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TEREZINHA MORANGO E FRANCISCO CARLOS FALAM DE AMOR
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O sabonete Vale Quanto Pesa
Gem agora dois formatos: oval
e retangular. O novu forma-
to — retangular — é de preçomais econômico, mas conserva

todas as qualidades que fize-
ram do sabonete Vale Quanto

o ideal para o banho!Pesa
Sabonete Vale Quanto Pesa

bom e barato!gran d e,
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• -Ao comprar o sabonete Vale
Quanto Pesa, verifique, com
atenção, se o mesmo tem gra
vada em seu envoltório a \i-

gura de uma balança

símbolo de sua legitimidade í
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MINHA VIDA £ UM LIVRO ABERTO" - emilinha
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— Toda a minha vida (revela Emilinha Borba) está
contada na "Revista dos Fans", editada pela nossa REVIS-
TA DO RÁDIO. Eu fiquei realmente emocionada com a be-
leza da revista, nela encontrando detalhes de minha vida,
que já haviam desaparecido da lembrança. Até as minhas
manias, a opinião das minhas fans, as coisas que gosto e não
r^osto de fazer, tudo encontrei ali. Impressionante!

Emilinha folheia a "Revista dos Fans" (circulando em
todo o Brasil) que traz tudo sobre a sua infância, a luta pelo
sucesso e o presente, e positiva:

— Na "Revista dos Fans", minha vida é um livro aberto.
Tenho a certeza de que minhas fans encontrarão, nela, tudo
de maravilhoso. A "Revista dos Fans" é igual a um livro
que eu gostaria de ter escrito para ficar na casa e no coração
das minhas fans de todo o Brasil!

DALVA DE VOLTA
Ã RÁDÍO NACIONAL
r. *
l^álva de Oliveira, desde algum
tempo, não escondia o seu desejo
de voltar à Rádio Nacional, não
propriamente por questões finan-
ceiras, posto que recebia um grande
salário na Tupi. Desejava retornar
à sua.antiga emissora, para assinar
um contrato que lhe permitisse em-
preender viagens ao exterior, entre
outras coisas. Mantendo entendi-
mentos com a direção artística da
PRE-8, Dalva acertou compromisso

naquelas condições, firmando con-
trato sem prazo fixo, que lhe per-
mite, ainda, excursionar pelo Bra-
sil ou o exterior, quando o desejar.
Embora não fossem reveladas as
bases financeiras, pode-se dizer que
Dalva está recebendo, na PRE-8, um
dos maiores salários do rádio. Sua
estréia, em caráter oficial, estava
marcada para o dia 6, no Programa
Paulo Gracindo, ansiosamente aguar-
dada pelos fans.
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REVIVENDO UM DRAMA QUE
EMOCIONOU A MILHÕES!

ir Estamos iniciando, nesta edição, uma novela que se cons-
tituiu, durante bastante tempo, numa das grandes sensa-
ções da Rádio Nacional. Trata-se de "Um raio de liiz", ori-
ginal de Ghiaronne, especialmente condensado para esta re-
vista, empolgante da primeira à última linha. Os persona-
gens humaníssimos que desfilam na novela (inesquecível pa-
ra os fans) foram vividos por ísis de Oliveira (Clara), Paulo
Gracindo (Bentão), Rodolfo Mayer (João), Edmundo Maia
(Braz), Terezinha Nascimento (Alzira), Henriqueta Brieba
(Malvina), Mafra Filho (Jarbas), Luís Tito (Chico), Cahuê
Filho (Cirilo), etc. "Um raio de luz" absorverá a atenção de
todos, pelo conteúdo emocionante e pelas situações de gran-
des dramaticidade.
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Nestas fotos de Hélio Brito (exclusivas da REVISTA DO RADIO), Caubi e Francisco Carlos apare-
cem como os melhores amigos do mundo. Serão, mesmo? Vejam, no texto, o que nos diz Caubi

Francisco Carlos e Caubi Pei-
xoto são considerados pelo público
como os dois maiores cartazes da
nova geração da música popular
brasileira. Em conseqüência desse
ponto de vista são considerados ri-
i*ais na .preferencia do pxíblico.
Faltava, porém, saber o que um pen-
sa do outro, e ~assim satisfazer a
enorme curiosidade de nossos leito-
res que nos têm escrito a respeito.
Começt .os ouvindo Caubi Peixoto.

0 que acha de Francisco Car-
los como cantor?

É um bom cantor (respondeu
Caubi) e acho que sua voz fica
ainda mais bonita no microfone.

E como colega, qual é a sua
opinião?

Não tenho queixas, tem sido
um bom colega.

Perguntamos então a opinião de
Caubi sobre a popularidade de Fran-
cisco Carlos e a resposta foi:

A popularidade dele é enorme.Dispõe de uma grande legião defans.
Que acha das fans de ChicoCarlos?

—¦ Têm muita razão de seremsuas fans, porque êle é um cantorde grandes méritos.
Passamos ao assunto cinema eCaubi, indagado sobre as qualidadesartísticas de Francisco Carlos res-pondeu: '
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Multo boas. Cada dia melhoram
mais. É um artista consciente na
sua arte. Acredito mesmo que seu
grande futuro seja o cinema.

Gostaria de trabalhar nun?
mesmo filme com êle?

Sim (concordou Caubi). Prin
cipalroente se tivéssemos a opor-
tunidade de disputar o amor da
mesma garota. Isto é, no filme...

A que atribui o sucesso de
Francisco Carlos?

A vários fatores: bela voz, sim-
patia, dedicação ao trabalho, etc.

Passando a um outro assunto
perguntamos a opinião de Caubi
sobre o falado espírito econômico
de Francisco Carlos.

Realmente, êle é um rapaz eco-
nômico, tanto é que já tem o seu"pé de meia"...

Entramos no assunto sentimental
e queríamos saber se Caubi achava
que Francisco Carlos casaria antes
dele.

Creio mesmo que Chico casará
primeiro, pois êle já esteve "mais
para lá" do que eu...E o casamento prejudicaria a
carreira de Francisco Carlos?Talvez... É uma pergunta di-
fícil de responder. Depende de
suas fans...

Passando agora ao terreno das
gravações indagamos de Caubi quala música de Francisco Carlos que
gostaria de gravar?Tenho grandes simpatias pelobolero "Porque brilham teus olhos".

Aproveitando a oportunidade,
ainda ouvimos a opinião de Caubi
sobre alguns outros cantores.

De Nelson Gonçalves disse: "É amelhor voz do Brasil, ótimo colega,
um grande coração e um bom ami-
go".

Sua opinião sobre Vicente Ceies-tino é: "Um grande cartaz, princi-palmente no interior. Tem um es*tilo próprio e um público todo seu.A^é hoje não apareceu um imita-dor..."
Falando a respeito de Carlos Ga-lhardo disse Caubi:"A sua vendagem de discos e dasmaiores do Brasil e isto basta paraprovar a grande preferência do pú-Mico por sua voz. Muita populari-aade, um bom colega e que não sepreocupa com o sucesso dos outros.Ainda há poucos dias ouvi uma suagravação na Victor e fiquei real-mente entusiasmado".
Finalmente sobre Orlando Silva:—- "Criou um estilo que até hojeé seguido. Muita popularidade, in-terpretação belíssima, repertóriomagnífico e além disso ótimo filho"
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ela segunda vez uma brasileira
conseguiu o segundo lugar num con-
curso de beleza universal. Tere-
zinha Morango repetiu, de forma
sensacional, o feito de Marta Rocha,
ganhando, logo, a admwação\e o
carinho de seu povo. Daí a inda-
gação que surgiu em toda a gente:
qual a mais bonita? Marta Rocha
ou Terezinha Morango? Fizemos,
por isso mesmo, uma enquete entre
os artistas. Foram ouvidos 15 nomes
populares no rádio e na televisão
— e os resultados foram favoráveis
à Martinha. Eis as respostas dos
artistas consultados pela nosa re-
portagem:

MILTON RANGEL:

Em se tratando de beleza
o páreo é duro. Mas a Marti-
nha possui duas polegadas a
mais...

ROGÉRIA:

Marta Rocha é mais bo-
nita, não há dúvida. Mas, em
questão de simpatia, sou pela
Terezinha.

LUÍS VIEIRA:

Ainda sou pela Marta
Rocha. Bichinho, beleza em
Marta Rocha e mato. Êta, dona
bonita pra valer!

OLIVINHA CARVALHO:

Marta Rocha é realmente
a mais bonita. É linda a repre-
sentante da Bahia. Nela, tudo é
bonito.

JOÃO DIAS:

Marta Rocha é um tipo
mais brasileiro, conseqüente-
mente mais bonito para mim.

NEUSA MARIA:

O Brasil está bem repre-
sentado pela Morango. Porém,
Marta Rocha é a mais bonita.

CARLOS FRIAS:

Em questão de beleza, uma
e outra são muito bonitas. Mar-
ta Rocha é mais simpática, en-
tretanto.

ISAURINHA GARCIA::

Marta Rocha é bonita em
tudo. Cabelos, olhos, pernas e,
principalmente, a boca. Já re-
raram?

ANÍSIO SILVA:

É tudo questão de simpa-
tia. Marta Rocha é realmente
bonita e Terezinha Morango
tem apenas mais simpatia.

ESTER DE ABREU:

Embora a Morango tivesse
a mesma colocação, eu acho
Marta Rocha a mais bonita.

ANGELA MARIA:

Marta ê linda. Terezinha,
muito bonita. É difícil compa-
rar.
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IMARA RÚBIA:

Em tipos diferentes, são
lindas. Uma é mais delicada, a
outra é mais feminina, mais ca-
seira. Daí...

EMILINHA BORBA:

Terezinha e Marta Ro-
cha só poderão ser julgadas
dando um primeiro lugar a ca-
da uma.

ADEMILDE FONSECA:

Marta Rocha. Nem há
dúvida.

AGOSTINHO DOS SANTOS:

Ainda sou pela Marta...
Martinha é a maior, nem se dis-
cute!

i
* ESTES DECIDIRAM A QUESTÃO
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1 angela está numa dúvida: ela tem vontade de ir a
Portugal e os convites são dois. Um oficial, do Pre-
sidente Craveiro. Outro de um empresário. Pelo con-
\ ite do General Craveiro Lopes a cantora terá pas-
sagens, hospedagem e homenagens de convidada es-
pecial do Governo. Pelo convite do empresário ela
receberá uma quantia grande por alguns dias de
atuação. Daí a sua grande dúvida. Claro que aceitando
o convite do Governo português a sua segunda viagem,
em caráter comercial, estaria diminuida de atração.
E como fazer então? É em que Ângela está pensando.

A hipótese mais provável é a de que a "melhor
cantora" do Brasil (quatro anos seguidos) aceite pri-
meiro o convite do Governo. Apenas Ângela pedirá
que suas atuações sejam restritas. Duas ou três audi-
ções no máximo, para convidados especiais e autori-
dades, numa permanência de poucos dias em Lisboa
apen-as. Depois então, mais tarde, Ângela voltaria a
Portugal, contratada pelo empresário para cantar em
rádio, teatros, etc. numa temporada maior, que se po-
deria estender ao Porto e outras cidades lusas.

Essa é realmente a melhor decisão da cantora
querida que aqui aparece nestas duas páginas em
fotos exclusivas para nossos leitores: em cima com o
Presidente Craveiro Lopes e o cantor João Dias e, nas
outras poses, mostrando sua elegância habitual. Gos-
tam desse traje esportivo à direita? 0 modelo é da

própria Ângela.
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Angela é uma das artistas mais elegantes, possuindo um guarda-roupa valioso. Inteligente, Angelasabe que a elegância é fundamental no sucesso da artista. O traje que ela nos mostra, acima, cau-sou sensação na televisão, num de seus últimos programas. A "Sapoti" anda sempre na moda.
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K. elson Gonçalves e João Dias lançaram a no-
IN va moda. Foram os primeiros, naturalmen-
te, a dar o brado de "Abaixo os Bigodes!" come-
çando assim a "revolução" da moda que conta
já com grande número de adeptos, entre eles
Gregório Bárrios, que também acha muito mais
conveniente o rosto limpo, sem aquele traço de
penugem que antigamente caracterizava os "vi-
lões".

No entanto, a palavra final está com as fans.

Elas é quem decidirão julgando o rosto de seus
ídolos, pois acostumados que estão, melhor do
que ninguém saberão dizer se eles ficam mais,
ou menos fotogênicos. De qualquer forma, a mo-
da foi lançada. Cabe agora o julgamento. Que
acham vocês? Podemos dizer que, com respeito
ao Nelson, a verdade é que Lourdinha Bitencourt
prefere que êle volte ao bigode. Não se surpre-
endam, pois, se ocorrer uma "deserção" entre os
"revolucionários"...
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Os fotógrafos da REVISTA DO RÁDIO realizaram estes flagrantes em que aparecem (acima) três
famosos cantores, todos "desbigodados"... # Nas outras fotos, o João Dias, quando retirava o bi-
gode de estimação, e um instante com o Nelson, que aderiu à moda.. Seriam conselhos do Bárrios?
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Vocês é que podem dizer se eles ficaram diferentes. ALourdinha confessa que prefere a "capitulação" do
Nelson, isto é, que êle volte à moda do bigode. Quan-to ao João, êle parece ainda mais feliz no "novo estilo".
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DOLORES DURAN, O DEPUTADO LA ROQUE,
NEUSA MARIA E SEU AMOR. LÚCIO ALVES,
O TRIO IRAKITA — TODO MUNDO FESTEJOU
OS TRÊS ACONTECIMENTOS. MACEDO NETO.
A ÚLTIMA HORA, AINDA GANHOU UM PRE-
SENTE — COMO NOS REVELA O .TEXTO
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Na residência do casal Dolores
Duran e Macedo Neto, foram reu-
nidas quatro comemorações: o se-
gundo aniversário de casamento de
Dolores; o aniversário do deputado
Henrique La Roque de Almeida; o
aniversário do filho do compositor
Billy Élanco e o restabelecimento
de Neusa Maria.

Uma autêntica feijoada foi servi-
da aos convidados e como lá estives-
se o Conjunto de Abel Ferreira, o
violonista Nanai, Trio Irakitã, Lúcio
Alves e outros, como sobremesa não
poderiam servir melhor coisa que
um punhado de músicas para os
demais. E foi num intervalo que a
nossa reportagem ficou sabedora de
um fato bastante curioso em relação
a Dolores Duran. Quem o diz é o
próprio Macedo Neto.

— Vocês sabiam que Dolores tem
verdadeiro pavor de viajar de avião?
E o pior é que eu, sabendo disso,
quando ela viaja, passo mal um bo-
cado. Fico por aqui tremendo de
medo, também.
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Ela ultimamente tem viajado
muito? (indagamos).Sim, bastante (informa Dolo-
res entrando na conversa). Toda
semana atuo dois dias em São Pau-
lo na Rádio e TV-Record.

O mais interessante (aparteia
Macedo) é que antes de casarmos
cia viajava normalmente e nunca
sentiu medo.

Fato curioso (corta Dolores)
é que o Macedo é piloto civil e ins-
trutor de aviação, mas nem assim
consegue me convencer de pôr os
pés num avião. Vou viajando mes-
mo de ônibus ou de trem.

Indagamos se a esse respeito Do-
lores não se acautelava pelo fato
de vir um herdeiro em caminho. O
casal sorri e nega dizendo que por
enquanto nada de herdeiro, mas
que pensam no caso para o ano que
vem. Macedo Neto informa que
gosta de família grande e que pre-
tende ser pai de seis filhos.

Confesso que não sei porque
razão Dolores tem medo de avião.
Eu sou piloto civil, diplomado des-
de 42, em Itú.

A nossa reportagem ia prosse-
guindo, quando soou o telefone.
Èra um amigo de Macedo Neto que
lhe avisava, ter êle acertado uma
acumulada no Jockey, no valor de
30 mil cruzeiros. Daí então, a festa
tomou novo impulso, agora para a
quinta comemoração. Dolores e Ma-
cedo apertaram as mãos e disseram
quase ao mesmo tempo:

Feliz aniversário. Essa foi
uma autêntica acumulada de festa.
E Macedo, carinhoso, prometeu-lhe
um segundo presente, para duplicar
a alegria.

AsíK ^S«Sly »'*%

I EM PLENA FESTA-TRÍPLICE, I
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DOLORES DURAN GANHOU PRESENTE-DUPLO!
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'A MlllONAMA PO CAST*'
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disque aqueles dias
e tenha saúde e alegria
em todos os dias do mês
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FERERGOTIM
é o eficaz regulador feminino

Evita at manchai da pele
A venda em todas as farmácias e drogaria»

c

"FORNEX" - INDUSTRIAL FARMACÊUTICA LTDA.
Rua do Senado n.° 8 - Tels. 32-9390 e 32-9362

Caixa postal n.° <í.6l6 • Rio de Janeiro

GANHE MAIS DINHEIRO !
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Revendendo entre seus amigos e conhecidos estes belíssimos anéis
tchecos, ricamente adornados com pedras semi-preciosas, rubi, es-
meralda, ametista, turmalina, água marinha, topázio, brilhante etc.
Banho duplo a ouro 18 kls. não perde a côr, não preteja. Deixam
grandes margens de lucros para os revendedores, ótimo negócio
para bancários, funcionários, operários, ambulantes, varejistas e a

qualquer pessoa de qualquer profissão.
1 dúzia em caixa mostruário: Cr$ 200,00

PRE ÇOS PARA RE V E N ILE D ORES
3 dúzias para cima damos desconto de 10% — Ainda hoje, venha
verificar com os próprios olhos a beleza e as possibilidades de lucro
fácil que lhe proporcionam estes maravilhosos anéis. "BUOUTEfflíAS
A GRÂNFINESSE". Av. Rangei Pestana, 2.435,1.° and., sala 8, S. Paulo.

* RIO G. DO NORTE
CARMELITA CASTRO

Geraldo Fontenelle, diretor-artístico
da Poti, também produtor, destaca-se
agora como novelista, tendo apresen-
tado a novela "Angústia" * Com a
saída do maestro Waldemar Ernesto
a Poti sofreu sensível perda, prejudi-
cando bastante seus cantores * To-
nia Santos saiu da Nordeste e ingres-
sou na Poü * Glorinha Oliveira p.ue
esteve licenciada pela Poti. iá recr-
nou à ativa * Isaurinha uai ca con-
quistou sucesso em Natal, atuando ao
microfone da Nordeste * Outra tem-
porada apresentada pela Nordeste 101
a de Luís Gonzaga, que, como sempre
ganhou muitos aplausos • J. Pires é
o responsável pelo programa "Disco-
teca às suas ordens". De segunda a
sábado, em dois horários: das 9 às 11
e das 13 às 15 * Doskagíbio Dossan-
tos e Fernando Garcia lançaram "Ma-
tinal da Juventude", que alcançou su-
cesso de bilheteria, sendo apresentado
no Cinema São Luís * Com novos ele-
mentos foi reorganizado o Trio Puraci.

CLÍNICA DENTÁRIA
AMERICANA

Nosso anunciante Dr. N. IZIDORO,
diretor da CLÍNICA DENTÁRIA
AMERICANA, participou-nos a
mudança do seu consultório para

, a PRAÇA ONZE, 336. Agora com
amplas instalações, o Dr. IZIDO-
RO pretende dar maior expansão
ao seu prooesso de tratamento de
dentes, pelo seu departamento de
CREDI-DENTÁRIO.

"Júlia",
assim a

* SANTA CATARINA
Umas das maiores revelações fe-

mininas do rádio local é a cantora
Neide Maria. São também admiráveis
suas atuações no elenco rádio-teatro
da Diário da Manhã * A Rádio Ani-
ta Garibaldi perdeu um de seus
grandes valores. Trata-se de Ivo Mo-
reira, que faleceu vítima do coração.
* "Saudades do Passado", apresen-
tado por Humberto Fernandes Men-
donça, na Diário da Manhã, é um bom
programa para os saudosistas. Dià-
riamente, às 16 horas. * Antunes
Severo lançou "Encontro das 5", audi-
cão variada e diferente. •£ Lourdes
Silva estava para estrear a novela

de Wilson Pinto, voltando
funcionar o departamento

rádio-teatral da Organização J. J.
Barreto. * "Matinada Alegre", cria-
cão e apresentação de Hugo Coelho,
é um dos mais populares programas
da cidade. Na Anita Garibaldi, das
6 às 7 da manhã.

BIOGRAFANDO: — Nome: João
Pacheco. Nasceu em Florianópolis, é
locutor da Anita Garibaldi, destacan-
do-se nos programas
ouvinte" e
Ingressou no
bro de 1956. Solteiro comprometido.
Tem 20 anos e pretende casar com um
bom "partido". Fan de Neuza Maria,
aprecia também o Francisco Carlos.

FAN-CLUBE
EMILINHA BORBA

"A discoteca do"A música do ouvinte".
rádio em 27 de novem-

>^<'>/\^i^/VV^ wws/wwi

Ficou assim constituída a nova
diretoria do Fan-Clube Emilinha
Borba, do Centro. Presidente,
NEWTON LENTINI — Vice-Presi-
dente, ADILSON COELHO — Di-
retor-Social, ELY M. CORRÊA— Tesoureira, MARIA DA CON-
CEICÀO — Secretária, MARILDA<\LVES.
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^Vmor? Terezinha Morango sorri. Porque já se
falou em tantos nomes que estariam morando em seu
coração... Primeiro, foi um cronista social. Depois,
um jovem da indústria, seguindo a escala até num ro-
mance impossível com determinado artista. Moça, bo-
nita, beleza número dois do universo, é claro que Tere-
zinha espera o seu príncipe encantado. Que são inúme-
ros, atraídos pela sua graça fascinante, dominados pelo
amor que pode ser até o de primeira vista. Verdade,
porém, é que Terezinha não está amando a ninguém.
0 felizardo poderá surgir amanhã, quem sabe? Poderá
ser o Francisco Carlos: filmaram, juntos, há tempos.
Foram fotografados em pose romântica (veja-se a capa
desta edição) e conversavam, como ainda conversam,
sempre animadamente, com afeto e simpatia.

xxmor? Francisco Carlos também sorri. Acha que
seu coração é sensível às flechadas de Cupido. Porque
é um mortal como outro qualquer e jamais pretendeu
chegar ao fim de seus dias como solteirão. Sonha, sim,
com um lar, esposa carinhosa e muitos filhos. Por que
não pensar, portanto, que em seu coração esteja mo-
rando alguém que seria a segunda beleza do mundo,
uma suave Terezinha, que é Morango também? De amor,
íala o cantor. E a bela, que é também artista, estrela
de cinema e possivelmente, daqui para o futuro, do
rádio e da TV. Só que para a afirmação de qué*~seus
corações continuam vazios, embora os fans (ah, os
fans!) desejassem ardentemente que o destino os reu-
nisse no mesmo caminho... Mas acontece que nada é
impossível, não acham vocês?

16 —
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Texto de
CASPARY

FotoV. do
E. MELLO

xj^tila imunes
explica que "ma-
cumba" é mais
exatamente a
forma musical c
nisso, nesse sen-
tido de ritmo
de expressão,
êle acredita,
porque essas
músicas fortes e
vibrantes encer-
ram sempre
mensagens. De-
pois, Átila inda-
gou do repórter:"E você acredi-
ta?". A resposta
pertence aos lei-
tores... Mas a
grande verdade
é que o progra-
ma de Átila na
Guanabara tem
uma audiência
fabulosa!
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Átila Nunes é um elemento de
prestígio no meio radiofônico e
mantém sua situação graças à sim-
patia pessoal que sabe irradiar e
uma capacidade de trabalho das
mais invejáveis.

Há mais de quinze anos no rá-
dio, Átila tem sido animador, re-
dator, produtor, corretor e diretor.
Em todos esses setores Átila tem
amigos e admiradores e, na Rádio
Guanabara, onde vem emprestando
sua colaboração com o maior des-
taque há alguns anos, o moço Átila
Nunes (porque é moço de espirito
e de corpo, apesar de veterano)
realiza um trabalho dinâmico e efi-
ciente. Depois de rápidas palavras,
fizemos, quase a queima roupa, uma
pergunta que para um outro qual-
quer poderia ser embaraçosa:Átila, você acredita em espi-
ritismo?

Eu sou espírita (respon-
deu-nos).

Voltamos à carga:E na macumba?

Não diga macumba. 0 espi-
ritismo se divide em Kardecista e
Umbandista. Há leis de Umbanda
e de Kardec. Um e outro são ma-
nifestações diversas de um mesmo
tronco. Macumba, para ser mais
exato, é uma manifestação musical,
um ritmo usado ou um instrumen-
to primitivo.

Qual a diferença de um
Umbandista para um Kardecista?

Átila sorri e responde:
Ambos são intimamente liga-

dos. Há apenas a diferença visual:
um é mais lapidado o outro é mais
rústico. Porém ambos alcançam a
mesma finalidade.

Quantas cartas recebe, por mês,
de seus ouvintes?

Cerca de 2.500 cartas por mês.
Gente pedindo cópias de preces e
poemas lidos aqui (no programa)
por mim. Calculem que num pe-
ríodo de 3 anos já enviei perto de
70 mil cópias das 5 preces e dos 9
poemas que escrevi.

Já houve algum caso de cura
graças às suas orações?

Sim. Muitos casos; todavia não
os divulgo para não parecer exibi-
cionismo e ao mesmo tempo para
evitar que a boa-fé do povo arraste
para a emissora curiosos e crentes.

Nós sabemos que você também
pinta, não é assim?

Exato. Já pintei vários quadros
sob inspiração religiosa (mediúni-
ca). Entre eles o preto velho "Pai
Benedito"; caboclo "Filho do fogo";"Janaína", senhora das águas e"Raio de Luz" — caboclo.

Átila Nunes, além de dinâmico
homem de rádio, é também um
descobridor de talentos. Tanto assim
que vemos Maria do Carmo e Ger-
mano, lançados como autênticas
descobertas suas. Quanto ao demais,
deixemos que êle mesmo faça, ao
término da entrevista, a sua sau-
dação habitual:

Sarava "Pai Benedito"!

- 17
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1 — Certa revistinha (mui-
¦ to gozada pela mania de

imitar) de vez em quando
quer fazer cartaz com os
nossos assuntos, tentando fa-
zer "desmentidos", como no
caso da viagem de Emilinha
à Itália. O engraçado é que
a direção da tal revista paga
aos "camaradas" para eles
trabalharem e eles vêm bus-
car os assuntos nas nossas
páginas... Qualquer dia va-
mos cobrar.

O — Eu soube que a Anilza
•f- Leone está esperando ne-
nem outra vez...

— Cuidado, Dóris Montei-
ro, com essas entrevistas...

Não se esqueça de que você
deve muito do seu cartaz à
imprensa... e não esqueça
que você mesma é que gosta
desses assuntos de desquite,
novo casamento, etc.

4 
— Alguém me segredou
no ouvido: o Barcelos, de-

pois que inaugurar o Hospi-
tal do Radialista, vai deixar
a presidência da ABR por
causa dos "crocodilos". (Sa-
bem o que são crocodilos?
Falsos amigos...)

— Um conselho de amiga
para Caubi: acabe com

esse "pega rapaz" na testa!
Cuidado com o ridículo, que-
rido!

6 
— Sabem por que a Cláu-
dia Morena vai cantar de

novo na Venezuela? Eu sei e
digo logo: o amor da Cláudia
é italiano e mora lá, mesmo.
Já entenderam, não é?. . .

Aquela belezoca da Ivo-
ne (campeã de basquete

e comentarista de rádio) es-
tava muito feliz, às 22,30 ho-
ras, na praia de Botafogo,
com um rapagão alto e mo-
reno...

Por falar nisso, aquela
cantora (já apelidade de"Rainha da Bronca") está

enamorada daquele rapaz do
departamento técnico das
associadas. Estou quase di-
zendo o nome da moça...

Estou ficando muito
.preocupada com a gordu-

ra do meu querido Celso Gui-
marães! Vou recomendar pra
êle, depressinha, o regime que
fêz o Waldemar Galvão. É
coisa pra perder 15 quilos lo-
go de saída...

10 — Tito Madi não está
mais apaixonado pela

Maria Lopes. E o pior, di-
zem, é que ela foi a inspira-
ção pra êle compor aquele"Chove lá fora", vejam vo-
cês!

-ii — Hza Lobo, a lindeza
I I da TV-Tupi, está de na-

moro com um rapaz que tem
um conversível grenat...

— Simone Moraes, real-
mente apaixonada. Só

que êle não é de rádio.
12

1 o — Nora Ney pintou os
+.0 cabelos de vermelho.

Em compensação, a Neusa
Maria arranjou um tom ver-
de para os seus.

1 a __ o Floriano Faissal
I ^ ganhou um novo apeli-

do: "Preto e Branco". Por-
que só usa ternos daquelas
duas cores.

1 C —• Por falar nisso, se a
' 3 Emilinha soubesse co-

mo fica tão bem em vestidos
pretos, não usaria outra côr.

1 / __ Em grande atividade
' O o comediante Duarte de

Morais. Está vendendo ter-
renos em Brasília. Eu soube
que muita gente já comprou,
inclusive o Victor Costa, que
ficou com uma fazenda no
valor de 1.400.000 cruzei-
ros...

17 — O Francisco Carlos
estava no "Clube de Ci-

nema", conversando com o
Jardel Filho. Então, chegou
o galã Eugênio Carlos, que
falou com o Chico... e nem
tomou conhecimento do Jar-
dei. Pronto! Houve discussão,
começo de briga e o Chico
teve que empurrar um pra
cada lado...

casa da Dolores Duran e Ma-
cedo Neto. Fregueses cons-
tantes: Lúcio Alves, Neusa
Maria, Helena de Lima, o
Nanai, etc. A turma está fi-
cando até gordinha...

1 q — Eu soube que o Getú-
I ' lio Macedo está pra ser

papai de novo.

r\r\ __ um alfaiate de gente
^ do rádio continua per-
seguindo um certo locutor
para cobrar uma roupa que
já está se acabando. Na lis-
ta do moço, aliás, figuram
mais 4 "beiçolinas": dois
da Tupi e dois da Nacional...

Q1 — Por falar em veneno,
vocês precisam ouvir os

"piches" da cantora Élen de
Lima. São de "morte"!

qq — Aérton Perlingeiro,
LL Altivo Diniz e Nóli Cou-
tinho: todos, na Caixa Eco-
nômica, secção de hipotecas.
Tratando da compra de
apartamentos.

qo — E o meu bom amigo
*-$ Euclides Duarte, feliz
da vida, almoçava no "Gino
Bar", sem palito e assustan-
do a todo mundo, até o gar-
çon que o servia. Motivo: o
Euclides esqueceu què o seu
"38" estava bem à vista, na
cintura...

rs a _ com o Fausto Guima-
^~* rães é assim. Quando
êle é amigo é amigo mesmo.
Vejam só o quanto êle tem
feito pelo Caubi! Só peço a
Deus que um dia o Caubi
não lhe faça uma ingratidão
daquelas...

18
a

— Muito famosa e fre-
quentada, a esta altura,

tradicional "feijoada" na

or — Contaram para a
*-3 "mamãe" aqui que o
Jonas Garret está com von-
tade de se "amarrar"... É
verdade, querido? Estou aí

para comer os doces...

— 18 —



%f >V H/vv^^K/A/yyxfl B^fvflfliíuBhi^ ¦ i

' - yfi
1 4 Hl

.. ..i.**.'*:'j>#::t.y. -¦.:-. .» yy~^.?".--.-;z5SK....



»W«'^*S*ÍSB^?8P1ÍÍ *¦'. x . ' V"l"v'' f *^ ' S X :¦ " lp _"...'.;.' ..x XV ^ ;¦ ¦ x;; x':".,; ¦."'.-'';. ">, 
;"'.vy " ¦'- ;.M' ¦».¦¦---,- "'':':-

r- x -.,...'-¦ x x-- ,,. .. » - ¦

MESMO QUEM GANHA POUCO
PODE OBTER
UMA BOA DENTADURA
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CRIDI-DENTÁRIO
CONSERTOS K ^ HOR\

D€NTADURAS E RÔCHES

EM - 5UPOLYD - D

PRÓTESE PRÓPRIA

IKF0KME5 l OIÇÁMENTOS, SEM COMPROMISSO

jfl CLINICA DENTÁRIA AAmericanA
do Dr. N. ISIDORO

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

Rua Haddock lobo N.• 98
Telefone 48-1073

TUDO RÁPIDO

de nova vida
a seus filhos
com XoDiíf

,

\-

\Sí

Dô força, vigor, energia e
rapidez mental a seus filhos com
T000Y, o amigo e protetor das cri-
ancas em todo o mundo, durante
gerações.

TOOOV, é o protetor e
amigo das crianças.

i.pft..

IV H Quem sabe-.

WILSON

ÂNGELO Rádio e TV de Minas
ie Inesita Barroso, entre todas as

outras atrações, foi a que mais agra-
dou aos ouvintes da Rádio Inconfidcn-
cia, nas festas dos seus 21 anos, em
setembro passado.

ir Renê de Chateaubriand substituiu
Aloisio Campos nas apresentações
diárias do "Repórter Esso" na Incon-
fidência e este passou para a Chefia
dos seus Jornais Falados.

ir Estreou na PRI-3, depois de ter
do-ixado a Rádio Guarani, o locutor e
narrador Marcos Durães.

O Juiz de Menores de Belo Ho-
rizonte havia proibido, por ser menor,
à cantora Marilda Boareto de cum-
prir o seu contrato com as Associa-
das. Todavia, procurava-se uma fór-
mula para resolver o impasse.

Estreou nas Associadas a can-
tora nordestina Flor de Maria, cujas
audições estão agradando plenamen-
te.

Pela TV-Itacolomi continua o
exito do programa "Conte sua nisto-
ria", às terças-feiras ás 20,30 horas.

A esta altura Dilu Melo já deve
ter iniciado uma série de programas
nas Associadas, às quintas-feiras.

ir Ricardo Gelape, após um ¦ pe-
ríodo de ausência, voltou a cantar nas
Associadas, com o agrado de sempre.

Aguinaldo Rabelo voltou a apre-
sentar, pelo Canal 4, às terças-feiras,
a sua "Parada de Sucessos".

ir A Guarani comemorou — fora
da data — com uma série de atra-
ções a passagem do seu 21.° aniver-
sário.

CURIOSIDADES

Pela terceira ou quarta vez
desfizeram o noivado Ubaldino Gui-
marães e Terezinha Stuart, ambos
do Canal 4. Talvez quando esta no-
ta estiver sendo lida, já tenham fei-
to as pazes.

O cronista Paulo Serrano (Jor-
ge Azevedo) já não esconde de nin-
guem que nas próximas eleiçõesserá candidato a uma cadeira dedeputado.

Outro que iisputará um lurjarde Vereador é 3 animador AldairPinto.

Sérgio Teixeira é o mais jovemlocutor e animador de programasda Televisão: apresenta aos domin-
gos as 12,30, o programa infantil,'Clube dos Cariunas"
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DULCE MARIA, UM BELO ROS-
TO — E UM TALENTO AINDA
MAIOR — BRILHANDO NA TV-
ITACOLOMI, CANAL QUATRO.

ir Apresentou-se nas Associadas,
rádio e televisão, a Orquestra de Mi-
ouel Calo.

ir Jaír Alves esteve nas Associa-
das.

Estreou na TV-Itacolomi o pro-
grama produzido por Maria Helena,
às quartas-feiras, denominado "Vul-
tos de Minas".

ir Licenciou-se, para tratamento
de saúde, das programações das As-
sociadas, a Rainha do Rádio Mineiro
— Rosana Toledo.

ir Ainda este ano estará a Rádio
Guarani falando com a potência doi
seus transmissores elevada para
25 Kv.

ir A Rádio Minas está apresentan-
do interessantes palestras a cargo de
Plínio Salgado.

ir Waldir Rodrigues voltou a per-
tencer aos quadros da Rádio Itatiaia,
como locutor e rádio-repórter.

ir Esperados para reforçar a Or-
questra Típica do Canal 4 dois violi-
nistas argentinos.

ir Sem que surgisse um candidato
que preenchesse as exigências do re-
gulamento, encerrou a Rádio Inconfi-
dencia, o seu concurso à procura de
um locutor-esportivo.

Volta-se a falar, agora com
maiores possibilidades de sucesso, no
ingresso de Aldair Pinto na Inconfi-
dencia, onde passaria a apresentar
vários programas de auditório.

APLALKrK -?• Pessoal técnico do Canal 4, pela série de maç-™ kinw^vj nificas reportagens internas que vem realiyanHnultimamente, sob a direção de Pedro Esteves. realizando

CRÍTICA A improvisação continua sendo o qrande martíriodos nossos locutores e dos ouvintes também
— 20
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T/TO MADJ

9

Nasceu em Prrajui, Estado
de São Paulo
Peso: 67 quilosAltura: 1,67
Aniversaria no dia 12 de ju-lho
Sua côr preferida é branco
Sapatos: 38
Colarinho: 39
Usa pasta dental Gessy
Sabonete Gessy
Grava na Continental
Seu primeiro cachê: 500 cru-zeiros, no interior de São
Paulo
Nos cabelos, usa quina-pe-tróleo San-Dar
Não crê em supertições
Não tem preferência por de-terminado número
Não possui jóia de estima-
ção
Seu maior sonho é percor-rer o mundo cantando mú-sica brasileira.

•

Seu alfaiate ê o Pinho
Fuma moderadamente. Ci-
garros Winds >r
Não usa bigode
Prefere banho morno
Dorme às 5 ioras e acorda
às 12
Gosta de pra a e vai sempre
ao Leblon
No cinema é fan de Frank
Sinatra e Dóiis Day
No teatro, aprecia Dercy
Gonçalves e llodolfo Mayer
Seu verdadeiro nome é
Chauki Ma li
Tem a mania de assobiar de
madrugada
Após a barba usa Áqua Vel-
va
Faz a barta com gilete
Detesta Cs ri aval
Quando está. preocupado
roe as unfraí
Não usa r.Dlépo. Tem aler-
gia

É solteiro
Reside no Leblon
Tem pavor de ir ao dentis-
ta
Prefere fazer as refeições
em casa
Não suporta pessoas bêbedas
Prefere o cinema musicado
Usa sapatos de uma só côr
Em São Paulo é "torcedor"
do São Paulo Futebol Clube
e, no Rio, tem simpatias pe-
lo Fluminense
Roupas internas só bran-
cas
Prefere o traje esporte
Fan de Luís Vieira, Caymmi,
Antônio Carlos, Jobim e ©ia»
tros

$ Fuma com ffiltra-fumo^
% Sua bebida ; predileta é m&<*

iue
© Autor do sucesso "Chove- Ia
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O cantor, cm um detalhe da varanda de sua
residi !K ia. tom moveis em junio javanes
La tora, esta o jardim dt' inverno O apar-
tamento e térreo e possui comodidades es-
plendidas, eomo nos revelam as fotografias
que estampamos nas paginas seguintes:DO ARTISTA 
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NO CANTO: O
cantor, dona
Eulália e a fi-
Ihinha. Exata-
mente no dia
seguinte em
que realizamos
estas fotos,
nascia a se-
gunda filhi-
nha do casal.

m ~iillí
yy %:

Na outra pá-
gina. Carlos
Galhardo apa-
rece em sua
poltrona pre-dileta, na sala
de estar, e, no
corredor, jun-to aos arma-
rios embuti-
dos, no tele-
fone, que é
preso à parede
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Galhardo, em
sua sala de es-
tar. Ali exis-
tem sofás em
v e 1 u d o que
contrasta com
a tonalidade
clara das pa-
redes. Quadros
de pinturas a
óleo harmoni-
zam mais o

ambiente.
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ABAIXO: o
cantor e sua
herdeira, na
varanda, onde
os móveis obe-

decem ao esti-
lo funcional #
No páteo, Ga-
lhardo possui
este pequeno
recanto, eom
a imagem de
São Jorge, seu
padroeiro.
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A familia Carlos Galhardo (a caçulinha nasceria um dia depois) na sala de jantar, que é composta
de móveis em pau-marfim. O tapete é de listras modernas — e os complementos bem funcionais #>
ABAIXO: o cantor em seu jardim de plantas tropicais, bem cuidado no páteo e pequeno quintal de
seu confortável apartamento na zona sul. Nesta casa. diz Galhardo, predomina a felicidade e o amor
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ambiente é de profunda deso-
lação. ¦ Enquanto rudes carre-
gadores transportam móveis
lavrados, objetos de arte e
outros objetos de valor para o
leiloeiro, Clara olha tudo com
amargura. Sente a falência do
pai como um golpe desferido
no mais fundo da sua alma.
Mais calmo, seu primo João
procura consolá-la:

:— Não chore, Clara. TioJarbas nao teve culpa. Não foiuma falência dolosa. Sua cons-
. , ciência está limpa. Isso passa.Mas para papai, João, a falência é a mesma coisaque a morte. Êle nunca mais terá coragem de olharpara os outros homens.

Nesse instante entra Jarbas. -fi um homem já decerta idade. Está mais abatido pela falência do quepelo peso dos anos. Fita a filha, o sobrinho e os objetosque amda restam na casa outrora sua. Balança a cabeça:B.. Fizemos tudo. Mesmo assim, tudo que eranosso está saindo pela porta, pela janela, escorrendopelos meus dedos. E não fica nada, absolutamente

quTr M™erU cfa^XPeCtatÍVa P8ra ° futUr0* papal? -

nnT?em» minha filha, tenho uma prpposta que eupoderia aceitar se nao tivesse... Não. não adianta falar

proposta .ÍnSÍSte' J°â0 tambéin *uer saber qual é a
É de um amigo de Minas -— revela Jarbas dennie

?p„,SnUHar alSU? tempo* Êle ™» Propõe a admi^Js-tração de sua fazenda. Oferece-me um bom ^ário
IffiW&ÊZM^ anU8Í?* MaS »^0 qu^ro Obri-k« ia ao sacrifício de ir comigo, minha filha Pai»isso nao sei se devo aceitar o ofereSto P°r
aDoníiIí»H0^f?hoII!figa, a môça .Procura consolar o pai,apontando-ine o rumo a seguir:
^TT *****>** sei que o senhor não pode mais su-portar a vida aqui no Rio depois de tudo L?Ar<SL

bém fô? w™°' ti0 JaIbas - a^uda João. Eu tam-oem irei junto com vocês. Depois que amho^ ^JÍvíLre» coní « vlda »* fa»nda ajustada e^cStarel^Comovido com a solidariedade de Qaw Tioão Jar-bM pensa agora mais no futuro que aguarda" êtes três
sofrer0 meSm° n° tremendo 8V |Se acaba^e

S.S"£» ato s

algum!6'0 fêZ Uma cara de ^ue» não entende coisa
a WtS^Smmm^à ttaS* ve0Dtr BdH°
ganhar vinte ma cruzeiros ,SShf mesmo V°Cê P°de
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* Ilustrações de W ALLACE LAUS * 1.° CAPÍTULO^ *

Vinte mil... — balbucia Ben-
Uo. Nossa! Só si eu capinasse o
Brasil todo num dia, "seu" Nhonhô.

XI
Nhonhô então explica o seu jogo:Durante a ausência de meu
pai, eu sou o dono dia fazenda,
ouviu? Tudo gue você fizer* de
acordo comigo estará bem. Eu
quero que você liquide a negra Sa-
bina. Forte como você é, poderá
matá-la com um sopro. Quando
você fôr apanhar lenha com ela, um
empurrão de cima do morro, um
esbarro de mau jeito, e pronto. .

Bentão apavora-se com a idéia.
Recusa. Nhonhô vai atemorizá-lo
para conseguir o seu objetivo quan-
do entra Alzira, sua irmã.

Veja, Nhonhô, — diz a recém-
chegada. Encontrei o retrato de
Clara, a filha do senhor Jarbas, que
papai convidou para administrar a
fazenda. Veja como a moça é bo-
nita.

Nhonhô concorda com a irmã.
Bentão, porém, é o que mais im-
pressionado fica com a beleza de
Clara. Tanto, que Alzira comenta:Você está transtornado olhan-
do para o retrato da moça, Bent!

O negro se desculpa:É que eu pensei iqui fosse uiaa
santa, dona Alzira.

Esbaforido, entra o negrinho To-
bias:

"Seu" Nhonhô, o Chico Sucenavem aí. Vem num cavalo branco
do tamanho dum elefante.

Alzira estranha. O primo ChicoSucena havia jurado que jamaisporia os pés na fazenda.
Ainda ofegante, Tobias acres-centa:
-7- Pois olhem, eu sabia que êleviria. A vovó Sabina me disse.~~ Maldita velha — pragueja,enfurecido, Nhonhô. Se não fosse

por causa de papai, eu já a teriaescorraçado da fazenda há muitotempo!
-7- Não diga isso, Nhonhô — acon-

í a ^lzlra- ° Chico Sucena estáaa Acho melhor você so esconder6 ãuxar que eu fale com êle-Nhonhô recusa. Diz que a culpa-aa da briga entre êle foi a noiva doLruco Sucena. Êle que viesse.
V
-**¦ chegada do primo, todos semostram nervosos. O recém-chega-oo, porém, tranqüiliza-os. O quePassou, passou. Veio à procura dotio Brás. A conversa passa a girar

em torno do novo administrador
da fazenda, que estava prestes a
chegar.'—f Vou lhe mostrar o retrato da
filha do novo administrador. Ela é
muito linda.

Mas não encontra a fotografia.
Todos estranham o acontecido.
Após uma busca inútil, Nhonhô tem
uma idéia luminosa:

A negra Sabina vai nos dizer
quem roubou o retrato. Ela não
prevê o futuro? Pois bem, se não
adivinhar quem foi o ladrão...
. Dada a ordem, a velha aparece:"Seu" Nhonhô qué arguma coisa
comigo?..

Quero, sim, negra velha. É
desta vez, que quero ver se você
é mesma feiticeira como esses bobos
todos acreditam.

Alzira e Chico Sucena se retiram,
sem antes recomendarem que o ra-
paz agisse com calma.

Após a saída deles, quando Nhonhô
ia abrir a boca, a velha perguntou:U sinhô qué qui eu diga quem
foi qui robô o retrato, num é?Isso você sabe porque ouviu o
moleque dizer, sua bruxa.'Mas sabe
de quem era o retrato?

Sei, sim sinhô. É di uma moça
chamada Clara. Fia dum home que
vai mora na fazenda... O novo
administrado.

É espantoso — diz baixinho
Nhonhô.

E depois, demonstrando raiva,
acrescenta:

Não, negra «Sabina. Você não
me engana. Você não adivinha coisa
nenhuma. Sabe de tudo porque tem a
vista aguda, porque anda espreitan-
do pelos cantos, porque nem sem-
pre anda devagar, arrastando esse
pé amaldiçoado. Mas agora você vai
me dizer quem foi que tirou o re-
trato. Vamos! Diga!

Adiante do silêncio da negra, Nho-
nhô enf,urece-se e empunha um
longo chicote. Bentão intervém, se-
gurando-o nos pulsos:Deixa caí o chicote, Nhonhô.
Ê pena o sinhô sê fio do coroné,
senão...

Negro miserável! Machucou-me
os pulsos! — exclama Nhonhô.

Inopinadamente chega o coronel
Brás. Inteirado do que aconteceu,
recrimina acerbamente a atitudedo filho:

Foi bem feito o que lhe acon-teceu, para não s^r escravagista.
Bentão, pode ir tratar da sua vida.Sabina, vá para à cozinha, fobias,
chame Alzira.

Ainda esfregando os pulsos dolo-ridos, Nhonhô diz baixinho:Mas o retrato tem que apare-eer. Tem que aparecer. Eu o acha-rei.
Arrastando-se, Sabina sai juntocom Bentão:

Brigado, meu fio. Brigado portê aparado a chicotada que aquele
marvado ia mi dá.Nunca percisa agradece, Sá
Sabina. Um home num bate em
muié. E sendo home mesmo, num
deixa otro bate. Além dissu, quemtem qui agradece sô eu. A sora ia
apanha por minha causa, porquefui eíi qui robei o retrato.Eu sei — diz velha Sabina.
Mas proque robô, meu fio?

Num sei. Era tão bonito, tão
bonito, qui tive vontade dele ser
meu. Quando dei conta de mim, já
tinha tirado.

Toma cuidado, Bentão. Toma
cuidado com o Nhonhô.

xr̂
0 dia seguinte, quando o coronel

Brás preparava-se para iniciar sua
lida, entra ofegante, sala a dentro,
o negrinho Tobias:

Sô coroné! Açude, sô coroné.
Que é isso, Tobias?, o dia ajn-

da não começou e você já me apa-
rece?

—- Sô coroné, tem um home caído
ali no terrero!

Um homem caído no terreiro?
Quem é, Tobias?

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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O "velho segredo"
agora em NOVA embalagem
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?»*?' í/i' £áf' ^i^ SÍQ° à ri,C0 °* in,,ruÇô«« da bula que Í^Sfe.*" i
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Wrmuloi eficaiei, do pürlsilmo creme de beltio! V* 
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^1^^ Sigo à risco ai instruções da bula que^W acompanha cada pote de ANTISAROINA.
A bula lhe dard orientação completa sobre o uso das
3 formulas eficaies, do puríssimo creme de beleia (

ISCOlHA,DINTftt «TAS, A FÓRMULA Dl ANTrtARWNA
Oül RISOiVIRA niNAMINTE O SiU CASO 01 MUZA.

. -. : .S ' X; yXX. yy,K-~> ¦ «•? Ç? <XXy*'A > X íX*^..;™,
m

(3)

Y
i '• ~

N.o 1 (frece) Protege o ctJtí» dos rigores do sol
forf*, e ventos frios, limpa cs poros, tonifico^íw
células, previne o aparecimento de imperfeições.
Finíssimo creme, base para o pó de orroi»;A
N.» 2 (moderado) Elimina manchas, cravos,
espinhas, tardas e demais imperfeições da pele.Paro ser usado no rosto, pescoço e colo,
N.° 3 (forte) Para ser usado no trofomenlo das mãos.
braços e ombros. É o fórmula mais eficax paioeliminação de sardas, espinhas e manchas rebeldes.
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Você poderó t.ntlr uma i«v« r.açáo inicial, àiprlm.lra» opllcacõei d. ANTlSAíDlNA noi. 2 • 1-l»o rooçflo. norurol e benéfico. d«tooorec«râcom o uso dlórlo do mod«rno cr«m« r_v!'ol|_0a0rdo» cólulai da epidarme
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SEMPRE JOVEM. . .
DANÇANDO NA CORDA BAMBA
DO TEMPO... ASSIM SE EN-
CONTRA O NOTÁVEL ARTISTA,
SAPATEADOR EMÉRITO, FRED
ASTAIRE, QUE NAO ENVELHE-
CE .. JOVIAL, AO LADO DA
NOVATA KAY KENDALL, APA-
RECERA COM SUA ELASTJ-
CIDADE DE SEMPRE NA
PELÍCULA "AS MOÇAS".
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UMA CRITICA À MGM
Temos elogiado filmes,

iniciativas e o exemplo
magnífico da'Marca do
Leão, cuidando de ma-
neira primorosa dos
seus» "toilletes". Hoje,
porém, uma censura se
impõe. A inovação de
vozes estranhas no de-
correr de um filme para
narrar em português
tem sido algo muito mal
recebido pelo numeroso
público que freqüenta os
Cines Metro: Passeio,
Ti jucá ou Copacabana.

Ainda recentemente no
bom filme "Teu nome

é mulher" essa moda-
lidade veio para desa-
gradar.

E de que forma? Que-
rendo explicar aquilo
que todas as pessoas en-
tendem nos momentos
psicológicos, graças às
expressões fisionômicas
e alguns simples gestos.

Esperamos que a Me-
tro Goldwyn Mayer faça
diferente a contra-pro-
paganda da doublagem.
Doublagem que pode ser
discutida — é uma gran-
de indústria — mas não
parcelada e confusamen-
te...

FÉRIAS COM OS EX-ESPOSOS
A austera Inglaterra andou discutindo há pouco, inclusive no Parla-mento, um problema particular, mas levado ao conhecimento por envolver

figuras famosas. 0 inglês Lawrence Olivier esteve em visita à sua ex-esposa para tratar de assuntos de familia, aproveitando suas férias.Enquanto isso foram vistos juntos passeando na Itália. Vivien Leigh, sui
filha, uma jovem de 23 anos e o pai da moça, ex-marido da atriz. Surgi-ram boatos de um divórcio iminente, criticas ao mau exemplo, até que osartistas em foco resolveram dar uma boa mostra de civilização.

Reencontraram-se em Londres, beijaram-se ternamente (são casadoshá 17 anos) e Vivien com sua autoridade moral, falou:— Amo Olivier e não haverá divórcio nenhum.
E o casal popular até agora está sorrindo com a intromissão de tantadente tida como boa, que procurou se empolgar com a vida deles foraaa tela.

TONY CURTIS ESTÁ VIVINHO DA SILVA !

Freqüentemente os "astros" deHollywood pagam um tributo à po-pularidade com as histórias quecriam a seu respeito. Nestes últi-mos dias têm crescido os boatosde que o galã Tony Curtis teriamorrido vítima de Um acidente.

Mentira. Nada mais falso! O ho-
menzinho está mais vivo do quenunca, lado a lado com sua esposa
Janet Leigh.

Houve realmente um acidente,
mas Tony, felizmente, não perdeua vida.

CÔMICOS DO

PASSADO * • •

Nomes que são sempre reveren-
ciados pela "velha-guarda" dos
fans, merecem ocupar o que cha-
maremos o cantinho da saudade:
* Buster Keaton, o comedian-

te que não ria.
Haroldo Lloyd, o"caixa d'óculos".

impagável

Chico Boia, o primeiro gordo
do cinema a se popularizar.

Stan Laurell e Oliver Hardy:
o gordo faleceu recentemente.

Charlie Chaplin, o grande ator,
realizador de "Tempos Moder-
nos" e ainda em foco com o
filme agora estreado em Paris,"Um rei em Nova York".

* São artistas que jamais se-
rão esquecidos. Surgiram para fi-
car na lembrança do espectador.

DETALHES LIMA BARRETO E A SUA NOVA PRODUTORA

O saudoso Humphrey Boggart foivendedor de discos e vendedor de bi-lhetes para lutas de box.
O filme que abriu novos rumosa sua carreira foi ••Casablanca"

Êle morreu aos 56 anos e dei-xou todo o seu salário do seu últimoTiime -- "Trágica Farsa" para o Co-mite dc Luta Contra o Câncer.

O cineasta que marcou sucesso no
panorama universal e que deu à "Vera
Cruz" bom rendimento com a exibição
em várias cidades do mundo, de "O
Cangaceiro" fundou a Lima Barreto
Produções Cinematográficas Ltda.,
em pleno funcionamento em São
Paulo.

Recebemos um bem confecionado
livreto ilustrado, informando entre
outras coisas o seguinte:"O Sertanejo", inspirado em "Os.

Sertões", de Euclides da Cunha, será
todo êle filmado em Caldas de Cipó.
no interior da Bahia, em pleno sertão
de Canudos, pela mesma equipe de"O Cangaceiro". 2.000 figurantes! 1.000
boir*! Centenas de cavalos, cabras,
jumentos! Usos e costumes do nor-
deste! Danças e canções típicas do
interior baiano em 1890. Grandes pia-
nos de Lirna Barreto para breve exe-
cução. Que se concretizem o quanto
antes.
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Marlene é elegante em qual-
quer traje: vocês aí a vêem
de roupas esportivas e num
vestido de grande efeito.
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x odo mundo sabe que Marlene é uma das estrelas
mais elegantes dò rádio — e, naturalmente, uma das
mulheres mais bem vestidas do Brasil. Seu guarda-
roupa é valioso e constantemente renovado, obede-
cendo aos ditames da moda em todo o mundo. Obser-
ve-se que em todo e qualquer flagrante fotográfico,
Marlene está sempre primando por sua elegância que
salta aos olhos. O segredo do seu êxito, também no
terreno da elegância, está simplesmente, no seu bom-
gôstq, no cuidado que ela dispensa à renovação de
seus trajes e, evidentemente, no seu porte bonito e
admirável. Vocês a encontrarão, nestas duas páginas,
cm diferentes trajes, seja no vestido de soarê, seja
na roupa esportiva, em tudo fazendo alarde de uma
elegância que lhe é absolutamente natural.
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Feito para êle!
Uma carinhosa proteção para seu
filhinho. Puríssimo, refrpscante,
suavemente perfumado. Evita as
irritações, assaduras e brotoejas.
Feito especialmente para a
pele delicada do bebê.
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Protege contra assaduras I
Algumas gotas de óleo Johnson
aplicadas toda a vez que trocar ai
fraldas, são suficientes para
formar uma camada protetora,
que isola a pele da urina.

cgs

AllVia assaduras! tTCremè" jphnton 1 tfi
acaba com as assaduras;
especialmente as causados

^oVMÍ. VJtO^^N^ [f P*«'f«*Was' molhadas, 5
CRI»B»W J\ v.^vtHV Z***m- e as demais irritações da

pele do bebê.
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Parabéns
Artistas e radialistas que
aniversariam no período
de 28 de setembro a 4 de
outubro:

> *

Dia 28 — Henrique Ba-
tista, Dilermano Pinhei-
ro, Nilda Maria Toniolo,
e Waldomiro Pascoli.
Dia 29 — Ednar Macha-
do, Cid Moreira, Jarara-
ca, Manoel Alves, Almir
Pinheiro e Danilo Tole-
do Chagas*
Dia 30 — Léo Perachi,
Sagramor de Scuvero,
Antônio Carlos, David
Cohen e Delfin Correia.
Dia 1 — Jaime Florên-
cia, Rodolfo de Almeida,
Nilton da Silva, Gumer-
cindo Nogueira e Antô-
nio Vrahl.
Dia 2 — Rubem Berg-
man, Manoel Brandão,
Paulo Fernandes Maga-
lhães, Joana D'Arc Sam-
paio e Bud Abott.
Dia 3 — Orlando Silva,
Asis Faissal, Teresa
Costa, Nelson Pilo, Pedro
Micelli e Osvaldo Ribei-
ro.
Dia 4 — Aidê Miranda,
Nadir de Melo Couto,
Edward Santos, José Pin-
to, Waldemiro de Castro,
Francisco Macedo e
Charlston Heston.

<^^^y^^^^v^ywyvyMV^WMVM»

SANTA CATARINA
FERNANDO Linhares da Silva é um
valor que se vem projetando no de-
partamento esportivo da J-7, com seus
comentários e narrações de pelejas ir
MORAES Fernandes, ex-diretor do
departamento de rádio-teatro da PRB-2
e Emissora Paranaense, de Curitiba,
passou-se para a Diário da Manhã, de
Florianópolis * "Rosas de tango" é
um programa que tem boa sintonia na
Diário. Apresentação de Souza Miran-
da, diariamente, às 21,30 ir NA RA-
DIO Guarujá, Walter Linhares e o seu"Café da Manhã" * IVILTEM Barreto
é o discotecário da Rádio Anita Gari-
baldi. Está na organização J. J. Bar-
reto desde a sua fundação ir DINO
Souza, cantor da Guarujá, atua na Diá-
rio como pandeirista. O único em Fio-
rianópolis a trabalhar em duas emis-
soras. * FÉLIX Kleis, rádio-ator .daGuarujá, vai trabalhar no cinema, apa-
recendo em "O preço da ilusão" *JOÃO Pacheco, locutor da Rádio Ani-
ta, também participará do filme.
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"vamps" do cinema ame-À maneira das
ricano, Nádia Maria posa para a nossa objetiva,
mostrando que não só Marylin Monroe e outras
"pin-ups" famosas são capazes de convencer o
público exibindo "charme" e talento.

De piteira e vestido colante, Nádià Maria
faz a caricatura da mulher fatal, dona de his-
tórias policiais capazes de deixar de cabelos
brancos o própria Sherlok Holmes. Mas, na
verdade tudo não passa apenas de algumas
poses colhidas durante o intervalo de um pro-
grama de televisão, o "Ali Babá e os 40 Gar-
ções", no Canal 6.
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A"YAMP" I
NADIA \

Até parece, mesmo, que ela é uma "mulher-
fatal". Mas, a verdade é que se trata ape-
nas de pose da Nádia Maria, fazendo suces-
so na TV, deliciando aos telespectadores

MARA ÜN
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plizete Cardoso: pode ser apontada como a
^" cantora campeã de trabalho. Além de se
apresentar no rádio (Mayrink Veiga) e televi-
são (TV-Rio), a estrela ainda tem atuação des-
tacada em boate (Night and Day) . Isso, sem
contar os discos, que realiza com sucesso. Com
tanto trabalho, Elizete ainda encontra tempo
para ser elegante e figura, mesmo com justi-
ça, entre as "Dez Mais Elegantes" do rádio.
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SEMPRE IMITADO
NUNCA

IGUALADO
SACO AZUL
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CINTA ENCARNADA

MR. QLOWN

V7 piano de Raul Mascarenhas
está musicando as noites no Can-
gacciro. Mas a grande atração
da casa é o nordestino Gilvan Cha-
ves, qus está cantando com muito
agrado.

Além da boa orquestra de Gen-
til Guedes, a boate Beguin está
apresentando duas interessantes
vocalistasí Maria Lopes e Sara
Rios. São bonitas e cantam bem.

.Ifredo Simcney agora está no
Jirau. Atuando ao lado de Jandl-
ra. Armando Ribeiro e de George
André e seu conjunto num bem
feito espetáculo ds bolso.

_Jém da música de Djalma Fer-
reira. o Drink apresenta dois can-
tores agradáveis: Miltinho e Ge-
ni Vanzo.

1),'orival Caymmi é agora a atra-
çâo dò Au Bon Gourmet, onds brl-
lha ao lado de Zèainho e Diaman-
tina Gomes. Por falar na casa do
José Fernandes: quando é que
êle vai permitir que Pedro (o fio-
rista) circule livremente (como é
desejo de todos) pelo Au Bon
Gourmet? A proibiçáo náo tem ca-
bimento, Zé.

I jolita Rios está cantando direi-
tinho no Texas. Pena que a casa
nâo ajude muito, nâo é, Lolita?

li'jstava para ser inaugurada uma
nova casa, ali mesmo na Zona
Sul. Nome? La Bohème.

M.Afiaria Helena (agora mais gor
dinha) e Carla Baroni são as pe-
quenas que enfeitam com sua gra
ça as noites do Arpège, onde pon
tifica o piano dedilhado por Wal
dir Calmon e Zé Maria.
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0 icordeào de Gigi, com aquele
toque parisiense, é uma das boas
coisas do Baeará. Nessa casa,
aliás, a nossa Dolores Duran prós-
segue cantando com muito su-
cesso.

A volta de Hazel Scott ao Copa-
cabana não obteve o mesmo su-
cesso da primeira vez. Tanto
assim que houve dias em que a
casa fechou as portas antes das
duas horas.
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* GAROTO
RADIOFÔNICO

O filhinho do Mário Lago estava
brincando na sala. De repente, cor-
reu e sentou-se no colo da mamãe...

Mamãe, por que é que papai é
careca, hein?

Ah, meu filho, porque é escn-
tor, compositor e produtor de Rádio.
E tem tantas idéias na cabeça, que
não sobra lugar para os cabelos.
Compreendeu?Compreendi, sim. E por que a
senhora tem tanto cabelo?

Ora, meu filhinho... vá brin-
car lá tora, anda...

* LIGEIREZA

Gilda de Barros estava numa festa
e por várias vêaes fbl tirada pelo
mesmo cavalheiro para dançar. Este,
por sinal muito saliente, tentou uma
conversinha...Interessante. Todas a» vezes que
eu danço com você, a música me
parece mais curta. Náo sei porque...Eu sei (respondeu a cantora
apontando para a orquestra). é por-
que o solista da orquestra é o Raul
de Barros, meu marido...
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* SAIU-SE BEM I
A timidez do .Anísio Silva jáé manjada pra chuchu. É de

morte. As fans o perseguem e
não arranjam nada. Mas, como
um dia é da caça e outro docaçador, o nosso amigo andavade olho grande numa morena,
freqüentadora da Nacional. E,
ao contrário das outras vezes,
ela é quem não queria nada.Foi quando o cantor, aproximou-se, meteu lá um sorriso radio-
fonico...—Como se chama, senhorita?Ida.

Então vamos "dá" uma vol-ta?
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* QUE MORRA
O MAIS VELHO!

Caubi Peixoto anda namoran-
do a filha de um milionário.
Claro que tá é de olho no di-
nheiro do velho. Numa noite,
ficando a sós com a pequena,
esta encheu dois copos de be-
bida e entregou um ao cantor...— Querido, papai fêz hoje um
bom negócio e ganhou muito
dinheiro! Toma. Vamos beber à
saúde dele...—• Não, querida, néca! Deus
me livre! Faz muito mal beber
saúde de pessoas ricas, morou?
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• SEMELHANÇAS
Engraçado. Eu tenho um apa-

relho de rádio que é direitinho uma
metralhadora. Dá uma porção de
estalos seguidos! E até hoje ninguém
acertou com o defeito!...

—.- O meu também é gozado h-
bessa! É direitinho uma locomoti-
va!

Por que? Faz barulho seme-
lhante à máquina de trem?

Não. Apita em todas as Esta-
ções.
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* MÉDICO
"ESPECIALISTA

Max Nunes, o produtor humoris-
tico da Tupi, é médico. E alguém,
ouviu e viu pelo buraco da fecha-
dura o seguinte diálogo entre êle
e uma cliente 18x24, tipo "fecha-
dor a de comércio"...

— Doutor, quando vovó vem
aqui, o senhor a examina como faz
comigo?—Não! Ela basta mostrar a lin-
gua.

* esta Ide
encabular

Num grupo de "bate-papo", na May-
rink Veiga, vários comediantes fa-
lavam sobre casos da cidade...

A semana passada foi de amar-
gar! (dizia o Antônio Carlos) Só na
minha rua houve dois desastres 1 Um
de lotação e outro de ônibus!

Isso não é liada (retrucou Ema
D'Avila). E no meu bairro? Houve um
incêndio horrível! Uma fábrica de
soutiens pegou fogo todinha, todinha!

Já sei, já sei (respondeu Mati-
nhos). Ai, os bombeiros meteram os
peitos...

E acabou a conversa.

* BOM HUMOR
PRA VALER I
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uando o leitor começa a ler a
revista "Vamos Rir", forçosamen-
te não poderá conter o riso. E as me-
lhores gargalhadas* de sua vida.
Porque "Vamos Rir" é uma re-
vista completa no seu gênero, pu-
blicando as melhores anedotas, os
casos mais engraçados, as ilustra-
ções mais pitorescas dos melhores
desenhistas do mundo! No seu
Jornale.ro, você encontra, sempre,
essa revista campeã do bom hu-
r^/or. Veja-a hoje mesmo!
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Nesta palpitante v oportuna reportagem sobre
Ia/, apreciações sohre aquele que e tambem

Lio debatido ultimam»-
er espiritual uo radi

.1 iilm I ou/a da
\l/ii"t> /.irur

W-

Texto ds HÉLIO TYS

Fotos de E. MELLO

Etu conheço Alzlro Zarur...
Diante do repórter, Júlio Louza-

da vem prestar seu depoimento:Somos velhos companheiros de
trabalho. Na antiga Educadora es-
tivemos juntos, depois na Tamoio
de outros tempos nos encontramos
novamente e eu o admiro como ex-
celente critico que foi, como ótimo
locutor que ainda é, com certeza,
e como produtor e poeta de mérl-
tos.

Uma interrupção ligeira:
Quanto à Legião da Boa Von-

tade, não sei. Confesso que, total-
mente absorvido pelo meu trabalho,
vivo dele, nele e para êle. Fora
dele mal tenho tempo de ouvir rá-
dio, porque poucas são as horas
que me sobram para a minha fa-
mflia. Por isso mesmo não posso
opinar como pretendia, nesse assun-
to tão debatido nos últimos dias.
Não conheço as convicções políticas
e a crença religiosa de Alziro Zanur.
Não sei quais as convicções filojÇ-
ficas que norteiam a Legião da B<

Vontade, t possível até que Alzlro
Zarur tenha aldo contraditório

Suando 
passou da teoria para a prá-

íca. t possível, note bem, não sei.
Mas a verdade é que o mundo está
Uo conturbado, há tanta miséria,
tanta injustiça, tanta dor e tanto
sofrimento, que todos os que se
dispõem honestamente a auxiliar o
próximo, a minorar-lhe as dores, a
aliviar seu sofrimento, .merecem ser
encarados com simpatia. Claro, des-
de que nio o façam com interesses
excusos, visando projeção pessoal,
ou vantagens de qualquer espécie.'

Louzada passa a mão pelos cabe-
los precocemente encanecidos e
continua:

— Claro que toda a instituição que
visa trazer uma palavra de estímu-
lo, um voto de confiança na vida
e nos destinos do homem, merece
ser encarada com atenção. Porque
os sofredores são tantos e tão de-
sesperados, que a tudo se apegam,
que a tudo se entregam, no desejo
de melhorar, de sofrer menos, de
fruir um pouco mais as belezas do
mundo... A mesma palavra quetraz o conforto e o estimulo, podese perigosa se maldosamente ma-
nejada. A mesma palavra de fé e
estimulo pode ser criminosa, se de-

um mínimo das suas f lnali-
dades.

Um sorriso ligeiro
«*• Por tudo Isso é mm me con-

sidero suspeito para opinar sobre a
Legião da Boa Vontade. Porque a
Legião eu não conheço, mas admiro
o meu colega Zarur. Nio o Zarur
da Legião, mas o amigo de todas as
horas, o companheiro de trabalho,
o idealista que comigo pensou em
fundar o Clube dos Locutores e
que depois se transformou nesta
instituição poderosa que é hoje a
Associação Brasileira de Rádio.

Está quase na hora da "Pausa para
a Meditação", o contra-regra vem
chamá-lo, o repórter sente que a
conversa está chegando ao fim:De qualquer forma, dentro ou
fora da Legião do Alziro Zarur, o
mundo precisa de boa vontade. Mas
isso não é do Zarur. Isso já estava
na Enciclica "DeJRerum Novarum",
do Papa Leão XIII.

E já se despedindo:Estou fora do rádio, do seu
meio, do seu ambiente. Vivo ape-
nas a minha "Pausa" e os casos queela diariamente me traz. E olhe
que não são poucos nem pequenos.Até logo. Ainda Voltaremos ao as-
sunto...
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íúUo Louzada, ao que se poderia pensar, teria em Zarur um rival muito sério no rádio. Mas, a ver-
dade é que não se consideram assim, ainda porque, ambos, se enquadram entre os homens de boa voniaae
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9 COLABORAÇÃO

DE WIL AMOLR

HORIZONTAIS: — 1 —Cantora da
Nacional. 6 — Araci de Almeida. 7

Compositor famoso. 8 — Carmélia
Alves. 9 — Locutor esportivo. 11 —
Cinqüenta e cinco. 13 — Nome-da le-
tra que no alfabeto grego correspon-
de ao nosso "e". 14 — Peça, geral men-
te de metal, cunhada por autoridade
soberana e representativa do valor
dos objetos. 17 — Rádio-atriz cômica
da Mayrink Veiga. 19 — Cantor de
boleros. 20 — Qualquer com parti men-
to, mais ou menos amplo, de um edi-
fício. 22 — Atila Nunes. 23 — Mulher
de estatura muito inferior à normal.
25 — Ato ou efeito de rir. 27 — Cri-
minosa. 28 — Muno de armas. 30 —
Cantora da Nacional.

VERTICAIS: — 1 — Aquele quetvwega. 2 — Chefe etiope. 3 — Atmos-
fera. 4 -— O maior rio da África. 5Tvon Cúri. 6 — Animador de audi-tórios. 10 — Orixá feminino que pre-side aos ventos e tempestades; mu-lher de Xangô. 12 — Conhecer ou
ixfreeber pelo sentido da vista. 14 —
Unidade de milhar. 15 — Cardinalifcm.). 16 — Indivíduos da raça az.A-tica do norte do Japão. 18 — Nestelugar. 21 — Forneça armamento a.24 — Também nao. 26 — Átomo,radica] ou molécula carregada elètrí-camentc. 28 — Indispensável à vida.29 — Raul Longras. ,

RESPOSTA:

'TH — jb — uoj — uiau — aiujeço — ouje — senp — um — joa—• usuej ~ Jeouaiv — *D*I — otJN —
jw — sçh — «»neN ~ íSIVOUHaA

* sua| Jvyy —
oujjie — ?J — osij — çue — «f^-y —
*ies — mu — pu«N — epaoui — t|aAl — sjni -'VD- MV — VV!9N »JON — SSIVXNOZIUOH ,
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O cantor Jáiro Aguiar, exclusivo da Copacabana Dis-
cos, deverá ir à Argentina no próximo mês. ile foi apon-
tado por César Bahar, diretor de Relações Públicas da
Copacabana, ao empresário Sanches, representante em
Buenos Aires da empresa "Colúmbia", de Nova York,
que o contratou. '

Dircinha Batista gravou um "Lp" de 12" para a RCA
Victor com melodias nacionais e Internacionais e que se
chama "Música para o mundo".

Os "Lps" mais vendidos da Victor este mês sáo: Coquetel dançante (Quar-
teto Excélsior) — Te sigo esperando (Llbertad Lamarque) — Turnê musical
(ivon Curi) — Férias no México — Belafonte (Harry Belafonte) — Ritmo Alegre
(Fred Williams) — Célebres marchas americanas (Paul Lavalle).

y

Gerson Filho e sua sanfona de oito baixos são as novas atrações da RCA
Victor, com a gravação de "Tenência dè Tapgérino^ (baião) e "Agüenta o
banzeiro" (marcha).

Os discos 78 rpm mais solicitados da Colúmbia sáo: Mente (Elen de Lima)
— Acaso (Caubi Peixoto) —Quero-te assim (Lufa Cláudio) — Chove tá fora
(Ribamar) — Esperame en el clelo (Trio Los Panchos) — Náo sonhe comigo
(Zezé Gonzaga) — Prece de amor (Caubi Peixoto).

A Muzidisc lançou um excelente "Lp" de 10 polegadas em Hl Fi, com o
conjunto vocal negro norte americano Ink Spots. bastante conhecido por suas
atuações no cinema.

Com Primo Corchia e sua típica a Musldisc. lançou um "Lp" de 12 pole-
gadas Hl Fi, que ae denomina "Tangos In the night" e tem por sub-tftulo "Os
mais célebres tangos". ;

O caso de Freddy foi realmente extraordinário. Com sua primeira grava-
ção para a Polydor alcançou logo a soma de um mühão de discos vendidos
na Europa. Freddy recebeu o "Disco de ouro", pelo sucesso alcançado por su*
gravação de "Heimweh". a versão alemã do popular "Memories are made
of this".
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+ARI CORDOVIL, CANTOR QUE*
VEM ATUANDO NO "PROGRA-
MA MANOEL BARCELOS", GRA*
VOU O SEU PRIMEIRO LP NA
TODAMÉRICA, COM OITO SAM-
BAS INÉDITOS. TITULO: "O
SAMBA É ASSIM". O LANÇA-
MENTO ESTA PREVISTO PARÁ
O FIM DO CORRENTE MÊS.

• JAIR GONÇALVES
É o nome do compositor que lan-

çou Germano Mathias com os sam-bas "Minha pretinha" e "A situaçãodo escurinho". Agora Jair espera doisnovos sucessos com a gravação dofox "Beijei e gostei", pela dupla Pai-meira e Biá, e também o lançam en-to do bolero "última Palavra", gra-vado por Neuza Toledo. As duasgravações são RCA Victor e Jairteve como parceira a compositoraNenaica Fleming.

• MALUCO
POR MULHER

t o nome do mais recente filmenacional de Zé Trindade. Nele to-ma parte, fazendo sua estréia nocinema nacional, a cantora LanaBittencourt, cantando sua criaçãoem disco Colúmbia, o baião interna-cional de Humberto Teixeira e Ca-nbe da Rocha, "Zézé", que foi umae seus grandes êxitos na recenteexcursão à Argentina.

: ."y.'y :.,•' ¦/¦' 'Í'/i/

MARIUZA
Ela usava o nome de Marilena,

mas resolveu mudar para Mariuza,
para evitar confusões. Agora» ela
gravou na Todamérica o seu pri-?
meiro disco sozinha, pois anterior-
mente gravara em dupla com Ciro
Monteiro, "Tem que rebolar". No
seu novo disco, Mariuza gravou
os sambas "Vamos com calma" e
"Segura o Brito".

BANDEIRA
NO "LP"

O cantor e compositor Luis.Bradei*
ra gravou na Sinter um "LP". de, 12;
polegadas, no qual, acompanhado pela
orquestra de, Moacir Silva, canta,
sambas bem movimentados e que tem
por titulo, "Luis Bandeira cantando
no Meia Noite do Copacabana Pa-
lace". Explica-se que Luís é exclu-
sivo daquela boate granfina.

L0 —

2.° —

3.° —

4.° —
5.° —

SONHANDO CONTIGO — Anísio
Silva (Odeon)
SONANDO CONTIGO — Bienvenido
Granda (Seeco)
CHOVE LA FORA — Ribamar (Co-
lúmbia) e Tito Madi (Continental)
BANANA BOAT SONG — Harry Belafonte (Victor)
MELODIA DO CÉU — Caubi Peixoto (Victor).

H3

fffltLO
4.°
5.°

1.° — MENTE — Êlen de Lima (Colúmbia)
5>.o ___. SOUVENIR DE ITALIE — Osni Silva

(Odeon)
3.o ___. CHOVE LA FORA — Agostinho dos

Santos (Polydor).
SONHANDO CONTIGO — José Lopes (Mocambo)
SOBRE AS ONDAS — Altamiro Carrilho (Copacabana)
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Parece que foi ontem, mas lá
faz um ano que Iara Sales viaja
para Sio Paulo todos os domingos.
Apanha um avião no domino» cedo
em Santos Dumont, para logoro
começo da noite, à partir das «MO
horas, apresentar diante das cáme-
raa da TV-Paulista, Canal 5, • dos
microfones da .Rádio Nacional da
São Paulo o "Grande Espetáculo-.
Iara Sales lá está com toda a sua
simpatia, todo o seu desembaraço,
conduzindo o programa.

Justamente na semana em que
estava comemorando seu primeiro
ano de atividades em Sio Paulo,
Iara Sales recebeu, um presente:
mais um programa para animar.
Mais um programa representa para
Iara Sales prova maior de que é
uma vencedora no rádio e na tele-
visão de Sio Paulo. Do que está
plenamente aprovada como anima-
dora de programas, pelos ouvintes
e telespectadores paulistas.

Iara Sales está agora viajando
para Sio Paulo duas vezes por se*
mana. Vai para lá às quartas-feiras
também, dia em que é apresentado
o seu novo programa, o "Boliche
RoyaT. A partir das nove horas da
noite, lá está no palco-auditório da
Rádio Nacional de Sio Paulo às
voltas com bolas e garrafas da ma-
deira, milhares e milhares de car-
tas participantes do programa e
centenas de prêmios, t Iara Sales
vai se desincunUdndo de sua m1its>- mm^ -w •^m-^rmw^^^r^^^^^^m^w^im^M9Mmmmm WW awa^ajrã mmmmm^mwmwmW
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tio comunicauva- d*ynte das Hímitras
da TV-Paulista, Canal 5, am cada
audicio do "Bottche Roval".

Os telespectadores o ouvintes pau-
listas nio dizem nada, naaa todos
eles que conhecem bem Iara Sete e
sua vida artística, ***4*l,> anttfttftt
para tê-la no planalto também
intérprete. Nio dizem nada
sabem que, mala dia, mene
•^'•^'¦?¦^^^¦¦'a ^D^Q10^Mm*mBr^^ ^^^ttt_^^^^BJP 9b^^^ ^^B^^^*rrP^B^ W

Iara estava animando um r^^f^-nn
só e agora está aparecendo am dois.
Logo, não é de todo impossível queela venha a interpretar novelaa na
Rádio Nacional, aparecer nas pe-
çaeiapresentadas pelo Canal 5. A
easa divida para com o povo de
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O "Foco Invisível" é uma perigoso
fermentação na junção dos dentes, fora do
alcance de sua escova e de seus olhos I
Combata esta ameaça à saúde de seus
dentes com o espuma de ação
expansiva do Creme Dental Gessyl
Uma espuma penetrante que
limpa a junção dos dentes, neutratizando
o excesso de acidez e removendo
milhões de bactérias!
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NA EUROPA
ir OHde Abreu o Vicente Ce-

lestino, que ee encontram viajando
pela Europa, contam, aos nossos lei-
tores, o que estão vende, bem como
as novidades que correm por lá.

Nesta primeira correapondêncla que
publicamos, vai uma rápida visão de
Portugal e Espanha. B nossos leitores
podem aproveitar e (em imaginaçio)
acompanhar o querido casal nesaa
viagem ao velho mundo. Vejamos o
que nos conta Qilda Abreu:

"Queridos amigos: Estou escreven-
do dos lugares aonde cheguei. Em Por-
tugal, eu e Vicente, vimos coisas In-
teressantes: O Castelo de Cintra é
qualquer coisa de interessante. Pomoa
a vários mosteiros, mas os de "Bata-
lha" e "Alcobaça" sáo de fechar o
comércio No da "Batalha", estio os
túmulos de D Inês de Castro e' D
Pedro (o cruel). Os túmulos sáo ver-
dadelras Jóias de entalha mento, mas
foram roubados pelos franceses. Na
ocasião do saque, lies se apoderaram
de uma gargantllha de ouro que en-
tão havia no pescoço de D. Inèe de
Castro. /Zyyx/yX:

ér Em Alcobaça, no mosteiro, os
frades desviaram o curso do rio o
fizeram-no passar pela cozinha para
lavar roupa e pescar. Também estl-
vemos no célebre bairro de "Alfama".
Portugal pequeno, onde uma pessoa

.de braços abertos encoeta aa mãos *
nos dois lados dá rua. Vimos numa
tasca. "A Severa", as cantadeiras de
fados, cantando. Numa excursão lon-
ga vimos uma pequena praça de tou-
roo, celebra, chamada "O colete en-
cantado", onde, dizem, nasceu o fido.

Depois de uma breve viagem de
trem, chegamos á Espanha. A! fomos
ao Palácio Real e então... "Cessa
tudo enquanto a antiga Musa canta".
á deslumbrante o lugar e de bom
gosto: havia um salão com paredes
enfeitadas, tetos, vasos e flores em
porcelana colorida em alto relevo.
Lustres? O mala leve pesa SOO quilos 1
O salão de banquetes, com suas três
vastas salas é o sonho das mil e uma
noites. Os "gobellns" tapam paredes
de 10 metros de altura por 18 a BO
de comprimentoI

No museu do Prado, vimos Van
Dyck, Tiziano, Velaequez, Yoyo. Gra-
go, Rubens e tantos outros pintores
famosos.

• A Espanha á noite é muito ale-
gre. O povo dorme tarde e é muito
comum Jantar-se às 10 da noite.
Daqui, pretendemos ir à El Escurrier
visitar palácios e mosteiros e depois
Toledo, que dizem serem outras tanta»
maravilhas.

* Aqui nos despedimos saudosos,
deixando um grande abraço para os
nossos amigos do Brasil".
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FALANDO DE VIAGENS

— Alô, queridas /ons/ "Estamos de novo juntas através estas páginas
íão queridas do meu Diário, para uma conversa de coração a coração.
Hoje, inicialmente, quero lhes /alar sobre às razões por que não tenho
tiajado como antes e ao mesmo tempo dar uma desculpa às fans do inte-

rior que perguntam, por carta, porque nâo tenho excursionado.
A Müoca de vocês bem que gostaria de estar mais tempo percorrendo

os recantos pitorescos e as lindas cidades do nosso Brasil. Não que para
isso me tenha faltado desejo e oportunidade; pelo contrário! Mas a verdade
é que o "meu querido Artur Emílio já está crescidinho e cada dia que vai
passando êle sente mais a necessidade de ter sua mâezinha ao lado. Muita
gente pode julgar ao contrário. Mas não, agora é que êle mais precisa de
mim. Muito embora eu tenha dentro de minha casa pessoas amigas, quase
irmãs, que não medem sacrifícios contribuindo para eu ser sempre de
minhas fans, não quero dizer com isso que vou esquecer o meu adorado
filho, não é verdade? Preciso ficar ao lado dele. E para lhes explicar
melhor essas razões, vou lhes contar uma porção de coisas e sei que no
final minhas fans compreenderão que muito embora a Müoca não esteja
viajando tanto quanto antes, ela é cada vez mais de suas queridas fans.

COISAS DO ARTUR EMÍLIO

— Como toda criança sadia, o
Artur Emílio — graças a Deus —
está sempre disposto à brincadeiras,
aos folguedos próprios da sua ida-
de. Minhas fans devem saber que.
eu moro em apartamento, o que
vale dizer uma casa sem quintal,
situada à 4 metros da rua. Êle pre-
cisa de sol, ar livre e outras coisas.
Pois bem, eu não posso estar com
êie passeando pelos jardins e sem-
pre quem o acompanha é a Tereza
ou a mamãe Edite. Nos parques.
nas praias, quando êle se encontra
com os outros meninos há sempre
aquela conversa de garoto, uns
perguntando quem é a sua mãezi-
nha. "É aquela ali?" — Não! Aque-

TRAVESSURAS

Ia é a vovó (ou a titia). E por aí
Mvai.

, ¦ :.y .-:¦'- 
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Alguns, mesmo, na inocência, per-
guntam: "Você não tem mãe?'* Ora,
vocês imaginem o que possa ser
isso para uma criança... E o mais
triste ainda é quando êle chega em
casa e me conta. Eu fico como co-
ração em pedaços. Portanto, agora
resolvi que de vez em quando vou
sair com êle. Passear ao lado de
seus amiguinhos, contar histórias
para eles, enfim fazer uma porção
de coisas que as mães têm que fa-
zer. Não é justo? Pois aí está uma
das razões porque a Miloca se tem
mantido mais tempo no Rio.

Outra coisa importante, e que tenho observado, é a maneira mais
viva, mais desembaraçada com que êle se movimenta, ludibriando muitas
vezes a nossa vigilância. Em dados momentos, a gente pensa que êle está
ao nosso lado e quando se olha, pronto, cadê o menino?

Ainda um dia desses, jogando bola com uns meninos da vizinhança,
na praça, êle deu um chute na bola e esta foi bater no vidro de um auto-
móvel que estava estacionado ao lado. Fui até lá e chamei a sua atenção.
Scbem o que foi que êle me respondeu? x

— Não é assim que os jogadores fazem, na televisão?
Não tive outra saída senão rir. Vocês estão vendo como já está aquele

Arturzinho que vocês conheceram pequenininho? Qualquer dia já está um
moço. é por essas e outras que a Müoca de vocês não tem podido se
afastar tanto quanto antes. Sei que minhas fans compreendem. Elas sabem
que — Graças a Deus —• cada vez mais estamos unidas pelos laços da
verdadeira amizade: :

Beni, creio que já me alonguei bastante. Por hoje é sô, até pra semá-
na e um grande abraço bem apertado da

de nova vida 1
a seus filhos I
nnm B fl^ ^ , Y ya IcomjODDf l
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Dê força, vigor, anemia e ||
1 rapidez mental a seus filhos com iSI
I T000Y, o amigo e protetor das cri- .xf flj
1 ancas em lodo o mundo, durante f|

I TODDV, 6 o protetor o 1
1 amigo das crianças. .:M
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I também |
I VAMOS 1
CANTAR «. 1
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VAWm

Todos os. meses, nos
jornaleiros, com as
sensações da músico
popular de todo o
mundo. E costa, ape-
nas, 5 cruzeiros 1

VAMOS RIR
Uma revista mensal, que
ajuda a manter o bom nu-
mor constante com as me-

lhores piadas. Preço: 5
cruzeiros, somente I
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V jornaleiro olhou-o surpreso:
Na rádio, naturalmente. O se-

nhor não é daqui?
João Acácio percebeu que tudo

era mais fácil do que imaginara.
Mas antes que respondesse, já o
jornaleiro completava:

Qualquer chofer de táxi sabe
onde é. E está na hora do pro-
grama dele... Não perca tempo.,.

Recomendação inútil. João Acácio
já estava longe, nem sequer agra-
dccera a informação. Seu destino
era a Rádio. Tinha que encontrar
Cláudio. E estava certo e seguro
de que o encontraria.

^^ntes que Norka Smith respon-
desse, já Maria Leia se entusias-
mava:

Norka Smith... Conheço,
sim... Acompanhei as "Pupilas do
Senhor Reitor". Foi formidável.
Quando eu soube que no último
capítulo você casou, de| verdade,
no palco do Teatro Carlos Gomes,
com o Paulo Renato, palavra de
honra que eu chorei... Prazer cm
conhecê-la, Norka. Sou sua fan há
tanto tempo...

Norka não sabia o que dizer.
Agradeceu as palavras, mas, o que
queria dela? Júlio Louzada expli-
cou em palavras simples:*Esta moça veio lá dé Santa
Bárbara tentar a sorte no Rio, ten-
tar a sorte no rádio. Mas parece
que se desiludiu e agora quer vol-
tar. No entanto, está sem dinheiro
e não tem onde ficar. Você não po-dia dar um jeito?

A resposta veio pronta:Eu tenho uma tia que tem uma
pensão em Laranjeiras. Se você
quiser; pode ir pra lá, eu me en-
tendo com ela. Mas como é quevocê vai voltar, se não tem dinheiro?
Tem passagem de volta?

Maria Leia, sem jeito, baixou os
olhos e balbuciou vagamente: *

Não, não tenho... Foi uma
coisa horrível... Se você soubesse...

Mas Norka Smith parece que já•contava com a resposta, porque foi
dizendo:

Não se incomode com isso.
Venha. Eu levo você à casa da mi-
nha tia. E quanto à passagem, nós
damos um jeito. Venha comigo.

Júlio Louzada estendeu-lhe a mão:
Adeus... ou até breve, quem

sabe? Não tome nenhuma atitude
precipitada nem endosse o meu
ponto de vista sem meditar bastan-
te. Não se esqueça que você esta
numa,encruzilhada e o caminho que
escolher poderá marcar toda a sua
vida. Adeus?

Maria Leia apertou-lhe a máo.
Êle insistia:

Adeus?
Não, adeus era palavra definiti-

va. Para que dizê-la agora, para
que? Maria Leia, no fundo do cora-,
ção, ainda guardava uma esperança:

Adeus, não. Até breve. De
qualquer modo, ainda nos vere-
mos...

E se afastou, já de braço dado
com Norka Smith. E enquanto se
afastava, Júlio Louzada sorria, na
certeza de que ela não se decidira
ainda. E pensava: "Maria Leia...
Maria Leia... vou guardar este
nome »••

n
V^láudio estava decidido a não apa-
recer na rádio, pelo menos durante
alguns dias, o bastante para que a
fúria de João Acácio desapareces-
se. Por isso, foi para casa, dispôs-
to a telefonar de lá, a arranjar uma
desculpa qualquer. Mas foi infeliz.
Ao chegar, recebeu de sua esposa
um recado: da rádio tinham telefo-
nado, coisa urgente. Um patrocina-
dor cancelara sua publicidade,
assunto que êle tinha que resolver
logo. Durante alguns instantes
Cláudio vacilou, sem saber se ia
ou não ia. Afinal, pensou que o Rio
era uma cidade civilizada, que nada
de ruim lhe aconteceria, e que o
tal de João Acácio não poderia fa-
zer nada sem provas. Confiava no
silêncio de Maria Leia. Ou confia-
va no medo de escândalo que aquele
rapaz, recém-chegado do inte-
rior, por certo teria. E então, de-
cidido, pegou seu carro e foi para

a emissora. Mas, por via das dú-
vidas, não se esqueceu de botar no'bolso um revólver. Um revólver
carregado.

T?
üdiza daria tudo para encontrar
Maria Leia. Odiava-a e no entanto
a temia. Mas, de qualquer modo.
bom seria conversar com ela. Saber
exatamente o que ela pretndia. Sa-
ber o que diria ao noivo. Saber se
já se tinham eneontrado, se ela já*
contara tudo. Maria Leia nfio vol*
tara. Esperar por ela, seria inútil.
E'se tivesse voltado para Santa Bár-
bara? Aí as coisas se complicariam/
porque Tio Adriano tomaria uma
providência qualquer, Tia Margari-
da faria qualquer coisa contra ela.
Estava num beco sem saída. Tele-
fonar pro Cláudio, não adiantava.
Ou êle não atenderia ou então não
lhe daria a menor importância.
Era um covarde. Sim, ela. o sabia,
mas precisava de companhia, de
alguém que a levasse a boates, fes-
tas, passeios. A solidão numa cida-
de grande era terrível. Não tinha
sorte na vida. Se em vez de Cláu-
dio tivesse arranjado um namora-
do honesto, direito, que sabe?, tal-
vez até já tivesse casado. Não, os
homens não valiam nada. Ninguém
pensava em casar, ninguém. Todos,
eram iguais, pretendiam o mesmo,
usavam as mesmas frases, faziam
as mesmas juras e promessas. E

.depois... ora, depois, que importa-
va? Que se queixasse ao Bispo, Exa-
minando friamente sua atitude,
Eliza até que achava muitas des-
culpas para tudo. Sabia que o seu
primeiro namorado não era livre.
Sabia qüe era casado, mas que im-
portava? Êle não tinha prometido
deixar a esposa? Não dizia que era
infeliz com ela, que se casaria no
Uruguai? E era tão bonito, tão ale-
gre, dizia tantas coisas engraçadas.
Na casa de Tio Adriano vivia como
uma enjeitada. Não que a tratassem
mal, porém o melhor era sempre
para Maria Leia. Com isso ela não se
conformava. É verdade que a outra
era filha e ela era apenas sobrinha,
mas a vida fora ingrata. Por que
os papéis não tinham sido trocados
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no livro do destina? Por que a fi-
lha não seria ela,' e Maria Leia a
sobrinha? Que importava que o na-
morado fosse casado? Tantos se
dcsquitam hoje em dia; não séria
novidade nenhuma. E, além disso,
casariam no Uruguai, êle prome-
terá.

Fromessa, apenas. Tão logo se
fartou dela, sumiu. Nunca mais
voltou à Santa Bárbara. Soube de-
pois que um filho lhe nascera, após
dez anos de casamento, e êle então
renovara a lua de mel com a es-
posa. E ela ficara para trás, esque-
cida talvez numa lembrança anti-
ga, coisa que êle contava aos ami-
gos. como uma aventura engraça-
da, como um passatempo divertido,
nada mais. Era terrível. Só então
Santa Bárbara cresceu aos seus
olhos. Não tinha feito muito em-
penho pra esconder o namoro. Em*
verdade muitos sabiam disso, pas-
seava com êle abertamente. De bra-
ijn dado com êle tinha coragem
para enfrentar este mundo e o
outro. Mas depois que êle se fora
para nunca mais voltar, Santa Bár-
bara em pêsò se voltou contra ela.
Santa Bárbara engolira sem pro-
testo o seu namoro escandaloso,
porque não podia dizer nada, não
sabia de nada. Mas depois que tudo
se soube, êle já estava longe, ela
ficara só e de repente se via dian-
te de um tribunal. TÓda a cidade*
se achava no direito de julgá-la —
e nineuém a defendia*

Estava só. Só ante cochichos na
rua, na praça, ho cinema. Só, ante
ironias veladas ou não, pilhérias,ditos chistosos. Só, ante o olhar de
censura das matronas, que não dei-
xavam as filhas conversar com ela.
Só, diante da cidade Inteira — e
acusada, sem defensor. Se Tio
Adriano dissesse uma palavra só,seria capaz de cair-lhe aos pés, de
pedir perdão, de confessar seu erro.E êle compreenderia. Êle perdoaria,ou não, mas. não ela se sentiria tãosó, tão desprotegida. Nunca soubesa Tio Adriano silenciou porquenão quis defendê-la ou porque nãochegou a saber do que toda a ei-dade comentava.Pode ser que deletenham escondido tudo, pode serque, envergonhado, êle não tenha ti-do coragem de recriminar seu ges-to, sua falta, seu erro, reconhecendo
que em parte culpa lhe cabia, por-que a abandonara^ porque seus cui-dados maiores iam para Maria Leia,só para Maria Leia. E Ellza voltavaao ponto dè partida. No pulso, asmarcas dos dedos de João Acáclo.
in o coração, o sentimento de queaquilo não acabaria bem. E ela te-ria que f,azer alguma coisa — e de-
pressa, para evitar que tudo se com-
Plicasse mais ainda. Mas ondeachar Maria Leia, onde? Quis voltarPara casa, mas João Acácio pode-na estar lá. E sem rumo e semdestino, Eliza se viu, de repente,

na Praça Mauá. Dia de "Programa
Manoel Barcelos". Não custava
nada matar o tempo. Era conheci-
da na rádio, não precisava mais
comprar Ingresso. Entrou na fila
do elevador — e se dispôs a subir.
xr-Uorka Smith fora de uma genti-leza enorme. Apresentara-a a mui-
ta gente. Quase todas de nome co-
nhecido. Gostou de saber que Amé-
lia Simone era exatamente como
imaginara. Conheceu Nahcy Wan-
derley e também Orlando Drumond.
Olavo de Barros se interessou por
ela, quis detalhes de Santa Barba-
ra, quis saber dos seus planos. Que
planos? Não os tinha, não sabia
o que fazer. Acompanhou um capi-
tulo dentro do estúdio — e se de-
cepcionou, em parte. Rádio-teatro
era o reino do "faz-de»conta". Até
o beijo era.dado, não pelos Intér-
pretes, mas pelo contra-regra, nas
costas da sua mão, juntlnho do mi-
crofone. E o carro não existia, e a
floresta cabia todlnha num disco de
sonoplastia, e o ambiente vivia na
imaginação dos ouvintes, não na-

quele Instante, com a emissora no
ar e os intérpretes calmamente es-
perando a vez de dizerem suas falas.
No estúdio, todo o encanto se des-
fazia. Mas ainda assim, lá fora ai-
guns fans esperavam, tinham livros
de autógrafos, presentes. Tudo aqui-
lo deveria ser bom, multo bom,
tudo aquilo era, de fato, o que ela
sonhara. BJ no entanto, abrira mão
de tudo para voltar pra Santa Bár-
bara, pra junto de João Acáclo, pra
junto dos pais, prós passeios na
praça, aos domingos, pra sessão
única no Pallas— oh, tudo isso era
enervante e terrivel. "Adeus?", In-
dagara Júlio Louzada."Não, até bre-
ve", respondera. Mas, se voltasse
para casa, de Santa Bárbara nunca
mais sairia. Disso tinha a certeza.
E se ficasse? E se em vez de voltar,
tentasse de novo, Insistisse mais uma
vez, apesar de Cláudio, apesar de
Ellza, apesar da polícia, apesar de
tudo? Por que não tentar, por que?

Continua na
próxima edição
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Tratamento sem
operarão t sem injeções
Após longos estudos foi des-
coberto um ótimo remédio
para tratamento das vartzes (nas per»
nas). Use na dose de 3 colheres (das de
cha) ao dia em água açucarada e fric-
cione a pomada no locai. As pernas read-
quirem sed estado normal e a beleza cs-
tética. USE DURANTE 3 MESES. Para
hemorroidas tmanvlos externos e inter-
nos) inclusive os que sangram usa-se a
pomada no local e torna-se juntamente
o liquido. Com este trata-
mento em pouco tempo pode-
rio ser debelados tais males.

MAS MUAMCIAS f DftOGAff.AS

HEMO VIRTUS rü
POMADA _^-sarsW""^

LIMPEZA DA PELE EM CASA
Agora em sua casa

num minuto openoi,
antes de deitar-se -

faça a mais completa
i limpeza de pele com

CRAVOSAN!
Penetrando profun-

damente nos poros •
Cravo ian dissolve as
Impurezas e manchas

da pele; remove pó. gorduras, e di-
mina rugas, cravos, sardas e esplnhgs.
Cre.v_.eon - limpa - suaviza e amacla.

CRAVOS A
remove o moqwilogem

formulo criglnol do Instituto de beleza
"Guillon" de Pari».

NAS FARMÁCIAS i HRiUMARIAS
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RADIO GAÚCHO DEMÓSTENES
GONZALEZ

.¦ 
¦ •

ir A Rádio Gaúcha, agora sob a
direção de Maurício Sobrinho, Ar-
naldo Balvê e Nestor Rizzo, está pas-
sando por grandes modificações. Pin-
tura nova, nova programação e mui-
tas novidades anunciadas para breve.

ir A Rádio Caxias do Sul come-
morou com uma grande festa a inau-
guração dos seus 5 KW. Leny Ever-
song abrilhantou as festividades.

* Antônio Zambardino, diretor da
Azaso Publicidade, de São Paulo, es-
teve em Porto Alegre assistindo a es-
tréia de "O Céu é o Limite", na Far-
roupilha. A referida audição é pro-
duzida por Ruy Rezende e tem Ary
Rego como "mestre de cerimônias".
Marisa Fernanda faz as mensagens
comerciaia. O programa é transmitido
aos domingos, às 22,05.

ir "Sexta-feira, 13** é o título do
programa de casos inverossímeis, que
a Guaíba está transmitindo todas as
Gas. feiras, às 22,05.

ir Dimas Costa, produtor e anima-
dor que atuava na Farroupilha, assi-
nou contrato com a Gaúcha.

* Marisel Mayer apresenta diária-
mente na Itaí o programa "Da Mu-
lher para a Mulher".

ir A Guaíba transmite todos oa
domingos, às 11 horas, "Você*é o Sa-
bichão", programa animado por Men-
des Ribeiro.

ir Os alunos do Instituto Nacional

de Música, sob os auspícios do Grô-
mio "Tasso Correia", realizaram
uma série de recitais na Difusora.

¦

ir Todas as 2as. e 5as. feiras, às
22,05, a Rádio Guaíba transmite "Dou-
tor, fala alguma coisa", produção de
Sérgio Jockmann.

ir "Do Zero ao Infinito", progra-
ma de perguntas e respostas, produ-
zido por Sangirardi Júnior, é irradia-
do pela Farroupilha às 5as. feiras
(22,35), com J. Silvestre e Ilka
Soares.

* Leila Maria, rádio-atriz e come-
diante, trocou a Farroupilha pela
Gaúcha.

•A- José D'Elia e Enio Rockembach
animam todas as 2as. feiras, às 20,30,
a audição volante "Uma Boate em Seu
Bar" (Farroupilha).

ir "Alegria dos Bairros", programa
de João Oliveira, é transmitido pela
Rádio Canoas, aos domingos, das 10
às 12.

ir Cândida Rosa canta às 4as. fei-
ras na Farroupilha. Horário: 22,05.

ir Aurélio Reis apresenta diária-
mente na Z Y U 58, o programa es-
portivo "Futebol à moda da casa".

•A* A Rádio Gaúcha está irradiando
todas as manhãs movimentada pro-
gramaoão campeira, com Nhá Tuca,
Irmãs Campeirinhas e a dupla "Os-
valdinho-Zé Bernardès".

Roque Viana, Louis
Germon, René Martins,
Francisco Rodrigues (o
Chiquinho, irmão do
Lupi), Onofre Pontes e
Zeno Ribeiro, são fre-
qüentadores assíduos
do Bar Tuim. Podem
ser encontrados lá . tô-
das as tardinhas. Con-
versam muito sobre
futebol, política e his-
tórias de valentia. Fa-
Iam de tudo, menos
em rádio. E isso o
Renê explica assim:"O Tuim é a nossa
25* hora. Temos 24
horas diárias de rádio,
música, compassos, ta-
belas e diz-que-diz-
quês. A nossa 25.a gas-tamos com liberdade".

Zenit Amaral, rádio-
atriz da Guaíba, "tor-
ce" pelo Grêmio, é fan
de Sílvio Caldas e Sa-
limen Júnior. Casada
com Túlio Amaral, iá
atuou em Rio Grande
e São Leopoldo. O ca-
sal possui dois filhos.
Zenit não gosta de"jingles" e nem de in-
terpretar ingênuas.

E por falar em ujin-
Çl€". A Farroupilha
irradia diariamente um
famoso "jingle" da
nossa RR, com Carlos
Galhardo e Ângela Ma-
ria. É gostoso de ver-
dade. De vez em
quando encontramos
uma pessoa assobiando
a 7mí$ica. E Waldir dn

CONTANDO HISTÓRIAS

Carmo e Maria Helena
Andrade, fazem-no di-
reitinho, tal qual Ga-
lhardo e Ângela.

Arão Riff, da Fábri-
ca de Discos Rosem-
blit (Mocambo), disse:"No dia da inauguração
da sucursal aqui do
Rio Grande, contrata-
mos Maria Helena An-
drade e o Conjunto
Melódico de Primo para
fazerem duas grava-
ções em nossa fábri-
ca. O tempo passou e
até agora não realiza-
mos as ditas gravações.
Mas isso não é motivo
para desespero e eu
vou explicar porque:
Primeiro esperamos o
término do concurso
que elegeu Maria He-
lena Rainha do Rádio
Gaúcho. Isso feito,
pensamos em lançar a
jovem vocalista em
mais um disco, ao lado
de um grande cartaz.
Aí convidamos Lupicí-
nio Rodrigues para fa-
zer as músicas e orien-
tar Maria Helena na
gravação. Isso está sen-
do realizado. E com
referência ao Conjunto
Melódico de Primo, es-
tamos estudando a pos-
sibilidade de eles (os
rapazes do conjuntoj

irem a Recife, a fim de
fazer dois "long-
plays", em vez de um
simples 78 rpm. Como
se vê, a demora é de-
corrente apenas do de-
sejo de melhor apro-
veitar os artistas, em
proveito da fábrica e
dos mesmos. Isso é
tudo".

Ary Rego, produtor
e animador da Farrou-
püha, perguntado sô-
bre que disco, que li-
vro e que pessoa leva-
ria para uma ilha de-
serta, respondeu: "Lc-
varia a Bíblia, uma
gravação de "Clair de
Lune" e a minha fa-
mília, que sendo com-
posta de seis membros,
representa para mim
apenas uma pessoa dis-
tinta".

Waldemar Costa,
agora dirigindo o Pa-
lace Hotel de Pelotas,
pretendia inaugurar
vm Agosto um bar
granfiníssimo no alu-
dido hotel. Cândida
Rosa foi convidada
para o espetáculo inau-
gural e tudo indica que
o bar do Palace apre-
sentará semanalmente
um grande cartaz do
rádio.
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HENRIQUE CAMPOS

LUTA INTENSA DOS
ARTISTAS DE CIRCOS

NESTA PRIMEIRA SEMANA ficou comprovado o sucesso diante do público
aue vai ao Serrador de "A Valsa de Aniversário". Peça feita apenas para
divertir, mas que contém uma história bem armada e cheia de situações en-
nraçadissimas. Teatro cem por cento, feito por quem entende do ofício. Todo
elenco trabalha admirável mente.

O CRITICO RENÉ SAUREL, numa apreciação publicada na revista "Les
Lettres Françaises", pouco depois da estréia em Paris de "Adoráble Julie",
escreveu: "A comédia de Sauvajon já não é uma adaptação da peça de Guy
Bolton. É uma outra peça, escrita em função do público parisiense, que gosta
de rir com um dos olhos e chorar com o outro". Esta é a peça que o TBC
apresenta com sucesso no Rio, no Teatro da Maison de France.

O CIRCO GARCIA, que estreou no Palácio, de Alumínio (avenida Presi-
dente Vargas, próximo à Central) apresenta o mais completo programa que um
circo já trouxe ao Rio. Assim, além dos números tradicionais de trapezio,
arame, percha, etc. o Circo Garcia traz atrações internacionais e uma maravi-
ihosa coleção de feras.

A VITÓRIA DE
UMA PEÇA

"A Compadecida", de Ariano
Suassuna, teve uma carreira
curiosa. Lançada no Festival do
Autor Nacional, pela Fundação
Brasileira de Teatro, conquistou
o primeiro lugar entre dezenas
de originais. Foi encenada a se-
guir em São Paulo; pelo Teatro
Paulista de Comédia, e com este
grupo profissional peregrinou
por três teatros: Maria Delia
Costa. Natal e Teatro de Alu-
mínio. Deste último, veio para
o Rio, para o Teatro Jardel. No
elenco de gente jovem, dos ele-
mentos já são conhecidos do pú-
blico carioca: Consuelo Leandro
e Agildo Ribeiro, que fizeram
auspciosamente sua estréia no
teatro declamado.
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MARIA APARECIDA, QUE BRI-
LHOU NO TEATRO DE REVISTA E
NA TELEVISÃO, PRETENDE FA-
ZER COMÉDIA. CONFESSA QUE
ADORA O TEATRO DECLAMADO.RODOLFO E

LOURDES BATEM RECORDES
PAULO SALGADO, Jornalista dos

mais prestigiados, 6 o novo critico
teatral da "Tribuna da Imprensa".
Profundo conhecedor das coisas do
teatro o. novo crítico muito irá traba-
lhar pela arte cênica do Brasil.

LUÍS AL1PIO DE BARROS. o Co-
mendador, a quem o teatro tanto deve,
é secretário de redação da "última
Hora". Perfeito cozinheiro de jornal,
além. de destacado intelectual, vai
Luís Ali pio cumprindo satisfatória-
mente a sua nova missão.

UM PARQUE para estacionamento
de automóveis acaba de surgir ao lado
das bilheiteriüs do Teatro Recreio.
Isso prova o interesse do produtor
Walter Pinto pelos espectadores que
vão ao Teatro Recreio.

ANTÔNIO ROQUE, empresário do
Norte, veio ao Rio contratar os cô-
micos Preá, Tiririca e Evilázio Mar-

MAIS UM TEATRO QUE ACABA
Novo golpe de mor-te vem de ser desferi-do no teatro nacional.íoi vendido, a um sr.de nome R. Monteiro,o Teatro Santana, umadas melhores casas deespetáculos de SãoPaulo, que irá desapa-recer para que surjaem seu lugar um ar-ranha-céu e... sem tea-tro.
Não há muito foi-seo Odeon e agora vai o

Santana, isto no mo-
mento em que não há
casas de . espetáculos
neste Brasü imenso.

Segundo estamos in-
formados, os herdeiros
do saudoso Conde Pen-
teado venderam a casa
dè diversões da Rua 24
de maio, sob a alega-
ção de que dava ela
grandes prejuízos, mas
os empresários que por
lá passaram afirmam

não ser verídica tal ale-
gação, pois que as per-
centagens ali cobradas
sempre proporcionaram
polpudas somas aos
proprietários do refe-
rido imóvel.

A demolição do San-
tana dificultará as Com-
panhias do Rio, que vão
até São Paulo, pois
era êle o teatro mais
indicado para os gran-
des espetáculos aqui
realizados.

çal para a Festa de Nazareth, no
Pará. Outros artistas acompanharão
o empresário nortista.

ESTA CONFIRMADA a notícia da
sociedade dos empresários . teatrais
Dante Viggiani e Bregman, este últi-
mo ex-sócio de Bernardo Wull.

RODOLFO MAYER, André Villon ev
Lourdes Mayer estão batendo todos os
recordes de bilheterias do Teatro do
Leme com a reapresentação da deli-
ciosa comédia "Obrigada, pelo Amor
de Vocês", de Edgar Neville, tradu-
zida pelo nosso confrade Bricio de
Abreu, critico do "Diário da Noite".

JÚLIO MONTEIRO GOMES está
até agora tentando convencer a atriz
íris Del mar \ cumprir o contrato
que com êle assinou para trabalhar
no Teatro Zaquia Jorge. Júlio garan-
tiu à REVISTA DO RADIO que se
íris não fôr irá agir Judicialmente e
ela sabe porque.

JOSÉ VASCONCELOS comprou, em
São Paulo, um apartamento no edi-
fício do Teatro Natal, onde esteve
atuando com sucesso.

O "HOLLIDAY ON ICE 1957", que
esteve aqui no Maracanãzinho, está
agora no ginásio Ibirapuera, em São
Pauio, com Erika Kroft à frente do
elenco.

SANDRA SANDRÉ, que começou a
aparecer no elenco de Renata Fronzi-
César Ladeira, é hoje um dos magní-
ficos elementos da organização Wal-
ter Pinto.

MÁRIO BRASINI c o diretor-en-
saiador da Companhia Oscarito, que
está ocupando o Teatro Rival com a
comédia "Zero à Esquerda", de Josc
Wanderley e Mário Lago.
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Nuances dramáticas, que
cintilam tentadoramente!
Cores que completam o
seu tipo de beleza, sua
tualete, todas criadas e
aperfeiçoadas por
Peggy Sage.

Use Esmalte Peggy Sage
de brilho permanente —

para unhas fulgurantes
como jóias. E, para lábios
macios, suaves, fascinantes
— o harmonizante Baton
Peggy Sagel

Nos mais finos ambientes...
as mais lindas mulheres do
mundo exibem sua beleza
com as cores Peggy Sage.

..a última palavra em bom-gôsto

RAMO DA
BAHIA xx

:i'XX vxvx

MACHADO GOMES

?

Acontecimento de relevo no rádio
baiano foi o lançamento do programa"O Céu é o limite", pola Rádio 8o-
ciedade. O "mestra de cerimônias"
Gaatáo do Rego Monteiro to conduziu
com agrado e oa candidatos tiveram
belíssima atuaçáo, conseguindo oa
aplausos da assistência. "O Céu é o
limite" é apresentado todas as 2as.
feiras, sntre 2040 e 21 horas.

O dr. Adroaldo Peixoto continua
apresentando pela A-4, no horário das
22,15, todas as 2as. feiras — "End-
clopédia Cientifica", programa educa-
tivo e que reúne apreciável número
de ouvintes.

Aim ir Mesquita vem revelando
suas qualidades de bom rádio-repérter
em noticiários rápidos e com noticias
de interesse geral.

Paulo Nacife estuda no momento
vantajosa proposta dos Associados.
Caso o radialista mineiro aceite re-
ceberá os maiores vencimentos do
rádio nordestino.

José Athayde, Harold Pessoa e An-
tônio Sampaio sáo oa principais ele-
mentos da equipe esportiva da emls-
sora da Rua Carlos Gomes.
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"O Club dos Vigaristas" é um dos
mais apreciados programas da Rádio
Sociedade. Produção de Narciso Nery.

Tânia Regina, conduzindo com agra-
do e dedicação as audições de "Para-
da de Sucessos", aos sábados, entro
15 e 16 horas.

Jota Luna ganhando popularidadecom o seu "Vamos acordar", irradia-
do diariamente entre 6 e 7 horas pelaRádio Sociedade.

Hélio Amaral vem cuidando me-
lhor do seu repertório. Bom cantor;

Mirian Silvia que vem granjeandosimpatia e aplausos na Rádio Excel-
sior, apresenta-se também nos prin-cipais programas de auditório da A-4,
sempre com êxito.

Brim Filho, locutor, animador, pro-
dutor e assistente da direção artística
ds A-4, encontra-se recolhido ao "Sa-
natório S. Paulo" para tratamento do
saúde. Em poucos dias o Brim Já
aumentou 12 quilos.

Elias Sobrinho está realizando para
a Cultura uma série de reportagens
políticas, diretamente dos pontos mais
movimentados, de Salvador, com a
intenção de registrar o conceito que o
eleitor faz dos seus candidatos.
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A FOTO DA SEMANA;
Difícil, realmente, reunir num só flagran-
te, quatro estrelas que têm o carinho in-
condicional do público. Por isso, a foto
que aí está é preciosa. Emilinha, Adelaide,
Ângela e Ademilde, exuberantes, mandam
os seus melhores sorrisos para os fans.
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ATAI DE PEREIRA
UM NOVO VALOR

Em boa hora a Rádio Copacabana conquistou oconcurso de Ataíde Pereira — o Rouxinol do Norte.O rapaz é um dos valores que prometem. Dedicado e
cuidadoso, Ataíde Pereira, com o seu programa naRádio Copacabana, aos domingos, das 17,30 às 18 ho-ras, tem merecido o aplauso de todos os sintonizado-res dos 690 quilociclos e dos 4.965 quilociclos, fre
qüências das emissoras de ondas médias ZYP-20 <ondas curtas ZYP-27. O anunciador primoroso nad£fica a dever ao organizador dedicado e estas duas
qualidades se unem perfeitamente ao traço-de-união desua personalidade que é um coração generoso e ami-
go, sempre propugnando por aqueles que desejamum lugar ao sol. Daí a possibilidade de sempre seouvir valores novos, gente que promete, nas audiçõesdo programa apresentado por Ataíde Pereira na RádioCopacabana.

Por isso mesmo, é bom lembrar o dia e o horáriodo programa em apreço, na Rádio Copacabana: do-mingo, das 17,30 às 18 horas.
Ao ouvir este programa lembre-se que êle é orga-nizado e orientado pelo Rouxinol do Norte — AtaídePereira, cuja fotografia estampamos acima. (•••)

RÁDIO DE PERNAMBUCO
—4

maestío Clóvis 'pereira^0 
InconTRA^SE £^4°

^U^^?%PMÍ5^5? ItSÉP -ST* *
programa "O céu é o limite" j£.^£ÇAO n? Reclfe °
Rádio Tamandaré, tamb?m com ^de^^mhT0 Pela

novela da escritora cubana Maria "ÍUSS 
de° l£8C_SS,'Carmem Do ores fo a escolhida narL \T • , La Cruz.

* PROCLAMADOS NO Teatro C? Tsr,.ncipal papel*
res do Rádio Pernambucano de 1956" JoÃ VhL"1"1?"10-ceu um coquetel aos vencedores Edson ofere-
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+ \qui estou mats uma
vez, queridos fans.
Imaginem que ando tão
ocupada que não me
sobra tempo para mui-
tas coisas. Quando não
são as viagens, são oi
negócios que tenho <k
tratar. De qualquer
jor ma o tempo qt*€
disponho é sempre
pouco para que eu dê
atenção maior aos
meus fans. E eu gos-
taria tanto de fazê-lo!

Há três semanas fi-
quei muito preocupada
com meu papai, que
caiu doente, tendo que
ir com urgência para o
Hospital dos Servido-
res do Estado.

Graças a Deus, tudo
passou, e êle está bem
melhor. Segundo o
médico, o mal de pa-
pai era o coração, com
um principio de ure-
tnia. Cheguei o ficar

doente, também! Mi-
nha pressão baixou lo-
go. Fiquei tão nervo-
sa que não sabia o que
fazer. Tudo isso au-
fnentado ainda de vá-
rios contratos para via-
far, imaginem vocês!
Agora, bem, já estou
mais tranqüila; pode-se
dizer que a morte es-
teve pertinho dele. Fe-
lizmente, o susto pas-
sou.

Agora, mudando de assunto, quero perguntar a vocês que tal a repor-
tagem que fiz ao lado de Cauby Peixoto? Vocês gostaram das fotos? Se
meus fans soubessem como gosto de deixá-los curiosos a propósito de
meu casamento!... Mas não tenham susto. Quando eu me dispuzer a casar
comunicarei a todos Vocês. Não se preocupem. Direi tudo a respeito "dele".

Oôbre televisão tenho muita coisa
para conversar com vocês, mas não o
farei — é lógico — de uma só vez.
Hoje quero explicar o seguinte:
Tenho recebido diversas cartas re*
clamando sobre certos cenários do
meu programa aos domingos na
TV-Tupi. O que tenho a dizer é que
a culpa não me cabe; não sou eu

T?

que faço os cenários. Vai daí...
O programa tem diretor, vocês não
acham? Mas não faz mal, vai me-
lhor ar. Quanto ao que comentam
sobre o meu andar (frente às câ-
meras) e o fazer gestos, é preciso
que compreendam que ali não faço
o que quero. Recebo ordens...

NfilVâw.

"A NOBREZA"
GUARNIÇÔES PARA QUARTOS

ENXOVAIS PARA Io COMUNHÃO
ENXOVAIS PARA BATIZADOS
ROUPA DE CAMA E MESA E

OUTRAS NOVIDAOES

A NOBREZA
95 - URUGUAIANA - 95

afljaiK^

PARU OS CflBEbOS
JUVENTUDE
ALEXANDRE
ÜSI i QAOmUDE

SINGER USADAS i

i Jntre outras boas novidades contarei para vocês a que se prende ao
meu "LP", "Selo de Ouro". Sabem com quem o gravarei? Waldir Cal-
mon! Nesse disco eu interpretarei seis canções, que ainda estou selecio-
nando e que serão entremeadas por outras que o Waldir gravara. Logo
assim que sair a gravação eu avisarei pelo Diário e vocês escreverão para
mim dizendo se gostaram ou não. Combinado?

VENDEMOS

ótimas, recondicionadas, das antigas.

10 anos de garantia
3 GAVETAS:

TT
\3 m dia . desses fui

convidada para ir a um
espetáculo lá em São
Cristóvão, num orfa-
nato. Fiquei muitofriste ao ver aqwelmt
c rianças com Of cobflf
tores todos rasgadi-
nhos. E ao mesmo tem-
po fiquei alegre por-
que lhes proporcionei

algumas horas de sa-
tis facão.

Lá, entre as muitas
crianças, havia u'a me-
nina que cismou que
eu era a sua mamãe.
A todo momento me
chamava de mamãe.
Houve uma hora em
que ela me chamou e
disse:

— Deixa eu dizer um.
segredo no seu ouvido 1

Eu abaixei e então,
cheia de ternura, a me-
nina me deu um beijo.
Fiquei encantada pela
garota!

Por hoje é só, meus
queridos fans e até o
próximo Diário. Com
vocês fica um beijão!

ENTRADA: Cr$ 500,00

MENSALIDADE: Cr$ 300,00

5 GAVETAS:
j ENTRADA: Cr$ 900,00

MENSALIDADE: Cr$ 300,00

$

PAGAMENTO A VISTA
3 gaveta», Cr$ 4.000,00
5 gaveta», Cr$ 5.000,00

Também compramos máquinas USADAS

RUY MAFRA & IRMÃO
RUA ARISTIDES LOBO, 134 — Tel.: 28-7547

Bonde» E*trêla e Santa Alexandrina à porta,
• Estrada Monsenhor Félix, 538-A,

em frente à Estação de Irajá
"CUMPRIMOS O QUE ANUNCIAMOS".

— Vocês já leram a Vida da Emilinha Borba? Eu já li, na "Revista
dos Fans", uma revista gostosa editada pela nossa querida REVISTA
DO RÁDIO.

Gostei muito da vida da minha prezada amiga Emilinha. E por
falar na Emilia, vocês sabem que eu leio todas as semanas o seu Diano?
lüi leio e gosto muito.

NÂO ESQUEÇO ¦ OBL.»

**.ii .p ¦ .in. i p.upi.r. (ii-
LOUCAS CRISTAIS. LUSTKLS
F.hjiu ii '¦¦. »• .iMi^hn finos pain
|)IV«««'i|!r. utih/r <>

iTíjm
¦ ¦-.:* *¦¦¦*¦

J
¦•i

x .'*ví*

'¦k:i"m
m
ifl
M

-.¦¦"li

II

u

I

Em frente o ESTAÇÃO DA PENH
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• É O QUE
VOCÊ QUERIA
AGORA, EM TODAS

AS BANCAS

Éetáffa

PUBLICANDO A VIDA
COMPLETA

DOS GRANDES ARTISTAS!

Uma edição sempre
emocionante, contando

o que você não sabia!

• • o e custa somente
cinco cruzeiros I

VEJA, NO NÚMERO
A VENDA, A VIDA DE

EMILINHA BORBA

SINGER
RECONDICIONADAS

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

¦ . ¦ ^^^_ 3 .1
•V . IV ^n;!' *1

CASA LIBERAL DE
MÁQUINAS

R. Conde' de Bonfim, 277
T. 34-0322. Compramos má-

quinas usadas em seu
domicílio

ir~   __

PELOS DO ROSTO
Extração radical sem marca

DR. PIRES
Rua México, 31 — 15.° andar

Tel.: 22-0425 — Rio oo Janeiro
Grátis: Peça informações

Nome 
Rua 
Cidade  Estado ..
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JANETE JANE, NO ALGARVE, COM UMA SALOIRA. ELA VIAJOU PORTCOO O PORTUGAL, CANTANDO OS NOSSOS RITMOS E FAZENDO SU-^LSSO. GARANTE QUE VOLTARA A TERRA LUSA, MUITO BREVEMENTE
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A ESTRELA, NO JARDIM ZOOLÓGICO DA BÉLGICA, E
EM OUTROS FLAGRANTES, EM PARIS. NA FOTO AO
LADO, JANETE JANE APARECE NUM RECANTO DE
UMA ALDEIA DE PESCADORES PORTUGUESES.
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m anete Jane, com um palminho de rosto en-
J cantador e um jeito todo especial de can-
tar o samba, cruzou Portugal de Norte a Sul, nu-
ma excursão que durou 7 meses. Contratada que
foi pela agência de publicidade "Apa" a vedete
nercorreu inúmeras cidades lusas sendo recebi-
da sempre com o carinho que é dispensado co-
mumente aos artistas brasileiros em Portugal.
Onde quer que ela se encontrasse, era sempre so-
licitada pelos fans a cantar, mesmo na rua e
em todas as vezes que se apresentou em publico
o povo cantou com ela trechos e estnbilhos de
nossas músicas. . ,

Além de Portugal, Janete Jane viajou a va-
rios outros países da Europa, muito embora, ape-
nas como turista. Dentro de mais alguns meses
voltará a Portugal para cumprir contratos que
lá deixou e enquanto isso vai aproveitando para
matar saudades do Brasil e de seus fans.
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B| Esta é Mary, a Grácia de Es-
¦w panha, jovem cantora e bai-
¦I larina espanhola que tem
¦1 atuado no programa "Paihi-
¦I nha", do Canal 3 — S. Paulo.
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Uma dos novidades introduzi-
das por Aurélio Campos nas irra-
diações futebolísticas do Canal 3,
consistiu em ter ao seu lado dois
torcedores dos times litigantes,
conversando com ambos no de-
senrolar da peleja a respeito da
movimentação do jogo. É uma
inovação. Gostaram?

VIAGEM
Hebe Camargo viajou para os Es-tados Unidos, ausentando-se por

rmr^ tempo dos programas daiv-5. Feliz viagem e breve regres-

SÍLVIO NA RECORD
Com um programa especial —

"A TV-7 recebe Sílvio Caldas" —
a Record apresentou uma produ-
ção de Randal Juliano como pre-
estréia da "rentrée" do 'caboeli-
nho querido" no Canal 7.

IN — 56 —
i"

S. PAULO
MARIO JCLIO

MULHERES FAMOSAS

* Novo programa lançou o Cai ai
5, desfilando histórias de mulheres
célebres. Ruggero Jacobbi batizou
a sua produção com o titulo "Éter-
no feminino" e a série teve inicio
com a vida de Dalila, protagonizada
por Nídia Lícia, atriz especialmen-
te convidada para esse fim. A se-
guir teremos "Cleópatra", "A Mar-
queza de Santos", tcDesirée" etc. •

E Mm mW

ANIMADORA
Mary Gonçalves estreou com êxi-

to como animadora do "Show Vi-
gorelli" do Canal 5. Desembaraçada,
cheia de vivacidade e muito firme
no improviso, a cantora ganhou o
aplauso público já no primeiro dia
da sua nova função.

PÍLULA INDIGESTA

Xem razão Ari Barroso. É pre-
ciso exigir dos candidatos aos pro-
gramas de calouros, que declarem
o nome do autor da música que
vão cantar. Náo se Justifica pas-
sar para trás o compositor, como
se êle fosse um elemento de ne-
nhuma importância na história.
Ha ainda o lado pior: Há candi-
dato (homem ou mulher) que sa-
be de cor o nome do compositor
estrangeiro, mas "embatuca" na
hora de dizer o do brasileiro.

RONDA DOS PREFIXOS

Produzido por Marcos Rey, a
raí£J-?nçou ° P™?™™ "Palco gi-
banidos. °0m mÚ8r°a' hum0íl«"o •

Festejaao pela TV-Record o pri-taeiro aniversário do programa "Con-
e Sici Rei? P°r Randal JuUano

CataiA*dC.8enhl8tí Zlmdys retornou ao
*?í£ 3, apresentando o seu interes-
yante programa de bonecos, ilustran-lo historietas infantis.

O cantor francês Jacques Pillsaicerrou sua temporada na TV-5.

_-.í_,ifrS!lcltC0 Dorce 6 autor d» tele-
^ÔL0*-. *Q£e, amop «*• criança", que
íorR="3"T^ «PretenU no programa
^Pim-Pam-Pum". A "estrelinha" dosenado 6 Sônia Maria Dorce.

*if * RuS_£ero Jacobbi é o novo can-
«naüiK do Pro«Fwna da TV-Record
.& »r° ?u nada", sendo arguldosobre literatura italiana.

t *. O Canal 5 lançou o programa
•_f«Í85«CampeSn_it0'I? ^ue tem comoatração a vedete Carmen Verônica.
.* ^uci,R«i». tele-atriz e anuncia-dora do Canal 7, será a primeira £-aura feminina do filme "Cara de
»Sfl.' Lr?*TT ^y10 t*1* Cinemato-grafia São José dos Campos. Lucicontracenará com Alberto Ruschell.

HAJilNflí?,*-Vwl»nte" fo1 apresenta-do pelo tele-teatro "Sob a luz dos re-,».tí:n'.',„da-Tv-7' tond" "«silo 
aS:saldo realizado uma ótima adaptaçãodo popular romance de A. J. Cronln

Crítica "FOLIAS 1957ii (TV-Tupi)

1057 constituiu uma apresentação aue se _ew «i» #aiil„. / '5
encobertas pela soma de qualidade^ Ve ttS^tóf^S
SfrCn,e. ™<»*°°* »o especulo Pí^rmo^gemeor?o-
grafia, interpretação, cenarlzação e tfuarda-roun» «hiHA \SSÍú core?
entrosado c funcionando numa' stacro&açao ^3St*5? S ToTlespectador a visão panorâmica das «•Madrugadas^wrleSS? 1;contraste da pobreza da favela e o esplendor oto^te de CopacabTnaConsuelo Leandro dizendo versos exaltando a mulTfc m°m n" ,Monteiro. Lolita Rodrigues e Francisco Egídio cantando Su«stíva«^lodlas, os baüados «pico. da favela e da cidade Seemovtaent^"os passistas, as lindas banhistas, o desfile de fan- movimentada.tasias. os arranjos orquestrais, enriqueceram a re-vista com o ritmo harmonioso de uma exibição ÍS^s^Q \ \quase irrepreensível. Descabido o número cuba- Kf v> N\>no num espetáculo genuinamente brasileiro mui-to exagerada a fantasia de Dorinha Duval, que malpodia andar, e o apresentador Gilberto AmaralCampos, fugiu da linha correta lendo o papel Boaa iluminação e a direção de TV, embora atenta esegura deixou de aproveitar melhor certos ân-gulos bonitos que dariam "closes" magníficos
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Crítica :
"EU, 0 JÚRI"

(TV-Rio)
• • Eis um bom

programa. Que vem
modificar, com vanta-
nem, o sistema de de-
bates em mesa-redon-
da, pela televisão.
Araújo Júnior e Moa-
cir Masson executaram
uma idéia esplêndida,
usando de um tema em
foco para prender a
atenção do telespecta-
dor. Assim foi na es-
tréia do programa,
quando se botou em
discussão a veracidade
da viagem do pro fes-
sor Freitas Guimarães
em um disco-voador.
Assunto apaixonante, a
exemplo do que deu
prosseguimento à no-
va atração da TV-Rio:
a possibilidade do voto
do analfabeto. Fazendo
as vezes de juiz, Abe»
lard França deu a pa-lavra ao deputado Cha-
gas Pinheiro, que de-
fendeu o projeto (ora

na Câmara) peranteum júri composto de
um jovem acadêmico,
uma professora, um
representante de esco-
la-de-samba, um advo-
gado, etc. A força de
seus argumentos colo-
cou-Se aquele queiria, mais tarde, apare-
cer como o advogado
da acusação: nada me-
nos que o sociólogo e
escritor Plinio Salgado.
Sua Senhoria foi vi-
brante em defesa de
seus pontos-de-vista,
invocando a História e
exemplos que levaram
os jurados à decisão

§P7xT

unânime: a condenação
do voto do analfabeto.
Louve-se a idéia e a
execução de "Eu, o
júri", que, entre outrai
coisas, não apenas dei-
xa obsoleto o prismo
da "mesa-redonda",
mas, também, oferect
à curiosidade do pú»
tylico uma definição da
forma com que o povo
participa de assuntos
ligados à sua vida
Cenários discretos e
funcionais. Participa-
ção sóbria e convincen-
te de Abfilard França.
Cortes de TV, no pia-
no da melhor atenção,
como, de resto, os ou-
tros detalhes técnicos.
Acreditamos que, em-
bora o péssimo horário
de sua apresentação
(3.a feiras, depois das
23 horas) o programa
venha a se constituir
num dos grandes êxi-
tos da TV.

O BARÃO (?) DE BRAZÃO. .
Jair Alves (que esta sendo carinhosamente clchamado de "um DIP aserviço de si mesmo"...) ameaça aparecer na TV-Tupi, em breve, com oseu brazão (êle descobriu que descende de nobres!), armadura medieval,lança de combate, elmo e até um escudeiro, na base de Sancho Pança. Tudoisso, diga-se de passagem, para cantar baiões! Não se sabe, ainda, se aaparição acontecerá no "Câmera Um", do Jaci Campos...

Gaffe: SEMPRE O "CARPINTEIRO".. .

Em pleno "Carrossel Tonelux",
quando melhor era o programa,aconteceu o imprevisto. NorminhaBenguel, de "babby-dol" (mostran-do as pernas bonitas e fazendo tudo
para a gente chama-la de MarilynMonroe do Brasil) estava cantandonum cenário que indicava, eviden-temente, o seu quarto suntuoso, deacesso impossível. Mas, a câmeraao Canal 13 resolveu mostrar outras

OS MAYERS
NA TV-RIO

Rodoiro, r,ourdes e Alair (Naza-
ré) Mayer assinaram contrato com
o Canal 13. Reforço considerável
Para a TV-Rio. que bem precisavacie bons atores.

ooisas. Por exemplo: um carpín-
teiro armando cenários, bem pró-
ximo à Norminha e inteiramente
alheio aos seus encantos. Ainda se
o rapaz estivesse olhando para a
garota,..

FILHO DO CÉSAR,
CRAQUE DE FUTEBOL

César Ladeira Júnior foi à "Gin-
kana Estrela", na TV-Rio. Pra chutar
em gôl, numa das partes do progra-
ma animado (bem) pelo Luís de Car-
valho e a Neide Aparecida. Acertan-
do o pé, Césinho mandou a bola pra
frente... e o goleiro nem viu a côr
da "esfera". Animado com o suces-
so do garoto, o papai vai colocá-lo no
time infantil do Fluminense. Ainda
porque o futebol está dando muito
mais que c rádio I
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Sônia Lagê é o nome desta
pequena, garota-propaganda
das melhores, forte cândida-
ta (pela TV-Rio) ao título de
Melhor de 57. Pode ganhar!

ANILZA QUER
SER ATRIZ

^^w^^/v
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I
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Considerada, com Justiça, uma
das melhore» vedetes cariocas,
Anilza Leoni está disposta a tro-
car os esfuaiantes trajes de pulma
pela simplicidade da saia-e-blusa
das comédias. E até Já apare-
ceu como atriz, no "Câmera Um",
vivendo a moça apaixonada pelo
Herval Rossano. Embora a fragi-
lidade da história, Anilza estreou
muito bem, tudo indicando que
acabe mesmo trocando os espe-
táculos de revista pelo teatro de-
clamado. Esse, pelo menos, é o
seu grande desejo.

MUITO INTERESSE PELO
PROFESSOR BEY

As apresentações do professor
Bey no Programa César de Alen-
car têm despertado interesse in-
vulgar. Não apenas por parte do
público, mas, também, de anuncian-
tes. Podemos informar que nos
círculos ligados à promoção de ven-
das, pela TV, cogita-se de realizar
uma série de audições exclusivas
com o professor e sua auxiliar (Ilka),
com a duração, cada, de tv\nta
minutos: ali, a dupla atenderia ao
público (ao programa do César, por
causa disso, comparece gente vinda
até dos Estados!) que deseja do
professor notícias sobre saúde, pa-
rentes desaparecidos, etc.

— 17 -
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OFERECE — GARANTE:

*

Abtolutomonto tlltnciotoi

Cot* par* fronto t poro trdt,

tonio... Soria — foi bainhou

Caronllda por 15 onot, mat duro uma «tornidado;

foco por p«.«, • moii parfaitaj

Tempera •Utrftnieo na, ptcat tubmotidot ò atrito,
único na Brasil;

VIGOREUl-um

oome em máquinas dc
«

costura, significa um

padrão de qualidade
sem igual. Produto

da maior e da mai«

completa fábrica de

¦ máquinas de costura

da América Latina

VIGORELLI - é uma

garantia. Exija-a!

VIGORELLI E FORNECIDA
NOS 3 MODELOS CLÁSSICOS:

$SJ§! ¦ Costuro qualquer tacldo, indutivo couro* o pldtHcoti §§5

|§§5 B Móvel flnlttimo - gobinoto do luxo |»
«§R um odôrno paro o tou lar - mota com S gavetas. s&

1 •- N

ãf^mmmé.^

sEÜL

ü
iTiamãl

Meto di S go»eto$ Gobineti dl luxo PortdHI • Elétrica
•n mokta dl luxt

transforma em prazer a tarefa de coser

um presto d. quofdade da FÁBRICA DE MAQUINAS DE COSTURA VIGORELLI DO BRASIL
A MAIOR E MAIS COMPLETA FÁBRICA DE MÁQUINAS DE COSTURA DA AMÉRICA LATINA

f> .1

PARQUE FABRIL: Rua Bela Vista - Cidade Vigorelli - JUNDIAÍ - Estado de São Paulo
ESCRITÓRIO CENTRAL: Rua Xavier de Toledo, 140 - 4.« - Fones: 36-2210 - 34-2332 - End. Teleg: "FRANCOLITE" - S3o Paulo
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CAUBI, IVON E EMf LINHA

DfZEM QUE COM JEITO VAI...
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XXerbert Richers vem mantendo o
excelente nível de suas produções
cinematográficas, realizando-as com
os artistas que estão, sempre, em
grande evidencia. O seu próximo
filme, que estará em cartaz nesses
próximos dias, é o "Com jeito, vai"
— podendo destacar-se, em seu
elence, nada menos que as presenças
de Caubi Peixoto, Emilinha Borba
e Ivon Curi. Os três ídolos da ju-
ventude, ali, interpretam melodias
de sucesso. Caubi, por exemplo,
canta a "Melodia do céu", de auto-
ria de Haroldo Eiras (que tem a
supervisão musical da película), en-
quanto Emilinha interpreta a "Rum-
ba mentirosa", de Rutinaldo e
Moacir Silva. Ivton, naquele seu
estilo tão querido, canta "A cara do
pai", melodia de Pedro Rogério e
Lombardi Filho.

As cenas que destacamos nesta
página pertencem ao filme, e os
fans por certo irão assistir ao "Com
jeito, vai", a nova produção de
Herbert Richers.

IVON CÚRI, CAUBI E EMILI-
NHA, FOTOGRAFADOS DURAN-
TE AS FILMAGENS DE "COM
JEITO, VAI", O NOVO FILME DE
HERBERT RICHERS, DIRIGIDO
PELO J. B. TANKO, QUE
APARECE, COM EMILINHA BOR-
BA, NA FOTOGRAFIA ABAIXO.
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TRINCA — Da esquerda para a direita, comen-
tando um detalhe curioso de um programa, o fla-
gjante mostra Waldir Guedes, Judy e Walter
Forster, valores positivos do elenco paulista de
rádio e televisão da Organização Victor Costa
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RAINHA — Iniciado o concurso "Rainha da Pri-
mavera dos Clubes Cariocas" de 1957, com o
apoio das Casas da Banha. 53 clubes estão ins-
critos e "Reportagens Dançantes Silvio Mendon-
ça" apresentará uma festa no Maracanãzinho.
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DIVINA — A moça se chama Divina, mesmo, e
é candidata ao título de Rainha do Conservató-
rio Nacional de Teatro. Fala francês, inglês, tem
o curso secundário e é uma beleza de cabelos loi-
ros. Ela bem merece triunfar, não acham?
- 60 —

INTÉRPRETES — Ruth Schelske e Aurélio Tei-xeira protagonizam uma cena dramática no Te-ledrama Três Leões, quando da apresentação de"Farrapo Humano", baseado no filme famoso, nu-ma adaptação e produção de Leonardo de Castro.
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RETORNO — Aidê Miranda e Marisa congratu-
lam-se com Aurora Miranda pelo seu retorno às
atividades artísticas, revivendo multas das me-
lodias de sucesso de sua irmã Carmem em
Mister Samba", espetáculo do "Night and Day".
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MAESTROS — Gabriel Migliori e Ciro Pereira,
regentes da Rádio e Televisão Record, formam
na primeira linha de valores do ambiente ar-
tístico da paulicéia, responsáveis pelo êxito de
muitos programas do microfone e do video.

SUCESSO — Anísio Silva apareceu na pouco no
rádio carioca e logo se fêz querido por fans e
colegas, como o Galhardo e o Carlos Augusto, que
o ladeiam. Anísio é autor e intérprete de "So-
nhando Contigo", que figura nas Paradas.

ROTEIRO — Inesita Barroso, na foto, conver-
sando com Élcio de Souza, uma das melhores
vozes do rádio paulista, ganhou um programa
na Record. Trata-se de."Roteiro de Inesita ,
produção de Thalma de Oliveira, às 5.as, as20hs.
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COTAÇÕES
(SAO PAULO)
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lota Júnior é o produtor e animador do novo programa da Re-
cord, intitulado "Big-Show Peixe-Duchen". Transmitido aos

sábados, às 21,35, tem a participação musical do maestro Ciro
Pereira. l'f#\i.4

ÓTIMO, "Este rádio fabulo-
so", programa rememorando
o rádio do passado. Piores -
co, bem documentado, iaz
História com narração, can-
tores e intérpretes. (Record)

BOM, o programa "Tribunal fi
do Disco", da Rádio Pirati- \
ninga. Sem pretensão de O
AÀiia* pátedra. analisa cons- x
cienciosamente recentes gra-
facões
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REGULAR, "Você sabia?", da
Rádio Tupi. Bem informado,
desperta interesse do publi-
co. Deve estender a todas as
emissoras o noticiário sobre
rádio e televisão.

MAU, a Rádio América não
concretizar até hoje a refor-
ma geral dos seus programas. 8
A Bandeirantes, sua co-ir- N
mã, poderia ajudá-la, pois v
possui um numeroso elenco, ft

A cantora Luely Figueiró assinou contrato com as Emissoras
Associadas para atuar em rádio e televisão.

Enio Rocha, galã da Rádio São Paulo, foi convocado para a
Assembléia Legislativa, substituindo como suplente o deputa-

do licenciado.
r

Ampliada a equipe de locutores esportivos da Bandeirantes, com
a contratação de José Carlos Silva e Wilson Freitas, ambos

procedentes do interior paulista.
'. 

-. 

¦' -

¦ orge Amaral está à testa das irradiações esportivas da Rádio
** Difusora.

*

A deputada Conceição da Costa Neves ocupou o microfone da
Rádio Piratininga, durante 10 dias, externando suas impres-

soes sobre a Rússia, que visitou recentemente.

Com Ceei de Alencar e Osvaldo Calfat à frente do elenco, a Rá-
dio São Paulo está transmitindo a novela "O poema da noite".

O cantor Roberto Luna renovou contrato por mais dois anos com
a OVC paulista.

A Record promove um concurso de fanfarras, dedicado aos cole-
giais da capital, cujo desfile será realizado a 9 de novem-

bro no Vale Anhangabaú.

A pianista italiana Maria Tipo apresentou-se numa única au-** diçâo na Rádio Gazeta.
BBBfli

Renato Macedo, diretor-artístico da Difusora, completou 27 anos
de rádio, recebendo várias homenagens de seus colegas.

O comediante Ronald Golias, da OVC, deverá casar-se em feve-
reiro com a srta. Lúcia Melo Machado.

Araci de Almeida voltou a cantar na Record, às sextas-feiras, às
22 horas, no programa "E por falar de samba", produção de

Randal Juliano.

44i ima luz ao longe" é o título da segunda novela de Odete Liz,
w transmitida pela Rádio São Paulo, às segundas, quartas e

sextas-feiras, às 15,30.

lorge Rodrigues é a recente aquisição da Nacional paulista para** o seu quadro de locutores.

Com animação de César Medeiros, a Record lançou o programa"Dançando com Luís César".

O comediante Luis Gustavo (Tatá) deixou as Emissoras Associa-
das para trabalhar numa agência de publicidade.

O .programa "Hora nobre rural", da Record, passou a ser produ-
zido por Álvaro Guedes de Oliveira.

Silvio Caldas foi homenageado com um coquetel no Comodoro,
promovido por Santos & Santos Publicidade, por motivo de

suà estréia na Rádio e TV-Record, comparecendo à reunião cro-
nistas, publicitários e amigos do cantor.

Otenor 
João Gibin, que venceu o concurso "Grande Caruso",

instituido pela MGM, enviou à Record a sua primeira grava-
ção feita na Itália. Possivelmente ainda este ano êle estará atuan-
do na emissora de Paulinho de Carvalho.
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m Rádio Nacional não permitirá mais que seus artistas atuem
i\ em programas de televisão nesta capital, a não ser nas audi-
ções transmitidas em cadeia pela própria PRE-8.

Waldir 
Amaral, a convite da Confederação Brasileira de Bas-

quete, será o locutor oficial do II Campeonato Mundial de
Basquete feminino, que será realizado no mês vindouro nesta ca-
pitai.

A rádio-atriz Simone Morais, que recentemente se desligou da
Tupi* foi contratada pela Rádio Nacional.

Joaquim 
Dávila, filhinho da comediante Êma Dávila, deverá ser

contratado pela Rádio Mayrink Veiga.

Contratado pela Rádio Tupi, onde já eslrcou, o comediante Tu-
tuca.

Wilton 
Franco, animador e rádio-ator q-° pertencia à Rádio Tu-

pi, firmou contrato com a Rádio May.ink Veiga.

Renovou contrato com a Rádio Tupi, poi mais um ano, o cantor
Orlando Correia.

' 

* 

¦

contratado pela Rádio Jornal do Brasil l conjunto de Geraldo
v* Miranda.

Após alguns anos de ausência, reiniciou sua atividade na Rádio
Mayrink Veiga o locutor e rádio-ator Sebastião Leporace.

, icenciada por três meses pelas Associadas, encontra-se excur-
L sionando pelo interior a cantora Dircinna Batista.

om o objetivo de ampliar seu raio de ação, a Rádio Vera Cruz
inaugurou um novo transmissor de 25 kws.

Rádio Tupi iniciou uma política de economia. Todos os artis-
tas de salários altos não terão os seus contratos reformados,

desde que não concordem com uma redução.

Vem agradando bastante o programa de Jonas Garret, pela Na-
cional, de segunda a sexta, às 15,35 dedicado especialmente as

senhoras e senhorita.

Paulo Nunes Vieira (que já conduziu a Mauá à terceira coloca-
ção) pretende, ainda este ano, lançar novas idéias na emis-

sor a do trabalhador", visando, principalmente, o aproveitamento
de novos valores.

Está nas cogitações da Rádio Jornal do Brasil e lançamento de
uma emissora de televisão, que terá também o nome do gran-

de matutino.

O 
cantor Jáiro Aguiar firmou contrato para excursionar à Ar-
gentina no mês de novembro vindouro.

W-h'úvL Melo recebeu proposta para realizar curta temporada na ca-
pitai portuguesa.

p rancisco Anísio e Nanei Wanderley, tendo chegado a acordo
com a Rádio Mayrink Veiga, não mais ingressarão na Radio

Tupi.

lenovou contrato com «Rádio Tupi (por mais um ano) o come-
diante Radamés Celestino.

Uerivelto Martins realizará uma festa artística, no dia 7 de ou-
1 tubro, no Ginásio do Ti jucá Tênis Clube, comemorando 25

anos de atividades como compositor.

(RIO)
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ÓTIMO, o trabalho de co-
bertura da Emissora Conti-
nental ( e Panamericana)
das pelejas pela "Taça O' Hig-
gins", diretamente do Chile.
Som e descrição perfeitos.

I iJI Hl

BOM, o "Campeonato Inter-
nacional de Música Popular",
no Programa César de Alen-
car, que vem mantendo o in-
terêsse do público e a apre-
sentação de belas melodias.

o

-Al

REGULAR, aquele sistema de
piadas ultra-curtas nos pro-
gramas humorísticos. Muita
vez o ouvinte não chega a
perceber o humor da histó-
ria contada tão depressa.

I a jT^H I
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MAU, o desleixo de certas
emissoras no que se refere
aos chamados discos de es-
pera. É preciso haver mais
critério na escolha desses
discos de emergência.
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V Quem não tem assunto vem buscar assunto em nossas páginas..
Emilia repetiu no programa de Jonas Garret, pela Rádio Nacional,

. Vale a pena acrescentar que
tudo que esta revista informou.
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EMILINHA CONFIRMA 1
SUA VIAGEM A ITÁLIA

' ' v' . ' xá ||fl41 flI

¦n
Conforme noticiamos num dos números passados

da REVISTA DO RADIO, dentro de mais algum tempo
Emilinha estará ao lado de seu esposo viajando a bordo
de um avião rumo à cidade de Monza, na Itália, onde
irão assistir a maior prova automobilística do mundo.
Aliás, diga-se de passagem, estarão realizando o maior'sonho 

do casal, pois a vontade de Artur de Souza
Costa sempre foi ver de perto aquela prova. Quanto
à sua participação nela é ainda assunto não resolvido,
pois tudo dependerá do carro, que está sendo refor-

mado. O Artur Emílio não irá. Mamãe Mdoca acha
maldade obrigá-lo a fazer, tão longa viagem. #

Tendo chegado ao conhecimento da nossa revista
cue houvera um pretenso "desmentido" sobre a in-
formação que demos a respeito da viagem de Emih-
nha, novamente nossa reportagem voltou a falar com
a cantora. Ela reafirmou o que já nos havia dito.
Pretende realmente visitar a Itália. E disse: —^ a
REVISTA DO RADIO é uma espécie de meu orgao
oficial". Tudo o que informa a meu respeito é a ex-
pressão exata da verdade".
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CAPA
Francisco Carlos e Terezinha Mo-

rango estão ilustrando a bela capa
desta edição, formando um belo
par. A propósito, vejam o que êle
e ela dizem do amor, na interes-
sante matéria que vai à página 15.

MAU A'

Mesmo o ouvinte menos atento pode notar que o
Rádio Mauá se tem desenvolvido muito de uns tempos para
cá. Mesmo quem não acompanha os índices de audiência,

percebe que já agora a Mauá é uma emissora perto das

grandes, mais ouvida, mais falada. Porque a popularidade
de uma estação se pode medir pelo que dela se vai ouvindo

falar. E da Mauá já se fala, já se comenta — agora muito

mais. Na base de uma programação atuante, a emissora

penetra em horários nunca dantes disputados. Principal
mente pela manhã e à tarde. Por que? Porque faz um
rádio de alcance imediato. Rádio distração. Rádio entre-
tenimento — com informes aqui e ali, em jornais falados
já bem mais simples e bastante independentes. E não há
segredo nisso. A emissora funciona fácil para um publico
singelo.

Paulo Nunes Vieira quando chegou não pensava em

maiores dificuldades. Elas vieram, porém, à tona, num
emaranhado terrível, de saldos devedores, contas longas a

pagar, compromissos sem fim, sinais evidentes de uma
catástrofe. Sempre pareceu, aos de fora, que a Rádio Mauá

fosse mais posto de honra, de posição, para vaidosos.

Querer dirigi-la todos queriam. Mas agora se vê, com a

gestão de Paulo Nunes, que a Mauá precisava de um dirU

gente de menos veleidade e mais vontade. E veio de Minas
o radialista recebido com reservas. Escolhido pelo próprio
Presidente da República (porque a Mauá, diretamente
ligada ao Ministério do Trabalho, está indiretamente ligada
ao Presidente), Paulo Nunes Vieira arregaçou as mangas,
não se espantou com as primeiras barreiras- Decidiu-se a

fazer da Mauá uma estação para ser realmente .ouvida.

Tem-se a impressão de que êle tem um plano, quem
sabe?, dividido em dois pontos. Ê o que parece. Primeiro

fazer que a emissora penetrasse — e isso está feito. As

pesquisas estão situando a Mauá entre o pelotão da frente.
No Rio são dezoito emissoras e já é um grande louro levar
a Mauá para junto das chamadas grandes. Agora, pelo que
transparece, Paulo Nunes vai entrar na fase segunda, de
um plano que deve ter. O de fazer. Ela que já se fêz, pode
e deverá fazer caminhos. Lançando valores, idéias,
inovações- E pugnando pela renovação, tão precisada e tão
desejada para o nosso rádio. Nenhuma emissora estará me-
lhor possibilitada. Dali da Mauá, pode surgir a chamada
renovação de valores — que não é fácil mas não ê impossí-
vel. Homem de fibra, talento constante, Paulo Nunes Vieira
agrega a isso seu pendor pela gente moça, pelo valor novo.
E o rádio brasileiro, nunca tanto quanto agora, precisa
renovar — renovar muito para crescer sempre. E ò dinâ-
mico diretor da Mauá é urna vigorosa esperança.

ANSELMO DOMINGOS
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A Estrela do Music Society...

Standard Etectrk Jferl \w|
A fAARCA INEXCEDÍVEL PELA QUALIDADE ?S^4 wtií? ÍA \ W %

Eis a escolha do "Music Society": "Vedette"

Standard Electric - Distinção e Beleza que se
harmonizam com os ambientes do decorador.
A ultima palavra... em elegância e qualidade.
Música Viva... através do seu maravilhoso Jgjji <*)/'//

Luxuoso móvel de pau marifm "Modern Age" *
Possante rádio de 5 faixas de ondas ampliadas *

Novo chassis "Sinfotronic" *

Dois Alto-falantes Stereophonic *
Novo troca-discos Triomatic de 3 velocidades *

com pick-up True-Fi. 2 agulhas permanentes de *
safira reversíveis. Ampla discoteca *

f^mmisíMeísm^m^m Record 5250

Standard Etectrica o<&& a
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ROCAMBOLE COQUEIRO — Tome % quilo dc batatas coiidase pass*das no
espremedor, juntei Ôvo inteiro, 1 gema, 1 xícara de leite (media), 3 coUv m
de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga, e salmo gosto. M*
ture bem, estenda num tabuleiro untado de manteiga e polvilhado com í n
rinha de trigo e leve ao forno para assar. ^•.^1»J*2*^',jcolheres de sopa de azeite, 2 tomates (sem pele), Vs cebola, y_ Pjmei»»0' s*
ao feôsto Quando estiver tudo bem cozido, misture o conteúdo de 1 lata **
sardinhas "COQUEIRO" (tipo 500 grs. tomate), esmigalhadas com o &w
Misture bem. Retire a massa da fôrma sobre um pano úmido, passe por c ™
o recheio, enrole como um rolo grosso, polviihe com queijo parmezon rai «
e regue com molho de tomate.

Se V. S. desejar receber o nosso livro de receitas, escreva para Caixa Po ia
142, Niterói, Estado do Rio.


