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"Para mim e minha filhinha
é muito superior

o halsâmico Sabonete
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Ambos se completam. Se você usa o
Sabonete Eucalol, prefira também o
Talco Eucalol Boratado e suavizante!
Evita irritações... assaduras e brotoejas.
Use o finíssimo Talco Eucalol em sua
linda e moderna embalagem.
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- a famosa artista

brasileira - afirma:
"Após comparar,

escolhi o superior

Sabonete Eucalol para
mim e para minha

filhinha''.
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O Sabonete embelezador da mamãe é sen
Eucalol. E também é o sabonete do filhi
porque é feito com as •bálsâmicas essência:
eucalipto. Eucalol conserva a beleza das i
lindas mulheres e protege a pele tenra e deli.c
das crianças. Eucalol dura mais porque é m
mais consistente. Se você também cónipa
usará sempre o Sabonete Eucalol.
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e o » Bibí Ferreira é impressionante na sua Arti
teatro de Revista ou Comédia, no Cinei
Televisão, interpretando ou dirigindo, car
ou dansando, conquista sempre novos a<
dores. Mas acima de tudo, é mãe, extrenr
linda Tereza Cristina. Pana sua filhinha,
colhe sempre o melhor. Por isso, após ç<
rar e experimentar outros sabonetes, ela
lheu o superior... o balsâmico Sabonete Ei

Sabonete, Tafco e
Creme Dental EUCALOL

utos da Perfumaria MYFTA S. A. ¦ Rio de jan o
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ULHER SEM PECADO...
DEU EM CASAMENTO/
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AMOR
QUE
NASCEU

PALCOm

Eles se conhe-
ceram duran-
te os ensaios
da peça "A
mulher sem
pecado".
Empolg a -
ram-se com as
cenas de amor
do espetáculo...
e o romance
foi inevitável.
De scobri-
ram (em pou-
co tempo) que
haviam nasci-
do um para o
outro. E no dia
29 de abril,
Dulce Rodri-
gues e Jéce
Yaladão f o -
ram ao altar
para o "Con-
jugo Vobis" —
como nos re-

velam a foto
(ao lado) e as
que divulga-
mos (com ou-
tros detalhes)
nas páginas 6
e 7 desta edi-
cão.
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Leny Eversong, nos Estados Unidos, ao lado dos brasileiros Teófilo de Barrou Fiiii^ ^wav *io Tlin;de São Paulo) e o popular Zé Carioca - próxima a um cartaz que a apresentado SndeseS-ção. Na foto acima, o letreiro luminoso do «Thunderbird», queInuncfa*.Ssa e^es^f laÜra
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Ccfm a sua irradiante simpatia, Leny tomou conta do carinho do
público. Ei-la, ao lado do automóvel que comprou naquele país.

Foi nas proximidade?1, do Carna-
vai que a cantora Leny Eversong
embarcou pela segunda vez para os
Estados Unidos. A primeira vez, a
estrela das Associadas foi integran-
do o grupo que atuou no "Waldorf
Astória", em Nova Iorque. Brilhan-
do naquela exuberante festa da mú-
sica brasileira, Leny continuou em
Nova Iorque por mais um tempo, a
fim de realizar gravações para a"Coral", interpretando somente me-
lodias clássicas e populares ameri-
canas. Deixando lá gravado o seu"Long-Play", Leny regressou então
ao Brasil, concedendo entrevistas,
atuando em rádio e televisão, etc.
Quando de sua segunda viagem à
América do Norte, a cantora já foi
contratada pára uma pequena tem-
porada (três meses) em boates, te-
levisão e rádio. Mas, o? americanos
do norte aplaudiram Leny Eversong
que então cantava a nossa música
e o resultado foi que a cantora pas-
sou do período combinado com seu
empresário e renovando sempre, de-
verá regressar somente para outu-
bro ou novembro próximos. Quan-
do redigíamos esta reportagem, Le-
ny estava atuando em Hollywood nof"night-club" Mocambo, um dos mais
famosos do mundo. Pelas corresnon-
dências de Leny, podemos adian-
tar que ela já comprou o seu auto-
móvel e diz mesmo que sua maior
feliéidade é quando abre a caixa de
partas e vê correspondência do Bra-
sil.
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Leny aponta para o pavilhão onde se en-
contra a nossa bandeira, ao lado das ou-
trás que fazem parte das Nações Unidas.
A cantora está mesmo com muitas saudades
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Receber cartas dos seus amigos e fans do
Brasil é o grande lenitivo para as saúda-
des. Fazendo sucesso nos Estados Unidos,
ela não esquece a sua terra tão querida.
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i'inm Dulce e Jéce a caminho do altar Os noivos recebendo a bênção, na Igreja de N. S. da Glória.

D,re uma certa forma os meios ar-
tísticos brasileiros foram surpréen-
didos com a notícia do noivado de
Jéce Valadão com Dulce Rodrigues.
O casamento estava marcado parafins do próximo mês de junho. En-
tretanto, o rápido romance nascido
entre os dois artistas confirmou que
quando o amor é mais forte, o tem-
po deve ser aproveitado. E anteci-
param a data do enlace, mostrando
que em menos de dois meses conhe-
ceram-se, namoraram, noivaram e
casaram.

A cerimônia religiosa realizou-se
às 11 horas da segunda-feira (29 de
abril), dia em que o teatro lhes con-
cedeu folga. Preferiram como local
a histórica Igreja de Nossa Senhora
da Glória do,Outeiro. O quase sigi-Io que guardaram sobre o assunto
não permitiu que os fans acorres-
sem em massa para aclamá-los. Por
isso lá estava reduzida massa popu-lar. Todavia, compareceram paren-tes, figuras representativas da alta
sociedade carioca, artistas e jornalis-tas.

Dulce Rodrigues ostentou um rico
vestido de inspiração francesa con-
feccionado por famoso costureiro ca-
rioca. Havia nos seus olhos o tom
de uma indefinida felicidade. Jéce
Valadão vestiu-se a rigor e não con-
seguiu esconder o natural nervosis-
mo. Tiveram os seus mais próximos
parentes como padrinhos. Quando o
sacerdote deu por encerrada a ceri-
mônia, êle (numa atitude quase ei-
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nematográfica) levantou o véu quecobria o rosto da sua noiva e a bei-
3 ou docemente.

O ex-locutor da Rádio Tupi e ho-
je ator cinematográfico conheceu a
atriz-empresária quando representa-
vam, no Serrador, a peça teatral "A
Mulher sem Pecado". O casamento
não perturbará as suas atividades
artísticas. Continuarão no palco
porque o teatro assim exige. Mas,
antes de estrearam na nova peca
que irá aos cartazes, aproveitarão
para uma lua de mel em Punta dei
Este.

Jéce Valadão, que ficou famoso
depois de "Rio, 40 Graus" (seu de-sempenho lhe valeu um prêmio daPrefeitura) pretende convencer Dul-
ce Rodrigues a abraçar o cinema.
Ela continua resistindo sob a alega-
ção de que não é fotogênica. E re-
pete que dentro de dois anos o seumarido será o mais conhecido atorbrasileiro.

i

A cerimônia civil realizou-se emdias anteriores ào casamento reli-
gioso.

Muitos artistas (do rádio,
cinema e teatro) foram cum-
primentar os noivos. Aqui,
Jéce recebe o abraço do
galã de cinema, Miro Cerni.
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URUGUAI Os noivos, após os cumprimen-
tos, ao lado dos padrinhos, os
casais Milton Rodrigues e Mário
Filho. A elegância predominou.
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Dulce e Jéce deixam a igreja, caminhando para a lua de mel. Que foram gozar no Uruguai. Ela
usava um lindo traje nupcial de inspiração francesa. Êle, vestido a rigor, no estilo clássico.
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A bela argentina quase fêz
parar o coração de um mi-
lionário baiano. O amor à
arte falou mais alto, mas po-de ser que eles ainda resol-
vam seguir até à pretoria

i
o



till

Conforme tivemos oportunidade
de noticiar, a cantora argentina Noé-
lia Noel foi pedida em casamento
por um milionário brasileiro. É êle
um grande industrial baiano, que
também é dono de uma boate em
Salvador, onde Noélia já atuou. Ha-
via desde então um romance entre
o milionário e a cantora, que cul-
minou com o pedido do casamento.

Noélia ficou então num dilema,
pois sabia que se aceitasse o pedi-
do teria que deixar o rádio e o meio
artístico. Embora esta não fosse
exigência do industrial baiano, Noé-
lia sentiu que um dia tal. teria que
acontecer, por causa do círculo so-
ciai em que passaria a viver.

Pensou bem sobre o caso e sentiu
que o apelo da arte era mais forte
que seus sentimentos pelo milioná-
rio. Ela está de tal forma entrosada
na vida artística, que, quando pára
de atuar um pouco, sente a diferen-
ca. Acontece, que enquanto ela de-
cidia seu futuro, veio às suas mãos
unia excelente oferta para fazer um
programa semanal na TV-Tupi de
São Paulo. E logo a ceguir outro
convite para atuar na boate "Domi-
nó", aqui no Rio.

Estas últimas propostas decidiram
d questão: ela preferiu continuar ar-
tista e deixar o romance para outra
oportunidade. Assim a partir deste
mês, ela estará todas as segundas-
feiras em São Paulo na TV-Tupi e
nos dias restantes na boate "Domi-
nó". Mas, o milionário não deixou,
de todo, o seu coração...
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QUEM E' VOCÊ?
VENHA BUSCAR O SEU PREMI
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Em 
combinação com o Programa Paulo Gr a-

cindo (aos domingos, pela manhã) da Rádio
Nacional, a REVISTA DO RÁDIO começa a ofe-
recer, desde hoje, uma interessante iniciativa: o
fan do programa — e leitor deste semanário —
que aparecer assinalado por um círculo nas fo-
tos que realizaremos no Programa Paulo Gra-

cindo, ganhará uma assinatura semestral da
REVISTA DO RÁDIO. A leitora que aí está,
aplaudindo e em destaque, pode, portanto, com-
parecer à nossa redação (R. de Santana, 136) pa-
ra receber o prêmio a que tem direito. Conti-
nuaremos o certame — e o próximo contempla-
do bem poderá ser você, leitor amigo.

>(í**^r>#*^*^^#^#^#^r**N#^#^r*^#^#^#^#^r#*^#>#^^^#^#*^^

— Um destes instrumentistas
já foi condutor de bonde. Qual?

$ ALTAMIRO CARRILHO
9 BENEDITO LACERDA

PIXINGUINHA

— Em que ano se casou o can-
1or Gilberto Milfont?

m 1948
1949

$ 1951

— Uma destas locutoras Já
exerceu as funções de Jornalista,
em Rio Claro, São Paulo:

& LÚCIA HELENA
& MARIA HELENA
@ EDÉLZIA DOS SANTOS

— Sophia Gervozoni é o ver-
dadeiro nome de uma destas can-
toras. Qual?

RADIO
ÉLLEN DE LIMA

% LINDA RODRIGUES
MARISA

5 — Qual destes é o autor do
livro de contos humorísticos "A
Feira da Ladra":

# ODUVALDO VIANA
% NESTOR DE HOLANDA
m MÁRIO LAGO

6 — Nelson Gonçalves é natural
de que Estado?:

SÃO PAULO
BAHIA
RIO GRANDE DO SUL

7 — Em
Peixoto?:

que ano nasceu Caubi

1930
1936
1933.

Assinale um ponto para cada
resposta que estiver certa, e con-
fronte-as com as que publicamos
abaixo.

RESPOSTAS:

'SC6I — L '-ins op opuüJO °TH — 9
íbubta opiHAnpo — S ísanSup
-oh epiiiT — f .BuaioH spriq *"" S
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$ Qualquer dia eu revelo o
nomeie daquela cantora (da
Nacional) que insiste em
mandar flores para a Radio
Nacional, em seu próprio no-
me e para lhe ser entregue
depois de suas audições...

# Vejam, só: o queridinho
do João Dias tem pavor de
baratas. Êle deu um pulo,
outro dia, na Rádio Nacional,
quando avistou um bichinho
daqueles... >

$ Odete Amaral, você ofe-
rece feijoada para os amigos
e não convida a gente, hein?!

^ E a Mara Silva está
proibida de "agitar" demais
os seus sambas, no auditório.
Motivo: o médico entende
que o esforço acabará pio-
rando a fratura, que ela so-
freu no pé.

\# ***r I Wf r| Jf

mãos

# O Chico Carlos comprou
um paletó azul-marinho que
é o fim-do-mundo! Quando
êle apareceu com o paletó,
na PRE-8, houve até fila pa-
ra se ver a preciosidade...

0 Aqui entre nós, eu sou-
be que a Neuza Maria vai re-
pintar os seus cabelos em to-
nalidade cinza. E mais: que
vai acertar aquele narizinho,
em operação plástica, até o
fim do ano.

$ Ainda vou descobrir qual
é a marca daquele "cafèzi-
nho" que o Paulo Gracindo,
anda tomando, de vez em
quando, nos intervalos do seu
programa. Só sei é que a
turma fica de água na boca...

$ Quase aconteciam vários
desastres na praça Mauá.
Motivo: a Marta Janete
atravessou a rua num vesti-
do vermelho, colante toda a
vida. Os fiu-fius estoura-
ram...

© Será que é deveras? Ou-
vi dizer que um popular em-
presário pretende mandar o
Carlos Augusto aos Estados
Unidos, para que êle se en-
contre com a Ava Gardner,
recomece o amor iniciado no
Rio, etc e tal. Mas, será que
a Ava ainda se lembra do
Carlinhos?...

• Vocês já repararam? Pa-
rece até promessa... Os ir-

Lourival, Roberto e
Floriano Faissal, andam, tô-
da a vida, de terno branco.

0 Olivinha Carvalho ado-
ra a letra J. Por quê? E' a
inicial do seu amor. Qual-
quer dia eles vão à pretoria.
Digo mais: êle é locutor, tá
bem?

® O Cardoso, dono do res-
taurante da Tupi, anda zan-
gado... Por quê? A lista do
"espeto" está um bocado
grande. E há muita gente
boa (famosa, mesmo) que
está na relação...

Luci Rosana, meu bem,
que foi que houve? Você e
êle brigaram?...

Essa, não! O Silva Filho,
numa de suas zangas, no
teatro João Caetano, gritou
bem forte: "Qualquer dia eu
demito a mim mesmo e o fa-
co na Tabela de Serviço".

Se eu publicar o nome
do felizardo, sai até tiro! Mas
a verdade é que aquele artis-
ta da TV-Rio e a vedetinha
Joana D'Arc Milagres estão
num suave romance de amor.
E êle é comprometido...

6 Por falar em pessoal do
teatro, vou descobrir porque
aquele diplomata, de nome
alemão, está, todas as noites,
no Teatro Recreio...

*

9 Passei próximo a um
centro-espírita, na Avenida

Presidente Vargas, e vi um
bocado de artistas saindo do
local. Digo logo os nomes:
Neuza Maria, Marion, René
Bitencourt, Julie Joy, Heri-
velto Martins, etc.

Comendo, com vontade,
a minha querida Dircinha
Batista devorava uma por-
ção de pratos deliciosos, lá
no restaurante da Tupi.

O Magra, mas bastante, vi
a lindeza da Carminha Mas-
carenhas. Não exagere, irmã.
Você já é muito elegante e
não precisa forçar a natu-
reza...

Nélia Paula e Angelita
Martinez não se estão vendo
com bons olhos. O motivo é
muito simples: êle trocou o
amor da segunda pela pri-
meira.

Apaixonado, completa-
mente, está o Jáiro Aguiar.
Ela é sobrinha do professor
Mascarenhas.

O Avalone Filho e a Ná-
dia Maria desmentem, sem-
pre, que estejam apaixona-
dos. O mais curioso, porém,
é que andam sempre juntos,
felizes como dois enamo-
rados. Que é que vocês
acham?...

Murmura-se por ai que
Zaquia Jorge deixou para
mais de dois milhões de cru-
zeiros nos bancos... e o pró-
prio Júlio Leiloeiro não sa-
bia. . *
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T)oNDOCA a minha priminha paulista, continua mandando novidades.

íejam s° qúe "pratinhos": * Lia de Aguiar tem andado muito tm e

«e\l7últimos tempos. Dondoca sabe porque, mas não diz... * Habito

enaracado tem ° Thalma de Oliveira, pois só escreve à máquina, de
engraçado tei Dondoca 

que a Cinderela anda perguntando a

todo'mundo.quem é a prima paulista da Candinha. Ora. minha filha,

nfo seia tão curiosa assim • O Orlando Ribeiro tem uma pa,*ao m-

nhJa» Dor uma querida cantora da Rádio... Que emissora e mesmo?

+ Vocês não apararam V Parece que o Manoel de Nóbrega voltou mais

careca de sua viagem a Argentina, Chile e Uruguai.
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D. Elarina (viúva do artista falecido no desastre de aviação) ainda não se refez da tragédia.

Texto de NEWTON MENDONÇA

Fotos de JOSÉ CASTRO

A notícia a todos entristeceu. Caí-
ra um avião da Real-Aerovias-Na-
cional em Ubatuba, perto da Capital
de São Paulo. No dia 10 de abril.
Na lista das vítimas, estava Bráulio
Sá Carvalho, chefe do conjunto "O
Irapurus", que atua na Rádio Gaze-
ta de São Paulo. Logo após surgiu
a notícia de que algumas pessoas

estariam salvas. A expectativa no
meio radiofônico aumentou. Estaria
o bom, simples, quieto, Bráulio Car-
valho entre elas? Infelizmente não.
A notícia de sua morte se concreti-
zara. A voz daquele que foi sem-
pre o incentivador do conjunto "Os
Irapurus" não seria mais ouvida.

Muitos dos leitores estão lembra-
dos de Bráulio Sá Carvalho. Foi êle
um dos veteranos do rádio brasilei-
ro. Muito tempo esteve atuando com
o cojunto "Os Irapurus" no Rio.
Talvez vocês se lembrem das atua-

ções de "Os Irapurus" na Rádio
Mayrink Veiga, Nacional e Globo.
Depois, Bráulio fixou residência era
S. Paulo. Não queria mais participardo meio artístico. Mas, voltou com"Os Irapurus" (podemos chamar de
edição paulista) cantando na Rádio
Gazeta. Êle e seus novos compa-
nheiros: Clodoaldo Lopes, Nelson de
Freitas. Egdar Gianullo e Meira Bar-
bosa. Todos funcionários públicos.Fomos à casa da viúva de Bráulio
Carvalho, sra. Elarina Gomes de
Carvalho. Ah estava u'a mulher
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BRÁULIO DE CARVALHO, O ARTISTA MORTO EM DESASTRE !

DEIXOU ESPOSA E 4 FILHOS
abatida com a tragédia que desaba-
ra sob seu lar. Nem podia acreditar
no acontecido. Pensava, agora, no
futuro de seus filhos. No futuro das
crianças que Bráulio tanto amava
e qüériax No futuro de Lúcia (um
ano é oito meses), de Maria (quatro
anos», de Roberto e Fernando, res-
pectivamente de seis e oito anos de
idade. .

Bráulio Sa de Carvalho era funcio-
nário auxiliar de tesoureiro da Re-
cebedoria Federal. Estimado pelos
colegas, querido por todos, sua mor-

té foi sentida por aqueles que con-
viviam com èle. Bráulio era um dos
mais antigos funcionários da Repar-
tição. Estava, mesmo, próximo de
sua aposentadoria.

Agora iniciou-se um movimento
na Capital bandeirante, encetado pe-
Io repórter Hélio Siqueira, de "últi-
ma Hora", no sentido de que os ra-
dialistas de São Paulo se aglutinem
e assinem a moção que será enviada
ao presidente da República, pedin-
do que a mais alta figura da Nação,
nomeie para o lugar de Bráulio Sá

Carvalho a sua esposa, dona Eiari-
na Gomes de Carvalho.

O movimento imediatamente en-
controu eco no meio radiofônico e
a moção recebeu centenas de ade-
soes. Naturalmente a REVISTA DO
RÁDIO não ficaria fora de tal movi-
mento. Esperamos, portanto, que o
sr. Juscelino Kubitschek atenda ao
apelo dos radialistas de São Paulo e
não deixe ao desamparo dona Elari-
na Gomes de Carvalho e aquelas
quatro crianças.
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D Elarina e seus quatro filhos: está vazia a cadeira de Bráulio. As crianças não se apercebem da
dolorosa realidade. O cantor tragicamente desaparecido, era um dos mais veteranos do radio
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RÁDIO DA
BAHIA

MACHADO GOMES

<&< Lia Mara, a mais comentada cronista social da Ci-
daoe, retornou ao microfone da Rádio Sociedade com o"Recortes", programas diferente e bem organizado. Vai
ao ar às terças-feiras, no horário das 20,30.

i$ O Fan-Clube Marilda Costa inaugurou sua sede pro-
visória à Praça 2 de Julho, n.° 7, em Salvador, o pro-
grama comemorativo constou de missas rezadas na Igre-
ja de São Francisco, e, à tarde, coquetel na sede do Chi-
be C. Cruz Vermelha, gentilmente cedido. A reportagem
da REVISTA DO RÁDIO, convidada, esteve presente.

C Arthur Abjalde, conhecido nos meios radiofônicos
pela sua maneira característica de atuar no programa"Boate Cultura", vem participando de "Silhuetas da Ci-
dade", audição da variedades que a Cultura manda ao
ar, diariamente, às 10,05, focalizando fatos e costumes da
velha Salvador.

A cobertura feita pela BBC de Londres com os lo-
cutores Siegfried George e Haroldo Pessoa (Rádio Socie-
dade) foi recebida com simpatia.

9 Às quartas e sextas, a partir das 12,30, a Rádio So-
ciedade apresenta na palavra de José Athaide "A Voz do
Fluminense" com um vasto noticiário de interesse do po-
pular clube de Feira de Santana.

Um dos bons valores da Excélsior é o cantor Ma-
noel Aragão, que também exerce funções de locutor.

i£ O locutor Raimundo Silva vem se destacando na So-
ciedade se colocando entre os melhores do rádio nordes-
tino.

As negociações mantidas por Pacheco Pilho com a
direção das Associadas de Salvador não chegaram a bom
termo. É que o locutor de "Só para mulheres" exigiu car-
go de direção.

iO Gilberto Mascarenhas é o novo diretor-comercial na
Cultura.

# Restabelecida, reapareceu ao microfone da
cantora Eulimar Oliveira

A-4 a

Paulo Nacife, diretor-gerente da Cultura, numa en-
trevista concedida a um periódico de Salvador, externou
o seu desejo de deixar a Rádio Cultura. Paulo Nacife é
um dos responsáveis pela posição em que se encontra a
"caçulinha" e também pela valorização do artista no rá-
dio baiano.

$ Brim Filho, além das suas funções de locutor, pro-
dutor e animador, assumiu o lugar de assistente da dire-
ção artística da emissora da Rua Carlos Gomes.

<$ O comediante e produtor Raimundo Andrade tem
destacada atuação nos programas humorísticos da A-4.

Na Excélsior, vários artistas e funcionários estão
descontentes com o seu novo diretor, sr. Wilson Alves
Menezes. O cantor Francisco Batista, um dos bons- valores
da nova geração da D-8, recebeu "bilhete azul" após uma
ação violenta da Polícia que o convidou a deixar as de-
pendências da emissora, atendendo ordens emanadas da
direção.

Mais uma emissora para o interior baiano, com inau-
guração prevista para o mês de junho. Trata-se da "Rádio
Educadora de Santo Amaro da Purificação", de proprie-
dade da "Organização Emissoras Unidas da Bahia" Den-
tre os elementos com que contará Pedro Matos, para de-
senvolver atividades em sua nova emissora, destaca-se o
veterano radialista Vilela Júnior
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A FOTO DA SEMANA

Aí 
estão duas majestades. O Rei e

a Rainha do rádio baiano. Ela é
Clélia Matos. Êle, o Pacheco Filho.
Fazem parte, ambos, da Rádio Cul-
tura da Bahia. Formam um belo ca-
sal e honram o rádio da boa-terra.
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Quando surgiu no incipiente rádio
paulistano de 193? aquele homem
ensinando a fazer ginástica e dis-
correndo sobre as práticas saluta-
res dos exercícios físicos matinais,
o público não deixou de sorrir. En-
tão era lá possível que alguém pu-desse aprender a fazer flexões mus-
culares à beira de um receptor?

0 jovem Osvaldo Diniz Magalhães,
então com trinta anos, venceu todos
os obstáculos, convenceu patrocina-dores, ia atraindo o público com
sua palavra fácil e persuasiva, em
pouco tempo as cartas anônimas f,o-
ram substituídas por cartas assina-
das por pessoas de todas as idades
e de todas as condições sociais quedavam conta dos bons resultados
obtidos através da ginástica pelo rá-
dio. Mas o dinâmico rádio-ginasta,
o primeiro do Brasil, e talvez do
mundo, compreendeu que São Paulo
ainda não era o seu objetivo. Havia
no Rio de Janeiro uma emissora que
estava dando início a um movimen-
to renovador no rádio brasileiro:
a Mayrink. E era na Mayrink que
Osvaldo Diniz Magalhães desejava
instalar o seu ginástico do ar. Veio,
a PRA-9 interessou-se pela novida-
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de, e pouco depois os ouvintes de
todo o país tomavam conhecimento
do programa. Como era de se espe-
rar, outras emissoras disputaram-no,
e de todas as propostas recebidas a
que mais o agradou foi a da Nacio-
nal, estação nova que dava os seus
primeiros passos. Na Nacional es-
teve durante muitos anos, até queem 1945 transferiu-se para a Globo,
de onde nunca mais saiu até hoje.

Faço portanto 25 anos de rá-
dio no dia 16 de maio — diz êle com
orgulho.

E apontando para um monte de
cartas:

É nisto que encontro a maior
recompensa ao meu trabalho. Cada
carta que recebo é um motivo de
satisfação para mim, pois todas elas
me trazem notícias de rádio-ginastas
espalhados pelo Brasil.De quantos sócios é constituída
a Associação dos Rádio-Ginastas? —
perguntamos.É difícil calcular o número exa-
to, pois a Associação é uma entida-
de formada por núcleos. Em cada
localidade há um núcleo composto
de cinco ou dez elementos, e estes
se encarregam de divulgar o nosso
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programa, fazer a distribuição de
mapas e promover festividades ou
comemorações. Ainda assim é di
fícil estimar o número de associa-
dos, pois o nosso organismo é pura
mente congregacional. Acredito que
haja centenas de milhares de rádio-
ginastas espalhados por todo o país.

Perguntamos em seguida sobre as
festividades do Jubileu de Prata de
programa "A Hora da Ginástica", è
o prof. Osvaldo Diniz Magalhães
passa a discorrer sobre o programa,Os festejos terão início na manhã
do dia 16 de maio, com a tradicio-
nal Festa da Alvorada, irradiada de
um dos teatros da capital da Repú-
blica, e onde se farão ouvir repre-
sentantes da medicina, do magisté-
rio, do rádio e da imprensa. Mais
tarde, na Praça Saenz Pena, será
inaugurado o Monumento ao Rádio-
Ginasta, vigoroso trabalho do escúl-
tor Matheus Fernandes, ato que con-
tara com a presença de várias auto-
ridades. Outro detalhe significativo
das festas jubilares será a instalação
de uma placa comemorativa na sede
da Rádio Globo, como homenagem
dessa emissora aos 25 anos de rá-
dio de Osvaldo Diniz Magalhães.
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Graças à ginástica (que difunde, tão
bem, pelo rádio) o professor Osvaldo
Diniz Magalhães continua sadio e jo-
vial. Acima, êle com a filha e a esposa
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PARANÁ
JÚLIO O. LARA

-jür Irene Morais (Melhor locutora
de 56) havia recebido duas boas pro-
postas para trocar de prefixo. Seu
contrato com Rádio Colombo íermi-
naria no dia 1.° de maio e até o mo-
mento em que escrevíamos estas notas
a locutora não estava propensa a dei-
xar a Rádio Colombo.

* A cantora Yara
rádio, definitivamente,
na Rádio Guairacá e
mes promovidos pela
ta l.a Princesa do Rá
O motivo que a levou
carreira artística foi
marcado para breve.

Dinah deixou o
Vinha atuando

num dos certa-
APR, fora elei-
dio Paranaense.

a. abandonar a
seu casamento

-Ir Constituiu
disco gravado
cente lançamento
tribui
Está o Brasil" e
minho" gravadas
A gravação vem
o primeiro lugar

sucesso o
por Léo Vaz

primeiro
Em re-

as composições "Eu
"À

pelo

a Todamérica dis-"Eu Vou Onde
Sorte Corta Ca-
referido cantor,

obtendo, no Paraná,
em ven.dacsens;

retornar
programa

ao ar, pela"Brasil em
¦£ Está para

Rádio Tingui, o
Serenata", novamente produzido e
apresentado por Rubens Chagas

-£ "Contos do Terror" é o progra-
ma de Gabriel Mcacir que a Cultura
vem apresentando às sextas-feiras, às
21,30 horas. .

vr A Rádio Colombo possui em seu
elenco de rádio-teatro elementos de
valor entre os quais, destacam-se: Mo-
rais Fernandes, Claudete Baroni, Wer-
nier Araújo, Leal de Souza, Pedro
Washington, Cláudia Mara, Nilda Fer-
reira, Fritz Bassfeld, João Mário,
Carla Bianco, Yara Regina, Irene Mo-
rais, Airton Goulart, Hélio Antônio,
Agní Guimarães, Carlos. Nogueira e
Alcides Vasconcellos.

*k O produtor Armando Augusto Pi-
res, elemento valioso da Rádio Socie-
dade Monte Alegre, contratou casa-
mento com uma senhorita da socieda-
de monte-alegrense. Aqui vão as nos-
sas felicitações.

i? Ainda com referência à Arman-
do Pires, consta que o mesmo está

IRACEMA SPINELLI LUZ E JOSÉ
BENTO REIS: ELA É PRINCESA DO
RÁDIO DE VARGINHA. ÊLE OSTEN-
TA O TÍTULO DE "O ARTISTA MAIS
QUERIDO" DAQUELA PRÓSPERA
REGIÃO DE MINAS. VALORES NO-

VOS DE FUTURO PROMISSOR.
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DÁRIp AGUIAR É CANTOR DA RÁ-
DIO CLUBE PARANAENSE E UM
DOS MELHORES DO RÁDIO SULINO.

radiofonizando a célebre obra de Eva
Perón — "A Razão de M.nha Vida",
a ser apresentada, brevemente, por
uma das emissoras do Paraná.

-fa "Rádio Chance Marumby" é um
dos programas de auditório da "emis-
sora das iniciativas" que está obten-
do sucesso. É comandado por Dácio
Leonel.

"Um Conto Dentro da Noite" é
um dos bons programas que a PRB-2
apresenta às quintas-feiras, às 21 no-
ras. Os principais papéis são inter-
pretados por Mano Bastos, Cordeiro
Júnior e Nanei Domaria.

ir Gabriel Moacir vem atuando a
contento na S-25, onde ocupa as fun-
ções de diretor-artístico.

Pela Rádio Colombo, está sendo
apresentada "Na Solidão da Noite" —
uma novela cubana em tradução de
Walter Forster.

tAt A Rádio Tingui, em combinação
com a REVISTA DO RÁDIO, apre-
senta, diariamente, às 11 horas, den-
tro do programa "Fan Clube Tingui",
amplo noticiário radiofônico de todo
o país. O programa em questão, no
horário, é líder em audiências na ra-
diofonia araucariana

SANTOS DUMONT
ANTÔNIO DE CASTRO

Os ouvintes da Rádio Cultura ganha-ram agora mais um programa in-
teiramente a eles dedicado. Trata-se
de "Boa noite sonoro", que atende
solicitações de números musicais. No
ar às quintas, das 20 às 20,45, dentro
de "Rádio Show" © Lina Mendes vol-
tou a cantar, às quintas, no auditório
da ZYV-8, no horário das 22 horas.
Personalidade e voz bonita, fazem de
Lina uma das mais queridas intérpre-
tes do rádio do interior mineiro. Ela
representou a Rádio Cultura de Santos
Dumont, no "Programa César de Alen-
car", sendo a portadora de uma flâ-
mula e uma medalha para a nossa
emissora % Fundado nesta cidade, porAntônio de Castro, o Fan Clube Ângela
Maria. Já é grande o número de sió-
cios do clube, aguardando-se, apenas,
a presença de Ângela Maria, em San-
tos Dumont, para o batismo e conse-
aüentemente o seu funcionamento £"Cofre de Recordações" comemorou
seu segundo aniversário, festejado
com progra na especial, ocasião em
que o animador Caubi Silva reuniu to-
dos os colaboradores e artistas, ofere-
cendo aos ouvlnfes uma audição digna
de elogios.

SANTA CATARINA
LUÍS Flávio, vai tentar o rádio carioca O A DIREÇÃO da Rádio AnteGaribaldi suspendeu todos os progra-mas de rádio-teatro. Alegam os diretores. que vão fazer novas instalações

em estilo moderno. Depois, então vòl-tarão os programas em foco # BREVF
a Guarujá inaugurará suas ondas cuXtas © "ZININHO" abandonou a diré-
ção do rádio-teatro da ZYT-26 e ao
que parece, também o prefixo $ OS-VALDO Robin é o artista que maisviaja, no rádio catarinense. Faz "táxi
dos aviões da T.A.C. # HELENA
Martins abandonou a locução comer
ciai da Anita Garibaldi. Todavia, can-tando, continua como uma dasX híáisbelas vozes do rádio local £ "MATI-
NADA alegre" é a audição que HugoCoelho lançou na Rádio Anita, das' 6às 7 da manhã, fe NÃO convenceu o"Café da Manhã", da Guarujá # SEP-
TÃO Catarinense" continua sendo bemouvido através da ZYT-25 $ ALDA Ja-cintho permanecia, ainda, sem prefi-xo. Em 1955, ela foi eleita a melhor
rádio-atriz $ ORIVALDO Goulart des-
taca-se, na Diário da Manhã, comi-.
excelente programador, apontado mes-
mo como um dos melhores do Estado.

VOTUPORANGA
A Rádio Clube Votuporanga é a mais

nova emissora paulista. Foi inaugura-
da no dia 5 de agosto de 1956 £ Pro-
cedente de Novo Horizonte foi contra-
tado pela ZYR-200, para a função de
locutor, Genésio César # Maria Cris-
tina apresenta aos domingos, das 17
às 11,30, "R-200 em seu lar", conse-
lhos, informações e entrevistas, tudo
girando em torno do mundo feminino
# O locutor Odílio Tonin participa do
programa "Resenha social", diária-
mente, às 12 horas, na Rádio Clube $Luís de Haro deixou a ZYR-200 sendo
substituído em "R-200 no Esportes"
por Genésio César.
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LEDA SILVA FAZ PARTE DO ELEN-
CO RÁDIO-TEATRAL DA RÁDIO
CULTURA DE SANTOS DUMONT.
BROTO (18 PRIMAVERAS) É NOME
QUE SE PROJETA NO TEATRO CEGO

CEARÁ
Dilson Silva, locutor da Rádio Ver-

des Mares, viajou para o sul do país,objetivando estagiar em emissoras lo-
cais Q Souza Nunes, também da Ver-
des Mares, retornou do Piauí, reassu-
mindo suas funções na 'caçula" ® Es-
teve em Fortaleza, visitando as Asso-
ciadas do Estado, o sr. João Calmou.
diretor da Empresa do senador Cha-
teaubriand © "Ali Babá e os Quarenta
Garçons", produção de Max Nunes, é
um dos mais divertidos programas dx
radiofonia local 0 "Cantinho do Musi-
fone", audição animada por Aderson
Braz premia semanalmente uma ou-
vinte, oferecendo-lhe um brinde.
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J. Silvestre, animador do po-
pular programa "O Céu é o limite",
tem a mania de decifrar palavras
cruzadas.

O cíintor e locutor Aloísio Pt-
vientel, agora na Rádio Tupi, se
iniciou na Rádio Jornal do Comer-
cio, em Pernambuco, sua terra na-
tal.

Antônio Carlos e Nádia Maria
deram os primeiros passos no rá-
dio., atuando como rádio-atôres da
antiga Guanabara

"Hoje, amanhã e depois31, foi
a primeira composição de Waldir
Azevedo, feita em parceria com Ri-
sadinha. Rendeu-lhes 3 contos de
réis.

Gagliano Neto é, também, pé-
rito-contador.

O comediante Wellington Bo-
telho se iniciou cantando num pro-
grama infantil, na Rádio Guanaba-
ra.

Quando se iniciou no rádio (na
antiga Educadora), Luís de Carvalho
percebia 300 mil réis por mês. de
salário.

Almirante foi o lançador no
rádio brasileiro de programas de
perguntas. "Caixa de Perguntas" foio seu primeiro programa no gênero.

n
V-/onf ir mando nossas previsões,
continuam surgindo mais inicia-
tivas de cestas do Natal. Esta
modalidade de dar prêmios e
ter lucros superiores a duzen-
tos por cento, seduz a leigos
em matéria de comércio, como
também a grandes companhias.
Totalizando as verbas empre-
gadas em rádio e televisão por
estes produtos, chegaremos a
um expressivo número de cru-
zeiros. Ei-lo: um milhão e se-
tecentos mil em emissoras do
Rio e São Paulc.

* AMPLIARAM SUA
PUBLICIDADE:

*

LOJA DE CALÇADOS FOX."jingles" em duas emissoras
cariocas.

O LIDADOR, organização
que mantém programa na
Emissora Continental, focali-
zando acontecimentos sociais,
que agora, aparece igualmente
com textos-foguetes.

r- GULF PRID H. D. SE-
LECT. Ampliou sensivelmente.

-~ PAO MILKO. Na TV-Tu-
pi, acaba de aumentar um pou-
co suas contas.

REVISTA "A DAMA E O
VAGABUNDO". Em textos de
16 palavras na Continental.

FÁBRICA DE DISCOS MU-
SIDISC. Em três emissoras do
Rio e uma de São Paulo, lan-
çando campanha? à base de
permuta. Isto é, pagamento da
publicidade em discos,

EMPRESA DE TRANS-
PORTES AÉREOS CRUZEIRO
DO SUL. Ampliou suas contas
na Globo. Também esta orga-
nização aeroviáría, salda suas
dívidas com a publicidade fala-
da, por meio de passagens.

>oooooooooooooooooooooor

# MR. BUSINESS

"CASA NENO". Por oca-
sião do Dia das Mães, ampliou
em diversas emissoras, rodan-
do "jingles" a duas vozes. Su-
bida interessante nas verbas
aplicadas em rádio.

CAFÉ CABOCLO. Com o
sucesso alcançado com o pro-
grama da TV-Rio, em cadeia
com a Rádio Nacional, os pro-
dutores do café que aponta su-
cessos, estendem mais ainda sua
propaganda. Podemos anotar
sua presença em principais
emissoras.

0 E por falar em café, fon-
tes seguras, nos informam que
grande campanha será levada
a efeito por diversas emissoras
do Rio, (matéria paga) no sen-
tido de que seja esclarecida a
razão pela qual a COFAP não
vende o referido produto, quan-
do lhe «ão oferecidas, mensal-
mente, propostas tentadoras.
Há poderoso grupo interessado
na solução do caso, e uma óti-
ma verba para tanto. Um mi-
Ihão.

NOVOS ANUNCIANTES :

SABONETE CARCO. Em duas
emissoras, aguardando solução
para uma campanha que des-
perte interesse do público, e
ideada por seus diretores.

VINAGRE COPACABANA.
CESTAS DE NATAL LUX

(mais uma!).

CONSERTOS EM

im»

CUMPRE O QUE PROMETE
Conserta sua Televisão

ainda hoje, exclusivamente
em sua residência.

Chame de qualquer bairro,
até às 21 horas, que

prontamente será atendido.

* INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS *

PRAÇA SflENZ PEfifl. 304
TELEFONE

® 48-9284

FÁBRICA DE DOCES PE-
QUIM. Na Metropolitana.

CASA JtrPITER. Dentro
do "Programa de José Duba".

REDUZIRAM:

BELARI SOCIAL E TU-
RISMO LTDA. Não encontra-
ram, os diretores, resultado na
campanha levada a efeito.

SANTOS LIMA IMÓVEIS.
Segundo êle próprio, vai au-
mentar verbas, chegando a tra-
çar planos para uma linha de
programações políticas, maa,
por agora, reduzirá, em oitenta
por cento, os gastos em publi-
cidade.

SABÃO EM Pó "OMO".
Após o espetacular lançamento,
reduz um pouco.

. . —. MARGARINA VEGETAL
SAÚDE. Propalado um aumen-
to; acabou reduzindo...

í
Ú
Oo

^ooooooooooooooooooooooocll
— 20 —

_^aaHSH



fc .¦;!'. Mm ^B V B ^l^-^ fl I ^¦^^B I I ^H

w0w^^M^^^mWw1^zm0w5^ VIMJMK l/E fl
HKSSSwr mf'''y'mW'&j f 

'At'-----Áww 
Âw •'¦'.^^''•••¦'•'áwt--- '¦¦'-mr'¦''¦/¦ w -'¦¦'&¦¦'¦•¦¦•'¦'^^M--yy<^^^yyy-yyyÁ^Lm^-^>-^LM ^B

I ^^•^," ^^lmXXMm WrM\ ^^á WW^^

MARIA HELENA

m

:

•

Adora o Rio de Janeiro
Não sunorta a deslealdade
Lê muito
Gosta dos cariocas
Detesta politica
Gosta muito do mar
Evita viajar de trem
Gosta de crianças
Tem pavor de falar da vida
alheia
Sua grande mágoa: ser um
pouquinho gorda
Amiga de seus verdadeiros
amigos
Sua maior virtude: ajudar
ao próximo
Delicia-se com um sorvete
Detesta residir na zona
norte
Fan da solidão

Aprecia o seu trabalho no
rádio
Tem medo de ir ao dentista
Fan do inesquecível Noel
Rosa
Gostaria de fumar, mas nao
consegue aprender de jeito
nenhum
Sempre que tem tempo, vai
ao cinema ou teatro
Não suporta sapatos altos
Prefere a música cigana
Adora flores
Contra a mentira
Diz que gosta das pessoas,
mesmo com os defeitos
E- supersticiosa
Tem grande veneração pelo
pessoal da Rádio Jornal do
Brasil
Cor preferida: preta
Tem como estimação um

papagaio, que é seu xodó
Lê todos os jornais do dia
A primeira coisa a ler nos
jornais, é seu horóscopo
Em matéria de cinema, pre-
fere o italiano
E' uma das mais simpáticas
artistas do rádio
Não dá importância a jóias
Tem em seus anunciantes,
grandes amigos
Atua, também, na Rádio
Jornal do Brasil, além da
PRA-9.
Dorme geralmente cedo
Quase não usa pintura
Gosta de comida brasileira
Usa apenas um relógio pe-
queno de ouro
Acorda cedo, antes das 8
Não gosta de falar no te-
leíone.
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BROTO E
MINEIRINHA
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ra^5„P^.a é dos brotos- Da «ova ge-ração que surgem, aqui e ali ta-lentos novos, no rádio ou ha 
*ti8

visão, Maria Marta é uma dessastivelaçoes. Um brotinho de 17 arí£nascida em Ponte Nova Desde £do sonhou em ser cantora de rádio.
Um dia, num concurso na TèlevislhItacolomi de Belo Horizonte, MariaMarta cantou e venceu. Ganhou dezmil cruzeiros de prêmio e um con-trato de três meses que não tar dorem ser prolongado por mais dofcanos. ^
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O futuro é todo risflilo Pa-ra a revelação mineira ocomeço foi magníficoU Mar-tinha está mostraii|o quenasceu pra ser «Üitora
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A.gora, exclusiva da Itacolomi, veio
ao Kio para gravar na RCA Victor
seü primeiro disco reunindo dois
sambas-canções: um de Henrique de
Almeida, "Você zomba" e o outro
dá dupla 'Pedro Rogério e Lombar-
di Filho, intitulado "Somente a ti".

Maria Marta, revelação da televi-
são mineira em 58 voltará ao Rio
para atuar nas Associadas cariocas,
incluindo também sua apresentação
na televisão.

Pjíra diante, sucesso.
N<>?|$*tÍio, na televisão e,
quèlítesabe?, no cinema. O
brotínlro de Minas, já vêem,
te#!lüalidades para tanto.
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. EXPEDIENTE —
ções foram enviadas

Congratula-
pela A.B.R.

aos seguintes órgãos: Sindicato dos
Contabilistas (eleição da nova di-
retoria); Legião Brasileira de
Assistência (nomeação de seu no-
vo presidente, dr. Mário Pinotti);
União dos Portuários do Brasil
(eleição da nova diretoria); E. F
Ò. Brasil (pela passagem do seu
99.° aniversário de fundação): C
R. do Flamengo (posse da nova di-
retoria); Dep. Nac. Est. de Roda-
gem (Inauguração do trecho ro-
doviário Jataí-Alto Araguaia):
Associação Brasileira de In-in^n^a
(pela passagem de seu 49.° aniver-
sário de fundação); Faculdade Na-
cional de Direito (po^se He ^eu nn-
vo diretor, professor Demóstenes
Madureira de Pinho)' Associação
dos Empregados no Comércio (pe-
Ia passagem de seu 77.° aniversá-
rio de fundação).

FÉRIAS — Entraram em gozo
de férias os seguintes funcionários:
Newton de Souza Faria, Benedito
Borges Inês e Catarina Bôsco.

Outrossim, já reassumiu as suas
funções, na tesouraria, o sr. Vir-
gílio Moreira Macedo.

VACINA SALK — Estão sendo
ultimados os entendimentos entre
a A. B. R. e a Secretaria de Saú-
de da Prefeitura, como noticiamos
anteriormente, para a vacinação
Salk nos filhos dos radialistas.

*
SOLICITAÇÃO — A A.B.R. rei-

terá pedido anteriormente feito, nomentido de lhe ser . enviada pelos
jornais, revistas e emissoras, a re-
lação de seu pessoal, conforme so-'icitação. Disso depende a atualiza-
z.ão de seus fichários.

COMISSÃO TÉCNICA DE RÁDIO— Por esse órgão técnico, deverá
ser fornecido dentro de breves dias
um trabalho completo sobre as
emissoras de rádio e televisão do
país, consoante solicitação pelaA. B. R.

ADMISSÃO DE SÓCIOS — Du-ante o més de março passado, aA. B. R. recebeu e aprovou as se-
guintes propostas de sócios: Car-.os Peixoto (Rádio Globo); Sônia
ios Reis (Rádio Mayrink Veiga);'aulo Jorge (Rádio Mauá); x.uisReis (Emissora Continental); HélioTeixeira Fernandes (Rádio Nordes-
e-Natal); Ari Lobo (Rádio May-rink Veiga); Mário Buarque aí-ves (Rádio Vera Cruz); Ataúlfo

Alves de Souza (Rádio Naci^n^l);
alvador Guimarães (Rádio Nacio-lal); Leonézio A. de Oliveira

Duarte Neves, Hélio Pinto, Ero-
tides Vieira de Carvalho e Gracie-
e Santana (Rádio Copacabana);*íorma Cardoso (Rádio Tupi); Lília

Americano Freire Blois (Rádioivlauá); Hélio Rodrigues Delbons
Emissora Continental de Campos);

íúlio Pinto Vilela e Mozart Regis
(Pituca) (Rádio Nacional); José
Ia Silva, Luís Damasco de A?p-'edo e Herval Gonçalves de Oli-
tfeira (Rádio Copacabana).
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PICHADAS E PICHADORES

Num dos corredores da Nacional, apareceram no chão umas man-chás de tinta preta. Aproveitando um bate-papo de uma roda oDomicio Costa segurou o braço do Paulo Gracindo-— 6 Paulo, você não sabe que aqui na Rádio é proibido cuspir

CAIU COMO UM PATO!
Pato Preto devia (parece que

ainda deve) cem cruzeiros ao 0r-
lando Correia. Este. cansado e já
encabulado de tanto cobrar sem re-
ceber, resolveu escrever um bilhe-
te ao beiçolina, lembrando, tal e
tal e coisa aquelas abençoadas pra-
tinhas. Resultado já esperado:
n&m as pratinhas, nem a resposta.

Orlando, então, pegou o escurínho
no corredor da Tupi:

Escuta aqui, Pato, você não
recebeu um bilhete meu?

Qual? Aquele cobrando os cem
cruzas?

É.
Não Não recebi...

ESPETO
joel de Almeida, aquele que, quando sobe numa baiança, o pon-teiro nao sai do lugar, é tão magro, tão magro que. há dias, engulin-do um caroço de azeitona, ficou com o ventre tão volumoso quepensou que estivesse com "barriga dágua"!

SÓ PRA NÃO PAGAR MULTA
O Ivan de Alencar, inspirador

da marcha "Tem gato na tuba",
sentou-se no banco do bonde, ta-
cou um cigarro na boca e, tome
baforadas pra todo lado. O con-
dutor veio delicadamente...

— Cavalheiro, o senhor não

sabe que é proibido fumar nosrrês primeiros bancos?
— Sei. E eu, por acaso, estou

nos três primeiros bancos, ve-
Ihinho? Repare bem que só es-
tou sentado no segundo, morou?

ENTÃO, PRA
Everardo Guilhon, o piche-mór

do rádio, soube que havia uma
nova manicure no salão da Tupi
e, partiu como uma flexa, de olho
esbugalhado. E constatou querealmente o "material" era de
primeira. Sentou-se, gentilmen-te, fêz as unhas e salivou.

— Olha nWnina, eu era chefe Ô
dum negócio aqui, sabe? Outra Q
vez que eu vier fazer as unhas, Jjvocê já sabe, hein! Não precisaaparar, nem limpar, nem cortar
a cutícula, nem usar esmalte,

• NO MUNDO DA LUA

?
8
8

Üb caipu as Pacheco e Paixão
voltavam de uma festa com as res-
pcctivas caras completamente
cheias È vinham caminhando pela
Presidente Cargas, quando ò Pa-
checo, querendo ver as horas,
olhou para cima e...

— Ué, Paixão, olha lá! Tiraram
Central!os ponteiros do relógio da

— Quê isso, Pacheco! (e o Pai-
xão, que estava melhorzinho, sa-
cudiu o parceiro pelo braço) Aqui-
Io não é relógio 1 É a lua, rapazl
ouviu?
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DÓRIS MON-
TEIRO — se-
guiu para Por-
tugal, e está
encantando o
povo de lá com
as nossas mú-
sicas. Tudo
indica que
acontecerá, em
breve, o seu
segundo casa-

mento.
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lexto de WALDEMIR PAIVA

Fotos de HÉLIO BRITO

A vida de Wilson Grey é um
exemplo de perseverança e sacrifí-
cio na luta pelo seu ideal de artis-
ta, Começou no Teatro do Estu-
ãarite ao lado de nomes famosos dos
nossos palcos. Mas, o cinema que
sempre foi o seu grande sonho aca;
bou por absorvé-lo inteiramente. Já
em 'Carnaval Atlântida" ficou fa-
ntoso como o nervoso "homem das
pulgas"; foi o reizinho tímido de
"Nem Sansão nem Dalila".e o pia-
nisía fracassado de "Chico Viola não
Morreu". Profissional correto é co-
nhecido fora das telas como um
amigo franco e pessoa simples.
Quando não está em filmagens ani-
ma os agradáveis "papos" de uma
leiteria na Cinelândia, sempre atrás
de uma suculenta cania de galinha,
seu prato favorito.

Celibatário convicto, Wilson Grey
proclamava-se imunizado para as
questões amorosas. E batia oreu-
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Wilson decidiu que seria celibatário toda a vida. Mas, quando
apareceu a suave e gentil Ana Maria, êle mudou/logo, de idéia..

:xl

lhoso no peito ao dizer:
— Eu nunca me apaixonei!
Todavia, a notícia do seu noivado

provocou os mais diversos comen-
tários. Os seus amigos íntimos ban-
caram o São Tome e quiseram ver
para crer... Mas, o magrinho (mui-
to vivo) sempre sorrindo pedia cal-
na. E a verdade é que está írra-
mediàvelmente "gamado" por Ana
Maria Amaral, um brotinho da Tiju-
ca e futura estrela do cinema nacio-
nal. ,. _

Meio desconfiado, sempre medindo
as palavras e chamando a atenção
para os seus (respeitáveis) trinta
anos de boêmia, contou-nos:

— Eu era um homem triste e tal-
vez tivesse os meus motivos. Conhe-
ei Ana Maria numa estação de
águas, em Minas onde estive para
me refazer do excesso de trabalho.
Renasceu em mim um sentimento
que havia esquecido- o amor. E ela
correspondeu plenamente. O futu-
ro aue olhei displicentemente agora
está encarado de maneira séria. Irei
construir o meu lar, minha família,
o que perdi desde os quinze anos.

E o brotinho de Wilson Grey? Ana
Maria (que êlè chama de Anóca) é
u'a moça da Trjuca com todo o "por-
quê" da elegância de Copacabana.
Tem o talento e a beleza suficien-
tes para a carreira cinematográfica.
Seus olhos brilharam quando falou:

Se eu fosse responder sobre o
meu noivo, o céu não teria limites...
Vi todos os seus filmes, li tudo o
que se escreveu sobre êle. O casa-
mento não prejudicará a nossa car-
reira cinematográfica.

A isso Wilson Grey respondeu
bem humorado:

Ê preciso muita compenetração
para ser "príncipe encantado"...

Os jovens noivos ainda não mar-
caram definitivamente a data do
casamento. Mas, dão como certa uma
"lua de mel" em Buenos Aires.

Wilson Grey finalizou com uma
revelação*

Já recusei várias propostas do
rádio para atuar em novelas. Ago-
ra, estou disposto a ingressar no ra-
dio-teatro e também na televisão.
Assumi -os mais sérios compromis-
sós de um homem.

I

GREY ENCONTROU A MOÇA DOS SEUS SONHOS
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j$A, NAO .  Há dias quando o Miramar, cinema da zona sul,
apresentava o filme de Frank Sinatra, "Redenção de Um Covarde", o en-
graçado e ao mesmo tempo ridículo, ocorreu. Na sétima arte as legendas
vinham escritas em espanhol. A garotada não dormiu no ponto e os asso-
bios de protestos se faziam ouvir todas as vezes que o nosso português era
substituído pelo idioma de Cervantes.

ESTÁ ACONTECENDO

% No "Music Ha!l" parisiense es- ricano Billy Wilder
íreou auspiciosamente Vanja Orico.

% Continua ditando a moda em Pa-
0 Carlitos festejou seus C8 anos de ris o sempre famoso Charles Boyer.

üdacle. Muita experiência e a seguin-
ie maliciosa Irase ao cortar o bolo:"Quem chega a esta idade deveria, is-
to, sim, cortar o pescoço..."

CASAMENTO
À VISTA

E* certo que Mazaroppl e
Celeneh Costa, intérpretes do
filme de Osvaldo Massaini,"O Noivo da Girafa" estão se
preparando para uma visita
à Pretória.

Uma por semana :
"A CASA DE CHÁ

y.

'ri
-sita

##

$ Sofia Loren está em Los Ânge-
les. Preocupa-se, no entanto, com
uma cabeleira postiça que terá de
usar num próximo filme em Holly-
wood.

$ Stewart Grançer e Jean Simmcns
são os papais modelo da atualidade
taa Capital do Cinema.

© Espera a cegonha Marisa Pavan,
Irmã de Pier Angeli.

Oscarito e Renata Fronzi sob a
direção do cineasta alemão Francisco
Eichorn, aparecerão na comédia "13
cadeiras".

Dois novos filmes foram termí-
nados por Watson Macedo: "é pra
valer" e "A Grande Vedete". Ambos
com Dercy Gonçalves.

Maurice Chevalier reaparecerá
auma adaptação de uma comedia ale-
fnã e tendo como diretor o norte-ame-

WILSON VIANA
embarcará para
o México

Por mais alguns dias Wilson Via-
na, ator revelação de filme "Nem
Sansão, Nem Dalila" e que fêz re-
centemente "A mulher de fogo" com
Ninon Sevilla, estará de partida para
o México. Na cidade asteca onde
cumprirá um bom contrato, Wilson
Viana irá se demorar, pelo menos,
seis meses.

DO LUAR DE AGOSTO
Este filme MGM. cuja propor

ganda tem sido das maiores está
fadado a despertar, pelo menos,
grande curiosidade em todas as
cid,ades brasileiras. Sua "premiè-
re" no Rio marcou enorme su-
cesso de bilheteria, mas. ariisü-
camente o celulóide não satisfaz
totalmente. Muitas controvérsias
suscitou este fume interpretado
pelo correto Glenn Ford e com
rima atuação muito discutida de
Marlon Brando. O que interessa
é que "A Casa de Chá do Luar
de Agosto" trabalho levado ¦¦ a
efeito no Japão, é rico, bonito,
mas, por vê7ies, monótono e sem
expressão...

Cotação. Nada além de regu-
tar. ..

CAMPINAS
E O CINEMA

A cidade paulista de Campinas lo-
cal do filme "João da Mata" rodado
em 1923, vem finalmente de apre-
sentar em São Paulo, o seu espera-
do "Fernão Dias", com Mara Mes-
quita no principal papel feminino.

VEJAM

QUE

GAROTA!

O CINEMA NA LUTA
DO ESPÍRITO

Quem julga que a
cinematografia é, ape-
nas, pretexto para ex-
plorações vis está re-
dondamevte enganado.
Alguém poderá negar o
mérito de filmes do va-
ter de "O Sinal daCruz", "As cruzadas",

Os Dez Mandamen-
ys" e mesmo, não sen-do sacros, de produ-Coes do nível de "Sar-
Vento Yoric», «Para To.do o Sempre" e "Ei-
wp de Ume Consciên-
<^f ? O poder da fé em

Deus é expressivo cia-
ramente nesses extra-
ordinários trabalhos,
os quais, atendem aos
imutáveis princípios
cristãos.

Vê-se pois o resulta-
do da boa luta que, por
vezes, empreende a sé-
ti ma arte, cm favor do
espírito. Jsto para que
não o chamem., sòmen-
te, de "escola do vi-
cio", "Caminho da per-
dição" ou estrada aber-
ta para a "Juventude

Transviada"...
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Depois de vários anos noiva de
Teófilo de Almeida Sá, um dos di-
retores das Emissoras Unidas, Isau-
rinha Garcia resolveu contrair ma-
trimônio. O interessante do caso,
porém, é que não o vai fazer com ó
Teófilo, e sim com um jovem pianis-ta, que conheceu em sua recente
viagem a Pernambuco.

Em Recife, onde fêz breve e bem
sucedida temporada, ela conheceu
Walter Wanderley. Simpatizaram-se
e um romance foi iniciado.

Isaurinha teria que voltar ao sul
e reiniciar suas atividades na Re-
cord. Separaram-se, mas, pouco de-
pois, o Walter, náo resistindo às

saudades, liquidou seus negócios na
terra natal e embarcou para São
Paulo. Bom músico, facilmente êle
arranjou emprego e.agora é o pia-nista da boate "Baiúca", onde canta
Mary Gonçalves.

Quando Isaurinha e Walter volta-
ram a se encontrar em São Paulo,
verificaram que gostavam realmen-
te um do outro. Mas, a cantora ain-
da estava em dúvida. Por causa do
antigo amor. Resolveu, então, afãs-
tar-se dos dois, numa ligeira tempo-
rada de repouso.

Quando voltou, estava decidida:
aceitou o pedido de casamento de
Walter Wanderley e resolveu que o
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enlace deveria realizar-se o mais rà-
pido possível. Assim, quando estaedição circular é bem possível queIsaurinha e Walter já estejam casa-
dos. Tudo depende apenas da rapi-
dez com que fiquem prontos os pa-péis de casamento.

Por sugestão de Walter, o enlace
será por separação de bens, e o ca-
sal irá morar num apartamento ele-
gante na Avenida 9 de Julho.

Isaurinha confessou à reportagem
da REVISTA DO RADIO, que está
felicíssima e que pretende ter, pelomenos, 3 filhos, sendo que o primei-ro gostaria* que fosse uma menina.
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CABELOS
BRANCOS?

Í>ARA ELE OU PARA ELA

M>Cã&

GARMELA
Não é tintura.

>-*V A"

Dístr.t
4AÔ0ffArÔff/0 OLIVEIRA JÚNIOR - ff/o

ooooooooooooooooooooooc

FERIDAS
CRÔNICAS

- e -
1CZEMAS

OOS MEMBROS-

São eliminadas cômoda « £à-
cilmente. em 90%. dos casos,
com a aplicação, em média,
de 4 Ataduras Compressivaa.

ÜNAPASTE
À venda nas boas Farmácias

SINGER USADAS
""?

_f___m____mFj

VENDEMOS

ótimos, «condicionada*, dos antigas.
10 ooos de gorontio

3 GAVETAS
ENTRADA: Cr$ 500.00
MENSAUDAOE: Cr$ 300,00

5 GAVETAS.
ENTRADA: Cr* 900.00
MENSALIDADE: OS 300,00

PAGAMENTO A VISTA
3 gpvetos. Cr$ 4.000.00
5 gavetas. Cr$ S.000,00

L

Tombem compramos máquinas USADAS

RUY MAFRA & IRMÃO
RUA ARISTIDES LOBO. 134 — Tel.: $3-7547
Bondes Estréia e Santa Alexandrina 6 porta,

e Estrada Monsenhor Félix, 538-A,
em frente à Estação de Irajà

"CUMPRIMOS O QUE ANUNCIAMOS

Aproveitando a volta das férias
de César de Alencar e Emilinha
Borba, a Rádio Nacional transmitiu
diretamente do Teatro João Caeta-
no o "Programa César de Alencar",
cuja audição foi dedicada aos pra-cinhas brasileiros que se encontram
servindo no contingente da ONU. O
programa foi irradiado para a zona
do Canal de Suez, em onda dirigida,
pela linha internacional, graças à
cooperação do Serviço de Rádio do
Ministério da Guerra e da Rádio
Jornal do Comércio do Recife. Par-
ticiparam da audição especial do
Programa César de Alencar os mais
destacados cartazes do elenco E-8,
os quais leram mensagens de sau-
dade dirigidas pelos familiares dos
soldados do Batalhão de Suez, além
das bandas de música do Batalhão
de Guardas e do Corpo de Bombei-
ros. Na ocasião, Heron Domingues
dirigiu (através de um "Repórter
Esso" extraordinário), vibrante men-
sagem aos nossos pracinhas.

Do êxito alcançado pela transmis-
são diz bem o telegrama remetido
pelo Major Pedro Cavalcanti de Al-
buquerque, comandante do Bata-
Ihão de Suez: "Profundamente sen-
sibilizado vossa patriótica mensa-
gem aqui ouvida através do Repor-
ter Esso, enviamos vossa senhoria
sinceros agradecimentos Comando eintegrantes- Batalhão de 'Suez, tão
comovente e significativa homena-
gem que bem demonstra o quanto

tem sabido essa brilhante organiza-
ção, hoje, como na segunda guerramundial, levar o seu apoio às gran-des causas da humanidade".

Uma semana depois, ainda no
Programa César de Alencar, a Rá-
dio Nacional, em face do êxito obti-
do pela transmissão dedicada aos
nossos expedicionários premiou o
seu animador com uma carinhosa
lembrança, oferecendo-lhe uma ca-
neta de ouro. Em nome da direção
da emissora, Heron Domingues dis-
se de sua satisfação em ser porta-dor do presente, dirigindo palavrasde incentivo ao artista. César de
Alencar, surpreso com o oferecimen-
to, feito em pleno palco-auditórioda Nacional, quando o seu progra-ma seguia o ritmo normal de todos
os sábados, ouviu com emoção as
palavras do criador do "Repórter
Esso". Após, Jacira Gomes fêz en-
trega da caneta de ouro ao anima-
dor, e este, (emocionado) disse de
sua gratidão à direção da Rádio Na-
cional. O agradecimento de César
de Alencar foi feito sob entusiàsti-
cos aplausos do público presente ao
auditório.

NO AUDITÓRIO DA NACIO-
NAL, CÉSAR DE ALENCAR,
RECEBE O PRESENTE E A
HOMENAGEM, TRADUZIDA
POR HERON DOMINGUES,
JACIRA GOMES F OUTROS

— 32
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A DIREÇÃO DA RÁDIO NACIONAL PRESTOU

BELA HOMENAGEM A CÉSAR
B||||^ y;íx •-^ ^ ,r^^^
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CÉLIA VILELA é broto e já
um cartaz internacional da
música popular. Já esteve
em diversos países do nosso
continente, apresentou-se nos
Estados Unidos e seguirá,
em breve, para a Alemanha.
Já se vê, em qualquer lu-
gar, Celinhá tem razões de
sobra para fazer sucesso.
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MICROBIOGRAFIA
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Nasceu em Lagoa Vermelha, co-
o.ecou como revisor do "Diário de
Noticias". Depois foi redator e se-
:retário. Fundador e 1.° diretor-
artístico da Rádio Gaúcha. Funcio-
íário da Secretaria da Educação.
Presidente do "Clube da Chave",
[ncrementador do turismo, possui
uma boate (Piano Drink) e um'music-bar" (Ivanhoé). Livros pu-
blicados: "Cancioneiro" (poemas),"O Anel de Vidro" (trovas), "Uma
Janela Aberta" (sonetos) e "Capri-
cornius" (romance) Música de
maior sucesso: "Fiz a Cama na
Varanda", atualmente com seis
gravações (Dilú Melo (2), Estelinha
Fgg, 3 Marias, Trio Madrigal e
Trio Los Panchos). Idealizou e de-
corou o "ivanhoé" inspirado na
fvpra de Walter Scott. Fan de Dir-
cinha Batista e de Lupicínio, ado-
ra um "wnisky-and-papo". Acha
que dez dias não valem a beleza
de uma só noite e é pessoalmente
uma flor cie simpatia. Chama-se
Ovídio Chaves.

CONTANDO HISTÓRIAS

RIO GRANDE DO SUL
(DEMÓSTENES GONZALEZ)

Com uma grande e movimentada
festa a Itaí comemorou seu 5.° ani-
versário. Desfilaram todos os artis-
tas da emissora e mais Maria Helena
Andrade,* Lourdes Rodrigues, Edy
Polo e Francisco Colares, como ho-
menagem da Rádio Farroupilha. Ao
coquetel, alem de artistas e jornalis-
tas, estiveram presentes os direto-
res da Itaí, srs. Ulisses Moreira,
Harry Kley, dr. Venâncio Loss e dr.
Cesari Nanni.

Wáldir do Carmo, cantor da Far-
roupilha, está atuando também na
boate "Piano Drink".

Com um programa escrito porNelson Cardoso, a Farroupilha ho-
manageou o "Diário de Notícias",
que completou 23 anos de existên-
cia.

Diana Perran, intérprete de músi-
cas portuguesas, realizou, com êxi-to, uma série de apresentações naFarroupilha.

Muito bom "Serões da Província",com roteiro de Lauro Rodrigues emúsica do maestro Salvador Campa-nela. Lourdes Rodrigues, WilsonFragoso, Darcy Fagundes, Aída Te-resinha, Ivan Castro Waldir do Car-mo e Edy Polo, atuam com brilho

nas cortinas de música e rádio-te*

„ W& M?Jf£ms usinou contrato coma Jtiaaio Itaí.

Adroaldo Guerra assumiu a dirfe.çao de rádio-teatro da Itaí Alocutora Rochelle Hudson passou &integrar, também, o elenco rádio-teatral da "emissora do povo" Guer-ra diz tratar-se de autêntica revela-çao.

Orlando Correia e a "Dupla
Ouro' (Tupi do Rio) apresentaram-se com êxito no "Programa MaurícioSobrinho" (Farroupilha).

+*+>/*s^**^^^*^* •^^^v^^w

DISCOS MAIS VENDI-
DOS EM P. ALEGRE
l.°> AMIGO CIÚME — Ângela

Maria (Copacabana)
Z.°) QUE SERÁ, SERÃ — Dóris IDay (Colúmbia)
3.0) CONCEIÇÃO — Caubi Pei-

xoto (Colúmbia)
4.0) ESPINITA — Duo Guaru-l

já (Continental) í
5.°) ONLY YOU — The Platters

(Mercury).

¦ upicmio Rodrigues, em casa, com a sua esposa, revê os orlei-
^--o?aiS 

de.su*sJmals recentes melodias. "Lupe" continua em evi-
nnr,™ p™d°z.indo ¦"nb» d* S^nde categoria e marcando o pa-norama artístico do Rio Grande do Sul.

O Renê Martins entrou
num restaurante em
Montevidéu e pediu um
almoço. O garçâo trou-
xe o primeiro prato, o
Renê olhou, mas ficou
firme, trouxe o segundo,
£ o Renê, moita. No ter-
ceiro, o garção pergun-
tou: "o sr. não vai ai-
moçar". E o Martins

encheu-se de empáfia:
"sou brasileiro, gosto de
oomer tudo misturado".
O garção sorriu: "então
• sr. vai ter que espe-
rar muitc são 16 pra-
?os..."

•
Aquele locutor do"Programa Maurício

Sobrinho", deu um fo-
ra... No "Show Colum-
bus" êle disse exata-
mente isto* '"ganhe uma
[TESTA completamente
mobiliada".

Queria dizer uma ca-

— 36 —

pa, não?
•

Dizem oue lisa Silva
(uma das Campeirinhas)
está completamente
apaixonada por um ra-
dialista também da Itaí.
O nome dele? Depois
diremos.

•
E a Noêmia Selva se

queixando* "não vou a
Montevidéu por falta de
companhia". Surge
o Guerra e diz "aqui es-
tou". E a Noêmia: "com
você, não Você é mui-
to violento..."

•
Rochele Hudson, "mig-

"on" locutora da Itaí,
escutou na Rua da Praia
o seguinte galanteio:"so" colecionador de
miniaturas. vou levar
essa pra mim..." (De
f?.to, Rochele é um amor
de miniatura).
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9 ASSISTIREMOS A UMA NO-
VA GUERRA MUNDIAL?

Não acredito. 0 medo do ex-
termínió de toda uma raça pela
potência das armas atômicas, im-
pedirá, tenho quase a certeza,
novo conflito mundial.

9 SUA OPINIÃO SOBRE O CO-
MUNISMO?

Os húngaros que respondam
por mim...

* QUE ACHA DO EMPREGO DE
ARMAS ATÔMICAS?

Para fins benéficos, a energia
atômica tem que ser aproveitada
no máximo.

9 DEVEMOS REATAR RELA-
COES COMERCIAIS COM A
RÚSSIA?

Está com a palavra o ltama-
rati...

9 ACREDITA QUF A CIÊNCIA
POSSA VENCER A MORTE?Não!

9 QUAL O
HUMANO?
— O avião.

MAIOR INVENTO

9 QUAL O MATOR PROBLEMA
DO GOVERNO BRASILEIRO?-~ São vários os problemas e to-
dos nós, tenho a impressão, os
conhecemos. Todavia, acho o quedeveria ser atacado mais de fren-te, e com primazia sobre os de-
mais, é a educação.

I SE TIVESSE QUE ESCREVER
UM LTVRO QUAL O TEMA QUEABORDARIA?

Literatura Infantil.

f ACREDITA NA ETERNIDA-
DE DA ALMA?
r- Graças a Deus, sim.

E NA REENCARNAÇAO?Também.

QUAL A MAIOR PERSONALI-DADE (ATUAL) DE TODO O
MUNDO?
-•- Embora afastado das suas li-
yf,S' ° ex-primeiro ministro
Winstón Churchill.

9 É CONTRA OU A FAVOR DAPENA DE MORTE?
Terrninantemente contra!

9 COMO RESOLVERIA O PRO-BLEMA DAS FAVELAS?~- D. Helder já o está resolveu-
do, e me parece da melhor ma-neira possível.

<"OMO DEFINE A FELICIDA-
DE?

Acho de difícil definição. Ou
se é feliz, ou pelo menos se jul-üa feliz, ou o contrário.
» •-

ACREDITA NA EVOLUÇÃO
POLÍTICA DO BRASIL?—¦ Firmemente!

]
9 A RELíijrlAO É UMA NECES-
S1DADE?
-—.Claro que é... Imagine só o
mundo sem religiosos e crentes...

9 ESTÁ SATISFEITO OU PRE-
FERIA OUTRA ÉPOCA PARA
VIVER?

Satisfeitíssimo.

© JÁ REALIZOU TUDO QUAN-
TO DESEJAVA NA VIDA?Ainda não. Falte muita coi-
ia...

9 SE TIVESSE QUE ESCOLHER
UM EXÍLIO QUE PAÍS PREFE-
RIA?

A Suécia.

9 É CONTRA OU A FAVOR DE"O PETRÓLEO É NOSSO"?
Não vejo razões para ser con-

tra, desde que seja nosso mes-
mo, e que jorre em abundância
para enriquecer a nação.

9 QUAL O MAIS BELO SENTI-
MENTO HUMANO?

O amor!

9 CRÊ NO FIM DO MUNDO?
No extermínio da raça hu-

mana e do planeta terra não
acredito. Mas creio que passare-
mos por uma grande transforma-
ção e que será na realidade um"fim do mundo".

9 QUE ACHA DA SITUAÇÃO
(ECONÔMICA) ATUAL DO BRA-
SIL?

Com a palavra o ministro Al-
kimin.

A DEMOCRACIA ESTA SEN-
DO BEM APLICADA NO BRA-
SIL?

Não. O que há aqui é uma
democracia abrasileirada...

O BRASIL FÊZ BEM EM EN-
VIAR TROPAS PARA SUEZ?

Claro. O Brasil deve estar ao
lado das grandes nações do mun-
do para salvaguardar a paz mun-
dial.

BllPP i
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9 QUAL O POLÍTICO BRASI-
LEIRO QUE MAIS ADMIRA?

Afonso Arinos de Melo Fran-
co.

• COMO RESOLVERIA O PRO-
BLEMA DO MENOR ABANDO-
NADO?

Dando-lhe toda a assistência
necessária e fazendo com que
éle não se sinta abandonado.

9 ENTRE OS FILÓSOFOS QUAL
O QUE MAIS O SATISFAZ?

— Jesus Cristo.

9 QUAL A PÁGINA MUSICAI.
MAIS TRISTE QUF CONHECE?

O Prelúdio do terceiro ato de"Aida", de Verdi.

9 E MAIS ALEGRE?
"Starlight Roof", uma valsa

áe George Melachrino.

9 A REGULAxMENTAÇÁO DO
JOGO TRARIA BENEFÍCIOS AO
PAÍS?

Financeiros sim... Morais.
fiüo.

9 ACHA O DIVÓRCIO UMA NE-
CESSIDADE?

O divórcio apenas, separa dois
tintes. Todavia, nao resolve os
teus problemas., .

9 QUAL A PÁGINA (BRASI-
ÜEIRA) MUSICAL MAIS BON1-
TA QUE CONHECE?

"Terra Seca" samba de. AH
3arroso, na interpretação dos 4
Azes e 1 Coringa.

9 MULHER DEVE TER OS
MESMOS DIREITOS DO HO-
MEM?

E por quê não?

9 QUAL O MAIOR MAL DO RA-
DIO?
—- É não ter feito quase nada
bem feito.

•x
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JLjm todos os seus detalhes, relatan
do episódios os mais emocionantes
vamos contar, já a partir da próxima edição, toda a vida de Caubi Pei
xoto. O relato tanto mais se faz an-
siosamente aguardado, quando sesabe que o "Melhor Cantor de 56
vem assinalar marcantes sucessor
em sua carreira, brilhando nos Esta
dos Unidos como nos revelam as fo-
tos que ilustram estas páginas. Cau-
bi está com o seu primeiro disco
gravado nos Estados Unidos figu
rando nas principais colocações dasParadas de Sucessos de muitas re-
giões daquele país, ganhando, mes-
mo, o carinho e o entusiasmo dasmoças norte-americanas — conquis

Em Pensylvania, em Fiíajâel-
fia, etc, as "teenagers^^^'
caram Caubi. Chegarai|ft|(|
mesmo a beijá-lo! E' pi^p
mais? Êle está com %#&&;.
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t difícil e que é um início positivo
de consagração. São meninas-môças
oue'apenas cercam (e beijam!) os
cantores (estrangeiros ou locais)
aue melhor correspondem às suas
exigências. Veja-se, para «xemplo,
o caso de Elvis Presley.

Vencendo no Brasil — e já agora
n0 exterior — de forma a mais
admirável, Caubi tem uma história
emotiva, repleta de lances até dra-
máticüs, para ser contada. É o que
vamos fazer, num trabalho de WaJ-
demir Paiva, que ouviu a genitora e
parentes do cantor, recolhendo pre-
cioso material fotográfico que ilus-
traía o relato que prometemos, em
capítulos, jà para a próxima edição.
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Perfume delicioso! Mais suave, mais consistem
te... Dura horas e horas após o banho e deixano corpo uma agradável sensação de conforto'

Espuma abundante! Muito rica em elemento,
embelezadores que limpam e removem totalmente
as impurezas da pele!

Hl

1
Consistência ótima! Com sua massa puríssima,Astunas se mantém sempre igual até o fim, sem resse-
car nem amolecer! Por isso Astúrias dura muito mais!
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SALIENTA 0

O Diretor do Departamento deunsmo e Certames da Prefeitura'o Distrito Federal, dr Nelson Au-Mistu de Faria Batista, teve a sua•arcHa oe contribuição para o de-envolvimento do rád<o brasileirooi um dos diretores do antigo De-•arianr >nto de Imprensa e Propa-íanda. Convidado para figurar nes-a série de reportagens, iniciou coroTiodéstia:
rj Tenho uma objeção a fazer! Fuinal indicado porque não sou uma

ò??iFÍS5s*oas ilustres sugeridas pela1EVISTA DO RADIO. Mas, tratán-io-se de assuntos radiofônicos, eu?stou sempre pronto a falar. Em pri-nieiro lugar porque adoro falar bem1e alguém ou de alguma coisa. De-oois, porque dentro do rádio eu me>mto em casa. Trabalhei vários anosem emissoras e até hoie tenho sau-lades daquele bom tempo. Uma dasooucas vaidades da minha vida é terijudado a criar a Associação Brasi-'eira de Rádio, da qual fui um dos>eus primeiros diretores.
— Poderia falar sobre o rádio«tua! e os que nele trabalham?
-7 A minha admiração por essesímigos que labutam no rádio brasi-'eiro é enorme. E é enorme porque•onheço bem de perto, quanto ár-aua e difícil íoi a luta para colocar? nossa radiofusão no magnífico pa-'rao de hojo. Eu sou do tempo —

mando dirigia a Cruzeiro do Sul -lue propaganda era sinônimo de ca-
;naradagem. Só se dav^ por favor!loie, pela sua qualidsde, pela sua
penetração, o rádio brapüeiro adqui-"in uma posição invejável, compa-avel ao de qualquer grande país da\menca ou da Europa,

Homem estudioso e viajado, tendo



conhecido mais da metaae do mun-
An o dr Nelson Augusto de Faria
Ratista teve a oportunidade de
observar o progresso do rádio, bem
romo as diversas formas da sua uti-
iwacão em países mais adiantados.
So diretor do Departamento de Tu-
rismo e Certames da Prefeitura do
Distrito Federal, nomeado para
aauêle cargo a fim de dirigir todos
esforços no sentido da expressão
do turismo no Brasil, disse-nos ain-

__ Agora, pretendo iniciar um mo-
iesto movimento turístico. Espero
poder usar o auxílio indispensável
de todos os meus antigos colega-
qüè continuam nas várias e magní
ficas emissoras cariocas. O empre-'
etidimento necessitará deles.

Servirá o rádio como veículo
$e informação turístic??

Espero, quando o meu plano
estiver em condições de ser realiza-
do, usar o rádio de forma a estabe-
lecer programas permanentes de
finalidade turística. Cada atração e
cada beleza, entre cada interesse
turístico, será detalhada e parti
njlarmente focalizada.

PESSOAS ILUSTRES

FALAM DE RADIO
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NELSON FARIA BATISTA

TAMBÉM DO RADIO bm
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ANTIGO RADIALISTA, O DIRETOR DE TURISMO ACHA IMPRESCIN- pH B IBBBBBBBB
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A história desse moco é pequejna. Agostinho dos Santos tem ape-
nas seis anos de atividade artística.
Sua entrada para o rádio não foi
fácil. Experimentou os programas
de calouros. Achava que um dia po-
deria vencer. Enquanto cantava em
algumas audições em busca do es-
trelato, êle atuava como solista de
orquestra em bailes.

Mas um dia sua sorte mudou Foi
para a Rádio América. Adquiriu a
confiança do então diretor artístico
da emissora o radialista Egas Muniz.
Atuou bom tempo na E-7. No en-
tanto, não seria na América que
êle iria se projetar. Ê que quando
êle ia aparecendo, o elenco foi ex-
tinto. Estava criado novamente o
problema: a procura de um contra-
to. Não se desesperou. Por volta
de 53 foi convidado para cantar no
programa da Nacional, "Um milhão
de melodias", com a orquestra de
Osmar Milani. Foi e cantou bem.
Tão bem que Costalima lhe deu uma
oportunidade. Primeiro em alguns
programas. Depois como contratado
da estação.

No ano de 1955 a crítica especiaii-
zada lhe pôs os olhos. E não falta-
ram os elogios da imprensa ao jo-
vem que ia aparecendo.

E foi em 1955 que recebeu o prê"
mio "Roquete Pinto" como a "revê
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-« masculina da temporada". Vo-
laÇ-° rVnime. Recebeu propostas
<a«a0 "Jrlvar Preferiu a Polydor.
PaI\J iodo o incentivo. Boas me-
Ref< oram para a cera. A primei-
lod'«VenJodor de Laranjas". Depois
ra:rflm. -Não digo", "t, tão gostoso
vier> «Falam meus olhos", e ou
amar *
trás
amf No* entanto, uma haveria de
marcar sua carreira artística: "Meu

bSo". Foi una estouro. Milha-
res de discos vendidos.

vm 1956 novamente a crítica lhe
aí o "Roquete Pinto". Desta vez co-
1* o ''melhor cantor de música po-
2,iar brasileira". Outro "papagaio"

Sara sua coleção. O Rio de Janeiro
n recebia de braços abertos. Tam-
íxm a imprensa carioca não lhe ne-
«ou aplausos. E venceu, igualmen-
te, no* Rio, como a revelação mas-
culina de 56.

Êle cantou muito em calouros an-
tes de vencer no rádio. Mas se vo-
cês pensam que Agostinho dos San-
tos esqueceu desse tempo estão en-
canados. Faz questão sempre de
frizar:

Olhe. Ser solista em cabarés
ajuda muito a gente. Uma grande
escola. Talvez a melhor. Para mim
valeu muito os anos que passei can-
tando em vários locais da vida no-
turna de São Paulo.

Sabíamos que êle antes do rádio,
jogara futebol. Era mesmo consi-
derado um grande elemento dos .gra-
mados. Teria deixado de jogar? Eis
o que êle responde:

Antes de entrar para. o am-
biente radiofônico eu atuava no Bô-
ca Júnior, na posição de médio
apoiador. E até dizem que eu tinha
qualidades. Hoje, não sou o mesmo
talvez falta de treinos. Minha vida
artística não me deixa jogar todos os
domingos. Assim, quando pego uma
folguinhá, vou para o campo bater
bola. Rever os companheiros de
anos e anos.
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Êle foi uma promessa de "crack" no futebol paulista. Canta
até debaixo dágua, mas os seus amigos acham que Agostinho
também poderia jogar pelo Brasil na Copa do Mundo...
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* EM TODAS

viço
órgão

EMBARCARAM PARA A EUROPA o dr. Edmundo Moniz Dmetor do Ser-
Nacional _ de Teatro e José Vanderlei, autor teatral e funcionário daquele

do Ministério de Educação o Cultura.

SILVA FILHO está apresentando no Teatro João Caetano uma revista com
Consuelo Leandro e Agildo Ribeiro. Trata-se de "Rumo a Brasília" original de
Saint-Clair Senna e Boiteux Sobrinho, que traz boa montagem com cenários de
Dorloff.

NE1DE LANDI, premiada como me-
lhor atriz de revista do ano passado,
tem boa atuação no Te tro Carlos Go-
mes, na revista "É Fogo na Bica", d©
autoria de Mário Meira Guimarães.
No elenco estão Ankito, Wellington Bo-
telho, Mary Jansen e Costlnha.

PARA MELHOR ATENDER ao seu
quadro de Sócios Beneméritos. Os Ar-
listas Unidos mudarão peça de dois
em dois meses, sejam quais forem os
sucessos da peça em cartaz. Assim
teremos sempre espetáculos novos no
Teatro Copacabana.

FOI DE GRANDE SUCESSO o rea-
parecimento de Vicente Celestino no
teatro durante a Semana Santa, quan-
do apresentou "Deus e a Natureza",
no Teatro Carlos Gomes, com casas
esgotadas nas vesperais e nas sessões
noturnas. Vicente foi aplaudido demo-
radamente quando cantou a "Ave-Ma-
ria", de Schubert.

A SBAT — (Sociedade Brasileira de
Autores Teatrais) conseguiu Mandado
de Segurança para que o seu represen-
tante Daniel Rocha tivesse . trânsito
livre para tratar de seus interesses
na sede da Censura das Diversões Pú-
blicas. A entidade &k Direito Autoral
alegou coação por parte do Chefe sr.
Hyldon Rocha.

É DE INTEIRA JUSTIÇA realçar
os grandes progressos do Continha,
que se impõe dia a dia na» revistas
em que aparece. Nas composições dd
tipos e nas representações o ator cô-
mico vem se destacando até mesmo
nos elencos onde aparecem astros do
gênero. Em "É Fogo na Bica", Costi-
nha agrada em cheio.

ANILZA LEONI continua linda e
graciosa, mesmo depois de ser ma-
mãe. A sua apresentação no Jardel
foi registrada com integral sucesso.
Anilza voltou mais atriz, dizendo me-
ftior e feliz nas inflexões, e nesse an-
dar não tardará a dominar no teatro
de revista.

DEIXOU AS FUNÇÕES de maquinls-
ta do teatro de revista, José de Alen-
car Aires (Cearense). Agora está êleestabelecido com o "Atelier Féerie"
que se encarrega das montagens deespetáculos de todos os gêneros, sen-do o responsável pelas montagens de
(4TV prira crer", "é Foao na Bica" e

Entrou de Gaiato".

ALFREDO SOUTO DE ALMEIDA,
javrou mais um tento com a direção
UM 

Im!:,,ri,niu à P°Ça "O Primo da Ca-ornla", de autoria de Joaquim Ma-n°el Macedo.

*^^^^^^^^/jPREGUIÇA OU
DESONESTIDADE ?

Não se compreende que ele-mentos, que se dizem de primei-ra linha no teatro musicado, es-tejam perdendo o respeito ao pú-bllco, apresentando na Praça Ti-radentes, tudo aquilo que já fi-"eram cm outros teatros, no rá-
dio, na televisão e até no cinema
Não sabemos se é preguiça de
estudar papéis, criar coisas novas
ou desonestidade, mas a verdade
c que eles. quando contratados,
vão logo dizendo aos empresa
rios: — (Só farei os meus nú-
meros, que são de verdadeiros
sucessos". No fim o público dei-
xa o teatro dando grandes estri-]os e condenando teis astros, quebrigam pela ordem de colocação
de nomes nas fachadas, mas não
ajudam aos empresários, dando
ao público o que êle realmente
merece — coisas novas e boas.

Grande Otelo, Virgínia Lane e
Oscarito: os que maiores sala-
rios receberam, até hoje, traba-
lhando no teatro de revistas.

_ffi^ff **í|
NOTÍCIAS DE S. PAULO

A cantora portuguesa
Maria da Graça na pró-
<ima revista do Teatro
Santana, que traz o títu-
Io "Com |eito vai..." *
O cenário de "Comple-

xo cie campanhe", que
Odilon Azevedo apresen-
toü no Teatro Leopoldo
Fróes é de Irênio Maia
* Nídia Lícia está de
posse do papel que De-
borah Kerr criou em No-
va Iorque e Joan Fon-
taine criou em Paris,
na peça "Chá e Simpa-
tia" * Está resolvido
pela direção do Teatro
Leopoldo Fróes que o
casal Consuelo Leandro

- Agildo Ribeiro, orga-

aizará Companhia para
estrear ali, em outubro,
com a peça "Maria Gas-
parino" * No 1.° mês
de apresentações de
"Precisa-se de um Pre-
vidente" a° receitas da
Companhia José Vasco-
celos foram além de um
milhão de cruzeiros •fr
Salomé Parísio, que du-
rante muito tempo atuou
nos elencos de Walter
Pinto, está agora se de-
dicando aos espetáculos
de boates ^ Foi des-
mentida a notícia da
morte do cantor Louis
Cole, que já esteve pa-
¦*a trabalhar no teatro de

revista * Na Sexta-Fei-
ra da Paixão os bares
e boates só abriram as
suas portas depois da
meia-noite, isso porque
^á era Sábado de Ale-
luia * "A Sempre Viva"
foi o originai escolhido
por Dercy Gonçalves pa-
ra ocupar o Cultura Ar-
tística -fc Casaram-se a
rádio-atriz e tele-atriz
Lourdes Rocha com o
locutor Reinaldo Barro-
so * Geraldo Campos
reuniu mais de 30 atô-
res para os testes dos
vários papéis e coro de
"Edipo-Rei", para o IV
Festival Paulista de
Teatro Amador.

- 46
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Tasso é esposo de Iná, que é irmã do Danilo, casado com a Esteia Dalva, prima do Alfeu.

; tvj

Texto de CASPARY
Fotos) de HÉLIO BRITO

Três rapazes inteligentes e cheios de
interesse pela música popular idea-
lizaram um conjunto. Foram eles
Danilo Vital de Castro, Edy Vieira
Gomes e Francisco Lanziotti. Desses
três um tinha uma irmã, Danilo,
que trabalhava como cantora da Rá-
dio Farroupilha e por isso com ex-
periência de microfone: era Iná Vi-'
tal de Castro que, por isso mesmo,
foi logo convidada a participar do
conjunto que então se formou. Três
rapazes e u'a moça começaram a
cantar e a agradar e. certo dia, de-
pois de serem aplaudidos em Porto
Alegre, resolveram, viajando num
velho Ford 1934, de propriedade deDanilo, se transferir com armas ebagagens para o Rio e antes de tu-
do isso eles se transformaram em
quinteto com o ingresso de Alfeu
de Azevedo. A estréia do quintetoverificou-se em 1948. três meses de-
pois de organizado o conjunto e,

como não poderia deixar de ser,
verificou-se na Rádio Farroupilha.
Com as festas da estréia o Conjun-
to deixou de ser quinteto para se
transformar em sexteto pois foi in-
cluido mais um elemento, o açor-
deonista Tasso Rangel que, até ho-
je vem participando do grupo onde
todos se esmeram num trabalho deequipe dos mais louváveis.

Oito anos após a estréia, os rapa-
7es e a moça resolveram vir para oRio quando então enfrentaram a es-trada no Ford 1934 (de Danilo) que,apesar da idade, continua até hojerodando na Cidade Maravilhosa.

Foi então que o grupo sofreu asegunda solução de continuidade
em seu conjunto pois Edy Vieira Go-mes, casado e desfrutando de exce-lente situação em Porto Alegre, re-solveu deixar o grupo sendo o seulugar ocupado por Estrela Dalva Lo-
pes de Castro, esposa de Danilo, odono do carro. Antes, um ano de-
pois de fundado o conjunto, ou se-
ja, em 1949, Francisco Lanziotti, pormotivos de ordem particular, afãs-

tara-se do Conjunto Farroupilha quehoie reúne um grupo da mesma fa-mil ia.
Quando estávamos ainda naRádio Farroupilha, namorei, noiveie casei com Iná de Castro que é ir-mã de Danilo — disse-nos TassoRangel.
Vocês, além da Tupi (Rádio eTV) atuam noutro lugar?
Sim, somos contratados de Car-los Machado onde vimos atuando emvários espetáculos.
E vocês já receberam propostaspara excursões?

—- Há tempos a Agência Interna-cional Artística "AIA", fêz-nos uma
proposta para uma temporada noVelho Mundo visitando PortugalEspanha, França, Itália e talvez AJe-manha, proposta que ainda não pu-demos aceitai* definitivamente emvirtude dos compromissos assumidosno Rio e em São Paulo. Tão de
pronto possamos nos ausentar doBrasil, acreditamos que respondere
mos à "AIA" afirmativamente.
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MESMO QUEM GANHA POUCO
PODE OBTER
UMA BOA DENTADURA

CREDI- DENTÁRIO
CONSERTOS NA HORA

DENTADURAS E RÔCHES

EM - SUPOLYD - D

PRÓTESE PRÓPRIA

HHFOKMB E ORÇAMENTOS, SEM COMPROMISSO

A 

CLÍNICA DENTÁRIA MmericanA
do Dr. N. ISIDORO

Rua Elpídio B. Morte N.° 285
Praça da Bandeira

Rua Haddock Lobo N.° 98
Telefone 48-1073

TUDO RÁPIDO

^—«^^"«^n^»^^^^^^^

PELOS DO ROSTO
Extração radical ?em marca

DR. PIRES
Rua México, 31 — 15.° andar

Tei.: 22-0425 — Rio de Janeiro
Grátis: Peça informações

Nome 
Rua 
Cidade  Estado ......
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• NEUZA
Neuza Maria tem grandes projetos

para 1957 Um deles é um "Lp" de
12", intitulado "O Disco de Ouro", em
que reúne músicas de grandes compo-
sitores nacionais e que são inéditas,
Neuza vai também gravar em sua fá-
brica, a Sínter, um "Lp'» de 10 com
músicas de Luís Bitencourt, planejado
e executado durante as férias de Luís. ^mmmmmmmmmmr

T?êmmiãn
1.9 — SAUDADES DA BAHIA — Dorival Caymmi (Odeon)2.o _ CONCEIÇÃO — Caubi Peixoto (Colômbia)
3.° — ANASTASIA — Pat Boone (RGE)
4° — CORAÇÃO DE MAE — Jorge Goulart (Continental)
5.° — ANAHÍ — Los Zorzales Guaranis (Sínter),

• NOTAS SOLTAS

A Sínter lançou, com Zé Fernandes, um "Lp"
de 10 polegadas que se intitula, "Dança na roça é
bom!". O disco é mesmo bom para a época Junina
e vale recordar, que anteriormente Zé Fernandes
usava o nome de "Passarim do Norte'1.

mm
CA.tr/

m

Outro interessante "Lp" da Sínter, desta vez em
12 polegadas e com selo Decca é "Um show com Bill
Haley e seus cometas", com 12 "rocks* para quemaprecia o gênero.

Gilda
o samba

de Barros mudou da Odeon para a Todaméríca. Ali, gravou-canção, "Domínio" e o bolero, "Meu xodó"

Espera-se com grande ansiedade a primeira gravação de Léo Vazna Todamérica. O cantor paranaense, que foi revelado pela REVISTADO RÁDIO, gravou o samba, "Eu vou onde está o Brasil" e « toada"A sorte corta caminho".

A mais recente gravação de Caubi Peixoto para a Victor é o foxo,"Anastásia" e o samba-canção, "Onde ela mora".

Enquanto isto a Columbia também lança uma gravação de Caubicom o bolero, "Siga" de Fernando Lobo e Hélio Guimarães e o bolero"Acaso", de Othon Russo e Nazareno de Brito.

E por falar nisso. Hélio Guimarães, um dos autores do bolero, "Si-
ga", é o acordeonista Gaúcho, da Rádio Nacional, não confundir com o
Gaúcho, da Record.

O Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio de Janeiro comemo-ra este ano o seu Jubileu de Ouro, que representam 50 anos de servico à causa do músico no Brasil.

COS

Ray Anthony e sua orquestra gravaram para a Capitol os melód
, "Pete Kelly's Blues" e "Harlem Noturne".

i-

Artur Murat gravou para a Odeon nacional os boleros "Angústia" e"Refrains", acompanhado pela orquestra do maestro Luís Arruda Paes

Em gravação MGM temos com Harry Horlick e sua orquestra "A
Valsa dos Lagos" e "Sangue Vienense", também uma valsa.

Carlinhos em solo de acordeão, lançou em etiqueta Columbia emritmo de tango dois grandes sucessos nacionais: "Para que recordar*e "Hoje quem paga sou eu".

O mais recente sucesso do conjunto vocal cia Mercury, "The P!at~
ters" é o bolero "My prayer", (Minha oração), de George Boulanger e
Kennedy. Na outra face um "rock and roll", que se denomina "I Wanna'
(Eu queria).

Ao contrário do que se noticiou, a questão judicial entre José Lúcia
no e a Mocambo não se refere ao não pagamento de direitos artístico?ou autorais. José Luciano apenas solicita rescisão de seu contrato e
quer uma indenização por discos não gravados.
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« DIVULGAÇÃO
A Mocambo, Victor e Musidisc, pro-

cisam melhorar o serviço de divulga-

cão em São Paulo pois até o mo-

mentü não foi realizada uma boa ar-

ticulacão entre essas etiquetas e a im-

prensa.

ADIAMENTO
Por motivo de saúde, o pianista

krtur Rubinstein, adiou sine-die a
série de recitais que deveria realizar
no Brasil, este ano, com estréia mar-
cada para junho próximo.- Outro ar-
tista da Victor, que não ouviremos
este ano, a não ser em gravações.

9 SUCESSOS
Entre os sucessos recentes da Vic-

tor em disco 78 destacam-se: Meu de-
sejo e A Volta do Boêmio (Nelson Gon-
çalves) — Anahi (Samuoi Aguayo) —
Titti Frutti e Hound Doq (Elvis Pres-
ley) — Guaglione (Carlos Galhardo)

Que será. será (Ester de Abreu) —
Ritmo Alegre (Fred Williams) — Fui
ao Pará (Ari Lobo) e Dolores Sierra
(Nelson Gonçalves).

NOVIDADES
EM "LP"

As novidades da Victor em "Lp" re-
centemente lançadas são: 20 anos de
Nacional (Vários artistas) — Música
ao entardecer (Trio Bobby Stevenson)

A fase áurea do swing, vol. 2 (Ben-
ny Goodman e orq.) — Meu concêr-
to (Artie Shaw) — De mãos dadas...
Meia noite (Dinah Shore) — Um, pas-
seio em Hi-Fi (The Three Suns) — Le-
cuena interpreta Lecuona (Ernesto Le-
cuona ao piano).

ROY

Roy Hamilton, que andava afasta-
do do cenário artístico, volta com
um bom disco na Colúmbia. Numa
/ace, êíe canta "A simple prayer",
(A simples oração) de Kohen, e no
outro lado podemos ouvi-lo em "A
molheis love" (Amor de mãe), de
C Owens.

• NOVIDADE
A Odeon lançou o primeiro 'T^p"

nacional em alta fidelidade, intitula-
do 'Eu vou para Maracangalha",
reunindo uma seleção de músicas de
Dorival Caymmi.

Sfe/ má mitófar\m

• RIVAL DE
PRESLEY

imat Boone é considerado nos EE.
yt»., como o rival de Elvis Presleyenl Popularidade. Lá êle grava parat: !)°t, que aqui é representada pela

1.°
2.°
3°
4.°
5.°

QUE SERÁ, SERÁ — Neuza Maria (Sínter)
ONLY YOü — The Platters (Mercury)
QUE MURMUREM — Gregório Barrios (Odeon)
ALTA SOCIEDADE — Louis Armstrong (MGM)
VICIO — EUen de Lima (Colúmbia)

• NOVOS
CONTRATOS

A Sínter acaba de contratar os se-
qulntes cantores para o seu elenco:
Hélio Paiva (vindo da Todamérica),
Hélio Chaves (vindo da Mocambo)
Victor Bacellar e o novato Pedro da
Costa.

O OS MAIS

Durante o mês de abril, figuraram
entre as gravações mais solicitadas
em 78 rvm na Colúmbia as seguintes
gravações: É meu desejo (Alcides
Gerardi) — Angústia (T^io Avilerto)
— Zezé (Lana Bitenconrt) — Con-
ceição (Caubi Peixoto) Transforma-
ção (Paulo Marquez) — Para que
recordar (Carlinhos) Samba do brejo
(Gilvan Chaves).

• OLGA
A Todamérica contratou a canto-

ra da Rádio Bandeirantes, Olga Sil-
va, que já gravou o samna, "Mágoa",
de Bruno Marnet, A Mendonça e E.
Montalvani e o samoa de Tufic
Lanar e Renato Lima "Correio S^n-
timental". gravado em dupla com
Raul Moreno.

BATISTA
Mais uma Batida no disco, mas

desta vez nada tem com Dircinha ou
Linda. Trata-se de Sôn!a Batista, que
veio de São Pauln e gravou no seu pri-
meiro disco o samba franco-brasilei-
ro de Caco Velho "Pourquor".

'LONGII

Entre os "Lps" da Colúmbia mais
solicitados em abril estão: Mudou pa-
ra melhor (Déo) -- Só para dançar
(Les Elgart) — Inamorata (Alcides
Gerardi) — Canta o Seresteiro (Sílvio
Caldas) — O snow vai começar (Cau-
bi Peixoto) — No país dos sonhos
(Paul Weston) — Jantar no Maxim's
(Léo Chauliac) — La última Copa
(Trio L©s Pancnos) — Cest magnifi-
que (Louis Ferrari) e Canta para vo-
cê (Dircinha Costa).

PREFERIDOS

CLÁSSICO

A Victor Informa que o Jovem pia-
nista francês, Philippe Entremont, que
gravava na etiqueta "Philips", assinou
nos meses de maio e Junho de 1958,
realizará uma temporada pela Amé-
rica do Sul. Philippe estreará no selo
Victor, em junho próximo em Londres,
quando gravará concertos de música
erudita.

NOITE DE GALA

RGE. {iue já lançou seus discos.

Informa i Sínter qw entre os
seus disco», os preferido? pelo pú-
blicn são: Que murmurem Uosé
Garcia) - - Canadian Suuset (Briti-
nho^ nnly yon (Louis Armstrong)
— Que fera-; será (Neuza Maria) —
Plantation Boogie (Lenny Dee).

"Lp" da Colúmbia,
seus melhores so-

É o nome de um
que apresenta os
listas e orquestra na seguinte seleção:
Stranger in paradise (Percy Faith) —
Night and Day (André Kostelanetz) —
Lisboa antiga (Mitch Miller) — We ali
need love (Liberace) — Midnight in
Paris (Morton Gould) — Perfídia
(Paul Weston) — The rose tattoo (Per-
cy Faith) — Tara's Theme (Paul
Wect^>n) — April in Paris (A. Koste-
lanetz) Marianna (Morton Gould) —
Under Paris Skies (Liberace) e Sabri-
na (Mitch Miller).

^^^V^^^^Vl^^N^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<

"ÂNÂSTÂSIA"

Anastásla,
Por onde andarás
Tua ausência
Quanta dor me traz!
Anastásia,
Volta para mim!
Não suporto
Sofrer tanto assim.

Flor das estepes, que não
[esqueci

Lembro o passado e chamo
[por ti,

Porém meus gritos se perdem
[no ar...

Onde andarás, que não me
[vens escutar?

Anastásia,
Voltará, então,
A ventura ao meu coração
E, novamente, feliz eu serei
O que sofri,
Longe de ti,
Eu esquecerei.

ESTA É UMA MELODIA DO
MOMENTO, INTERPRETADA
PELO CAUBI PEIXOTO. VE-
JAM, NA REVISTA "VAMOS
CANTAR", A VENDA EM TO-
DO O PAÍS, TODAS AS NOVI-
DADES DA MÚSICA POPULAR

X
¦ 

j;y
-X

®

l

V

!:
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a última palavra em
perfeição e eficiência em
máquinas de costura!

Esta nova máquina é forne-
cida nos 3 modelos clássicos:

Mesa de 5 gavetas
Gabinete de luxo
Portátil e elétrica -
em maleta de luxo

Y'

faro/efe embutido • assistência técnica permanente

Absolutamente silenciosa, submetida aos
mais rigorosos testes, a novíssima e pratica
Super Máquina Vigorelli Aerodinâmica é perfeita
em todos os detalhes - e mais do que nunca,
transforma em prazer a tarefa de coser!
Faça uma experiência com a Super A/^aquina
Vigorelli - use-a uma vez - V. se convencera
de que se trata de u a maquina de costura
inigualável... e que dura uma eternidade!

-transforma em prazer a tarefa de 
'coser

Um produto de qualidade da
FÁBRICA DE MÁQUINAS DE COSTURA VIGORELLI DO BRASIL

Rua Xavier de Toledo, 140 - Sào Paulo
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Sorridente, Pato Preto afaga o pequeno herdeiro. Êle e dona Onilda estão radiantes: queriam, mes-
mo, que viesse um garoto e foram atendidos pela cegonha, que lhes trouxe o José Tadeu da fcilva

Era uma segunda-feira quando o
Alípio de Miranda Silva se viu "de-
v;òrarido5J algumas dezenas de cigar-
ros ante uma sala ria maternidade
da Santa Casa de Misericórdia. Na-
quele 22 de abril, o Alípio de Mi-

rárida Silva, ou mais simplesmente
o Pato Preto, via nascer o seu filho,
com toda a robustez dos três quilos
e meio e com 51 centímetros de ai-
tura. D. Onilda Lemos Miranda, a
mamãe. Nome do menino: José Ta-

deu da Silva. Com relação à esco-
lha dos. padrinhos. Pato Preto, decla-
rou sèréiTi ,o corôiléí Afonso e sua
esposa. O colunei, amigo do artista,
é alto funcionário do gabinete da
Presidência da República.

wm ¦

PERNAMBUCO
ALdgmar PAIVA é o idéalizadore animador da ''Festa no Varandão''um dos hnàis populares programas deaiiditofio do rádio nordestino. Pela Ta-mandaré, às quartas, às 20,35.
"O CINEMA EM SUA CASA" apre-

Svíu' numa radiofonizaçãò de Fer-
Wdo Luís, "Helena de Tróia". Albu-
. Tí!Uu Pereira, Leda Prvston, Dantas
t^ Mesquita- Rosa Maria Joel Pontes,
,(,yara Albuquerque, Valdeei Mene-<Lb> nos principais papéis.

irALCANÇANDO sucesso a audição
g-H.es dois e mais alguém", original de
r par Ar ias, adaptado por Mário Me ira

grandeza do
do Comércio.

EDÉCIO
partamento
aparecendo
mentárista,
morístico

jU|fnarães, na interpretação de astros DARCY

e estrelas de primeira
elenco da Rádio Jornal

LOPES, integrante do de-
esportivo da Rádio Clube,
bem como locutor e co-
lançou um programa hu-

intitulado "Bola de Pito".
*

CONTINUA A RÁDIO Jornal do Co-
mércio recebendo mensagens de dife-
rentes regiões enaltecendo a potência-
lidade da L-6. Do Amapá, Espanha e
Alemanha, chegaram cartas de ouvin-
tes atestando a boa recepção da Emis-
sora.

MENEZES assumiu a che-

fia do departamento de esportes da
Rádio Clube, em substituição a Célio
Tavares, que viajou para a Europa
acompanhando a delegação do Espor-
te Clube Recife.

*
JÁIRO DE BARROS e Geraldo Libe-

ral fazem parte do elenco de "A noite
do meu destino", históri? de Armando
Couto traduzida por Eunco Silva para
a Rádio Jornal do Comércio. Diária-
mente, de segunda à sexta, às 16,35.

*
CREUSA CUNHA, cantora das Asso-

ciadas, gravou recentemente seu pri-
meiro "iong-play".

•
RENOVAÇÕES de contratos na Ta-

mandaré: Zita Moreira e Llenice Veiga
(rádio-atrizes reveladas pelos testes
de Joel Pontes), Aparecida Menezes
(produtora), Alba de Andrade (canto-
ra) e Jacyara Albuquerque (radio-
atriz).
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RUTH SCHELSKE é tele-
atriz de sucesso nos espeta-
culos apresentados pela TV-
Paulista, agradando sempre.

ilFLASH"

EDSON LOPES é de Uberaba (Mi-nas Gerais) onde nasceu a 5 de ju-lho de 1915. Altura: 1,70, peso 75 qui-los. Foi soldado do Exército em Três
Corações, sendo que nessa cidade jácantava com um conjunto regional.
Dando baixa como cabo seguiu paraBelo Horizonte, onde começou própria-mente sua carreira. Seu primeiro pro-
grama foi na Rádio Inconfidência, ten-do agradado com a sun bela voz de"baixo". Em 1942, já no Rio de Ja-neiro, assinou o primeiro contrato coma Rádio Nacional, ganhando um conto
de réis por mês. Aí, então, conseguiu
um lugar ao sol, chamando a atenção
do grande público que o aplaudia em
espetáculos, teatro de revista e cine-
ma. Conhece quase todos os Estados
do Brasil, tendo viajado com Ari Bar-
roso para o exterior. Está nas Emis-
soras- Associadas de São Paulo desde
1954, cantando em programas de rá-
dio e TV. Embora não fume e não be-
ba, possui uma coleção de garrafasde aguardente. Tem várias gravações.

PÍLULAS
INDIGESTAS

v
Temos notado que muitos progra-

mas de televisão, sempre dão um jei-
tinho para apresentar o seu sorteio de
cartas, com distribuição de prêmios
aos telespectadores de casa. A impres-
são que se tem é que recorrem a esse
meio com intuito de forçar a audiên-
cia. Aí está o erro. Quando o progra-
ma é bom, não há necesidade de mais
nada para conquistar a atenção e a
preferência do grande público.

ú

S. PAULO
MARIO JCLIO

* A TELEVISÃO DE
SÃO PAULO
ESTÁ ANDANDO?

— Sim, a televisão marcha em São Paulo. Digo mais: os sapatinhos delã do nenê-vídeo são botinhas de sete léguas. Quem terá coragem de ne-
gar isto, pensando nas realizações pioneiras do ano que passou, com a con-
quista de novos horizontes ou nas audições institucionais, sempre bem.
prestigiadas pelo público, ou nos espetáculos de classe sob o ponto de
vista artístico, que tivemos no vídeo em 56? Quanto à funcionalidade dos
espetáculos de TV, confesso que, conquanto a deseje e espere para muito
breve em caráter total, não sou das que a exigem acima de tudo. Quandoum espetáculo é feito com bom gosto, realmente artístico, não me inte-
ressa m.uito saber se é teatro, cinema, televisão ou rádio. O que importa
é emoção. O que importa é arte. USA LEAL, cronista radiofônica da"Folha da Noite").

A TV-5 lançou o pro-
grama "Lua de Mel",
que reunirá semanal-
mente dois casais para
uma entrevista sobre o
casamento, nele com-
parecendo noivos e ca-
sados. Produção de
Heloísa Castelar e a-
presentação da profes-
sòra Chiquinha Rodri-
gues.

•
Voltou o Canal 7 a

avresentar o apreciado"Teverama", tele-tea-
tro agora presente aos
sábados, às 13,30 horas.
Silas Roberg, que re-
formou contrato por
mais um ano com a
TV-Record, continua
va direção do progra-
ma.

*
Edith Piaf está sendo

aguardada com inte-
rêsse em São Paulo,
para nova temporada

RONDA
nas emissoras paulis-
ias da OVC.

*"Cartaz internado-
nal" é o trtulo do novo
programa da TV-Tupi,
que promete apresen-
tar grandec cantores e
músicos de projeção
internacional.

*
Aurélio Campos ven-

ceu h "parada", conti-
nuando como mestre
de cerimônia de "O céu
é o limite", transmiti-
do às sextas-feiras pe-
Io Canal 3.

•
Maísa Matarazzo é

um dos pontos altos da
programação da TV-
Record, apresentando-

se às quartas-feiras, às
20,30. szmltâneamen-
te pela PRB-9 e Canal
7, cantando somente
composições suas. As
orquestrações são de
Rafael Puglieli.

•
Voltará ao vídeo do

Canal 7 o programa"Enigma da semana".
•

Raul Roulien encer-
rou sua temporada na
TV-Record, mas conti-
nuará em São Paulo
por mais algum tempo,
uma vez que já tem
estréia marcada no
Teatro "Leopoldo
Fróes" com seu novo
elenco

*
A cantora Maísa Ma-

t^razzo, da Rádio e TV-
Record, foi homena-
geada com uma bonita
festa no "Clubinho dos
Artistas".

OLHO VIVO — Durante o programa de tele-jornal do Canal
7, na hora do noticiário nacional, o locutor Oliveira Neto disse claramen-
te: — "Como SOÉ acontecer..." e foi em frente.

Crítica: "DIVERTIMENTOS" (TV-Tupi)

Tivemos nossa atenção voltada para este programa, principalmente por-
que nele estrearia Dircinha Batista como animadora. Apesar de se sentir
atrapalhada com a novidade do trabalho, não decepcionou, mas poderia ter
deslanchado com mais desembaraço. Medrosa de errar, Dircinha falou como
quem tateasse o caminho a percorrer. "Divertimentos" é um programa hu-

morístico-musical, produzido por Fernando Balerone, que
é parceiro de Dircinha na animação. Trata-se de um"show" mais ou menos igual aos outros, com a partícula-ridade de que nele o próprio Balerone faz comicidade du-
rante a animação. E o faz com espírito e muita verve,
divertindo o público. Há números de canto e quadros ale-
gres, estes bem engendrados, mas nós acreditamos que
o ponto alto do programa poderá vir a ser os dois anima-
dores. Direção de TV um tanto irregular e cenários pro-
cisando melhorar com urgência, daqui por diante.
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Crítica :
"O CÉU É O LIMITE"
(TY-Tupi, 2.«-feira)

evidentemente, é um dos programas mais discutidos da televisão. Pe-
Ia emoção que provoca na sua grande platéia (gente do auditório e gen-
te de casa), quando o respondedor, sem exceção, fazendo caretas, puxa
pela memória, no esforço supremo para acertar com a pergunta... e
levai' o rico dinheirinho. Verdade é que o cartaz perdeu boa parte do
se-j interesse em virtude do fenômeno 300 mil cruzeiros: quem se aven-
tura a ultrapassar o total, fatalmente será derrotado por uma pergunta
do quilate daquelas que liquidaram o professor Medeiros e o Sérgio
porto. Poderia, o Sérgio, saber (?) quem tocou bumbo (??) num disco

assim-assim, no ano de não-sei-quando?.. . A figura
chamava-se Pedro dos Santos. E quem ípj Pedro dos
Santos? Nem o Almirante o sabe... J. Silvestre con-
duz bem o programa. Deliciosa é a presença de
Marli Bueno, e as cámeras trabalham com vigilân-
cia, pegando detalhes da platéia, à hera em que o
pessoal começa a torcer para que o candidato res-
ponda certo. Lá estão, brilhando, o moço de 15 anos,
que fala chinês e responde coisas fabulosas sobre o
Oriente, o professor em assuntos das Cruzadas, etc.
Todos em grande destaque, até a chegada dos 300
mil cruzeiros. Esperem e verão...

X

COMO SERÃO AS PRÓXIMAS TVS

As próximas emissoras de televisão, no Rio (ligadas, sem exceção, a
empresas radiofônicas) seguirão o mesmo ritmo do rádio: assim é que
a TV-Globo especializar-se-á em reportagens, esportivas — políticas e
noticiosas. A TV-Continental enveredará pelos assuntos ligados ao es-
porte e à vida da cidade. A TV-Mayrink apresentará muitos dos progra-
mas da atual PRA-9 — e ao vivo. O mesmo acontecerá com
nal logo que a PRE-8 consiga efetivar os seus projetos drque
sua TV. Como se observa, o rádio continuará — e
prolongarão, no vídeo, o que já existe no receptor

ESSA, NINGUÉM SABIA

as nova?
comum.

a TV-Nacio-
conseguir a
TVs apenas

Renato, o lutador paulista revela-
cão no "TV-Catch" do Canal 13, con-
seguiu, em pouco tempo, um cartaz
jnçomum. Por causa da sua mania
de pentear os cabelos, durante as
utas, o uso do perfumo e toda aque-

Ia série cie pitorescos que sabe levar
a cabo no seu papel de vilão sim-
patiço: o curioso, no caso, é que o
mesmo Renato é filho do HenriqueBatista, o anunciador do programa.A propósito, vamos divulgar interes-

sãrite
edição.

reportagem, já na' próxima
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JURACI MARINHO é uma
figura nova na apresentação
dos anúncios da TV-Tupi.
Fotografa muito bem — e o
que é principal, saoe "dizer"
os anúncios, com clareza.

RECEITA DE RECEPÇÃO
Técnicos bem camaradas estão

ensinando u'a nova maneira do te-
lespectador resolver o problema da.
boa recepção em seus televisores:
quando a imagem andar pela bo-
la-sete (parecida com o padrão
clássico da casimira inglesa) o re-
médio é subir-se ao telhado, des-
cer a antena e, vigorosamente, dar-
lhe uma esfregadela (nas partes
de alumínio) com um daqueles pre-
narados que deixam as panelas
brilhando. É tiro e queda!
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Podemos
O sobre a

assegurar que a reportagem divulgada pela REVISTA DO RÃ-
televisão na Alemanha causou viva repercussão no alto coman-

co das atuais (e próximas) emissoras de TVs no Rio. O detalhe da manuten-

cão dos cenários apenas através de grandes fotografias, notadamente, desperta
de muitos, não sendo de estranhar que, daqui a alguns meses, apa-
vídeo tentativas naquele sentido.

o interesse
recerem no
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CALCA ESPORTE E CAMISA LISTRADA...

Essas coisas acon-tecem — e aconteceu,'ogo-logo, na grandio-xciade pretendida pelaív-Iupi na transmis-ao jsexta-feira santa)
L ^túnica de Je-

^s,. Foram tantos osenanos. tantos os in-«¦proles, tanto o tem-Do de duração do es-

petáculo, que, lá pelas
tantas, como que fati-
gada de focalizar pai-
néis lembrando Jerusa-
lém e os personagens
da época, uma das câ-
meras correu o seu fo-
co para a esquerda e
foi pegar (para espan-
to dos telespectadores)

um humilde funciona-
rio da TV-Tupi, que, de
roupas bem mais atua-
lizadas (calças-esoor-
te e camisa de listi-
nhas) surgiu aos olhos
do público — à manei-
ra de um personagem
do século XX inteira-
mente retrocedido no
espaço e no tempo...

SACRIFÍCIO
Por causa da peça "A túnica

de Jesus", os galãs da TV-Tupi
tiveram que raspar os bigodes.
Alberto Perez, Ribeiro Fortes e
Avalone Filho, angustiados, en-
'rentaram a navalha do fígaro...
e como ficaram diferentes! Sor-
te, mesmo, foi a do Fernando
Garcia: interpretou a figura de
São Pedro (de barba^ e bigode)
sem passar pelo martírio dos ou-
tros...
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íkisando ta...
minha pele exige proteção especial!

Feito especialmente para proteger a pele delicada do bebê,
talco Johnson é puríssimo, suavemente perfumado.
Aplique-o logo após o banho e sempre que trocar as fraldas.

mÈÈÈ r _L  —~J^^^^mk  "'" 
Em fraldas... também algo especial!

Fraldas macias, super-absorventes... as famosas Fraldas
Johnson! Feitas de pano duplo especial, sem costura...
Facílimas de lavar... secam num instante! E como duram!
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Politos com pontas de olgodõo,
tombem para limpar o narizinho
e entre os dedínhò* do bebê.
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SANGUE DE
ÂNGELA MARIA

Às dez horas da manhã do dia 25
passado, Ângela Maria saltou de seu
automóvel à porta do Banco de San-
gue da Prefeitura e entrou, para ia-
zer a sua ficha de doação. Momentos
depois, o médico introduzia a agulha
na veia central de seu braço direi
to e olhava para o medidor que aos
poucos ia subindo pela escala dos
centímetros. Ângela Maria, deitada
na mesa de transfusão, sorriu e dis-
se:

— Se todos quizessem fazer isso,
não se perderia tantas vidas, às ve-
zes por causa de um pouco de san-
gue...

O médico pediu que Ângela se ca-
lasse para evitar qualquer perturba-
ção de ordem circulatória. Ela obe-
deceu e esperou. Quase o tempo
equivalente a uma 

"canção. 
Seus

olhos cerram-se e ela ficou como se
estivesse dormindo um profundo so-
no. Por fim, o ruido monótono do
aparelho cessou. O médico tocou le-
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vémente em sou braço e ela abriu os
olhos.

Está se sentindo bem? — pergun-
to u o médico.

Meio zonza. Parece que o te-
to esta rodando. ..

É assim mesmo. Você agora vai
descansar um pouco.

Ângela levantou-se, indecisa, au-
nliada por duas enfermeiras e pas-
sou a sala de repouso, onde ficou
algum tempo. Depois, já completa-
mente recuperada, atendeu ao pe-
dido das enfermeiras: cantou baixi-
nho, duas músicas de seu repertó-
rio. Todos estavam satisfeitos, prin-
cipalmente ela que recebeu u'a lin-
da medalha pelo gesto humano, de
compreensão e solidariedade, debcan-
do um pouco de seu sangue para
socorrer a um semelhsnte.

'/»
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SORRIDENTE, FELIZ POR
CUMPRIR UM DEVER HUMA-
NITÁRIO, ÂNGELA MARIA
DEU UM POUCO DO SEU
SANGUE PARA SOCORRER E
SALVAR, QUEM SABE?, UMA
VIDA. UM BELO GESTO.

ü
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Rádio e TV de Minas WILSON

ÂNGELO

PAULO CABRAL DEIXA AS ASSOCIADAS^^^

Quando redigíamos estas notas, constava que o dr. Paulo Ca-bral, dirigente das Emissoras e Diários Associados de Minas Geraisdeixaria o cargo e retornaria à sua terra natal — Ceará. Os motivosda saída do dirigente ainda não eram conhecidos, todavia, adiantava-se que era por motivo de doença em pessoa de sua família, residen-te naquela cidade, ou mais precisamente, seu genitor. Para substi-tui-lo, apontava-se o nome do dr. Osvaldo Chateaubriand, que iáexerceu idênticas funções.

UM PUNHADO DE NOTÍCIAS
-k A Rádio Guarani iniciou a apresentação diária do seu informativo com re-oaçao de Armando Vaz Júnior, das 19 às 19,05. Informações diversas, além denotas políticas de interesse geral.

• Iniciou uma série de apresentações na Rádio Guarani o tenor portuguêsMaurício Morgado, que assim volta a cantar na?, Associadas.

!*ié$& W0^m
¦•'•>»yy.

T#r Paulo Roberto deverá iniciar
uma série de programas na Rádio In-
confidencia, talvez já quando esta edi-
ção estiver circulando.

Vr Também Carlos Henrique esta-
va com audição marcada para come-
çar na Rádio Inconfidência, apresen-
tando às quintas-feiras, diretamente
de seu auditório, o programa que tem
o seu nome e com todas as suas atra-
ções.

Orlando Silva inicia uma tempo-
rada nas Associadas, às quintas-feiras,
no programa "Brigada da Alegria",
diretamente de um dos cinemas da ca-
pitai.

O "Grande Teatro da TV-Itaco-
lomi" apresentou o original de Geno-lino Amado — "Avatar" — com êxito,
assim distribuídos os principais pa-péis: Hamilton Fernandes. Vânia Eli-zabeth, Nilda Almeida, Neli Lopes,
Ivan Lerroux e Carlito Cerez®. A di-reção geral foi de Octávio Vampre, ce-nários de Gerson Caetano e montagem
de Paulo Pereira.

A Rádio Mineira transmite, no
horário das 13 horas, a novela "Robin
Ho^od", com o elenco da TV-ltacolomi
e diretamente de seus ertúdios. Par-
ticipação de alguns dos mais destaca-
dos tele-atôres; Antônio Naddeo, Ro-
seli Mendes, Paulo Pereira, Clausi
Soares, Ana Lúcia, Cleusa Soares, Ha-
milton Macedo, Clóvis Prates, Hélcio
Antônio, Rogério Falabela e outros.

Wilma Rocha contmua sendo umadas atrações do programa "Bola naCesta", diretamente do auditório daRádio Guarani e diante das câmeras
da TV-ltacolomi, todas as têrças-fei-
ras a partir das 20,30.

Iniciadas as apresentações da"Jornadas Esportivas Gillete" na TV-
Itacolomi, com os Jogos do Campeo-
nato Mineiro de Futebol, sob o coman-
do de Cleto Filho e sua equipe espor-
tiva. Os jogos estão sendo tele-trans-
mitido da capital e cidades vizinhas,
com sucesso.

* Dina Fernanda deixou a Rádio
Inconfidência e já estreou na TV-Ita-
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colomi, com aquela simpatia, apresen-
tando os programas da Empresa dePublicidade Grant.

A Rádio Guarani transmite aos
domingos, em gravação, a partir das
12 horas, o programa de Lauro Borges
e Castro Barbosa — "PRK-30".

A TV-ltacolomi está apresentan-
do aos domingos, às 22 horas, o do-cumentário "Atualidades Francesas"
um dos mais completos jornais cine-m-atográficos; com notícias de toda
parte.

.&W£-'-^B_ .'•':•••..¦:{

GLADYS ESTÁ FIGURANDO.
TAMBÉM, E COM O ÊXITO ES-
PERADO, NAS PROGRAMAÇÕES

DA TV-ITACOLOMI, CANAL 4.

mf* ^a^rHAr"iando.Nasci^ento se apresentou mais .«ma vez na TV-ltacolo-
Sc 

"*-n*?d'° Guaram' ™ma lápida temporada. Armando fêz rir a valer o pú-blico mineiro com suas anedotas e caracterização.

sjL?™*^ 
a S6^na Santa (quarta • quinta e ^xta), Floriano Andrade apre-

dl N».^LS? 
aUdltono das Associadas o drama sacro de sua autoria, "Jesus

l™etf •C01mr° seguinte elenco: Palmira Barbosa, Dora Serpa, Zélia Ma-rinho, Mana Sueli, Geraldo Tavares, Jota Souza e o próprio Floriano

VALE À PENA SABER . . .
9 Rosana Toledo fi-

cou noiva do produtorda TV-ltacolomi Ivan
Leroux. O casório de-
verá ser em setembro.

• Jáiro Anatólio
Lima disse cobras do
Céu Azul, diante do
microfone e fora do
dito. Por sua vez, Céu
Azul retrucou com la-
gartos sobre o outro...

• Amilton Fernan-
des, esse seus lenços
são de morte, puxa!...
Reclamam as fans di-
zendo que você diante
das câmeras, fica com
o rosto até oculto...

• A TV Itacolomi
deverá lançar por todo
o correr deste mês o
programa "O céu é o

limite', grande suces-
so no PJo e em São
Paulo. Aquela beleza-
ca de Nina, que é Mo?
ore, fará os comerciais.

• Isnard Simone
andando de lambreta
para baixo e para ei
ma, tende na garupa
uma fan, por sinal bem
bonita e eiesante.

Ç+++++++* >n**t* rsr^sr^VVsr^fs»^»^.**--.^^
;

5Lv • ' Esteve excelente o programa comemorativo do pri-meiro aniversário de "Noites Mineiras", na TV-ltacolomi, quandoLea Delba (produtora do programa) fêz desfilar alguns dos seusdestacados valores, todos num plano excelente. A direção de TVesteve a cargo de Vicente Prates.

(y* i-M M p" A beleza de Luiza não esteve bem num dos últimosprogramas da Mobihadora Inglesa, diante das câmeras da TV-Itaco-lomi Errou e errou de fazer dó. E a moca tem valor para dar evender. Naturalmente perturbou-se com o auditório.
I
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EMILINHA GANHA MAIS UMA COROA
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ROGRAMA DA INCONFIDÊNCIA
*

Vocês vão bem? Eu tenho uma notícia para vocês, a respei-
to da minha ida a Belo Horizonte, com o Paulo Gracindo e o seu
programa. Nós embarcamos, domingo, dia 21 pra lá e quando che-
qamos no aeroporto, parecia Carnaval: gente à-bessa. Só vocês ven-
do 

'como 
fomos recebidos.Depois fomos para a Rádio Inconfidência

onde nos apresentamos. Foi u'a maravilha. Minhas fans mineiras,
Presentearam-me com uma porção de coisas F eu para não esque-
cer anotei tudo direitinho e agora vou contar para minhas queridas
fans de todo o Brasil.

%ÍJS*S?^^SS8S8SSSg2S88S88SSS8$SgS?S?S?S?«SSSS^ OS PRESENTES
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"A NOBREZA"
GUARNIÇÒES PARA QUARTOS

ENXOVAIS PARA 1 ° COMUNHÃO
ENXOVAIS PARA BATIZADOS
ROUPA DE CAMA E MESA E

OUTRAS NOVIDADES

A NOBREZA
V5 - URUGUAI ANA - 95

SINGER
Kt CONDICIONADAS

Vendemos com garantia de
10 anos — 5 gavetas, bobina
redonda. Entrada de Cr$ ..
1.000,00 e mensalidades de
300 00 ou à vista Cr* 5.000,00.

CASA LIBERAL DE
MAQUINAS

R Conde de Bonfim, 277T 34-0322. Compramos má-
Quinas usadas em seu

domicilio
^•¦•««fi

o»•oo»•oo»

§so»•oo»•oo»•oo»•oo»•oo»•oo»•oo*•o
09

— Ganhei da Legião Emilinis-
ta de Belo Horizonte, muitas fjô-
res, corbeiles lindissimas. Uma,
muito original ao invés de flô-
res, estava coberta de ovos de
Páscoa. Um aparelho de café,
joguinho americano para sala,
raixas e muitas lembranças en-
cantadoras para o Artur Emílio
e a minha mamãe d. Edite. Tam-
bém o animador Levy, da Rádio
Inconfidência, ganhou faixas,
fiôres, flâmulas, jogo de uísque,
c, inclusive, um coquetel ofere-
cido a todos nós,

CAMPANHA DE NATAL

— A minha Legião de Minas,
já enviou muitos vestidinhos pa-
ra a nossa campanha de Natal,
que culminará no 25 de dezem-
bro, com. a entrega dos presen-
tes, no Programa Paulo Gracindo.
Como tive a oportunidade de di-
zer, é assim mesmo que devem
proceder: mandando objetos e
não dinheiro. Dinheiro de modo
algum será aceito.

Quem quiser, pode enviar suas
oferendas para o endereço da
Rádio Nacional, em meu nome.
Que Deus compense a todas vo-
rês. Quem dá aos pobres em-
presta a Deus, não é verdade?

À RADIO SOCIEDADE
LEOPOLDINA

— À vocês, minhas fans de
Leopoldina e adjacências, o meu
mais terno agradecimento. Tam-
bém à Rádio Sociedade Leopoldi-
nense, muito obrigada. Fui eleita
a Melhor Cantora do Brasil, no
recente concurso organizado pela
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— A minha querida amiga
Isaurinha Garcia estava de
casamento com data marca-
da. Fiquei feliz com isso. Fe-
licidades pra você querida!

mesma emissora Muitos f.ans en-
viaram cartas, votando em mim,
e graças a Deus, mais uma vez,
poderei corresponder a tantas
gentilezas. Dentro em breve, es-
tarei aí, com o Paulo Neto, para
cantar no dia 20 e, até lá, estarei
pensando em vocês.

A

UMA NOVIDADE

— Tenho, também, mais uma
novidade para vocês: todos os
domingos, agora, podemos mar-
car um encontro w.usicál no Pro-
grama Paulo Gracindo. Eu e vo-
cês, estaremos assim, mais em
contacto. Não é ótimo? Então,
domingo próximo, estaremos de
novo juntas. Um abraço bem
apertado para as minhas que-
ridas fans e até semana que vem,
se Deus quiser...
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CHUCHO E NAVARRO, EN-
TREVISTADOS POR MÁRIO

LUÍS, DA RÁDIO GLOBO.

Com um coquetel oferecido pela
Colúmbia do Brasil em seus escri-
tórios, foram apresentados à crô-
nica do Rio, os componentes do Trio
Los Panchos.

Chucho, Navarro e Gil, compõem
O Trio Los Pnnchos, que constitue,
um dos mais caros conjuntos vocais
no momento.

Contratados nara se exibir no Bra-
sil, pela Rádio e TV Record, fizeram
durante o decorrer do mês de abril,
uma temporada com êxito em São
Paulo.

Foi um grande empreendimento
das Emissoras Unidas trazer ao Bra-
sil o interessante conjunto, que pelo
preço elevado de suas exibições não
pôde ser apresentado ao público ca-
rioca.

.Por este motivo a Colúmbia do
Brasil, quis apresentá-los pessoal-
mente aos cronistas do Rio, pois de
gravações já são bastante conheci-
dos.

Por ocasião do coquetel, Chucho.
Navarro e Gil fizeram uma ligeira
demonstração de suas habilidade ar-
tísticas e declararam que já selècio-
naram em São Paulo, diversas com-
posições brasileiras, que pretendem
gravar logo que cheguem ao México.

O RIO NÃO PÔDE APLAUDIR
O FAMOSO "TRIO LOS PAN-
CHOS". MOTIVO. ALTO PRE-
ÇO PEDIDO PELOS TRÊS ME-
XICANOS. SÓ MESMO S. PAU-
LO PÔDE APRESENTÁ-LOS.
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CINEMA — Mariho Neto vêm apresentando na
TV- Record um interessante programa, com in-
formações sobre tudo o que se passa no mundo
cinematográfico. Marino vem absorvendo as
atenções dos fans telespectadores da paulicéia.

RESTABELECIMENTO — Armando Louzada, um
dos comandantes da Rádio Nacional, sofreu um
acidente rodoviário, conforme noticiamos. Agora,
felizmente restabelecido, Louzada já assumiu suas
atividades na emissora da Praça Mauá, a PRE-8.
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SUCESSO — Nos programas da TV-Paulista (Or-
ganização Victor Costa) Agostinho dos Santos,
Francisco Egídio e Wilma Bentivegna vêm se
apresentando com êxito, interpretando melodias
famosas de seus repertórios, sempre com agrado.

NóBREGA — Na Rádio Nacional de São Paulo,
Manoel de Nóbrega continua com o seu tradicio-
nal programa, sempre com atrações para o audi-
tório e ouvintes de casa. Num momento festivo,
Nóbrega aparece ao lado de Farid Riskallah.
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AMIGOS — César Ladeira e Marlene sempre
formaram entre os melhores amigos do rádio.
Sempre que se encontram há motivo para uma
boa conversa. Marlene figura, quase sempre, nas
apresentações do programa de César na TV-Rio.

FAN — Quando de sua volta à Rádio Nacional,
após um período de férias, César de Alencar
apresentou de um teatro, um programa festivo
comemorando o acontecimento também pela vol-
ta de Emilinha. Na foto, êle e uma fan-mirim.

¦
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TABAJARA — Raul Tabajara é exímio violinis-
[* que se apresenta em São Paulo, participando
t KSIVe do "Fantasia", da TV-Record, onde foi
cambem o apresentador do programa. Raul é ain-a iocutor-esportivo da TV-Record, Canal 7.

GESTO — Os pracinhas de Suez vão receber, nu-
ma iniciativa da OVC, os mais recentes discos.
O sr. Victor Costa fêz a entrega de um disco
(que simboliza as gravadoras) ao tenente Antô-
mo Bispo, sob as vistas de D. Lígia de Andrade.
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COTAÇÕES
(SAO PAULO)

s

ÓTIMO, "O mundo é das
mulheres", cam apresentação
simpática de Hebe Camargo
e repleto de sugestivas per-
guntas ao convidado espe-
ciai. (Nacional).

fpp
BOM, o programa "História
da Vovózinha", da Rádio São
Paulo, contendo sempre uma
mensagem de ternura e bele-
za moral no seu enredo, que
enternece e agrada.

mmmwBfSsm

REGULAR, o programa "Me-
lodias dentro da noite , da
Tupi, prejudicado, em gran-de parte, pelo excesso de
anúncios. Não seria melhor
abolir o inconveniente?

Ipp"
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MAU, a "onda" feita com
certas novelas de autores es-
trangeiros, como se não exis-
tissem originais de escrito-
res nossos iguais ou até me-
lhores que os importados.

i
I

A Assembléia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimídade, o requerimento do deputado Blota Júnior, propondo um voto de louvor pela eleição da nova diretoria da Associação dos C™nistas Radiofônicos do Estado de São Paulo.

O padre Brandão LimaJ deixou a direção artística da Rádio Qde Julho, sendo substituído nessas funções pelo cônego Olavo méga Scardigno.

O Clube Recreativo Alvorada Cabocla, entidade presidida peloNho Ze e que reúne os simpatizantes dos programas sertanejos daNacional paulista, realizou o baile de coroação da rainha da referida associação, srta. Armindo Conceição José.

A rádio-atriz Nair Belo retornou à Record, de onde se alfas-tara desde o seu casamento com o repórter Souza Francisco daBandeirantes.

O concurso que elegerá a Rainha da Taba, do Sumaré, contaeste ano com 14 candidatas. A renda total do certame irá para/ oscofres da SEARA, entidade das Emissoras e Diários Associados.

Geraldo Blota é o novo animador do programa de Júlio Ro-semberg, "Alegria dos Bairros", transmitido aos domingos pelaRecord.

A Nacional paulista iniciou a transmissão da novela "A éter-na presença do pecado", original da escritora cubana Maria Te-resa de La Cruz Munhoz.

A rádio-atriz Iara Lins, da OVC paulista, está esperando a vi~sita da cegonha.
*Alfredinho de Carvalho, Wandick de Freitas, Tico-Tico, Evaldode Almeida Pinto, Coripheu de Azevedo Marques, Marcelino deCarvalha e Carlos Spera, deram um passeio a bordo do avião a

jato, "Caravele , por ocasião de sua visita a São Paulo.
A Record está realizando, pela segunda vez, o "Mês da MúsicaPopular Brasileira", transmitindo somente músicas nacionais nosseus programas de gravações.
César Monteclaro, das Emissoras Associadas, ganhou uma bôl~sa de estudos do Departamento de Estado Norte-Americano. Via

jará breve para* os Estados Unidos, a fim de conhecer o que ali sefaz em rádio e televisão.
- A Tupi voltou a apresentar o programa de Teófilo de BarrosFilho, "Agulhas e discos".

Júlio Rosemberg já voltou ao trabalho na Record, tendo antes,
porem, feito uma viagem à Argentina.

A Nacional paulista transmite no seu horário matinal, a no-
vela de Clímaco César, "Apenas um homem".

Com gravações de filmes musicais, a Difusora irradia diária-mente, às 14 horas "Cinema sonoro".

Marli Bueno, das Emissoras Associadas, foi passear em BuenosAires, onde permanecerá durante um mês.
A cantora Míriam Marques acertou para ficar durante um

ano nai OVC paulista.
Voltaram satisfeitos os radialistas de São Paulo que, em cara-

vana, foram ao Rio solicitar do presidente da República a nomea-
ção de d. Elarina Gomes Carvalho para a vaga deixada por Bráu-
lio de Carvalho na Recebedoria de Rendas desta capital. O presi-dente nomeará d. Elarina.
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César de Alencar já iniciou os preparativos para os festejos de

iveísàrlo de seu programa. Um detalhe importante: está sendoimportante: está sendo Q
feito um entrosamento entre César e a direção da Nacional para
nue as festas incidam também em homenagens ao presidente Cra-
veiro Lopes que na ocasião estará no Brasil.

Correu a notícia de que Angela Maria teria comprado um res-
taurante em Copacabana, apurando nossa reportagem que a no-
tícia não é verdadeira.

Vem aí a grande novela que o próprio rádio não pôde trans-
mitir. Vai aparecer publicada nas páginas desta revista

A Rádio Mayrink Veiga realizou um programa festivo, come-
morando os 20 anos da Orquestra Tabajara e os 40 do maestro Se-
verino Araújo.

Jamelão solicitou rescisão de seu contrato com as Associadas.
Seu pedido foi atendido. O cantor estava em negociações com a
Mayrink.

A cantora Elizete Cardoso reformou contrato com a Organi-
zação Victor Costa, para atuações nas emissoras do Rio e São
Paulo.

Os funcionários da Rádio Tupi e amigos de Everardo Ouilhcrn
ofereceram um jantar àquele jornalista, que agora secretaria um
matutino carioca.

O ex-Trio Marabá (agora quarteto) que tanto sucesso fêz no
Rio e em São Paulo, está atuando em emissoras e boates na Ve-
nezuela.

O produtor Max Nunes foi homenageado por seus colegas de
emissora, quando da passagem de seu aniversário natalício.

Alziro Zarur (diretor da Rádio Mundial) ofereceu um progra-
ma semanal de meia hora, em benefício da Associação Brasileira
dos Cronistas Radiofônicos, a ser escrito e apresentado pelos cro-
nistas de rádio.

Continua a Rádio Copacabana apresentando o "Grande
Rádio Baile", no horário das 21 às 24 horas dos domingos.

Regressou das férias na Rádio Tupi o comediante Radamés
Celestino.

Assumiu a chefia do Departamento Jurídico da Rádio Tupi,
odr. Amando de Oliveira Melo, com assistência do dr. Fernando
Viana Brandão.

A Rádio Roquete Pinto já está irradiando de seus novos estú-
aios, à av. Erasmo Braga, 118.

Faleceu em dia da primeira semana de abril, o maestro Sátiro
üe Melo, autor do samba-carnavalesco "General da Banda".

Foi lançado pela Rádio Mundial o "Jornal da Boa Vontade",
com três edições diárias, dedicando-se exclusivamente a divulgar
noticias e mensagens de instituições culturais e de caridade.

Jeová de Arruda (diretor-artístico da Vera Cruz) está em pre-
Parativos para lançar a nova linha de programação daquela emis-
sora, com rádio-reportagens, departamento esportivo, programa-
vao infantil, etc, para o próximo mês de junho.

T P produtor Afonso Brandão reformou contrato com a Rádio
uPi por mais uma temporada.

d Estão sendo ultimadas as obras de construção do novo estúdio
^gravação da Rádio Eldorado, devendo ser inaugurado ainda
este. .;mes.

8
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COTAÇÕES
(RIO)

ÓTIMO, o trabalho de Ma-
galhães Graça como intér^
prete único da peça "A Ci-
garreira de Mármore", no
programa "Histórias que a
vida escreveu", da PRA-2.

wÊÊÊk
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BOM, o desempenho de Ro-
dolfo Mayer em "O Médico e
o Monstro", pela Rádio Tupi.
Vivendo os dois personagens,
o ator deu mostras de gran-
de talento.

REGULAR, o programa "Vai
Levando", da Mayrink, que
está necessitando de uma re-
forma geral em seus tipos.
Os atuais começam a ficar
saturados.

H
MAU, o excesso de progra-
mas de prêmios nas estações
de rádio. Afinal, é preciso
pensar também no ouvinte
que não escreve para entrar
no sorteio.

-.5".
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Osvaldo Luís e sua esposa, a cantora Zilá Fonseca: êle está estu-
dando uma proposta para dirigir uma nova emissora carioca

0 meio radiofônico, que acorrianhava com interesse o trabalho iOsvaldo Luís como diretor da tS"^?Roquete Pinto, foi surpreendido como seu afastamento daquele posto ?Spróprio explica porque o fêz;O caso foi muito simples nnovo estatuto dos funcionários' âíPrefeitura, em seu artigo 247 mque o cargo de chefia só pode serocupado por funcionário em fim dlcarreira ou com mais de 5 anos dpserviço, _ de preferência na própriarepartição. Ora, como isto não acoí-tecia comigo, apesar de toda a boavontade do Prefeito e de seu secré*tano, só me cabia afastar do postoAliás, cabe esclarecer, que eu nanera propriamente diretor da RádioRoquete Pinto e sim diretor do Ser-viço de Divulgação da Prefeitura doDistrito Federal, do qual a rádio ia?parte.
E o que mais você dirigia?
Bem, o chefe do Serviço de Di-vulgação dirige a Rádio Roquete

Pinto sem ter o posto de diretor etambém a Discoteca Pública, o Ci-nema Escolar, a Rádio Escola e osetor de Audio e Oficinas, que for-
nece alto-falantes e demais apare-
lhagens às escolas e praças públicas.Como veio a ocupar a direção
deste Serviço?

Fui convidado pelo vereador
Guilherme Monteiro, que já foi lo-
cutor das Rádios Cruzeiro do
Sul, Globo e Tupi. Êle me con-
vidou em nome de seu Partido,
o PST, e me apresentou ao Prefeito
Negrão de Lima, que achou a indi-
cação justa por eu ser radialista e
da direção da ABR. Meu trabalho
parece que agradou ao Prefeito.
pois, mais tarde, quando Guilher-
me Monteiro passou à oposição ao
Prefeito e foi sugerida a minha de-
missão (por ter sido meu nome in-
dicado por êle), o governador cario-
ca não concordou e me manteve no
posto. Agora, porém, com a aprova-
ção do Estatuto, o Prefeito e seu
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Sn praia., cuui Duiis amigos —
Avalone Filho e Ademir, Osval-
do aproveita a manhã de sol.

OSVALDO LUÍS
ESCLARECE : UcIAlI
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.xHrío dr. Reinaldo Reis, nada
Sideram 

'fazer 
porque o caso não

pitava em suas mãos.
1 Quais foram as suas realiza-

Ç°ü Durante os nove meses em que
pctive à testa do serviço de divulga-

tn fiz o possível com os recursos
Wè dispunha. No Natal fiz irradia-
fes de músicas tradicionais por in-
fnrmcdio de alto-falantes colocados
,o Jardim do Meier, Praça Saens

ppüa Copacabana e Avenida Rio
Rrmèo com o som partindo da rua
Fvaristo da Veiga. Na Roquete Pin-
fo lancei um programa para aprovei-
Hr elementos novos do radio-teatro.
Inscreveram-se 150 candidatos e fo-
rám aproveitados 25 até agora. Lan-
ppí diversos programas como "Bi-

bíiòteca^, de Hélio Tys, "Contos mu-
sicais", de José Mauro, "Rapsódia",

de Maralux, novos programas de
Bcrliet Júnior e o "Grande Jornal do
Rio", com uma hora de duração e só
com notícias da cidade.

Como encontrou a Roquete
Pinto?Era uma estação que so tocava
música erudita. Procurei estabele-
cer uma programação que sem des-
cer ao populare)sco, também não
fosse elevada demais. Dei-lhe um
caráter popular-clássico. Também
coloquei um novo transmissor de 10
kws; reiniciei as obras paraíizadas
cios novos estúdios da Roquete Pin-
to e lá coloquei um transmissor de
freqüência modulada, que encontrei
ao relento, enferrujando, no terreno
do serviço à rua Evaristo da Veiga.

Chegou a deixar a Tupi?
Não, não foi necessário. Tirei

isto sim, dois períodos de férias que
tinha acumulado na Tupi e aprovei-
tei para me indentificar com o meu
cargo.

E quais são os seus planos fu-
turos?

Estou no momento, estudando
uma proposta para dirigir uma no-
va estação que deve surgir em bre-
ve no Rio.
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Um beijo em Zilá e um almoço com o presidente e amigo, Barcelos
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Saint Clair Senna é um nome não apenas ligado ao teatro
mas também ao rádio, através de belas e numerosas músicas queescreveu e escreve. Seu "Reflorir da minha vida" é uma das
obras primas da música popular, imortalizada na voz de Francisco
Alves. Outras há, músicas e versos, produções com que Saint
Clair Senna valoriza o que é nosso. Principalmente no teatro,
em revistas e comédias, êle tem mostrado a profundeza de seus
conhecimentos em saber agradar ao público grande, a massa, as
platéias que por serem mais simples são igualmente exigentes.
Humor, leveza e humanidade, é o que se vê em dose maior em
sua produção teatral. Como é agora no caso dá comédia que está
dando no novo teatrinho do Leme.

Anual  Cr$Semestral ,. Cr$
360,00
180,00

As assinaturas começam eterminam em qualquer mês

REDAÇÃO
Borel^y, Max  _._ w_iwCândida Molina, Roberto 

'"Reis!
uerson Souza Monteiro, Mário Bo-
je.Hf, Waldemir Paiva, Hélio Tys,Fernando Luís, Lúcio DomingosMilton Matos, Emília Borba, Má-no Júlio, Henrique Campos, Adol-o Cruz, José Fernandes, JorgeAndrade e Júlio Lara. DEPARTA-EMENTO FOTOGRÁFICO: Eufrozi-
po Melo, Hélio Brito, Cario ladel-iuca, Aymoré Marella, Abraão Ja-
SS$ ,?EPARTAMENTO ARTÍSTI-«o: Vicente de Alencar e Auaus-*.o Pinho. *

CAPA

I
I
f

illi Filho (chefe), J. Cásps- à
Ax fi^íái xRénê Bittencourt, f

Aqui começa a história dessa nova casa de teatro que fica
no mais belo recanto da avenida Atlântica, bem onde começa a
praia mais linda do mundo. Foi o irmão de Saint Clair, um de-
dicado à ciência, um abnegado da odontologia, cirurgião de me-
ritos, quem teve a idéia e a concluiu, com um desprendimento
raro, gastando muito, por idealismo, por vontade de ajudar, de
cooperar, de servir ao teatro. Lá, no andar acima do palco, há
ainda uma Academia de Artes, que já funciona, para os pendo-
res, para os que queiram seguir a música, a cena, o rádio, a tele-
visão, tudo. Só um espírito à parte do materialismo apressado
de hoje sonharia e realizaria tal coisa. Pois lá está o Teatro do
Leme. E com êle a Academia de Artes. O homem é esse, Plinio
Senna.

DISTRIBUIDORES:
DISTRITO FEDERAL, Pascoal

-í nm0nÍaAn,<í, ~- CAPITAL DE^A0.k,JAUL0' Vicente Polano- INTERIOR, Distribuidora dl'•-norensa Ltda.

Sempre no cartaz, Ângela Ma-
ria é mesmo um ídolo do públi-
co. A capa desta edição, aliás, é
uma homenagem à estrela e aos
seus fans: Ângela completa tem-
po no dia 13 de maio — e feste-
ja o aniversário cerrada do ca-
rinho da sua imensa legião de
admiradores. A foto é de Hélio
Brito, exclusiva desta revista.

E a estréia se fêz para a platéia de críticos e amigos. Duas
surpresas todos queriam desvendar: o novo teatrinho, a nova cof
média de Saint Clair. No elenco o correto André Villon o ex-
galã, agora com um papel de fôlego diferente, com a direção da
peça, com a colaboração de Jurema Magalhães que é uma ex-
traordinária vocação para teatro declamado. E ainda Gracinda
Freire e Waldir Maia, dois novos bons, com futuro visível. A co-
média "Juramento a longo prazo" é mais um trabalho de Saint
Clair dentro de sua linha de simplicidade e leveza. Peca para
divertir, para amenizar os pensamentos, para fazer correr os mi-
nutos mais depressa. Não pesa na cabeça dos espectadores. E
assim vencem dois irmãos, um com a peça, outro com a obra do
teatro e Academia. Ambas as coisas merecem que sejam vistas;.
E' o, que aqui fica em singelo conselho.

ANSELMO DOMINGOS
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