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 Meu caro, . . dizia-me ontem, na Sorvetaria Branca de Neve.
o meu camarada Tome Gonçalves, um destes excelentes e velhos ca-
maradas acerca dos quais quasi nada sabemos além da circunstância
de nos tratarem por você — não sei se já conversámos a este res-
oeito..- Parece-me, porém, pouco provável. Em geral, tenho o cui-
dado de evitar o assunto. . . Várias vezes fui interrompido rudemente

contestado com indignação. . . De maneira, meu caro, que desisti.
E se outros tocam na questão, eu me calo, me retraio, como rato que
sente andar por ali perto o gato incombativel. . . Com você, porém,
muda o caso de figura. Conheço as suas idéias tão bem como você

próprio. • •
 Melhor, com certeza ! atalhei, sob a influência do ponche ar-

quitetônico, monumental, que ele escolhera na lista e o qual me ala-

gava cie gratidão.
Gonçalves adiantou a mão, à maneira de quem susta uma força

contrária e para me significar que, entre nós, tais cortezias se torna-
vam, se não descabidas, pelo menos perfeitamente dispensáveis:

Tenho-o sobretudo na conta dum homem razoável, que deseja
sinceramente compreender. E' quanto basta. Por causa de palavras,
quem compreende não briga nunca. Cheguei à conclusão de que tudo
neste mundo se resolveria da melhor maneira, na melhor amizade,
se os homens percebessem claramente o que cada um deseja ou pode
dizer aos outros. Todas as calamidades que vão da rixa entre dois
paisanos à guerra em que entram milhões de militares proveem duma
causa única: o mau entendimento da linguagem humana. Por isso,
meu caro, é que decidi duma vez por todas não falar desta minha
condição moral que tão inócua me parecia para o total dos meus se-
melhantes e no entanto me atraiu toda a sorte de desgostos e de perigos.
Com você, repito, é que
abro excepção e lhe de-
claro à puridade: 

''Aqui

onde me vê, caro amigo,
não tenho crença de es-
pécie alguma".

Depondo a colher
com que acabara de de-
mplir o castelo de sorve-
te, opinei convictamente:

E está no seu di-
reito.

Não e mesmo f
exclamou Gonçalves, com
ou sem motivo, em todo
caso triunfante. — Ob-
servarei ainda que me as-
siste a segurança absoluta de saber distinguir o bem do mal. E dentro
deste critério pratico todo o bem que posso e evito, tanto quanto possi-
vel, ocasionar o mal. Isto. sem mira em qualquer retribuição ou corres-
pondência, e sem lembrança sequer de suscitar a gratidão. Estabeleci
entre a minha pessoa e os outros seres humanos uma lei de solidarie-
dade que só não observo quando de todo me falecem os meios de a
exercer. Com os seres humanos? E com os outros também. E mais
que solidariedade: altruísmo, abnegação, sacrifício. Nunca eu deixaria
afogar-se uma criatura sem saltar à água, resolvido a salvá-la a qual-
quer custo e havendo embora noventa e cinco probabilidades em cem
de me afundar com ela. E igualmente me arriscaria por um cão —
se os cães não fossem prodigiosos nadadores — e, na água ou no
fogo, por um gato, um pássaro ou um saguí. Aliás, o mesmo se dá
com você, suponho eu !

Não o quis desiludir. Para que ?
Certamente, certamente !
Sim, mas você procede dessa maneira em virtude de princí-

pios tradicionais e que consklera eternos. Espera agradar com essas
práticas a poderes sobrenaturais que, um dia, levarão em conta as
suas boas ações, descontando-lh'as do número das más ou péssimas
que igualmente haja cometido. Não leve a mal que lh'o diga, mas
você é, como tanta gente boa, como quasi toda a gente, um calculista.
Incutiram-lhe no espírito essa regra de bem viver — regra de três
entre a sua pessoa, o seu semelhante e a Divindade — e cada vez mais
compenetradamente, através dos lustros e dos decênios, você vai^ fis-
calizando a conta-corrente do seu destino. Anda, pois, num contínuo
cálculo. Ao passo que eu, repare bem, para devidamente a medir, na
Crença das duas mentalidades. . . Mentalidades ou sensibilidades,
como lhes queira chamar... Eu me distingo de você e, a bem dizer,
da generalidade humana, por abstrair da minha conduta de cada dia

a previsão do que tenha a gozar ou a padecer no dia seguinte. Assim,
quando exerço a caridade, não penso em reembolsar o capital dessa
maneira aplicado — invertido, diria um homem de negócios — muito
menos os juros que, na escrita alheia, se vão vencendo e acumulando
por toda eternidade. . . Quando me arremesso a um heroísmo, não
imagino a minha fronte coroada de louros noutra existência e esta
irnperecivel. . . Se corro qualquer risco maior, se desafio os golpes da
autêntica fatalidade, não quero saber se virei a segurar entre as mãos,
para a encostar ao peito e lhe sentir na face a carícia imorredoura,
a chamada palma do martírio. . . E, em suma, se desejo elevar-me
pelos pensamentos e pelas obras, nunca me lembro de, por esse sis-
tema de ascensão, alcançar o paraíso. Sou o desprendimento em pes-
soa. Eis o que, à face da terra e relativamente a você e a tantíssimos
outros, constitue a minha superioridade. E agora, diga-me: Acha, sin-
ceramente, que me devo modificar ?

De modo nenhum! respondi, com firmeza insuperável. E,
lembrando-me da anedota de Mac Mahon com o negrinho aluno de
Saint Cyr: Aíors, c'est vous le nègre. . . — acrescentei plagiariamente:
Continue, meu caro, continue!

Assim mesmo: sozinho, forte por mim próprio, independente
de tudo, a meio de milhões de criaturas que se amparam em crenças
milenares ? Limitado exclusivamente à minha individualidade e res-
pondendo a todos os problemas extranhos: que, para mim, nada houve
antes disto e, quando isto acabar, nada mais para mim existirá ? Livre,
sem dúvida, para me conduzir como entenda ou queira, mas reduzido
a um corpo que, em dia incerto, tombará por terra e em terra se per-
dera ? Reflita bem ! Não lhe importe o que eu para aqui estive di-
zendo. Faça de conta que não deu atenção aos meus argumentos e

até alguma frase brilhan-
te que porventura me
ocorresse lhe entrou por
um ouvido e saiu pelo
outro. Ponha a mão na
conciência para me res-
ponder. Só a ela consulte
e atenda. Vamos!

Não fui tão depressa
assim. Nem tão direta-
mente como ele reclama-
va. O mais que pude, ao
cabo de não poucos se-
gundos de recolhimento,
foi rodear, com muito
mais prudência que ha-
bilidade, a questão:

Meu caro, se você se dá bem desse modo. . .
Habitualmente, não há dúvida.

Tentei uma redundância proteladora:
Se nada tem de que se acusar a si próprio ou se queixar de

si próprio. . .
Em geral, perfeitamente!

Procurei ainda interrogá-lo em vez de lhe responder:
Quer dizer que, em certos momentos. . . Que, num ou noutro

caso de excepção. . . — E, como ele, diante da suprema exigência, se
calasse: — Não faz mal. A excepção confirma a regra!

Gonçalves, então, deixou escapar um grande suspiro:
Sim, mas. . . enquanto vigora, em vez de a confirmar, elimi-

na-a por completo. Ora eu estou justamente atravessando uns dias,
uma fase em que me extranho a mim próprio, caro amigo, sim, a mim
próprio me pareço outro! E note que não é a primeira «vez! Anseio
por qualquer bem ou ventura que ignoro; olho para a minha intimi-
dade como se houvesse perdido um tesouro que nunca possui — e
que nem por isso deixa de me fazer imensa falta. E' de certo esta
aproximação do fim do ano. O espetáculo das vitrines floridas e en-
galanadas; essas árvores de frutos de prata, de ouro, de safira, topa-
sio, ametista, esmeralda e rubi; esses brinquedos sem conta, essa inu-
meravel bonecada. . . Um ambiente de doçura e alegria me envolve,
me penetra, anunciando-me o quer que seja de formoso, refulgente,
excelso, maravilhoso, uma graça, uma apoteose que eu até bem*recen-
temente não esperava mas agora adivinho que vai chegar... Ao
mesmo tempo que me vou enternecendo e regosijando, fico assim não
sei como. . . Desorientado. E' uma festa sublime a que se mistura
uma espécie de angústia. E, homem sem crenças que sempre fui,

quero agora acreditar em alguma coisa. . . Acreditar, pelo menos, no
Natal!
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Tenho urna triste noticia a dar-lhe. 0

nosso amigo doutor Mendes faleceu esta

manhã, ...
Coitado I.Ter-se-ia receitado a »> mes-

fT9 — Os saoios criam as máxima» c os idi

tas as repetem.
— Quem foi o sábia <jue criou essa ?

Quando entro cmjccna todo o páblico
fica da boca aberta.

Que falta de educaçSo, bocejarem assim
diante duma artista.ser* i cessa Ta
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E ha muito tempo que a senhora é
viuva ?

Desde que o meu adorado esposo fale-
ceu!
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LíCnda rústica narrada
pelo escritor polonês
LADISLAS REYMONT

.¦ii

Ia um dia Nosso Senhor Jesus Cristo, em companhia de S. Pedro

c de Judas, de Mjazd para Piotrkow.

Passou-se isto há muito, muito tempo porque, onde é hoje terra

xuta eram então pântanos e alagadiços assim como onde agora se
, campos amanhados só se via floresta. E tão deserta era a região,

andava uma longa milha para se encontrar uma aldeia e duas

se avistar um castelo.que
para

Nosso Senhor sofria tanto com o frio que dava pena vê-lo. Estava
j branco de neve. Era véspera de Natal. Todos três sentiam o tor-

ento da fome — e nem um albergue, nem uma cabana. Não havia,

aí fora, alma viva. Paravam, de vez em quando, para descansar;

logo se levantavam, porque os lobos e outros bichos do mato os

seguiam aos rebanhos e uivavam e rugiam que era mesmo de arrepiar.

São Pedro tinha encontrado um pedaço de pau bastante grosso, de

fizera bastão, e Judas apanhara uma pedra, com o mesmo intuito

Eu estou con-

que
de se defender.

 Não tenhais medo, amigos. . . disse-lhes Jesus.

vosco.
Nem S. Pedro nem Judas tinham medo. . . Em todo o caso um

animal feroz é um animal feroz, e sempre a gente vai mais segura le-

vando um bom cajado na mão.

Ao anoitecer chegaram a um castelo. Pensavam que ali poderiam
aquecer-se um pouco e restaurar as forças esgotadas de tanto caminhar.

Mas o castelo pertencia a Alemães que os escorraçaram, ordenando-lhes,

com ameaças terríveis, que se afastassem para bem longe, na floresta.

S. Pedro possuiu-se de tal cólera que queria a todo custo experi-

mentar o cacete num daqueles Alemães. E Judas vociferava:
 Estou louco, Senhor, louco de raiva ! Para me acalmar, vou tor-

cer o pescoço àquele frango que fugiu do quintal. . .

Mas Jesus interveio docemente:
 Tende paciência. Os homens são ignorantes e por isso, só por

isso, são maus. Os macacos é que roem o pêlo do lombo uns dos outros.

Os homens devem ajudar-se e proteger-se mutuamente. Isso, porém, mais

tarde, mais tarde. . . O mundo ainda está longe dessa perfeição.

Jesus disse ainda mais coisas e, às vezes, como se falasse consigo

mesmo. Atrás dele, os discípulos caminhavam, caminhavam. Fazia cada

vez mais frio; e os três sentiam cada vez mais fome. À força de andar

e de procurar, encontraram finalmente um albergue.
Entremos. . . disse Jesus — Ainda há boa gente neste mundo.

 Mestre! observou S. Pedro. — Mas eu estou inteiramente sem

dinheiro.
0 Mestre apalpou as algibeiras; não encontrou nada; e o seu cora-

ção se perturbou.
Nem eu. . . disse, tristemente. Mas, logo depois: — Judas, em-

presta-nos o que trazes contigo.
Um florim da Polônia. . . declarou, resmungando, o discípulo.

Tinha no bolso dois florins, mas doía-lhe de mais separar-se assim,

por completo, da sua fortuna.

Já que não tens mais, deixa ver o florim.
Bem Jesus sabia que Judas havia mentido. . .
O discípulo tirou da escarcela vinte e oito ér°s em vez dos trinta

que completariam o florim. E desculpou-se:
Não sei onde se meteram os outros dois. . . — Mas dizia con-

sigo, exultante: — Ao menos estes ficam comigo!
Nosso Senhor tomou o dinheiro; e entraram na locanda.

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Para sempre, amem ! Entrai, boa gente. Que bom vento vos traz

por aqui ? E para onde ides por uma noite assim ?
Por esse mundo fora, boa locandeira, por esse mundo fora. Mas

estamos morrendo de cansaço e de fome. Tendes alguma coisa que se
coma ?

Um pedaço de pão, depressa! implorou S. Pedro.
Pão é coisa que não temos.
Um pedaço de queijo, de lingüiça. . .
Tampouco, tampouco.
Então, boa mulher, um prato de couves, algumas batatas. . .
Não temos nada, já disse. Passaram por aí uns viajantes, come-

ram quanto havia.
E aguardente, tem ?
Mas não da boa. Previno-vos de que não passa de zurrapa.

Não havia para onde apelar.
Quem sabe se quereis, assim mesmo, um cálice ? perguntou Nosso

Senhor.
Judas cuspiu para o lado, com repugnância, mas S. Pedro lambeu

os beiços:
Mal, não há de fazer. . . E sempre dará algum calor a este pobre

corpo...
Mas arenques secos talvez haja, não ? insistiu o ruivo, que era

doido por peixe.
Nem cheiro deles!
Que poderei fazer por vós, pobres amigos ? exclamou Jesus,

amargurado.
Interveio a hospedeira:

Se quisesseis pagar, talvez se arranjasse um ganso.
Não tenhais receio, sereis paga! respondeu Jesus.

A dona da casa foi buscar a ave. Judas, que trabalhara no comer-
cio e entendia do assunto como ninguém, agarrou o ganso pelas pernas,
tomou-lhe bem o peso, soprou-lhe as penas do ventre:

Tão magro. . . Para um ainda poderia bastar; mas a três não
lhes dá nem para a cova dum dente.

S. Pedro arranhava a cabeça. Pensava também que, para ele sozi-

nho, sempre a ave chegaria, mas para três. . .

Jesus refletiu um momento e ordenou à mulherzinha:
Podeis cozinhar o ganso. — E, voltando-se para os outros: —

Sossegai, há de dar para todos três.

(Continua^na pag. 72)
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UM TITULO E UMA PERSONALIDADE

ESPECIALIZAR-SE 

em qualquer ramo?de*atividade humana
é, principalmente nos Estados Unidos da América

do Norte, o principal escopo do indivíduo que se
destina a ser útil á coletividade. Esse é, pois, o motivo por
que entre os ianques não há escassês de técnicos'especiahza-
dos quer seja em eletricidade, rádio, mecânica em geral,
construções navais, etc. No Brasil, felizmente, a especiali-
zaÇão nos tem revelado reais valores técnico-profissionais

K, no setor das atividades automobilisticas, da visita

que fizemos ao bairro de S. Cristóvam uma casa nos des-

pertou logo a atenção, não só pelo^ seu movimento, como

também pela sua instalação. Trata-se da "casa-nova"-— urrra

casa para os automobilistas, onde vimos tudo que se diz

do ramo, tanto em accessórios quanto em peças para auto-

moveis e accessórios para os modernos aparelhos de Gaso-

gênio. A "casa-nova"- - que se encontra localizada na Rua

Figueira de Melo números 348/a a 350/a, com os seguintes

fônios: 28-5200, 28-2131, 28-5172 e 48-8855, gira sob

a razão social de A. ÜASANOVA & ClA., Ltda. — tem como

orientador técnico e chefe o sr. Adelino da Silva Casanova

que, com a cooperação eficiente dos seus auxiliares, soube

faze-la uma casa das primeiras no ramo.
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TARRO
DE CAUSAR

ZUMBIDOS E

ct TA DA ÍEHAN

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O

CATARRO NASAL E ALIVIA O

ATURDIMENTO CATARRAL

SSo poucas as pcsoas que dffo impor-

tància e tratam a afecçfio çatarral
Entretanto, a afecçao at.rr.lnto
um mal passageiro. Se n5o fôr tratada

em tempo, ela pode degenerar numa

grave enfermidade, destruindo o plfato
o paladar e, paulatinamente, minar a

"sN™I"p.aec« a. »u„. igi
descuide. Compre um frasco de PAKr

MINT e tome-o de acordo com as

instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi-

cácia em muitos casos, porque sua ação

M! exerce diretamente sobre o sangue

c «obre as membranas mucosas
A volta da respiração facd, da agu-

deza de ouvido, o restabelecimento
do olfato e do paladar; o levantar-íe

pela manha com novas energias e a

garganta livre de catarro — eis o que
lhe proporcionará o tratamento com

Parmint. Torne sua vida mais apraxi-
vel, mais alegre. Para seu próprio bem
- se sofre de catarro -. comece hoje

o tratamento com Parmint.

£
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Números atrasados desta
Revista no Acre

Pedir a

DIOGENES OLIVEIRA
RIO BRANCO
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NAÇÃO ARMADA

Recebemos o numero 37, cor-
respondente a Dezembro de 1942,
de "Nação Armada" revista civil-
militar consagrada á Segurança Na-
cional. ¦ „

Traz farta matéria de redação
bem ilustrada.

PRISflQ.de VENTRE?
Pililas

ÂÉxrSALOICAS
REGULARIZAM OS IHTESTI-
NOS SEM TORTURA-LOS.

. ¦:%'¦/{ H.S*W>°'° '.I

NO BANCO DE SANGUE — A enfermeira

deposito ou uma retirada?

O senhor vem farer um

m í c ELEG4
ALFAIATARIA

SOUZA & CHAPETA LTDA.

EXÍMIO CONTRA-MESTRE:

H. W. Chapeta

Corte Londrino

AVENIDA RIO BRANCO, 111
2." ANDAR ? SALA 202

TELEFONE 43-3234

Bruno Mandarino
Casa Bruno

FUNDADA EM 1917

Papelaria e objetos
de escritório, Livros
comerciais, Fichas,
Arquivos, etc.
Largo da Lapa, 34-B

Telefone: 22-4487

s.j mm líKi.r w

ggm 9SSBSED
BRVMO. ^\ANDAfWOi W

Artes
gráficas

em geral
0 FICI ¦ N A S :
Trav.do Mosqueira, 13

Telefone; 42-6494
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Nns evocações tio Natal, doces e

apaziguadoras de tanta magua e sobres-
salto da hora grave que a humanidade
atravessa, o lindo grupo que ilustra
nossa capa ó bem escolhido, certamente,
pela amável sugestão de felicidade tran-
quila qvie nos traz ao coração.

"A Madona com o Menino Jesus
c S- João Batista", de Rafael, figura
entre as mais belas que o fino pintor
da Umbria deixou para a posteridade.

Ninguém terá pintado tantas Madonas
como ele. "A Madona da Cadeira", a
do "Grão Duque", a do "Pintassilgo",

a "do Palio", a "Andisei", "A Bela
Jardineira", a "Madona de Foligno",
a "Madona Sixtina", quantas outras,
transfiguradas por aquela divina ex-
pressão tlc poesia e suavidade que o
seu gênio sabia captar nas camponesas
italianas, para a imortalidade da arte!

A que oferecemos aos nossos leitores
vale bem como um lindo presente de
Natal. A escolha dificilmente poderia
ser mais l>ela.

RADIOGRAFIA DA CHAVE QUE
ABRI-, TODAS AS PORTAS

• Poupar quanto se ganha é ser
avarento. ,

— Gastar quanto se ganha e ser
idiota. ¦ , ,.

5—Quando perdemos dinheiro, tica-
mòs fora- de combate nem que
seja por um breve período.

4 — Quando ganhamos muito, somos
invejados.

5— Guando nos endividamos, os cre-
rlores andam a perseguir-nos sem
nos deixar em paz.

6—Quando emprestamos,.somos nós

que andamos persegu.ndo nossos
devedores. > •.',.:..

-Pôde assegurar-se que o dinheiro
é a causa de todo mal.

8 —Porem é igualmente valida a

afinação tle ciue constitue o

principio da felicidade.

Q- V alguns parece dizer: Sou teu

companheiro para sempre.

10 -Em troca despede-se de outros,

para toda a vida.

,, Ha os que vão ao banco por causa

* 
E^ha os que se perdem por sua

Andfpor todos os cantos está

em todos os logares, constitue

principio da vida.

È nosso dever.é í-kjfe ^

nos for possível e proa
que ele dure..-

Números atrasados desta

Revista no Amazonas
Wfc.AIi»NOH.MâFI»«
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/P São Timóteo e .Santa Maura. Jovens
cristãos da Tebaida. Estavam cisados havia
três semanas, quando Arriano. prefeito de Ma-
ximino, começou suas perseguições. Pediu este

s livros santos que estavam em seu poder, e
Ido Timóteo recusado fê-lo torturar cruelmente, assim

MmiM Foram os dois crucificados lado a lado

004)' r* • - l m
SÃO NemKSIO. Cristão de Alexandria tortu-

i ^ morto no reinado do imperador Decio, ao mesmo

JSpb nue São Macário (250). Foi queimado vivo entre

dois ladrões.
Santa FAUSTA, r- Nobre dama romana, mãe de

Santa Anastácia, modelo de piedade e de fervor (sec. III».

Capitula o forte de Cabedelo, atacado desde o
Jj. 4 pelo almirante Lichthardt (1643). — Instala-se a

nrovincia do Paraná (1853). Falece no Rio de Janeiro
Goulart de Andrade, natural de Alagoas, poeta, /orna-
lista,' teatrólogo da Academia Brasileira (1936),

/s/1 Santo Alfred. - Rei de Inglaterra no século
ri) V. Contribuiu muito pelo seu exemplo e brilho
"V tje suas virtudes para a difusão e triunfo ma-

gnifico da religião cristã em seus Estados, Por

sua morte, o paiz, antes idolatra, estava quase inteira-
mente convertido ao catolicismo.

SÃO FlLOGONIO. Advogado nos tribunais de
\ntioquia, nomeado bispo dessa cidade cm 318, com-
bateu com vigor as heresias e foi preso e atormentado
por causa da sua fé, sob Licínio, no século IV.

SANTA LuCINA. - Virgem e modelo de todas

as virtudes, viveu em Roma em época que não se pode
definir com precisão.

Bemaventurada h;i ia de Rena. — Virgem
de uma nobre família da Toscana, que se fez serviçal e
depois reclusa de Santo Agostinho. Encerrada numa cela,
impôs a si mesma extremas penitencias e morreu em 1367.

Frei Vicente do Salvador termina neste dia a sua
"Historia do Brasil" (1627).. ¦ - Falece em Clèves o prúv
cipe Maurício de Nassau (1679). —- Nasce Nicolau Pe-
reira de Campos Vergueiro, senador do Império, mem-
bro da Regência Provisória de 1831, ministro de Estado
(1778). - - Falece na capital do Pará o general José Nar-
dso de Magalhães Menezes, governador da capitania e
organizador da expedição enviada cm 1808 contra a Guia-
na Francesa (1810). Combate de Criiangy (1848). —
Sào depositados no asilo dos Inválidos ria Pátria os res-
tos do general Antônio de Sampaio (1869). —; 1'alecc em
Campinas o naturalista paulista Joaquim Correia de Melo.

í\ -É SÃO TOME. - - Tome passou de pescador a após-
/. J tolo. Acompanhou o Salvador á casa do Lázaro.

Tendo-se afastado durante a Paixão. Tome
recusou-se a crer quando lhe disseram que o

• Senhor ressuscitará. Foi necessária a aparição de Jesus
para fazé-lo voltar a si da incredulidade. Mais tarde,
foi evangelizar na Mesopotamia c na Pérsia e morreu
em Meliapoor, na costa de Coromandel, numa região
depois chamada S Tome (sec. I).

Santa Fa imola. - De nobre família romana.
i Duas vezes viuva, ficou sob a direção de S. Jerônimo

] em Bethleem é morou pouco tempo na casa da Santa
Virgem. Voltando a Roma, excedeu-se na prática da
caridade (sec. IV).

Descoberta do cabo de S. Tome por André Gon-
çalves e Américo Vespucio (1501). Falece o padre
Manuel de Paiva, superior dos Jesuítas que fundaram
S. Paulo (1584). ¦ - Nasce em São Paulo Francisco Al-
vares Machado e Vasconcelos, notável orador liberal
(1791). —Realiza-se a sessão inaugural da Academia de
Medicina do Rio de Janeiro (1835). - Primeiro dia da
batalha de Lomas-Valentinas (1868). Falece no Rio
Firmino Antônio da Silva Whitaker, ministro do Su-
premo Tribunal (1934).

22

mer
ranças, denunciou-as aos magistrados. Sofreram juntas
o martírio com firmeza exemplar, em 249.

- Nasce em Campos José Antônio de Siqueira e
Silva, ministro do Supremo Tribunal (1774). — Prós-
segue a fuzilaria em Lomas-Valentinas (1868). — Nasce
no Rio de Janeiro Vitor Viana, jornalista, da Academia
Brasileira (1881).

<r\ yá SÀO Delfim. Eleito bispo de Bordeaux
Q*í em 380. Assistiu ao concilio de Saragoça que

condenou os Priscilianistas, e durante todo o
seu governo perseguiu as heresias. Foi ele quem

inspirou o ilustre Paulino de Nole e lhe conferiu o batismo.
Morreu em Bordeaux a 24 de Dezembro de 404.

SANTA Tahsila, - Irmã do senador Gordiano
e tia de S Gregorio o Grande. Abandonou o mundo
e tomou o véu juntamente com sua irmã, Santa Emiliana.
Morreu em 581.

Nasce o ministro do Supremo Tribunal João José
de Almeida Couto, barão do Desterro (1812). — Nasce
no Rio de Janeiro Francisco Pinheiro Guimarães, bri-
gadeiro honorário, escritor, romancista, professor da ra-
culdade de Medicina (1832).

Semana
O ssf Natal. —Aniversário do nascimento de N.'£¦j 

S. Jesus Cristo em Bethleem. Esta festa, tão
antiga quanto o cristianismo, é uma das maio-
res, se não a maior das festas anuais da Igreja

católica. Rezam-se habitualmente três missas nessa
solenidade: a da meia-noite, a cia aurora e a da manhã.

— Nascem os ministros do Supremo Tribunal Ma-
noel Messias de Leão, na Bahia (1799) e Joaquim Xavier
Guimarães Natal, em Goiás (1860). — Morre em São
Paulo o celebre Martim Afonso Tibiríçá (1562). — E'
instalada a vila de Natal, no Rio Grande do Norte (1599).
— Falece o brigadeiro Luiz Pereira da Nobrega de Souza
Coutinho, ministro de Estada (1826). — Falece em São
Paulo o tenente-coronel Cândido Xavier de Almeida e
Souza, explorador dos campos de Guarapuava (1831). —
Nasce em Pernambuco Oliveira Lima, diplomata, histo-
riador, bibliófilo, da Academia Brasileira (1867). — Sui-
cida-se no Rio de Janeiro Raul Pompeia, natural do E.
tio Rio, romancista, cronista, jornalista, patrono da ca-
deira n. 33 da Academia Brasileira (1895). — Falece
no Rio de Janeiro Antônio de Souza Martins, ministro
do Supremo Tribunal (1896).

SÃO Temistocles. --Pastor dos arredores de
Myra, na Lycia, recebeu em sua casa e ocultou
um cristão perseguido pon soldados. Recu-
sando-se a entregar seu hóspede e tendo-se de-

«arado cristão, foi, por ordem do governador, supliciado.
Santa Judith.--Abadessa de um convento

Je beneditinas na Alemanha, deu prova de uma grande
pureza de costumes e de grande austeridade.

Falece no Rio e é sepultado no Convento de
aanto Antônio o general João Henrique de Bohn (1783).""-Nasce em Serinhaen Pedro de Araújo Lima, marquês
de Olinda, Regente do Império (1793). — Segundo dia
da batalha de Lomas-Valentinas (1868).

i-T São Servulo. - - Paralítico que mendigava no
J pórtico de S. Clemente, em Roma. Dividia

as esmolas com outros pobres. Aprendeu ^as
santas escrituras fazendo-as lêr por pessoasdr>dosas. Morreu em 590, aproximadamente.

, J-Santa Vitoria. —Jovem cristã dos arredores
e Roma, noiva de um jovem patricio pagão. Foi con-

Tertlcia P°f sua irmã Anatolia e fez voto de castidade.
endo sabido disso, o noivo, decepcionado nas suas espe-

W

tt©JE WTOü REJUVENESCIA
ALEGRE € CONFIANTE

UM DIA O DIRETOR CHAMOU-ME
AO SEU ESCRITÓRIO...

O SNR. ESTA' FICANDO VELHO,
SHR.TEIXEIRA, E»0 CARGO QUE

OCUPA EXIGE EMERGIA E
AÇÃO, BREVE TEREI QUE
SUBSTITUI-LO POR OUTRO
FUNCIONÁRIO MAIS MOÇO.

MAS...
EU..

MEU MARIDO, DESDE HA' ALGUM
TEMPO, ANDA PREOCUPADO E
TRISTONHO...

NA'0 SEI A QUE ATRIBUIR
ISSO/
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NAO TE PREOCUPES, MEU AMIGO, SI
E' ESSE O MOTIVO, NA"0 PERDERAS O
EMPREGO. ES VELHO SO'NA APARÊNCIA,
POR CAUSA DOS CABELOS BRANCOS,

AS AINDA TENS ENERGIA E MOCIDADE
VALER. SI PASSARES OS& NA CABEÇA

TERÁS, COMO EU, OS CABELOS
TAL QUAL OS TINHAS
AOS 20 ANOS.
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PODE USAR aSQT COM CONFIANÇA
PORQUE NA*0 SENDO TINTURA MAS
SIM UM AZEITE, E'ABSOLUTAMEN-
TE INOFENSIVO, NAO QUEIMA OS
CABELOS E NA*0 MANCHA A PELE.

POR ISSO TODOS O PREFEREM.
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DA'CA'TTm ABRAÇO, QUERIDA, ESTOU
RADIANTE/
HOJE O DIRETOR ELOGIOU A MtNHA
EFICÉNCIA E AUMENTOU-ME O ORDE-
NADO TODOS ACHAM QUE REMOCEI
20 ANOS. ISSO GRAÇAS AO CLSO*
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lÉÉ PECAM PROSPÉTQS GRÁTIS AOS LABORATÓRIOS OSfS |
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
E HIDRÁULICAS
PARA TODOS OS FINS
Projetamos c executamos:

Usinas Hidro-termoeletricas, Substações,
Linhas de transmissão, Radiotelefonla,
Pára-Raios, etc. Materials elétricos e
hidráulicos, em geral; ferragens pesadas.
Chapas e tubos pretos e galvanisados.
Cobre em chapa e em bobinas.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CERA
ESCRITÓRIO:

90 - AV. ALMIRANTE BARROSO - 90 - 5.°
Telefone 42-7617

DEPOSITO:
289-A - RUA LINO TEIXEIRA - 289-A

Telefone 29-6483 -
End. Teleg. "Condebrasi"

RIO DE JANEIRO
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BANCO MOREIRA SALLES S. A.
RIO ~ SÃQ PAULO -- MINAS

Capital realizado: Cr$ 15.000.000,00
Uma instituição tradicional
Oferece serviço rápido e eficiente;
dispõe de 26 sucursais e agências;
recebe e paga até ás 5.30 horas da tarde

ALFÂNDEGA, 19

0 TAMBIÂ im minha infância, memórias de Coiiolano de Medeiros, da Academia Pa.
raibana de Letras — João Pessoa, 1942.

Tambiá é um bairro tradicional, um tanto lendário, da capital paraibana. 0 sr.
Coriòlano de Medeiros, que para lá loi e. iança conhece-lhe bem a história... e todas
as histórias. Sabe a fundo e por rruudo quanto lhe diz respeito desde remotos tempos;
e de certa época para cá íoi testemunha sempre atenta —e com excepcional capaci-
dade para guardar aspectos, figuras, datas, pormenores - - do seu desenvolvimento,
de todas as suas reformas ou alterações. Assim, a tarefa do histonograío oferece um

cunho pessoal deveras cur»oso e cativante. Tamhiá não
constitue para ele apenas um objeto de observação e es-
tudo. Trata-se também dum caso afetivo. 0 sr. Medeiros
lembra-se do seu Tambiá enternecida, saudosamente. Para
sempre Mie ficou querendo bem. Se as circumstár.cias da
vida, e entre elas de certo a situação acadêmica, lhe impu-
zeram a moradia cm ponto mais central, aquele arrabalde
o chama c atrae — pelo menos de vez em quando.

km quasi todas as cidades ha uma fonte possuidora
do condSo de enfeitiçar quem lhe beba a água incompara-
vcl. Na antiga Paraíba, modernamente João Pessoa, a linfa
mágica escolheu, para brotar, aquelas ditosas imediações.

Bebeu água do Tambiá?
Jamais daqui sairá!

mkkJ-y.y.;,^; ... Falando-nos do bairro inolvidave», das suas festas, dos
seus costumes e superstições; aprcáentando-nos os seus

habitantes mais notáveis, ÍUncionários públicos, operários, pequenos negociantes, os
seus heróis qotfvàgos de serenata de briga e de rapina um ou outro curandeiro,
uma ou outra criatura de má vida; descrevendo-nos as rivalidades entre fanvhas, as
manobras e intrigas pobticas: contando-nos os casos graves que o preocuparam, repetia-

do-nos as anedotas que o fizeram rir: c empregando sempre uma linguagem singela e

sugestiva— é como se realmente o sr. Medeiros nos fizesse residir algum tempo no

Tambiá.

TAMiMÁ UA MINMA INFÂNCIA

OBRAS COMPLETAS, de Gonçalves Crespo, prefácio de Aírinio Peixoto, -tt* de Ja-

netro, 1942.

Em 1897 publicou.se em Lisboa o volume.Obras completas & Gonçalves.Crespo,

edição póstuma que compreendia, além das Miniaturas e dos W, 
^de W

prosa, de fina, esmerada facfura e que sem a solicitude do seu Í^P^^^^S
Monteiro, estariam hoje perdidos, talvez inteiramente esquecidos, Trata-se de art|0

para poliar.téas ou periódicos de estudantes. 0 mais amplo, o elogo do^poeJJÜg^£

nha, prima como estudo crítico e como rememoração duma #«5
época coímbra. Ali se vê, em toda a distinção c todo o presjtí g.o, aiiigura daq«cte aluno

de Direito, já célebre como sonetista c cercada também da lama da anedota ed *r,e

tismo satírico. Lá vêem as ceias nas tabernas da Baixa ciue quas, ta to como a Um

versidade na Alta, constituíram monumentos h gloria boêmia da Lu a Atena, s

meias, o Luxemburgo, o Conselheiro Rodngo, Om^^G»^nM^^ ^
, eruditos o, P-.SCOS nue ,o 

^^^.«S,^ ^JSS^e João Penha. Gonçalves Crespo tomou nota desses impro

visos truculentos, se realmente os. n«o decorou- ^ "«m,

cm 1897, eles ressurgiram na parte final do 
^eq«g

preendia, com uma "Advertência prévm ,.de Sousa .m*^

feiro, as Miniaturas, ^^^^^0^^^
çalves o homem", por Teixeira de Queiroz e o

nos, prefaciados por Mana Amália Vaz de Larvaino.

Ambos esses panesiristas celebraram, com o talento

poético de Gonçalves Crespo, os P»™~ ™m*S*3poV

as doçuras do seu coração Reco, ar^ '° 
fnti.

que, apezar da condição de homem de côr que «^fc
midava, tornando-o retraído e esquivo, soc n.
o chamava, o disputava, lhe rendia 

^ ^oícionavarn
dentes em sinceridade ao êxito que ^ 

P^^fe à
os condiscipulos de Coimbra, W^'^^teatio.D.
torça, pela violência o levavam ate ao.palco,Jo *

Luiz e ao estrado dos sarava da b^Auauindor, oi
itar 0 cura Santa Cruz, A morte de D. Quixote, A rcspo^J^"%^
vidas e reclamadas entre ovações msaaavelmente enhwiâsti» ;ncoenta

mos

Sa^ípSCUVg5CRESTC>';m
*C0\Í15LE'IAS

-'.'* %*AL*JL

para recitr
peças ouvidas e reclamadas entre ovações insaciavelmente en^ e'cincoenta pá-
está reproduzido no volume de vasto formato e de ™'f*JV^da por um prefácio
ginas que acaba de aparecer nas nossas livrarias enriquecido aino V

desse mestre cativante e puro artista: Aframo Feixoto.

# 4 4

„,,. r , Rí0 de Janeiro,
TAMANDARê, ALMIRANTE JOAQUIM MARQUES LlSBOA, por Dldio ^OSta

1942.

Abrem esta brochura o. discursos proferidos P^° »J^r^ 
da estátua de Tj-

da Marinha, quando se assentou em Botafogo a 
gj^acign^ ^ & veeQiente

mandaré e quando se inaugurou esse monumento, bao peças a .
'eloqüência Constituem na verdade o mais adequado dos prelac ^ 

^ ^^

as informações onc»^- ^0 0
ncativo, aeixa que, yui cuws wo ^..v.^>, , v*ar:n}ia lirasutirti. ^

a sua admiração pelo vulto insigne, honra e «emp°da^n^.^^ na curta mas

seu estdo naturalmente se eleva, se engrandece, L é 
^^ roilitares.

valiosa obra, o verdadeiro espírito e o verdadeiro sentimento m
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PRÊMIOS LITERÁRIOS

Não temos ainda, certamente, firmado no Brasil o prestígio de prêmios li-
e internacional, como o prêmio Goncourt, o Prêmio Fémina,

terários de renom

Prêmio Pulitzer.

Entretanto, pouco a pouco, os nossos escritores vão obtendo certos galar-
a~ s nue não ficam apenas no terreno das honrarias, matcríalizando-se nalguns

mk.,,-.h c\o cruzeiros coisa nada de dcspresar e inteiramente desconhecida
irnin<n t. n «-"- v

los poetas e prosadores do nosso recente passado de letras.

Aincia ha pouco foram distribuídos os prêmios instituídos pelo Ministro
, trabalho, Dr. Marcondes Filho, para romances e peças teatrais de temas re-

tivos ao trabalho no valor de 20 mil cruzeiros o primeiro prêmio e 10 mil o

scgundo, para cada gênero daqueles.

Os mais antigos prêmios literários fem dinheiro, instituídos entre nós, com
.tíularidade, foram os distribuídos pela Academia Brasileira de Letras, ainda

este ano alterados para recompensas mais vultosas, somando perto de quaren-
ta mil cruzeiros os oito prêmios anuais a serem distribuídos por entre obras íné-

ditas ou publicadas no ano anterior.

Para conhecimento dos escritores do resto do país, damos a seguir as diver-

sas cláusulas referentes a tais prêmios, devendo, futuramente, fornecer tam-

bem os dados relativos aos prêmios da Fundação Felipe de Oliveira, da Acade-

mia Paulista de Letras e da Academia Carioca de Letras.

A Academia Brasileira de Letras torna publico que no ano de 1943 concede-

rá os seguintes prêmios:
"Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira", de 10:000$000)

destinado a um autor brasileiro pelo conjunto de sua obra literária, devendo

ele ter publicado pelo menos um livro altamente recomendável no triênío de

1940-1942;
II —¦ Sete prêmios de 4 :000$000 cada um, destinados a livros "inéditos" ou

"publicados em 1942", em língua portuguesa, de autores brasileiros. Estes prê-
mios são os seguintes:

fl)_Prômio Olavo Bílac, da Academia Brasileira, para POESIA;
b) — Prêmio Raul Pompéia, da Academia Brasileira, para ROMANCE;
c) _ Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira, para CONTO E

NOVELA;
tf)— Prêmio João Ribeiro, da Academia Brasileira, para CRITICA, UIS-

TORIA LITERÁRIA, FILOLOGIA e ETNOGRAFIA;
e) _ Prêmio Joaquim Nabuco, da Academia Brasileira, para HISTORIA

SOCIAL OU POLÍTICA e MEMÓRIAS;

y) — Prêmio Coelho Neto, da Academia Brasileira, para TEATRO (peças
em prosa ou verso, com exceção das musicadas);

ç) — Prêmio Paulo Barreto, da Academia Brasileira, para CRÔNICAS,
VIAGENS e qualquer outro gênero que so não enquadre precisa-
mente nos gêneros anteriores.

— As inscrições estarão abertas de 1 a 31 de março de 1943. Para os livros
inéaitosé "obrigatória" a inscrição, e "facultativa" paia os publicados em 1942.

— As obras apresentadas serão acompanhadas de carta do autor, dirigi-
da ao Chefe da Secretaria, declarando a que prêmio concorre e submetendo-se
ás condições do concurso.

— Quando se tratar de trabalho "inédito", deverão ser apresentado? 4
exemplares, dactilografados, usando o autor seu próprio nome; no caso de tra-
balho PUBLICADO deverão ser enviados 10 exemplares, uns e outros na orto-

grafia oficial da Academia.
— Os autores já premiados pela Academia não poderão de novo obter-

prêmio na mesma classe do concurso em que tiverem sido contemplados.
— A Academia premiará de preferencia, nas classes do n. II, livros que es-

tejam inscritos; poderá, entretanto, conceder o prêmio a quaisquer livros não
inscritos, desde que publicados em 1942.

— A entrega dos prêmios será feita em sessão publica, aos 29 de junho de
1944; a do Prêmio Machado cie A?sis na mesma sessão, se possível, ou em outra
designada pelo Presidente da Academia.

— Se a Academia entender que em determinada classe não haja obra que
se recomende ao prêmio, poderá não o conceder, acrescendo então a quantia res-
pectiva, em rateio, aos prêmios, das demais classes.

—No caso da Academia não conceder o Prêmio Machado de Assis, será
distribuída a respectiva importância entre os autores premiados, das classes
n.° II.

— 0 direito aos prêmios prescreveiá no fim de seis meses a contar do dia
marcado para a sua distribuição. Neste caso, a quantia respectiva acrescerá ao
Prêmio do mesmo gênero no concurso do ano seguinte.

A Secretaria da Academia funciona á Avenida Presidente Wilson, n." 203,
todos os dias úteis das 13 ás 17 horas, com exceção dos sábados, quando funcio-
na somente até ás 15 horas.
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jQíianJolodo? Co/ifnífernizâwi...
... O TELEFONE É O MEIO IDEAL

DE TRANSMITIR 30ASHSTAS

DÜftANTÊ 
as festas de Natal e Ano Bom,

leve às pessoas amigas e aos entes que-
ridos que se encontrem fora da cidade seus
votos de Boas Festas, utilizando-se, para esse

fim, do Serviço Telefônico Interur-
vA bano. Para os que estão ausen-

tes, será sua voz, viva e palpi-
tante, motivo de contentamento.

COMPANHIA TELEPH0NICA BRASILEIRA

A/ ás F^

L

SERVIÇOS AÍPEOS CONDOÍ110A.
1 BREVEMENTE ~k >r

SE DENOMINRÁ'1 ^Ár"SERVIÇOS AEfeEOS CRUZEIRO
DO SUL LTDA". *

Laminação Federal de Metais Ltda.
ESCRITÓRIO:

RUA /.° DE MARÇO 7 - 6." AND. {EDIFÍCIO i.« DE MARÇO)
TELEFONE 43-5505 — CAIXA POSTAL 2392

FABRICA:
RUA FRANCO DE ALMEIDA, 62 — TELEFONE 28-9298

CHAPAS DE ZINCO COMERCIAL E POLIDO PARA CLICHÊS DE
F0T0GRAVURAS, ZINC0GRAFIAS, TRICR0MIAS, D0UBLÉS ETC.
CHAPAS DE COBRE ELETR0LITIC0 PARA CLICHÊS. AN0D0S DE
COBRE PARA GALVAN0. LATÃ0 EM CHAPAS E EM TIRAS.
COBRE EM CHAPAS E EM TIRAS. BOBINAS DE COBRI.

ZINCO LAMINADO PARA CALDEIRAS.

7
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TlflíSS PIM IMPRESSRO
Nello Garavini

DISTRIBUIDOR NO RIO DE J ANEIRO
DAS TINTAS DA

GENERAL PRINTINGINK
CORPORATION DE NEW YORK

Rua do Senado, 10 ?Telefone 22-4869

E'cos da comemoração do
10 de Novembro

Em nossa reportagem do nu-
mero de 28 de Novembro p. pas-
sado, intitulada ECOS DAS COME-
MORAÇÕES DO 10 DE NOVEMBRO,
declaramos por engano que na
sessão cívica promovida pelo
"Conselho Anti-Eixista de Vigi-
lancia e Trabalho dos Funciona-
rios do Banco do Brasil foram
entregues ao general Ivo Soares,
presidente da Cruz Vermelha Bra-
sileira, a quantia de 52.000 cru-
zeiros, recolhidos por aquela^enti-
dade, quando se tratava de ÕZ.UUU
cigarros.

Aqui fica a nossa retificação.

1 B^^ 1

A beleza é obrigaçio
A mulher tem obrigação de aer bo-

nita. Hoje em dia só e feio quem quer.
Essa e a verdade. Os cremes protetores
para a pele se aperfeiçoam dia a dia.

Agora já temos o creme de alface
ultra-concentrado que se caracteriza por
sua ação rápida para embranquecer, afi-
nar e refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, observe
como a sua cutis ganha um ar de natu-
ralidade, encantador à vista.

A pele que não respira resseca e tor-
na-se horrivelmente escura. O Creme d6
Alface permite à pele respirar, ao mesmo
tempo que evita os panos, as manchas,
as asperezas e a tendência para a pi-
gmentação.

O viço, o brilho de uma pele viva e
sadia volta a imperar com o uso do
Creme de Alface "Brilhante".

Erperimsnto-o.

AUANAUE El SEI T
Para 1943

Está em fase de conclusão
o Almanaque "Eu Sei

Tudo" para 1943.

Edição ampliada e melhorada.

Maior numero de paginas.

Façam pedidos á redação do

Almanaque "Eu Sei Tudo" — Rua

Visconde áz Maranguape, 15. Rio.

TIPOS
JBm

CJCfts
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NOVE CRUZEIROS PELA MULHER
Dizem que em algumas regiões da Ásia, na

índia e na China, os pais e os maridos podem
vender as filhas c as esposas, quando isto lhes
apronver. Por aqui. de vez em quando apare-
cem sujeitos que querem fazer o mesmo. En-
tre eles. um operário de Belo Horizonte, que
negociou com um colega a venda de sua mu-
lher A rapariga, despeitada possivelmente
pclo'preço que lhe deram (nove cruzeiros e
cincoenta centavos), rcbclou-sc contra o com-
orador, aplicando-lhe uma forte surra. Aca-
liaram todos no distrito policial.

* * *

CÓDIGO DOS BARBEIROS — 0 feno-
meno jurídico decorre essencialmente da doe-
,Otf*ncia dos homens. Seria inconcebível ad-
mitirmos estatutos jurídicos regulando a vida
de um único ser, numa ilha. E' o paralelismo
Je interesses, a competição, a distancia social
nue obriga os homens a se entenderem, zelan-
Jo pelo interesse comum. Daí a instituição
dos códigos, das leis. Novas atividades vão
surgindo c os juristas logo se mobilizam, rc-
íulamcntnndo-as. 0 desenvolvimento da avia-
çào nestes últimos anos, por exemplo, deter-
minou a elaboração do Código do Ar.

0 que nos preocupa aqui, entretanto,
não é nada disso. Trata-se apenas de unia
notícia de jornal que nos lembrou a necessi-
dade que já se faz sentir de um código dos
barbeiros. A 4." funta tle Conciliação c Julga-
mento desta Capital, julgando um processo,
concluiu nue "é direito do empregador em salão de barbeiro transferir o empregado de

. *. li
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4 * *
CRUELDADE MENTAL - O divórcio

é uma das coisas mais sérias na vida norte-
americana. Pelo menos no mundo cinemato-
gráfico. Os astros casam e descasam, numa
poligamia cpiasi escandalosa, se não fossem
eles elementos siderais, estranhos á terra.
Explorando o negócio divórcio, ha uma ver-
dadeira legião de pessoas, entre advogados,
procuradores, agentes, etc.

0 lado anedotico dos divórcios 6 a alegação
do motivo feita pelo cônjuge descontente.
1'loner Parrv, segunda esposa de Jackie Co-
ogan — que presentemente está no exército

pediu divórcio, acusando o marido de cruel-
dade mental. E exige dele "alimentos 

para si
c um filho". Com a palavra os juizes.

* * +
HITLER E MONA LISA-- 0 Fuebrer

I t,decididamente, um sujeito original. I alvez
monstruosamente original. Mas é um tipo
humano digno de observação e de estudo.
Impossivel, em se tratando de Hitlcr, saber até
onde vai o homem e onde começa o louco.
Tudo que dele se conhece ostenta o traço in
«ínfundivel das teatralizações. Suas atitudes
políticas, seus gestos militares são espeta-
culares e até seus hábitos," sua vida privada

, «senrola-se no plano do excêntrico. Dizem
iue, no momento, em vez de se preocupar com
'situação de guerra, passa os dias no luxuoso
Palácio de Berchtesgarden, diante do retrato
«Mona Lisa, roubado à França pelos seus
tratos. Um verdadeiro amor

i lie se conhece na sua vida.
0 primeiro

1

gir^oo O O o o o oiçO^^::5s~-
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ANTEVISÕES DO ANO DOIS MIL-

O progresso material tem sido realmente es-
pantoso, nestes últimos tempos. Realizações
que pareciam quimeras ha alguns anos, coisas

só os autores de romances fantásticosque h d a des
onipresentes.
época que estamos-- começando a viver,
a de Júlio Verne ou de Wells. O submari

ousavam imaginar, hoje são verdades comuns,
Se quizermos dar um nome à

será
íarino, o

avião, o rádio, o arranha-céu, tudo isso vem
adquirindo proporções gigantescas em nossos
dias, pelo 

"papel 
que desempenham na vida

a universal.us tstados Unidos iniciarão proximamente a construção de super-aviões gigantes-
WaíT 

cllPac'dade para 400 passageiros, que poderão atingir a Inglaterra em poucas

11 í$^j^3aSr^|^)

noras dP „AXlrv v ¦ ,. Pas=»lKcllU3' 4^i'u""7 Vrrfnuc %0°- s^ue pensaria disto um europeu do século Alll !
Flavio

BANCO ALEMÃO TRANSATLÂNTICO

EM LIQUIDAÇÃO

Durante o mês de Dezembro
corrente serão feitos pagamen-
tos aos depositantes retardatá-
rios que ainda não levantaram
os rateios anteriormente anun-
ciados C60 °/0, bem como serão
liquidados todos os saldos até
Cr $ 10.000,00 C Dez Mil Cru-
zeiros), independente de cha-
mada por ordem alfabética.

XIXXI*.,
i#OGUtlí**»UA |
I^ROBAi WlACOI

rw >-«v,

iPnêrmímPofulèr i
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Ão 1-sinal de dloime
purifique seu sangue/

A sífilis, adquirida ou hereditária, c
fonte dor maiores males. Combata-a,
enquanto é tempo, com o ELIXIR DE
NOGUEIRA. Aprovado pelo? Depar-
tamentos de Saúde Pública de toda

a América do Sul.
*

NOGUEIRA
GRANDE DEPURATIVO DO SANGUEJ Medicação auxiliar no tratamento da sffillt

? ? ?
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ONTO
CULTA nas cortinas da larga janela, observava a

rainha a neve cair e, sob a curiosidade e o es-

panto, ouvia o sutil ruido dos flocos nos cristais.

No seu reino meridional, pequenino e alegre jardim,

o qual ficara longe, nunca vira nevar.
A neve, para a doce rainha, era o símbolo do exílio.

A vez primeira, que a viu cair, foi naquela noite da perda

do trono, quando, a trazer quasi oculta no regaço a

criança que seria o futuro rei, passou as fronteiras da sua

èente e atravessou terras estranhas, conduzida pelo corcel

favorito a correr, sempre a correr, ofegante, a modo ani-

quilado pela majestade da carga como. talvez, ela pensasse.
Aquela fuga, realizada na sombra, para se livrar dos

ódios de toda uma raça. parecia à desterrada fugitiva e

romântica um sainete de desventuras que, certo, acabaria

bem. i „„„,
Pois então? Saberia o seu povo viver sem ela, sem

a amável soberana, sempre sorridente, que assistia a todas

as festas com a alma nos olhos e nos lábios ?

Aqueles mesmos que, então, lhe pediam a morte nao

a tinham acaso aclamado mil vezes - primeiro, na sua

SEMPRE FUI FORTE
E DISPOSTO PRRR
0 TRURLHO"
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Só aquelles que na juventude cuidaram da saúde
de seus rins pode»n exclamar essa fraze. O func-
cionamento perfeito do apparelho urinario é oon-
dição essencial para se ter uma saúde perfeita e
uma velhice lefiz. Logo ao primeiro sintoma
de distúrbio renal use PÍLULAS DE-LUSSEN:
desinflamarn, desinfectam e limpam os rins. Eli-
minam o ácido urico, corrigem dores lombares e

limpam o sangue.
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Por MARTINEZ SIERRA
beleza Ingênua, quasi cie criança, esposa de um rei de-

crlpito depois na sua graça de flor prlmaverll, presa ao

veno tronco; e. mais tarde, na sua subllmidade de viuva

íovem sustentando nos braços o rei menino, esperança

da pMria. como se fora ra.no florido a sustentar peque-

nina ave ?
E sempre com o sorriso nos lábios...
Porventura, não seria bastante ter feito o mesmo que

se males não causou, jamais produziu benefícios.
I Que -benefícios pode produzir um rei ? perguntaria

t si oróoria com sinceridade.
Acaso, se a sua gente a tivesse deixado tranqüila, nao

teria mbem essa gente sido livre V Não educara para esse

povo. risonho que nem uma Arcãdia, um rei de écloga

fonnoso e amável como a sua mãe ? Que mais poderia

dar-lhe? Seria mais feliz esse povo com essas idéias ne-

grls e duras como se fossem de ferro, as quais lhe tinham

STadido o reino-jardim ? E aquele filho bastardo do ve-

ho rei, um soldado qualquer vindo sabe Deus de onde,

com alma de bronze e corpo de pedra, aquele a quem

odos aclamavam como se fora um Messias - que«poderia

dar ao seu povo em troca da alegria da sua rainha? Nao

teriam os ex-súditos de a chamar novamente, logo à prt-

meira festa em que não houvesse quem risse com ele* ?
' 

Embalada por essas esperanças, empreendeu o carni-

nho do desterro; e, asòim, até a neve lhe pareceu amiga.

Chegando, porém, à cidade estrangeira que lhe serviu de

refugio na desdita, imensas tristezas conturbaram-lhe o

"^O^eu 
povo não a chamava... A neve continuava a

cair e, ao chegar ao chão, era pisada pelas multidões e

transformava-se em lama.

A tristeza daquela profanação ia pouco a pouco in-

vadindo o coração da rainha. Por isso. oculta nas cortinas

da larga janela, via cair a neve e, sob a curiosidade e o

espanto, ia ouvindo o sutil ruido dos flocos nos cristais.

_ Já vêem, mãe ? perguntou em voz cristalina a crian-

ça destronada.
Quem? ! surpresa replicou a rainha.

-Os Reis Magos. Hoje é a noite dos Reis. Não sabias ?

. —Sim, filho, sim...
Conta-me como são eles.

Tomando-o nos braços, começou a mãe uma história

fantástica. Eram os Reis do Oriente e vinham pelos ares

montados em cavalos cem asas, trazendo túnicas de peles

bordadas a ouro...
E' verdade que um deles é preto?
Creio que sim.
Que medo ! Será mesmo verdade, minha mãe? E,

com certeza, vêem? Com certeza ? Por qual das estrelas

passam agora ?
Filho e mãe seguiam o celestial itinerário, passando

de nuvem em nuvem, de luzeiro em luzeiro.
Aquilo será um cavalo ? Olha as asas ! Como vai

longe !
Sim. Muito longe.

E podem chegar esta noite ? Podem ? !
Sim, minha vida.
Qual será o cavalo que traz os brinquedos ? Olha

que eu quero um muito bonito... Sabes? Eles trazem-

me um ?
Se tu lho pedires... .
Pede tu. Eu não sei como falam esses Reis.
Falam como nós, começou ela...

Mas o filho interrompeu-a logo:

Pois tu não dizes que nós já não somos reis?
A mãe suspirou.

Olha para o céu.
A criança obedeceu.
O perpassar das nuvens, a sabor do vento, distraiu-o

por alguns instantes; mas, após, adormeceu.
Reclinou-o a rainha no berço e, voltando à janela,

murmurou:
Que darei a meu filho como presente de Reis ?

A meia noite, bateram à porta do castelo homens a

cavalo. Traziam capacetes reluzentes e vistosos uniformes.

Oculta nas dobras das cortinas, viu-os chegar e reco-

nheceu-os. Eram nobres do seu reino.

Despertada pelo rumor, teve a criança ligeiro sobres-

salto.
São os Reis Magos? balbuciou em sonhos.

Sim, meu amor: são os Reis Magos.

E ela tremia, como o junco açoitado pelo vendaval.
enquanto os generais lhe anunciavam a boa nova... Sim.

Costumado a viver em plena embriaguez de alegria, não

pôde aquele povo suportar o peso da espada do novo rei.

Os mesmos que o tinham elevado ao trone vinham agora,

após.o ter assassinado, clamar por ela, pela sua rainh
sempre rísonha, sempre amável...

Aqui está a coroa, senhora. Despertai o rei. Vind
conosco.

Vencida mais pelo gozo que por antigas máguas, eia
chorava e ria ao mesmo tempo, sentindo, à vez primeira
naquela hora de reconciliação, a tristeza do infortúnio Já
passado. E, entre soluços, dizia, recordando os súditos que
certa vez a tinham renegado:

Ingratos... Ingratos...
Os rccem-vlndos narravam-lhe os horrores da guerra

o sangue vertido, a cabeça do rei rolando, cortada, pelos

(Continua na pag. 74)
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DAPAF NÍIFL I ES NOSSO DESTINO!
De Ignez Mariz

Vovô índio não conseguiu destronar Papae Noel, porque decerto
,!<»> rio brasileiro a herança espiritual européia está enraizada

>funda de indi

^

; áa MWj^Ê^

1 t^r3c^^^^^:"*

naneira muito mais prorunaa cio que a indígena.
V o motivo dessa preferencia pelo velhinho de barbas brancas

I- z seja a aureoia de irrealidade que o cerca do um prestigio todo^Icial 
Realmente, em pleno verão carioca, escaldante e depressivo,

não deixa de ser interessante,
pelo contraste, imaginar-se ai-
guem desusando num carro
sem rodas, puxado a renas,
em plena paisagem de neve. . .

Não temos renas por
aqui, não temos trenós, não
temos neve.

Puro conto cie fadas: tudo
irreal, e por isso mesmo en-
cantador, para a nossa sensi-
!>ilidadc. As coisas mais belas
da vida são mesmo feitas de
ilusão. Daí o prestigio inaba-
lavei do velhinho europeu en-
ire a meninada brasileira.

Qual de nós já não se
lembra do alvoroço feliz dos
tempos de Papae Noel ? E
principalmente. . . quem já
esqueceu aquela duvida, quan-
do se reconhece afinal num dos
presentes recebidos por inter-
médio do mensageiro notur-
no, um dos brinquedos da loja

cia esquina ?
Se a duvida é insuportável quando já se tem o espírito formado

e sabemos discernir, na infância é uma coisa simplesmente atroz:
"Papae e Mamãe não iriam me enganar assim. 0 brinquedo veiu

mesmo do Céu. . . ou não veiu ? Está tão parecido com um que vi

na vitrine um dia destes. . .
E' o primeiro choque com a vida,.com a dura e triste realidade.
Mas, durante tantos anos somos felizes, alimentado o espirito

com a beleza daquela doce ilusão, que acho valer a pena continuarmos

para sempre a conservar uma
lenda que traz tanta felícida-
de aos nossos filhos.

Quando muito pequena
ainda, criei, sem me sentir,
uma nova modalidade de Pa-
pae Noel: o "meu" 

possuía
azas enormes. . . Considera-
va eu impossível andar ai-
guem voando assim, de te-
lhado em telhado, c ainda
mais, com um saco ás costas,
sem um meio de transporte
que lhe facilitasse a viagem.
E o mais pratico e mais po-
ético era esse mesmo: azas. E
de tal maneira me impressio-
nei com essa teoria que açor-
dei certa vez, num dia de Na-
tal, dizendo á Mamãe: "Não

cheguei a ver Papae Noel esta
noite, porque o sono era gran-
de demais e não consegui
abrir os olhos, porem ouvi per-
feitamente um bater de azas
pelo quarto. . ." Traduzi os .
sorrisos que acompanharam esta declaração, assim: Que menina ati-
ladal Obteve tão pequena, o que os maiores não conseguiram ainda

o

Mas. . . quem terá sido mesmo o creador de Papae Noel ?_
Passo ás vezes muito tempo a imaginar como, por quem e por

que foi inventado este símbolo tão belo e tão ingênuo,
E cheeo sempre á conclusão de que o seu creador foi um poeta,

que viveu faz muitos anos (séculos, talvez, pois os sonhadores sempre
existiram sobre a face da terra) e esse velhinho nada mais e sinao a
•niagem do nosso destino. /vi 1

E como um poeta, em geral, só sabe crear o que e belo, o saco de
bugigangas do mensageiro noturno vem repleto somente de coisas
muito boas, presentes e mais presentes. . . embora nem sempre seja
amena a sorte, de quem ele é a imagem e semelhança. . .

Papae Noel. . . és o símbolo da vida!
As buci^aneas deste saco representam os pedacinhos de felicidade,

que. tú de cabecinha branca, distribues parcialmente, com um capricho
d« menino, Papae Noell

*-i ti».
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Escragnolle Doria ^ N I Amv .m~% 11 I §*\

Jerusalém 

palavra de grandes ecos na Historia, deles o maior som na vida de

Sus NaP Pal^tina^ara sempre marcou os Santos Lugares onde nasceu

evuielisou foi mártir e luminoso ressuscitado- Século a século, a lera

San f em^ido alvo de peregrinações e de veneração da çristandade, descritos

oí seus menores sitios por escritores celebres ou simples viajante, desemsos^ de

registrar tudo quanto lhes inspirou o sacro pedaço ele mundo, do qual Custo ura

diou doutrina sempiterna para tanto universo.

Os Santos Lugares demandaram e demandam conservação e culto. 
1 ara man-

tel-oT religiosos a mendicarem percorrem globo remetendo esmolas para a^ Terra

Santa Aí franciscanos zelam tradição e dominicanos formam Escola e Museu Bi-

blico para centro de estudos.
Os franciscanos da Terra Santa constituem dous grupos, um o grupo f.xo elos

que para cuídaí-os permanecem nos Santos Lugares, outro o grupo itmerantc a gira

pelo^mdo em busca de subsídios para a sustentação 
^^T^LH mi c

sitios oalestinicos. Revesaelos os componentes do grupo itincrante. lhes e mister

estSLfc paiies; escalas onde .alguns Labitem para agasalho e or.cn-

tação de outros, orbicofas a poder de caminhar.

As aludidas escalas são os hospícios chamados da Terra Santa Evangel.saelo

desdedií SciaU de sua historia o Brasil do século XVI ««UuaWejn francscna

no seu ramo da Terra Santa; dela soube o Rio de Janeiro. Lm 1733, em carto.io ele

VUa Rica da N S. do Pilar de Ouro Preto, comparecia Manoel Barbosa Pereira,

morado em Vilía Rica. Declarou que no Rio de Janeiro, onde tinha negocio, c

£mo 2nd£> dos Santos Lugares, com o produto de esmolas e 
^»^"Z

comissário frei Manoel de Santo Antônio, adquirira chácara e casas Demoravam
'C caminho que ia da Ajuda para o Desterro", abrangendo a PWgkjfe& braças

de frente e 60 de fundo até os Arcos da Carioca, tudo comprado por ooü$000.

Aí desejaram os freires da Ter-
ra Santa estabelecer hospicio, não
lhes faltando múltiplos embaraços
para a consecução do propósito.
Contaram, porem, com o alto apoio
do governador Gomes Freire de
Andrade e do bispo da diocese D.
Frei Antônio de Guadalupe. Sob
os auspicios deste foi na chácara
do Rio instalado o hospicio de Je-
rusalem com capela sob o orago de
Santa Anna.

No Ir dos tempos lutaram os
religiosos com dificuldades financei-
ras. Tão prementes afinal que os
religiosos se viram forçados a ven-
der parte do terreno do LIospicio
de frente para o Passeio Publico
pelo preço de 31 contos de réis,
autorisados pelo encarregado de ne-
gocios da Santa Sé, Marino Marini,
a alienarem, traspassando mediante
inventario, objetos de prata da ca-
pela e do hospicio.

Esmola daqui, economisa dali,
o comissário frei José Damaso na
capela do hospicio realisou melho-
ramento, o da construção de campa-
nario dotado de três sinos. Festi-
vãmente repicaram pela primeira
vês a 25 de Setembro de 1857 na
novena de preparação da festa de
S. Francisco de mente

Era secularAssis. o Hospicio
de Jerusalém posto no caminho da
Ajuda para o Desterro, depois rua
dos Barbonos, em lembrança do
hospicio capuchinho da paragem.
Tudo se chama hoje rua Evaristo
da Veiga. Sucederam-se no hospi-
cio os comissários da Terra Santa,
sobrelevando-se entre eles em 1878
frei José Maria Dallorto. Por in-
termedio do geral da Ordem, frei
José Maria pediu licença ao Papa
para alienar o Hospicio comprando casa maior em Petropobs e menor na Corte
para residência ocasionai dos esmoleres da Terra Santa, alegado que, sem indeni-
sação, o poder publico pretendia apropriar-se do hospicio. .

Por breve pontiiicio, o papa do Syllabus, Pio IX, concede ua licença impetrada
por frei José Maria. 0 governo imperial não esteve pelos autos ou melhor pelo breve,
figurando nos governos da época anti-catolicos e católicos arrefecidos. Era sempre
invocada então a legislação sobre as corporações e os bens de mão morta, isto é os
dos conventos e confrarias no emaranhamento de dissidios freqüentes, vivendo Igreja
e Estado a se diserem unidos.

Os religiosQs da Terra Santa recorreram ás luses de quatro notáveis jurisconsultos;
um deles Cândido Mendes de Almeida, autoridade de todo peso em Direito Ecle-
siastico, lavrfndo ele elucidativo parecer pela Ordem ainda arquivado qual defesa
preciosa.

Vendendo os religiosos em 1881, a capela, o hospicio e casinhas adjacentes para
aquisição de imóvel em Petropolis viram anulada a transação. Recorreu o governo
a consulta á seção do.Império do Conselho de Estado, seção da qual membros os con-
selheiros Afonso Celso, Martim Francisco Ribeiro de Andrada e José Bento da Cu-
nha Figueiredo, todos ex-ministros de Estado, os dous últimos professores de Di-
reito.

A maioria da seção opinou pelo seqüestro do Hospicio e pela devolução ao Es-
tado do prédio adquirido em Petropolis, responsabilisado o tabelião que lavrara a
competente escritura. O conselheiro José Bento apresentou parecer em separado,
divergindo dos alvitres da maioria da seção.

Nesse ínterim frei José Maria Dallorto transferiu a sede do comissariado, do
qual era titular, para casa alugada, em Petropolis, com terreno adjacente na rua
Monsenhor Baceílar na Renania Inferior.

O tabelião de Petropolis, João Cordeiro de Carvalho, começou a ser processado
por haver lavrado em suas notas a escritura de compra do prédio petropolitano ad-
quirido pelos religiosos da Terra Santa. A' testa da justiça da comarca de Petro-

P«.lis estava magistrado integro, o dr. Manoel Vieira Tosta, digno filho ele um vulf
>olitico( o então visconde de Muntiba, de provada energia na presidência de Pei°
mmbuco em 1K49 e na sufocação da revoltada Praia ultima triste amostra cLÔ
utas fratricidas do Brasil Regência e elo Brasil Segundo Remado.

O juiz de Petropolis, depois desembargador, barão de Muritiba e fiel como-
nheiro elo exílio de D. Pedro II, mostrou se na altura dos créditos paternos de inde
pendência e honradez declarando infundada a denuncia contra o tabelião Carvalho
incriminado pela escritura ele compra a pedido dos religiosos da Terra Santa. F -i
questão morreu, sepultada no intermino campo das injustiças humanas.

A proclamaçào da Republica em ]K8'> cortou de golpe os afrouxaelos laços da
união Igreja Estado. No periodo subsequente do rcfloresccr das ordens religiosa
sobretudo pela reabertura do noviciado no clero regular, ps rei giosos da Terra Santa
compraram a casa da rua Monsenhor Baceílar, construindo hospicio e capela'sob
a invocação ela N. Senhora da Conceição, adicionado ao hospicio colégio de instru-
ção primaria e secundaria.

Terra Santa ficou sendo o bairro de Petropolis onde assistiam os religiosos da
Palestina tão de residência no Brasil, tornando-se o hospicio petropolitano centro
católico ao qual prestou valiosos scrviçewí a virtuosa senhora hoje venerada c invo-
cada como Irmã Zelia.

Não foram poucos os sucessos do hospício de Petropobs até a transferencia do
comissariado geral da Ordem para o Rio ele Janeiro, isto a 30 ele Dezembro ele 1897,
estabelecidos a sede do comissariado e o hospício do Santo Scpulcro no arrabalde
populoso de Cascadura

Aí levantaram os religioseis franciscanos menores da Terra Santa um templo
sob a invocação de N.S. do Socorro, ornamentado com cenas e paisagens da Palestina

no seu cenário dos longes da Syria.
Sob de
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Santa cm Cascadura liga-se a recor-
dação elo cardeal D Sebastião Leme

Prédios n-os 65 e 67 da rua Evaristo d
Jerusalém, cm frente ao

hrcmancira eleveu a igre;a do
Santo Scpulcro ao comissário geralfréiCiriáço iliclscher, também su-
perior ele) hospicio, a construção do
significativo templo confiada ao ar-
quiteto Riedlinger, entregues as nin-
tu ras à palheta dó artista dina-
marques Guilherme Scluilmaker.

Ao templo dos religiosos da Terra-a liga-se a 1
Sebastião

quando Dispo auxiliar elo Cardeal
Àrcoverde. D. Sebastião benzeu a
pedra fundamental da igreja depois
consagrando esta. A magnitude do
templo, o zelo dos seus mantenedo-
res, valeu a elevação do mesmo
templo, em 29 de Julho de 1920, a
matriz provisória da freguezia de
São Pedro de Cascadura, localidade
ele ponto vital á Estrada de Ferro
Central do Brasil no servir vida su-
burbana de um Rio de Janeiro cada
vês maior por gente e mais gente.

Não apenas 0 Rio colonial e mo-
derno c a alpestre Petropolis co-
nheceram nos seus âmbitos os fios-
picios da Terra Santa. Um foi de
Campos dos Goitacazes, sem que
conste ano de fundação, mais de
clareza a sua historia depeiis ele 1814.

Encontram-se referencias a um
hospício em Porto Alegre dos come-
ços do século XIX em diante, es-
tendendo-SC a Santa Catarina a
ação e as caminhadas dos esmoleres
elo Rio Grande do Sul.

Enviado a S. Paulo, frei Bartolo-
meu Marques escolheu Itú para ha-
bilual residência, aí em 1870 termi-
nando bem empregados dias. Con-
tribui i frei Bart lomèu para o leyan-
tamento da Santa Casa daMisencor-
dia e o do Hospício da Terra Santa.

A' terra mineira foram também ter os missionários franciscanos de presença em

S. João d'El Rei e Divinopolis. . . , Q , »
No Rio de Janeiro não ficou, que saibamos, imagem do Hospício de Sanla 

Jnna
. da Terra Santa na rua Evaristo da Veiga, por tantos anos posto era frente cio

Uigo quartel do Corpo Militar de Policia da Corte. _
Em 1903 um artigo de Vieira Fazenda, recolhido ás paginas de 

YiaSH^oaSde
informadoras An/igualhas e Memórias do lio de Janeiro tratava do Hospiao a

Jerusalém aos Barbonos. Referiu-se Fazenda ao prédio e á capela dosgWWg
Terra Santa, o prédio 

"acanhado sobradinho de janelas de peitonl capela de poucas

proporções á ilharga do imóvel"
De uso até 1856 os enterramentos nas igrejas cariocas, a capela de Santa nna

deu alguns túmulos ao Rio de Janeiro mortuario. O »^to^^°re^SueSo José
nalou sobretudo a existência de urna contendo os restos mortais elo conseme ,

Ricardo da Costa Aguiar ele Andrade, antigo visitante da Terra banta_rerc ^
com o indispensável guia elos Santos Lugares, % Evangelho. Consu 

^nao, nto
passo, D. Pedro II e o visconde do Bom Retiro igualmente examinaram tudog»

de mais tradicional, de mais edificante a Palestina, oferece aos olhos, ao pensame
à alma daqueles a quem Jesus diz consolo, esperança, imortalidade.

Por entre dous séculos anos e anos o Hospicio de Jerusalém "^^^'fjfpro-
riocas, aos transeuntes, aos fieis da cidade. Até ser demolida em tempo ajaa^v

ximos de nós, na Republica, a capela do hospício acolheu missas e »^enas 
afina. na

zinho modesto, cuidado, revestido ele boa obra ele falha ludo desapareceu .^
voraginosa vida humana. Hoje assinalam o sitio do hospício e da 

^T';de com
impar da rua Evaristo da Veiga, duas construções, numa cias ^^T^ passado.
as armas ela Custodia assinala a data da sua fundação. ^ uma poi i. jt 

& ^
Para prova deste os religiosos no hospicio de Cascadura guardam ura ;nscrição:
em tamanho natural, vindo do antigo hos icio, retrato com a s^ 

; de 1725 a
"Illmo e R. Snr Dom Frei Antônio de Guadalupe Bispo do Rio de J^neixo ^^
1739. Fundou o hospicio da Terra Santa no Rio de Janeiro . Isso ba 

^ salvados.
importa o tempo á memória transmitida dos corações l Nos nauirag

a Veiga, no local do antigo Hospicio de
quartel da Brigada Policial.

OU
ai

feliz e
com saúde
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QUER FORMAR UMA BIBLIOT
AQUI ESTÃO OS GRANDES ROMANCES DO MUNDO

por Edmond Jafoux

O escritor Affonso Arinos de Mello Franco lança-
va ha dias a idéia duma pequena biblioteca de cul-
tura brasileira, para uso de leitores estrangeiros.
O tema despertou bastante . interesse no nosso
meio literário e bem merecia um debate mais
largo entre os leitores brasileiros.
Ha, em inglês, um livrinho famoso da autoria de
Amold Bennet — "Litterary Taste" reeditado
pouco antes da guerra, com um apêndice moder-
no, pelo critico Frank Swinnerton, destinado á
formação duma boa biblioteca inglesa. Também
pouco antes da guerra, Edmond Jaloux, o grandecritico literário francês, tratara o assunto, pelascolunas de "Nouvclles Littéraires", com a diferen-
ça de# se ocupar apenas dos grandes romances uni-
versais.

Perguntaram uma vez, á Correspondência das ''Nouvclles Littéraires"
sempre bem informada, se "A feira das vaidades" tinha sido*traduzida em
francês. FÓi traduzida, sim, por Georges Guiffrey. O exemplar que possuo
tem a data de 1884. Apareceu na Livraria Hacbette, que tinha, outrora, uma
bonita coleção de romances estrangeiros e que a deixou desaparecer. Essa
casa havia publicado ainda "Henry Esmond", "Historia de Pendennis",
"0 livro dos Snobs", "Memórias de Barry Lindou", sempre do mesmo
Thackeray. Tudo isso se acha esgotado e é difícil de se encontrar, mesmo
nos "sebos" dos cais de Paris.

"O livro dos Snobs" reapareceu na "Renaíssance"du Livre"; Henry Es-
mond", nas edições "Montaigne", publicadas por Fernand Aubier. Mas, sa-
bem epie "Henry Eunond" é um dos mais belos livros existentes, um livro
lancinante, sob uma forma pura e reservada, a historia de um homem fiel
á sua fé, fiel a seu amor, apesar das^decepções^e^das traições que desencora-

jariam qualquer outra
criatura i

Em seguida á per-
gunta feita a "Nouvel-
les Littéraires", eu in-
daguei de mim mesmo
que seria que urn jovem
escritor ou um leitor,
desejoso de conhecer as
obras pi imãs incontes-
táveis do romance es-
trangeiro, poderia en-
contrar no estado atual
das nossas livrarias.

Do mesmo modo
como não se poderia ser
bom humanista igno-
íando Sofocles e Hora-
cio, o conhecimento ver-
dadeiro da arte do ro-
mance exige a leitura a
serio das grandes obras
de caráter universal.
Por que,aliás,não admi-
tir que o romance te-
nha criado um novo hu-
manismo, que é pro-

Sriamente* 
o do século

IX e comporta igual-
mente, um conhecimen-
to do homem e uma
educação da vida, funda-
dos sobre a psicologia e a
moral dos romancistas?

Quando se entra.nu-
rna livraria alemã, l no-
ta-se que esses clássicos
se encontram em nume-
rosas edições bem enca-
dernadas, formando | a
base solida das casas que
os publicam; essas fa-
zem afinal pelos roman-

Rudyard Kipling — Escritor inglês. ces clássicos de todos os
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AUTORES ESTRANGEIROS?
paises o que o "Divan" e o senhor Schiffrin têm feito jias suas admiráveis
edições de Stendhal e de Balzac, tão claras á leitura, tão bem apresentadas,
e que deveriam fazer parte de todas as bibliotecas.

As obras de Dickens são, em parte, esgotadas em francês. A "Nouvelle Re*
vue Critique" está publicando um texto novo sob a direção de Léon Lemon-
nier. E' de desejar que esta empresa tenha o maior êxito : Dickens, ao lado'
de seu prodigioso gênio de criador de figuras humanas e de poeta, continua
sendo o mais divertido dos narradores, um contista tão absorvente e inesgo-
tável como Alexandre Dumas pai.

De George Elliot, creio que se pôde lêr ainda "Silas Marner", "O moi-
nho sobre a Floss" e "Middlemarch". O magnífico "Adam Bede" desapare-
ceu. "Daniel Deronda" também.

A voga que desfruta novamente Emily Bronte fez com que tenhamos hoje
quatro traduções de "Morro dos ventos uivantes" (sem duvida seria melhor
que outras obras importantes nos fossem reveladas; duas traduções chega*
vam bem). Mas isso permitiu editar ou reeditar "Jane Eyre" e "Villette",
de Charlotte Bronte e "Agnes Grey", de sua irmã.

Graças á "Nouvelle Revue Française", á qual os leitores devem um gran-
de reconhecimento, teremos em breve a obra integral de Meredith. E' fácil
achar os melhores romances de Thomas Hardy: "Tess d'Uberville", "O pre-
feito de Casterbridge", "Jüde, o Obscuro", "Barbara" e alguns outros. Ru-
dyard Kipling está quasi todo traduzido; e Joseph Conrad, graças a Jean Aubry.

Mas, ao passo queSterne e Swift fazem parte de nossos clássicos "impor-
", 

Fielding e Smolett continuam desconhecidos. Tratou-se, ha alguns
recuou-se deante da difi-

tados'
anos, de refazer uma tradução de "Tom Jones'
culdade da tarefa.

Os russos são privilegiados: graças ainda á "Nouvelle Revue Française",
temos uma bela edição completa de Dostoiewsky: graças á Livraria Stock,
Tolstoi. Ha poucos anos, não se encontrava grande parte de Tourguenieff;
reeditou-se "Dmitri Roudine", "Fumo", "Terras virgens", "Um ninho de
gentishomens", alguns contos. "Pais e filhos" e "Narrativas dum caçador"
nunca se esgotaram; mas, por que não nos darem uma edição completa desse
grande contista, desse romancista clássico, é como o nosso Merimée? Encon-
tra-se na livraria Plon um Tchekov completo; na Stock, este livro admira-
vel: "Os senhores Golovleff", de Chtchédrine; quasi era toda parte numero-
sos livros de Gorki (dos quais muitos medíocres) e, na editora Calmann-Lévy,
seu melhor romance: "Thomas Gordaieff". Gogol está mais ou menos com-
pleto. A "Nouvelle Revue
Française" retoma um
novo autor muito esque-
cido: Nicolau Leskoff.
Só veio uma obra russa
considerável, desconheci-
da de nosso publico: "A
crônica da família", de
Aksakov.

A literatura a me ri-
cana é inteiramente des-
curada. Apresentam-
nos hoje um grande nu-
mero cie narrações con-
temporaneas, da qual a
maioria é duma ordem
absolutamente inferior,
sendo impossível, no en-
tanto, ciescobrir as obras
primas de Nathaniel
Ilawthorne (de quem
Stock e as edições Mon-
taigne publicaram os
contos): "A casa das sete
torres", "A letra cscarla-
te" (que forneceu o tema
a um filme excelente) e

"Fauno de mármore".
Quanto aos livros de

lerraan Melville, o mais
moderno dos america-
nos, o mais ousado, o
mais extraordinário, fif*
cam-nos cerrados: im-
possível conhecer^ e->sas
obras magistrais: "Mo-

by Dick" e "Pedro ouas
ambigüidades", o pri-
meiro romance "freu-

(continua na pagina 72)
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Aiphonse Dáudet — Romancista francês.
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Nova edição rigorosamente revista e anotada por Gasta o
Penalva e com um erudito estudo de Astrojildo Pereira.
Ef uma belíssima edição, em ótimo papel, em grande for-
mato e profusamente ilustrado, preços:

Em broch. Cr$ 40,00 — Ene. Cr$ 55,00
exemplares em papel especial, inglez, numerados de 1 a 110,

preço: Cr$ 200,00.
ESTE E' 0 PRESENTE QUE 0 SNR. DEVE DAR AO SEU MELHOR AMIGO: o senhor mesmo.
M,tt a- 

VENDA EM TODAS ASr LIVRARIAS DÔ PAIZ.

Pedidos á Livraria-Editora ZELICf VALVERDE
Travessa do Ouvidor n. 27 - Caixa Postal 2956 - Rio de Janeiro
REMESSAS PARA O INTERIOR PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL.
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UM 
curto circuito, uma ponta de ei-

garro aceso e mil outras causas

podem provocar uni incêndio, Um navio

transportando as nuas mercadorias pode

Ir ao fundo em virtude de ataque trai-

çoeiro do inimigo. Os acidentes pessoais

*ào um perigo constante que nos espreita

ft todo momento - quedas, atropela-

mentós, queimaduras e tanta- outras

causas determinam despesas avultadas,

podendo, ainda, torna-lo inválido para o

trabalho, quando não resultam na morte.

A Companhia de Seguros Minas Brasil*

com sucursais e agências em iode o

território nacional é a Cia. que deve mor.-

cer a sua preferência para os seus seguros.

C O M P A N ii I A

mus¦ BB n ^kW JBillífe

DE SEGUROS

BRASIL
«***,-. «««¦*»_ ( mu „ £SiW,* 1M.

Cap. reatiz e Reservas: CrSB 544.310.40 ^ |R Vede interna - Sucursal em S.Paulo:
Sede: Belo Horizonte vfJ d ^Vres Penteado 153 3.0 Tel. 3 4451

Ed.doBancoComèrcioelnd.MinasGefals R.Mwes 
Penteaoo im

AGÊNCIAS E ORGANIZAÇÕES NAS DEMAIS CIDAUES I»0 PAIS.
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PRESENTES BE IITIL
Crônica de MARIA LUIZA

Estamos novamente em face de um dos
¦oblemas mais sérios no momento, apesar

S sua aparência futil cm comparação com a
'rave 

situação internacional. Mas realmente,
Snesar da guerra, da crise e do aumento crês-
rente nos preços dos gêneros de primeira neces-
cidade quem não se encontra duranU estes
ültimos dias do ano preocupadissimo com os
nresentes que deverá escolher para seus entes

ouerídos ? Quem não se vê cm face do mesmo
dilema repetido periodicamente: 

'oferecerei

, fulana ou a sicrano isto ou aqui o l E qual
t mulher jovem ou velha, bonita ou feia, que
nío espera ansiosamente o embrulho mágico
nuc lhe trará "Papai Xoel" ? Penso que nesta
época os homens deveriam também escrever
crônicas neste sentido, embora saindo um pouco
das colunas mais serias que estão reservadas
para eles nos jornais, e, penetrando um pouco
no terreno das modas e conselhos, reservado
tis mulheres, esclarecer-nos sobre aquilo que
lhes agrada mais ou aquilo que não devemos
de forma alguma oferecer-lhes, como gravatas
por exemplo - pois onde já se viu um homem
gostar daquelas que agradam ás mulheres.

Quanto a mim, não me sinto com idoneidade
suficiente, pois me encontro na mesma situação,

para aconselhar minhas companheiras de sexo
sohre os presentes que devem fazer a seus ama-
dos, mas, tomando por base o meu próprio
gosto, aliado ao de minhas amigas c confirmado
pelas sugestões que nos apresentam as mais
belas estrelas cinematográficas, atrevo-me a
aconselhar sobre os que devem ser escolhidos

para as outras mulheres E' claro que o caso
muda de figura conforme a ligação da pessoa
tiue oferece com aquela que recebe Conheci
um rapaz que. com a melhor das intenções,
ofereceu á noiva uma bela caixa contendo um
conjunto de roupa interior com camisa de
dormir e tudo; ele queria apenas contribuir
um pouco para o enxoval, mas a impressão foi
das mais desastrosas. , ,

Isso sucede com uma freqüência inaudita
em vista da extrema limitação de nossas regras
sociais, por isso quando uni homem não tem
suficiente intimidade para conhecer os gostos
de sua amada ou perguntar-lhe o que prefere
receber, deve escolher presentes que agradam
sempre c não infringem ás regras sociais, como
por exemplo:

Um anel semelhante a este que faz as
delicias fie Caro) Bruce e cuja pedra deve ser
aquela que traz sorte á sua ' bem amada
A mulher que não adora perfumes não tem
instintos femininos, mas 6 predso verificar
se aquele (pie deseja oferecer não é apenas
uma falsificação.

Perfumes e jóias são porem presentes caros,
mas ha uma infinidade de fantasias, mesmo
no terreno (Ias jóias, que agradam tanto quanto
estas; Ann Sheridan apresenta esses modernos
broches, belos c no gênero de muitos outros
(pie podem ser oferecidos sem o menor receio.
Ha ainda os t\CCtSSaÍrts de pintura ou as belas
cigarreiras que enfeitam todas as vitrines da
cidade e atraem a atenção de todas as mu
lheres. As caixas de flores ou de cigarros são
igualmente, lembranças delicadas e agradáveis,
Bettc Davis porem, ou por outra o seu belo
galã austríaco, recordam-nos que, no momento
cm que começa a crise do fósforo não pode
haver presente mais encantador c mais útil
do que um pequeno e moderno isqueiro, para
os quais sempre é fácil conseguir um pouco de
gasolina
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MOTORES DE POPA

ARCHIMEDES

TIPO B-20
H. 2
Cilindr. cm. 97,5
R. p. 2500
Velocld.-kms. . 10
Peso-kgs 1]
Cons. p. 11/4
Cap. tanq. lts. .. 2 1/2

B-l
4

195
2600

14
26,5

2 1/4
4

B-6
6

229
2600

15
32,-5

3
4

B-22
10-2?

345
2800

22
49

5
8

B-23
18-2Ü

492
3500

32
59

9
101

M-l
5

246
2200

13
52

2 3/4
10
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UM NOME DE FAMA — UM MOTOR MODERNO

QUEIRA SOLICITAR DETALHES

AC
INFORMAÇÕES :

31 anos de experiências e progressos ininterruptos são uma
garantia de que o motor "Archimedes", de fabricação sueca, cor-
responde realmente ao seu valor. E' um verdadeiro motor de tra-
balho, provido de moderníssimos detalhes técnicos, leve e de ex-
celente material, como por exemplo: caixa de engrenagem incorro-
sivel em água salgada, virabrequim de aço cromo niquelado. Todas
as partes que ficam submersas são de bronze, fator importan-
tíssimo, especialmente quando essas peças são expostas à água
salgada.

Sua válvula giratória ajuda a obtenção de um grande efeito,
sem exagerado número de revoluções, partida mais fácil e eco-
nomia de combustível, contribuindo ao mesmo tempo para a ace-
leração imediata e funcionamento silencioso e completamente re-

guiar, mesmo com poucas rotações. Escapamento submerso, por-
tanto silencioso.

A velocidade e consumo indicados são baseados em expe-
riencias feitas com um barco "Archimedes", modelo "standard",

com lotação normal, à velocidade máxima

ESTOQUE DE PEÇAS PARA
TODOS OS TIPOS ACIMA

T. J D fl End. Teieg. "JANÉR"

Matriz: RIO DE JANEIRO — Rua Beneditinos, 17

Caixa Postal, 960 — Telefone 23-2064

Filial: SÃO PAULO

Caixa Postal, 3593

Largo do Tesouro, 16

Telefone 3-5116

de todos os tipos

Fornecedores da "REVISTA DA SEMANA"

. A ¦'•'¦:: :"".:"?"•:

^il^LJSF*^^^^

cOIWPANHIA

REPRESENTANTES

UECA TDA.

AV. RIO BRANCO, 62 — TELEFONE 23-0632 - RIO DE JANEIRO
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Enquanto vibra pelos nossos céus a escala de todas as co-
res tropicais, lentamente cai sobre a paisagem da Europa e
da América do Norte, branca e sutil, a caiicia da neve.

Nada mais doce do que esse macio rolar de plumas que
se desfazem ao mais leve contacto, numa sugestiva emoção
de sonho infantil que faz da alma dos homens alheios aos
terrores da guerra um encantado cenário de antigas lem-
brancas consoladoras e felizes.

No recanto desta página, temos um trecho do Central
Park, de New York, no inverno do ano passado, á direita e
ao alto, espalhando-se do outro lado dois aspectos dos Alpes
e em baixo uma casa senhorial do Tirol e uma casinha de

pastores em Wengen, na Suiça.
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.Ninguém terá talvez amado mais as
coisas do Brasil, suas paisagens, suas gen-
les e seus hábitos do que este aristocrata
da Mantiqueira, dividido sempre entre as
delicias da vida européia e d gostosura do
viver sertanejo. Seus livros, PELO SER-
tão, Historias e paisagens, O contra-
TADOR DE DIAMANTES, OüRO, OURO, LEN-
DAS E TRADIÇÕES BRASILEIRAS, espelham
admiravelmente esse amor que nunca mor-
reu no grande escritor. Esta magnífica evo-
cação do Natal, precedendo ^ encenação
dum antigo pastoril de Minas Gerais é pe-
netrada daquela profunda emoção brasi-
letra que o autor de Pedro Barqueiro
punha em tudo o que escrevia.

Ninguém pode sondar, sem o grande ter-
ror sagrado, a profundeza do sentimento uni-
versai do Homem de todas as raças e religiões
ao celebrar a festa aurorai da renovação do
Ano, em que o declínio de um se afoga no
arrebol do outro. No espetáculo do ocaso do

sol e do seu nascer, da
queda das folhas e do
rebentar dos brotos vi-
rentes, sempre constan-
te aos olhos do Homem,
viu ele a lição da sua
própria eternidade.

A centelha que re-
produzia nos altares,
pelo atrito dos dois paus, o fogo do ceu, era
nos "Vedas", da extrema antigüidade Insto-
rica, chamada <> "menino" e, significando o
nascimento do deus Agni, era adorada.

Entre os gregos, a morte de Adonis, o
efebo cuja escultural beleza conquistou a

própria Venus, era chorada pelas mulheres
em nenias dolorosas, ao crepúsculo e ao ceu
aberto, do alto da Acropole, quando o ocaso
vestia de purpura e ouro o mármore pente-
lico dos seus pórticos. Venus transformou o

jovem herói em flor de anemona e mais tarde
Zeus, o pai dos deuses, restituiu-o á vida.

O homem nunca jamais aceitou com stn-
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por Affonso Arinos

ceridade a idéia de aniquilamento final e defi-
nitivo, Um instinto que vem tias profundezas
do ser o impede de curvar-se á suprema des-
truição da morte; e muito antes que a veria-
deira Religião houvesse redimido o seu cora-
çao, depositando nele a verdadeira crença,
a sua ignorância primitiva, mais luminosa
tantas vezes que as bibliotecas, já lhe ensi-
nava que 

"há mais lé, ha mais verdade, há
mais Deus com certeza, nos cardos secos de. um
rochedo nu" do que nos milhões de linhas
escuras das livrarias.

A festa do Natal representa assim o su-
premo renovamento e a aurora da redenção,
a que todos os corações humanos confusamente
aspiram.

A sua data, como a do primeiro do Ano,
variou entre os povos e variou na própria Igreja.
Foi só no IV século tia nossa era que o papa
Júlio I lixou a natividade de Christo no dia
25 de Dezembro E o principio do Ano, ceie-
brado pelo velho calendário de Romulo a 1.'
de Março, fixado por Numa Pompilio e Júlio
César a 1-' de janeiro, Íoi de novo festejado
a 1." de Março pelo imperador Carlos Magno,
em pleno cristianismo. Passou depois a coin-
cidir com a Páscoa, para só voltar á data atual
em época relativamente recente.

Em toda a cristandade, nunca a arte
espontânea, cuja mais bela e mais larga ma-
infestação é constituída pelas grandes ceri-
monias populares, atingiu a um símbolismo
mais profundo e mais comovedor tio que no
Natal. Vemos nele a fraternização de todos
os seres, no amplo seio da Criação. I" a união
entre Deus, os anjos, os homens, as alimárias,
as arvores, as flores, o rochedo. E' a dignifi-
cação do miserável e a nobilitaçao do bruto,
é a formação da cadeia infinita tios seres na
harmonia superna da natureza; é a afirmação
veemente e ingênua da grande verdade cienti-
fica de que o organismo humano é a síntese,

pois nele o mineral, o vegetal e o animal se
consubstanciam na mesma obra harmoniosa
e suprema. . .

O Natal, pois, é a festa por excelência da
alegria. Os próprios ofícios da Igreja nesse
dia respiram a alegria. A representação da

cena da natividade nas catedrais medievais
da Europa era viva e animada.

Aí está a origem dos autos, porque nos

régbsijos do Natal a representação era feita,

nos séculos XIII e XIV, dentro das igrejas,

por personagens vivos. Os descantes popu-
lares começaram quando as línguas vulgares

se tornaram o idioma corrente, e o povo nao

entendia mais o latim. Então, enquanto o coro

celeste, representado pelo clero, cantava em

latim junto ao berço de Jesus Infante, respondia
o povo em idioma vulgar. As árias e os hinos

eram baseados nas canções populares correu-

tes, nas melodias profanas, que levavam
âmbito dos templos as explosões de alegria

ou os gemidos da alma popular. t
O clero e o povo, aliados na mesma juto-

losa celebração, trabalhavam por dar as. igr

jas o aspecto rústico necessário a representação
da natividade humilde de Jesus no es tabulo

de Belém. Os ramos de pinheiros e de ouftg

plantas que não perdem as folhas no inverno

cobriam as belas colunas de mármore, e as

naves majestosas transformavam-se em c

nas de cabreiros ou em grutas onde os *b¦

se abrigavam das intempéries. U P^? Aj_

passou depois das igrejas para as casas i

Culares, assim como os cantares peloç\
o povo respondia ao clero, passaram dos

tos sacros para as ruas e os campos .

Daí vêm as antigas usanças de pies y

lapínhas, bailes pastoris, e autos, nos q
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nosso povo, adaptando os folguedos de ori-
m européia e introduzindo neles criações

nropriaS, se expande ha séculos na celebração

da maior data do cristianismo.

Todos esses folguedos populares transluzcm
colorido rico e o admirável simbolismo que

-A n novo sabe dar aos seus quadros. No mais
ingênuo dos presépios do sertão se pode per-
M,pr acjuela corrente impalpável de efluvios

do alto ceu ao âmago da terra, desde os anji-
hhos cantando o Gloria in execiris Deo junto
á caminha de Jesus até o canto do galo, o mugir
do pa Io manso e O balar das ovelhas. Nunca
me hão de esquecer estas cenas comovedoras
(iiie meus olhos rie menino contemplaram no
alto sertão, junto dos presépios, quando as
fieis escravas cheias de fe, convencidas da rea-
lidade do que viam, suspiravam aos meus
ouvidos com receio de perturbarem o recolhi-
mento dos adoradores do Deus Menino:

Não está ouvindo o galo cantar? Ele
está dizendo: Christo nasceu! O boi per-
gania: onde? Responde a ovelhinha: Em
Belém! Em Belém!

E guaritas vezes nao se esconde a ver-
dade mais sutil na rude simplicidade da igno-
rancia?E' que em regra, só a intuição des-
cobre a verdade e a intuição é uma luz natural
viva ou bruxoleaníe, mas sempre luz, existente
em todos os seres humanos.

No conto evocador e sugestivo de Ana-
lole France sobre os Três Reis Magos, vemo-los
em marcha na planura dourada do deserto,
sentados no dorso arqueado dos dromedários,
á testa do seu séquito e distanciados deste, a
confabularem sobre o Grande Acontecimento.
Baltazar e Belchior, sábios e poderosos, fala-
vam de coisas graves e profundas, enquanto
Gaspar, o rei negro, ignorante e modesto, se
contentava de. ouvir timidamente aquelas coi-
sas transcendentes. Com os olhos fitos na Es-
trela da Anunciação, prosseguiam na rude
jornada cada vez mais fatigante, da madrugada
ao anoitecer, até que o palio estrelado fosse
a claridade única pairando sobre a sombra da
terra.

As divagações dos reis sábios continuavam
ao lado do silencio humilde do rei negro. Afi-
nal, assaltados pela inquietação do clesconhe-
rido, instaram os sábios por uma palavra do
ignorante.

- Que sei eu, pobre de mim, que vos
venerei como superiores pela vossa ciência
eo vosso saber? Já vos sentis iguais a mim
e nào sabeis mais do que eu ? Pois nossos reinos
cabem naquelas três tendas, que nossos es-
cravos armaram na areia do deserto. E e tal-
vez isto que Deus nos quer ensinar nesta via-
trem!

Assim falou o bronco etiope e foi esta a
Jicão mais concisa e a mais profunda que

ficou das altas cogitações da regia jornada
s

Das festas simbólicas do nosso povo pelo
Natal, Ano Bom e Reis podem fazer-se volu-
mes e já os temos dos mais valiosos Traçou-os
a mão piedosa de Mello Moraes Filho, indo
colher no seio tia multidão, com seu grande
amigo Sylvio Romero, estas raras e perfumosas
orquídea-, que só os naturalistas viajantes,
dos mais experimentados, descobrem no escuro
das nossas matas.

Numerosos são os "reisados" eoligiclos
Por aqueles ilustres escritores e demopsico-
'°güs; numerosos os bailados pastoris que podem
variar de ano em ano e de cidade em cidade.

Não me proponho a vo-los descrever
ne?te momento, nem penseis que ides ver
coisa a não ser um exemplo apenas dos nossos
adicionais folguedos populares

me ouvirtles
simples e sih-

Não vos convoquei para
mas para atenderdes a voz tão
cera do povo nas singelas quadrinhas que moças
gentilissimas e rapazes da nossa mais fina
sociedade vos cantarão dentro em pouco.

Eu sou o sineiro que subo á torre para
chamar-vos ao culto da pátria. Não é a minha
voz que vos fala e vos condita; é a voz mis-
teriosa de todas as coisas que vos cercam; é
a grande voz do trovão na montanha, é o
marulbo das vagas, é o sussurro das matas,
é o canto dos passarinhos; é o som, mas é iam-
bem o silencio, silencio das nossas solidões;
é a cor, mas é também o negrume, o negrume
da noite nos nossos escampados; é tudo quanto
canta e chora e ruge e ameaça; tudo quanto
avisa e aconselha; tudo quanto vos fala enter-
necidamente; tudo quanto, sem vos falar.

vos lembra e vos recorda; é a saudade do pas
sado, é a esperança do futuro; é a visão da
casa onde nasCestes, c a evocação da pessoa
que amastes, é a sombra de quem chorais, é
o perfil de quem esperais; é tudo quanto vibra
e estremece e sensibiliza e persuade; é a pala-
vra alada que voa e sonoriza os espaços, é a
grande canção dos sinos a conclamar-vos na
sua potente e maviosa garganta de bronze:
vinde! vinde! vinde!

E viestes e aqui estais para ouvirdes o
que vossos avós já ouviram, afim de que o
possais transmitir a vossos filhos, formando
assim o elo da cadeia chamada a tradição
de um país. E' ela que faz dos habitadores
de uma região um povo, dá a este povo uma
alma, uma individualidade própria entre os
outros povos da terra. E' ela quem dá aos
povos as supremas energias para quem lhes
incute esse extraordinário sentimento sem o

qual são impossíveis as verdadeiras vitorias—
o amor da pátria!
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ORYGAM - REVÊ ROSE
NARCISO AZUL - PARIS

e HARPA
PERFUMES DA MAIS ALTA QUALIDADE!

PRODUTO!
Águas de Colônia

© Água de Lavande

0 Batôn

Brilhantinas

© Cosméticos

Creme
"• I '£ • Extratos
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GALLY
Loções

Óleos Perfumados

Pós de Arroz

Rouge

Rouge Cremoso

Sabonetes

Sombras
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A PREFEITURA E A
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A inauguração de vários melhoramentos na Colônia de
Curupaití em Jacarépaguá
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Vemos, ao alto, no momento em què pronunciava a sim sàudaçSoi ° dr. ThomaJt
Pompeu Roscas que, em brilhantes palavras, ressaltou a administração Henrique Do-
dsworth «pie aparece na gravura juntamente com outras personalidades ilustres. Em
baixo aparece o Pavilhão da Administração.

Prpsscguindo, com denodo, seu louvável programa cie assistência social, em todo
OS seus setores, o prefeito Henrique Dodsworth acaba de inaugurar vários melhoraméh-
tos na Colônia de Curupait í, em Jacarepaguá.

S. S„ que ali esteve em companhia do dr. Jesuino tle Albuquerque, ilustre Secre-
larit) Cerni de Saúde e Assistência, teve ocasião de visitar demoçadamenle aqueles uti-
llssimofl melhoramentos, que foram executados pela firma A. Cardoso & Cia. Ltda.,
que já tem feito, para a municipalidade, varias outras obras do mesmo vulto.

As inaugurações constaram da entrega, á Colônia, de um grupo de oito casas para
as famílias hansenlacuia, de um prédio para a Administração, assim como de dois pavi-
lhões destinados ao vestiário e ao parlatòrio.

Estes melhoramentos em muito vieram colaborar para o maior conforto daqueles
que ali se acham, vitimas do mal de Hansen.

Brevemente será inaugurado o Pavilhão Carvills, com capacidade para 160 leitos.
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HOMENAGEM DOS BANCÁRIOS AO GENERAL MANUEL RABELO
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Kealisou-.se na semana transacta, np restaurante da Associação Atlética Banco do
Brasil, o anunciado almoço em homenagem ao General Manuel Rabelo, por motivo^
da fundação da "Sociedade dos Amigos da America". Foram convidados de honra
o General Cândido Mariano Rondon, os coronéis Estillac Leal e Alcides Etchegoyen
(que se fez representar pelo seu ajudante de ordens e chefe de Gabinete) majores
Seroa da Mota. Juraci Magalhães e Nelson de Melo, capitães Stoll Nogueira e H. Oest,
dr. João Marques dos Reis, presidente do Banco do Brasil; adidos militar, comer-
ciai e naval norte-americanos; snrs. Hélio de Almeida, presidente da União Nacional
de Estudantes, e todos os diretores do nosso principal estabelecimento de crédito»
Falou inicialmente o snr. Tancrcdo Ribas Carneiro, em nome do Diretório do Conselho
Anti-cixista de Vigilância o Trabalho dos Funcionários do Banco do Brasil, que foi o
organisador da solenidade. A seguir, discursou o presidente do Sindicato dos Banca»
rios. Usou, então da palavra o General Manuel Rabelo. Sua notável oração foi.diversas
vezes interrompida por calorosos aplausos. Louvou a fundação do Conselho Ant»-
eixista c declarou que o momento é de ação pronta e eficaz para a defesa da Pátria
c da Democracia. Encerrando os discursos falou o Dr. Marques dos Reis, dcclarando-se
feliz por se ter reuUsado na sede do estabelecimento que dirige aquela significativa

homenagem.

Uma visita ao "Instituto Juruenad

x.ffl

í

Com a reforma Capanema os estabèlecirnen-
tos de ensino secundário passaram a ser classi-
ficados em duas categorias: os Ginásios, onde se
ensinará o primeiro ciclo e os Colégios, onde além
do primeiro ensinar-so-á também o segundo ei-
cio (curso clássico é cientifico).

A REVISTA DA SEMANA resolveu visitar
um estabelecimento do tipo C> légi >, tendo esco-
lbido para isso o "Instituto Juruena", já tradi-
cional nos nossos meios pedagógicos, localisado
á Praia de Botafogo, 166.

Dentre os inúmeros departamentos em que
se divide o Colégio, o que nos impressionou so-
bremodo foram os Laboratórios de Química e
Física, pela perfeição com que foram instalados,
obedecendo a todas as normas da pedagogia
moderna, o majestoso anfiteatro de História Na-
tural e o museu desta ultima matéria. E' tam-
bem digna de menção a magnífica Biblioteca do
educandário.

Para o desenvolvimento intelectual contam
os alunos com o jornal a "Flama", cuja redação
trabalha entusiasticamente, numa demonstra-
ção eloqüente do que virão a ser amanhã esses
pequeninos jornalistas de boje.

O "Instituto Juruena" é o prosseguimento
do "Curso Normal de Preparatórios", fundado
em 1913, que foi em seu tempo o estabèlecirnen-
to "leader" da Cidade. Lutou de inicio com inu-
meras dificuldades devido á grande concorrência
e sobretudo porque não quiz fugir á norma que
se traçara, de ser uma casa de educação genui-
namente brasileira.

Hoje podemos afirmar que esse colégio tem
o seu conceito firmado no espirito dos pais que
desejam uma sólida educação para seus filhos.
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Z7/M aspecto do moderno laboratório e anjitèatro dè Química.

A 19 de Novembro p.passado, dia da Ban-
deira, foi inaugurada no páteo do Instituto uma

placa oferecida pelos alunos, ex-alunos e profes-
sores do estabelecimento, como uma homena-

gem póstuma ao saudoso Dr. Artur Juruena Go-
mes de Matos, seu benemérito fundador.

"Que viva o seu Instituto, para continuar-
lhe a obra, para honrar-lhe a memória!"

??????
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LARES E CORAÇÕES...

CoMPLETE o encantamento da noite de
Natal com o mágico esplendor da luz ele-
trica bem distribuída... Ilumine com abun-
dâncla, a árvore simbólica carregada de brin-

quedos, para maior alegria de seus filhos...
Transforme seu lar - pelo milagre da eletrl-
cidade - num ambiente acolhedor e amigo...

if PROCURE ouvir os programas
•'ONDAS MUSICAIS" nas
emissoras desta capital todas as
3as. Jeiras e nas ante-penúltimas
e ultimas 6as, jeiras de cada
mis, das 13 ás Vi horas.

h
ti

COMPANHIA DE CARRIS, LUZ E FORÇA
DO RIO DI JANEIRO, LTDA.

Sirva-se da Eletricidade
CAIXA WJMAl MTC >
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NATAL
Por Álvaro Moreyra

Havia, a um canto da biblioteca, uma arca de ferro, antiga, à

semelhança das que fazem a vaidade de certas igrejas pobres e onde se

guardam relíquias de santos. Dentro dela o homem fechava, desde

a adolescência, as paginas do diário da vida que ia vivendo.

Ora, naquela véspera do Natal, o homem quis recordar o pas-

sado. Estava velho e perdera a memória.

Foi á arca. Abriu-a. Pousou as mãos cansadas sobre os papeis:

alguns, de meses, apenas; outros, cor de folha morta, palavras quasi

desaparecidas, datas longínquas.

Pôs-se a ler e a sorrir, mas a sorrir tristemente, numa doce melan-

lia, numa ternura que o tomava, por todos os pensamentos, por todas

as idéias, pelos desejos, pelos entusiasmos, pelos desenganos. . . pela

dor e pelo prazer que já não sentia. . .

"Ah! a beleza das horas desperdiçadasl. . . Como é longa a

vida1."

Cerrou a arca. Sentou-se junto da janela aberta para os can-

teiros do jardim. A noite entrava, envolta num luar de presépio e

num aroma de lírios.

O homem, então, evocou o seu tempo de criança. Era, agora, o

tempo que ele. mais via...

"Natall. . . Natal!. . . Bem me lembro, Menino.Deus da minha

infância! bem me lembro da tua presença, á meia-noite, no pequeno
'quarto 

onde eu dormia. . . Chegavas do ceu, e trazias tudo o que eu

te pedira. . .

Creio em ti ainda! E hoje, o que te suplico é um sono sem acordar. .

Adormece-me para sempre. . . Traze-me a morte. . .

Batiam tis doze badaladas da meia noite.

O homem adormeceu e sonhou. Sonhou que recomeçava a vida.

E teve assim o mais feliz dos seus natais. . .
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Há na história da formação da cidade deis bairros que nada

eram e hoje são tudo: Copacabana e Laranjeiras. Um — a "Saco-

penopan" dos indígenas, era o deserto de areia beijado pela espuma

das ondas do Atlântico e pontilhado de cajueiros; outro — o recanto

bucólico, o vale umbroso sob montanhas poéticas, a paisagem virgi-

liana de que, há muito mais de um século, Mary Graham via e pin-
tava no seu diário de viagem as numerosas laranjeiras que bordavam

as margens do arroio embelezador e fertilizador do então humilde tre-

cho do Rio de Janeiro. O areai e o laranjal ~— um impregnado do

iodo salutar das úncTas e cutro -.mbalsamado pelas emanações da

simbólica flor da_ noivas — não são mais nada do que eram, porque

foram tocados pela vara de condão da fada que transformou os ermos

em novas cidades.

O areai ficava segregado do resto da cidade pela muralha natu-

ral dos morros. Babilônia, Cabritos, Cantagalo. . . Davam-lhe a nota

humana as cabanas humildes dos pescadores e. no extremo meridional,

um templo pequenino — que por anos e anos ficou sendo a Igrejinha

hoje desaparecido e em cujo local se levanta a previdência de uma

praça de guerra. A voz dos sinos foi substituída pelo clamor dos ca-

nhões. E aí iam os curiosos e os fiéis, galgando a ladeira do Leme

onde nos fins do século XVIII o marquês do Lavradio, terceiro vice-

rei, fizera construir um forte, ou vingando o caminho da Vila-Rica.

Até que o primeiro túnel e depois o segundo determinaram a trans-

figuração da predestinada curva litorânea.

Copacabana evolveu do areai para a avenida de bungalows, evo-

cadores da índia misteriosa enaltecida pelo gênio poético de Rabin-

dranath Tagore; e do bungalow para o arranha-céu bem americano,

creação yankee do século XX. E se esses gigantes arquitetônicos são,

cada vez mais, exemplos da ousadia do homem da nossa centúria, não

há erro na afirmativa de que o Edifício "Paquequer", de construção

adiantadíssima à Avenida Copacabana n.° 1228, é uma das mais arro-

jadas e majestosas realizações da cidade, com os seus 93 apartamentos

para os associado, da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco

do Brasil.

As Laranjeiras ficaram por muito tempo imersas no bucolismo

delicioso da paisagem. Uma selva em miniatura. . . E um rio murmu-

roso, fluindo sobre pedras, curso de água de pouca extensão e muitos

nomes. Rio das Laranjeiras, rio Catete, rio das Lavadeiras, no das

Caboclas, o mesmo rio Carioca que vai desaguar no Flamengo e ia

também dar o líquido precioso, através dos Arcos de Gomes Freire

de Andrade, aos chafarizes que existiam no velho Campo de Santo

Antônio, que até hoje guarda o nome da corrente que mana da serra

da Tijuca.

E as Laranjeiras, onde esplende o requinte do gosto artístico dos ar-

quitetos de hoje, terão o pendant condigno do "Paquequer" no Edifício

"Paquetá", de que está aberta a concorrência para a construção dos

seus 44 cenfertabilíssimos apartamentos até ao.último dia do ano ex-

pirante, o dia alviçareiro de São Silvestre, o 31 de Dezembro de 1942.

A nova edificação, como a de Copacabana, é incorporada por

iniciativa da Diretoria da Caixa de Previdência dos Funcionários do

Banco do Brasil, superiormente orientada pelo seu presidente, o ilustre

e operesíssimo dr. Orlando de Almeida Campos, doublé incontestave

de homem prático e vulto social, bancário e gentleman.

Notaram sob que auspícios eminentemente nacionais se erguerão

os dois edifícios ? Serão duas verdades, duas realidades brotadas romã-

nescamente. Paquequer —- o rio encantador de Terezopohs. . -

quetá — a ilha de sonho da Guanabara. . .

E quem não se recordará do "Guarany" de Alencar e da "More-

ninha" de Macedo ?

,
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0 BANCO DO
DISTRITO FEDERAL
instala a sua sucursal

de VARGINHA
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Edifício rm que está funcionando n Sucursal do Banco tio Distrito Federal,
em Varginha.

Km baixo: O snr. Drnult Ernanny despede-se, na estação, do snr. José Re-
brio da Cunha,quando êste antigo diretor do Banco de Varginba partiu

para São Paulo.
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O» senhores Nelson Ottoni de Resende, Gileno Amado, Drault Ernanny de
Mello e Silva, Paulo Rodrigues Alvos e Djalma Pinheiro Chagas, diretores do Banco
do Distrito Federal, e os snrs. José Rebelo da Cunha, José Bonifácio Caldeira e
Antônio Ribeiro de Resende, membros da ultima diretoria do Banco Comercio e

Agrícola, de Vnrginha, que foi incorporado ao Banco do Distrito Federal.

Revestiu-se de grande e expressiva solenidade a recente inauguração
da Sucursal de Varginha, do Banco do Distrito Federal, conceituada or-
ganisação bancaria que vem cumprindo á risca seu programa de expansão
cie credito, atravez das mais representativas praças do paiz. Em pouco
menos de dois anos foram instaladas sucursaes em São Paulo, Belo Hori-
zonte e Salvador, e escritórios e agencias em Andrélandia, Elo.y Mendes,
Carmo do Rio Claro, Oliveira, Nilopolis, Divinopolis, Santo Antônio do
Amparo e Cahete, em Minas Geraes, e em Santo Amaro e Santo André,
Estado de São Paulo.

A Sucursal de Varginha foi recebida com grande interesse pelos
elementos mais destacados do comercio, industria e sociedade daquela
importante cidade mineira.
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Aspecto do jantar oferecido pela Direção do Banco do Distrito Federal aos seus acionistas de Varginha, por ocasião da incorporação do Banco Comercio e Agrícola ao Banco do Distrito Federal.
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Lembre-se de que estamos em guerra1. Economisar
agora, além de prevenir o futuro, É TRABALHAR
PARA A VITORIAI Inicie neste Natal, para seu
filho, uma caderneta de economia na CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
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De Vir lato Corrêa

Pelo Natal o sertão c um poe-
ma iluminado. A selva é grande
palio de flores aberto sobre a vida;
os campos verdejam, tomam mui-
ticolorização bizarra, louças reben-
tam numa opulencia régía de florões.

E' o tempo da florada das la-
ranjeiras: os quintais afofam-se de
brancuras, há recendencias que em-
briagam um sonho. E' o tempo das
borboletas, o tempo das abelhas:
pelo ar, pelo ceu, há revoadas cam-
biantes de azas, há zumbidos que
se parecem com beijos.

Pelo Natal o sertão é todo
um frêmito de musica, Não ha
uma cabana onde não se ouça uma
sonoridade de cordas. Há festa em
toda parte, em toda parte se brinca,
em toda parte se canta.

A' noite aparece a lua E o
ultimo convidado que chega, mas
nunca deixa de vir. Vem serena,
grande, enorme como um mundo.

Pelo Natal a lua é sempre
maior, sempre mais branca: parece
um sol de leite. E ás vezes ilu-
mina e aclara tanto que lá na ma-
ta um sabiá qualquer desperta e
canta, os outros acordam e, em pou-
co, a selva é todo um modular
supremo de aurora.

E a lesta continua Quem 6
moço namora e ama ao ritmo das
violas.

E' pelo Natal que mais se ama
no meu sertão, Mocas beijam os
namorados nos escuros das latadas,
matutas que vêm de casa com o
coração vazio voltam de braço dado
ao noivo, ao moço matute que a bei-
jou quando dansava.

E' pelo Natal que se pedem
raparigas para casar. Um beijo da-
do na noite em (pie Cristo nasceu
vale uma estrofe eterna de felicida-
de. Quem tem um filho pelo Natal
tem a graça consoladora de Mana,
no céu.

E' o tempo da ternura e do
amor, o tempo da caricia e da ma-
ternidade.

Num dos recantos do sertão
do norte há um costume que e
uma suprema glorilicação da ma-
ternidade. E' o costume de dar
de mamar ás crianças, á meia-noite de Natal.
a hora em que os gaios cantam

íy sagrado
Não há criança de peito que não tenha

um seio para chupar. Feliz o filho que pode
mamar na hora em que Jesus mamou!

Corre a lenda que, á meia-noite de 24
de Dezembro, logo que o primeiro galo d es-
perta, a Virgem também acorda e, numa aureola
suavissima de graça, no seu suave manto de
redenção e pureza, desce á terra e vem pela
floresta, á procura das crianças sem mães.
E, se as encontra, pára, desabotoa as pregas
do seu manto, toma o pequenito nos braços
e põe-lhe á boca a divindade olimpica do seio
branco em que Jesus mamou

E feliz o filho que pode mamar de sua
própria mãe na mesma hora em que Mana
deu leite ao Rabino da Judeia.

E não há por esse recanto de sertão uma
criança que não tenha um peito para chupar.

As mães vêm todas para as festas e tra-
zem os filhos para a cerimônia da meia-noite.

0 samba está em todo o seu aslndor de
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Um roceiro

da festa:
dar meia-noite!

.jualquer avisa nu

Os gaios vão

entusiasmo,
borborinho

Vai
cantar!

Toda mulher (pie tem filho pequenino
corre a buscá-lo, uma a uma; sentam-se a
beira das latadas. As violas calam-se. Ioda

gente fica silenciosamente á espera

Q luar ilumina como o dia. A selva, a
serra, os campos estão de. uma serenidade
divinizadora. Além, no recesso da mata,
ouve-se uma asa que desperta e bate e um
canto sonoro e claro enche a solidão do ceu
E' o primeiro galo que acorda

Tudo quanto é mãe desabotoa os casacos,
e os peitos dentre as rendas saltam casaco
afora. Os lábios das crianças tremem e as boqm-
nuas unem-se á fartura dos seios.

As violas rompem numa musica de glo-
rias, há gritos alviçareiros pelos ares; ao longe

um outro galo tatalou também as asas e can-
tou, outro cantou também, mais outro, mais
outro, e toda a mata é uma hosana de

cantos.

Os violeiros assanham os acordes, o arvo-
redo farfalha, as laranjeiras do quintal rescen-
dem perclidamente, a selva inteira rescende
como um jardim. •

CflSR BCIRIZ
RUA 7 SETEMBRO, 82

TEL. 42-6964 - Junto a avenida
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ERTO do pé de farinha-seca, já muito cansado e aborrecido
com a bruega que caía, o Vá-s'embora sentou-se, amparado
da água por uma laceira de maracujás do mato. Atirou o

chapéu de palha, todo esfiapado e amarelento, para uma banda, e
então mais queimado lhe pareceu o rosto retalhado de rugas, sobre
as barbas inteiramente brancas e sob os cabelos também assim.

O caminho a vencer, que ainda era muito, andava a fazer nega-

ças pelo morro acima, ora escondendo-se num ramalhete de árvores,
ora surgindo ao lado delas, fino e vermelho como rastilho de sangue.
E o Vá-s'embora, que o olhava, em vez de tomar descanso começava
a sentir maior e mais pesada fadiga...

Os jaracatiás, de maduros, já davam de cair. Catando-os pelo
chão, no fundo do mato, encontravam-se e disputavam as cotias: e
os passarinhos verdes, revoando e grasnando, atacavam-n'os em bando

pelo ralo das copas.
Aquele dia, porém, mal das cotias e dos passarinhos verdes! A

piazada dos arredores também gostava dos jaracatiás: a juntou-se uma

grande mó barulhenta, e foi a eles. As águas do ribeirão ficaram car-
regadas de casquinhas amarelas, que se lançaram na lavagem dos
frutos: e houve segunda festa, naquelas águas, porque os piquiras fer-

veram logo junto às ribanceiras, querendo também seu pouco da

comezaina que os meninos faziam. . .
Acabada a folgança, rompiam para a estrada os pequenos vaga

bundos, quando deram com o velho:
Uiai! que home' esquisito não 'tá naquele antomco-alve I
De cabelo tudo pombo!
De barba tão comprida!

 Cua manguarona de arindiuva na mão!
Sem chapéu na cabeça!
E pitando num pito de légua e meia!

O Vá-s'embora não deu fé que eles já estavam entre as arvores

de beira-estrada: não os viu vir, não os ouvindo, porque ia distraído

nas dobras que o Rio Novo fazia ao jeito do vento: e ainda agora

não escutava o sussurrar das vozes admiradas.
Mais curiosos, alguns chegaram para mais ao pé dele, contempla-

ram-no e voltaram:
 Tem os olhos empapuçados que nem bugio macho!
 Cada ruga, na cara, que inté parece rego de horta !

Ua mancha de vinho pegado 'o nariz!
Os outros, sabedores de tão diferentes sinais, não se atreveram,

contudo, a avizinhar-se da farinha-seca. E o Vadico, rosadinho de olhos

celestes, parecido a um anjo de altar-mór, falou ao irmão mais novo,

o Nicolau:
Juga um terrão nele!

O Nicolau teve pena:
Ora o pobre! Pois ele de certo sentou p'ra ganhar corage,

agora como é oue a gente há de fazer essa malfeitoria ?
Vendo que o Nicolau não tinha peito, o Vadico atiçou o Bento.

um trigueiro de pegar e dar:
Olhe, Bento: eu gosto é de gente corajuda! Gente paute nao

cai no meu chão! Eu pincho um cacete no velho, você juga um terrao.

quer ?
Foi logo fechado o trato: e o Vadico juntou o corpo a uma pe-

roba-poca, e o Bento agachou-se atrás de um pau tombado:
Um, dois, três!

O torrão, meio húmido, bateu no jaleco desbota-
do do Vá-s'embora; o cacete, com as reviravoltas

pelo ar, perdeu o rumo, desviando-se umas duas bra-

ças: e então, nas costas quasi côr de laranja do velho,
como que pegou a tremer uma longa mancha de terra
molhada, que era quasi lama.

Ele voltou-se para o lado da agressão:
 Quem é, quem não é, que 'tá judiando dum

cristão erado que não toma o logar de ninguém de-
baixo do sol? •

A caiçarada riu-se. E o Vadico, abrindo a bo-

quinha de flor, aumentou a alegria do grupo:
 Ih! que bom! O velhinho ficou enfezado!

Que bom!
Cessara o chuvisqueiro, abriam as nuvens. O

Vá-s'embora ergueu-se, pôs o chapéu, firmou-se na
manguara. lia afastar-se e fazer caminho pela estrada

já descoberta, que dava ares de fumegar com todo o
seu sangue fresco. Mas um cascão de canela alcan-

çou-lhe um dos pés mal resguardados:^
 Quem é, quem não é, que tem ânimo de mal-

tratar um miserável que anda solto p'ra largueza do
mundo?

A risadinha alteou-se um pouco, e o Vá-s'embora,
adiantando-se pela gordura pingante de chuva, topou-
os logo esparramados à entrada do mato. Olhou-os
com muita tristeza:

De VAL ÜO MIRO SILVEIRA
Ilustração de Euclydes Santos

 São vocês, devera', que 'tão fazendo danos p'r'o pobrt de mim?
O Vadico, vendo a fraqueza e a mágua do outro, levantou o

topete:
— Semo' nós, sim ! E daí ?

 Daí, é que vocês 'tão caindo num pecado feio! Pois eu antão
fiz argum mal p'ra vocês, que merecesse perseguição ?

O Nicolau já tinha os olhos rasos dágua:
 'tá bom, seo home', desculpe! Não hai mais nada!

Fitando nele os olhos cavados, o Vá-s'embora pegou-lhe numa
das mãos, que achou fria, e passou-lhe outra nos cabelos castanhos:

 Meu filho, Nosso Senhor Jesus Cristo também andcu p'ro
mundo, ás vez' suzinho. Ele falou que a gente deve de ter piadade
dos pobres, porque ele é o pai dos pobres. Um coitado já pena tanto,
quando sai de sua casa, se um dia teve casa. que é por de mais o
sofrimento que os outros acarcam em riba daquelas costas!

Tirou a mão que guardava a do Nicolau, e com ela entrou a pro-
fundar a manguara no terreno macio:

 Vocês 'tão bem felizes, premita Deus que ansim seja sem-
pre ! Não queiram nunca ver nem fazer a infelicidade dos mais. Adeus
criançada!

Foi retirando de vagar, coxeando seu tanto, com um dos ombros
descaídos. Alongou-se, começou a subir o morro, na fraca faiscação
do sol quasi frio. E pendia ao de leve para a frente, como ao peso
de um fardo.

A caiçarada saiu para o claro:
E antao ?
Antão, o que ?
O velho falou. . .
... falou mesmo. . .

 ... que Nosso Senhor também. . .
Ninguém tinha animo de dizer o resto. Foi o Vadico, com riso

meio amarelo, quem primeiro teve disposição:
E se fosse ?
Se fosse o que?
Nosso Senhor ?

Todos se entreolharam, pasmados. Viraram-se logo para o morro,

que o Vá-s'embora ia galgando dificul-
tosamente, e benzeram-se, num começo
de remorso e de susto. O velhinho, ao
chegar à contra-vertente, parou um ins
tante e voltou-se:

Adeus, criançada !
Então, desfechando a chorar, eles

ergueram as
mãos, quasi
como quem
reza, e grita-
ram:

Adeus,
Nosso Senhor!
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Valdomiro Silveira, com Ajjpnso
Arinos, joi o precursor do,f contos
regionais na literatura brasileira.

Conhecendo de ponta a ponla o
seu continha paulista, impregnado
Ja língua do seu po%H>, aquele dialeto
tão rico di' inflexões e de vocábulos do
sertanejo sulifla, quando surgiu pela
primeira vez em livro, com ÜS CABO-
CI.ÓSi depois de freqüentar a imprensa

periódica lia bem trinta anos, ganhou
de golpe u-n I pa' dejini/ii>0 entre
os no vos ai andes narradores pecando
talvez um pouco, justamente, pelo
excesso de modismos postos na boca
dos seus personagens.

Seu estilo, porém, é o mais límpido

possível, maleavel e colorido, com uma

irande emoção e uma certa malícia
ingênua, ao abordar as diversas situa

ções em que joga os seus tipos, pelo
que seus contos tem sempre um sabor
especial, alguma coisa de diferente
na setor do regionalismo

Velhinho, que damos na pagina,
ituterioy, não é bem um conto de natal

,7 emoção, no entanto, em que se
acha penetrado esse episódio faz com

que ele aí figure sem o menor des
rabimento, pois se trata de crianças
e de um pobrezinho de Cristo, que bem

podtria ser o próprio Xosso Senhor
coisa muito da hora do Xalat

,1 ternura com que o grande escrito,

paulista tratou esk lema tão simples
é desses momentos raros fias nossa <

letras, ternura tão grande que o cora

ção fica doendo e os olhos se, marejam
de lagrimas, como o dos garolinho.*
da roda buliçosa que o andava ator-
atentando

O
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V K N S A M E N T O S

0 corpo tem um principio e um fim. li onde. acaba
que se conhece começa fatalmente a desiluuxo. Só os

enamorados perfeitos, quer dizer os que aceitam o amor
como uma aventura trazida pela fatalidade e se entregam
a vivê-la com um fatatismo resignado e. dolorosamente
alegre, ignoram esse começo e esse fim Jlas o enamo-
mdo é tão raro nessas condições como o é o homem
de gênio. 0 que habitualmente se confunde com o amor
<* a paixão, que dá pouco de 

"si 
e exige muito em troca
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ao que dá. ds almas jamais nos desiludem, porque
sempre achamos na sua profundeza o que não espe-
cavamos achar. Conteem em sua obscuridade lormen-
tosas claridades que nos deslumbram e mostram em
sua imperfeição, quando lhes chega a vez de padecer
ou o minuto terrível do desjatecimento e da fraqueza,

roços de perfeição que nos assombram

Aluerto Gerchunokf
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Marechal Simeon Konstantinovich Timoshenko, o soldado que maior
fama tem conseguido nos campos de batalha da presente guerra.

Timoshenko, não obstante ser bastante moço ainda — tem 47 Janos, — nao

é um soldado criado no regime soviético. A sua carreira de militar remonta

L exército imperial moscovita. Tendo nascido na Ucraina, filho de campone-
ms levou a primeira fase de sua vida num ambiente de trabalho continuado,
sem aue ao menos lhe sobrassem vagares para conseguir uma educação ele-

mentar Com o advento da primeira grande guerra, Simeon ingressou nas ii-

h?fras dó exército tzarista, dedicando-se de in cio á arma de artilharia. A sua

curiosidade intelectual e vontade de bem conhecer a arte da guerra levaram-
«;««,r,irar oor todos os meios elevar o seu nível cultural.

Ouando rebentou a revolução de Kerensky, Timoshenko estava num pre-
sídio - fora condenado a vinte anos de cadeia, por se ter insubordinado con-
flí?,m o? ciai Posto em liberdade pelos revolucionários, Simeon ingressa

na armai dei «viária, dedicando-se então definitivamente á carreira

mU 
Ao^er concluída a paz com a Alemanha.Timoshenko havia atingido o nos-
Ao «?r.c™J"""jJ • -£ Os vinte anos seguintes de sua vida foram de estudos

inâtilnU* nV RSrjí SiôSti» P.I-Í d. Eu-op» aue Tinooshenko ri*

tou na ansla de dilatar os seus conhecimentos da arte béhca.

Com a entrada da Rússia na guerra, em junho de 1941, a *** ¦ 
^am n0 se*

henko toma vulto, primeiramente nas grandes batalhas ^^ na Ucraina e
tor central. Pouco depois, quando se intensificam as operaç \ é colocado
Hitler despeja os seus exércitos no front meridional, 

^^ ,£l reconquista
á cabeça dos exércitos que operam nessa região. A bata 1 p 

invern0 passa-
de Rostov, que foi o inicio da grande contra-ofensiva russa , Ka,kov,
do, teve como heróis os soldados que Timoshenko cor"an"^/ ' 

bo ãe guerra
surpreendendo as unidades blindadas de Von Boch, o tamoso p* ^.^

desorganizou os exércitos que Hitler estava preparando para .

ofensiva de primavera, em 1912.ofensiva de primavera, em 1912. , cjdade-chave de
Seria, entretanto, na defesa da cidade de btalmgrau", TimoShen-

toda a bacia meridional do Volga e grande centro indu.S 
^'tempos. No mo-

ko conseguiria equiparar-se aos maiores generais de tocto ^ 
inverno dos

mento presente, quando se esboça a grande contra-o ,^ij..^êncja 
ao coman-

exércitos russos, o seu nome aparece como um símbolo t da Eur0pa.
do das forças que lutam contra as hostes de Hitler no ou



#kw* mm mmao e o Mar
(Especial para a "Revista da Semana", por Eugênio Gomes!

Que ideiá faz do mar o sertanejo que nunca o viu?
Lm minha terra, que está situada numa zona em que a seca é freqüente

a idéia de um estuário imenso e inesgotável como o oceano, não entra em certas
imaginações. Não ! NSo e possível — insistirão, ainda, por lá, algumas igno-
rancias tenazes ~- que ha;a esse tlespotismo dágua sem prestimo, no mundoLxplica-se. JNo espirito do sertanejo, que nasce naquelas terras, onde os
nos so fluem com o favor das chuvas, a água está associada á idéia das coisas
efêmeras e fugidias. Quando os rios ou os tanques transbordam e a água espu-
meja, cspraiando-se no campo, a alegria que sorri nos olhos ávidos do homem
trabalhado pela rispidez dos verões extenuantes, não é a mesma daquele quecontempla o mar. A.impressão deste é de mobilidade eterna, ao passo que as
águas tombadas do céu sobre o sertão ou correm doidas pelos caminhos sinuosos
e ondeantes dos rios ou se param, contendo-se numa lagoa ou num tanque, é
para acabar, mais dias e menos dias, absorvidas pela terra estorricada.

Um dia, certa criança de minha povoacão, ouvindo o pai discorrer, com
entusiasmo, sobre a imponente vastidão do mar, cortou-lhe, entre assombrada
e radiante, a narrativa, interrogando : — Mas, papai, o mar nao seca?. .

vSe a alguns parece inverosímil tamanha abundância dágua, a outros o
mar sugere um monstro, um monstro indefinivel. Que é todo dágua, sabem-
no. Mas o que subsiste a todas as conjecturas é a desconfiança de que. pordebaixo da água inquieta do imensurável plano azul, uma força trabalha, surda
e ignorada, a desgraça das criaturas.

0 mar, para o sertanejo, é uma entidade á feição daqueles seres desconfor-
mes engendrados pelo terror dos habitantes primitivos da terra.-Hoje, eu vou ver a cara do mar. .. dizia á patroa, de vez em quando,certa criada do interior. Essa rústica conservou por muito tempo a idéia, tra-
zida do sertão, de que as ondas que, ela, no seu linguajar pitoresco, chamava as"ôndias", eram qualquer coisa como um animal vivente.

Ordinariamente, o sertanejo só conhece o mar ou atravez de narrações
tendenciosamente aterrorizadoras ou pela carranca, não menos temerosa, quelhe pintam os jornais. Lembre-se que estes raramente se ocupam do mar que não
seja para lhes enumerar as vitimas da fúria implacável e cega em dias de pró-cela. E o homem que aprende de outiva essa tradição do mar esfuriado, e nun-
ca o viu, foge-lhe ás léguas. . .

Em suma, atravez da gente sertaneja, o mar é sinônimo de ferocidade
inabrandavel.

Sei de um sertanejo, de indole rude, que não podia ouvir, sem arreganhar
os dentes de raiva, o apelido que lhe aplicaram de "Oceano". . .

A primeira visão que eu tive, em pequeno, do mar, foi atravez de um
livro de gravuras onde se reproduziam alguns aspectos da viagem de Colombo.
Era um pedaço de mar, empolado e crespo, muito azul, em meio do qual vele-
java a náu ousada do descobridor. Essa imagem do mar nunca mais se apa-
gou da minha retina. Quantas vezes eu me não deixei ir por esse mar azul,
puramente legendário, como um gajeiro do sonho, arrebatado pela misteriosa
atração das terras desconhecidas por avistar e descobrir!...

A voz do mar, quem m'a revelou foi uma concha, que havia^em nossa
casa, sobre um tapete, na sala de visitas. Era sempre com uma doce e timida
alegria que, penetrando ás escondidas na sala, eu a encostava ao ouvido para
escutar aquele ruído, cavo e surdo, que me afiançavam ser a ressonância da
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musica barbara do oceano. Mas, porque—refleti, mui-
tas vezes, intrigado, entre mim mesmo — os búzios do
nosso sertão, em quasi tudo semelhantes ás conchas,
não ressoavam do mesmo modo reproduzindo os rumo-
res da selva? Na caatinga, eu apanhava e punha ao
ouvido, um a um, os pequenos búzios, polidos e bran-
cos, que ia encontrando. Era inútil. Nem um deles
guardava a mais leve ressonância da terra.

Talvez porque nela eu visse um dos segredos do
mar, que me diziam insondavel em-" seus mistérios, a
concha' causava-me temor. . . Um temor misturado de
encantamento, porque, a meus olhos de menino, ela era
uma das mais surpreendentes sutilidades da criação.

Pois bem, até os nove anos, o mar, como pude conhe-
ce-lo, a trinta ou mais léguas de suas praias, estava
todo numa pintura que não media mais que um palmo
de criança. E porque assim minúsculo, me pareceu que
o ressôo da concha lhe bastava. Então ? Uma pintura
e uma concha, nada mais, e o mar estuáva, pleno de vida,
diante dos meus olhos aturdidos de menino.

-)(-

Foi aos nove anos que fiz a primeira travessia de
mar. O vapor saíra pouco depois da meia noite do
Paraguassú. Chispeantes na treva,. pequeninas luzes,
projetadas de bordo, acendiam exquisitas faiscações no
dorso quasi invisivel do rio. *

Eu via e ouvia tudo com uma atenção sobressaltada.
Os homens de bordo, bruscos e rápidos. Os passageiros
de fisionomias estranhas. O apito rouco da sirena. As
vozes de comando. As sinetas estridentes. O barulho das
helices. Os motores. A luz elétrica. A oscilação do
vapor. Tudo isso era inteiramente desconhecido para
mim. Mas enfim veiu o sono. Só algumas horas depois
dei conta de mim, a uma sacudidela pela mão de meu
pai. O vaporzinho entrara na meia-travessa, já ladeava
Itaparica. O espetaculodjo mar, ao amanhecer, visto
pela primeira vez por uma criança que só o conhecia
atravez de uma gravura e de uma concha, quem ousara
descreve-lo ?

Mas ha sempre um impostor ao pé de um menino
deslumbrado. . .

Um caixeiro-viajante, que me seguia o desassossê-
go, á vista do mar, pegou-me pelo braço e apontando
com o dedo a renda de espumas que a helice ia deixando
sobre as águas, disse-me, com alguma gravidade : — Eis
aí as espumas flutuantes de que falava Castro Alves...

? ???????
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A virgem Dolorosa, por Dirk Bouts (Haarlem, 1420j Louvain, 1475).
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livro de confissões, eu teria de incluir um capítulo sobre a
minha iniciação, já por volta dos trinta anos, na secreta vida
dos museus de arte. Se a alguns amigos essa iniciação se pode

afigurar tardia, consola-me a idéia de que pelo menos ainda me salvei
a tempo. Salvei-me a tempo, como essas pessoas que aprendem a
nadar já depois de maduras, mas é o bastante, porque o naufrágio
só ocorreu depois, e assim a aprendizagem valeu.

Pintura, escultura e cerâmica foram, aliás, os meus primeiros ins-
tintos de msnino "reinador". Aos dez anos, com os meus próprios ga-
nhos na hidúsferiá" de fazer-balão e fazer-papagaio, eu tinha a paixão«•âasc^ixmhas de aquarela, com seus minúsculos tijolos de todas as
cores; o ideal seria possuir uma das grandes, com estojo de metal, pra-
tinhos de louça e numerosos pincéis de vários feitios; porém, como o
dinheiro não desse, já me contentava com as caixinhas pequenas, de
madeira, só de oito tijolos de tinta, ressecados e pobres. Nas pape-
larias eu Comprava também coleções de "lápis de côr", outra irresis-
tivel fascinação. A aquarela, porém, é que correspondia às minhas
inclinações mais fortes. Não havia nenhum pintor na família (música
e gastronomia pelo lado português; música e literatura pelo lado
baiano; pintura, nenhuma). Não podia, entretanto, deixar de ser pin-
tor o menino "levado" que ao voltar do colégio, no porão da casa,
passava horas desfazendo tintas num pires de água turva e fabricando
paisagens, paisagens desajeitadas, sempre com árvores tortas e casa-
rio confuso. Cadernos, inteiros de papel encorpado enchiam-se daque-
les borrões, ondulando-se à humidade do pincel. Para a escultura e
a cerâmica, 1jnha o mesmo pendor. Com o barro do jardim, eu fazia
cabeças e bonecos, pequenas cuias, tij elas e pratos, contente de ver
aquelas pelotas informes assumirem pouco a pouco, em minhas mãos,
linhas conhecidas de objetos familiares; e tudo isso, à falta de ir ao
fogo, rachava ao sol e se esfarelava em poucos dias, num recanto do
quintal chamado "a oficina". ,

Nao sei como essa vocação desapareceu no decorrer dos anos
seguintes, tanto mais que eu já tinha um vago "senso crítico" e não
gostava de certa pintura acadêmica, dos meus dois professores, no
curso ginasial; ambos pintores, ambos fazendo paisagens "exatas", um
barquinho a vela ou uma casa de caboclo na praia. Também em
escultura ó "acadêmico" das estátuas nas praças públicas locais me
enchia de indiferença; eram algumas imagens da igreja do Rosário,
da do Carmo e da de Santo Antônio que me interessavam; e os reta-
bulos dos altares barrocos, e certas portadas ornamentais, com uma
sugestão de "inacabado". A leitura de romances absorveu-me demais.
A literatura, nesses anos de transição da meninice para a adolescência,
foi uma espécie de "ocupação", no sentido militar; ocupação de que

I I ígl

nunca mais libertei os meus territórios; e de haver falido tão cedo nasartes plásticas, só me posso explicar pela falta de vocação autêntica
Brinquedos com tintas e argila não passavam de alegria de contactos-
manifestação inconciente e difusa de "gostar da vida" — da vida tão
rica de formas e de cores, de delícias para as mãos e para os olhos

?
Foi talvez esse "amor da vida" que me levou, até bem tarde afugir aos museus com uma repugnância de "bárbaro", comparável à

do nhambiquara que tem prevenção contra o aldeamento do missio-
nário e prefere o mato. "Bárbaro" de colarinho duro, cronista de
jornal, admirador de Balzac, tomando aperitivos nas calçadas do bou-
levard; "bárbaro" da espécie peor. Os museus, já à porta, me inspi-
ravam tédio. Pareciam-me necrópoles de arte. Ir a uma exposição
de artes plásticas era agradável, cada tela ou cada escultura poderia
ser vista em poucos minutos, estava terminado; no salão, os grupos
em conversa dão à atmosfera a animação da "vida viva", com a qual
as próprias obras então se confundem. Já os museus, nos grandes pa-
lácios silenciosos, me sugeriam incursões subterrâneas, a catacumbas.
Assim me sucedia com o Louvre, que eu gostava de ver de longe, na
bruma do outono de Paris ou na grisalha dos dias chuvosos; trans-
pôr-lhe as portas, imergir nas primeiras salas, era iniciar uma longa
viagem aos abafados domínios da morte; vinha-me o desespero de
recuar para o ar livre, onde há carros que passam, multidões que
se agitam, céu aberto. O que estava lá dentro fazia parte de um fati-
gante mundo de formas peremptas e não havia pressa de perder-me
nele; mais urgente era ficar fora, participar da natureza em fuga.

As frescas alegrias — águas que correm, nuvens cambiantes, mur-
múrios do vento nas florestas — estavam também lá dentro, mas eu
só vim a sabê-lo depois que viajei pela província francesa. Aos mu-
seus municipais devo a posse do meu novo estado civil, a minha con-
versão, o toque de graça, a completa posse daquelas alegrias. Foram
eles, os pequenos museus, longe de Paris, que me ensinaram a "ver"

e a "sentir" os delicados mundos que teem voz e movimento, ao longo
de corredores silenciosos; e o primeiro foi o de Nimes, onde uma
Santa Catarina de Siena, por Bernardino Luini, tem uma pomba pou-
sada no ombro. Nimes, Aix-en-Provence, Grenoble, Pau, Toulouse,
Bayonne, cada cidade de província, agora, me atraia desde logo para
o seu museu, e era na tranqüila contemplação de alguma tela de pri-
mitivo ou de algum desenho de Miguel Ângelo que eu parecia
absorver melhor a vida profunda da própria cidade; através das jane-
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'A Virgem e o Menino^, de Bernardino Pinturrichio
(1454-1513), no Ashmolean - Museum, de Oxford.
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"Estudo" de Rafael Sanzío (1483-1520), museu
de Bayonne, França.
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Ias, a claridade do dia iluminava a descoberta de mais um fragmento
de "eternidade viva". Os séculos aboliam-se e abraçavam-se as nações.
Ir a um museu começou a ser então uma ansiedade, como se alguma
coisa de amoroso me esperasse; e embora, à noite, do alto de uma
ponte, eu admirasse os fogaréus do burgo, com seus boulevards e sua"Avenue de Ia Republique", eu pensava na manhã seguinte, quando
iria, auxiliado só pelo plano da cidade, achar aquele esconderijo assi-
nalado por um ponto vermelho e um número, "Musée", que guardava
entre as suas paredes um retrato de Hclbein ou uma paisagem de
Claude Lorrain.

O universo, para mim, tinha agora um novo sentido. Os museus
provincianos me haviam feito descobrir a arte. Não eram necrópoles,
eram rumorosas capitais de um secreto reino, com a sua multidão,
as suas ruas, os seus dramas, os seus prazeres, o seu "ar livre". Os
anos podiam vir, podiam começar a demolição da minha mocidade;
enquanto os meus olhos enxergassem, eu poderia participar de uma
alegria que só a mim próprio pertencia e não tinha mais fim; a "Vir-
gem Dolorosa", de Dirk Bouts, me daria, por exemplo, a sensação de
uma inextinguivel presença materna; e os meus perpétuos amores se-
riam aquelas graves mulheres, das pinturas flamengas, "femme du
donateur", que ajoelhadas diante do altar murmuram preces com uma
boca de lábios fieis, tão bons para beijar meninos.

Lembrei-me dos meus tempos de "bárbaro" quando há pouco per-
guntei a um amigo se queria ir ao nosso Museu de Belas Artes ver
uns quadros holandeses que ali há — entre tantas outras coisas admi-
raveis, que a falta de luz e de apresentação conveniente quasi que
escondem dos visitantes. Disse-me que não podia; um museu "can-
sava-o muito". Está claro que cansa; mas há uma arte de ir aos mu-
seus, como há uma arte de visitar um país. Perguntei-lhe, enfim, se
não lhe acontecia "ter saudades" de certas cores, de certas formas en-
trevistas uma vez num corredor de galeria, e que "nos esperam". Como
me dissesse que não, calei-me; e fiquei olhando na calçada uma pobre
mulher que passava, com uma criança ao colo — precisamente "A
Virgem e o Menino", não sei de que pintor italiano. Depois, caiu
uma chuva torrencial e nos acolhemos ao toldo de um café. Nas
poças dágua que logo se formaram no asfalto, parecia que ia surgir
a paisagem de Leiden, aquela húmida paisagem que Rembrandt, ado-
lescente, gostava de desenhar no papel, com os alagadiços da planície
a refletirem toda a esperança do céu.

Madalena de Ottenburgo, figurando de Laís de Co-
rinto, por Hans Holbein o Moço (Augsburgo, 1497;
Basiléia; Londres, 1543). Quadro existente no museu

de Basiléia e pintado, naquela cidade, em 1526.
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Portas do tríptico de São Cristóvam, S. Gilles e São
Mauro (Museu Comunal de Bruges), por Hans Menling
(Mogúncía, 1430; Bruges, 1494). Guilherme Moreel ajoe-
lhado diante de urn genuflexório, tendo atraz seus
cinco filhos e ao lado o patrono, S. Guilherme de Maleval.
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"U"MA boneca é uma boneca, é uma boneca, é uma boneca" —
diria Gertrude Stein, significando que uma boneca é tão
bonita como outra qualquer. A exceção é a boneca Dy-Dee

- a mais parecida com um bebê que já apareceu no comercio.
A boneca Dy-Dee nasceu depois duma luta entre os fabricantes,

pois os negociantes de brinquedos não acreditavam na idéia de haver uma
boneca tão parecida com um bebê a ponto de beber água, fazer bolhas
de sabão, ter as orelhinhas de borracha macia, em condições de limpeza

L»- À fl M^mÊmT '£$Êp*'~ W
¦ ? fl H ¦ oi w^ Wm

Bffiilèi--^- ^sfelg oiriÉ£9
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OS OLHOS TEEM ''IT"... A cabeça, as pernas, o corpo e os braços da boneca
Dy-Dee são feitos em Akron, Ohio, e mandados para New York, afim de serem
reunidos. A cabeça é de borracha dura; outras partes de borracha branda,

delicada ao tato como a pele dum bebê. Este operário está abrindo
os buracos para os olhos.
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PINTANDO B0TÕES'DE ROSA... Operários peritos pintam o» lábio-», iu sobrancelha* e dão leves toque*
á« faces. Este aqui impõe o caráter da boneca. Uma ligeira mudança no Angulo do» nupercilios podealterar-lhe (oda a aparência.
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VAPORIZAÇAO — A pintura é espalhada sob alta pressão para dar a bonequinha D.v-Dec acjuela carna-
ção de pêssego — as cores rosadas da saúde. Cada cara é individualmente borrifada deste modo.
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OLHOS PABA OS CEGOS... Uma fase importante do trabalho é a colocação dos
olhos. A operação 6 complicada e feita à mãç. Este especialista tem posto

olhos feiticeiros em milhares e milhares de bonecas-

ESPERANDO APROVAÇÃO — Estas filas de belesas desencarnadas esperam a chegada dum inspetor.
Ele as examinará rigorosamente e, se gostar, as cabeças serão ligadas aos corpos, braços e pern

O mais leve defeito implica em rejeição.

M



mm»

19 de Dezembro de 1942 35
* \. ^j- V' _¦ ^^¦,MM^*|--,fc ~^' m(i A^-h"."^

'. iAay '¦ X; nífjtF Ti MMfl^flBBBJBi^^^^^^"'^^^^^^^TTr^^^^^^^^^flflí
nníf^JBJ BíímííSá'j|SWF y$Êp* Pyfl fll •'^BBHBkk. 1

¦Fo£?*MSKfll BBw - ,^ME£^W'fl^BflflBflflflflflflflflflflflflflflflfl^^ 'íi' ^B9 BBaMNSfll¦fliflflfllfl^jfllflfls.;' -1 flfl ^H 1
flf " JÉ sfli-d I Éi 'II I

f%fl I £ JN Rltlfll flV mmm ' -^H 1rJI fl?'<'Aí,' mMmW :MMiSS flfl-a^flV '¦¦>•¦• *$*flflfl
flflnjfl^ÉflflflflflflMflflS ^'^WajMW^*' BK *. .Asa

¦a a fliywJ iW. '.iUsSi¦flflk *' : :rf^flflflrflflfll flflflk. '-'¦'- v™«!fra9flV¦V "':'4 ¦'¦:-w*^3flFJfll fliflW ';I'iw-" -^SÉwSBsflfll
fl MP"&—3 BrBHnfli B^^.'-<*¦¦•'¦'*-'*-^^HpHBRflfl Ea-flflK. ¦ '^MB flBteBB^^WSM

^¦l ^Bsflfl] ai flflflwls^^^^Bflfllfl ^, *w «a ¦§. ..^.;fl|
H -^9 .fll fl^L^-afli

HHBBBJ BBBl ¦¦"*is§fll ¦flfl*$^CTi£á

¦V '* kíte'«*-_ 1BJ BBflK|glHBBflK ^'' JJBJ BBJ^ftT: --:x .'.!; fl
¦^ .^aflflfl ¦ .flflflflflflfl flfiMi IBgli*..' fllhfBB ¦K^*?i- ' fllBafll Bffifâi.ííA:A: A..;Ajfl

BPPWl W :já m

¦Ifl flflr^ iflflflflW *S ¦¦¦

fllv -íBBf'-. ^Hl '.' I^TOJBflflL jWxW*!1! .HflBBBBHBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 'i|9m^ *^^H flflflW¦-¦¦'•¦; »:'f^^^BBflflMt^^^^^flfll flflB^flfll Hflflakl^H

ffll ¦!¦ 'HflflflM'- "flfll flflflfcá-^^MflsflpWS^hl '^flfl] HKS^^flfl ¦¦¦ flflfll-flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflf ¦ ^Hflflflk ^flflflflflflflflflfl11§£HMflB)L. tBKí. '^fll flfl^^w^^^flflflr flfll ¦¦¦

1 flflV 'y^aB flBBflfc^^S IfllJ-àflflflflflV ' yBflS* vjflfl W» flflfllBflfl I ' iSnEBAflflk <2HBÍflflB flflW& TflBflg -. yitPfljR'. ^flBBJ BBg tBBBJ
KflflflflflflflflflflflflflB^B-aaflà. H flWfll ¦Vás.'» '1* fll flr» ü
fl Kv -^^t-> ^BB fll^BS- yst": tfl PÜPs* Jfl flflBI m 'BB Ia. fll Bf'* 3fll

¦flfl ííS&tf^flBflflfl Sr5\. Jflfl flfll^qr^i^-Mflflflflflflfl

DECAPITADA... A palavra l' usada aqtií cm sentido nntinômico. Em vez de ser cartada, a cabeçada
Ü.v-Dce esta sendo ligada ao corpo — ultimo ato da reunião do peças-anatômica?.
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COSTUREIRAS — Estas costureiras só têm a obrigação de tornar bonitas as bonecas da família Dy-Dee. Um

guarda-roupa no rigor da moda para uma destas bonecas pode custar um bocado. Depende do comprador...

como a de oualcjüèr menino verdadeiro e se comportar de tal modo
que fosse preciso mudar-lhe as íreldas uma vez por outra, . .

Os fabricantes experimentaram. As crianças receberam as boné-
cas de ensaio.

Descobriu-se que os pequeninos achavam um encanto inédito em
alimentar a boneca, dai-lhe banho, tomar conta dela e vesti-la. Os e.xem-
plares voavam das prateleiras das lojas. A boneca era um sucesso. Svtces-
so não somente como brinquedo mas igualmente como test educacional.

Por fora, as bonecas são tão macias como a carnação de qualquer
nenem. Por dentro, têm um maquinismo complicado de válvulas e
tubos de borracha, para as brincadeiras com água, que são uma mara-
vilha de mecânica.

fe Estas fotografias mostram como se faz uma boneca Dy-Dee e
como ela se apresenta ás felizes mãezinhas.
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ELEGÂNCIAS - Vestidinhos o roupas brancas so postos nas bonecas, po r¦ e» as^«««;

No principio as bonecas eram vestidas simplesmente e v.nham em ca.xas de papelão

ordinário. Hoje há algumas que tra;am sedas e setina.

A PRINCESA —- Aqui está a princesinha dos contos de fadas, este amor'do
boneca que toda menina gostará de ter. Viva assim, com estes olhinhos
fu/.ilantes, estes braços estendidos para um abraço, a boquinha pronta para

um beijo na mamãezinha, quem é que resiste?
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A MÃEZINNA — E aqui está a mamãe toda entregue aos cuidados do bebê.
A "filhinha" já sabe beber água e leite, e é preciso apenas regular as horas
da alimentação. Pelo jeito, a dona do pequenino tesouro sabe muito bem

estas coisas todas de respeito á puericultura...
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Do "British News Service"

(Exclusivo para a REVISTA DA semana)

Como este jovem escoteiro britânico auxilia o es-
forço de guerra de seu pais: uma cesta cheia de ovos,
resultado de alguns minutos de coleta pelos ninhos da

granja em que passa suas férias.
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Este robusto rapazinho inglês, além de já ser um
valioso fator em potencial para a reconstrução da Grã-
Bretanha no futuro período de paz, presta ainda o seu
concurso no atual esforço de guerra, auxiliando as ta-

refas agrícolas nos campos do pais.

Segundo um velho ditado inglês, "a

criança é o pai do adulto". A verdade desse

preceito tem sido respeitada na Grã-Breta-
nha, durante várias gerações, muito antes que
os nazistas tivessem berrado aos quatro ven-
tos que uma criança alemã que lhes fosse en-
tregue, na idade de cinco anos, deveria con-
tinuar como sua propriedade até o resto de
seus dias. Por mais de um século, movimen-
tos de vária natureza, desde os numerosos
clubes infantis das grandes e pequenas cida-
des, até as atividades escolares domingueiras,
levadas a efeito nas mais remotas aldeias,
teem desempenhado um importantíssimo pa-
pel na formação do caráter de um bom nú-

mero de gerações inglesas. O objetivo de

tais organizações tem sido sempre garantir
o máximo de oportunidades possíveis, para

que as crianças e os adolescentes possam se

desenvolver física, mental e espiritualmente,

além de irem se exercitando no treinamento

que os tornará bons cidadãos do mundo adul-

to no qual em breve ingressarão.

Nos últimos anos, tem havido na Grã-

Bretanha uma tendência para que esses mo-

vimentos se transformem em verdadeiras or-

ganizações nacionais. A Associação Nacional

de Clubes para Meninos, por exemplo, repre-

senta cerca de 1.700 clubes trabalhando pa-
ralelamente a outros congêneres, destinados
ao recreamento de meninas. Além desses,
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Em pleno auge
da batalha, a
Grã-Bretanha
não deixa de

Os Jovens escolares^da Grã-Bretanha freqüentemente possuem mais conhecimentos acerca de aviação do que os
adultos em geral. Aqui vemos um grupo de rapazes aprendendo a diferenciar os aviões de seu país.

devemos ainda assinalar outros movimentos,
tais como o dos Escoteiros, Raparigas-Guias,
Y. M . C. A ., os quais se tornaram amplas or-

ganizações, até mesmo de âmbito internacio-
nal, unindo, em busca de úteis objetivos e
no gozo de saudáveis recreações, as juventu-
des de muitas terras distantes.

Com a irrupção da guerra, que acarretou
tantos transtornos nas vidas desses jovens, o
Movimento da Juventude Nacional transfor-
mcu-se num instrumento destinado a facili-
tar a promoção de tarefas recreativas para
os meninos e meninas da Grã-Bretanha. Tam-
bem foi criado um Comitê destinado a assis-
tir o Departamento de Educação em assun-
tos que se relacionassem com a juventude e
a encorajar as autoridades locais no estabe-
lecimento de Comitês Juvenis, em suas res-

pectivas áreas. Tal plano foi imediatamente
coroado de êxito e, per volta de Abril de

1941, nada menos de 144, em cada grupo de

146 autoridades regionais, haviam criado os

tão aconselhados Comitês. Cada um desses

comitês recebe um auxílio equivalente a cin-

coenta por cento de suas despesas, que são

acarretadas, na maior parte, com o equipa-

mento e salários de instrutores. Esses cen-

tros não deixam de cooperar também com

muitas das associações juvenis existentes

desde longa data.

Não se observa a existência de normas

e princípios rígidos, a serem rigorosamente

seguidos e obedecidos pela juventude, pois o

Departamento de Educação não perde opor-

tunidade de insistir na importância educacio-

nal que representa deixar-se a gente miúda

tomar conta de seus próprios negócios. Assim,

a atual geração deve ser livre na escolha de

todos os seus empreendimentos, quer sejam

de natureza atlética, educacional ou mera-

mente recreativa, desde que não interfiram

com o "curriculum" normal. Ficou, contudo,

devidamente estabelecido que as pessoas en-

carregadas do treinamento dos futuros CJ a-

,v ..*,'
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dispensar cari-

nhosos cuida-

dos á sua in-

fancia.

dãos, quer numa apressada instrução de "box"

eu na orientação dispensada a uma menina

relativamente à direção de um lar, devem

não apenas ser instrutores competentes, mas

apresentar ainda uma perfeita compreensão

das necessidades e dos problemas da juven-
tude.

Hoje, naturalmente, milhares de jovens
ingleses estão ansiosos para receber qualquer
espécie de treinamento preliminar que os ca-

pacite para o serviço numa ou noutra das

forças armadas. Dessa forma, eles se apre-

sentam cemo voluntários do corpo de Cadê-

tes do Exército, o qual já conta com mais de

150.000 jovens; aos corpos de Treinamento

Aeronáutico, cuja potência se eleva a 250.000

cadetes; ou, finalmente, ao corpo de Cadetes

do Mar, no qual já estão alistados cerca de

13.500 rapazes. Em cada um desses orga-
nismos, os rapazes treinam durante os feria-

dos e as horas vagas. Incidentalmente, é in-

teressante notar-se que os corpos de Cadetes
do Mar são uma das mais velhas instituições

para rapazes que nos apresenta a Grã-Breta-
nha, datando do fim da guerra da Criméa,
enquanto que os cerpos de Cadetes da Ae-
ronáutica são a instituição mais recente, ten-

do sido fundada em 1941.

Organizações semelhantes existem para
treino das jovens inglesas no sentido de ca-

pacitá-las a ingressar nos vários Serviços Fe-
mininos, mas estes, também inteiramente vo-
luntários, não recebem qualquer auxílio dos
ministérios das forças armadas.

Logo no início da guerra surgiram por
todos os cantos da Inglaterra grupos de ra-

Pazes e moças que desejavam realizar qual-
quer tarefa, no sentido de auxiliarem o es-
forço de guerra das Nações Unidas. Organiza-
ram-se em Corpos de Serviço da Juventude
e se apresentaram para toda espécie de tra-
balho que tivesse alguma importância para
a defesa nacional. Colheita de plantas e her-
vas para a preparação de remédios, jardina-

gem, recolhimento de material velho, lavar
e concertar as roupas da Guarda Metropoli-
tana, e assim por diante. Em muitos distri-
tes, as Jovens Guias fazem valiosos trabalhos
em hospitais durante as horas de folga, la-
vando e varrendo as enfermarias, enchendo
garrafas de água quente, cuidando das corti-
nas do "black-out" e realizando ainda muitas
outras tarefas de grande utilidade.

Todos esses auxílios por parte da juven-
tude foram aceitos de muito bem grado, não
apenas pelo fato de que em tempo de guerra
qualquer par de mãos prestimosas, ainda as
mais diminutas, é sempre de grande valia,.
mas também porque, procedendo-se assim,,
as crianças usufruíam um grande prazer, ex-

perimentando um sentimento de participação
no organismo da comunidade. Demonstra-
vam preocupação pelo próximo, aprendiam

a ter confiança em si mesmas e, por fim, es-
tavam treinando na arte de ser bons cidadãos.

A Grã-Bretanha sabia, quando a Alemã-
nha levou o mundo à guerra em 1939, que
uma das coisas pela qual estava lutando era
a herança inestimável das gerações vindou-

ras, herança que a nação estava resolvida a

defender. Tornando-se responsável pelas
crianças, o Departamento de Educação da

Grã-Bretanha aceitava um sagrado dever. A

perfeita compreensão disso foi manifestada

pelo sr. Chuter Ede, secretário parlamentar
do Departamento de Educação, quando de-

clarou que o momento apresentava uma gi-

gantesca oportunidade "para promover o bem-

estar de nossas crianças e para lhes fornecer

o treino que as capacitassem a desempenhar

um papel ativo, inteligente e construtor, no

seio de uma comunidade livre."
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Poucos capazes podem resistir a fascinação da máquina,
e este que se vê na gravura aprendeu rapidamente a ma-

nejar uma broca.
Vários centros na Grã-Bretanha fornecem treinamento
gratuito a centenas de jovens como este, cont acentua-

da inclinação para a engenharia.
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Outro inglczinho cuja excepcional inclinação para a

mecânica lhe permitiu o domínio rápido do _torno de
metais.
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Esses dois jovens de Eton não se deixam ficar inativos numa fazenda da Escócia, e cooperam ativamente com
Esses dois joven 

^ ,av_adore8, auxiliando assim o esforço de guerra da Grã-Bretanha.
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toneladas, que se encontra em Casablanca e resistiu ás forças aliadas por instígação de Vichy, de Oran. Carros blindado» co.no fewe, poderosamente 
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FRAN'CEf>ES Dois destroiers c um cruzador franceses, <,ue sofreram avarias durante EM TERRITÓRIO LIBÍO — Após derrotar as forcas de Rommel nas encostas de El Alamoin ¥
sofreu rudes impactos explosivos, como se pôde vêr na foto acima. Não obstante, a poderosa operações de patrulha no norte-africano. Note-se a despreocupação dos s 
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belonave já se encontra novamente flutuando. calmamente baforadas do seu cigarro. • "m d°8 1l,ais KrJ cos poderão anula ser reparados o util.»doa pelos aliados. centes dos Afrikacorps. Note-se os elementos de abastecimento seguindo nos calcanhares "L—
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EM CASABLANCA — A violência da ação aérea aliada contra esse porto póde-se constatar

pelo que sofreu este barco mercante-
EM ORAN

acima, tirada na manhã seguinte ao primeiro ataque
mostra três barcos em chamas.
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NA RÚSSIA — Em 1941 Hitler conseguiu conservar os
seus soldados em ofensiva, na Rússia, até o dia 8 de Dezem-
bro. Este ano o ditador alemão teve menos sorte. Os últimos
dias de Novembro já o encontraram a mãos com a fulminante
contra-ofensiva de Timoshenko na curva do Don e assombrado
com a crescente concentração de forças russas no setor central.

E' realmente significativo que hoje possamos repetir aqui-
Io que se disse dos alemães após o fracasso de sua investida
na campanha francesa, em 1914: eles contaram meticulosa-
mente com tudo, mas esqueceram uma coisa: o valor do ini-
migo. Decididamente, Hitler esqueceu-se de considerar este fa-
tor,- como bom alemão. Ainda agora a impetuosa arremetida
de Timoshenko na margem ocidental do Don, deve ter sido
para ele uma surpreza. Do contrário as suas vinte divisões,
que há mais de cem dias vêem sendo trituradas nos arredores
da grande cidade industrial russa, não teriam ficado reduzidas
a abastecimento aéreo quasi clandestino.

Quando Hitler concentrou em torno de Stalingrado o
grosso de suas forças de choque — cerca de 5.000 tanques
apoiados por três mil aviões — ele mesmo botou à prova o
poder ofensivo do exército alemão. A batalha não se resumiu
apenas a uma disputa da cidade-chave do Volga inferior e con-
sequentemente do Cáucaso; tivemos ali a prova suprema para
os alemães: eles deviam convencer-se de que podiam — ou
não —-destruir o poder militar russo "em qualquer contingên-
cia". Depois de Stalingrado eles devem saber que são impo-

— Confraternizaram neste porto de Marrocos tropa» francesa* e americanas. A loto acima mos- pESTRUIÇAO DE BARCOS FRANCESES  A fototra uma cerimonia de "apresentar arma.'/. alitt(]o contra 
' 

Casablanca, n

Omundojm guerra
SOLDADO DE ROMMEL — Avançando pelo deserto, as unidades inglesas aqui e acolá se
deparam com cena como esta. A retirada apressada não permite cuidados aos mortps.

tentes para curvar a Rússia, tanto quanto souberam que o eram
para curvar a Inglaterra, depois do outono de 1940.

De tudo isto cumpre-nos deduzir uma coisa: Hitler pro-
curará uma solução para a dificil situação em que se encontra
noutro "front" 

que não o russo.

OS NOVOS CHEFES DAS F©RÇAS ARMADAS ALEMÃS

Não se poderá explicar, senão por uma reviravolta nos

planos de Hitler, a mudança substancial promovida pelo dita-
dor nazista nas altas esferas de sua máquina de guerra.

Tendo-se em vista o formidável esforço que os nazistas
vêem desenvolvendo para manter as suas posições no norte a

'"ível
África — esforço esse principalmente de aviação, com V1S

prejuizo para outros setores da frente de guerra — talvez c

guemos mesmo a acreditar na viabilidade da aprovação p
parte do Fuehrer do falado plano Hosenstuffen, que teria sido
formulado pelo marechal Rommel e consistiria na redução:
estabilização das atividades na Rússia e num grande aumen
de esforço no setor mediterrâneo.

O indiscutivel é que Hitler está com idéias novas. A pro

¦

disto está no afastamento do chefe do seu Estado-Maior, gene-ral Halder. Como substituto surge um nome que se tinha con-
servado na obscuridade desde os primeiros dias da guerra, ge-

Iperal Wilhelm Zeitler. Não é demais lembrarmos que nos últi-
Jfòos três meses foram presos ou destituidos 34 marechais e ge-
prais germânicos, inclusive <Von Bock, Von Leeb, Guderian,
§|on Witzlebern, Hans Reinhardt e Huber Weise.

Além do novo chefe para o Estado-Maior, nomeou Hi-
||er 

um general de 34 anos, Wolf Galland, para o cargo de ins-
petor geral do comando de caças da Luftwaffe; o almirante
Pr" 1izUCKe para chefe da esquadra do Reich, e o coronel-general
pchonnek para chefe do Estado-Maior da aviação alemã.

itler já fez mais mudanças no comando das suas forças arma-
as do que as havidas nos exércitos alemão e francês juntosurante a guerra passada. Decididamente há alguma coisa de

Podre na camarilha do Fuehrer. . .

OS BOMBARDEIOS DA ITÁLIA
Durante os meses em que se manteve em lua de mel com

a guerra, isto é durante o tempo em que acreditou que a vitó-
ria já tinha sido ganha, embora a luta tivesse de prosseguir
um pouco ainda, Mussolini destacou algumas das suas melho-
res esquadrilhas para bombardear a Grã-Bretanha, dos cam-
pos de França e Flandres. E' claro que essa fantasia foi efê-
mera, mas durou o tempo suficiente para que o Duce exibisse
a sua empáfia.

Nunca, entretanto, o ditador fascista chegaria a pensar,
quando então se jactava, que a resposta lhe seria enviada por
aqueles que ele considerava derrotados, de uma^ distância de
centenas de milhas.

O bombardeio da Itália é uma empresa audaciosa, intei-
ramente inconcebivel não fora o grande desenvolvimento que
esta guerra trouxe à aviação de bombardeio. São necessários
possantes aviões providos de quatro motores para, partindo da
Grã-Bretanha, atravessar os Alpes e alcançar a Itália com bom-
bas de duas a quatro toneladas, e ainda ter energias para re-
gressar às suas bases. Esses aviões são perfeitos cruzadores
dos espaços, tripulados por mais de meia dúzia de homens.

O Duce, que se supunha o oportunista da guerra, não con-
tava com a existência desses monstros. E a conseqüência é que
as cidades industriais da Itália estão sendo destruidas sem séria
oposição. Inegavelmente, se a Itália assinar um armistício, os
seus novos dirigentes poderão processar os chefes fascistas por
não terem preparado o país para a guerra. . .
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DANSARINÀS — recriada Por um pintor
e captada pela fotografia: uma jovem
de ballet pintada por Dcgas e um tra-
l.iillin fotográfico por Martha Graham.

m
"Se arte é um meio de expres-
são, então a fotografia indis-
cutivelmente é uma arte".

Não
"A fotografia não é verdadei-
ramente uma arte porque é um
meio seletivo e não criador".

ABRINDO UM DEPARTAMENTO PARA
FOTOGRAFIAS, UM MUSEU AMERICANO
REVIVE UMA VELHA CONTENDA

E'a Fotografia uma arte?
A debatidissima questão — é a fotografia uma arte? foi mais uma

vez trazida á baila e respondida afirmativamente por uma institui-
ção da competência do Museu de Arte Moderna. Esta organização,
iraçada que é de tradições poeirentas, está aprontando um departa-

POR //. /. BROCK
(De The New- Vorlt Time» Magazine)

desembaraçada que
mento de fotografias, que aparecerá ao lado dos de escultura, pintura, arqtu-
tetura e outras especialidades de museus tradicionalmente aceitas como pé-
Ias artes. Haverá assim uma galeria totalmente dedicada á produção fotográ-

* os valores estéticos sejam acentuados.fica e serão feitas exposições em que
Este ato do Museu de Arte Moderna é decididamente digno de um pio-

neiro, pois para muitos a fotografia não possue credenciais para sentar-se no
templo das musas. Quando se estuda esta questão, é-se tentado a formular
uma outra de caráter mais geral: que vem a ser a arte ?

Primitivamente chamava-se arte á obra do homem, contrapontlo-se
com isto á da natureza. O tempo, entretanto, foi limitando a significação do
termo. Hoje aplica-se-o comumente ás criações humanas que não são me-
ramente úteis - que expressam senso do belo e o poder criativo da imaginação
do homem. Finalmente os refinamentos restringiriam progressivamente o
campo da arte e os limites dela tornar-se^-iam,/muitas vezes, uma questão de
wosto pessoal ou de preconceitos tradicionalistas, obediência a uma deter-
minada escola ou de aderência a uma particular teoria filosófica. Para a
maioria das pessoas é arte tudo aquilo que se aproxima de um padrão com
que se está familiarizado—ou não—eque éa obra de um grande artista. De
resto, guardadas de lado as obras clássicas, a questão de saber o que éeo que
não é obra de arte, é um problema que tem sempre muitas respostas. (Bernard
Shaw, cumpre lembrar, disse que uma boa obra é a obra de um bom autor).
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A fotografia como instrumento de
fazer quadros- é esta a função especifica
das artes que lhe são congêneres - tem
apenas cl*ui anos de existência. O pincel,
a pena, a faca para trabalhos em madeira, o ácido e o cràyon de litografia
são seus predecessores. E todos estes têm, tanto quanto a câmara, servido
para fazer quadros que nada têm de artísticos. Mas e indiscutível que há obras
de arte, c grandes obras de arte, feitas com qualquer destes instrumentos.

A câmara possue uma posição própria entre seus congêneres. Ela permi-
te á luz participar do processo do desenho. Baseada em mera tomada de re-
gisto, é ela infinitamente superior em precisão e presteza aos seus competi-
dores. Mas também por isto ela é responsável pela grande maioria dos qua-
dros que nada têm de artísticos e que andam por esse mundo a fora. E este
fato tem feito nascer a idéia (no espirito dos artistas, principalmente) de que
a fotografia está fora das fronteiras da arte. E' muito comum dizer-se, por
exemplo, ser a câmara uma máquina e a fotografia um processo mecânico.

Entretanto ninguém ignora que todos os processos de fazer quadros são igual-
mente mecânicos. Os quadros não são apenas sonhados —ou imaginados —
são também executados, e o trabalho da execução é feito com instrumentos.
Mas nesta altura surge outra objeção: todos os outros instrumentos estão a
serviço da vista humana; a câmara tem um olho próprio — uma vista meca-
nica que vê coisas que os olhos do homem não podem ver. Este elemento da
câmara deve ser empregado para estender e corrigir o poder visual do homem.
No mundo moderno, a capacidade fisica do homem tem sido incrivelmente
aumentada pelas máquinas: vapores, dinamos, veículos de todas as espécies

encurtando distancias, cinema e
radio propagados vertiginosa-
mente a todos os pontos da ter-
ra. A fotografia põe nas mãos
desse mundo um espelho e ao
mesmo tempo assiste enorme-
mente o complexo processo que
o conserva em progresso.

Obviamente há fatos para su;
portar uma argumentação pro
ou contra o valor artístico da
fotografia.

Alfred H. Barr Jr., diretor do
Museu de Arte Moderna, ;ustiii-
cou a inovação com as seguintes
palavras: 

"Se a arte é um meio
de expressão, então a fotografia
é decididamente uma arte. Isto
não significa que todo trabalho
fotográfico tenha valor artístico;
também nem tudo que se escre-
ve é obra literária. Mas, com a
câmara, as mais complicadas
fôrmas são tão facilmente apre-
endidas como as mais simples.
A fotografia pôde substituir por
visões familiares de todos os dias,

pontos de vista frios, e revelar
novas fôrmas e parentescos
produzindo algumas vezes tigu-
ras que parecem contradizer a

experiência.
E' opinião geral que o Museu

Metropolitano de Arte, com a

sua posição privilegiada no Cen-
trai Park, é de tendências conser-
vadoras. Entretanto, oseunovo
diretor Francis HenjV Tavlor nao

coloca a fotografia fora das fron
teiras da arte. Para ele o que a
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RETRATOS —por urn mestre do pincel e pela câmara o "Papa Paulo III" de Ticiano e "Carlos Sandburg" de Edward Steichen. ( Continua na pagina 54)
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matizado em pintura e através da câmara: "O caminho branco" de John Slon e o trabalho de um fotógrafo na Avenida Michigan de Chicago.
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QUANDO A SAUDADE RESSUSCITA A TERNURA A MORTE LEVOU ALGUNS A BONDADE

Reportagem de S AR Ali MARQUES

A "União das Operárias de Jesus" nasceu da saudade de alguns coraçõesmaternos. Mães que perderam 08 filhosj para quem não era mais possível ne-nbuma alegria, para além dos berços vasios, das bonecas abandonadas dosvestídinhos inertes, guardados na arca preciosa das lembranças, transferi-
ram para os órfãos de toda ternura, o carinho abandonado pelos pequeninosmortos. Por isso, há mais alegria naquela casa tranqüila no meio das árvo-
res, do que nos asilos abertos pela caridade. E o nome de "mãe" brota de lá-bios que não o çonhèciároj chega a um coração cheio do eco imortal de umavoz que a morte há muito emudeceu: a voz de Maria/Jnha. Mariazinha mor-réu aos nove anos, alegre como um pássaro livre, bela como as madrugadas
do coração. A saudade jogou neve nos cabelos da mamãe, jogou cinza na luz
do mundo. Tudo morreu quando ela partiu num caixãozinho branco, como
uma boneca dormindo rio meio das rosas.

Foi d. Clotilde Guimarães, que me contou tudo isso, na sala familiar da"União", enquanto Dulce tocava Beethoven no velho piano. Agora, pôdefalar em Mariazinha.^ sem as lágrimas e os soluços dos primeiros tempos.
Fala sorrindo, sem tristeza. Não é esquecimento, não. E' a alegria da ressur-
reiçãò. Tinha uma filha. Agora, são quasi cem, de todas as cores, cie um a vin-
te anos, que enchem a casa de risos e vozes e cantos; e fazem travessuras
incríveis; e têm gestos lindos de ternura para a mamãe. O coração dormia.
íão estava morto. Ergueu-se e correu para a alegria de fazer o bem, quando «»
audáde disse: "Surge et ambula!"

Não
sa

IRMAOZINHOS

O retrato de Pérsio se debruça da moldura como de uma janela aberta
sobre a vida. Seus olhos são belos: seu sor» iso é puro; há uma claridade de
inocência na fronte alta e clara. Pérsio também morreu. Há muitos anos,
com toda a graça inteligente que o retrato eternisou. Não era amigo de Ma-
riazinha. Jamais rodara de mãos darias com a menina morta, cantando a
cirandínha. Moravam noutra casa. Noutra cidade. Agora, sob o mesmo teto,
vivem na alegria de outras crianças. As duas mães uniram o próprio luto,
na mesma luz de bondade e de ternura.

MUSEU DA INOCÊNCIA

A primeira cousa oue vi foram os vestidos de festa: um punhado leve de
organdi e renda, de tafetá e "georgette", em branco, azul e rosa. Muitas cri-
ancas ricas não têm roupas assim. E' qué as meninas da "União" freqüentam
os concertos do Municipal, vão a festas elegantes, aprendem dansas classi-
cas com Olenewa, estudam piano no Conservatório.. . Educadas maternal-
mente, sem nenhuma coerção disciplinar, podem seguir as próprias ten-
dencias artísticas ou intelectuais. E ha riu», no cinema, nos cursos, nenhum
uniforme as distingue de crianças mais felizes, nenhum distintivo lembra
a desgraça que as feriu, a caridade que as acolheu.

Têm amigos ilustres. No "dossicr" dos telegramas e das cartas, minis-
tros, altos funcionários, capitalistas, interventores, prelados, generais, assi-
nain expressões de amizade ou gratidão.

Os documentos mais interessantes são da pasta de Papai Noel. Lindas
cartas de adolescentes; bilhetes penosamente escritos por mãos incertas, pe-
dem brinquedos caros da árvore de Natal dos palacetes. Papai Noel atende
quasi todos os pedidos. No ultimo Natal, só seis crianças foram chamadas se-
cretamente ao gabinete cia "mamãe" para uma explicação: tinham dividas
com Papai Noel; pedissem outra cousa mais modesta; as "patinettes" e os
aviões mecânicos seriam, apenas, para os estudiosos e os bem comportaaos.
A esses, o velhinho não recusa naua; nem bonecas Shirlej Temple maiores
que as pequeninas que estavam, naquela hora, brincando no páteo.
CEGONHAS

Quando d. Clotilde chegou ao páteo, foi uma alegria doida na criançada.
"Mamãe I Mamãe!", chamavam de todos os lados. E os pésinhos incertos
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m de longe. De mãos dadas cantam no páteo ensolarado. Um dia a Vida as levará para longe.
Com as mãos cheias da ternura recebida.

"O pão nosso de cada dia..." Dado com maternal carinho. Sobre a toalha de quadra o.>

flores singelas. E alegria, muita alegria em torno.
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19 de Dezembro de 1942

da Ternura
TROUXE MUITOS IMPRESSÕES DE UMA VISITA A' UNIÃO DAS OPERÁRIAS DE JESUS

(Especial para a REVISTA DA SEMANA)

dos menores apostavam corrida ao nosso encontro. Terezinha chegou pri-meiro e ganhou o colo. E, ciumenta, me dizia: "Leve todas as crianças paravocê. A mamãe é só minha".
Ela bem sabia que era impossível. Que da mamãe ninguém os afasta, nem

pot bem, nem por mal. Só Júlio Cezar, o menino louro e ti nido, aceitou os
braços que ofereci a todos. Júlio Cezar quer ser médico. Dulce, concertista.
Maria Lúcia, professora de línguas. Não fazem os sonhos humildes das crian-
ças de outros asilos. Acreditam na vida. Esperam a glória e a fortuna.

E' que são diferentesas cegonhas que esvoaçam nas noites caladas, sobre
os páleos floridos da "União". Não trazem, apenas, creanças pobres. Tra-
zem a inteligência e o talento que a miséria sufocaria em recalques dolorosos
ou arrastaria para as aventuras do vicio.

Por isso preferem as suas diretoras conservar a autonomia da obra, vi-
vendo ao acaso de dádivas ocasionais, pedindo aqui c ali o pão, a roupa, o li-
vro dos pequeninos. Só assim conservam o direito de escolhei na miséria
anônima das grandes cidades os que prometem "ser alguma coisa".

Entretanto, há no mundo muito mais bondade do que se supõe. Vi a
roupa estendida, secando no páteo. Vi a dispensa cheia. Vi a casa toda, lim-
pa, confortável, com flores sobre as toalhas azuis do refeitório. Os donativos
chegam. Anônimos muitas vezes. Generosos, sempre.

A FLOR DESCONHECIDA

Todos os meses, no mesmo dia, num envelope igual, chegava a mesma
importância. Oferta anônima. Bondade que não pedia gratidão nenhuma.
De repente, parou. E só o acaso descobriu que não existia mais o benfeitor
das crianças pobres: Darl<e de Matos.

No dia de finados, quando não havia mais parentes e amigos junto ao tu-
ulo, as crianças foram levar-lhe flores e orações. Por êle rezam ainda; c dele

n com a ternura ingênua daqueles que não sentem o peso da caridade
que impõe deveres e exige retribuições.

Aliás, as crianças vão todos os anos ao cemitério. E quando já estão flori-
das as sepulturas dos irmãozinhos e dos amigos, deixam uma "ave-Maria"
e uma "sempre-viva" em cada sepultura abandonada.

O GRANDE NAVIO

A cousa mais interessante que vi na "União" foi o dormitório. Há falta
de espaço vital naquela casa que olha a praia, o pavilhão Mourisco, a corrida
dos ônibus para a Urca. As pessoas que esperam condução naquele ponto de
parada, não podem adivinhar que o numero 524 pregado na fachada tran-
quila é um endereço de solidariedade humana.

Há falta de espaço vital. Uma revista americana ensinou a solução do as-
sunto. Como o teto é alto e as janelas amplas, as camas se sobrepõem duas
a duas, como nos trens noturnos e nos camarotes de bordo. Dormem em
baixo or maiores. Os pequeninos, em cima.

E todos sonham nos seus beliches. Fazem as viagens maravilhosas da
esperança. Nilo tinham nada. Não tinham ninguém. Agora, têm tudo. A vida
é bela. Os homens são bons. Podem sonhar com platéias batendo palmas,
com academias oferecendo prêmios, com a riqueza, a glória, a felicidade.

Podem sonhar as meninas cujos pais morreram no naufrágio do "Ata-
laia". As ondas do mar enguliram tudo que a vida lhes dera. O mar da vida
jogou-as na praia tranqüila da "União".

Sonham, também, as diretoras. No salão de visitas, o projeto de um ar-
ranha-céo olha o retrato das crianças mortas. A firma Dahn. e Conceição ofe-
receu um terreno na estrada Rio-Petrópolis. Mãos anônimas carregarão as
pedras, erguerão as paredes, cobrirão o teto. E as crianças da "União" hão
de ter centenas e milhares de irmãozinhos, trazidos de todas as misérias para
a alvorada da ternura que ensina, consola, perdoa.
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Antes de embarcar para a grande viagem dos sonhos encantados, a garota reza.
A irmãzinha — upa! — sobe ao beJiche.
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Os noivos, quando ouviam a prelcção do reverendo Martin. Os progenitorcs do» noivos: «rs. Antônio da Costa Lage e José dn Costa Martins; senhoras Laura
Marinho Lage e Olga Perdigão da Costa Martins — quando assistiam á cerimonia religiosa.

Com grande çompa realisou-se na igreja de Santo Inácio, na semana transacta, São pães do noivo o sr. Antônio da Costa Lage e aexma. sra. d. Laura Mari-o enlace matrimonial da gentilissima senhorita Carmen Dolores Perdigão Martins com nho Lage, c progenitorcs da scnhorita Carmen Dolores o sr. José da Costa Martins
o sr. Antônio Marinho Lage, membros da alta sociedade carioca. e exma. sra. d. Olga Perdigão da Costa Martins.

Foi celebrante do ato religioso o reverendo Martin, auxiliado pelo padre Tavora. Foram padrinhos, no religioso: por parte do noivo, sr. Augusto Marinho Lage
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A imposição das alianças. A entrada na igreja, d» senhorita Carmen Dolores, pelo braça de seu pae. er. José da Costa Mar ms.
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hora; por parte da noiva, d. Margarida Campos e Heitor ee sen»-"--
B, Fenelon Perdigão.

cerimonia do casamento foi realisada por ocasião de uma
' ea solene. Os noivos, acompanhados pelas testemunhas, parentesm-ciiigo,'. ajoelham-se ao pé do altar. O sacerdote, depois de lhes

f r dirigido algumas palavras, inculcando-lhes os graves deveres
] niie se vão investir, faz as perguntas de praxe.

A benção do anel faz parte integrante da liturgia do matri-
««in 0 pároco asperge-o com água bentn e o entrega ao noivo,

[ÍÍ0I11U. . 1.1 •
então O coloca no dedo anular da mao esquerda cia noiva.

' Durante a missa o sacerdote lê algumas das mais belas pas-
ens do Evangelho, sobre o sacramento do matrimônio:

"Irmãos: Submetam-se as mulheres aos seus maridos, como
o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como o Cristo

\a cabeça de sua Igreja. Assim como a Igreja está sujeita ao Cristo,
assim as mulheres o estejam aos seus maridos. E vós em tudo,
maridos, amai as vossas mulheres. O que ama a sua esposa ama-se
a si mesmo. _

,.o homem deixara o seu pae e n sua mae e se unira a sua
mulher. E serão dois em uma só carne. Este mistério e grande,
nnrem eu o digo, por causa da relação com o Cristo e com a Igreja
Mútola. São Paulo aos Ejes. 5. 22-21)". ,"Tua esposa é como a vinha fértil nas paredes de tua casa. Ps.
Teus filhos, como rebentos de oliveiras, ao redor de tua me a.
Aleluin. aleluia. (Gradual c Aleluia, ps. 127, J)".

"Naquele tempo, aproximaram-se os fariseus de Jesus, para
0 tentar, dizendo: E' lícito ao homem despedir a sua mulher por
qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que o Creador quando
creou o homem, no principio, creou um homem e uma mulher?
Por causa disso o homem deixará pae e mãe e se unirá â sua mu-
lher e serão ambos uma mesma carne. Portanto, não separe o ho-
mem o que Deus uniu. (São Mateus, 19 J-t)"

Antes de dar a benção, o sacerdote, voltando-se para os nu-
bentes, diz:"0 Deus de Abrahão, Deus de Israel e Jacob, seja comvosco;
derrame sobre Vós as suas lienyâos, de forma que possaes ver os
filhos de vossos filhos ate a terceira c quarta geração c, em seguida,
entreis na posse da vida eterna, com o auxilio de Nosso Senhor.
Que vos aoençôe o Onipotente Deus. Assim seja."

Após a cerimonia foi oferecido um lunch aos convidados, na
residência dos pães da noiva, tendo a nossa reportagem conseguido
anotar os nomes das seguintes pessoas:
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Dr. Nelson Hungria e senhora, dr. Ademar Marinho da Cu-
nha e senhora, dr. Hélio Hungria e senhora, comendador José
Lopes e senhora, sr. José da Silva Carneiro e senhora, senhora
Domingos Góes e filho, sr. Eugênio Raposo e família, sr. Pedro
Lopes e senhora, senhora Olivia Lapene, Viuva Eiras, sr. Nelson
Cardoso e senhora, sr. Achiles Stefan e senhora, sr. José Cabral
e senhora, senhora Ana Maria Barata Leal, dr. Raul Hargrives,
dr. Antônio Alves Sarda e senhora, comendador Artur de Castro
e senhora, sr. Fernando Boülhosa e família, sr. Antônio Pires
Coelho e senhora, senhora Maria Augusta Ovale, sr. Braz Tei-
xeira e família, sr. Rupert Rogers e senhora, sr. José Teixeira de
Novais e família, sr. Antônio Bizarro e senhora, Viuva Campos
Heitor e filhas, senhora Carmen Nunes Martins, dr. Mario da
Costa Martins e senhora, dr. Mecena da Cruz Sales e senhora, dr.
Ldando Pacheco Dantas e senhora, dr. Álvaro Bomilcar e senhora,
dr. José Teixeira e família, dr. Delfino Lustosa e senhora, dr.
Albino Almeida Cardoso e senhora, sr. Carlos Barbosa Rodrigues
e senhora, senhora Malvina Dolabela Mamana, senhora Mana
Augusta Ovale, senhora Analá Teixeira.. .
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WASHINGTON 
é uma cidade de grandes e imensos jardins, de

largos taboleiros de relva, de edifícios brancos, mergulhados
em harmonia grega — a mais bonita cidade dos Estados

Unidos.
E' na claridade matinal, contudo, que a sua beleza e o seu espí-

rito se deixam possuir com mais fidelidade. Cada cidade possue a sua
hora de expressão e de comunicação. Assim Washington, assim Lon-
dres, assim todas as outras. Paris, salvo o Rio de Janeiro, talvez seja
a única que a qualquer hora faz sentir o seu sortilégio, vivendo em
permanente palpitação, nas velhas casas, nas ruas queridas de Paris,
nas suas calçadas ilustres, nas suas árvore, cuja folhas, no Outono,
vêem cair sobre o nosso chapéu como um sinal de poesia. Falo de Paris
de antes da guerra, o Paris de 1938, que tanto conheci e amei e que
é, para mim, de todos os tempos. Mas as outras cidades possuem,
todas, as suas horas de maior encanto, o seu momento do dia em que
mais se abrem ao espírito alheio, transmitindo os secretos aromas do
seu corpo e a graça mais íntima do seu espírito. Veneza é à noite
que a sentimos melhor, talvez caminhando por aquela "Via dei assassi-
ni", tortuosa e escura, com o seu nome que lembra os brilhos fugidios
dos punhais mediterrâneos. Florença — a mais inteligente cidade da
Itália— será melhor amada ao entardecer, quando ainda mais grave
se torna a côr barrenta das suas casas e do seu rio. Washington, como
Haya, é de manhã, com o seu sol batendo nos gramados verdes, e as
grandes árvores copadas, plácidas e humanas, embebidas de luz, que
melhor nos fala e comove. E' de manhã que Washington nos convida
a entrar nos Estados Unidos.

Quasi toda a cidade é vegetal. Os edifícios públicos da Consti-
tution Avenue, imponentes como templos, estão rodeados de jardins,
mas jardins vivos, pelos quais o povo caminha, os estudantes riem e
onde vão se sentar, á hora do almoço, grupos de funcionários públicos,
despreocupadamente, às vezes chupando sorvetes cinematográficos, en-
quanto esperam a hora de voltar ao trabalho.

Por todos os bairros os jardins de Washington se estendem, e
será possível vê-los nas grandes avenidas residenciais sempre vivendo

.
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Catedral de Washington.

O Capitólio.

uma função social, nunca jardins abandonados ou jardins mortos Eé sobre esses jardins que o encanto da manhã se reflete mais como-vidamente.
Manhãs de Washington, com o gigantesco obelisco rodeado de

gente: banda de música, leilões de bônus de guerra, teatro ao ar livre,
pernas ao ar livre, saúde americana...

Manhãs de Washington, contemplando as curvas macias do Po-tomac, rio presidencial em cujas margens os monumentos nacionais
estão plantados para ensinar moral e educação entre sugestões áticas.

Manhãs de Washington, cidade americana onde não há arranha-
céus, onde as casas são menos altas e mais humanas, onde imensas
avenidas onduladas fazem a ligação com pequenos parques rurais ou
levam, suavemente, numa curva de caminho, ao "campus" de uma
Universidade.

No alto do obelisco, a ver a configuração das ruas e o desenho
dos quarteirões. . .

No mercado fluvial, a ver de perto a água preguiçosa do rio —
lá longe fica a Academia Naval de Anápolis.

Nos bondes, quasi sem ruidos, correndo sobre rodas pequeninas,como carros de brinquedo, a ver o povo, a ver os simpáticos rapazes
americanos, a ver as "girls" de cabelo fulvo e de atitudes espontâneas,
as "girls", força da juventude, vida nova. . .

Sim, é de manhã que Washington é mais bela. Todas as cidades
vegetais são mais belas de manhã, na luz do sol novo, no espetáculo
das folhas recentemente acordadas. E em Washington essa beleza é
bastante para acordar no espírito agradáveis sugestões: trabalhar, ir
ao encontro marcado, ver os quadros no museu, sair de casa e cami-
nhar um pouco a pé, só um pouco, comunicar-se com a moça que
vai ao nosso lado, sem que essa alegria deva nos prejudicar. O tempo
passa entre satisfações úteis. Nos ônibus acontece-nos ficar olhando
a simplicidade dos oficiais e soldados do Exército, com as suas blusas
kakis de gravata solta, com os seus gestos brandos de soldados que
não precisam compor atitudes marciais, mas logo nos ocorre o que de
belo e de útil a todos os homens eles estão fazendo nas florestas da
Ásia ou nos desertos da África.. .

Compreenderam que quero dizer que Washington, sendo uma ei-
dade linda, não é ociosa. Washington leva não só à contemplação, mas
à aplicação. Sendo a menos americana de todas as cidades norte-ame-
ricanas, não deixa de ser Estados Unidos. . .

Manhãs de Washington !. . *
Em Porter Street moram as três moças louras, de otimismo per-

manente. Vamos juntos para o centro. O automóvel de Kundsen, o
sueco, comporta muito bem as três moças louras:

Hello, Virgínia!
Hello, May!
Eveline!

Manhãs de Washington. . .
Enquanto o carro se detém para a compra do jornal, por trás

da vitrine da "drug store" o menino sardento, encarapitado no balcão
dos gelados, mergulha os olhos e a colher no copo de sorvete que esta
acabando, aproveita bem, parece pensar:

My gosh, acabou !
E o seu riso inclue-se no ar, como a sagração matinal da cidade.

. 
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IoAULI, v^ÃÂl
Não deixa de encerrar uma profunda iro-
nia o fato de ter o homem mais repre-" 
sentativo desta guerra surgido em uma

nação democrática. Não deixa de s >r uma lição providencial que um raptes
cidadão, elevado ao poder em ph na guerra para dirigii um povo essenaaj.
mente pacifista, tenha ofuscado o prestigio pessoal ^v^we,™™^*'
dos de super-bomens, haviam disposto de seus povos como d 

^ 
,^^;

banhos e haviam dado, eles scz-nhos. novo rumo a história. Churchiü subiu
ao palco dos acontecimentos como um chefe de governo de responsabibda-

des definidas e poderes limitados, para trabalhar a serviço de instituições
ciue de serem seculares dificilmente deixam transparecer a obra de cada
.l  _ .l_i —_ .1 _ ^1  _ 1»_ _ „.... „n.~in.m*

I Utí il C OClCIll DvL LI* cx A u-r» «n« n min um uci.vaiii i i aua^tn vwv-i c» v^**«v» *-•»- ¦«

romem. A sua coragem e determinação de salvar o povo inglês, a sua certeza
Je que o povo inglês era digno de sua fé na vitória e que o mundo inteiro
mais cedo ou mais tarde reconheceria isto, fizeram de sua obra um poema.
K Churchill venceu. Vencendo, fez-se ele próprio a encarnação da vitória. O
futuro reconhecerá nele, não há duvida, — nele que prometeu sangue, suor
e lágrimas, e deu a vitória -- a maior figura desta fase dolorosa da historia

d
m

humana
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BOÜILLABAISSE A' MARTINIQUENSE

Cortar cm postas peixes de diversas qualidades e regar com caldo de limão. Re-
-mnteiga cebolas picadas e juntar as postas de peixe. Quando tiverem to-lr>_2"l T n«l liiiiii i v. *£*«* vv *" *¦«» ¦ -» ['ivuuuj ^ /uinni ao |juavui- ^**- pçiAt. \_zua ma*» u>vitiu i.v# -

m.-ulo cor de todos os lados, juntar: polpa de tomates, cheiros, um pedaço de"lofha de
louro, uma íolhn de absinto, pai, pimenta e água, o suficiente para cobrir as postas
de peixe Tampar a panela e deixar cozinhar ern fogo brando durante vinte â vinte
cinco minutos- Neste momento juntar uma colher de azeite morne, depois a polpa
de um limão esmagado juntamente com algumas pimentas vermelhas, Servir com
nrroz c< zido no vapor, ou pirão de larinha de arroz

CARNE DE PORCO COM BANANAS

Empregar para este prato um lombo de porco bem temperado c pôr para'assar
muna Irigideira de barro com banha, cebolas, tolha de louro, salsa, cravo tia índia c
um pouquinho de água; o torno não deve estar quente de mais. Na hora de servir,
esmagar um pouco de aniz. pimentas e polpa de limão, juntar ao molho e depois coar,
Servir ao mesmo tempo bananas cozidas na água a terver temperadas com sal e sue».
Io lini.in.

CROQUETES D !'. li E R 1 N G E L A S

Tirar a pele, e cortar em pedaços beringelas maduras. Reduzir depois numa pü-
réia bem tina, temperar com sal c pimenta e misturar um terço de tarinha de milho:
ligar com um ou dois ovos e trabalhar bastante esta mistura, juntando depois algu-
mas gotas de azeite. Com a ajuda de uma colher untada com azeite, lormar pequenas
bolas que se p5e para fritar no azeite muito quente, retirar cem a escumadeira LgO
que tomar côr; servir imediatamente.

GANSO A' A L S A C I A NA

Escoltar um ganso l>em gordo, deptàs de bem limpo rechear com carne de porá»
passada na máquina, bem temperada, misturar um punhado de tarinha de rosca e
um pouco de salsa picada. Colocar a ave numa panela grande sobre uma camada
da sua própria gordura e legumes picados; molhar com meio litro de caldo de carne,
temperar com sal, deixar reduzir o líquido em togo torte, depois molhar de novo, até
iu metade da altura com meia garrata de vinho branco c caldo, juntar um bouquet
de cheiros, retirar a panela para togo moderado, cobrir c ganso com um papel untado
cm manteiga, deixar cozinhar 3 horas, regando muitas vezes.

Um quarto de hora antes de servir, escorrer o molho e retirar a gordura. Colocar
novamente o ganso na panela, juntar a gordura. Ao molho juntar meio oipo de vinho
branco e engrossar um pouco com maizena ou tarinha de trigo.

Rodeiar o ganso na travessa com castanhas cozidas e salchíchas fritas. Regar
com um pouco do molho c mandar o resto na molheíra.

S A I. A I) A A LSA C I A NA

Pôr para cozinhar 750 grs. de batatas bem farinhentas com a casca, cm água
temperada com sal. Tirar a casca e. cmquanto ainda bem quentes, esmagá-las com
um garfo de prata. Temperar com um copo de vinho tinto, sal, pimenta, mostarda
e vinagre.

A' parte pôr para cozinhar 750 grs. de beterraba?;, cortar em tatias e pôr no tem-
pêro de vinagre uma meia hora. Depois esmagam-se também com o garlo as beter-
rabas. Pôr para cozinhar 6 ovos, cortam-se três em rodelas. Dos três outros são
separadas as claras das gemas, c estas esmagadas separadamente. Cortam-se também
em fatias finas um pepino; estas fatias são postas na água temperada com sal, tlepois
escorrichi a água. Separa-se parte da massa das beterrabas para a guarnição e junta-se
o resto ã massa das batatas, mistura-se muito bem, arruma-se num prato redondo
de cristal e risca-se urna estrela, depois cobrem-se os triângulos com a massa de be-
terrabas uns, outros c*.m as rodelas de pepinos, outros com as rodelas de ovos; as
gemas e claras esmagadas servirão para separar os triângulos formando linhas nos
risas da estrela. (As beterrabas podem ser substituídas por tomates).

Esta salada acompanha muito bem um assado de carne de vaca.

PI.U>1 PÜDDING A' INGLESA

Na Inglaterra o plum-pudding é preparado com muita antecedência, dizem mes-
mo (pie algumas donas de casa preparam com um ano de antecedência. Mas aqui
não seria possível conserva -Io tanto tempo, ficaria muito duro. Eazê-lo uns 8 ou
10 dias antes já é mais que suficiente.

A receita está calculada para tazer dois grandes c dois pequenos plum-puddings.
E' muito tacil reduzir a metade ou a um terço os ingredientes empregados querendo
se fazer menor quantidade.

Tomar uma libra e meia de gordura de carne bem picada, meia libra de tarinha
de rosca peneirada, meia libra de cerejas çristalisadas picadas, 300 grs. de larinha
de trigo, duas colheres de cale de fermento inglês, uma libra de passas de Simirna e
igual quantidade cie passas de Corinto (tirar bem as hastes e grainhas), uma libra
de laranja e de limão cristalisados e cortados muito fino, uma libra de assucar, 170
grs. de amêndoas secadas, uma libra de maçãs picadas, um pouco de noz moscada
ralada, o suco e a raspa de 4 limões. Misturar tudo muito bem e juntar depois 10
ovos muito bem batidos (bater primeiro as claras juntando em seguida as gemas e
continuando a bater). Misturar tudo muito bem. Depois pôr a massa em tigelas bem
untadas com manteiga, ap;rtar bem a massa, colocar por cima uma rodela de papel
pergaminho, cobrindo perfeitamente o pudding. Sobre tste papel, pôr uma camada
espessa de larinha de trigo, que durante o cozimento forma uma espécie de cola pro-
letora. Envolver cada tigela com um pano bem espesso que se reúne na parte de cima
e amarra-se com um barbante. Pôr dentro de um grande recipiente ou em diversos
para cozinhar os belos em banho-maria. E' muito importante a água não penetrar
dentro, deixar cozinhar doze horas. Depois suspender pelo pano num lugar seco ate
o momento de servir. 9

No'dia que se lôr comer o pudding ainda é preciso cozinhá-lo durante duas ho-
ras. Depois passa-se para um prato que não estale com o calor do logo, e na mesa
rega-se o com rhum e põe-se fogo.

RECEITA SIMPLIFICADA DE PLUM-PUDDING

Toma-se urna libra de pão de rnel com larinha de centeio (pain d'épice dos tran-
cêses). Fazer lerver meio litro de leite com uma lava de baunilha. Misturar com 3
óyos bem batidos, juntar uma pitadinha de sal, um pouco de noz moscada e de gen-
gibre em pó. Cortar o pão de centeio em fatias muito tinas e mergulha-se neste cre-
me. Arruma-se numa íôrma grande bem untada com manteiga primeiro umas passas,
pequenos pedaços de laranja e de limão cristalisados e de cerejas. Encher a íôrma
com as tatias de pão que se regam de vez em quando com um pouco de creme e de
rhum e vae-se juntando também pedaços das trutas çristalisadas e passas. (São ne-
cessárias 150 grs. de cerejas, 200 grs. de laranja e de limão, 200 grs. de passas, 2 cab-
ces (dos de vinho Bordeaux) de rhum e o suco de um limão lervido durante duas^ho-
ras). Pôr para cozinhar em banho-maria no íôrno uma hora e meia a 2 horas, íôrnw
brando.

Serve-se com uma calda de assucar na qual se desíez uni pote de geléa de damas-
co. Serve-se este^môlhe à parte para poder regar com rhum e pôr togo.
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NOT
Aniversários
"í êTk Senhora Cclita Castelo Branco,

l SjP esposa do cônsul Gil Castelo
branco; senhor dr. Fernando

Vaz.

20 Senhora Alba Wanda
esposa do sr. José

Carlos

Ribeiro,
Ribeiro;

idleu i-

lho
senhores 

"dr.

e jornalista Ivo Arruda.

fm "A\ Senhoras Marieta Pena, esposa
ÁW M. do dr. Afonso Pena Jr., Zul-

mira de Queiroz Breiner. esposa
do dr Cristóvão Breiner; senhor i\r

José Roberto Leite Penteado.

O O Senhores prof. dr Leonidas
JSt/Q de Rezende, dr. Raul Sá,

dr. José Flavio de Meira Pena,
tlr. Oscar Cunha, dr Frederico Cczar
Burlainaqui.

ELEGANTE
C\ Ç> Senhores general Emilio Lúcio
A**Jb Estcves, prof. Pedro Calmon,

da Academia de Letras; dr.
Alfredo Machado Guimarães Filho, Ha-
roldo Crockatt de Sá.

O /í Senhora Tharcilla Coelho Pi-
A^Hk nheiro; senhores dr. Martinho

Nobre de Melo, embaixador de
Portugal; dr. Armando Sales de Oli-
veira, dr. Manoel Reis, comandante
Alvim Pessoa, jornalista Otávio Vitor
do Espirito Santo. dr. Nogueira da
Silva, coronel A. Pitta de Castro, dr.
Jaymc de Vasconcellos, dr. Adamastor
Lima.

NOIVADO

Com a senhorita Georgette d'Avila
Barros, filha do dr. Manoel Sebastião
Barros e ama. senhora, contratou casa-
mento o professor Durval Barreto
Ribeiro, do Instituto de Educação do
Estado do Rio. Sendo os noivos ele-
mentos da melhor sociedade niteroíense,
teve o acontecimento larga repercussão
naquela Capital.

25 Senhontas Marta Pacheco
de Azevedo Matosisa

MARIA LUIZA NAS ONDAS MUSICAIS

As "Ondas Musicais", conceituados
programas radiofônicos patrocinados pela
Cia. de Carrís, Luz e Força do Rio
de Janeiro Ltda., estão apresentando,
nas suas audições do corrente mêi de
Dezembro, a pianista patricia Maria
Luiza Vaz, iovem virtuose detentora
de invejáveis referencias da critica e
aplausos de platéias exigentes.
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KM \CF 01 ÍNDA l ÒPES DF CARVALHO — RUBENS VILLELA — Rcalisou-se, num dos últimos dias de novembro ultimo, o enlace matrimonial da senhorita Olinda Lopes de Carvalho,

filha descasai José Cnmüho-d.Silvina Lopes de Carvnlho.com o sr. Rubens Villela, filho do sr. Jacinto Villela (já falecido) e d. Irmã de Carvalho Villela. O ato civil efetuou-se na residência do

casal I or.es de Carvalho ¦ervihdo de testemunhas por parte dn noiva o sr. José Maria Villela Filho c a senhorinha Silvia Teixeira de Azevedo, e por parte do noivo o sr, Antônio da Silva e

s,ia esposa. O ato religioso realisou-se ua igreja do Sagrado Coração. Os noivos receberam de suas relações de amizade cumprimentos e muitas provas de simpatia.

ABE¦ f ¦_ . * f At J , ^BvVL^Hfl Ife^k fli t flBBL flflP^^flLjWflflflflfl M^mmm fl^BsflflflBBBf flflflBBT* ^BBBflBrJ^SB 9 BflBBBrflRl^Si ^EflB*^Bflflrflflflfll BflBBBBBlflflBflE^t*0

flflB ^'^tJHbv k tÀrf ** m^f^m\mmrWm flflflflfl WéXÍfmm^mmÂM\ K^Wmmm BvflBBBHl tC-wÂ - HL.- ** iVfllr'**!! iISB flUBflBHfll flTfll slj
HHBBi -fia -. ^_ CflflBB fliS *™ ^ (BBSBhL. '•'£-'flBflHHHflh y' — flfll BBBflBr ^B^BSvlBflBB flBfl SBV^BBF ^BBflT>flBB BBB- SSãfl BvTí'4flBfll BBBj
flr iS u^ji jTwl •* "'^¦t^BlW <--S'al sKj>«>1B BJSM AÉnAü Brfll Br^BBB.-SB^B

' I^P^ Âw ' 
A W^r st^*^l;^KmÊm^ ^^^^^P^-^SiSSfl^^fl VI B^Í^-'*flBfllflB^: fli l^flB

Bb *w ^yEnS^1' ^ I -\ ' - i^i . ri&^mY*- ÍBBBBflflBfll ^^'TM^flP^mfl *^^^ *^sf^t7 ^mt^^J 
49 ?. ^BF^^» ^r^ flflfJ ^Lbb' ' 'í ^^IsbbbI BWfllBPP^M

1 ,'.:.'í^l ^J\ A l^^^k. JflflH ¦¦' I ^W |i/^fl! | ^flBflflBly'^ flBfllflBk. V^^^k'«flBflBflflV"13fc 
^ BBM BL%. MmmmkWÁmW 

'W' ¦ M Br^P^'' 
'^MWT j'Jk ' jfikX ^^^íWlffiÊÉ W^''^uWWyÍ

L-: ;-M. .$$i \W WÊÊ Mmmt 
"flEsA 

m^^^^EUm fl^H^^F «*{¦¦ Bflp*' * T^B^Waflfll flWW ^^^^Bflte» •^ttSflflflflÉfll WkAw^tk ^IH fl^v mmwfy '¦ m'' :''¦¦ 'áÊPmmm;¥J^Bbbbbl' ' *' Mm mm^^^^A^yÁWj^W^mm mmm

m$Tm\ I A ^^MmT^^^^^^mmm\\\ W^^ lÍ^" ^I^IpV« U^UWA^L %u\ 
' 

\flBflfl BflEflflV^fl\ -^Iflfln fl^ 
' 

^•fe.. I^^àflâlflfll ^^LgM^flflfi P^iS|

BhBSE^^B as.-.-! i| B. "<íis#' flf H 'flBBBBB•¦•Br^^^^^^ I B^ B -iBfly B'kÍI1b1i I
íWi^bl»W''Um mm MU mmttf l'1mm\ mmsJàJ^^/ V ^flllV flfll ¦¦¦'!¦ '.*-/¦¦'¦-.¦'¦' fB ^|- '.¦¦> ,'»l'j|ffl flW^^^fll^fll

-^f. ./' •»* '¦: ;.y^i^^^Wa^wP™K"T~~~-^ ' —' .''¦ ^' . - ^^^^^^^^BJ^^^B^B8*',' »
fcj^ ^Bfe- *i ¦•'-''¦'. '-i-''.""".y -:r':.:'.: •¦-'* iv1.'-::.'.-:'--¦ .;_ --¦ . 

*" - . . ': ^%Sity¥^, WA

'

.' ..-"-¦.' &

'.'''

BODAS DE
PRATA

Festejando as bodas de prata do casal Benjamin Ferreira
Guimarães Filho — D. Ophelia Mourão Guimarães, os filhos,
irmãos e amigos do conhecido industrial (que é diretor, também,
da "Casa do Po bre de Copacabana") e de sua senhora, mandaram
celebrar missa em ação de graças na Capela da Casa do Pobre, ao
lado da Igreja d e N. S. de Copacabana.

A REVISTA DA SEMANA esteve presente a essa comemoração,
tendo a nossa objetiva fixado o aspecto fotográfico rjue estampa-
mos acima, no cpiul se vêem, além dos homenageados, os pais dos
mesmos: casal Benjamin Ferreira Guimarães e casal Dr. Marcilio
Mourão.
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Apresentamos ao alto da pagina ilois aspectos do banquete oferecido pela Dire-
toria do Jockey Club Brasileiro ao iMinistro da Marinha.

De volta ao Brasil, PedroVargas almoçou domingo no Hipodromo da Gávea,
vivendo uma bela tarde, entre as emoções fortes do turj, que é o seu esporte favorito.
Na foto do centro, á esquerda, vemos o astro mexicano entre Mario.) e Mariquita
Flores Li

No centro, á direita, o ministro Guilhem entrega ao proprietário do vencedor
do prêmio /llmirante Marquez de Vamandarê, um busto do heróe nacional.

Nas demais fotos aspectos da fina assistência feminina que assistiu no ultimo
domingo ás corridas do Hipodromo da Gávea.
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INSTITUTO R0ENT6EN
Rddloterapld superficUl e profunde
DRS. ÁLVARO FORTES-FERNANOO AZZI.

Rua Barão de lupetinínsa. 139
SaUs 10,11,11 è 14 -T*JL*0M4

— SÂO PAULO —

Vem de realizar-se na capital paulista uma reunião na Secretaria Social da Campanha "Fundos UniversÍ;átio de^Pesqui-
'sas 

para a Defesa Nacional", durante a qual foram tratados vários assuntos concernentes aos altos obj.tivos desse mo-

vimcnlo. Presidiu aos trabalhos a senhora Maria Adelaide de Paula Souza, tendo comparecido numerosas senhoras da

sociedade paulistana. Os dois aspectos fotográficos que inserimos n.sta paginaram colhidos durante e após essaj-euniffo.

Dr.Zeferind Bastos
MÉOICO DE ÍENHORAÍ
TRATAMENTO-MÉDICO

E CIRÚRGICO

Ed.Duvidür_ salalQD5_t.z3 BG7D
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MATRIZ: SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 103 lcja-107 t\ loja-1." e 2." and.
Caixa Postal, 178 - B e 2999 »

fone 2-4550
Tele

grama "CONSTRUTORA"

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
a maior organiração predial do Brasil

Inspetorias em todos os Estados do Brasil
Agencias em todas as cidades do Brasil

M í» r-ni nnmw Foi mu-to b.m recebido pela critica de São Paulo o con-
idil1 VJUIIieS -- 

ceríQ Je estréia d*, menina pianista Marcí GomeS.
Revelando perfeita ccmprtt m£o da arte é instrumento que adotou, a pequena
Marcí mereceu elogiosas referencas á sua técnica já bastante desenvolvida e à
concitncio.a inttpretação das obras que executou.
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E' I FOTOGRAFIA UMA ADIE?
(Continuação da pagina 41)

fotografia é depende exclusivamente do -irtief
que usa a câmara. "A fotografia, ela mesma-!disse- nao é uma arte, é uma técnica E' Lprocesso mecânico por meio do qual um artistaI:o.!e produzir balas obras de arte". a

Charles Sheeler, que pratica igual
pintura o a fotografia, concorda
lor. "E' o rib

mente acom Mr. Tay->mem o nao a máquina que deter,mina o resultado) diz elelii , , ¦ c.--,-; e acrêsceritã: Eu acre-dito que a Fotografia pode ser incluída entre n«thlieuldade provem do instru-a <lbelas artes. St
á *m*  '" ilf,1l|||.inento, então seria igualmente de justiça adrda mesma maneira com os escultores contem

ppraneos que usam instrumentos pneumáticos
™" 

VC3Í 
aC er,,r./1 pedra a marl^« & maneira deMiguel Ângelo .

Os homens que aplicam á fotografia o seusenso de aite, insistem em que toda a respon-sabilidade cabe àquele que está por trás damaquina. Cincoenta anos atrás pioneiros comoAlired btieghtz empreenderam produzir conci-enciosos trabalhos de arte com o instrumento
que o Ionginquo Battista Porta inventou comosimples brinquedo umas três centenas de anosantes de pague re. A primeira idéia, natural-mente, foi fazer a fotografia parecer um consa-
grado trabalho artístico. A "arte fotográfica"
estava apta a sugerir uma pintura a óleo resol-vida em branco e preto. (Ainda não se conhe-cia a fotografia a cores). Inevitavelmente, os
primeiros ensaios na arte fotográfica foram deimitação. Tentavam confundi-los com a pintura.

O desenvolvimento da técnica fotográfica
aumentando de todas as maneiras a capacidade
e o poder da câmara, mostrou àquele que usava
a máquina fotográfica que êle dispunha de um
instrumento que tinha a sua mágica própria, e
quando o artista tornou-se apto a utilizar os
segredos desse instrumento deixou de pensarem imitar. E então compreendeu que sua caixa
pôde fazer coisas de que nenhum dos demais
instrumentos seus predecessores era capaz; queela é susceptível de captar grandes e pequenasdimensões como nenhum outro instrumento
usado por um artista; pôde alcançar complexi-
dades que zombam de todos os velhos meios.
Confidentemente, então, êle começou a fazer
uma arte toda sua.

Alas os seguidores das velhas técnicas ainda
não chegaram a um acordo. John Sloan, um
dos fundadores da Sociedade dos Artistas In-
dependentes, que encabeçou uma revolta contra
o academicismo, diz sem rodeios: "A fotografia
não é uma verdadeira arte". E não é uma arte
porque *.*.. é um meio seletivo e não criador".
Consequentemente, Mr. Sloan confessa que
uma grande quantidade de pinturas também
não é ai te. Mas ha uma diferença: a fotogra-
fia pôde oferecei uma seleção entre imagens
visuais; o quadro que é feito pela mão do mes-
(re foi criado déntxo do espirito do artista.

O presidente da Sociedade Americana de
Gravadores, John Tavlor Arms, concede que "a

câmara em mão de um artista pôde tornar-se
um instrumento na criação de uma arte". Mas
ele insiste que uma tal arte será sempre "ob-

jetiva e representativa".
Reginald Marsh, um artista de reputação,

diz enfaticamente que "é ridículo considerar a
fotografia uma arte. A fotografia apanha ape-
nas o lado exterior dos objetos. O pintor apa-
nha o objeto — êle mesmo — constroe de den-
tro para fora".

O ponto central de todo este conflito de
opiniões apresentámos no começo deste artigo,
é a natureza da arte ela mesma. Os artistas e

críticos acreditam que a arte é alguma coisa que
apenas pôde ser criada pela imaginação do ar-
tista. Eles são%clinados a pensar que a essên-
ciada arte está em que a imagem —«a pedra,
na madeira, na tela ou no papel — não 6 copia
de nada que esteja fora da imaginação.

Assim sendo, o fotógrafo, usando um ins-

trumento que faz uma cópia fiel das sombras
das coisas, em ultima análise não é um artista.
Não obstante, o homem da câmara deve usar

tal imaginação na seleção de seus objetos e na

escolha dos seus pontos de vista.
O espirito de cada época é expresso na sua

própria arte. E' natural, portanto, que esta

época de tantas invenções mecânicas tenha

uma maneira mecânica para exprimir-se.
maneira essa que pode finalmente aspirar sei-

vir - entre múltiplos propósitos — o propósito
da verdadeira arte.

¦¦• ¦ây:i
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Quem lança as modas femininas? Donde as mulhe-
rcs tiram as idéias para seus vestidos e adornos? Pro-
vnvchnente a leitora supõe que sejam as mulheres do-
ditas qWc as inspiram e lançam os estilos predominantes.
Isso porém é um engano.

Sflo as pessoas feias que fazem as modas serem o

que são. Assim declarou recentemente o dr. Ott >
LudWig Bettmnn, numa conferência para os estudantes
da Escola de Desenhos e Ilustrações de Modas Mc Dowefl,
de New York.

Os modernos desenhistas de modas, disse o ár.
Bcttman, vào buscar muito longe os seus motivos, ço-
Ihendo-os nos diversos ciclos da Historia. 0 verdadeiro

perito de modas sabe perfeitamente qual o ciclo que vai
volver, a época dessa volta c tudo o mais a esse respeito.

Sabe. por exemplo, que uma celebridade vestia tais
c tais modelos, vamos dizer; tres ou quatro séculos ps-
sados. (Ainda ha poucos meses houve em New York
uma sensaciona* rcntrU de modelos da Renascença ÍIO-
rentmaV. Assim os peritos fazem ura recuo no tempo e
recriam tal estilo. vJ nessa ponto que vão aparecer os
"patinhos tortos" da Híst ria. Diz o dr. Bcttman:

"São os feios que, muitas vezes, têm lançado a moda.
Nem todos 08 feios, é claro. Mas a criatura feia que açon-
tecia ser rei ou rainha ou grande atriz ou mulher dum
homem de alta posição.

"A imperatriz Eugenia da França adotou a mesma
crlnolina que, modificada, as mulheres vestem ho;e,
Ela gostava da crinolina porque precisava dum bom
modelo condizente com a maternidade. Sugeriu-a as
suas damas, para mie essas pudessem continuar a exer-
cer os seus deveres da corte, embora esperando a chegada
da cegonha.

"0 rei Henrique VIII introduziu a barba quadrada
embora os homens, antes dele, usassem a cara raspada.
Assim o fez porque adquirira algumas feias cicatrizes,

quando, jovem peralta. andava em esbormas noturnas.
"Henrique detestava essas cicatrizes. Uma barba

comum não" as esconderia, Assim, ao adotar a barba

quadrada, todo o mundo passou a usa-la ria sua corte.
"A rainha Isabel da Ing.alerra — a rainha de Ra-

léigh—adotou diversas modas e sofreu muitas calúnias
cochichadas por esse motivo. Foi ela que introduziu a

gola alta, de tela engomada, cm volta do pescoço. Iodas
as damas a imitavam . Porém a popularidade das golas
não abafou a maledicencia que insinuava como origem
desse adorno a necessidade de esconder as rugas do pes-
coco ila rainha.

"Foi também Isabel que™ «ançou a moda duma
espécie par..licular de saias, muito folhadas e vastas. Us
mexericos ferviam. As damas da corte imitaram-na. JNao
deixavam, entretanto, de cochichar que a rainha era
tão disforme que somente essas volumosas saias sei iam
capazes du lhe disfarçar os defeitos.

Assim vai o dr Bcttman citando personagens da his-
toria, personagens dotados de mais inteligência do qye
de formosura, os quais influenciaram as modas muito
mais do que as beldades reinantes.

Ac.ui estão outras personalidades citadas breve-
mente por ele: Ana de Cleves, uma das mulheres de Hen-
rique VIII, introduziu o capuz. O povo achava (pie ela
usava semelhante chapéu para esconder orelhas leias.

0 rei Jaime da Inglaterra introduziu a moda da
barba em ponta, porque tinha o queixo remtrante. ü,
as barbas á Van Dyck num momento se tornaram popu-
sares.

Mas porque será que o povo sempre copiou as mo-
das que ajeitavam memor os feiosos? Desacordo com os

psicólogos, tal mimetismo é chamado imitação revê-
rente. '"'Os cortesãos prestavam aos reis e as rainhas o
mais alto cumprimento quando lhes copiavam os mo-
delos régios. ..

A lista das criaturas feias que fizeram a fortuna
de um estilo é muito longa para caber aqui, embora algu-
mas vezes uma linda figura feminina tenha imposto
igualmente a sua moda. Mas geralmente as beldades
se satisfaziam com o prestigio da sua beleza e se limitavam
a usar as modas lançadas por outras.

A imperatriz Eugenia serve de exemplo. Quando
a rainha Vitoria adotou a crinolina. tão favorável as
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mães gestantes, Eugenia também a adotou. Porem a

crinolina ficava deliciosa nessa imperatriz.
Ela usava crinolinas dos tecidos mais leves e quando

viajou para passar duas semanas longe do país, assistindo
á abertura do Canal de Suez, levou consigo duzentos
vestidos, a maior parte deles compostos de crinolinas.

"Sinais de beleza" gozaram outrora duma voga

imensa. Foi porque a mulher de Jorge II tinha uma

sarda ria face. Ela a cobria com um pequeno disco de

feltro negro aderente - e em breve todas as elegantes,
reverentemente imitadoras, usavam estrelinhas negras

á moda de sinais. . , /• i
O kaiser Guilherme II tinha um braço atrofiado,

que nunca se desenvolveu bastante. Ele usava um bas-

Lábios lindos — Cor natural r fixa
FLEUR DE ROSE

RAINHA DA HUNGRIA
De Mmc. Campos

A VENDA EM TODA A PARTE

tSo porque parecia dar-lhe ao braço o devido compri-
mento. Espadin?, chicotinhos, qualquei coisa de^ se
trazer nas mãos tornaram-se muito populares na corte
da Alemanha.

E o pó para os cabelos entrou em moda pela primeira
vez na corte francesa, porque o rei estava ficando^ gn-
salho e detestava semelhante coisa. Seus cortesãos o
consolaram, fazendo-lhe companhia.

Carlos o Temerário, na França medieval, era muito
baixo. Usava saltos altos, para lhe darem uma estatura
mais real. Em pouco, todos os cortesãos, em Veneza,
usavam também saltos, como o prova uma tela antiga.
A mulher de Carlos, a rainha Isabela, era também bai-
xinha. Usava o que se chamava então chapéu de canudo
ou toucado. 0 toucado tornou-se cada vez mais alto.
Os livros de historia contam que, afinal foi preciso,
muitas vezes, pôr abaixo o topo dum portão de castelo

para que a dama, com o seu toucado ou o seu chapéu de
canudo, pudesse passar.

Os homens gastavam mais dinheiro em roupas, no

passado, do que as senhoras. Francisco I tinha uOO.OUU,
francos por ano, para despender com o seu guarda-roupa,;
e dava á rainha apenas 7.000 francos para o mesmo fim..
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Apesar de ser a romancista mais conhecida do

Canadá, coi»o dizia há pouco num brilhante en-
saio sobre a literatura de seu país o primeiro mi-
nistro canadense no Brasil, sr. Jean Désy, poucos
terão lido certamente alguma coisa dessa escritora,
entre nós.

A obra literária de Mazo de Ia Roche compõe-
se principalmente da História de Jalna, série de 8
romances, romance-rio, por conseguinte, contando
a crônica movimentadíssima e apaixonante da fa-

mília Whiteoak, verdadeira trlbu de ingleses trans-

plantados para o Canadá e lá desabrochados em

três gerações de enamorados da terra, turbulentos

e ardentes, dos quais são figuras inesquecíveis a
velha avó, Adelina e o jovem Renny.

Estas páginas, com que se fecha o volume In-
titulado A Herança de Whiteoak, a aparecer bre-
vemente na primeira traduçfio brasileira, a cargo
de Herman Lima, serve bem de amostra dos altos
dotes de emoção e de fabulação de miss de Ia Roche.

ARTIGOS FINOS

PARA PRESENTES

( Cenas do Canadá )
HRIS estava esperando perto do portãoquando Renny apareceu, guiando um dostrenós da fazenda, puxado por um viK0-imal. Vendo o portão aberto, o cavalo de-roso ann

terminou passar por ele, sem parar.
Pare! — gritou Renny, apertando as ré-deas.

O animal, forçado a uma parada, ficou dan-saneio pesadamente na neve, o pescoço roliço
arqueado em receio fictício da árvore que Chris
mantinha em pé. Era uma árvore de Natal. Um
pouco maior do que ela, as raizes enroladas num
saco, os ramos frondosos e espalhados, dimi-
nuindo progressivamente para o alto, numa ver-
dadeira cúspide. Chris estava com a cabeça des-
coberta e, com o corte medieval dos cabelos
louros e o jersey e as calças de montar escuras,
compunha um quadro atraente contra a paisa-
gem nevada. Seu rosto era também atraente,
com seu ar de fragilidade e resistência, experiên-
cia e pureza. Renny olhou para ela e para a
árvore, sem falar.

Esta servirá ? — perguntou ela.
E' uma beleza. — Agora seus olhos pou-

savam dentro dos dela. Estava dividido entre
o desejo de lhe dizer que devia ir embora.

Eu mesma escolhi. Não sei por que, não
pude conformar-me em cortá-la. Fiz os homens
arrancarem as raizes e tudo o mais. Agora, se
Pheasant gostar, pode plantá-la de novo e ela
vingará.

Que boa idéia. A garota vai adorar.
Depois que Launceton morreu eu não

posso suportar a idéia de matar nada que seja
belo e jovem.

¦—-Eu compreendo. — Ficou com os olhos
nos seus. Disse:

Você sabe o que estou fazendo, Kit?
Estou compondo mentalmente um quadro com
você — para guardar para sempre — justa-
mente como você está agora. Você não tem
idéia de como está adorável. Você é a pequena
mais despida de vaidade que eu já conheci.
Este retrato seu nunca me deixará — seja lá
onde for que você estiver. E' qualquer coisa de
simbólico.

Ela sorriu para ele.
Renny, você tem sido precioso para

mim. Se ao menos eu tivesse podido ajudá-lo
a ganhar aquela corrida !

Seria estupendo.
Ficaram olhando para o alto, por um mo-

mento, fascinados, fantasiando aquele sonho de
vitória. Depois, com um suspiro doloroso, ele
saltou do trenó e lhe tomou a árvore. Ela pulou
para o assento a tempo de agarrar as rédeas e
conter o animal.

Pare aí, demônio! — disse sem emoção.
Renny depôs a árvore dentro do trenó. Ob-

servou:
E' a únicia coisa de que eu não gosto

em você, Kit. E' o hábito de dar nomes pesados
ao cavalos.

Não posso conter-me. Eles compreen-
dem. Sabem que eu gosto deles.

Lá vêem Jim e Tod — exclamou Renny-
Ele disse que Tod podia ficar com ele

no estábulo. — Gritou para os dois que se apro-
ximavam: — Que é que vocês vêem fazer aqui.

Dayborn respondeu: — Você precisa to-
mar conta dele. Eu preciso sair, para ir com-
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prar um par de botas. Meus pés estão saindo
completamente por estas.

Tod sorriu para a mãe, escusando-se. Que-
ria ficar com ela e todavia receiava que ela o
recebesse como estava fazendo com Dayborn.
Ela lhe deu uma palmadinha no rosto, com a
mão magra e gretada.

Dayborn o colocou sobre a palha, ao lado
da árvore. O garoto ficou radiante.

Escolha um bom par de botinas, Jim —

disse Renny. — Você tem que fazer uma longa
viagem .

Dayborn olhou para ele sem compreender.
Minha avó vai pagar suas passagens

para a Inglaterra. Ela me disse isso pela manhã.
Mas, por que.... Dayborn apenas po-

dia gaguejar.
Chris disse:

Porém ela não deve fazer isso. E' demais.
Ela quer fazer — disse Renny. — E'

seu presente de Natal para vocês.
—- Oh ! que mulher ela é! Eu a adoro.

Chris, ela não é esplêndida ? — Passou os bra-

ços pelas costas de Chris, deu-lhe um abraço.
Olhpü por diante dela, para Renny com um
ar possessivo. Um sorriso malicioso percorreu-
lhe o rosto pequeno e irregular. — Eu não tenho
estado cego, você sabe — dizia o sorriso.

Chris sacudiu as rédeas. Jake arrancou para
diante. Dayborn ficou olhando para eles, ainda
sorridente, depois voltou-se na direção da aldeia.
A transição do amargo desapontamento era qua-
si excessiva para ele. Não podia ver claramente
o caminho. O sol surgiu com um clarão cegante.
Havia guisos nos arreios de Jake. Podia ouvi-
los tilintando acima da neve.

Renny agachava-se entre a árvore e o me-
nino, suportando ambos com as duas mãos. Gru-
mos de neve dos cascos de Jake saltavam para
trás, dentro do trenó. Uma neve linda, parecen-
do espuma, subia dos deslisadores do trenó. Os

guisos tinham uma tonalidade grave e melodio-
sa. Dominando-os, Renny disse:

Você está realmente alegre, Kit?
Ela não respondeu. Depois voltou o rosto

e olhou para ele, por cima do ombro. As lágri-
mas estavam-lhe correndo pelas faces. Desviou
o rosto novamente. Nenhum dos dois falou. Tod
olhava ainda para dentro da árvore. — Alto!
Alto ! — dizia.

Deixaram-no no trenó è passaram o pórtico.
Antes de tocar a campainha, Renny tirou o lenço
e lhe enxugou o rosto.

Por que é que você está chorando, meu

querido coraçãozinho ? — perguntou ele.
Você sabe muito bem. . . Nós nunca

mais nos veremos. . . Eu sinto aqui. — Pôs a
mão no peito.

Pheasant tinha estado à espera deles. Abriu
a porta.

Oh, vocês trouxeram ! — gritou extasia-
da. — Maurício me disse que vocês iam trazer-
me uma árvore. Ele foi à cidade e trouxe en-
feites para ela. E uma coisa numa caixa que
eu não devo abrir senão amanhã!

Ainda bem — disse Renny sombriamen-
te. Pôs-lhe nas mãos um embrulho.

Aqui está uma coisa também que não
deve ser aberta senão amanhã.

Oh, que bom! E eu recebi um de Miss
Pink. E Mrs. Clinch bordou para mim sandá-
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Serviço de Chá.

lias de dormir. Que Natal! Maurício em casa
e uma árvore carregada de presentes!

Estava sozinha com a árvore. Era noite.
Ficara acordada até mais tarde do que habitual-
mente e viera dar um último olhar à árvore,
antes de dormir. A árvore subia, redonda, fron-
dosa e confiada como se estivesse ainda no meio
do bosque. Era uma maravilha pensar que não
estava destinada a morrer. As raizes estavam
ali e poderia ser plantada no chão outra vez.
Haveria de conservá-la a vida toda. Quando ti-
vesse seus filhos, haveria de mostrá-la, onde ela

se erguesse alta e solene, e di«er: **Foi minha
primeira árvore de Natal, quando eu era crian-
ça". Provavelmente seria a última. Não acredi-
tava que quisesse ter outra mais. A alegria que
esta lhe dava era muito profunda, perturbadora
demais. Doia-lhe.

Ela mesma fora à cozinha apanhar o par de
velhos candelabros de bronze que estavam na
prateleira. Pusera velas e os colocara de cada
lado da árvore. Agora os acendera.

Como as duas pequenas chamas pareciam
sagradas! Subiam dentro da treva e lançavam
um doce resplendor até na parte mais sombria
da árvore. Os ramos rescendiam. Era como que
a respiração do Natal.
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A Casa Granado premiou os seus auxi
liares mais antigos

UMA LINDA FESTA REALIZADA EM SEUS LABORATÓRIOS

A CASA GRANADO realizou há pouco urrta linda festa de cordialidade, que foi btva um
elo a mais, ligando dirigentes e dirigidos numa encantadora comunhão afetiva;

Esm festa, idealizada pelos atuais Diretores daquela antiga e conceituada firma irtdus-
trial-larmacíüutica, Srs. comendador João Bernardo Covi to Granado, Armando R. Vieira de
Castro e farmacêutico Otto Serpa Granado, teve por fim premiar vários de seus antigos
auxiliares, com mais de 20 e 30 anos de hons e leais serviços prestados á firma, aos quais ío-
ram ofertadas medalhas de *'vcrmcil" e prata, tendo no anverso, magnificnmcnte traba-
lhada, em alto relevo, a efígie do saudoso comendador José Antônio Coxito Granado, funda-
dor da firma e seu dirigente por mais de meio século c, no verso, o emblema da CASA GKA-
NADO, circulada pelas palavras "TRABALHO — PERSEVERANÇA — LEALDADE".

Para maior brilhantismo da solenidade que so realizou ás 15 horas do dia V) úe novem-
bro, compareceu pessoalmente o Prefeito do Distrito Federal, Dr. Henrique Dodsworth,
que foi levar a manifestação do seu alto apreço a essa lesta de solidariedade trabalhista.

Recebido pelo Diretor Presidente da Casa Granado, comendador João Bernardo Co-
xito Granado, pelo Diretor Gerente, Sr. Armando R. Vieira de Castro e pelo coronel Dr.
Abelardo Alvim, Diretor dos Laboratórios, que apresentaram a S.Ex. <» penhor de sua gra-
tidão por tão distinto e fidalgo gesto.

Apresentando motivos de força maior, letirou-se pouco depois S. Ex., deixando seu
Ajudante de Ordens, com a incumbência de representá-lo na solenidade.

SS.Exas. os Srs. Marcondes Filho, ministro do Trabalho, coronel Dr. Jesuino de Albu-
querque, secretário de Saúde e Assistência, e Dr. Roberval Cordeiro de Farias, diretor do
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, também se fizeram representar.

Compareceram igualmente os Srs. Jordão Maurício Henriques, Cônsul Geral de Por-
tugal, Pinto de Lemos, Cônsul Adjunto, João José Dcnis, Vice-Consul, e numerosos repre-
sentantes das classes médica, droguista e farmacêutica.

Iniciando a cerimonia falou o dr. Villemor Amaral, que disse dos motivas que a todos
ali reuniam naquele instante de indizivel emoção, em que recordavam com saudade a flgu-
ra inolvidável de José Granado, homem dinâmico, enérgico, justiceiro, mas de coração
boníssimo, que metendo ombros á tarefa a que se obrigara cm 1870 conseguiu legar á nos-
sa Farmácia a grande Casa que conserva o seu nome e que é hoje uma das mais perfeitas
organizações da industria farmacêutica, não só do Brasil, como da América do Sul.

A seguir, o Sr. Armando R. Vieira de Castro fez a chamada dos 41 homenageados, ini-
ciando-se então a entrega das medalhas entre demonstrações de júbilo e de incentivo da
seleta assistência, após o que, em ligeiras palavras, homenageou o Comendador João
Granado, atual Presidente da firma, salientando o inestimável concurso que vem dispen-
sando á firma ha mais de 66 anos.

Aos auxiliares agraciados, juntamente com as medalhas e uma carta-diploma, foram
entregues pelo Sr. João Granado e como lembrança sua, especial, um retrato e um donati-
vo-gratificação de merecimento.

Encerrada a cerimonia, foi oferecido a todos os presentes um delicado serviço do doces.
Foi uma festa de alta significação social, uma verdadeira consagração ao trabalho, que

deixou saudades a todos qúe tiveram a felicidade de assistir-lhe.
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TRABALHOS EM MALHAS
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Oferecemos nesta página aos nossos leitores uma cortina completo com lindas figuras
artísticas e dois quadros de muitas aplicações. As pessoas afeitas aos trabalhos em malha

temos certeza de que saberão apreciar a futura e beleza destes trabalhos.
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Os pequeninos precisam agora de vestidinhos o roupinha leves, de acordo com o verão. Nossas leitoras poderão escolher aqui alguns bonitos modelos para crianças até seis ou sete anos.

Com a aproximação das festas de fim
de ano torna-se obrigatória às mamães
uma visita à NOTRE DAME.
Para bem vestir as crianças exige-se
uma arte especial, que saiba por em re-
levo a graça peculiar a cada idade. A
NOTRE DAME dispõe de artistas espe-
cializados para tal fim.

A CASA QUE MAIS BARATO VEHD£ EM TODO 0 RIO DE MP - OUVIDOR, 182
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Carlos Dias Fernandes foi um
nome que encheu as crônicas literárias
do Norte do Brasil com um tumulto
e uma turbulência cuja ressonância
por muito tempo repercutiu a jundo
nas rodas do Rio.

Poeta, jiliado ao grupo de'Cruz e
Souza, Castro Meneses, Saturnino
Meirelles, Maurício Jobim e outros
maiorais do simbolismo nacional,
publicou diversos livros de muito
relevo nas letras da época, especialmente
Canção de Vesta, Míriam, So-
laus e Palma de acantos,

Na prosa, deixou o jamoso romance
realista Renegada, que lhe valeu um
posto de grande renome, pela ousadia
do lema, a que o tempo haveria de
esbater contudo a maior parte da aura
de sensação e Cangaceiros, estudo
de costumes regionais da Paraíba,
seu Estado natal, livro no qual se
encontram talvez suas melhores paginas
de narrador, pela jiel observação dos
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aspectos c das reações da sua terra
e da sua qenlc e de que damos adeante
o primeiro capitulo, bem vivo e dum
estilo ágil e quente.

Mas, acima de tudo, Carlos Uuu
Eemandcs joi jornalista, não somente
na imprensa da Paraíba, onde dirigiu

por muito tempo o conhecido jornal
A UNIÃO, como cm Recife, no 1 ara t
no Rio, tendo, igualmente, naquelas
duas capitais do norte dirigido respe-
ctivamcnle 0 PERNAMBUCO e a l RO-
vincia DO Pará, este ultimo cm com-
paníiia de Alves de Souza e Humberto
de Campos.

No Rio, trabalhou por muitos anos
como redator e critico de O Paiz.

Alem de escritor dc. grandes méritos,
Carlos Dias Fernandes era um curioso
tipo de homem, panteista, esportivo,
amoroso das ondas e das galopadas
violentas, gostando da boa prosa e da
boa mesa, fiel ás belas coisas do espi-
rito e do corpo, como um discípulo
ardente de Epicuro.

Companhia ¦ Propaganda
Administração e Comercio

PROPÀC
Importação em Geral
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Chapas pretas, chapas galva-
nizadas, cabos de aço, tubos
galvanizados, eiectrodutos,
barras, arame galvanizado e
ferros em geral, produtos

químicos, etc.

Escritório:

RUA GENERAL CÂMARA; 62-1.°
Telefone 23-2101

Oficinas:

RUA BAMBINA, 36
Telefone; 26-6763

Automóveis, caminhões, refri-
geradores, tratores, maquinas
agrícolas, material rodoviário,
betoneiras, britadores, com-
pressores de ar, escavadeiras,

etc.

Salão de Exposição:

AVENIDA 0SWALD0 CRUZ, 95
Telefone 25-2307

Deposito:

Rua Camerino, 81
Telefone 43-7058

Endereço Telegrafico "PROPAC"

RIO DE JANEIRO.

No fim desses dois anos estivais, quando ain-da O sertão reverdecia, fertilizado pelo inverno
muito longo, os vaqueiros das cercanias reuni,
ram-se festivamente na fazenda do Catnló .-
margens do ra;chü. tratava-se da apartação do
gado solto no campo, e cuja posse devia ser ]e.
gitimada. Era a festa tradicional dos sertões"
como as Olimpíadas na Grécia.

O velho Zuza era quem mais se aprestava
para o torneio atlético, ajustando o seu lombilho
de campo, provando as perneiras novas, polindoas esporas de aço, e engraxando com uma bola
de cêbo a corda entretecida de coiro cru, queservia para laçar os potros bravos e os barbatoes
selvagens.

Depois de mungir as vacas em companhia do
Minervino, seu filho único, o sertanejo alvoro-
tildo montava o seu Corta -vento, que era um
lindo rosilbo, desharrigado, de membros delga-
dos e pequenas orelhas, indícios clássicos de re-
sistencia e velocidade, e descia para a manga,
onde pastavam os animais chucros, apartados do
bando. Ali, entretinha-se numa lenta observação
dos potros em liberdade, que fugiam assustados,
fitando as orelhas c bufando pelas narinas,
quando o velho se aproximava.

Zuza, de cocaras á sombra de uma jurema,
entupia de tabaco o cachimbo de barro, e tirando
densas baforadas, entrava a monologar: Aquele
cardão, dos cabos pretos... um bonito cavalo!
Mas bebe-em-branco e será manhoso como uma
cobra. Aquele lazão é bem encascado mas tem a
frente aberta c é argel ; mas, como diz a regra:

#»
"Cavalo lazão,"Freio no braço, sela na mão.

"Eu, se fosse para mim, escolhia aquele cas-
tanho. E' um bicho ás direitas: mcião de altura,
boas canelas, cascaria excelent
cavalos ardegos só os cardões
coiro preto. Em todo o caso:

Pódc ser que
os russos do

I

"Cavalo castanho escuro"Pisa no mole, pisa no duro"Carrega o dono seguro.

"Mas O rapaz tem perna, prefere os cavalos
passarinheiros. Filho de gato é gatinho... E as-
sim ficava-se, nas vésperas da apartação, o velho
Zuza do Pajehú, corno um lagarto ao sol da ma-
nhã, nessas conjeturas hipicas a que se místu-
rava o seu amor paterno, até que o Benedito, um
moleque lustroso, de quinze anos, lhe vinha di-
zer por mandado da senhora:

— Meu padrinho, O almoço está na mesa.
Num sábado, á tarde, quando já haviam che-

gado todos os vaqueiros, o velho Zuza com eles,
mais o filho dirigiram-se para o potreiro, afim
de que o próprio Minervino escolhesse a "sua
montada".

O rapaz, que já completara dezoito anos, ti-
nha olhos azuis, era alto e esnadaudo, dc qua-
dris estreitos è pernas longas cie quem muito se
exercita na cquitação. Vinha ladeado pelo Getu-
lio c pelo Leonel, filhos do *clho Chico, que re-
sidiam na Floresta.

Trazia no hombro esquerdo o lombilho, a ba-
dana c a sobrecincha ; no direito uma corda dc
coiro com o anel de laçar e na dextra umas re-
deas de sedenho e o rêlho do barbicacho. Os ho-
mens aproximavam-se do bando de cavalos, rcu-
nidos ao centro da manga por um grupo dc va-

ueiros. Formaram em torno um semicirculo e
»uza, adiantando-se com solenidade, tirou da ca-
beca o chapéu jalne de coiro e o arremessou, num
gesto largo, sobre os solipedes amedrontados,
que romperam o cerco e partiram num galope
nervoso e tumultuário, tropeçando nos seixos e
tocos do chão esouracado. A curta distancia pa-
raram, nitrindo alarmadamente e dirigindo os
olhares e atentando as orelhas para o ponto
onde jazia, em destaque na verdura, o chapéu
cróceo, que os fizera debandar numa fuga ins-
tintiva a perigo iminente. Agora, agrupam-se de
novo e se aproximam cautelosos, do espantalho,
num intuito perfeitamente racional de veritjca-
ção, que dissipe o temor do bando inquieto, um
deles adianta-se, estirando o pescoço onüe *b
crinas se destrancam, e dilata as ventas, num.
perserutação olfativa do suposto perigo. Avis; -

nha-se do espantalho, baixa o focinho resoluta-
mente, fareja as bordas do chapéu e ergue aiw»
a cabeça airosa, soltando uns rehnchos curtos,
de certeza adquirida. Os demais potros farejam
também o lugar suspeito, e ouve-se um crepi
de mandibulas raivosas, e um choque surd0J0
garupas entrechocadas, numa súbita exPa" .
da animalidade, contida antes para a dctes^;,r.
gente dos interesses comuns. O mais bravo
cha as orelhas, escouceia os congêneres; e 

q
tam-se de novo num trote curto, que taz zoa
''"-Foi 

o tordilho, papai, o filho da Bolandera
— gritou vitorioso o Minervino. agitando em
culo acima da cabeça a corda de laçar.

— Foi o tordilho !... exclamaram todos, 1
tom satisfeito e unânime de escolha delioer
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ma estrela do
do Séculofim de Mérode

Por ALTNA MOURAS

m
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SEU 

nome era famoso no mundo inteiro. Tinha,

sempre, no entanto, uma ressonância de

zombaria e de escândalo.
Cléo de Mérode...

Quanto tempo transcorreu desde que ela tri-

unfou na Farandula, numa peça de Dubois, mostran-

do a cabeça de linhas clássicas, o rosto entre ingênuo

t. malicioso, as pernas belas e ágeis? E sobretudo um

penteado original, que se impôs imediatamente e

difundiu por todo o mundo a sua linda figura. Pa-

ris ..1900...Um mundo despreocupado, cio qual, no

máximo, inquietavam um tanto os excessos de in-

dumentária de Guilherme II ou a mais um atentado

contra o presidente francês.
Cléo de Mérode! Sua imagem vinha em postais,

gravuras, na capa de todas as revistas, nos rótulos

de todos os produtos, nas caixas de fósforos. E sem-

pre aquelas ondas de cabelos castanhos separados

ao meio da linda cabeça, marcando o rosto com ai-

guma coisa de adolescente.
Depois de seu primeiro triunfo, começaram as

aventuras. As verdadeiras aventuras e outras, as es-

palhadas pelos cronistas de "boulevard".

Dizia-se que até então havia sido uma pequena
séria, retraidissima. Contudo, de repente, nem só

se principiou a dizer que passeava pelos logares mais

concorridos com um dos soberanos mais famosos da

Europa, como também a viram freqüentemente nes-

ga companhia, exibida por êle nos restaurantes no-

turnos e no esplendor luminoso das corridas de ca-

valos.
Cléo de Mérode... Quem tendo assistido ao bri-

lhante despertar deste século não a recorda, associ-

ando-lhe o nome ao das melhores horas da vida de

Paris, àqueles tempos da Exposição de 1900, que mar-

cou o ritmo da alegria e da opulencia nos que são

hoje avôs?
Naqullc tempo, havia monarcas e também a fa-

vorita dum monarca era em todas as partes a estrê-

Ia máxima. Em poucos dias, a rapariguinha saida

das fileiras de bailarinas da Opera de Paris realizou

uma formosa conquista. Poucas atrizes da sua época

chegaram a tanto. Nem siquer as que tinham fama.

ou as que a procuravam com toda espécie de excen-
tricidades, desde a temerosa de se bater em duelo

á macabra de passar as noites metida num

ataude.
Todavia...Também se disse que aquele rei, mais

esperto do que se poderia presumir, através de sua

galanteria palaciana, havia criado a lenda de seus

amores com a estrela parisiense para dissimular com-

plicados manejos diplomáticos. Isso, aliás, não im-

portava muito a Cléo de Mérode, que desfrutava a-

quela lama e contava com a ajuda e a devoção do rei,

sem motivos para se lamentar da sorte.

Tratava-se de um monarca de idade, elegan-

te, de longas barbas. Era galante, gentil, escândalo-
so e despreocupado. Em roda de Íntimos, assegura-
va que seu povo não precisava vê-lo todos os dias

nem havia motivos para estar" sempre no seu pais,

pois para isso se havia incomodado — declarava -

permitindo que sua efígie barbada e agaloada an-

dasse por todos os valores postais e corresse mundo,

por conseguinte, em todas as cartas.
Tratava-se de Leopoldo II da Bélgica, que sabia

o que fazia e, entre garrafas de champagne, desar-
rolhadas em todos os cafés elegantes de Paris.ia en-

contrando a maneira de dar a seu pais uma expan-
são colonial digna de um império.

Parece que, ao mesmo tempo que Leopoldo, ou-

tro personagem, tão pitoresco embora não de tanta
importância, assediou a bela Cléo de Mérode. Era

Jaccques Lebaudy, que se fazia chamar, com serie-

dade burlesca, Guilherme lu, imperador do Saara. Não

se sabe se Jacques enlouqueceu de amor por Cléo,

ou se, de loucura, se enamorou por ela. O certo e que
começou a intrigar e armar escândalos, não sómen-
te assediando a bailarina, porém fazendo declara-
ções publicas contra o rei da Bélgica, acusando-o de
não se atrever a dar seu nome a Cléo, ao passo que
êle o que desejava era convertê-la em imperatriz das
Areias. De qualquer maneira, suas insistências nao
tiveram éco; parece que a policia francesa teve de
intervir, e afinal, mudando de ilusão amorosa, o as-
pirante a imperador se apaixonou por outra belda-
de, a que, acidentalmente, matou com um tiro, numa
caçada, em 1905.

Cléo de Mérode prosseguiu. Esteve em Londres,
jrlim, Viena. Continuou a apaixonar príncipes e
ilionários; porém acima de tudo se dedicou a sua

Berl
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arte. Em Viena, o empresário Barão descobriu que
ela não era de origem francesa, porém jnagiar. Ten-
tou aproveitar-se dessa descoberta, mas perdeu um
pleito, que intentou e teve»que dar uma forte mde-'
nização a Cléo de Mérode. Esta, apesar de tudo, era
muito atenta com o seu dinheiro e com o seu guar-
da roupa, a ponto de lavar ela própria suas roupas,
embora morando nos hotéis mais luxuosos.

Como foi então que esta pequena, que ganhou
tanto dinheiro e recebeu tantos presentes se achou
na miséria? Como foi que teve de abandonar seu pa-
lácio de Veneza? Porque acabaria; em 1933» exibm-
do-se num barracão de feira?

Uni enigma, o de sempre, no ocaso dessas alou-
cadas e falazes existências...
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Só Palmolive é feito com os azeites de oliva
e de palma... os melhores ingredientes que
a natureza produz para embelezar a cutis

Já experi-
mentou o
Palmolive
Gigante?
Muito maior,
mais econô-
mico e mais
duradouro !

0 
calor irrita e resseca a
pele, — torna-a murcha

e envelhecida. Refresque a
cutis de todo o seu corpo
e proteja-a contra irritações
banhando-se com Palmolive!
Isso fazem as mulheres lin-
das em 72 países do mundo,
além do Brasil.
Palmolive tem uma espuma
diferente porque é o único
sabonete feito com os balsa-

micos azeites de oliva e de
palma. A sua espuma-creme
embelezadora penetra pro-
fundamente nos poros e
deixa a pele de todo o
corpo macia, suave e juve-
nil... Por isso é recomen-
dado por 20.173 especialistas
em beleza.
O perfume discreto de
Palmolive dá um cheiro a
limpo... e beleza*

a
xx

WSÊmKmmmmmmmmmm



¦S# :-:""

'¦Wm

62

I
7 Ikain.ejra.Of

-i. .i i ii ,i'.

\ ">'jA'v ¦¦ >vj

oniOLCion_
• av.Ho br>ar>c?o,126 — pio •

mW' ¦ gMOYEI*II i II TAPETAPETE

a-
tf ' 

¦

HSKrí ¦; A

Hj|-Ujdj 

TECIDO:

II soccesjora oe

íí AT^A^-- WAPPIN STORES

íj

j>
O BRASIL FABRICA O

MELHOR CALÇADO DO MUNDO, A
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VENDE O MELHOR CALÇADO
DO ÔRASIL
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Por Maurice- Dekobra
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para completar as recordações escandinavas de outroraeu quis rever, sob a neve, náo a Suécia oficial de Estocolm*nem a Suécia turística do sul, mas o coração da Suécia adizer -o Vermland e a Dalecarlia. O Vermland é a abençoada teSdas lendas, e a Dalecarlia o berço pátrio sobre o qual planargrandes sombras do rei Gosta e de Gustavo Vasa. as
Fiz também uma peregrinação no Vermland para homenagear ntalento duma maravilhosa romancista sueca, Selma Lagerlof O 

°
leu sua "Lenda de Gosta Berling" náo pode escapar à nostalgia fcSfunda que deixa na alma esta magnífica e pitoresca evocação dum"época rica em aventuras romanescas e em histórias em que se mistoram religião e libertinagem. *

Parto para Silijansborg. O trenó entra na floresta silenciosaCorvos grasnam acima dos ramos dos pinheiros. Os caminhos, com aneve ainda virgem da marca de passos, perdem-se nas ribanceiras Eeste silêncio convida à meditação. E, quando se medita em Dalecarlia
não se pode deixar de ficar impressionado pela sobrevivência do espí-rito religioso nestas paragens. A vida solitária durante os longos mesesde inverno convida os cérebros mais rudes a meditar sobre o destinohumano; as superstições do paganismo deixaram um cunho indelével-
o gosto das sagas e das histórias fantásticas puseram também nasalmas o amor a Deus e o receio do Demônio, Naquela noite, puseramna sala de jantar do hotel uma grande árvore de Natal. Cada mesa
tem obrigatoriamente uma tulipa, um castiçal com velas vermelhas e
um pequeno torntó, anãozinho de barbas brancas, vestido de vermelho
e com tamancos, encarregado neste dia, de levar a felicidade a todos
os lares. O tomtê é, em suma, antítese do troll, o anão malfazejo queronda nas florestas, onde espera as belas jovens para seduzi-las e
sequestrá-las no seu castelo fantástico.

Na noite do "réveillon", cada um se serve na mesa central, imensa,
enfeitada com galhos de pinheiro, coberta de vitualhas, entre as quais
domina a indispensável cabeça de porco enfeitada com guirlandas de
banha rósea e verde.

Antes de se servir os hóspedes, em fila, passam pela cozinha e
executam a cerimônia do doppa i grytan, que consiste em mergulhar,
no caldeirão onde foi cozido o presunto de Natal, um pedaço de pão
cortado para este fim.

Fora, a neve cai. Dentro, os votos de God Jul (Feliz Natal) vão
de mesa em mesa.

Quando termina a ceia, todos os hóspedes vão para o salão ilumi-
nado por cem velas. As dansas começam, ao som de uma velha me-
lodia de roda infantil, tocada por dois músicos de Rattvik, a farândola
dominando homens respeitáveis, senhoras idosas, crianças.

Mas, de repente, os jovens gritam:
Fox-trot!. . .

E os ritmos novayorkinos triunfam das músicas encantadoras e
seculares que fizeram dansar outrora tantos pequenos Vikings. . .

Sôa, enfim, a hora do glogg. . ¦ Tal como os Peles-Vermelhas
em volta do missionário que vão assar, reunimo-nos todos em volta
dum vasto caldeirão de cobre, contendo uma dezena de litros de snaps
quente, amêndoas torradas, passas de Corinto e cravos da índia. Por
cima do caldeirão, um pão de açúcar ergue-se sobre uma grelha. Re-
gam o cone de açúcar com snaps, apagam-se as luzes e põe-se fogo
no snaps, molhando-se o açúcar até que derreta. As chamas iluminam
com reflexos sabáticos os rostos em volta. As crianças saltam de ale-
gria. Mas não beberão o glogg; contentar-se-ão em ver seus pais apre-
ciar entre dois skols esta forte bebida.

Os músicos tocam de novo músicas antigas. Alegria de antanho.
E' preciso dansar até às três horas da manhã, porque será o momento
de ir para a missa de Natal, celebrada com grande pompa na igreja
vizinha.

Às três horas e um quarto vêem prevenir-nos:
Os trenós partirão daqui a dez minutos.

Corrida para os quartos. Smokings, casacas, vestidos para a noite
serão substituídos por sweaters, chandails, peles, grossos sapatos e bonés
de agtrakan. Ouve-se um relinchar de impaciência no páteo. Trenós
com peles de urso e cobertas listadas de vermelho e verde enchem-se.
Dois casais por trenó, dois casais sentados vis-a-vis,- pés contra pés.
Acendem-se os archotes feitos de madeira resinosa. Dão o sinal de

partida e o cortejo dos vinte e seis trenós arremete para a floresta.
Espetáculo curioso. . . Procissão alucinante. . .

Através das árvores, na estrada de Mora, um cortejo igual ao
nosso avança à luz das tochas. Para Leste, outra procissão surge, com
as suas luzes vacilantes. Dir-se-ia serpentes de luz que rastejam atra-
vés do campo branco e procurando ganhar rapidez para atingir com
seus fogos diabólicos a velha igreja campesina.

Atingimos as primeiras casas da vila. Todos os chalés estão ihí-

minados.
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GINÁSIO DE SANTO ANTÔNIO
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Vista parcial da /achada principal do Ginásio de Santo Antônio.

(sob inspeção permanente — dec. 21.318 de 26-4-932)

S. JOÃO DEL=REI « MINAS
DIRIGIDO PELOS PADRES FRANCISCANOS HOLANDESES

O Estabelecimento mantém cursos primário {só para o inter-
nato), de admissão e secundário fundamental. Requereu ao Mi-
nistro de Educação o titulo de "colégio".

PREÇOS PARA O INTERNATO

Cursos primário c de admissão, por ano.  CR$1.800,00
Curso secundário fundamental, por ano  CR$2.100,00

Não se pagam taxas nem lavagem de roupa.
O Estabelecimento possue amplas salas de aula, ótimos ga-

binetes de Química, Física e História Natural.
Para as horas de recreio há uma piscina olímpica de natação,

3 campos de^esporte, 2 grandes pátios',internos e~amplo auditorium
com cinema sonoro.

Para pedidos de estatutos dirigir-se à Diretoria.

Há três semanas que nas casas dos ricos como nas dos pobres
se preparam todos para festejar esta noite. Cozinharam os presuntos:
tiraram o sal do bacalhau; enfeitaram as salas de jantar e mesmo
as cozinhas; junto à árvore de Natal, estão colocados os presentes para
os avós, assim cemo para os criados, todos recebidos com a mesma
alegria das mãos do dono da casa.

Chegamos enfim à igreja. Um verdadeiro caos de trenós e auto-
móveis com os pneus rodeados por correntes. O serviço divino co-
meçará somente às quatro da manhã, mas todos os bancos já estão
ocupados. Os camponeses se comprimem em toda parte. Mas, infeliz-
mente, com vestuários modernos. Ali também o culto do antigo ves-
tuário tende a desaparecer. Há vinte anos, todas essas dalecardianas,
de faces rosadas, de cabelos de um louro tão claro e de olhos cândidos,
teriam vindo com suas toucas de lã azul tendo de cada lado peque-
nas bolas vermelhas, avental vermelho e verde, lenço branco amarrado
no pescoço e sacola presa de um lado. Costumes tão pitorescos!
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I.S.TABOADÀ

ARTEFAOOSDE COURO-JUGOS-

RUA CARIOCA. 63 TEL 22-2*41 RlO

Alexandre Ribeiro Ltda.
1884 - Casa fundada em 1884
164, RUA DO OUVIDOR, 164

FORNECEDORES PARA TODO O BRASIL DE PAPEIS
E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO.

ESPECIALISTAS EM IMPRESSÕES DE LUXO
ARTIGOS PARA PRESENTES

CANETAS TINTEIRO DOS MELHORES FABRICANTES
PERGAMINHOS LEGÍTIMOS PARA DIPLOMAS

Secção de atacado e oficinas:
DO LIVRAMENTO, 106 - Ed. próprio - 43-5307
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Adriano Ramos Pinto & Irmão Ltda.
agradecem a preferencia dada aos «eu» vinhos • desejam a - 

qai?
todos os seus amigos Felicidades e Prosperidades no ano de 1^4tO
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O raci*n«m«it(« do g«z«!ina pura B«.t»mó-el tam chamad»
atenção para outras maneira* da praticar o nprovaitumant»
do campo. Paralelamanta Tai-aa procoasando-um» ndaptnça»
da roupa para W«*aU-end. Netln página danio» algumaa daa
augestõas mais acoitag no ultimo vtirão nos Kstadoii Uuidoa.

A PRÓPRIA MAÇÃ DE EVA NÃO TENTARIA MAIS
DO QUE ESTES DENTES!

• ?

Pára ter dentes fortes e bellos assim,
visite o seu dentista duas vezes por
anno e escove os dentes com ODOL
três vezes ao dia. Esses preceitos de
hygiene, tão simples de observar,
serão uma garantia para a pro*
teção de sua bocca: o dentista, evi-
tando a tempo o trabalho destrui-
dor da carie e ODOL, conservando
os dentes sempre alvos e brilhantes.

ODOL é encontrado em tu-
bos, como pasta, e em liqul-
do próprio para bochechos
e gargarejos. Use, tam6em,
a escova ODOL. Sua con-
lormaçáo especial facilita a
perfeita limpeza dos dentes.
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Limpe a pele tjma vez po* dia
PASTA DE AMÊNDOAS

RAINHA DA HUNCRIA
_ De Mmt. Campo»

A VENDA EM TODA A PARTE
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cintilantes
NAS 

noites deslumbrantes
de festa, a passeio ou em

qualquer reunião social, a
tõia completa de modo har-
monioso, a elegância feminina.

. Si deseja realçar ainda mais
o seu encanto pessoal, pro-
cure nas riquíssimas e varia-
das coleções de Mappin &:
Webb, a jóia que melhor se
ajuste à sua personalidade e ao
seu temperamento artístico.
As jóias de Mappin & Webb,
de grande beleza e alta perfei-
ção, são criações exclusivas
de artistas de fama mundial.
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Sirva-se onde a Casa

fíéWlSmi Keai Inglesa è servida !,Ptf
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MAPPIN & WEBB
RUA DO OUVIDOR, 100 — RIO DE JANEIRO

Londres — Buenos Aires —, Johannesburg — Bombay
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€) UANDO aos Domingos, aquele grupo
passava, em alvoroço, a caminho cia
alameda, os rapazes sempre para-
vam deante da casa da senhora

Júlia para convidar a sua protegida a
juntar-se com eles; a rapariga, .assomava-se à
janela e dizia-lhes, com um olhar plácido de
quem não renuncia a um prazer por alheia
vontade ou despeito:

Não, vocês bem sabem que não * vou.
Em todo o caso, agradeço-lhes muito.

Logo que a porta se fechava e o grupo
prosseguia, suaves e malévolas vozes comen-
tavam:

E' uma orgulhosa! Parece que se des-
honra com a nossa companhia. . .

Talvez tenha o orgulho de não saber
quem seja o pai ou a mãel

E vocês, sabendo que ela vos despreza
nunca se esquecem de a convidar. . . Os homens
são todos assiml

Entretanto, Maria ia sentar-se junto à
janela do celeiro, porque dali se divizava a

campina, ouvindo ao mesmo tempo, confundi-
didas com a algazarra da festa ou com o rumor
do vento nas árvores, as melodias carnpestres,
que eram como asas que transportassem para
longe a sua pobre alma através quimeras bru-
mosas. Tudo era névoa na sua memória; se
o seu espírito, ansioso de certezas, não depa-
rasse com um muro de segredos entre a ado-
lescência e a infância, não se deixaria levar
pelo vaivém dos sonhos e pela ilusão de que
se havia de dar qualquer acontecimento que
justificasse aquela repugnância pela rusticidade
campestre; mas até onde lhe chegava a memó-
ria, sempre via a mesma casa, um pouco seca
e um pouco extranha, o mesmo carinho adusto
da sra. Júlia, e, detrás, imagens inacessíveis
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que, por vezes, pareciam ir revelar-se pel0reagente da vontade... arrependendo-se, desúbito, afastando-se, até desaparecerem inípla-
càvelmente na sombra. . . A própria precisãoda resposta ás suas perguntas fazia-a duvidar
mais ainda. Não; não a foram buscar à Roda-
e, se assim foi, quem a levaria para ali ? Por
que não se lhe contagiaria a resignação simples
da aldeia, os seus gostos ou o seu espesso senso
prático?... E assim chegou a depositar-se
no fundo da gratidão pela protetora um sedi-
mento de discordância.

Vivera, desde criança, uma vida quiméricacontra a realidade. Não cuidava do rosto
agraciado, apenas, pelo florescer da juventude
e, em compensação, trabalhava, com luvas
nos afazeres domésticos para preservar as mãos
afiladas e pálidas de clorótica, símbolos de raça
como ela lhes chamava. Quisera, para dar
um firme apoio aos seus sonhos, cultivar, pelaleitura, a inteligência; mas só havia em casa
um "Novo Testamento" e vários folhetins; e,
nas alternativas da leitura, punha, entre episó-
dio e episódio, intervalos de exaltação: "Oh,
sim; aquela sua vida era o fruto dum mistério;
aquela repugnância por toda a sua existência
conhecida tinha alguma razão oculta!" Ao
menor choque com o extraordinário saltavam-
lhe chispas da alma, como as chispas duma
pederneira. E eram estéreis as convenções, as
mofas: Quando chamavam à porta, quando
alguma carta chegava, ficava quasi sem alento,
torturada por uma esperança absurda, vio-
lenta, deliciosa.

E aquele acontecimento tão pressentido
chegou, por fim: veio, pela mesma alameda
onde se bailavam as danças, numa clara manha
de Agosto. Aquela aldeia sempre esquecida
nos mapas, teve, de súbito, a consciência de
que fazia parte da Pátria, na mesma forma
adversa com que se costuma revelar às crian-
cinhas a sua própria existência. E viu passar
tropas na direção da fronteira, entre as quais
se incorporaram os seus próprios filhos; e tam-
bém viu o regresso dos seus defensores para
se internarem no país, já sem ritmo nem vee-
mência, rostos sombrios, corpos vergados ao
peso da derrota, deixando-o desamparado à
mercê do invasor, cuja massa salpicada de
terríveis reflexos, ondulava pelos vales, esprei-
tava nos cumes, estirava-se como uma ser-
pente, para melhor avançar pelos caminhos.
E, quando dele se assenhoreou, sequestrando-o
à vida nacional, compartilhou com outras
desventuradas povoações uma vida de vexames
e sobressaltos; o optimismo ou o desespero
levavam os seus rumores de casa em casa, se
palavras, quási, graças a essa eficácia da dis-
simulação, gerada pela tirania. Pessoas que
quási não se cumprimentavam antes, não
deixavam agora de se apertar a mão, quando
se encontravam, e de sorrir para a mesma
esperança. Contribuições, levas, fusilamentos,
nada se omitiu; não só tiveram que albergar
os déspotas como também que ocultar as ma-
goas. 

"E' a guerra" diziam entre si, como se
quisessem desculpar com esta frase tão curta
e espantosa, aquela mansidão.

Na casa da «ra. Júlia alojaram quatro
dos invasores; não pareciam dos piores, e
até — quando o tempo pôs o lenitivo do ha-
bito sobre a usurpação — a Maria e a velha
divizavam pontos claros nos seus caracteres.
Assim se passou o inverno, cheio de frio e de
sangue. Ao terminar Fevereiro circulavam
notícias da próxima libertação e Março trouxe,
por fim, a hora feliz de se verem novamente
os soldados da terra. . . Mas na noite anterior
à fuga, os inimigos saquearam, destruíram. • •
Até os mais benignos se contagiaram do furor
maligno. A cada casa correspondeu um drama
escuro: na da sra. Júlia ficou o seu cadáver
diante duma porta derrubada a machadadas,
e atrás da porta o corpo de Maria mazelado,
enodoado e quasi sem alma. .,

Os olhos ficaram tâo secos com o muito

)
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sofrer que já não houve lágrimas para as últi-
mas iniquidadcs. Os primeiros que entraram
para a socorrer interrogaram-na com as vozes
já fatigadas de tanta cólera:

Estás ferida ?! Mataram-na para a *rou-
bar? Fizeram-te alguma coisa?

E ela, com um obstinado rubor, só es-
ponclia à última pergunta.

Não me fizeram nada, juro-o. . . Nada,
nada!. . .

A veemência das negativas ruborizava-
lhe o rosto cxangue; os visinhos julgaram vê-la
reanimada c foram auxiliar outras vitimas.
Guando se viu só, Maria quis recolher pela
última vez as imagens do seu passado, mas
também não o conseguiu. Doíam-lhe os mús-
culos. os ossos, o espírito; ainda sentiu nos
lábios o fervor das súplicas; recordava os in-
sullos, as invocações á mãe desconhecida
para que lhe valesse no supremo transe. . .

0 desbarato da guerra impediu-a de rei-
vindicar o escasso pecúlio da protetora, e,
quando os dias do sentimento passaram, a
vida voltou a exigir o tributo do trabalho e a
organizar-se a mutualidade dos esforços, teve
que ajudar na casa onde a recolheram, primeiro
nos lavôres domésticos e depois nas fainas
agrícolas. As pobres mãos deformaram-se-lhe
e os tronco, inclinado para os sulcos, adubados
com sangue, engrossou-se. A pouco e pouco,
as palavras compassivas foram rareando; as
outras raparigas vingaram-se do isolamento
anterior, com um desdém cada vez mais obsti-
nado. Que sucederia se ela dissesse a verdade!
Não! Sofreria em silêncio, ainda que tivesse de
sucumbir: ninguém havia de conhecer a sua
afronta, pelo menos ali. De futuro, seria hu-
milde, submissa; mas perante aqueles a quem
pensou aparecer um dia como uma rainha
a quem malignos podéres tivessem usurpado
o trono, não teve forças para mudar comple-
lamente. Já não podia ser nobre; sobre o seu
escudo, fosse qual fosse, caíra uma infame
mancha. Aquele tremor de maternidade, que
uma noite sentiu, foi um último adeus à espe-
rança; despediu-se dos sonhos e das mesqui-
nhas realidades, agora tão agradáveis de recor-
dar; disse adeus àquela terra, donde, lendo os
velhos folhetins e o livro sagrado, levantara
vôo a pobre alma também violada pelos guer-
reiros loiros. . . Era preferível a vicissitude do
êxodo à vergonha já dificilmente oculta. E
uma noite, em vez de se deitar sobre o enxer-
gao de esparto, juntou a roupa, reuniu as
energias e lançou-se a caminho. Seus pés
conheceram a dureza dos caminhos; a fome,
as recusas; a sede de consolo, as palavras es-
quivas; os ouvidos, castos apesar do drama,
propostas soezes. Umas vezes trabalhava e
outras ficava contemplativa, insensível, num
estado tão parecido ao do idiotismo como ao
do êxtase, o estrépito da guerra ia-se afastando.
Já o outono arrastava pelas campinas os seus
yeníos impetuosos e a geada cintilava ao rom-
per do sol. Como a sua concentração não a
tornava simpática, a Maria mudava frequen-
temente de poiso, indo de» terra em terra,
cada vez para mais longe da sua, sem quási se
lembrar dela, não se preocupando se esta, por
sua vez, notara a sua falta. E, no entanto,
começava a não se sentir infeliz. Do ninho
dos seus pensamentos, gretadopela desventura
aquela ânsia de brazões extinguira-se; já olhava,
sem melancolia, para as suas mãos de labrega,
já não se importava para nada com a sua estirpe.
Alguma coisa melhor havia do que ser des-
cendente de nobres ou mesmo de reis! Como
nao o compreendera antes? Um mês mais e
o filho abriria os olhos ao mundo encharcado
de crimes. A esperança era tão clara, tão
imensa que não ousava acolhê-la senão por
partes, receosa de cegar com tanta luz. Mas
essas parcelas bastavam para encher o pre-

sente de consolação e para iluminar de felici-
dade o futuro. Que lhe importava a deshonra
humana ou a fome perante aquela honra?
Se sofrer era merecê-la, precisava de sofrer
mais, muito mais ainda, até que só lhe ficasse
o poucochinho de vida necessária para o dar
ao mundo.

Quando passaram os primeiros dias de
Dezembro, a Maria dedicou todos os' minu-
tos ao acontecimento. A terreola, em que se
instalara, ficava bastante longe das linhas
de combate e dispunha-se a festejar o Natal,
que o terror afogara no ano anterior. A Ma-
ria já nao podia trabalhar e vivia de esmolas.
A debilidade exaltava-lhe os pensamentos, e,
de noite, no estábulo onde se refugiava, sofria

insônias abraçadoras e visões que a faziam
estremecer de delícia. No dia vmte e quatro
ainda saiu e recusou o pão, pedindo somente
trapos e leite.

Para mim nada quero — suspirava —y;.
Dêem-me para êle. .. somente para êle:

Ao socorrê-la, diziam-lhe algumas mu-
lheres:

E se é uma rapariga ? .
Estas palavras ofendia-na e respondia

em tom irritado, mais de extranhar se nos lem-
bramos da sua natural mansidão.

Há-de ser um rapazl
Logo que juntou alguma roupa meteu-se

no seu refugio e; tremula de certeza, dispôs-se
a esperar. Amortecidos pela distância chega-
vam-lhe os rumores da festa; no ar frio e seco
dilatava-se, de vez em quando a ingenuidade
daiguma cantiga, e adormecida pela ilusão,
pelo calor do estábulo, fechou os olhos e perdeu
a conciência. Passou assim muito tempo; entre
sonhos, ouviu doze badaladas, e uma profunda
dor torceu-a toda. 0 milagre sangrento dá
vida ia-se consumar. A boca contraiu-se-lhe,

(Conclue na pâg. 74)
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A CIA. DE CIGARROS CASTELLÕES alenta ím Ãor^
em EMBALAGEM FESTIVA de 200 cigarros, própria para
PRESENTES a FESTAS DE NATAL ê ANO BOM.
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acionamento de gás — me-

dida imposta pelas necessl-
dades-de guerra — não impede
que as donas de casa festejem o
Natal, desde que obedeçam rigo-
rosamente às restrições de con-
sumo criadas pela gravidade do
momento.... Economizar gás é
uma forma sadia de patriotismo e
um meio de apressar a Vitória...
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SOASfeSTAS
da

S. A. PU GAZ DE RIO DE JANEIRO

mLUSAS e COSTUMES
As blusas continuam cm plena voga, usadas cm conjunto de duas nsimplesmente, ou no modelo clássico do costume. PeÇas,
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/MiM O VERÃO

^ akw^ \\i\ ^^ síC^t/ d?TMàC*iV& jKV7 dÊÊfe

J#0°- -*

i &£ rN

yfêjf&t& y*^£*£hs/&#rP ' >'

QUE 
dá ao seu pó de arroz uma aparência

suave de pérola.
Base para Maquillage "Cidade e Campo"
protege sua cutis e conserva o maquillage
perfeito e inalterável horas seguidas...
As linhas diminutas e as imperfeições desa-
parecem e a pele torna-se mais aveludada.
Examine os seus delicados tons na

CASA CIRIO
Rua do Ouvidor, 181 — Rio de Janeiro

' *
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A SENHORA USA "ANQUINHAS."?.
t»v

../'Espartilhos"? « ^CSlsíês- d© 'bârbafâna"? Qgpo-
que não|

Todos os "trues de belezeí" Já vão sendo substitui-
dos pela beleza nâíural conseguida pela higiene e
pelo sport.

Cilios engomados e cobertos de tlnta> nâo sãc
cilios naturais, são cilios de boneca. . .

Só o uso continuado de Cilion será capaz de fa#er
cilios naiuralmênXe longos, escuros, reeurvas e
sedosos.

CILION não é um "Truc" - é um produto da ciência
a serviço da saúde e da beleza^

y'S

' ctB

'¦• 

^:#

°» vestidos deste verão obedecem a uma grande sobriedade de Unhas e de cores. Nesta página
oferecemos meia dúzia de modelos, para tecidos claro., duma tonalidade apenas.
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Um produto ¦
MOURA BRASIL ¦¦¦-aV\-
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ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES

Marcos Amoroso Costa
ENGENHEIRO ARQUITETO Diplomado

i
VS .'

pi

b.' '.X,.x ; xX-xxxxx. .;. ...; 
¦,.'-

RUA NASCIMENTO SILVA, 196
Tel. 27-8645
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Obra: Rua Pompeu Loureiro n. 70
(m:sidencia) casa i«.

Os moveis de vidro ain-
da não sSo comuns en-
ire nós. Entretanto,
veja-se que lindos efei-
tos se podem obter na
decoração de um apar-
tamento moderno, em-
pregando mesinhas, bi-
ombos e outras peças
do mobiliário em vidro.
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MOBILIÁRIOS FINOS EXPOSTOS EM
GRANDES MOSTRÜARIOS

Convidam-se as distintas famílias a vi-

sitarem os mostruarios junto à fabrica

de Moveis "Lamas", nos quais estão ex-

postas as mais recentes criações de mo-

biliarios nos diversos estilos, dotados de

todos os requisitos para satisfazer quem

pretende adquirir moveis de qualidade e

de bom desenho.
¦ As exposições que a fábrica Lamas

mantém no Flamenqo, Urca e Copacaba-

na são de simples propaganda, sendo os

moveis "Lamas" vendidos exclusivamente

nos mostruarios anexos à fábrica com la-

cilidade, em certos casos, de pagamento.
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NOVOS MODELOS
DE C H A P E'U S
Chapéus, redes, lenços neste verão
se eqüivalem. Vemos, aqui, alguns
chapéus elegantes e um lindo lenço,
disposto com a mesma graça de

um chapéu.
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rnsm
JÓIAS -- Últimos modelos

Pratas portuguesas

RELÓGIOS DOS MELHORES
FABRICANTES SUISSOS

6

Riquíssimo sortimento
em artigos para presen-
tes, importados exclusi-
vãmente para as festas
de Natal e Ano Novo'.

RUA DO OUVIDOR, 124
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Em pacotes de celofane
de um e meio quilo.

Produto muito imitado, mas
nunca igualado, alimento ideal
para adultos e crianças, em
mingaus, bolos e biscoutos.

Fabricação do
"Moinho da Luz"

Exija pela marca **HJX#f>
nas casas de primeira ordem
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€ GANJÍ
19 de Dezembro de 194?

Dl: NASAL
(Continuação da pag. 5)

Mas é pouco, Senhor ! Se ao menos lhe juntassem umas couves
uma boa quantidade de miolo de pão. . .

Nosso Senhor tornou a refletir e disse:
Vamos fazer o seguinte: Trataremos de dormir um pouco e en-

quanto isso, a ave se cozinhará. Quando acordarmos, aquele que houver
tido o mais belo sonho, come-la-á sozinho.

Deitaram-se e adormeceram. Uma ou duas horas depois, Nosso Se-
nhor acordou e chamou os companheiros:

Levantai-vos! Bom, agora vamos a saber. . . Dize tu primeiro
Pedro: Que foi que sonhaste ?

Sonhei, Senhor, que era vosso mordomo, tinha a chave dos vossos
domínios e vos servia fielmente.

Está bem, meu mordomo serás ! disse o Mestre, tomando entre
as benditas mãos a cabeça do apóstolo. — Pois eu sonhei que estava no
céu, porque já não havia neste mundo criaturas ignorantes nem indi-
gentes nem maldosas; cada campônio possuía o seu pedaço de terra e
toda a gente vivia satisfeita.

E' vosso o ganso, Senhor! Tivestes o mais belo sonho possível!
Assim dizendo, e embora a fome o afligisse, Pedro falava sincera-

mente.
E tu, Judas, que sonhaste ? perguntou Nosso Senhor ao ruivo

que se aproximava preguiçosamente, esfregando os olhos e bocejando.
Eu, Senhor ? Sonhei. . . Sonhei que me levantava e comia o

ganso, sozinho. . . murmurou ele, de cabeça baixa e olhos pregados no
soalho. •

Também não foi mau sonho. . . opinou complacentemente o
Mestre. — Olá, hospedeira ! Trazei esse ganso duma vez!

Mas a dona da casa acudiu e declarou que o "cabeça de fogo" tinha
devorado a ave inteira sem deixar sequer um osso para o cão.

Nosso Senhor olhou Judas misericordiosamente e perguntou ainda:
Sonhaste deveras, Judas, que comias o ganso ? E era um belo

sonho ?
Sim, um belo sonho. . . repetiu o discípulo, sem olhar de frente

e repuxando a barba côr de braza.
Deveras, Judas ? Pois bem, fica-te sozinho; continua a sonhar à

tua vontade e em companhia de quem te aprouver. Eu e Pedro iremos

procurar por aí fora quem não pense em nos enganar.
Partiram ambos. E eis porque, na Polônia, o povo observa a vigília

de Natal, enquanto que os herejes dormem a solto.

Quer formar uma biblioteca de autores estrangeiros?
(Conclusão da pag. 15.)

diano". Acrescento que Melville, nascido em 1819, morreu cm 1891.
Poucos romances alemães; porém o gênio alemão não se volta particular-

mente para o romance; pelo menos no sentido em que os franceses, os ingle-
ses, os russos, os americanos entendem este termo.- A maior parte de suas
ficçôes obedece a fontes históricas: ê a condição tipo para escrever más obras.

puoiicaram nenriquc, o veruu , uu vyui in icii
ricli, tornado um dos clássicos da literatura alemã. Enfim, pelos cuidados
dacasaFayard e da "Nouvelle Revue Française", possui mos as obras capitais
de Thomas Mann.

De J. P. Jacobsen póde-sc achar ainda "Niels Lynhè" e "A senhora Mana
Grubbe", mas por que deixar de lado essas incomparáveis novelas que Rilke
e Charles Van Lerberghe elevaram tão alto? Rieder oferece-nos um Knüt Ham-
sum que em breve estará completo, segundo espero; diversos editores, Selma
Lagerloff. .

Não pretendo acentuar que esta lista seja completa, nem falar somente
em meu nome pessoal. Os avitores que acabo de citar representam mais ou
menos os clássicos do romance, na opinião dos letrados europeus. Eu poderia
ter acrescentado outros, que muito aprecio, porém corresponderão^ a esta
quasi — unanimidade de opinião. Os ingleses ficarão admirados de não achar
Jane Austen; os americanos, Theodoro Storm. Esses três escritores são entre-
tanto representados entre nós — Henry James, muito deficientemente, ai dele.

<~v i i 1 _ ~-m 1 „~c ll.-rnc rir»

mínique", "Volúpia", "Pleiades", Ós Goncourt, Zola, Daudet, Barbey d AU-
revilly, Maupassant, Huysmans e outros mais que não estão ainda no seu
verdadeiro lugar e aos quais a posteridade ha de conduzir até Ia.

r. jenNxrcN & cia.
PAPEL

NACIONAL E ESTRANGEIRO

Rua General Câmara 118 TEL.
ARMAZÉM 23-0607
ESCRITÓRIO 23-0755
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Nada torna o ambiente doméstico tão agradável e atrativo como a presença de muitos

livros. Bem arranjados, eles tem também grande valor decorativo As fotos desta pa-

gina mostram a maneira como os especialistas modernos aconselham distribuir o espaço

em casa para os livro». São perfeitamente viáveis e facilmente aproveitáveis esta» su-

gestões. Em cima uma mesa de trabalho, em baixo um piano
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NAS MULHERES BONITAS
A pele é quasi tudo.

Conserve a sua cutis bonita e
saudável, usando os produtos de

Mme. G R A Ç A
Oleo de Violetas — Creme
An ti-rugas — Adstringente
— Creme de Cera Virgem —

Balsamo Branco
Deliciosamente perfumados.

OS DISTRIBUIDORES

ESPAÍNA PARAMOS E IRMÃO
FORNECEM CATÁLOGOS GRATUITAMENTE

Alfândega, 181 - Tel. 43-2417 - Rio - Caixa Postal 895

\ i

lüDUMá-làl

^ttornutjjda
TINTAS fINAS DE IMPRESSÃO

:verhizes: ÊÊ^i
X£ohp^/

V.
IINIAS PARA FINS INDUSTRIAIS. ARQUITEfURAIS. ETC.
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BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
Sf.DE EM LISBOA — FUNDADO EM 1864

CAIXA DO TESOURO E EMISSOR NAS COLÔNIAS •
PORTUGUESAS (EXCETO ANGOLA)

Filiais nas principais Cidades de Portugal, Ilhas e África.
Filiais no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Pará e Manaus.

Filiados em Londres, Paris e New York.
DEPÓSITOS, EMPRÉSTIMOS, DESCONTOS DE DUPLICATAS E COBRANÇA DE LETRAS Â9 MELHORES TAXAS

DO MERCADO. OUARDA DE VALORES, COMPRA E VENDA DE TÍTULOS NA BOLSA E COBRANÇA DAS
RESPECTIVAS RENDAS. ACEITA PROPRIEDADES EM ADMINISTRAÇÃO. OPERAÇÕES DE CAMBIO, COMPRA

E VENDA DE MOEDAS, ÁS TAXAS MAIS VANTAJOSAS. COFRES DE ALUGUEL EM CASA FORTE, PARA
OUARDA DE VALORES.

RIODEJANEIRO
Sub-Agencia: RUA SANT'ANA, 182 — Filial: RUA DA QUITANDA, 120

Endereço ielegrajico: COLONIAL — Telejone: 23-1776

METALURGIA
L B. de Almeida & Cia

CASA FUNDADA EM 1881

Fabrica de

Cofres e Fogões PROGRESSO
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Cofres á prova de fogo.
Portas de aço ondulado.
Fogões Econômicos a lenha, carvão e gaz.
Fundição de ferro, bronze e alumínio.
Deposito de ferro e chapa de qualquer bitola.
Secção galvanoplastica de níquel, cobre e cromo.
Cadeiras para barbeiro e dentista (Marca patenteada).
Esmaltagem e pintura a Duco em qualquer côr.

ESCRITÓRIOS E OFICINAS:

Rua dos Arcos, 28 a 42 ?Rio de Janeiro
End. Telegrafico: COFRE ) Arm. 22-0409 — 22-1718
Co('.os: RIBEIRO e SAMUEL

__ , ) Arm. 2
Telefones: ^ -^ £ 342. Esc. Tec. 42-4675
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Dores nos pés podem iazer-lhe parecer
anos mais velha do que é.

Faces sulcadas pela dôr; (alta de disposição/ nervos cantados;
fadiga; mal-estar - estes são alguns dos resultados nocivos que
pôde causar um mal nos pés.
O Dr. Wm. M. Scholl, notável autoridade sobre mates dos pés,
Criou um remédio, uma aplicação ou um Suporte de Arco para
o alivio de cada mal-estar nos pés. Estes contrtbuidores para a
felicidade dos pés são vendidos nas drogarias, sapatarias, per-
fumadas e várias outras lojas em todo o mundo. Seu custo é
pequeno. Procure a marca Dr. Scholl.

CALOS-DORES NOS DEDOS
Os ZINO - PADS DR. SCHOLL alivi-
am imediatamente as dores e extirpam

i.suavemente os calos; eliminam a pres-
são do calçado; macios e acolchoados,
impedem a formação de calos, dores
nós dedos e bolhas dágua.

CALOSIDADES
Os ZINO-PADS DR. SCHOLL, em ta-,
inanhos especiais para calosidades, ali-
viam a dôr, amaciam e suavisam a
pressão sobre o ponto^dolorido; despren-
dem rapidamente e extirpam as calo»
Bidades.

JOANETES
Os ZINO-PADS DR. SCHOLL, em
tamanhos apropriados para joanetes, pro-
togem as articulações sensiveis e dilata-
das; eliminam a pressão do calçado.

ARCOS DÉBEIS
O F0OT»EAZER DR. SCHOLL e exer-
ciclos apropriados, aliviam o cansaço,
pés doridos, as dores na perna e pé

3uando 
devido à debilidade ou caída

os arcos.
PÉS QUENTES E CANSADOS

p BALSAMO PÊDICO DR. SCHOLL
dâ alívio imediato, eliminando a arden-
cia e cansaço dos pés muito doloridos.

PÉS SENSÍVEIS
OPÕ ANTISEPTICO DR. SCHOLL
normaliza a transpirado e refresca os
pés sensiveis; torna cômodo o calçado
«pe/tedo.

JOANETES
Q REDUZIDOR DE JOANETES DR.
SCHOLL, de borracha macia, elimina
a dôr causada .pela pressão do sapato,
corrige a Saliência e evita que se defor-
me o sapato.

Peritos do Dr. Scholl sempre à sua disposição
para conselhos grátis sobre todos os males dos
pés. Peça exame sem compromisso de compra.

SUPORTES DE ARCOR EMÉDIO S

Lojas D? Scholl
PARA O CONFORTO DOS PES

RUA S. JOSÉ, 114 - RIO
RUA DO AROUCHE, 71 - S. PAULO

S-IA-20

19 de Dezembro de 194$

UGXXS — 1YAC
(Continuação da pág, 67)

pensou repentinamente no perigo cie dar à
luz o filho, sem ter*quem o defendesse dos pri-
meiros perigos, e deu um grande grito, que
lhe pareceu maior do que as suas forças, ainda
maior do que ela própria. No retorcer do
sofrimento a idéia indecisa começou-se a des-
lindar, a fixar até a iluminar deslumbradora-
mente; "Não, o mundo não estava redimido;
os .homens eram perversos, amavam o ex(er-
mínio e o cheiro a sangue; as mãos conservavam
o ímpeto de Caim; e a guerra não era mais
do que o último esforço do demônio antes de
nascer aquele que o havia de vencer. ." Como
se até a própria dôr lhe fosse alheia, a perce-
pção da realidade enfraqueceu-se: entre as
traves do tecto viu, na escuridão da noite, o
rutilar puro duma estrela; depois entraram
três sombras confusas, inclinaram-se-lhe sobre
o corpo, separaram e envolveram a nova vida
gemebunda. Num canto acendeu-se uma fo-
gueira e o perfume das giestas foi como um mis-
tico incenso. Todos os gestos adquiriram ex-
pressões de oferenda e julgou ver turbantes
orientais, caudalosas barbas; do fundo do está-
bulo, a vaca branca e acobreada dirigiu para
a luz os olhos meigos e estendeu para o grupo
os beiços húmidos de baba. A Maria sentiu
o cálido bafo, que foi para ela o melhor aroma.
Não estava também, no outro canto, „um ju-
mento, um paciente, um humilde e castigado
jumento? Sim, não importava que ela ojjnao
visse: estava, sem dúvida, oculto na penum-
bra. . . Só então compreendeu porque nãojlhe
custou renunciar às ambições de nobreza:
um destino mais alto preparava-lhe nas entra-
nhas o advento do ser, não precedido de prazer
ou pecado, daquele que a Humanidade, por
equivoco, julgou ver nascer e morrer na terra
de Galiléa, há vinte séculos.

Uma das sombras -protetoras disse:
Pobre mulher!

E ela ouviu-a dizer:
Já nasceu aquele que havia de chegar?

Outra acrescentou:
E' sempre assim; não sei se faz mais

pena do que raiva.
E ela ouviu:

Esta mulher caída é a rainha do mundo:
trouxe-o no ventre.

A outra disse:
E' uma coisa horrível um recem-nas-

cido.
E' uma scentelha de ouro, uma chama

de ouro.
A razão foi-se-lhe pouco a pouco escapando

dà mente, e em seu lugar ficou uma resplande-
cènte ilusão. Quando se reanimou pegou na
criança e fugiu do hospitalário refúgio com
medo de que alguém a quisesse degolar. Ia
pelos caminhos, à mercê do sol e da chuva,
ora esquivando-se dos viandantes ora saindo-
lhes ao encontro. Se descobria nos rostos sinais
de dureza, escondia a criancinha e dizia angus-
tiada:

Não lhe façam mal. . . Não sou eu quem
procuram; juro. . . Não me chamo Maria e
este menino não é ele; é uma pobre criança
como outra qualquer. . .

E dizia aos outros com voz misteriosa e
os olhos cheios de luz:

—JAjoelhai, pecadores!. . . Olhai que é
Ele! Nasceu num presépio," do meu pobre
corpo. . . Dizei a toda a gente que o vistes,
que já está neste mundo, que não sofram mais!

I
- Filho i gritou ela. correndo para o berço. _ Aqu<tens o teu presente de Reis.

Onde está? perguntou a criança, já acordada.
Aqui o tens. E' a coroa, a tua coroa... Tu também

és rei.
Tomou-a nas mãos, precipitadamente, o pequenino rei

assustado com a emoção da mãe que não sabia se devia
rir ou chorar. Porém a dureza do ferro feriu-lhe as mãos
O símbolo da realeza tingiu-se de vermelho.

Gritou a criança, olhando as mãozinhas em sangue,
como se a sua inocência adivinhasse todos os pesadelos
encerrados naquele presente de Reis. que tantas dores
havia causado para chegar até ele... E atlrou-o fora, bal-
buciando, irritado e trêmulo:

A coroa? ! Não quero... Faz sangue !
E a coroa caiu no chão. Como se fosse a cabeça de-

cepada do rei intruso que resvalara pelos degraus do trono,
vibrou com som lúgubre ao ir de encontro, na sua dureza
de ferro, aos mármores do pavimento.

Chorava a sua derrota.

Conto do Natal
(Continuação da pag. 1 2)

degraus do trono. Ela, porém, incapaz de compreender
a dor alheia, ria por entre lágrimas.

Pegou na coroa e acariciou-a brandamente, como quem
acariciasse uma criança.

Era de ferro, dura, lavrada a golpes.
O frio do ferro pareceu sacudir-lhe a alma, com vi-

bração magnética.

DECMCf CA
Sabonete antiseptico, preparado exclusivamente
com planto» medicinais. Indicado nas irritações
<ia p c I c, cornichücs, frieiros, cezemas, etc.
Producto da FLORA MEDICINAL — Formula do
Dr. MONTEIRO DA SILVA — Licenciado
pelo Departamento Nacional ela Saúde Publica.

J. MONTEIRO DA
RUA DE S. PEDRO, 58 —

SI LVA & Cia.
RIO DE JANEIRO
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