Je»«e*J,*e»e»«,etet*Setef«set"

t ttt7 rAtVAO iá fêz anunciar, por
üffl*^^cÍp ara° o &£
ênSK, 

SC°aearo- parada tempera-
da de cinco meses.

CONFIANDO UMb;-FURO; desta

K u'ncaonatraarcP2 Bmpr^a Cun^

Filho, Para trabalhar na revi^a ^
do de Fora", de J. wiaia
nes. .

J0SÉ VASCONCELOS W contrate-

^ir^ ocupCa°nTePadoh Teltro Carlos Go-
"CONTRARIANDO TUDC»due há d.

praxe em teatro a Empresa P 
^ ^

Segreto chama a si o «» .
trlbU,LOSdàs9CompSanhíaas%ue' alugam
estréias das „,! r,nmes Nos demais
seU.TeaÍSÍ direito ?abe ao empresário
teatros tal direito ca conhece, de

5.rr!en.d".5 n.e.»ldS..e dos seus ne-

gócios. ,
M.nA rúBIA VOLTOU ao teatro

de^an1tdoRrÍsAtreou na Companma

^TaCor|os-PaA' v-oitrj^ £ara *¦
recebida com geral agrado.

O MAESTRO AFONSO HENRIQUE

^siônr^osTstad^l^sob 
^a dire

ção.

ZILCO .RIBEIRO- «U 
^omemorendo°h 

HoPT™at?o°Fonmees Correto em to-
des no leairo r y'lilr~ -tíi™ se impôs
íT forma ^"mfttTno^mbilnte tea-
trai e hoje desfruta uma situação so-
Íf^o n e lhe foi assegurada à base
de espetáculos criteriosos desenvoU-
vidos por bons elencos.

D$ s-rmp^amD?e,aNs^m^
rSVaoeco0mé u^dos6 SSlSSSFSS.dp0e-esoao1hid°a 

por"Maurício Lanthos pa-
ra aquela boate.

TívrTRESSOU A SÃO PAULO Walde-
??H?lrito que estava no Rio con-

Saatraddo%omo°eartor de tangos da Com-

panhia Cunha Filho.

fêz ANOS a bailarina Auristela de

Araúfo, contratada da Companhia
Watter Pinto. A aniversar.ante foi

S felicitada por soas colegas de

elenco e por numerosas amigas.

u

CLÍNICA DR. SANTOS DIAS
Trrt.m.rt. p.f.T.^^.r.p?. ML ^üencle ..P.C..C,,

d. velhice precoce, da funçáo sexual no homem e na mulher,
d* V*r?!í?b!írd2de,'fadiga 5 In.ônla, no. casos -Ind^ado.

MOLÉSTIAS SEXUAIS — IMPOTÊNCIA
.A «ma ia«« 10 — §.• ANDAR — Conjunto 903. Tel.: 32-6230

BU^««?mJ.?.m ."eeroo d. tícnlc. . V&tíVPwSSr
Horário: — Diariamente, das 14 às 1t horas.
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Com "GLEO

DE CEDRO"
o melhor

para os mo-
veis.é muito

a^owaia» "7 . III I

li '^—^^^^——L—X-tlTT. mini h 'In'.

fácil
ganhar

Cr9 Í.OOII.OÔ !...
RESULTADO TODOS OS

DOMINGOS NO "O RADI-
CAL" E AS TERÇAS-FEIRAS
NO "CORREIO DA riOITEM

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

Z^BEITLER
APROVEITEM £ transporte aéreo GRÁTIS

KUA DO ROSÁRIO, 135-4 o AnC|. c,/4 __ p.|Ç) DE JANEIRO
CAIXA PC ? T/ L ] 5 0 7

• ll>KS IX» Kl(> Uri. ie.1,0 ,i,i S:i:

^__^^^^^_Ü____Í *^ ^_r

CO».i)f.ES DF OURO
1, 361 Tipo correi»*'

319 __ Óculos Parafltx. lente
Inquebrável, contra raios solares
armação de metal dourado para.
bumrrvs c tenhoras, com cstójo de
•ouro CrS Hü.ÜO

307 |_ Helocií pulseira 15rubis, folheado com pedrasvermelha, marinha, ametista
e topaiio CrS 400,(10 Só a
puU.:ra CrJ 150.00

ÍJ^iOC3oo_rv-^»» 363

^aQ0"' —" "<WI°C 365

^Ooooooow jr.e

-Simples

-Maria"

"Cadeado"

"Pausinho"

Cr» 150,00

Cr$ 130,00

Cr$ 150,00"

CrS 1C0.0O

Cr$ 160,00

-Muito Forte" CrS 160,00

309 _ Elegante conjunto fe-
lheado
Colar  CrS 50,00
Pulseira  CrS 40.0»
Brincos  CrS 30.0*

\ f 4V /

308

(Cs* >)
\ \ w3fm í /

317 Magnífico conjunto fo-
lheado a ouro. enfeitado com, lin-
das p«»r'>las
VmLw  Cr$ 7!),00
(•uUi-ii-a  <"t'S 50,00

— Elegante relógio pulseira toilr»
Colhendo a ouro de 18 quilates com 15
rub3 CrS 3H0.0O 15 ruins (pulseira de pri-
meirai CrS ¦100,00 Amora 15 rubis Cr<
590,00 Ancora. 17 rubis e garantia CrS
690,00

,8° — Magnífico colar folheutto e
garantido por 10 anos com gran-des pedras ametista, topázio,
rubi e esmeralda com guarnlçãode pérolas em volta. Preço das
grandes casas <)o lilo CrS 450,00,
Preço de propaganda CrS 150.00

Em Je^^~2P^

367 Magnífico relógio pai-¦seira tipo cobi.nha, folheado 19
rubis, anto-ina;p.?ti'.'o, maquina
I,* qualidade, dando a imprea-
cão de unta verdadeira obr»
prima em ouro Cr» 375JJ0

Brinco» -n,. CtS •10.00

• h-5xV "

•*'J — Lindo anel de ouro 18
quilates, <-om aeua marinha,
ametista, ruhi ou topario, mui-
to Mslosu CrS 145.00

, Gracioso anel
de oure de 18 quilates,
com grande pedra ame-
lista ou top:uio CrS
160,00

3,6 - Anel de ouro. com
pedra"s vermelhas e sa'ira
branca para homens e se-
nboras CrS 135,00

V*1 - Lindo anel de ouro 18
quilates cun água marinha,
ametista, topázio eu rub\ com
enfeite de tafiras dos lados CrS
Z00.0O

•*8' _ Pulseira elástica, fo»
lheada. fundo de .t-o inoxidável,
rara senhoras CrS 120,00 Crc
mada CrS 90.00

368 Brim (>¦> de ou-
336

\*^»^^Bmk^^k****WifltMBSkw. ~_f

ro. 18 quil.ii s. Pingen- .
lek com pedras 37lil.
verdes ou vermelha»
Cr? 1D(».Í'0 '

Pulsera folheada a ouro.
para relógio de senhora, CrS 95,00

337 •— Folheado garantido lü
anos í>s 150.00

3U  óculos americanos "Gil-

da" uitra-modemos, garantidos.
com lentes verdes, armação na par-
te de cima e dos lados folheado a
ouro, com estójo de couro (Pre-
co das óticas do Rio), CrS 450.00. . .
Nosso preço de grande oferta CrS com rubi. folheados a ouro
,". to coração abre para colocai150 -00 retratos» CrS 100.00

374 _ Pulseira c coração

310 _ Lindo brncelfsc Co-

lheado a ouro 18 quilates,
com çravacáo de rubis e sa-

(ira brilho de brilhantes, uma

linda jóia CrS «5,00.

.303 — Brincos de ou-
ro 11 quilates, pingen-
te* com pedra», aiuís,
eerdes ou vermelhas
Cr$ 175,00

378 — óculos Numont
legítimos, ultra modernos,
folehados a ouro, com Io:-.-
tes verdes ou brancas sem
gTttU CrS 125.00

331 _ !t elogio fo-
lheado com 15 rubis
anti-magnetico vidro
alto, cordoncl de seda.
máouina ótima CrS
32500
362 — Ancora, 15 ru-
,„s, tO anos garantido
Cr- 450.00

395 . MiiunifHi»» ImIiicu»
enleltados com «atira»,
lulllio de brllb.1»»»»»
n-S 60.00

»___!___r__-"^__i_i y^Qt ' __»/ f
^H_?r'! Wr s8__Hr_/

»33 Lindo cnictíl-
co com cordão em ouro
18 quilates CrS 215,00
Médio CrS 175,00

ilt — Elegantes ocu(ü»
tipo RAYBAN para ho-
.nens e senhoras com cs-
tòjo CrS 64.00 ^^

"' - Coração « corrente de o»-
«"• CrS 175.00

111 ¦_. Medalha de Sao Jorpe •
torrente em ouro médio CrS 180,00
OraiMif CrS 2*10.00

'2Í — Pulseira omertt»-
na oorta-perfumes folhe»-
S a ouro CrS UMO

»»• -» Ele»j«iH« tmt*
de ouro 18 quilate» '•»»
rubi CrS 230JM

*97 •_ Lindo relógio Ml>
fe folheado 15 rubis, antl-
magnético. 1." qualidade,
eom pulseira tipo Cham.
ptoo. folheada CrS 390410

SM

306 _ PHlseira americana, folheada. «»rnhn-
«o» ba.angandans enfeitados de wílnu em corei
Olllma novidade CrS 90.00

996 - Pelselra americana. '•*•;}«»• Jg"^
icngandan. e porta-retrtto com d^nCâV0
rede mudar o retrato a vonUde CrS »&.<»

-Magnífica pulseira rofhea-
da. garantida por 10 anos, com
orAndes neílras ametista, lopa-
KTiibl e esmeralda con,, guaj-
nlçâodepérolasem volta, Pre-
Co normal Cr^4^*?^ ' re'°
propaganda Cr>« WM-

jOp__T5BlZ__^í__

196 - KlfttSlllte n.nlHllt» luluewl»
» on.-o mrrtwdoriMii Iwlnntsnudan*
rm «Ô.T8» ^ V),wColnr ••••  #VSJ ,,M)„
Putu-iru ».«•»•*-• 7_ ,,-,y.

*** — Magnífico braceleU
ralce, folheado coro 20 ano-
de garantia sobre o folheado,
brilho e aparènrla de oure
legitimo, com 2 fecho» de •*»
guranre, CrS MM»

\

301 _ Anel "Roslnha* de ouro
com rubi CrS 125.00

s(V. _- \nel "nrotinho" de (*><"0

con. rodi . safira p»ra crl»nras t
i;i»cinliav CrS 95.U0

JK _ Lindos brincos
de ouro com gravação^
de pedras en> cures
CrS 9Ú.Ü0

JSl — Magnífica pulseira amertea-
ha, tolheada a ouro, com balangan-

'dans de animais enfeitados com pé-
rolas c safira < preço de liquidação»
CrS 90,00

320 _ piga de ouro 18 quilates -
Orffhde CrS 73.00 Média CrS 40.00
Pequena CrS 30j0»

306 __ ({,.i,>^to folhe «o. '¦ " W»

«riti-magnético, 1.» q> lld»>« r»l-
\n gTantJc. preço Cf :50.00 »•

putíWa Cri- 3U.U0

_•'*—. Medalhas com cordão de
ouro Tamanho grande Cr» 1^5,00
Tsma.iho médio, CrS J73!00 So a
incualha gra»de (r> 95,00 So a
medalha medi». Cr» 75,00

I
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p- * á. * iPtra de "Uma casa por-Estaé a let^ °;d 

por Manoel
tuquêsa", gravaaa h"' .
Monteiro. No "Vamos Cantar ã
venda nos Jornaleiros, o leitor en

contrará outros sucessos.

Numa casa portuguesa
Fica bem
Pão e vinho sobre a mesa.
Quando à porta, humildemente,
Bate alguém,
Senta-se à mesa da gente.
Fica bem esta franqueza,
Fica bem, .
Que o povo nunca desmente.
A alegria da pobreza
Está nesta grande riqueza
De dar e ficar contente...

Quatro paredes caiadas,
Um cheirinho de alecrim.
Um cacho de uvas douradas.
Duas rosas num jardim.
Um São José de azulejos
Sob um sol de primavera,
Uma promessa de beijos,
Dois braços a minha espera...

Zezé Gonzaga acabou renovando seu contrato com a Sín- ^ 
p^gutea, com certeza!

.2 ... 4-^^r, uma c.íisa oortU"

tal. Melodias como "Jingle Bellle outras
f„7pm narte da coletânea reteriaa, senuu

aue ãs letras, escritas por Paulo Tapajoz, Io-

m adaptadas especialmente,para.çj^mun-
do infantil. O vocal e das Moremnnas

r, 
'Zill 

om mrroussel- ia foi escolhido o nome para o
Por falar em oairous&ei. j* XUA , do üeia gravado-

LP de música popular brasileira a ser lançado peiag
ra de discos infantis agora em[.novengo. ^|?rn0tee'Ricardo

gíSirffáSÍXffS S ?o mercado aqui não está

nada sopa )'integrarão o elenco do novo selo.

Eo«qa muda/f játadicion^l 
"fachada" de suas grava-

^Eladir 
Porto, exclusiva do selo 

JJJ^.^ÈSWSrecer brevemente no mercado com sua memor g 
^ de

hoje. As versões ^' 
Noite de Eeise 

^ES^ade eXcepcio-
Virgínia Amorim, darão a Elacur uma¦ "g« 

desempenho em
nalho\á 

«2M^^5HfSlí^íp*^ Que Chico

A^p°oucTma°sSantes de sua morte, deveria gravar.

tCr* n«eto 
miP estreou na Todamérica com aquele

"ObaS estâlncSaf tZ £ fábrica do Antônio Atoei-

da Dizem Se ela mantém negociações com a Víctor, o que

não deixa de ser uma boa medida.

O acordeonista ^^^^C^X^^
:Srddoa"ed°em SSZ, 

'/S^ XJdo continua «rme

X na Sínter.

:;.:'„ ^„„ „á tp. mip errave menos.Víctor. Que vá. E que grave menos

É, com certeza uma cuni

No conforto, pobrezinho,
Do meu lar
Há fartura de carinho. ..
A cortina da janela
É o luar.
Mas o sol que gosta dela. . .
Basta pouco, poucochinho
Pra alegrar

Uma existência singela. . .
É só amor, pão e vinho
E um caldo verde, verdmho.
A fumegar na tigela...

portu-
suesa

\a-aaa**** a^a^a^a^aa^t ^

^>xn:

^iâslpí

Manoel Monteiro: o maior
cantor de fados das Américas
aparece com um novo sucesso,
"Uma casa portuguesa', melo-
dia bonita bem no seu estilo.

Skenton não pode tocar em Londres. A União Inglc-

sa doskMúsrcos n°áoPdeixou. Os -úsicos brasiletros agor , mm-

to bem presididos pelo Geraldo M^and^vao tomar pro>ia«^
cias assim. Já é tempo de se acabar c?m.aj*P* ?*d%^K "
vem de fora. O exemplo de Skenton e significativo, imagine

se americanos e ingleses não fossem parentes

Norival Reis, que muitos indicam como o

gravador número um do Rio está receberi-
do várias propostas para mudar de fabrica.
Norival, que desde menino • trabalha con.
Braguinha, fêz grandes progressos em sua
profissão, lançando-se mais tarde como oti-
mo compositor carnavalesco, assinando pa-
sinas de sucesso (eu taquei um beijo nela e
ela quase desmaiou). Não sabemos o quan-
tum" das propostas recebidas. Mas podemos

afirmar que, mesmo elevadas, será difícil que Norival se de-
cida a deixar a Continental. É que êle esta preso a fabrica
dos três sininhos, não por um contrato, mas pela giande e ve-
lha amizade que dedica ao seu padrinho João de Bano, o
diretor-artistico.

:r ^W J ^

t
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FRASES QUASE
HISTÓRICAS

-DE 21,10 AS 23 HORAS NÃO
CONSEGUI ESCREVER UMA ÚNICA
LINHA!" — (Daniel Taylor)

"NAO SOU BEBEDOR DE CACHA-
ÇA E SIM DE UÍSQUE" — (Vinícius
de Morais).

"COM SUAS COSTELETAS, SEUS
SOLUÇOS, SEU MAU GOSTO, REA-
PARECERÁ O GREGÓRIO BÁR-
RIOS, CANTOR MEXICANO QUE
NASCEU NA ESPANHA E VIVE EM
BUENOS AIRES — (Stanislaw, em
"Diário Carioca")

«É PENA O ALBERTO REGO NÃO
FALAR, NÃÒ MATAR A COBRA
DE UMA VEZ POR TODAS" —
(Paulo Medeiros)

"CARREGAVA O MEU CORPO
LERDO, DE HOMEM DO CAIS, DE
VIOLEIRO E SONHADOR" — (An-
tãnio Maria).

DEPOIMENTO DE MARION:

SI

n

OS CAMPEÕES DA
POPULARIDADE

1 o __ LUZES DA RIBAL-
TA, de Charles Chaplin, com
Frank Chaksfield, Jorge Gou-
lart, Víctor Young, Trio de
Ouro e outros (Decca, Conti-
nental, Víctor, etc.).

2.o — JAMBALAYA, de
Hank Williams, com Conjun-
to Regional de Canhoto e Jo
Staford (Víctor e Colúmbia).

3.0 _ ORGULHO, de Waldir
Rocha e N. Wedeking, com
Angela Maria (Copacabana)

4.°--MOULIN ROUGE, de
George Auric e W. Engvick,
versão de Carlos Alberto Bra-
^a, com Jorge Goulart (Con-
tinental).

5.0 — RECORDANDO O Lí-
BANO, de A. Amorim e P.
Santos, com Manuel Macedo
(Sínter).

TENHO ANDADO
PARA A FRENTE

Marion iniciou na Todamérica
uma série de gravações excelentes.
Do gênero brejeiro passou para o
romântico, nele se fixando com
muita propriedade e impondo-se co-
mo intérprete de dotes apreciáveis.

— Eu canta tudo (adiantou-nos,
com seu sorriso simpático), mas
confesso que sempre tive inclinação
para o samba-canção, a musica de
"penumbra", como se diz por ai.
Meus discos têm tido boa aceitação
e espero que, com o tempo, o pnoii-
co se acostume a me encontrar no
selo Todamérica. Sinto que tenho
feito progressos e só me falta es-
verar aquela oportunidade de su-
cesso por que todos anseiam. ü ais-
co é caprichoso. Mas é necessário
que se ande sempre para a frente
E isso, com a ajuda de Deus, eu te-
nho feito.

Cândida Moreno, era vendedo-
ra de discos de uma casa espe-
cializada, quando o compositor
Erasmo Silva a descobriu, uu-
vindo-a trautear uma musica
que a vitrola tocava, ficou em-
polgado e levou-a para a lupi
onde ela conseguiu um bom con-
trato. Mesmo assim nao aban-
donou sua carreira de vendedo-
ra de sucesso dos outros canto-
res.

T V • ||w ^^^ ^^eWe^eWWrteeeWWW'

DESCONTENTES
Há uma insatisfação qualquer en-

tre os compositores. O publico pen-
sa que todos se encontram num mar
de rosas, mas a verdade é que mês-
mo aqueles que conseguem boas
arrecadações de direitos nac, escon-
dem seu desapontamento no que tan-
Se à maneira nela qual esse dinhei-
ro é distribuído. Resultado: tanto
do fado da UBC como, de parte da
SBACEM a classe está no período
das reivindicações, do acerto de con-
tas das providências, enfim, que vi-
sem a dar a César o que é de Ce-
sar Primeiro, o caso da SACI (ou
da Euterpe, como queiram), em que
autores sbaceanos resolveram, de
uma hora para outra, editar as pro-
nrias melodias. Agora, o da funda-
cão da Cooperativa dos composito-
?es da UBC, uma entidade destina-
da a editar músicas e que surge com
nomes do maior prestígio a definir-
lhe a existência, que se antecipa po-
ülmsa e longa. Conclui-se, portan-
to que o compositor brasileiro co-
mêca a ver, objetivamente, seu pró-
prlo futuro- Isto é: deseja também
Çeceber o que os outros ganham.

CARNAVAL COM
POUCA MUSICA

Nossas informações a respeito
da limitação da próxima safra
musical carnavalesca estão rati-
ficadas. O convênio assinado
entre as gravadoras parece que
se encontra em franca execução,
não se tendo registado ainda ne-
nhuma deserção ou "falseta".

Em vista do que, cada fábrica
comparecerá com apenas 15
discos momescos, em 1954, obe-
decendo aos seguintes termos:
a) cada gravadora se compro-
mete a lançar, no máximo, 15
discos para o Carnaval, perfa-
zendo, assim, um total de 30 mu-
sicas; b) qualquer melodia com
ritmo ou forma carnavalesca se-
rá considerada música de car-
naval, e, conseqüentemente, en-
quadrada dentro dos 15 discos
permitidos; c) este convênio en-
trou em vigor a partir das gra-
vações lançadas em agosto, pro-
ximo nassado. ,

Como se vê, o negocio agora
parece que é pra valer.

íBBJI!

MEUS 5 FAVORITOS
* César de Alencar, selecio-

nou como suas gravações de ca-
beceira:

— ORGULHO, com Angela
Maria íCopacabana)

— CAIS DO PORTO, com Jor~
ge Goulart (Continental)

— LIMELIGHT, com Víctor
Young e sua Orquestra
(Odeon) „_,

— Ê TAO GOSTOSO, SEU
MOÇO, com Nora Ney
(Continental)

__ NEGRO TELEFONE, com
Trio de Ouro (Víctor).

/ 4t César considera a voz de
Nelson Gonçalves a mais boni:
ta de quantas tem ouvido ate
hoje.
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Apresentada Por
ORLANDO SILVA

Alô, amigos! Esta é a mmha
casa, num terceiro andar de um
grande edifício dê Copacabana,
ali bem próximo a Avenida
Atlântica. É um apartamento,
naturalmente, nem grande nem

pequeno, mas suficiente para
mim e Lurdes. A foto acima é
da minha saleta, com os móveis
em pinho compensado, claros e
alegres. Nas paredes, alçuns re-
tratos que lembram fases da

minha vida artística. Todo o
apartamento é pintado de ver-
de-claro: dele avistamos o mar,
através de uma varanda bem
ampla e acolhedora. Bem, mas
vejamos, com detalhe, o resto.
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Eis-me aí, em baixo, apontando a nos-
sa eletrola, em pau marfim, no estilo mo
derno, cujo nome não sei bem. Aqui e o
nosso cantinho de música. O chão, como
vêem, é de tacos conjugados, claros e dis-
cretos Em cima do móvel um abajur, tam-
bém moderno, de base larga e c^ia aper-
gaminhada, dá colorido ao ambiente.
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Ao lado, um detalhe do meu quarto de
vestir, aparecendo, mais destacado, o cami-
seiro-escrivaninha, no estilo que 3a lnes es-
clareei. Na parede, verde-clara como as ou-
trás, conservo alguns quadros pitorescos,
que alegram bastante o aposento. A decora-
cão é nossa, mesmo, com a predominância
do bom gosto da Lurdes. Eu dou, apenas, ai-
guns palpites, sabe como é...

1
'A

¦

X m
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m

Aqui, estou apontando a nossa bibhotc-
ca de parede, um ornamento bonito, que
"quebra" o ângulo da saleta. Em ba^uma
poltrona, clara, para ajudar a leitura mais
cômoda. A mesinha, com o 3arro, e de cor

%te moderno e em pau marfim

(Continua na página seguinte)
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EM CIMA: os móveis dos, nossos quartos Um conjunto^ todo m P^s^r^
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Aqui está a
saleta para

refeições^ os
móveis são do
mesmo pinho

compensado
que eu lhes
disse, com os
forros claros.
Fiz questão de
colocar na pa-
rede dois qua-
dros que muito
aprecio: um
representa o
«ballet" com
suas filigranas

exóticas. O
outro simboli-
xa o nosso
samba bem

brasileiro.
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Aqui está a cozinha, toda branca,
com os seus pertences arrumados em prate-
leiras muito práticas. O cômodo nao e gran-
de, mas serve muito bem. Aqui temos, ain-
da, uma geladeira bonita e emb utiaa

l
%

Ainda no meu quarto de dormir: a ca-
ma no estilo colonial espanhol, tendo ao
lado a mesinha da cabeceira idêntica. Gos-
to de ler, à noite. Por isso nao dispenso a
luz do abajur de alabastro que vêem na foto.

«mmÊÊÊÊÊÊmsm

Por fim, o
banheiro, tam-
bém branco e
com as louças
de estilo. O es-
pêlho é am-
pio, e permi-
te um barbear
sem susto. De-
talhes finais:
a fachada do
edifício é tô-
da em marfim.
O nosso cor-
tinado é em
havana e os
tapetes (de ju-
ta) — são lis-
tados, de ver-
de e creme. E,
parece que é
só. Minha ca-
sa é assim.
Gostaram? Eu
ííosto.

*
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Temos, pois, aí, à solta, sem que a
pS ôs detenha, alguns moços
Sue qualquer dia, estarão contan-
do através do microfone de suas
emissoras, as mais picantes anedo-
tas do papagaio. Mnnrio")

(Lopes da Silva — O Mundo ,
•

Nas condições vigentes não se po-
de deixar de reconhecer o dano e a
subSo humilhante que o gover-
•nn fpderal impõe ao radio, coiocan
do-oà mercê da flutuante política-
toa dominante no âmbito federal

(Arnaldo Câmara Leitão - O
Tempo*')

*
O país está devendo muito ao seu

belo e grandioso rádio. E esse pie-
mio deve ser a sua 1 hertaçao

(Álvarus de Oliveira - Diano
da Noite")

*

Já se pode confiar em que haverá
sempre, ao lado da programação fei-
fa para divertir, uma outra dedica-
da ao público que gosta de nreou
vir música, mas também estima a
diLSsão de idéias, o esclarecimen-
to,( a in^ormaçaOorreio ^ m^„)

Os programas de auditório po-
dem cumprir suas finalidades recrea
tivas, sem mergulhar nas águas tur
vas da imoralidade. xW,>ins",

(Mag. — "Drrio de Noticias )

Há como que uma expectativa no
ambiente* Por certo inquieto, com a

PoTsibÜidade de restrições ao radio
E à S^ogreüieFilho - "O Mundo").

Bonnie Walter não teve seu con-
trato renovado pela televisão bem
assim como Tais BeJUw. Ambas
essas moças entraram para a. IV
mediante um concurso para escolha
de Miss Televisão.

•
Mário Provenzano está todo volta-

do para o pugüismo Já ancou um

programa às segundas-feiras apre
Lntando o Campeonato dos Novos
e promete, para janeiro 

a» P^gg
de Cath-as-catch-can, com JacK
Dempsey na arbitragem.

•
Bibi Ferreira parece que aderiu

definitivamente à TV. Seu progra-
tadoTdZingos está atraindo grau-

'%. 

¦."¦:¦¦¦'¦ /

des aplausos do público e da críti-
ca.

*

Ida Gomes está sendo amplamen-
te aproveitada na TV como decla-
madora. A rádio-atriz da Tupi es-
tudou declamação na França e In-
glaterra.

Zélia Guimarães, antiga radio-
atriz da Rádio Clube, esta atuando
na TV também.

*

Outra figura de teatro que vem
adquirindo grande publico na TV
é Samaritana Santos, a noiva de Ba-
du.

b^b^bw m\ ÈlÈIIÊflln /sh0MTf +T \m\ li ti Mm¦TmO^^L Jff-M-
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tampa folhea- II mm m mm
dGcouro.Ca- p^j^5 m mm
net-• cri 600. limVÊ MÊI

icgoc/lapizei- IIBÈ ÊÊmra.cr$ i.oco. Iaa Mf
PARKER 5\ IIMt j^F

PARKER5)
modelo LUS-
TRALOYtam-
pa de aço foi-
co, coneta

crS 550.00
jogo c/ lapi-
zeiro

crS 900.00

PARKER5)
modelo SPE
CIAL tampa
de oco polido
coneta

crS 450.00
|ogo c/ lapi-
zeiro

crS 750.00

PARKER
MAJOR
caneto

crS 100.00

|ogo c/ lapi-
zeira

crS 650.00

PARKER 2í
tampo de aço
fosco-caneta

crS 300.00

jogo c/ lapi
zeiro

crS 500.00

pelo
REEMBOLSO

1- POSTAL—

mod. SIGNET
toda folhea-

da a ouro, jo-

goc/lapizeiro
crS 2.000.00

Pedidos àm

Despejos de re-
messa pelo cor
reio simples cor-
rem por n/ con-
Ia. Remesso pelo
correio Aéreo por
con I a do co|D

prado/

¦ ¦¦¦¦¦¦ mm mm mmmm "I

Remessa de Encomendas para o Interior do Brasil Ltda,

... r,elide„,e V=.»=, «46-*• and. - ./«07 - Te,. 4M1W-B. * ""•',.

U * U m I

C ™ ShS bH m mm

I rnSLl 31 I
I BTfia ¦ eWiM »J rS J *M

caneta —

lapizeira e
termômetro
modelo 5J -
folheado a
ouro
crS 1.500,00
modelo Lus»
ifoloy - aço
fosco
crS 1.200.00
modelo 2) -
aço (osco
crS 600.00

Além das mercadorias
acima, remetemos quais-
quer objetos pelos preços
comuns da praça do Rio,
acrescidas a» dcspezai
de remoísa.

_> --

s
NOME.

RUA....

CIDADE.

ESTADO

REVISTA DO RÁDIO
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A VlHDA NAS

f(lSAS. APMÍ71HS

f BOAS CASAS
O J U

FABRICADO POR:

SabõesMílenLtoa
A

>fV Roo Bon»uce»4o 19S - T.l 30-7586

ÍMlUN/> R.o de Jone-ohiA

ACORDEONSMAIS

II
Avenida Rio tírancp, 277-Rio
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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

6 Ciro Monteiro e Odete
Amaral formam o que se po-
de chamar uma "separação
amigável". São casados, vi-
vem cada um para o seu la-
do, mas quando é preciso re-
sorver alguma coisa de inte-
resse do casal não há nenhu-
ma dúvida, eles se procuram,
se falam e resolvem.

• Ouvi dizer que o Choco-
late está aprendendo a fa-
lar francês pois tem vontade
de dar um passeio a Paris e
trabalhar em casas de diver-
soes naquela capital.

• Quem teve a idéia de
correr uma lista entre o pes-
soai da Rádio Globo para dar
um relógio de ouro de pre-
sente ao Carlos Lacerda foi
o locutor Raul Brunini. Eu já
ouvi críticas de alguns ami-
gos de Brunini a esse seu ges-
to.

# O cantor El Cubanito es-
teve recentemente em Reci-
fe mas teve de voltar ao Rio
antes do término do contrato
porque andou saindo do sério
com uma pequena do audi-
tório... Quase a Polícia en-
tra em cena...

'''mr^^m^^^m^^^^^^m^^^Ê^mJi^ uW ^^B mm ^m* ^mJ '^m
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# Corre nos meios que não
haverá mais o casamento de
Badu e Samaritana Santos,
tendo os dois chegado à con-
clusão de que está tudo mui-
to bem assim mesmo e nao
há necessidade de se gastar
tempo e dinheiro em papelo-
rios, pretoria, igreja, etc.

A d. Cegonha está per-
tinho da casa de Aimée e
Carlos Frias. Qualquer dia
destes ela pousa mesmo.

A bela Ester de Abreu
acaba de pedir garantias de
vida à Polícia.' Há um sujeito
ameacando-a quase diária-
mente. Os motivos são de or-
dem particular.

Agora é que o Norman-
do Lopes, (o presidente do
Sindicato dos Radialistas)
vai ser mesmo pixado pela
turma. Êle aceitou um empre-
go que o Ministro do Traba-
lho lhe ofereceu.

# Neste mundo tudo pode
acontecer... Imaginem que o
Júlio Louzada não é sócio da

Associação Brasileira de Rá-
dio. E diz que não é e não
quer ser...

# Não vou a futebol mas
gosto de ouvir pelo rádio. De
preferência o Cozzi. Mas
acontece que aquele comen-
tarista Waldemar Barros po-
deria ser mais breve nos seus
comentários no fim do jogo.
Êle repete muito as coisas.
Cansa.

# Acabo de saber que d.
Anna Khoury, a dona da Rá-
dio Eldorado, é exímia üinto-
ra a óleo. Inclusive fêz um
belo auto-retrato e sua casa,
na av. Copacabana, tem nas
paredes uma porção de qua-
dros seus.

# No dia 29 de setembro, a
cantora Marlene comuareceu
à Rádio Nacional, para can-
tar de calças compridas.
Tendo sido advertida sobre o
traje declarou: "Podem mui-
tar à vontade, depois o Victor
Costa manda tirar a multa".
Mesmo assim foi multada em
200 cruzeiros. E o Victor nao
tirou a multa...

m As campeãs de multas da
Rádio Nacional em setembro
foram as cantoras Linda Ba-
tista e Ângela Maria, que
contribuíram respectivamen-
te com 700 e 600 cruzeiros
para a caixinha da rádio.
Essas multas referem-se a
atrasos ou faltas nos pro-
gramas.
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João Dias estava chegando ao
Rio, na manhã de uma terça-
feTra, quando surgiu à sua fren-
te ura iornaleiro. Depressa, pe-
diu a REVISTA DO RADIO. E,
mais rápido, correu as paginas,
até encontrar a que trazia o re-
sultado final do concurso para
a escolha do "Artista Mais Que-
rido de São Paulo" Ali estava
seu nome... e em primeiro lu-
irar' O herdeiro musical de
Francisco Alves quis dizer algu-
ma coisa, mas sentiu 

j«.™desaparecera de sua garganta.
Chego« até a ficar preocupado^
Mas era apenas o reflexo da
emoção. Depressa, correu a lia
dio Tupi, e, ali, não chegou para
os abraêos. Nossa rfporUgem
fotográfica foi encontra-lo, nas
Associadas, ainda vibrante de
alegria, traduzindo, no rosto, a
felicidade que lhe ia na alma.

Mãos abertas, numa atitude
inconfundível, João Dias exulta
de felicidade. Depois, recebe, do
"Cabidela", (seu fiel secretário),
um bolo comemorativo. Houve
festa, até que, depois da expan-
são alegre, João Dias sentou-se
próximo ao painel da te-
levisão, sorridente, deixando-se
fotografar ao lado de um leão de
parede. Duas forças de popu-
laridade.
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João Dias parece que estava 
^^^lhe proporcionariam o titulo de Artista Mais Weria°™ »„ 

Quando acordou, pensou que
vendo imagens na bola de cnstal. Depo.s^rou uma 

af^fcaitTem felicidade a todo pano
tudo fora um sonho. Tomou ciência da » * 
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_uem Está Mandando
èo Cantor Nacional!"
ááO

Blofa Jitnior, diretor-artístico da
Record, responde hoje a uma se-
rie de perguntas sobre a atualidade
radiofônica. Vejamos suas opiniões:

QUEM ESTÁ MANDANDO?
CANTOR ESTRANGEIRO OU NA-
CIONAL?

Indiscutivelmente, o cantor na-
cional. Está felizmente superada
a fase das "alucinações alienígenas ,
e é com prazer que registro a vito-
ria definitiva do cartaz nacional.
Não é jacobinismo. É apenas coe-
rência com a idéia de que a arte
popular precisa expressar-se através
de vocações mais nossas, por isso
mesmo autênticas.

O RÁDIO DEU MARCHA A RÉ
PAROU, OU ESTÁ INDO PARA A
np-pENTE*,»

Não havendo motivo para dar
marcha a ré ou parar, só podia ir
para a frente, como sempre fez.
Possivelmente não terá modificado
fórmulas de atividade, mas nem por
ÍSSideOÍX0DISdCOanpODE COMPETIR
COM O ELENCO?

— Com vantagens, em alguns ho-
rários e em alguns tipos de audição.
Uma emissora, contudo, vivendo de
discos, estabiliza um tipo de audi-
ência estática" que não se anima
nem se confrange com qualquer
mensagem que_ o prefixo queira
emitir. Rádio nao é so para divei-
tir e educar. Terá também que ori-
entar, guiar, provocar manifestações
públicas, quer seja no sentido social
ou artístico. E quem nao tem ouvido
suas mensagens não, tem sentido
seus movimentos, nao pode nem
ao menos forçar a comprar, pois a
sugestão de seus anúncios se per-
de à frente da negativa receptivi-
Hndp de tal tipo de ouvintes.

_ A QUE ATRIBUI A MIGRA-
ÇÃO DO RÁDIO CARIOCA PARA

— A um encaminhamento de valo-
res de todos os tipos e todas as
classes, seduzidos por uma cidade
que cresce assustadoramente, ü te-
nômeno não ocorre só com o raüio
carToca São Paulo está atraindo va-
lores de todos os Estados, como sem-

ore fêz. Apenas, desta vez, o apê-
fo é tão forte e tão atraente que ven-
ce mesmo a até então invencível
força de fascínio da metrópole. His-
tòrlcamente. é a província que se
emancipa de sua Condição e f az ren
der à importância dela, uma seae

^fedAÍsCOSrpROBLEMAS CRIA-
Tine: PFLiA TV?

1 Problemas 
"de 

modificação que
podem oferecer soluções benéficas
ao rádio que tem de se transformar,
abrir frentes que a TV não alcance,
Por limitaçõesT de tempo, de distar,-
cia, e até do poder econômico do po-
vo Tem que se dirigir para o Inte-
rior e isso só pode exprimir pro-
gresso, uma vez que, evadindo-sedo
convívio das populações do asfalto
e de litorais superados, so assim

pode cumprir sua verdadeira mis-
são que é, antes de mais nada, sa-
turarse dê Brasil e ser brasileiro.

MUITO BEM...
Merecedora de aplauso a ver-

satiUdade artística dos elementos
que atuam simultaneamente no
rádio e na televisão. Sao os ia-
dialistas, na sua maioria, quedlm 

ajudado a TV a romper{ em
nosso meio, o caminho das boas
rSações.' isso aconteceu e
acontece no canal 3 e vem st it

produzindo na TV Record recém
temente inaugurada. Nao resta
a menor dúvida que a expenen-
cia adquirida no rádio contribui
para o êxito do trabalho dos ra-
Calistas no mundo do som e da
imagem que é a televisão.

MUITO MAL!
Os artistas e compositores pau-

listas estão descontentes com
duas fábricas de discos, que de-
iZraram afastá-los das grava-
cões para o carnaval de 54. Jus-
%£a%e plenamente <«< descon-
tentamento, pois a. decisão das
duas gravadoras veio prejudicar
a aspiração dos compositores e
artistas do Planalto, os quais, em
Tudo e por tudo, estão em condi-
ções de igualdade para Jazer bo-
nüa figura, como acontece com
seus colegas cariocas.

SAL0MÃ0 KPWCO^

Para Confirmar o Nome
no Rádio, Estudo Direito!

Nasci em • Santa Rita do Passa

Quatro no dia 26 de outubro de
1Q29 Meu ingresso no radio se deu
em 1946 na ZYI-3, Rádio Difusora de
Pirassununga, cidade vizinha, ondePeuacursavago clássico, P°?f ™"nen-
te, ouvindo o anuncio de um con
curso vara locutores na Radio
Cruzeiro do Sul, embarquei para Sao
Paulo Inscreveram-se mais de 40U
candidatos para duas «£«.««« ji-
nalmente foram preenchidas por
dÒttabaréus: um de ««P^™*
outro de Santa Rita do Passa Qua-
?ro Cícero Mota (hoje oçutor da
Bandeirantes) e eu. Simu tanearnen-
te vela mão de Blota Júnior, sub-
meti me (isso em julho de AS), a um

DUAS HISTÓRIAS PITORESCAS
Certa vez, num programa de ra-

dio teatro Ivete Jaime deu, realmen-
? ,,S? taôa no galã. Não estava com
t6'fi raíaz nem queria brigar.
Tomou essaP atitude "valiente" porT L^riP de fa7er o ruído exato,

urnTveftue" o contra-regra estava

ausente.

— 46 —

Quando Cláudio Miranda, Amaury
Vieira e Geraldo Vieira apareceram,
uma tarde, no rádio, usando grava-
ta borboleta, Walter Cianci excla-
mou admirado:

— "Ué..
da asa?"

Já começou a semana

teste na Rádio Record e, aceito, que-
orei um tabu do rádio: trabalhei,
com permissão das partes, durante
quatro meses, nas duas enussoras,
opSo finalmente pela Cruzeiro
do Sul, onde as perspectivas eram
mais promissoras. Entretanto, no
dia 14 de novembro, voltava eu a
Record como o Repórter Esso, de-
pois de ter vencido um concurso vns-
atuído por uma agência de Vublici-
dade E, mais uma vez, trabalhei,
concomitantemente, cm duas emis-
soras, até que, deixando de paro-
diar o burrico de Bundan, firmei
vê exclusivamente na Cruzeiro do
Sul Mais tarde, exatamente nesse
prefixo, deu-se o reingresso de Ma-
noel de Nóbrega no auditório reen-
contrando o êxito anterior de sitas
atuações na "Torre de Babel . Ate
a saída de Manoel de Nobrega, dois
anos também, após, fui o animador
dessa audição. Minha atual emisso-
ra é a Rádio América onde tenho
um programa de calouros: "Salomão

Faz Justiça", aproveitando a fama
do meu homônimo que ílera rei e
tinha a lei na mão". Fora do radio,
estudo na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.
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OTICIÁRIO
A Associação dos Funcionário das

Pmissoras Unidas (ex-ABEARRE)
•m nova diretoria, assim constitui-

Presidente, José Rubens vice-
irèsidente-cultural, Waldir de Oli-
.eira- vice-presidente-artistico, Wal-
ter Júnior; vice presidente-social,
João Pereira; tesoureiro. Colombo
G-isciarino; secretário. Ramon Rey1 

Paulo Pereira, procurador.

0 aplaudido Trio Nagô reformou
contrato por mais dois anos ro/// a
Record.

*

Fm sua nova fase esportiva, a
Difusora transmite jogos infanto-ju-
venis com locutores de 10 a 12 anos
irradiando as pelejas. É uma novi-
dade, não resta duvida.

*
Deixou a Bandeirantes o cantor

hino Braga, que vai dedicar-se aos
trabalhos de produtor anematogra-
fico.

*

Rebelo Júnior convidou Bruno So-
brinho para integrar a equipe espor-
Uva da Rádio Piratininga Bruno
Sobrinho aceitou c vai voltar a ali-
vidade nesse setor.

Ingressou na Record o rádio-ator
Walter Avancini, que íoi descober-
to há anos no programa Clube ia-

pai Noel".

kW.t-J-.WM F#sr*#*^e*e*e*^e*e**#-#*^

QUEM
rE

A Citron gravou a história in-
fantil escrita por Ubirajara Mendes,
com o nome de "O pirata gavião".
Dionísio Azevedo, Homero Silva, Fu-
zarca e Torresmo, os Titulares do
Ritmo e a orquestra da Record com
arranjos de Henrique Simoneti for-
mam o elenco do disco.

Na Cultura, Caco Velho atua com
destaque no programa "O nosso
?amba".

Enquanto reforma seu auditório e
outras dependências, a Cultura vem
transmitindo seus programas de au-
ditprio em teatros da cidade.

•
Bloía Júnior aparecerá no filme

-O Craque", que está sendo rodado
nos estúdios da Multifilmes, onde
deverá irradiar um jogo de futebol.
Mais uma notícia do diretor-ar tisti-
co da Record: Êle comprou um ca-
¦alo de corrida, dando-lhe o nome

de Bitoca. Dentro de um mes e poii-
co, o Bitoca estará na pista compe-

indo com todos os Gualichos que
< parecerem.

*

A Rádio Gazeta tem dado grande
!estaque às audições de musica po-
.ular brasileira. Principalme te

lando atuam seus cantores exclusi-
•os Cláudio de Barros, J^anita ua-

valcanti e a acordeonista Mana uai-
3 a.

Jean Cartier, cantor francês, está
em temporada na Record

...
No momento, é a Rádio Piratmin-

t;a a emissora que possui maior nu-
mero de duplas caipiras e conjuntos
sertanejos.

Em audição especial, a Rádio Ga-
zcta apresentou aos ouvintes a bela
voz do soprano italiano Fedora Bar-
bieri.

O cantor Alfredo Simoney, da Re-
cord, tem aparecido como ator no
canal 7, revelando boas qualidades
de intérprete.

Na Tupi, prossegue com êxito as
audições da cantora Leny Caldeira,
a morena que Minas Gerais mandou
como presente artístico para Sao
Paulo.
HB!!!¦¦¦¦¦¦» UBM"HBBBEÍ,ír

TELEVISÃO NA GAROA
Os estúdios da TV do Sumaré pos-

suem agora o chamado -undo pro-
jetado" ou "tela translúcida . Com
essa inovação, os atores 9« P*
eivarem dos programas do canal ó
voderão ser transportados, no pro-
Pp°rio 

estúdio, para os luares mars
distantes do mundo. Uma tela de

Sa das mais moderna» seta tt£

lizada no "fundo projetado do ca

nal 3. ,

O cineasta Lima Barreto exibiu
num proqrama da TV Record todo
o material folclórico trazido do

Nortstl, aue deverá ser gpro|«ta-
do no seu próximo filme O Serta

nejo".

E a TV Paulista? Ali continuamos
limes e por isso o canal 5 foi ape-

Udadode"Cinemtriha em casa .

Todas as quintas-feiras Aurélio

Campos apresenta 
"Fórum, dos Es-

portes" pelo vídeo do canal 3.

GENTE NOVA DE SÃO PAULO
„. „, «m* no rádio todos o conhecem

Seu nome é Rogélio G7*^' 
?„, to TV do Zèzinho"; seu ecle-

por «Mãozinha». É musico do c™Wn™ 
cantor e humorista. Ine-

Cismo, porém, lhe permite at™*™™J°Ass0Ciadas de São Paulo on-
aàuelmente, e um valor que euroiu nw•¦** ndade ão seu traba-
de permanece, recebendo aplausos peja ' 

Jeir0> fazenão corsas do
lho. No conjunto, sua especta!.dade è ° e gosta do
arco da velha com esse instrumento. üm»

rádio e da televisão.

ONDE NASCEU?
Em Santos „,„,„•«
QUANTOS ANOS TEM?
28
ESTADO CIVIL?

~" 
SUA MELHOR DIVERSÃO?
Tocar violão __«.
PRATICA ESPORTES?

~~ 
seXnão fosse radialista?
Seria pintor _„^„É SUPERSTICIOSO?

"" 
SEU TIPO DE MULHER?

~ 
SEU"pRATO FAVORITO?

pimentão recheado
SUA VIRTUDE?
Franqueza e honestidade

SEU DEFEITO?
Muitos

SUA CôR FAVORITA?
Verde e branco
SEU CLUBE?

"" 
SaQUErMAIS ADMIRA NO HO-
MEM?~~ 
GOSTA 

GDE 
FAZER VISITAS?.

"" 
NoTlNEMA, QUE ARTISTAS
PREFERE? _ . q„— Virgínia Mayo e Ava Gardner
É RELIGIOSO?~" 
GOSTA DE VIAJAR?

"" 
QUEM V. MAIS ADMIRA NO
RÁDIO? A .

— A locutora Si Ivan a Aguiar
QUE ACHA DO RADIO PAU-
LISTA?_ Muito bom
ONDE TRABALHA?

 Rádio Piratininga
, SEU NOME, AFINAL?
^— Romeu Fernandes.

4
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CASOS & COISAS
Rádio Record. Quase três horas

da tarde e o garoto do mimeografo
não apareceu. Estava doente, mora-
va longe e era sábado. Jogava o Sao
Paulo, ou outro quadro qualquer no
Pacaembu. Ninguém conseguia
achar o programa do Vicente Lepo-
race, que deveria ser ensaiado as 4
e meia. Que fazer? Leporace foiga-
ra a máquina e TORNOU A FAZER
O PROGRAMA. Inteirmho. 18 pa-
ginas. Êle mesmo copiou tudo aqui-
Io 5 horas, tudo pronto. O garoto
do mimeógrafo aparece e diz:

Seu Vicente! O programa ja es-
tá pronto desde anteontem. Pra nin-

guém mexer, eu deixei êle na sua sa-
Ia e pus seu chapéu em cima.

Fazia quase um ano que o cha-

péu jazia naquele canto, sem uso,
sem serventia...

•
Dorinha Bueno gosta de apostar

em corridas de cavalo, nao fuma,
não bebe prefere o número 13 e e

divorctstâ'.PJá foi mordida por um

bulldog e Picada por íjM*».
Possui um automóvel, connece a.
Artentina o Uruguai e pretende vi-

âílr a Europa Tem preferencie pe-
los vestidos de cor verde.

— 47 —
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CRESCEU O MENINO-PRODÍGIO — Paulo

»5Sf. «asa."* 5=*=:
Üffos^nofeorreie PauUnho ficou um gua-

INIMIGAS? NUNCA! - *»^ttíTr,« 2
Marlene e Nora Ney estavam briga4j£P°£ nas
última havia tomado «jW^ÇgS. 'Tudo

SfiXi sânUp^de Deus. como se observa.

¦ ¦ .
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* nnvFTTSAO CONTINUA — Hamilton Fer-
A CONFUJAU nome, protestou,

reira, batisado com^ esse «««^ » 
boates,

veemente, *«««*»_SS2nome! a título de pseu-
alguém com ««"tf^ nn°ama' 

valeu. Hamilton

SS' deciPdindot0não tomar conhecimento.

TENÓRIO NO RÁDIO — O discutido parla-
meJar d? Caxias, Tenório Cavalcanti e amigo
dos artistas de rádio. De vez em quando apare
ce numa emissora para revê-los, como ocorreu
outro dia, quando esteve na Mayrink Veiga, pales-
?rando cóm Orlando Silva, Barcellos c Marüena.

m
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ESTE GERMANO.. . — João Dias (nao o de
São Paulo) é o verdadeiro nome de Germano.
Aconteceu que o outro João foi eleito o artista
mais querido de São Paulo. Germano pensou que
o negócio era com êle. Comemorou, ate saber da
verdade. Aí caiu no "choro"... completamente!

O CASAMENTO DE REINALDO — Num es-
forço de reportagem, a REVISTA DO RADIO rea-
lizou ampla cobertura fotográfica da cerimonia
nupcial, prometendo destacá-la na próxima edi-
ção. No flagrante, Reinaldo e Franca Fenatti,
quando deixavam a igreja, após a cerimônia.

. fi».'^^ÉM^H ^^^ flHML^v' _^^^B^^I ê^^e^^^Bx!* ,j,'jÚéI PSl ' J^* ¦*'* ^*"^"^ JC w? TL, Qr * ^ >^(âflt*'_^^^C^^^ ^^^Ha^^^l ^^9*

PANPANINI E SUELI — A brasileira Norma
Sueiríue esteveE estudando canto em Roma,
nnr iniP.Htiva da "PRE-Neno", fez boas amiza
aes S__SE inclusive com B^igg»
a estrela que viria ao Brasil e acabou adiando a
viagem. Norma Sueli voltara muito em breve.

ORLANDO E LURDES — Perguntam se Or-
lando Silva encontrou, de fato, a felicidade con-
iugal Quando lhe fizeram a pergunta, o Rei do
S' chamou Lurdes abraçou-a carinhosa-
mente, mandando que o fotografo batesse a cria

pa. Depois disso, as dúvidas nao se justificarão.

m
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Outras publicações da Rt^í"|TA
DO RÁDIO EDITORA LTDA.

ÁLBUM DO RÁDIO (anual)
VAMOS CANTAR (mensal)

VAMOS RIR (mensal)

CAPA

Zezé Gonzaga canta na Rádio Nacio-
nal e arava na fábrica Sínter. Entre
ai inúmeras e valiosas revelações sur-
Sidis ultimamente, seu nome figura,

feteÍraA«6|'dentrAVSa.dema,0r

PRÓXIMA EDIÇÃO

O locutor Reinaldo Costa ca-
sou-se com a artista Franca Fe-
nati na cidade de Curitiba,
íug ndo assim da curiosidade
das fans cariocas. Entretanto,
esta Revista fêz embarcar para
a capital do Paraná um foto-
erafo especial, para ali apanhar
os flagrantes do casamento, que
publicaremos na próxima edição.

Já na edição passada informamos como será feita a nova elei-

cão de Os Sores do Rádio de 1953", a iniciar-se brevemente.

Prosseguia a escolha direta de nossos leitores, indicando atra-

vésTe voto quais os melhores em cada setor de nosso Radio._De-

pois entle os cinco primeiros colocados, em cada especialidade,

Ta comissão julgadora apontará o "^-^^^
rá constituída de críticos radiofônicos e, possivelmente, outias pe

nalSS que possam opinar sobre os Melhores de, nosso.Racho

Com essa nova forma para o concurso anual que esta^revista^rea

liza com tanta repercussão, cremos ter atingido a melhm mjera

» mais rieorosa e a mais lógica para a seleção de valoies lactioio
™EslSSseendo 

ouvidas, assim duas 
^£^Z?*

sinal muitas vezes divergem: público e cxitica Claro «baqua os

próprios artistas se sentirão muito bem com esse novo critério.

A RÁDIO MUNDIAL

O Sr Getúlio Vargas recebeu, em audiência especial, os fun-

cionarios' mais antigos da Rádio Clube do Brasil. Nessa reunião

foi solicitada ao Governo a concessão do ca nal da Rad o Clubdo

Brasil para os elementos mais veteranos da PRA-3, que «consta

tuiriam numa nova organização, à qual dariam c.nome de^ Rado

Mundial para explorar o referido prefixo. Em resposta o Si. Pie-

Se da" República disse que esperaria as 
^^."^o"rias dos órgãos competentes (Ministério daViaçacdo Tiabalho

etc ) e que depois daria seu pleno beneplácito. Se tudo con ei co

mose espera e realmente a PRA-3 passar às mãos dos seus mais

velhos funcionários, não há dúvida de que o Governo terá aceita-

df Não se compreenderia a hipótese levantada, politicamente

Zr nomes da oposição: a reversão da Rádio Clube ao controle do

Governo. Por outro lado, muito menos seria interessante a entre-

ga do canal a qualquer grupo de capitalistas, como ja se comen-

tava abertamente.

ves**««*###m*'*»+»*1 0 NOVO ÁLBUM DO RÁDIO

Como acontece todos os anos, surgirá, nos primeiros dias

de dezembro, a nova edição do "Álbum do Rádio", publicação
desta mesma empresa, destinada, como sempre, a oferecer

ao público fotografias inéditas, e geralmente exclusivas,
acompanhadas de relatos ou curiosidades recentes sobre os

principais nomes dos nossos estúdios. Evidentemente, as 128

páginas do "Álbum do Rádio» não poderiam comportar to-

do o extenso grupo de artistas radiofônicos, razão pela qual
é feita anualmente uma seleção que abrange nao so os mais

veteranos, como também as recentes revelações. Podemos

afiançar desde já aos nossos leitores que esta nova edição, a

aparecer nos jornaleiros nos primeiros dias de dezembro, e,

sem a menor dúvida, a melhor já apresentada, na seleção de

fotos, na feição gráfica, nas informações inéditas, na capa

muito bonita e na belíssima contra-capa com o desenho do

rosto de Emilinha Borba. Os leitores que porventura dese-

Um, desde já, reservar o "Álbum do Rádio» (n ° 5) deverão

remeter à nossa Redação a importância de 25 cruzeiros.

íí.W
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