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TRISTÃO OI ATHAVOI «de Volla Da* II. Uü.»
k.n.i. (Numa fnlio.tiu • OTO LARA RfZENDCI ->
O*» '- ' > da Fo*e '•¦'• A-r...,-, c Aliima:

"SE OS ESTADOS UNIDOS
SE TRANSFORMAREM NU-
MA POTÊNCIA TOTAUTÀ-
RIA, O BRASIL PERDERA
ASUA INDEPENDÊNCIA
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Inlcrifi do nai* - CrS '.üO

J*ms Irresponsáveis Geram
a Juventude
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^[^^^^^ Bolfo Não Acredi-1
0 Almirante Penna*
Boifo Não Acredi-
id ntiiui hi iio).

O 
Lei Númôro I
1. 8.0 2 :

Dei n c os cri nes
I coiitio o £:lodo c a

Otdcm fo.itico 5o
ciai. c dó oufíus
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Os Cachimbos
Não Entortaram a
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Uma Alma Diabólica Kscondla-se So i
;i Aparência Tranqüila c Banal de
K e b i n ii I d Clirlstie, o "üitrlm-Aziil

londrino"

S. A. aíirma, categórico: "Os

Bràsfánca não sabiam fumar"

proíidcncios.

Parágrafo 5.° |
É% (do Ari. I) da j

Constituição: l
Não ser o lolcn- m
da proff _ indo rfo g
quer te. dc procedas g
vío/.-i.fo» poro si/b-
verfnr j ardem ooli-
tice, r çcca/, ow cte

preconceitos dc ".'(.a

ou c/t cfdjse. 1

Parágra- |
fo 13.° do |
Tne=mo Arti- ?i

go da Constituição; f
E' vcdutlo o organi-
zjtjôo, registro uuo §
f-iinconrjincri'. ric j

quoliiuc; partido po- g
líticc ou ossociüção,
cujo programa ou
acno contrarie o ie- jj

gime democrátien.
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HERMES UMA

Nós, o Petróleo

D
os Americanos
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l»M a .ti.t um •»«l-»|l»i
4u ,.,....'- li* .ll|.!- II... àl 4*
;.,..!::.... < .1 •-; I.'J- 1- I

»1«>i..i ¦ Or HHtih* ,r . .vi, fk,
«*4* rm Num Y«**> «tw •» ***«*»•*'
mi n»i..-«;.¦¦ pmMil» it***U«*wt»l
,,,,!.. »• <rl.. -*s ll.H« ¦• H»»:ll «

a» i.i.» | ni4«» ii«l*(MtM •» pf»K:
|.. -ir l-è « ¦¦ I- •¦ f*l<--t« " ¦ ••.li" ¦ 1 ¦

prt* iMMMwtat "¦ *t* "l*Wf*iN*a"-

I ... kjtir tmlta *»»i''" '••¦> •••«'
,...i,i,.w i. ,.i..r«i.. i.»', n.< itr««a a
"«¦ uli¦ »• > - Jt> mr*|id« «ta* m»t* ««»•
lar pela < •>• • ¦ «mui» •»« «enlimro'
lua »i,ii».i-.rri. »,..-» r,ur pt>U • »• pri>
i"'.n amraiaia fofW»«>«# rm o-%*a
l'«.-. l> ,...», Iilil. • ,l.l,li. >l>. .

»i.,. - rm que f • » («trenlr nia f*lM# * a RrsMI forem,
«• >, rm i-.i,.« «ia «|ur*iáu dn petrnlra, ria apnniata r »*••

ri* rapa* «ir I«l4*r e pefimlur a» relãcÂr* rte amÍM4e «
. ¦;.<•,,, ,„ que -,,,,,,,, !,,.„,, ,i,n, n» ,i,.;, |.».,,, c ,,u,
H.^.» 4» 'i'.r ni.i.. , nrtronimui ¦!'¦- i". para beneficia
mmttm

mm precisam romiiwn-
«ler «im- em p.il^¦> ti.-u-'...-.•<¦'•.«•!.'«* deafltvolv|«
«i«-. como n nosso em pai-
SM i,ui m i-!>(ntcitm por
ii!"-í';«« ¦< de uma eco-
imitiu colonial de expoi
I açft o, o nacionalismo
constitui sentimento po-
deras®. A política cabe
Incorporar a forca rito*
sentimento na formula-
ç/t», «le nm pensamento«•;Mii'i't"' da vida na-
rtoiutl Kln nfto d«»ve per-
der di vi*ta que n que há
de melhor, de mais pro-
fundo i « sentimento na>
clontUlSla t» o desejo, o
ímpeto de libertação, ti-
bertaçao dn colnniallitmo,
libertação do atraso eco-
nômlco e social.

K* claro que o senti-
monto expressa-se com
maior ou menor lucidez
conforme a lntclic.ci.cla e
a competência da politl-
co posta a seu serviço.
Dúvida nfto há. porem,
que a fonte política de

energia* espiritual* mais
fecunda num pais subde-
«envolvido ê o seittlmen*
lo nacionalista. A confl*
anca em si mesmo da
parle de um pais Uadl-
• -.;....mente estruturado
em sua economia para
produsir como mero for-
necedor de matéria* pri-
mas, e que julga de sua
conveniência m n d I f lear
***** condição, et** con-
fiança denomina-se na-
nonalismo

Ma* para que o Brasil,
pata subdesenvolvido, co-
mande as modificações de
sua atrasada estrutura
econAmlco-soclal no rlt-
mo e no sentido de seu
...-•'¦ para que o Bra-
«II controle os elementos
que lhe permitam formu-
lar a política de seu pro-
ftresso. mister se faz que
o Estado force a mao.
apresse o passo no esta-
heiccimcnlo d a * condi-
çfos fundamentais Indls-
pensávels a tal empresa.

Nao portemm rtprrar r«rlu«ii-amenle da Inlrlaltra p«l-

rada que realize Imla esta larrfa. Porque a Inirlallra pri-
rada trabalha num rlimn e num wntlrin He IntrrMv. qur
Ihr r lirrnHar. Vtn illrii mif » inlrlatlva nflrart» «»U rnti-

j*m contra w utierwt»»
rwii*i»Hi, qtt# tn«9ltH*r «*
dtnoraitiaiiji Miieranca d»
»».¦.« WMtwmira peln li*
látjo, #m qualquer pari*,rui qualquer me-m nem
aleulaf purtt m dilereit'
ças ^**riui(ít<» fi»iif*> m
...i.. £,-.'¦«-» l,ií'.-'U I. as P W»«
(ÜÜfi dn dftwtfiiwrlvirtwiilo
tmerlMlM) e m do* pai*
m in«?omp!etamenie de.
ari.tuivit;»» como o Bri'
Ml

Toda gpult? «»i»her«» o
rsf.vj».. f|i|e m grandes
companhiíMi amenrana»
d» («troleo lêm *:::¦>¦¦
dn a coiiMiiUüiit <t '»'•-
cular conira a legislação
naeionalisia du petróleo
(letaaram pa**»r o i*m-
i-.i. em que podiant ,«-.•
«i-iisat o indutirialuar li-
t;riítrí,nr itusco petfnleo
Deiaaram pa*.*ar u perio-
do protiielo a uma par-
liripaçan «ubutaitcial de-
Ia* na exploração de itr».
-j- üíiiiir-4» |»etto|ifera*
Acreditaram mais nelas
me*ma* do que na capa-
cidade tios brasileiros,HAgora, querem parti-
ripar. me*mo em condi-
çAcs minuritariaii de ca-
pitai atrave» rie «icieria-
rie* rie forma ;•••¦- Con-
tnt Isto há muito* argu-
mento*. Um rios maiore*
riêle* e rie ordem psteolo-
gico-politiea. Meter a
Ktandard ou a Shell nes-
te momento, dentro do
ttetroleo brasileiro, e criar
condições para a consoli-
daçào da corrente de
sentimentos nntlamerlca-
nos. e conaagrar o "im-
perlalismo" rios Estado).
Unidos-

Mais adlaiit». quem
Mtie. e**a participação
poderá ser considerada
Agora, o essencial e dei-
xar aos brasileiras a re«-
púiisabilidade rie criar
sua própria indústria de
petróleo. Que a Stan-
riard. a Shell, e os demnlx"trusi" náo Inlervenham
mais nem Insistam mais!

traria ao minr-r públirn. Nán. Di|n qur, num pai» »ub-

ilr«,-in..|%li|.i . ..li... .. l'.M-ll. rlllli.il.l «. lllt.. Cf TIO .|ilr A Inl-

i um i privada enlalmrr pmtrriMamrnlr nn prngrrwi narln-

nal, o lider desse prngre^io lem «Ir ner n K«tadn.
Os I -i.iili.- rniili.s «an um pai» ilr^rtonlvliln r «ru

drsrmtilvlinrnlo procetSOU-M ã medida em qur »*¦ pi-ncr»-
uva a ttrvnluçio Industrial. Kncontrou ali a Revolução
Industrial, er.ic.is a feita, conjunto de condlçõe» humanas e
elimalerlr.iN e à presença de um solo r rie um »ub»olo pri-
vliitlailos. o melo Ideal à sua tremenda expansão. Por
Isto mesmo, n pais cresceu e prosperou sem que ao Kstado
coubesse uma político de Iniciativa* no rampn ecimómlm.
Nos Ksladns Unidos, o Kstado só entrou nrssr campo quando
o sistema econômico se viu a braços com a (remenda crise
de 2».

Em pai.se.s .sutxlcscn-
volvidos como o nosso, n
situação nprcscntn-.se
muito diferente. São pai-
ses que ficaram para
trás da Revolução Indlls-
trial. Para superarem a
diferença de tempo so-
ciai, que os coloca na ca-
tegoria de atrasados, c-
lhes Indispensável apelar
para o Estado. A inicia-
tiva privada, que féz o
progresso americano, no
Brasil não produz senão
resultados limitados, pois
entre nós trata-se de su-
perar uma estrutura rc-
tardatárla. Essa supera-
ção apresenta problemas
que ultrapassam o espiri-
to e os recursos cia inicia-
tiva privada. A quem,
por exemplo, incumbira,
nos paises subdesenvol-
vidos fazer a reforma

agrária? A iniciativa pri-
vnda, ou ao Estado?

Mergulhado na sua vi-
da. no oceano de sua pro-
dutividade. o americano
náo entende o papel cs-
peelal que o Estado é
chamado nccessàrlamen-
te a exercer nos países In-
completamente descnvol-
vidos, como a China, a
índia, o Brasil, para citar
80 os maiores. Defende a
"íree enterprise" como
ela funcionou e prosperou
nos Estados Unidos. Pcn-
sa que, nos demais pai-
ses, a 'free enterprise'
operará naturalmente as
maravilhas que executou
na América.

Dai a oposição que os
grandes órgãos incltts-
trlals e financeiros dos
Estados Unidos a condu-

O JORNAL DA
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COISAS lr\ itJ:A
Alguns ftovcmndorcr do

Nordeste estão assustados
com a possibilidade de que
n estiagem ncnbc de uma
hora para outra. Isso. à
primeira v i * t a. parecerá
um contra.$enso. ou uma
esdrúxula manifestação da
impiedade. Mas, o certo é
que a esse cstuao cnc«a.
mos. Os pobres Estados
nordestinos só conseguem
atrair o inleréss' nacional
para os seus problemas c
dificuldades nns ocasiões
em que a seca atinge o
nive-l dn calamidade. Pur
mais estranhe que pareça
c nessa quadra de trago-
dia que os governadores
do Nordeste se sentem
mais anqiarados de re-
cursos. Por issu se quei-
xa o fazedor-de-ebuva. Sr.
.ianot Pacheco, de que um
Governador nordestino lhe
pediu para ver um de-
cumentftrlo fotográfico só.
bre os bons resultados das-
chuvas artlficois no seu
Estado c achou um jeito
para nunca mais devolver
o referido documentário."Ou chove de verdade poi
estas bandas — teria con-
cluido o seqüestrador —
ou nós preferimos a seca.
Deus nao se lembra da
gente, mas pelo menos a
Nação acorda".
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BRASIL

MltlUIln •'" I Vlriiuf i. •
.;.., n.. Iluiia. m Hr, lUul
Irinaiulr» trtr ao «ru •*«¦
«le». dtiranlr »el» mr*e», um
vlMUflrut" rtuattto, tfue li»
..i.i arranjailH •• rmpre<n
.u >,,. tia ,>!¦¦•¦ * «In Mini»'
¦ t ¦• »ua palriria t m bel»
tia o • i....rir„. ,i.,,|..ir
MIM Mt«e .|>lr l...jr !¦ .

• jii. . n» lanada, ramo t,n>
crnbritu. Poi» r*»e humrm

i... o niriii... aviador <(ur. drpoi» «Ir ramlu»
«ir Ana Pauhrt — rvMiuUtiu <t. Ituinània
-• para uma «ta» rapilai» «ta I «nina «ir
ferro nmir «<• rrali*aria uma lunfrrénrta
de .idrrr» r»munl«l4» — fusiu r«m o »eu
.,.,.. pura a Turquia r de U. '••'• a prute-

¦ j.. ii.» .ui..fni uir. americana», trio pa-
. «i no r.i • ii ••¦• ¦!> i—i- «te ler |irr«li«ln ¦•
-rbaullrur" e «iur o Kr Raul trrnandr»
Itve ronhrdmrnln d* «ua • •.».¦•-. bi«inria.

0 SR. JOÃO BARRETO

Diretor do Departamento rie Produção
animal do Ministério da Agricultura,
propôs ao Ministro Cteolas a criação de
sete comissões para tratar rio seguinte:
Orueelose. Altos». Paraaítose. Peste 8ui-
ua. Raiva. Leite, Carne e Aviculiura. o
Ministro Cleofas uiio «leseia Itomnlngar
a sugestão rio 8r Barreto, alegando que
o Ministério da Agricultura. «ie*rie a sua
fundação, vem estudando esses assuntos
e. que. além do mais, èmg fato viria criar
novos embaraços ã sua gestão O 8r.
Barrem ja criou o caso «l«» Instituto de
óleos, a carimbaçâo rios ovos, a aquisição
(Im ?ebus do Paquistão, ete.
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I 0 GOVERNO DE SANTA CATARINA. I
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I*. 
ilMtlr que »r falou nn mu-
dança na capital e de cons-
ttuçáo de um novo editicio

I -,....-. o Seiudo. vem piei-
I trando o Palácio Mouroe
g ttara instalar nele a Amciu-
I i:.-... !.•«. :¦¦••.¦•> do Eatado

Como*Sfl sabe. |0 Monroe *
parcialmente dcsmontávcl

,•¦¦.;• (O) lllll ,¦¦¦: .11.'»" tio II: •

j Ml na Feira de St. Loui*
i' catarinenses pcnnun¦ em irsn*feri-lo para Fio-
rlAiiopolis.

flií(tU"C5llliW.8W«2M8rtÍflllWIKlll«IIIWWtóOS SILVIOOKK* Uo Miulno

fr rerretra ar »oit»a *•» «*"•* n*
Kabnr* «te rerola* "Sp»na".

WkiWÊÊÊÊtJtÊBMÊKÊKÊlSItWHÊÊtÊB
 0 Palácio Rio Negro, -~—~i

situado á Avenida Kocltcr, na cidade dePetrôpolIs, que ?
*t>rri> de re%ldincla de rerào aos Presidentes da ne- %
%itâJ"!,?5£poente mm* grgffíg Sggfo ST'
f?iiifio. esfd orerbudo no Registro de Imotente Hil* » d ngelrnslnl... ...-.  At. ll.Wr/lll/lt.y ^»l timiti* nu flutuo¦¦ri'*M" ¦.¦ '¦ *¦—¦¦!¦ ¦¦¦¦¦ »' —- lUII' .!'¦

í da 
"República." 

Ô Banco da República c o "»^essor ,
X do Banco do Brasil, que. em outras épocas, passou j
\ pelos dissabores da falência

AGfNOA
ASTR0S0CIAL

O Deputado
TenoiHi Cavai-
rantl acaba «le
UcMCiidar o se-
erèdo da su a
cultura de boi-
so. com a qual
r mbasbaca

• eleitoral!» de
«*,i\i. ¦ e otere-
O) |l r II (I r. u »
"•*||0»s" «tr> tt-
ilíciilo na Cá-
mata. A enci-

clo)in'tlíft do ly i».i.<!¦¦¦ Tenô-
rio é titnr " Agenda A»tro-8o-
ciai", boletim literu-civtcw-a.»-

cotulniAailo num
A Agen-

oi macoes
...•.'-.1 i •¦•'¦• - aba it-

A Jome de
Poder Nâo
Distingue

Entre Deus
e o Diabo

O documento euju clube
aparece artma t«m*eei«ie
... limites âi fat«» eseanda-
!•««• >|'i«- lirtllHilM r*»i*
tra*er a tona t«'Mta uma trí*-
tr» mentalidade de nossa
ej-Hrt Trata<*e «le um che-
qnif aMlnadi* im«I«» S» Ar-
mando Ciuifreiiitd, contra «•
Banco Bta»ílein. de Des-
ctKiilnt. |kiim pagamento «ta
i?í itH'!iÁ. * i.. de c|iH|iie«iia
tfl! fitiíritiif a nm jmia.l
«te Sa» Puni», tiel» publici
dnde nele diviileada acerca
tbi ranflirialtita do Sr. Au>
d«e Nunes a Prefeitura
M.h-.|«MmI NS» iwt.Ilt.nii.»»
o mune do ;otital e tivemos
o cuidado év apasã-l» no
elirb* do cbe<|ite fotocópia-
do, mau eslninos pronins a
assumir a lesponsabilidade.
d» que aqsii «e denuncia,
se algum lenot aiwím o exl-
et; O Sr, Armando Gol*
freuud e «aiiiclaiitcnte b»-

ttmfí «I» Sp Atlemar «t*
itairni» e *-«»i»t ele agiu na
iittiiin c«impan!ia uotflHa
iMulfta Ja o Si. Atídte
Nmüh .ítj" lembrados o*
teitoins de mh^ ** !*«'« do
t^ndiiíato etmiunista a Pie*
feitura de Sãw I»auio l»«-
liJi»oii«*e, ante* tias elel*
çfof, qoe o riiefe do Pí»P
ijuba enirado em arou!»
min os comunistas, fiium*
etando-lhes tti*rdameitt«< »
frustro eaiMlxJatOi eotno ma>
nobra diser»iun«ta «io# vo-
im populares, «iue a«»im
«.*.. iriam em ma*#a tini»
• ft». >• |M>i* lotam'* ttaia
•• Sr Jânio Quadros. Pois
bem; ai esta tnt»m a prova
Insotffmávei tio ansilio fi-
niinceim «*»i la«g<« iwala
.!»«• o Sr, A«lemar «l«» Bar-
m* |,,r.|,.u „.«« «,.u ii«ii»ta*
l«agaiMliMllir* a» iimia» de
publicidade na imptfii»jt
Itaulista, O !»«(«» li-'»' .» nu»-
ira. líí-iií liisui ve*. a caH,'«
de certos inibieiosos qu«».
cegadM ih*I<« ambição, «le
tod» f-*ii capaxea, ittiiinri»'
se a lleos e ao demtiiii».
pniü .ii..i'iv.».' a rcaliiaçâ»
de u»« objctivtis imliticos.K i...!.. <i., alcanca-los?
Para a pura satisfação cd«t-
nisticit «te rpetilej pessoaistiwn sempre apresentávels
á lur d» •ila , Como esta-
nms l»ogc ii:><|i.ii.. n (pie ««».•¦..».. espirito i- .i.i.i.,-

ESTADOS UNIDOS

PRIMO CARNERA

,*+**»»**»»•*•*******

DO 1.° DE MAIOPERSPECTIVAS
O Primeiro de Mino dever* marcar n nova fnw. ifto rs-

ueradft. no Oovírno de Vargas. Alem de um disct.r&o-bom-
Ua sobre o "congelam-nto de lucros" e stiultcul^çfto r^nu
o Cbefe da Nação anunciar* sua volta as fontes poptilates
íue he dernm n vitòri- ,tç 3 de Outubro. Mf!MM

¦ do Ministério nfto stdá lícstc dia. talver *f,i«. MiioOT°e 
i»de antecipar é o swilntc : desta «t o Sr. Osvaldo

Araniii» n&o escapa... Tudo indica, também, qtie o Sr. Ge-
ítíllo Vargas íalarA. nfto no estádio do Vasco, mns cm Volta .
Redonda.

^BffliWiiidHWB»^
"SETE FLECHAS"

sobretudo cm

des figura**, da ixilitiat. dn hls-
tòrla. dn nteraturn. ele. e mm
cmcs dad*'*, Tcnórto assegura
que pode 'mprovisar discursos
quilométricos "Se alguém me
pede para fnlnr sobte a ftloso-
fia grega «m íôbrc a leon» «le
Einstein. '»iio me aiierto — ex-
pllcn <• pistoleiro de Caxias.
Abro o Itvrinbo. dou uma olha-
dn e estou pronto pnrn^domt-
nnr o auditório".

O gigante"rrri ttiiii.iiio que
n ...itii.i.i

j,i l»i Mu»|>eao
uni-'

O CABOCLO
Antes

que depen-
dn de con-
dlçóes c fa-
tòrcs p o -
üticos tllvcr-
sos, n can ,
didaturu de
Ademar de
Barros à
Presidência dn Republica,
em 1055, estará condlcio-
nada à orientação do ca-
bòclo "Sete Flechas", divin-
dade espirita, com poderes
proféticos, que baixa no
Sr. Erllndo Saizano. Vice-
Governador de São Paulo
e "médium" particular do
chefe populista. Em 1050
Ademar desistiu de cindi-
datar-se justamente por-
que o "Sete Flechas", atra-
vés do s c u porta - voz
terreno, desaconselhou a
aventura. Não há decisão

m:

• Leitor Amigo :

FINALMENTE, 

"l'LAN" saiu ã rua, domingo passado,
distribuindo, em todo o território nacional, n sua ti-
ragem Inicial tlc cento c sessenta mil exemplares.

Como era de esperar, os leitores de FLAN acorreram, pres-
surosos, a tomar contato com o Jornal da semana, a pu-
bllcaçito dominical que doravante informará ao público a
verdade sõhrc todas as notfi Ias, com um conteúdo capaz
de Interessar
ci ianças,

a to'i tipo < e leitor, homens, mulheres e

'^^/r ^211
>~s^ljíí •

H- ... ¦—¦¦¦¦¦-¦¦-— ¦ 

Os leitores facilmente per-
ceberão que éste segundo
número de FLAN já se es-
força por ser ainda melhor
que o primeiro, que teve tão

/ 3-SX ^7*71 generosa e ampla recepção.
? I Sm ¦Jw*\\JJi-Jl Os nossos propósitos süu?—

iqjeiiHs esies: melhorar sem-
pro, a fim de oferecer no
grande público brasileiro um
jornal completo, tanto sob o
ponto de vista da reporta-
gem como da Informação
criteriosa e fiel, tanto sob o
ponto de vista da apresen-

lai;âo grafica, agradável afcs olhos, como do conteúdo, que
terá sempre um volume cie matéria até mesmo superior no
que o leite pode consumir num domingo, por mais calmo
e livre que seja o seu domingo...

Infelizmente, já no primeiro número tivemos que re-
Klstrar certos abusos na distribuição, por que são respon-
sáveis apenas alguns ineserupulosos ávidos de lucro a qual-
quer preço. Assim c que muitos leitores adquiriram FLAN
por preço acima do fixado. Por isso, convém repetir aqui
que FLAN se vende a três cruzeiros c constitui-se de três
cadernos, com trinta e duas páginas ao todo, Não se deixe,
pois, Leitor Amigo, iludir-se.

Esperado com gronile an-
nlcdadc, porque encarnando
algo de novo e sensacional
na Imprensa brasileira FLAN
rsgotou-se por inteiro, do-
mingn passado. Assumimos,

porem, um compromisso com os leitores, no sentido de dlla-

tar a nossa tiragem até conseguir manter FLAN nas ban-
ras por toda a semana, Assim, aparecendo no do-
mingn. ficará á disposição dos retardatãrios que o quei-
ram adquirir até no sábado seguinte. Tudo faremos para
que as edições não se esgotem no próprio dia em que saírem.

Os leitores deverão ter notado que FLAN não trn'/. por
enquanto, nenhum anúncio. Assim o quisemos de propósito.
Editado por uma empresa que tem como elemento funda-

mental para a publicidade ti circulação, FLAN sairá dois
meses sem inserir anúncios em suas colunas. Dentro de ses-
senta dias. porém, teremos fixado n nossa tiragem e então
abriremos espaço para a publicidade, que virá naturalmente,

procurando a grande penetração que, sem dúvida, teremos
alcançado.

Devemos também uma palavra aos nossos assinantes,
hoje iá "miiiiurio .li""—"'- setttfrBfts t.t1" bc ríti<> baotusío
írsíücnrde FLAN. providenciamos no sentido cie encontrar
o processo de fazer chegar ás residências dos assinantes o
exemplar semanal de FLAN, a partir do segundo número,
algumas horas nntes de o mesmo ser exposto nas bancas —
ou seja, aos sábados á tarde. O processo foi encontrado e
a questão já está resolvida.

Outro assunto: o referente aos Concursos, Inúmeras
são as cartas em nosso poder acompanhadas das soluções,
certas ou defeituosas, dos problemas que apresentamos no
nosso primeiro número. A estas horas o nosso Departamcn-
to de Promoção e Concursos já terá selecionado toda a
matéria c escolhido os vencedores — o que significa dizer
que no nosso terceiro ou quarto número já estaremos em
condições de revelar o nome dos que conquistaram os nossos
prêmios.

No mais, passe, Leitor Amigo, às trinta e duas páginas
que o esperam, palpitantes de assuntos e sugestões. E tenha
a certeza de que jamais esqueceremos a nossa decisão de
melhorar sempre c cada vez mais, para servi-lo melhor,
Leitor.

In. nu ;..:.:¦¦.
matéria política, que o cx-
Governador possa tomar
sem ouvir o conselho ou a
palavra de ordem do seu
espirito-lider. Também nas
ocasiões Infelizes, de perl-
«o, de revés ou de moles-
tia, o caboclo "Sete Kle-
chás" é chamado do Além
para dar um jeito na vida
de Ademar. E com isso Er-
lindo Saizano vai ficando
cada vez mais firme no ter-
reno ademarista. com se-
rias probabilidades de ser
o candidato oficial ao Oo-
vêrno de São Paulo, nas
próximas eleições. E' o que
Ademar já tem adiantado
a vários amigos.

NEREU EM XEQUE
Em .V ii ii-

(ti Caiar i-
va as espe-
ctilnçõcs po-
(fticas se es-
tão p r o c c-
deiido a lia-
se do sr. A/c-
r e ti Ramos,
uiesiao c o »i
Ncren "por

b a i .c o " na
presente situação estadual, t'
o primeiro ponto de partida
para todos os cálculos c a
candidatura do presidente da
Câmara ã sucessão de Var-
l/cs. Duas situações são jire-
Distas.' Ncren. candidato e
/ora rio parco. Pessedistas,
udeiitstas, trabalhistas orga-
nizauí o seu esquema partiu-
do desses dados. O deputado
Saulo Pomos, por exemplo,
que c primo c adversário rie
Nereti, está com a sua can-
riifliitiira a senador a depen-
der dessa tomada de posição
r/itc poderá, Inclusive, resui-
lar na pacl/lcação ocrat ria
imliticn cafa ri acuse.

- I—

i..i . i.i ..ii.. .... '...:• ,.. \.\i.\ ,„rr.f.
i.nlii; a •• .i :..•...,h.-........ norte-americanai
Atualmente. «• ex-cnmpeao ganha a vidafT,.on.indo "catch" e fazendo pequeno* pn-,«••* em comédias raiaria* pejn Warner
Brothers.

KISKXIIOWER pediu li Corte .S".i|>r.'m,í
recurso* (epoi* i«ir« suprimir «i «.,,•.,.„._,„,
arclal no* "¦•¦.:¦ ¦ .:-.¦.•< americanos.

A PAZ INQUIETA os lia-
tu-¦!¦¦¦ de negócios norte-nme-
ricanos. Afirmam >¦:•¦¦ que a
cessação brusca das bostill-
iludes na Coréia pode levar o
Pais a uma crise econômica
impossível de ser detida.

*
KAISKIt-l ItA/.LU passo»

para o quarlo lugar na lista
il.>. (.l.ri. .im.-- tlr ...iiniii..
reis, Sua nova aiiiiisiçán: as
usinas Wlllvs Ovcrianil. fabrl-
cantes do "jrrp". Os outros

m

trrs grandes fabrlcanlr.» tlr
.iiiiniiiiiiris. no» Kstado» L'ni-
«Io», sàot !.• - (ieneral Mo-
tors; 3.» - Ford; 3.* - Chrya-
ler.

•
Aumenta o número de mu-

lbercs que trabalham i«tro o
Departamento tlc Estado, que
já conta nos seus quadros com
3.000 funcionárias, distribui-
das pelas 

'¦•'•! rmluilxadas,
legaçócs e consulados norte-
americanos no mundo inteiro.

FRANCA

mm I
taBr' •'- sfititm

Mkim

IDÉIA E MASSA f
Consta que o Sr. Lou-

rival Fcntes c o elemen-
lo do governo mais inte-
ressado numa aproxima-
ção com o Partido Sócia-
lista, tendo cm vista a pró-
xlma reforma ministerial.
O Chefe da Casa Civil da
Presidência, defendo a te.
se de uma conjugação de
forças trabalhistas c so-
cia listas, de maneira que
estes contribuam com o
conteúdo Ideológco que
falta ao Partido Traba-
Ihlsta Brasileiro. Seria o
meio de dar a verdadei-
ra consciência trabalhista
no partido dos trabalha-
dores c se harmonizariam,
assim, o fator qualidade e
n fator quantidade, idéia c
massa.

UMA ESTATÍSTICA Dt-
VULGADA pelo Ministério cio
Ar de Paris revela que os pas-
sageiros dos aviões correm
bojo muito menos risco do
que corriam nos anos antes
da guerra. Eis os números:
de 11132 a 1036 — 15 aciden-
tes por 150 milhões de pas-
sageiros: de 1940 a 1952 —
1.7 acidentes para o mesmo
número de passageiros.

PROGNOSTICA-SE que nas

próximas eleições francesas o

P.lt.F. (de Gaullc) só conse-

Kiiirá 18 cadeiras na Assem-

bléla Nacional. Em 1!M7 u

número de Deputados tlcgaul-
lists era tle 52

CHINA

NOVA POLÍTICA DE

BOA VIZINHANÇA

Articula-se presentemente
entre os delegados sul-anicri-
canos á CEPAL um inovimen-
to no sentido do levar os Es-
tados Unidos a unia nova de-
finição no que diz respeito à
Política de Boa Vizinhança.
Possivelmente a CEPAL sugo-
rirá ao governo norte-ameri-
cano essa definição, pulo mo-
nos no plano econômico, Mas
se os americanos acoltam-na
ou não, é nutra história.

O P R 1 M E I R O PLANO
QÜINQÜENAL chinês, re-
centemente inaugurado, visa
principalmente á Industrlall-
znçâo de toda a Mandchúria o
du China do Norte. Realiza-
da essa tarefa, que é formldá-
vel, a China poderá libertai-
se economicamente da Rússia,
que, fornece 90'. fios proclti-
tos manufaturados consumidos
pelos chineses.

RÚSSIA
O s ii b i o Voiitif/riidnr,

membro dn Academia de
Ciências dn URSS. esta-
bcleco n idade dn Terra:
.") bilhões de anos.

Segundo o "Daily Ti-
legraph". <i marinha su-
ricticu c a segunda do
mundo. Os Estados Uni-
dos mantém a liderança
marítima, c « fuultttcrra
passou ;)iir« o segundo lu-
gar. Efetivo du marinha
soulética: 20 crttradores,
100 destroiers c mais de
3.Í0 submarinos.

PELA P/fl.AIEIKA VEZ
cm 17 anos foi publicado o
anuário telefônico de Mos-
cou, A edição, contudo, náo
passou de 25 mil exempla-
res. Cada exemplar é ven-
dido á razão de 170 rublos,
ou seja, perto de 1500 cru-
/ciro.s em nossa moeda. In-
leressante é saber que Mos-
cou, que tem sete milhões
de habltaiii.es, dispõe ape-
nas de 70 mil telefones. Te-
lefones curiosos do Anua-
rio moscovita: o de duas
casas de modas e o de uma
agência de venda de ou-
lomóveis... Não há en.de-
recos de bancos.

Propriedade dn Editora
FLAN S. A.

Av, Presidente Vargas. 1.988
Fones: 43-4154 o 43-4923

iitrtic interna)

EXPEDIENTE

REFORMA NO BANCO DO BRASIL
Esfdo cada vcí mais acelerados os preparativos para a re/or-

ma geral do Ranço do Brasil. O recente inquérito ali realizado

pelo'Procurador Miguel Teixeira sr outros méritos nâo leve,
veio pelo menos provar que a estrutura do nosso principal esta-
heiccimcnlo bancário è obsoleta e atrasada pelo menos meio
século em relação ao desenvolvimento econômico do país. Uma.
das primeiras conseqüências da reforma acima referida será a

criação do Pouco Nacional Hipotecário, ao qual serão atribuídas
algumas das funções que o Banco do Brasil ainda exerce e. que
nâo se coadunam com a sua missão atual.

~"""'~~ ESCÂNDALO A VISTA
Um "caso" de caráter econômico que vai dar (muito em

brevei muito o que falar : o capitulo cias encomendas que,
por sugestão da Comissão Mixtu Brasil-Eslados Unidos,
teriam sido feitas á "Westinghouse" para a construção cie.
usinas elétricas no Brasil. Personagens principais ria nisto-
ria : um Senador rie tradicional Partido e um economista
presentemente exercendo alta função num dos novos orga-
tlismos criados pelo Governo.

No»

£.!.:•- ,'.',.,),.,».mim¦;.—SAMutL WAINER
Dlretor-fledalpr-Çlie/e: JOEL silveira

r>in'/or-/lr!í.siico: N ASSAR A
Gerente NORIVAL LIMA

Redação em Sãu Paulo:
MATOS PACHECO — Secretário

Correspondente na Europa JUSTINO MARTINS
Estados Unido»; Lucila Noronha e Paulo Frischaneur

Na Argentina: Andrés Gucvnra

SERVIÇOS EXCLUSIVOS PARA O BRAalL.
•France-Dimanche", Paris, a "L'Europeo", Milão

ASSINATURAS

Kln ri Sã» Paulo — ami:il Cr? IJ0.no
Semestral s"-ml
Outros HstHiios — .inii.it 1110,00
Semestral UM»
Número avulso (Itlo e Sá.. Paulo) ... •'.""
Número avulso (interior do país) ... 4,00

FLAN rrlrrsiln no mesmo dia, domingo, em todo o pai*,
originais enviados para publicação nío serfto devolvidos.
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ESTES MOUROS
SERÃO QUEIMADOS

Crlptoicomurtittot *

9 Comuna uJcn.dui

Comunopettedittos
Udenuespirito» lomunoloi

Comuno tiobclhulo*

Soctal-Trotikitto*
Cntloot Stol.niitoi

Anorco Udeno Mulrnsomlo'

f j\ "Cruzada" Subversiva; '\*

ACABAR COM 0 ESTADO
PARA SALVAR A PÁTRIA do JOEL SILVEIRA

".-IMP.M1- «fp»»»»»»^**»»*»**»*»»»*»»***""***1  ¦' n ii .. ii .¦nAs Leis Bastam. Nao é Preciso Mais".
afirmam os juristas

Efetivo da "Cruzada": 1 Milhão de Fantasmas

Al 

.s.l o.» 1JMH, unrlonada no dia S de janeiro úlllmo.
' drfior IN . ll.lir» iniilra O t -Uil.i r a «lldrlo Potlli-
ra • Üoelal, r dá outra» protidénria*". I uma Irt

mlnurlou r rtara — 4ft artlcm r 37 parágrafos. Também
a Constituição dr 1916. no parágrafo 3.* do .*>«« I.* tCa-
pílula lli, prereittia qur Mnáo será tolerada propaganda
dr gurrra. ir prtxrstos tiolenlo* t>»v »ubvrrtrr a ordrm
poluir* t social, ou de pwoocello* -«• raça ou dr rla*»r".
V. no parAgrafo 13.* d» mruno arligo. dtt mal» que "r
»rdada a organiiaçAo. rrgtstro au o funrlonamrnla dr
<j«ial<tur( partida politlro ou awocUc-o. rujo pragruna ou
ação ronlrarlr o mime drmocrAliro, ba»rado na pturali-
dadr do» partidos r na garantia do» direito» fundamrntai»
do homem."

O* «s artigos r 37 parágrafo» da In MOl a o» doi»
paráfrafaa da Constituição frrham num rirralo dr fogo
a açáo rstrrmUU no Rrasll, e dáa ao Estado aa arma» nr
retsáriaa para qur élr rnfrrnte r vrnça o »ro« Inlmbjo-.
"Náo é prrrhto nul»'. ditem os rongrr»»Uta». autores 4a
Conslltiüçáo r da UI do dia 5 dr janeiro. "Náo r prrcUo
mai»**. afirmam também o» Juur» da Justiça ordinária.
4o« qual» rabr Julgar r punir «n criminosos politlro». Dl-
irm bto, r ráo dormir tranqüilos, rrrto» dr qur o K»lado
r«tá protrgldo a drfrndldo.

•
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JVAO BASTAM.
MJJHA CRUZADA:",

retruca o almiranto PENNA BOTTO
Mas o Vlce-Almlrantc Carlos Penna Botto não

dorme. Ou, se consegue cochilar, i para ser castigado
pelos mais pavorosos pesadelos — como aquele em que
a Pátria, miseravelmente traída por 90r« dos brasl-
loiros, lhe aparece exangue e esmagada sob as patas
de um Imenso urso branco, em cuja cabeça queima
uma flamcjante estréia vermelha.

Quando c Vice-Almlrante Penna Botto escuta dl-
zer que possuímos uma Legislação antl-extremlsta
ampla e forte, não se contem — dá um pulo da ca-
deira, acende os olhos e grita:

— Coisa nenhuma! As leis que ai estão são armas
por demais frágeis para inimigo tão Insldloso. E' pre-
ciso matar na raiz o câncer maligno. E' preciso ferro
e fogo. E' preciso uma Cruzada!

Mas, assim relampejante e trêmulo, a figura miu-
da do Almirante tem mais de Savonarola do que de
Ricardo, Coração de Leão. Vivesse em Florença no
tempo do possesso monge dominicano o Almirante
fatalmente formaria na legião dos "arrabiati" —
pois a Raiva lhe é uma espécie de segunda natureza.
E' a Raiva que lhe aperta os lábios finos e lhe enche
os olhos de uma íosforecèncla de tigre acuado. Nervos
tensos e ódio fermentado, a Impressão que o Almlran-
te dá, aos que dele se aproximam, é a cie que está na
Iminência de Ir pelos ares, a não ser que o permitam
salvar a Pátria nos próximos meses.

ACrutoéo 
Brasileira Anti'Comu-

niito já completou "• onot
de cústència público moi $»u$
comeúmentos têm tido medioctes.
funciono de empréstimo, no •.>•.<• da
federação dos Circulot Operários,
por Merenda o*o podrt» Leopoldo
Bientono um dos seus opòstofos;
moi se reúne mesmo < no aporto-
mento do Promotor Orlando Ribeiro
de Com io (Rua ftono 'u ele Canrolho,
54. opto. 8011 em tertí-Has semanais
onde o lirismo ignescenfe é, ver por
outro, temperodo pot gentis números

de deehmaeâo t ototeiia literário.
ÍA <;¦•"'i.".} do Promotor Ribeiro de
CoíUo è poetisa ti,- ..-¦ or copioio,
e outoro, íncfusiVe, de uma Ode de-
ditado oo Sr. Plínio Soigodo, ainda
inèditol O Vice-Almt.onte Penna
Botlo olirma que o Ctuiodo \è con-
seguiu reerutar paro os suos lileirat
perto de f milhão de braíleiroi. Moí
¦/(••.¦•«• milhão se conhece o nome de
poucos; r tombem daconhecido a
liilo completa dos 40 cidadóoi que,
conforme reve/oçóo do Aímironfe,

formom o f sfodo «Mo/o/ do teu movi*
mento O Almironte e mtroniigenie
na guardo de foís •••- ;¦< '¦ •¦ • <¦• na
página teguinte, o entrevisto ossino<
do por Gclbo MenegaiOi,

O que se ••¦''••• è ¦¦!•¦• entre os que
se apreisarom em íosetever-se no
Cr usado, contom-te vários conheci-
dos "pioliteurs" do anticomunismo,
correiriiloí %em idèio rem doutrino,
profissionais do brilhareco ou simples
e des/o»odoj, comeosoit de «erbos
laceis.

Na Sessão da "Cruzada": Discurso Inflamado,
Cerveja Gelada e Sanduiche de Paté
SR 

O LEITOR náo tem o
que fazer, venha comuto
nu apartamento do Pro-

motor Orlando Ribeiro da
Casno. assistiria uma sessão

(*Í.I t,!!!!!"*' I.I. I-a en •¦>
hora atrasados, t a pequena
sala já estava repleta. A nol-
irotwi laraa abraça o corpo
frantino do Almirante, que
saboreia um perfumado café
pequeno. O homem que lha
susrurra alguma coisa oo ou-
vido é o Promotor Ribeiro do
Caütro: tÍRura escorrelto. ca-
belos brancos e sorriso sutt-
ciente, ehelo de gestos e a
quem o IpiiRO treino trlbuni.
cio (*le v' promotor publico
há perto do 30 anos) deu um
Jeito de canastrão. O cava*
lhclro que se derrama em
gontllezas e sorrisos para com
a proKenitoro do Promotor
Orlando Ribeiro. 6 o "jorna-

li«ta" Paulo Tacla. Conheci-
mo-lo de outros cometimen.
tos mais oo menos simila-
res. c nos lembramos dele.
principalmente, como um dos
pilares, de um famigerado
Instituto de Cultura Politi-
ca, ou coisa que o valha, que
há de?, anos atrás pretendia
salvar o Brasil através da

alopatia de Httler e Mussp-
lini O Capitão Kurico Pe-
niche. da Marinha, é oque.
le que está ali no canto e
q.,p acaba de rejeitar o ver-
mute que lhe oferecem: e ho-
mem de grandes ardores cí-
vicos c de Ímpetos guerrei-
rjs. Integralista da velha
guarda, o Sr. Plinin Salgado
tinha nele um dos mais ati-
vos e inflamados milicianos
da Esquadra. E foi a èle a
quem o Sr. Felinto Muller,
em 1937, incumbiu de ir a
Alemanha vêr de perto e
aprender os métodos policiais
da Gestapo nazista. Está pre.
sen»c também o enfático (em-
fático (embora um tanto me-
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Três Generais da "Cruzada": Para Eles Tudo é Mouro
Orlando Ribeiro de Castro - Raimundo Padilha-Padre Leopoldo Brentano, S. J. -

Fundou o primeiro Círculo Operário em Pelo-
tas (1932) e hoje dirige e coordena uma imensa
ride de associações similares espalhadas por todo
o País. Defende a tese de que o padre não deve
ficar na igreja á espera rios catecúmenos, mas
sair à rua à procura deles. íi partidário de uma
"concepção integral do mundo' c acha que o co-
munismo pagão e ateu deve ser demolido com
cargas de "dinamite marca Vaticano". Homem de

grande energia c determinação, costuma subir e
descer os morros cariocas, sabe na ponta da lín-

gua o nome de todos os líderes sindicais c dos di-
retores das Escolas de Samba. Por delcrência sua,

eL-na_stcle_c]a_Fcderação dos Círculos Operários,
na Rua México.TS', õ.°, «qüírit-^-Jrinradít-llrasilei-
ra Anticomunista" costuma reunir-se nas suas ses-
sões magnas. Foi êle quem abençoou, na Em-

baixada da China
N a c i o niilista, a
bandeira (cru z
azul sobre fundo
branco) que a
"Cruzada" enviou
ao Ccneralíssimo
Cliiang Kai Shek,
pedindo-lhe que a
fizesse drapejar em
qualquer pedaço
de chão da China
a ser libertada pe-
los soldados de
Formosa.

Promotor Público, Vice-"fuchrcr" do Integralismo, Deputado Fe-
acusador oficial de deral pela U.D.N, levou aos integralistas a palavra
Prestes, vem en- de ordem para que se filiem ou prestigiem a

"Cruzada" do Almirante Penna Botto. Foi com
èle, principalmente, que a UDN se entendeu

quando negociou o apoio integralista à segunda
candidatura do Brigadeiro. Mas, após as eleições,

quando os udenistas se queixaram de que os in-
tegralistas haviam espantado muitos eleitores de

Eduardo Comes, Padilha irritou-se e ameaçou rc-
velar os nomes de niaiorais da DUN que, cm

19.3S, se comprometeram com o cômico e Irtis-
trado "putsh" verde. Dizem de Padilha que é po-

t ma nota da ''tico sagaz c homem de coragem pessoal, file c
-,JCnizndaVecemtcmenle-dislribuida^Imprens^
informava que o Promotor "luta há 27 anos con- a falar-se num serio cisma verificado entre os

compri dando o
processo contra os
comunistas n ti m
nunca acabar de
adendos, provas,
denúncias, revela-
ções e tudo o
mais. Hoje o pro-
cesso é uma mon-
tanha de pastas,toda s hojudas.
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tra o imperialismo soviético". O Or. Orlando
Ribeiro de Castro é o Secrctário-Oeral da "Cru-

zada", o seu verbo e a sua flama. Mas presente-
mente tem tido alguns atritos com o Almi-
rante Pennii Botto, por divergências de mé-
todos de ação. O Promotor é contra a opo-
sição sistemática ao Governo enquanto que o AI-
mirante é partidário não só do ataque diário c
frontal às autoridades constituídas, mas também
da conspiração e do golpe armado. (Andou re-
centemente tentando aliciar generais para derrtt*
bar o governo). Ribeiro de Castro é ainda autor
do livro "E as ordens vieram de Moscou" que,
segundo uma outra "nota" da "Cruzada", "acnlia

de ser traduzido para o chinês, por ordem de
Chlang Kai Shek".

remanescente da
aventura fascista
no Brasil..

Tem-se como
certo que, se Pa-
dilha romper de-
finilivamctilc com
Plínio, levará con-
sigo o que resta
do Partido, dei-
xando o " G h e f e
Nacional" sozinho
com a sua litera-
turu sem função e
o seu civismo di-
dátíco e histérico.

li fluo. Dr. Dourado Lopes,
arrebatado patriota cujas am.
bicões de servir à Pátria tem
sido, lamentavelmente, bar-
radas pela incompreensão dos
eleitores: nas últimas alei-
ções, como candidato do POT,
o doutor conseguiu somente
alguns quebrados, embora
costumasse afirmar, em en-
trevtstas aos jornais e no ca-

lar do sua plataforma, ser"ó líder verdadeiro de milha-
res de favelados. Está pre-
sente também 0 Brigadeiro
Loyola integralista histórico-
e homem de fala curta. D.
Ernestina Franca, Tesoureira.
da Cruzada, é aquela senho-
ra que moráisca o biscoito
Aimoré, e ehtretem unia con-
versa miúda com o seu vi-
zinho. Trata-se de uma da.
ma que, a acreditar nos que
lhe fazem o elogio, tem se
extremado no assistência so-
ciai n população sofredora
o carente do Rio, Deve ser
exato: Dona Ernestina pos-
Stli mesmo essa aparência in-
quieta e maneirosa de quem
traz devidamente angatilha-
da, uma caridade pronta pa.
ra todos os disparos.

C O H V li T i ic
VALENTIA

O Comandante Brochado.
do Corpo de Fuzileiros Na.
vais, é, na "Cruzada", o do-
no do bombo e da cometa:
os companheiros já sabem
que contarão cem a sua afi-
nadissima banda de músico
sempre que uma solenidade
cívica pedi) "dobrados" mar-

ciais ou n execução do Hino
da Cruzada, composto, numa
hora de altaneíra inspiração,
pelo Maestro Mnrfeti, da Ra-
dio Tupi. O Comandante in-
forma agora aos presentes
que mandou orquestrar e gro.
var o referido hino — para
o que. despendeu do sou ból-
so a importância de quinhen-
tos cruzeiros. E quando os
"cruzados" cem a tesoureira
D. Ernestina á frente, mos-
tram intenção (teórica) de
dcolver ao Comandante o
o seu rico dinheirinho, ále se
nega a recebei num gesto des-
prentlido e forte, como se es-
tivesse a dizer: "Mais daria,
se não fora para tão grande
causa, tão curtas as minhas
posses.

A sessão vai no meio quan-
do chegam mais filiados: o
homem de olhar espantado é
0 Sr. Luís Mlgllora, Presidente
do Sindicato dos Banqueiros
do Distrito Federal, cx-inte-
gralista c que, em dado mo-
monto, toma a palavra e In-
forma que a partir de abril.
melhorará a sua ajuda finan-
culta n Cruzada; e aquele ou-
tro senhor, que entra do cha-
péu na mão e na ponta dos
pés, é o Dr, Luís Valente, que
SÕ diz Conselheiro uo Miolo-
tro Segadas Viana e. por con-
seguinte, pessoa de grande
prestigio junto aos lideres sin-
dicais do pais. Diz-se mnis de-
In que já impugnou diretorias
de sindicatos nfio simpáticas
aos objetivos e nos processos
dn "Cruzada".

Há tr?." sacerdotes na sala:
o mais idoso é o padre Leo-

| Uni
I c 0

triunvlraio dà alma
ido « "Crii^nda": o At-

mirante Peimo Botto é o
presidente, o promotor Or-
laudo Ribeiro de Castro é
o Secrciário Cerol, c D.'
Ernestina Franca é a Te-
soureira. O jUioranlc joi
apunha <¦ na Embaixada
dn China jVneinimüslo,
no dia cm que a "Cruza-
da" entregou ao embaf-
xndor (que também npn-
Tece) a bandeira ofereci-
da a Chinntj Kai Shek.

poldo Brentano, criador dos
Círculos Operários, jesuíta de
muita diligência e do sermão
fácil. Seus acólitos são os pa-
dres Panerácio Dutra e Ur-
bano Klaus: o primeiro está
de reserva, refazendo-se cm
Campos do Jordão, mas o se-
gundo vale por um batalhão:
é impetuoso, expressa-se num
linguajar temporal, o se diz.
com razão, o braço direito do
Padre Brentano. O homem ai-
to e magro, fechado num
"Uan-chan" terno branco, è
o Sr. Joaquim Coelho, de Ni-
terói. Vanglorla-se de já ter
dissolvido, lá do outro lado ria

Ifu:—/¦r.lrm-uaia, alguns uuuv
nístas, o quando Stalin mor-
reu foi êle quem montou na
Praça 15 aquelas faixas com
os dizeres: "Brasil ou Rússia",
"Deus ou Stalin". No trans-
correr da sessão, êle revelará
que está ameaçado de morte
pelos comunista. "Mas isto não
tem importância. Resolvo a
parada sozinho",

.NINGUÉM ESCAPA: É TUDO MOURO.
"Será uma sessão relâmpago'', explica o promotor Orlando Ribeiro de Castro — e.

assim foi' os discursos rãpidos cornscam como raios sobre n cabeça do governo [ mies-
tudo de comunistas"), queimam impiedosos nn pele rio comunismo e de todos os seua.de-
riuados, que para os homens da Cruzada são múltiplo» e incontáueis: cripto-comumsas,
comuno-iidenlates, comuno-pessedistas, udeno-pessado-comnnmas, co m n u o-trnbní/nsta.*,
social-trotrklstns eristffos-staHnísfas, anarco-ttdeno-ma/i.iilcouislas. pnra nao falar no rol
sem conta de "vacilantes", "Indecisos", e. na lépido inteiro de "róseos" e 'cor de abóbora
— todos atacados de um irremediável "desvio de esquerda".

A sessão, que começou com o liinn rio maestro Morfcii (tocado vo piano da casa)
iRnnlnou rom cerveja, puaraná e sanduiche de patê.
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Almirante Penna Botto
Uma Ilha Vulcânica

Cercada de Comunismo
Por Todos os Lados

j

BBBuKaiÈlÉiiMÉi^- TB.

^Aja^^^s^^-^;^ '• Jr áf

*r '*^^^ •¦ .BBBB^^^TW^

i (^AEr^TlySSbsQ^J^A
i?-- . W.:?9BMRmaiBBW «*»*» -•¦ ¦»»»»-»*

o Reverter '¦«••..w Irraaear S«»íír«»ili>s (de Pallckiaala) rraaeada* n Si»u»

Chaves, Man «» Presidente dn "Crazada \niifoiiiiniUin" nó «• Clara «h»»»»»-»"

Fax a El agia Dos iBtegralífftaji * Reportagem de «ALUA MBNEGÁLE 
|

LaW«.«»»»»»»».»-'"-»-'»''"»»^-"w*w''w''''''''^^

c OSFESSO que mmhn m&goa (oi ler rwwe»
rimem» de mínhu exoneraria, de. irjieij.
le. em com, de pei-iMi rimada, numa |w#.

ifiina. quantia ouvia a ".Repirltr £iu.*\ Abo ê
a«ím «iie $e trata um Vice'Almirante. Rua falta
de ètim Iradttsiwse numa desconsideraria á Mo-
ttnha. na pc**iw de um de sru* comamlanlet.

Soh a (•- i"»ic f tèfdda de Caxamhú, na
tomada da hniel, onde veranistas lartntetavam e
/..ij.,1.. .li,»', crianças, o Almirante Ptnnn llotin
debruçava-te, fiara atender ao rc/nir/fr, sôfoe a

ftanatem enraivoadr> rfo Itinúl e considerava a*
inúdin*. furpicm* e i#ti$m atue ameaçam a se.
.:<'<io,.,i interna e externa da jwí», a» chame da*
.„• »'i- </e !/•¦ -¦

Ma*, a seu ter, que ê que motivou tua eto»
neracàof

¦ íii sei lat IMiOihte ttefcelitr que o fke-
iam em rasôa dr minha ath idade anticomunista.

Ma* essa esfMraçào c inadmissível, P»i* jâ sem

crime combater entre mn o rmmnimof

COMO SlRt.ll i CRUZADA
11 ardor do no»a rrunadn na rvoa-içàn dr »eu% objeth»*

tl.DmUVi.lhf « *r dr qurm. d* p,,nlr.dr.f«.mand«. r-prdr
Irttntio! aililhrl,.., par» U»rr l»r... ronlr* « intmlío. ,ue
m• rmbíe- »• »* da» MOBS, da* nuvnn BB horí/oulr íio
tale*» * fumaça Ma um rhrfr rm aprumo LogOJ"»» "•«¦'•
reV Inds-ar onde • mini. m- mUIiim â rarnpanha p»r rir rn-
rabecada.

- Lw movlmrnio j» tumultuava na rabeca dr mu U
trntr r»U»\» ordená-lo. larrcla apena». dr um impulw.
dirtcMl» E i»-. drllstrou dr *ubllo. quando partiripamo» dr
d wí BirMVirdonda* na lektbio A ausência dr rr irrlo rom
»„, r.u« ron»rt»a» *e realliaram. num ajuntamento hei>r-
tenro f U» di»paralado. padr »l«nltlrar que o oedo de MBS»
rou r'«plchad.. nobre o mundo, ali w Inlroduilu tambrm I oU
.r alr aparrrru um rriplo-comunluta .mal» romunMa (Io qur
~Àm  i».,ni,i|,. Itui VlinrliU. qur naa fr> nutra rolw »r-
DftO prrlurbar. ron"luodir r pro»««i(. i-dlllll S U4 uua u.i.m-
do* holrhc-lvta*:

i.» 1 do Bra«il

— Mas isso serviu, em lodo
caso, para cristalUar a idéia
de reação, Orfjani«imo-nos e
paiMamoü a operar.

Dominando, lapido, essa
•..¦.<>'••.. onda de côlrn
smimoscovita n
explicou:

IH \<Hth OS QUARENTA
O numero 40 tem uma predestinação na história política

da República, marra os núcleos de concentração das forças
rti direita. Foi a^im no integralisrao à Plinlo Salgado Aro-
ra. como veremos, exprime a rariio aritmética do movimento
do Almirante Penna Botto.

... Ueunt quarenta patriotas, dispostos a cooperar sob
minha direção na luta contra o comunismo. Seus nomes? Ali!
nao. v scRTÍdo. iieln menos por enquanto.

Ixiurado. Insistiu o repórter:
Nem ao menos me pode indicar rm que classes os re-

crutou?
O Almirante condescendeu. vagamente:

Em todas as classes da elite. Intelectuais, militares,
Industriais, comerciantes.

Renitentemente, fizemos íóro mais dr perto:
— Os chefes pelo menos, quais são?

Bem. posso revelar.
Suspendemos o hálito, fitamos os ouvidos, arregalamos

es olhos:
Oi a. a Cruzada Nacional Conlra o Comunismo, tem

rcRtstro civil. O Presidente sou eu: secretário geral é esse
Intrépido defensor ria sociedade, o promotor Orlando Ribeiro
de Castro: é tesoureira Dona Erncstina Ferreira Franca,
que acumula a chefia da ala feminina, pois há. também, comba-
tentes de sáíns nas aguerridas hostes de "cruzados".

Em poucos, pouquíssimos meses. — contou regoladamente
e Almirante — avolumaram-se as adescies. A Cruzada é bem
Um movimento nacional. Nela se alistam cerca de 600 mil
brasileiros, de todos os naipes: direitistas, católicos, religio-
sos. tudo. E muitas, muitas adescies secretas — o que faz
supor que Inúmeros comunistas, náo podendo declarar-se em
público, para náo incorrer nas Jras de Moscou, dfto a volta
pelos fundos e, de chapéu enterrado e gola suspensa no
«eeiput, se inscrevem vclhacainentc sob a bandeira da Cruzada.

SERVIÇO SECRETO
A propósito, deve-se consignar que nem sei as adesões sfto

secretas: existe, ali, em pleno funcionamento, o Serviço Se-
creto. Organismo de ampla estrutura, tem milhares de olhos.
Técnicos de comprovada experiência no emprego sub-rcpticio

• dr instrumentos de sondagem, de olho implacável, como o
Dr. Jací Magalhães, capazes de espremer nos olhos da Polícia
o carnegáo do marxismo escondido na profundidade rins almas
mais cândidas. — estão abnegadamente a serviço da Cruzaria,
orientnndo-llie as atividades secretas, com resultado que o
Almirante Penna Botto não se cansa de exaltar.

— Cada agente opera no setor profissional em que se en-
contra. Esses brasileiros, ignorados ou. pior que isso. tiutl jul-
gados, tachados muitas vezes de interesselros. de profissionais

do anticomunismo, ridicularizados com prefixo de espiona-
gem, como Z-23 ou X-!12, são beneméritos ria Pátria — excla-

ma, pondo-sc hlrto, de pé, o chefe nacional da Cruzada anli-
comunista.

\ AS TOCAS DO
COMUNISMO

E, incencliaiido-se. de entu-
slasmo, abrindo assim um pou-
co ns defesas do sigilo que,
na Cruzada, é a alma do ne-
póeio. passa a relatar a exis-
tència das células comunistas
arroladas pelo seu serviço se-
croto .numa devassa engenho-
ra nelas repartições públicas
e autarquias, De mãos na ca-
l.v—a e a chama do ódio nos
olhos revela a primeira toca
dos comunistas, a maior e a
fiais hem organizaria: é a ré-
dula do Arsenal de Marinha,
com SOO sabotadores. forinan-
rio o maior agrupamento co-
múiilsM rio naís. A "Célula
Luis Carlos Prestes", lembra
rie memória o nome, enquanto
espicha uma olhadela no ca-
demo entreaberto em que lè
o apontamento secreto que o
repórter não pode ver.

— Justamente — acresceu-
t.a com voz embargada — jus-
lamente 600 homens. Mas
há mais, veja só,

E debulha um rosário lon-
ro de células, recitando o no-
me rie cada uma, mais o nú-
mero do agentes catalogados.
Em todos os lugares há es-
piões: Lóide Brasileiro (gen-
te instalaria nos navios mer-
cantes, até! transportando, rie
um lado para outro, material
de propaganda subversiva);

Administração do Porto do
Rio, E. F. Leopoldina, Banco
cio Brasil, E F.C.B., Caixa
Econômica, Prefeitura, Depar-
lamento Nacional de Informa-
cões. IAA. Instituto do Mate,
IBGE, IAPB. e tudo mais...
Para a célula do Ministério ria
Fazenda, chama a atenção.
Seu chefe é muito falado: o
Sr, Lido Hauer. Está citado
no famoso relatório que o Al-
mirante encaminhou ao Con-
selho Nacional de Segurança,
onde arrolou também, como
comunistas, os Senhores Ro-
berto Alves 'o oue deixou n
Catete) e Roque Fvrrer, Dire-~1or do Departamento Nacio-
nal do Trabalho.

O OUE A POLICIA
NAO PODE VER

Não é só isso, porém. Todos
sabemos que o comunismo
age. aqui. por meio de unia
Infinidade de organizações,
sob o disfarce da democracia.
O Almirante pergunta;-- O Sr. ignora? Pois a Po-
heia também não. Mas a Po-
Ifcia tem ordem cio alto de.
fingir que náo vê, de não agir
contra elas!

Então começa a jorrar rio
dedo indicador cio Almirante,
espetado no ar, para o lápis do
repórter; Associação Brasilei-
ra rie Amipos do Povo Espa-
nhol, Associação Brasileira de
Escritores, Associação Brasi-

Iríra dos Juristas Democratas.
Associação Profissional dos
Trabalhadores dos Arsenais
rie Marinha. Associação Mon-
tese rie Ajudo e Solidarieda-
de. Associação dos Servidores
da E.F.C.B.. da Light: Ccn-
tio de Estudos e Defesa do
Petróleo. Confederação dos
Trabalhadores do Brasil. Mo-
vimento Nacional Pela Paz...

Tudo isso. denunciado fa-
cilmente à reportagem, brola
de uma gaveta aberta dos ar-
quivos da Cruzada anti-co-
munista.

I IIROCA NOS
SINDICATOS

Âbre-se mais a gaveta — e
os segredos, reprimidos, es-
pipam. A broca do bolchevis-
mo esta corroendo os sindica-
tos trabalhistas. F.is aqui um
setor onde o serviço da Cru-
zada tem muito que fariscar
c esearafunehar. Metendo o
nariz nas atividades sindicais,
prometendo ajuda a uns, eo-
mo se fossem amigos c dis-
pusessem de prestigio, os se-
cretas pilharam a presença de
eorifeus do comunismo em to-
dos, ou quase todos, esses or-
ganismos, plantados em pos-
tos de diretoria.

Nas greves, nas reivindica-
ceies sucessivas e insaciáveis,
eles c que agem. muitas vc-
zes mancomunados com figu-
ras dominantes da administra-
ção... (Aqui o nome de Ro-
que Ferrei' vem outra vez á
baila).

Enfim, a cada passo, a gen-
te tropeça num perigo.

OS DEZ MAIORES
Como é ria moda investi-

gar ,a propósito de tudo, quais
são os dez maiores (João Con-
dé arrolou os dez mais feios,
esquecendo-se de incluir o
Almirante Penna Bolto) qui-
somos saber os dez maiores
inimigos ria Cruzaria.

— Não, não mencionarei, cs-
cusou-se o chefe nacional. Não
corro conscientemente o risco
rie atrair para o movimento
que encabeço, odlosldado
maior que já o envolve. Por
muito menos, por quase na-
da, já me exoneraram. Como
é que irei relacionar de públi-
co alguns nomes que se cn-
contraiu na alta administra-
ção. no seio rio próprio govér-
no?

Ficam, entretanto, debaixo
de nossa pontaria, para a ação
oportuna. Inclusive juizes co-
munlslas ou simpatizantes,
que também os há.

Aqui, foi assunto entro o
Almirante e o repórter ;i
aloarda qur certos profileurs

Ao lodo do emboixodor do Chino Nacionalista (no dío do
enlreoo do bandeira da "Cruzoda"), o almirontc Penna Botto
escuto, embevecido, o fuzilonic oração cívica do promotor

Orlando Ribeiro de Castro

do comunismo levantaram
contra o Juiz Aguiar Dias.
mm magistrado de cabeça do
ouro e caráter de aço) numa
das fases do processo contra
Luis Carlos Prestes e outros.

O Promotor Orlando Ribei-
ro de Castro. Sub-Comandon-
te da Cruzada não permite
que esse processo tenha fim,
por que todas as semanas
acumula um novo volume
com recortes de jornais, mar-
cas de cigarro, páginas de re-
vistas ilustradas e cartas mais
ou menos anônimas, além de
artigos extraídos de semana-
no ria Patagônia ou da Groe-
làndiii. sobro a biografia do
barbeiro de Stalin ou da la-
vadeira de Molotov. O Juiz
Aguiar Dias foi o 14." Juiz
que. transitando, ocasional-
mente, pela 11." Vara Crimi-
nal entendeu de não fazer
como os que o antecederam e
o sucederam e. com a bravu-
ra habitual, enfrentou o pio-
cesso e fé-lo caminhar.

— Náo procedeu, porém, co-
mo comunista, — arrisco ml-
nha opinião — nem como an-
ticomunista; agiu como Juiz,
que era a sua função. Conte-
ve os comunistas nas audiên-
cias. sem lhes cercear a clefc-
sa para não comprometer es-
tupiriamente a Justiça, que é
do que gostariam eles. como
pretexto para exploração. Mas
lambem auarou as marradas
C*a Promotoria que — para
não dizer-se o pior — é rie
uma paixão fanática c contra-
produçciitc Os linguarudos do
anticomunismo de ofício, na
imprensa ou tora dela. caíram
em cima do Juiz com torpe-
zas e calúnias, que o Foro. a
Magistratura, os advogados
em peso receberam com en-
gulho ou indignação.

O Almirante, semblante cor-
radOi troca, irrequieto, três
ou quatro vezes de posição
na poltrona.

Que haverá a esse re.s-
neito no fundo dos mistério-
sos arquivos da Cruzada? O
Juiz. pouco depois, passava
para uma das Varas ria Fa-
zenria Pública — e nunca mais
se falou rio processo.

Erguendo as mãos para o ar,
o Almirante. gesticulando,
acaba por explodir:

Disso naria sri. rapaz!
Nem me meta num barulho
desses.

!•! fêz a conversa mudar rie
rumo. ./-•'—•'-'•»-— 

••¦•»*u

OS If XÍLIOS E
OUTROS Dl./.

A mania dos segredos, na
Cruzada, obriga também a
manter em sigilo os nomes dos
que a auxiliam. Quanto a isso,
o chefe nacional cerrou, igual-
mente, os lábios o permane-
ceu mudo é quedo, qual pe-
nado,

Em todo caso. mestre na
técnica do só confidenciar
qüantum satis «> Almirante
Penna Botto concedeu que o
moiot apoio, moral e material,
provém do clero. O Almiran-
te, na elaboração dos seus
planos de guerra aos agentes
de Moscou, chegou a contar
com a assistência de dois gran-
des luminares da Igreja no
Brasil: D. Jaime Câmara e D.
Augusto Álvaro da Silva.

Então surgiu, de novo, a
curiosidade: quais os dez
maiores amigos da Cruzada?
Moita. O Almirante trancou-
se. Sabe lá se esses dez quere-
rão expor-se aos riscos que os
ameaçam rie todas as partes?

SUA fXCIUNCIA 0 MINISTRO DOS TÍRUITORIOS

0 General Ângelo àteode* de Muni* de»
rendia mn «ia áème» num» das ame»
MIM «in Republica e «m» • bravura

que o rm aderira, a iweisidiide de ser eria«
do iftwiwtiiimmie o Minisiéríe dos Terriló.
rio*, ülêm dos ouiios í» proi»<«!o< no pio*
joio de reíorm* •dmiuwiraUva emsm5oHstí«

pelo Governo á rornístio iniernartidéria.
O que o Generai n«w sei # MlnWro.

Pouco se lhe dã o nome que venha a ter o
*$mm Ministério.

Ao!**- porem, de acalentar
m o Ministre dos TenritôiM*

b Meia «le
o Geneial

0
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FORTAVOZ
liBIHTAIK» tfôgufira

l.«-^i du Ripuilo S*<>!«.
apareceu «» Câoiara com ares
4» poria-vos do íirigadeo»
r«i •»<>«•• Gome* l»«i». enlre
.,.,•<** iftíôr» «l«* «m»«de. o
Rrigitdeiin cheeara a come-
ler o gesio heróico de **»!*•
Ur * posw du üBiiqueire ca»
píxcba, «o Palácio Tiradeii-
ics. Mas vm impresso se
desvarHjreu. w«o po*ia I
prova a fidelidade de Ba-
etirifã Uai *k* pontos *i*
vista dr Eduardo Comes, B
b*<# arunlrcrti e*»«n u votaçítodo
piojeio Ou Acíiido Militar Bis-
««(•Estado. Uiiidio. Sabui-se
que o Biie»«tel»õ Unha o
mstor tolcrcãi* na aprovacio
rápida do Acordo NSo «Iw»
laulr. entre os votos contra»
Ao» ao projeto Ia e*tava bem
claro o do depiitariti pelo E«-
pinlo Santo.

pielertí mesmo sugerir o aproveitamento d»

iitas jndweuiivew qualidade» de admmlfira*
«or no Miníslõrm da Viação A batalha nua
êie vem iravamio na «urdiu* contra o Mi«
nlitro 8ou«« Lima não tem ireguas Depei*
de ínl?rferir p«s*oalmei»le na greve dm v*h •

luàrle* o General subiu a Peironolls t loi
romar ao Sr. Gelídío Varga» "eeno* d»ta.
lhes do movimonio". Knlre ésws -detalhes*

eslava a inabilidade do Ministro Sou«a Lima
em resolver a greve.

O Sr. Geitilio Vergas euvíu Mia em
silencio, e mudou d» assunlo.

CANDIDATOS
Filiado em te»c. a ooliiita íwachujia. o Deputado Allamai

liajwuo eormdenu i«i»ví», que o mihw wudtosto n» i.i»s" 
iVmiéiitta na Itrpuiihta e o Hr. Otávio Mansabeita, imos-

eionaJ adverslilo do qe| JuraeJ Masuliiars n»»i
BOdeodO MB Maiissbrir» 0 Deputado Baleeiro
aiiirtriiia r«aim caiuiulaio n. 2 0 »ew colees e
aittlso Btlar IHnt" Dr qualquer liliiiietr» o De|«i
?"ii« twiaim aeha n«r « 6i>N dive desde ia.
"ensordar um candidate propno |»ata s* rlet»
<dc» de I9W Baleemi lambem «unuleia *»c*>i-
lavrl e viável um» tnmposicao dr lorça* emir
nürniata* a ademaiistas. no próximo parco pie-
xaeruiai. Ia Bilac Pim« aeha a lii|»me«e ãratl;
eamente possireL ma» poliueameme Inaceitável.

SOCIEDADE
Coisas da ixilitica. Ha três anos uu**

os Deputado! Lafaiete Coutinho e Antô»
nio Balbino se detrontavam na Assem
bleia legislativa da Bahia. íuncloinu i-
como lideres ria maioria e da minou.,
respectivamente Quando diut elelcõ*
para Governador rio Kstado, Balbino toi
o rampeno da candidatura Rêuis Pachr
co e Lofaietc Couiinlio o mais exaltado

partidário do candiria'<>
Juracl Magalhães. Jà o
ano rie 19í»3 encontra os
riois .. ,f. ..(;-. • como sócios
num» empresa comercia:
na Balda.

I, vLr\ílií-vSN
*v\» t~>>i

ti

PASQUALINI, GOVERNADOR
O Pattído Libettador, do deputado Raul
Pilla. prcleodc apoiar o «*ni*dor Albrtio
Pacoualíii) na* próximas eleições iwr» o
governo do Rio Grande do Sul. Paiqua-
Uni jã foi candidato em líMB, lendo p*»i»
,i•«•... por reduzido número dr votio. Em
IB-iO •• "leóiico" do PTH SC rleucu sena-
d»r. deixando rniiilo alra». o mmi concor»
rente Plínio Salgado, que contava com o
apoio de uma mei» dür.ia dr partido»,
inclusive a UDN. Agora se volta o falar
muna nova candidatura de Pasqualini ao
KOVÓrno do Estado, meono qur nAo <eja

T»i. i ra i ¦" '"' ¦ «- ""'!
de»dv |ã f cnctnitra à sua dispo<içá<

POR BAIXO DA BATINA O "CABRA AGRIPINO

O padre Medeiros Netto
alega, sempre, que tem
muitos sobrinhos para
criar, mas os seus colegas
acham que ele acabará

.milionário. Com 24 contos
de subsídios e três contos
de missas, lodo fim de
mes. o padre não paga Im-
postos nem pensão. Di-
zcm que já possui várias
fazendas c no ano passado
pôde fazer uma demorada
viagem aos Estados Uni-
dos. por conta própria.
Alagoano valente, consta
que o padre Medeiros Net-
tõ usa uma "peixeira" por
baixo da batina.

ACORDOS
O governador Álvaro Maia,

do Amazonas, jà concertou mn
acordo político com a UDN
local. Pelo convênio élc se-

ia cândida-
,o a sena-
dor c o sr.
Scvcrla-
n o Nunes
também.

Alciu'.' (Ir»cmiirnií« rom a
atuação do Deputado Joio Agrí-
pino no ¦ '•• ¦ da ni.illvid«de dox
militares e*palluraui. na Cama-
i». a noticia de que o dcateml-
do paraibano jâ lltilia Ire» mor-
tet na» corta». K' verdade que
João Acrlplno tem fama de va-
lente, ma» (aliam prova» de que
já tenha inundado nlsuèm para
c oulro mundo, O oue >e ?abe dr
autêntico a *eu respeito é que*te detliancoii um crande valeu-
lio do NuideMr, o famo»o Hr-
r.edito Saldanha, rabra mau que
em outro» tempo» chegou ate a
(tri.im.ir a »ola do pé do* »cu»
adversários politirot. Um dia os
doi» »e encontraram caro a rara,
na Paraíba, e o ma*iiço João
Asriplno llir deu llma^ bofcla-
an\ ipie fizeram fama. Dímc dia
cm diante o cruel e temível Be-
nedlio Saldanha nunca mal» con-
lou vantagem.

UDENISTAS PROUFER
Os Sr.»..

Deputados
Paulo Sa-
razate c
Bilac Pln-
Tn—rrrr
neusados.
pelos seus
co I e g a s
udonlstas,
de estarem fazendo o
Jogo de Láícr. Do pri-
melro se diz que è um
dos principais portavozes
rio Ministro dn Fazen-
dn no Palácio Tiraden-
tes. e que õ rios móis
ardorosos defensores tio
Sr. Láfer. tan'd na Co-
missão rie Finanças
como no plenário ria
Câmara. Quanto ao Sr.
Bliac Pinto, sabe-se que
è partidário da manu-
tenção rie Lãíer no Mi-
nistciio.

Também em
Senta Cata-
rina está fei-
to o acordo,
O governa-
dor B o r -
nhausen e o
Sr. Ncreu
Ramos, se-

rão condidatos so Senado,
disputando as vagas dos Srs
Ivo d'Aqulno e Francisco Gal-
lotll. O Sr. LÚCIO Correia, ex-
senador e agora Procurador
do IPASE. disputará a sena-
torla pelo partido do Sr. Acle-
mar de Berros.

FIO

"LE JOUR DE LAGLOIRE.. '

Oposto 
<jue o Embaixador Cariou Ouro Preto mais «m-

bicionava va sua carreira era o de Paris. Em todas ns
fases da sua vida dip/omaticu encontra-se essci nsplraçáo.
iVrio tonto pele iinporiniicio «? pelo prestigio que a cm-
baixada da Avenuc Moutaignc confere nos sem fimforf.ç.
Mas pclit plóiin de ser n continuador rte .Sonso Dantas, F.
no dia cm qiií foi assinado o decreto da sua remoção para
o liípcif ido acalentado, mandou um telegrama « sua irmã

a poetisa Maria Eugenia Celso nos seguintes lermos:
"Le jour de gloire r.it arrluée".

E no fim dn vida, ri-lo cureado sob n peso dos ono*,
a cabeça branca, o andar arrastado. Era o peso da glória
que conquistara com tenacidade, quase por teimosia.

0 SUPLENTE AlTAMIRANDC
Ha dois ano» bem sofridos que

o Sr. Allainirando noquiftn — o
Imiucm da "Baronesa*- — vem
lutando, com todas as armas,
para transformar a sua primeira
Miplôncia numa sltuaçfio de
ríemitarin efetivo, o Governador
(tegis Pacheco, que lhe .isscrii-
ir.li a efetividade como paga de
.-.polo eleitoral, até hoje nao pô-
rie cumprir o trato. Vários depu-
tados pnsscdiitas, como os Srs.
Ncgrciros Falcfio c Vieira de

Melo, tinham o compromisso rir
pedir licenças sucessivas, paia
oar lugar ao conterrâneo derro-
lado. Mas depois roeram a cor-
da c há dois anos que Altami-
tando Rcquião <• o suplente mais
desesperado di>stc pais. Tio
desesperado que chegou a exigir
do Governador négis Pnehei"
uma indenizacán correspondente
no montante cio subsídios nu*
tem deixado rie receber, pela
quebra do compromisso,

I VIDA POR UH
Uma luz de drama coroou, a esta altura, a cabeça cio Al-

mivame - cabeça que! vale awtto. jnM 
«ijugdto. p»

s„a conformação, a esses ângulos cie to -"P™"11- 
r^B0' 

e ver

clarie mesmo cp.e a Cruzada o expõe a tantos perigos?
_ Ora. como náo? Perigos visíveis e hivisivei.s Tenho

sempre a vida cm jogo. Ameaças de morte, por telefone ou poi
cartas, já deram até para me enjoar...

O Almirante vinga-se: considera os comunistas "traidores

da pátria" e como ais já se confessaram, a começar por Pies-
es'e Roberto Morena. Merecem, por isso, a pena de •morte.

E por que^^ não se bate por ela a Cruzada? E' que nao seria

político. Mas que merecem, merecem.

PLANEJAMENTO DA CRI ZADA E ARTE MODERNA

O Almirante expôs longa, longamente. Por exemplo, a
Cruzaria opera segundo um plano duplo: ação elucidativa,
para varrer o clima do comunismo: acao construtiva, ISSO e
mais a propaganda dn Justiça Social, e o comba te á alta rio
custo de viria,'para tirar aos comunistas o fermento revolucio-

-- Tudo aqui favorece á propaganda deles, O Sr. Já re-
parou'1 Veia a tal arte moderna: comunismo, c rio bom. Esta
ni parti baralhar, para desorientar. Se eu fosse Chefe de Po-
Hcla nem pestanejáva: tora com essas tais de exposições,
como a rie Belo Horizonte, em 19521 Havia l^iim^quadro:
"Namorados no café". Que namorados? que café? Não tinha
nada! Comunismo, rapaz, comunismo.

—. Mas. Portinari... ,
— Traidor da pátria, apenas! O Sr. ja viu a Igreja riu

Pampulha? Igreja rio Diabo, é que é.

políticos náo colaboram. Nós Oiós, quer dizer. OS da Cruzada•
é que temos de salvar o Brasil c, ainda por cima, a eles tam-
bém...

GUERRA i

,vr> CONGRESSO. NfiRIS
A seu ver, na luta

pode contar com um
gigantesca cie

só homem no
que se fêz
Congresso

paladino, náo
Nacional. Os

Enfim, estamos na primeira fase da guerra que a Rússia
quer imipr ao inundo, para devorá-lo. A guerra já arde na
Coréia, São'"éTés! Combateremos lá? Temos de combater os
russos aqui. primeiro aqui dentro. Mas o voluntariado e uma
iniciativa louvável. Enquanto isso, ajudem a. Cruzada!

A. PENIN1IA VERDE PARA ATRAPALHAR

Enlre duas frases do Almirante Penna Botto, Inuesíimoâ
em Jlec/m sobre êlc para catar-lhe antecedentes políticos. Em
quem votou prirn o Catete? O Almirante refluiu, enslmeímou*
se, porque in recordar. E rr;: mu esforço, circunfletindo a
prossa sobrancelha:

Sim, sim. Creio que uotei, 7ins duas vezes, no Briga-
cleiro. Sim, é isso: votei.

Mas, integralista, oh, não, nunca foi! Seja como for, o re-
portrr ncio lhe perguntara nada a essr. respeito: o intcgrolis-
mo lo tal, dos 40) «pareceu oi como a peitin/ict uerde, pura
atrapalhar. E não teve dúm'<a em acrescentar que ns integra-

listas cm ,'15, 3fl e ,'tt. prestaram grandes serviços ri. Pritnn. t,
hnjr, quando o peripo se reproduz?

Hoje, cooperam com a Cruzada...

I MA ENTREVISTA E MAÍS 40 LAUDAS

Mais. muito mais, expôs o Almirante Penna Botto -- fi.v
sim mesmo, com dois nn e dois tt. E, a fim de qur. a enlreuts»
ta, cujo sensacionalismo o público julgará, continuasse pria
noite a/ora, o chefe nacional da Cruzada anlt-comumsja nos

confiou, (linda, quarenla laudas de papel, dactílografadas, es-
paço único!

íf
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t -msãtiodot ògtl, dos méis egrodeivei* de mivir»w, durante duo* hoios. TrS*ià*> de Athayde folou oo rcrwfier Houve momentos de bomhumor nessa conversa, mo*houve, sobretudo* ut
díisímo do civiluoçâo omericona e do grande papel que teco oos Estados Unidos no mundo de hoje, defensores da liberdade num século fotolitário

Tristao de. Mwféã&i

ESTA^p UNIDOS,
1'J.»:! : a Vitoria de Kis.-
iihuwi-r Dfti Esperonçaj'
a Cinco.i^Nçiro» (tó,tM>
Nume) Inimigos dá El-
In-rtlatlc : O "Maçartis-

nio", o ''Macarturlsmo'',
o "Pragmatismo",, o
"Néo -Inquiaitorialismo"
e o "Negociarão Mono-

polista"

Mas o Povo Americano; e*
Contra Qualquer Espécie
de Totalitarismo; e An»
sei a Por Uma Paz Sem
Vencidos Nem Vitoriosos

Entrevista a
ÜTTO LARA RESENDE

"ISMOS" DE MAU CARÁTER AMEAÇAM
A DEMOCRACIA NORTE-AMERICANA

rntr* n/n. Tristái» d<* Aíliüíde é íncapar. dc
ver qualjuer pn&lcui tle um jtniHo oe viM»%
mesquinhamente foui!. cem «Hw»* acanhado* n
nrtivinrtoiitif, Vivcut» — susu-nia f»lr» —¦ wb
a Ifi da rrpwt*'k*i*f» "uto de importam? que
*uc*úe no* «r*n»írs t»?»litM do tinindo trptr-
eme. Sa*almf.'i', ?w hiasIL e oitenta, ainda
ou»,' inr«n«itnuinritu. es nosso» atos c atí*
tude* Ei* po- que Ti^-ián de Atltíiytle se Ui-
tfrrv.a lâo ap^iX'! ftdíiinfiHf per qiiwttV* que.
t. primeira vista. t..f teriam. pata um espl-
rttu dfsJtvisadrt. qimlqiH t liwic&o com o mundo
bi «.licito— O • marariiimo" — coniinua o nosso
inlrevlstndo - i « t-tioiiallsmo iineüral. «* »
n!;¦•¦-.H..I- dt» e*|i!'tio tutalilário. stiU pretexta

funlii-f lli»> l«_m_I ¦¦** _

ESPIRITO E MATÉRIA

— "Voltei dos Estados Unidos, do pais mais jioderoMi
do mundo, miiis convicto do que nunca de que nio s*o n*

íôrçss militares, econômicas ou políticos que devem dlriRir

o mundo u. sim, as forças espirituais. K que essas torças

espirituais nada têm u ver. em mios raízes, com as íôrçss

materiais. 8c os EE.OU. ficarem deslumbrados com a sua

civilização "cartaginesa" c se permttlrem que as suns imen-

mu, forças espirituais se deixem também absorver pela fi-

losoíln do ôxlto Industrial, do conforto material ou do dog-

matismo religioso, filosófico, cntfto iKHlcm vir a dominar «

mundo, mas scr&o apenas uma expressão daquele'"inundo"

qur o Cristo condenou!"

iflsma: se •* nossos adversários empregam
mmas inoiHÍ», ,»is»tj#s»* deViruiu» emprega-tas,
rob peru» de senuo» batidos. E" um sotlsmn
desmentido ociot- iate*. Veja-se. t»r exemplo,

 a i.tsitiu> dos E«tiido* Unido»
tia Coteía. Em delesa de um
p.-.i.c.iiio moral, o da nfto re-
jat;ii.i..io forçada dos prlsio-
miro., itermttlram »« prolon-
K.«n-.ri:o dr uma «iit-nn ínt-
p.í'iu.a', inútil e dispendtohU-
cima, |tor mais de um ano.
Ma* tiveram a corasem de
v,-r ílMncs e de nlio translulr
nc»>c j)onto. E acabaram ven-
cvr.de Eis um fxetnplo típico
de que as fôrçws morais ainda
nt^j Juram dc todo desbanca-
•Ias pela "real polllics", t|tic

ra«tT<! dominar todo o nosso
mu: f.: modemu

íí*er rtitriçôe* a ceri» J»I-
XOÜ > A.«*:rt3<!.,ti-.i l.lc ••:;.!.irl.i»
tol.it ;.» í-,<.-»;ij» r><iMjl)i!idaili'S
imediotâf de um futuro erun-
dlosos. Tenho horror as ppirio-
tadai uianlstos, que mormente
k f..'.ín» no vstt.in«i*iro. trais
p nm fenômeno universal —
de q».».« a Inglaterra, a Estw-•.d-a « i*onumil sâo inottelos
- n ; a dlítànrin aumenta o
«n>..r pátrio. De lonvc lemos
a li-jftncii a simplificar os

rriillriiiíi*. 
como de |»erto a

tüm&cfto a exagerar os obs-
lacaios,
¦•MHUwmn ^*>"t «»¦•»¦¦'¦ii-»*»-*™»' *¦!• •»¦• -¦»» • ¦

libuo di- Athayde tuw con-
t.i e,ue o Departamento que
diniíiu na UniAo Pan-Ameri-
cíua mandou trt'.< |i«»soas ft.
América Latina, para tratar
d-i ptoblenins culturab. Tôdra
trrs voltarnm oilmlstaü ao ex-
tremo em relação a» Brasil e
1-u„n. undntme.v em ressaltar
a «ui.il lurtdade brasileira, t-m
mctciiit bibliutecãria. cm mn-
ter»-, et» serviços sociais e em
ii..!.-. de técnica .profís*io-
nnl, .-)¦.- o que tlnliRtn visto
net dc.nalr. países da Amóri-
ta Latina.

— Kti — continuou ele —
uma grande expectativa t-ni
íclaçf.o' ac Brasil. Mas ha
tiiinlicni grandes decepções. A

uno t: que i>ode derivar par»
a rutliraçAn a vitória *óbra
f* ehinenttw q«c a enrrom-
jiein.

lt:,<.i.to mcitciona deiiols st
i:.. i.;am<t rislta so filosofo
l i i. .iíííii políttcn Jarques
Mnrítein:

- Quando fui dc ;eotr m«
de ':.•!.;...n. vm Príno ton,
na véspera de embarcar. »%
lci'.l..r. mai!» uma vca, em ,\x
t.Tst-'.'» ao Brasil, onde In-
le.*/n.i me ,-tuitia metlra a ei*

_jrula_çio fcantHnarjtaín»in|''*.
titã' l."t"" ííao .VI lílíl lÍV|H)l-'"
sn-t.tif de otimismo em rela-
çâo à capacidade de rcrune-
i... e de dtspoiiibilfdadu
l»ta c bem, do povo norte-
americano, mm ainda n no-

tlt..i da nova , coleçfio de li-
troa que vai lançar com o
Al:t. Jourr.et, sob o iliulo pe-
r»«i tlc • 'Saücssc et Culturcs"*.
sabedt<rÍF <no singular) o
culturas <no plurali. Quer dl-
zer tfljC há uma sabedoria
canim. a toda" as nnçôcs e
hô tantas culturas quantas
as-njvtics, ou antes conjuntos
dc Dúçôes. bastante qualifico-
dn.: |.iin trazerem uma dlfe-
rença rsiiecifíca ns lições uni-
vtíHiis da Sabedoria. Os Es-
lat.us Unidos de hoje repre-

"NEUTRALISMO", DISTORSÀO DA REALIDADE
— "Parti hâ dois ano» e tanto para

os i -•....!.. Unidos, cheio de reserva*,
rtstrlçôea r precoiueitos Vulto agora
reconciliado c convicto de que o "neu-

tralisino". Isto é. a equiparação do*
Kstados Unidos ã Kussla. como dois
erros iguais .¦ contrários, é uma distor-
são da rralidadr tão grande eomo a
condenação que os totalitários, tanto

romunistas romn fascistas, lançam con-
ira êle».

I : . a ... . 1 .; . i .:..!•: qt|l> no»
fat o prulessor Mreu \:...<i... . Uma.
quando lhe pedimos uma síntese de suas
impressões sòbrr ns Kstados fnidos
onde viveu e trabalhou por dois anos r
melo, como diretor do Departamento
Cultural da Drcanl/acáo dos Kstados
Americanos"

FOMOS 

encontrar o Pr-.ifcüor Alceu Anioro.-o Lima nn Fn-
culdade. Nndcnai dc Flla-:u:ii.. omk ele rege a cadeira dc
Literatura Brasileiro. Pontuallsslmo, de tuna exatidão
exemplai no cumpilmentc. de -eas inúmeros deveres coti-
dianos, lá catava éic. no ííüi c hera marcados, liara reini-

c' ir &• saaa atiles habituais. Suci.oc, poiim. que os alunos, pos-
slvelmcntc nfto avisados, nuo tinham comparecido.., F"oi assim
ti-.it o reiKirler surpreendeu o ProTcssui Amoroso Lima e |)ôde
iiubiu-11-" n.f.i: de duas horas, para uma converso «cm mino
o:to ma» que lodopiou prír viihos assuntos. Aqui registramos
c iiue pode te: especial intertese para os leitores. E è pena
t..:c nfto tenhnmon espaço par: muito mnte. |'k>is tudo que diz
é.-e humcie culto, profundameMn stiic .: humano, tom sempre
ii.icièí-.se. d intcitsse de quem vive ctim os olhos abertos para
o mundo sorvido por tuna iníellgíncia aguda e unia instipe-
rávcl voma le de ccertar, de feiclarecer-se e de esclarecer.

MISSÃO D0> EE. UU.: DI.FKNTÍLB A LIBERDADE
NUM SÉCULO Ttn M ITARIO

Falnvrtirw dot. Estado.- Ui'itics TrMâc de Athayde nunca
Improvisa Percebe-se que o c.nr .'le e»tíi dizendo e. fruto de
rnetíltaçílo, r.r observação e d. t-studo:

— Vol'.s) convicto de que há. na própria civilização norte-
americana não s.ó os elemento? cie correção contra os seus cr-
:os. mas a.nüa unia soma unorm? 'Jc \aloics de todo ordem, mo-
ii,U cu 11 u r n i s, políticos e
econômicos, com os quais o
níur.do pode vencer :i aluai
crise d. civilização, se os sou-
ho.' • subordinar aos valores
univerrais, intemporals, do
Cristianismo, que trnnscen-
riem sempre a tõcla forma par-
ti'.Milí'r de civilização, como é,
per exemplo, a civilização
ocidental ou "atlântica", slnte-
se ot'S nuntio correntes! «rc-
co - latina, anulo - saxônlca,
tifricnriH o précolombiüha. o
((lie Ir., a força dos Estados
Unidos não são os seus valo-
vc:» técnicos ou econômicos,
mas, acima de tudo, as fôr-
çns mornis e culturais. Foi es»
yn > lição que ali aprendi. E'
porrjue Uun uma base moral
e cultural muito sólida, que
estou convencido de que o>
Estado» Unidos podem ser
ir.ein susto para os que têm
olhos pnra considerar obje-
tivinnenle os seus erros e tle-
feitos.' o que a força das cir-
c.ur.siâticias, ou antes o.-i cie-
cret.oa da Providência os fi-
zevnn' neste século XX: dc-
fi'iliOri's da liberdade num
século totalitário. Esta é, n
mcu'vci. a missão dos Estudos
Unirei no século XX, como
civilização.
SE OS KE UU. SE TEANS-
rilUMAREM EM POTÊN-
CIA TOTALITÁRIA, O
BKASIL PERDERA A SUA

INDEPENDÊNCIA
Enquanto estè\-e nos Esta-

cias Unidos Trlstão de Athoy-
Ao tnanteve contato com os
¦ieus leitores no Brasil, co-
lBÜrirandò semanalmente na
Imprensa, como se aqui esti-
vpksc, sem faltar uma só vez,
Muitas vèzo.i tratou, nos seus
nii.igo'-'. de assuntos internos
cia viaa n or t e - americana,
come toi o caso, por exemplo,

eleições presiden-
que Trlstão de

screveli apaixona-

dii», uininRSel.ii>' sobre
Attmydf es
dameiite.

— Foi pensando nisso tudo
- diz-nos èle — que duran-

to o tempo que permaneci na
America, mesmo como eslran-
Beiro e no desempenho de
unia missão intcr-aniericana,
nunca .silenciei as minhas cri-
tica- <¦ tomei parte intelectual.
Já se vc, no debate sobre a su-
cessão presidencial, em favor
de stevonson, sôbrc a vjtória"republicana" ou ascensão do•lil' l/iisiness" ao poder poli-
tle), sobre o mito pro-consu-
lar de Mac Ai-lhur ou sò-
br- o fanatismo Inquisitoria-
üsta do Sen. McCnrthy, re-
bubllcano, ou do Sen. MeCar-
rnti, dimocnitn Esses e outros
erros políticos representam
neripon mais graves para o
Brasil, por exemplo, do que a
solução de muitos problemas
exclusivamente nossos, como
u iransierêncln dn capital ou
o êxode dos campos. So os Es-
tados Unidos se transforma-
nm iiimia potência totalitária
e> forév.i infiéis ii sua missão
tlfnitoeratico, por exemplo, o
Brasil pode resolver o proble-iv.-i das secas e, no entanto,
perdera a sua aima e sua In-
deneiicléncl?, o que é ainda
mais grave, lornando-se um
satéiitíi balcânico como outro
f.'i'akjU;,r. Estamos, pois, "em-
bAmidrís' na mesma oventu-
i-i e ti mos de combater jun-
tos contra OS mesmos males
com tu s íalóm dos próprios) c
cr.nlrh Inimigos comuns.
" MACARTISIMO ", ANTI-d r,w o c r a ti c o r.

AiMORAL
Esnn.to unhwsnl. sendo.

por 1; .-o mesmo, espirito raro

tiorl

STEVENSON
TINHA RA-

7.A0
Por falar nn

Coréia, pas-
somos a falar
na possibilida-
de dc uma ter-
c v i r a guem.
tema que está
sempre em voga.
Pedimos
ao Prof. Amo-
roso Lima que
nos dlpn algu-
ma coisa sobre
essa possibill-
dado

— A guerra é
a b s o I u t a-
mente impopu-
lar nos Estados
Unidos. Não
ouvi nunca uma
só voz dlscor-
d a n t e nesso
sentido. A vitó-
riu eleitoral de
Eisenhower foi
devida, em
líraiide.senâo na
maior parte, h
sua declaração
demagógica do
que o seu pri-
meiro ato de
candidato eleito
seria Ir pessoal-
mente à Coréia.
E como a uuer-
ra d u Coréia a
detestada por
todos e o- povo• t?m uma grande capacidade
Ce ser iludido por promessas o
mitos multa gente acreditou
q.iu u general vitorioso de Hl-
tle r rei Ia capaz, com a sua
slmplsi presença, de liquidar o
"impn,<.se" sangrento no qual
os EE. UU. sacrificam mais
vidas i' bens do que durante
n.s riPHs mandes guerras de
10M c 1039. Afinal se viu que
quem tinh.i razão, mais uma
vez (,t Stevenson, e que a
cessaçpo da luta coreana de-
r-endin dc Moscou, não de
\v'a.'iÍiingtoti,

"TV.NHO HORROR AS
1'ATIilOTADAS
IIXMSTAS"

Perguntamos n Trlstão do
Albaycie qual o conceito de
c,uc desfruta atualmente o,
Brasil nos Estados Unidos e
mcsiro nn Europa, por onde
f.!n andou também em longa
vilcgiatura.

-- A massa desconhece o
Bra?:; quase totalmente —
afirma, E é grande o desço-
nliecnnenlo nas elites. Obser-
vã-£C, porém, grande curiosl-
dr.t.e f.-i:l'i nosso pais em toda
1,-riJp São Paulo e o Paraná.
piiI'-iu se acham na ordem do
din Cj Brasil c considerado
como ,i esperança de amanhã.
Várias vezes tive ocasião dc

* "O e-omerícono não tem preconceito, senso do ridículo, nem superstição"
Trislão de Athayde, depois de viver quose três anos nos Estados Un

situação financeira c econô-
mica atual, sobretudo, é objeto
de criticas ferinas nté de mo-
torlstas de praça mis EE.UU. e
ro Canada. Criticas que. até
ns cmpregacios das bombas de
f'.iM)l".ia sabem levantar con-
ira nós.. E não há propa -
giind.i que valha contra .os
nesses erros e as nossas Im-
previdências, a nossa desor-
dêlP generalizada. Quando
clr.emo!,, por exemplo, n o s
meios católicos norte-amerlcn-
l'OS, qt't há seis mil padres no
Brasil (quando nos Estados
Unidos há quase cinqüenta
mil pura menos de trinta ml-
lhBss <é católicos) — vemos
o rssoinbiu nos olhos do In-
tcrloculor e uma pergunta
torto desabrocha nos lábios:"Mas por quÔ?"
"KO BRASIL AINDA
MEDRA A CICUTA DO
ANTT-MAR1TAINISM0"

I.),;i passamos, naturalmen-
te. á posiçãc do católico no
mundo moderno.

-¦ o católico tem de reco-
nhec.-r n primazia dos valores
espirituais e a sua condição
oi testemunho dn Verdade,
Nós temos de dizer e pregar
a verdade e evitar e comba-
te. -i mentira, em todos os ter-
f.jt'03. tanto o sagrado como
o profano, E desse testemu-

sentam precisamente n maior
forja de diferenciação cultu-
vy. iiú inundo moderno, sus-
tentada por forças materiais
correrpondentes, em face do
outro tipo cultural, de forças
correspondentes, chefiado pela
Rússia, Esse duelo enche, já
agors o nosso século. Nuo
sern cian os elementos dn
rençn.o antibiótica totalitária
ocidental - nazismo, fascismo.
nêo-taL'cismo ou dltatorialis-
nio de qttalquet espécie — que
pods a cultuiT. "atlântica" ro-
sii-tir m imperialismo da CUl-
turn "soviética". Mas será
crin os elementos da Sabedo-
ria Universal; encarnados na
Igreja Universal, quanto ás
verdade transcendentais, e cm
CV.lturtiS particulares, como a
üo% Ei-; UU., a mais poderosa
tíns cmtura.s modernas de tino
ni.lítotalitário, que podere-
mas vence, a onda da Nova
Escravidão.

OS 'ISMOS" DE MAU
CAKATEP

— fi, pois capital para toda
n humanidade — prossegue
Trlstão de Athayde -- que os
EE L'U. se defendam dos pe-
rgüf totalitário:- que os amea-
ç.-.m: iv-.iicnrtlsmo, mncarturis-
mo. )¦'-agiriatismo, néo-inquisl-
torialrinu, negocismo mono-
tielií.tn, uma série de fsmoS do
liiftu caráter. E' preciso que
sé compenetrem de sua mis-

»áo universal dc defensores
da liberdade num mundo to-
t.t!iiur.n E que sintam quo a
tua força e*tA nos valores
nioiitts e intclcctuaí!> c não n»
tua poténeiií econômica ou
técnica E para limo devemos
isuir catle vez mais unidos a
C-lcs. pela os males são comuns,
os Inimigos são-comuns e uma
so e a meta o atingir. E' pre-
ei*o, pois, que façamos com
cue a> iiossuü renpcctlvas etil-
tiiroB. a brasileira e a norte-
nmeiicana sirvam à Sabedo-
ria Ur.Atrsal e dela se lmprcg-
netn para o bem do Homem
c dc seu destino.

6 AMERICA-
NO F' OBJE-
TIVO E O
BRASILEIRO,

ABSTRATO
O Prof. Alceu

Amoroso Lima
tinha, pratica-
mente, respon-
didn nos pontos
que lhe propu-
s é r a m o s. Há
quase duas ho-
ias conversava-
mas, encerrados
e s t r a t è g 1-
camenie numa
sala da Fnciil-
dade Nacional
dc Filosofia. Ó
nosso entrevls-
tatlo tem que
sair, pois jã
passa de meio-
dia. Acompa-
nhomo-lo, po*
rem, nté Bota-
fogo, à casa de
uma de suas li-
lhas, onde vai
almoça r.
No meio do
caminho, Tns-
tão de Athayde
nos fala da Im-
pratica-
bilidade de um
.paralelo entre
os EE. UU. c o
Brasil:

— Seria um
desastre ipara

paralelo, porque
têrnio de com-

—— ofirmo
ides

nós,..) esse
nau ha. a rigor
pa ração. Estou convencido, po-
rém. ur. que somos comple-
tuentaics. Completamo - nos
mutuamente O americano é.
objetivo, do concreto, do por-
nieiH-r, da realidade prática. O
I n.sdfilo tende ao abstrato,
no geral. Ora. toda cultura é
abstraia,' porque ri abstrato é
exatitmente o que sobra, a es-
íéi.ri.t que permanece após o"hativmciito" de uma reall-
dnd"

SI A RÚSSIA VENCESSE
\ GUERRA OS AMERICA-
NOS A C A B A R 1 A !YI SE

CONFORMANDO

Üuvro ponte que \olta á con-
versa é o do conformismo ge-
tal cio americano.

--• fJ' um defeito e é uma
quaUondc - afirma Trlstão.
Quando cheguei aos EE. UU.,
ti« volta da Europa, após a vi-
tona ee Eisenhower. fiquei es-
cnndnlizado com o silêncio dos
democratas O pleito era um
falo consumado — e o ame-
ricano aceltn o fato consuma-
do Ora, nesse caso, estava
ccito, pois. derrotado Stcven-
ison, >:c se pensava no govêr-
no de Eisenhower e nas futu-
ma eleições. Eu, no entanto,
observava o silêncio post-elel-

twal braítleiramente... c não
ponta me conformar com
iiquelü súbita •adaptação"' &
derrota Por outro Indo, esse
rtintnrnismn |«Hle levar A
cnnsitiuéiicias maléficas, con- .
* a ticcitnçãc de qualquer
fato consumado...
— ... e a Rússia -~ inler-
icniiiemos — vencesse por
exemplo, a micrrn...

Tustfio completa o pensa»
mento:Nún tenho duvida de que
os americanos acabariam por
fe cenformar! Se não houve*-
íe outra saidn. é claro. Por-
que. infelizmente, os EE. UU.
estão imbuídos do critério do
êxito: <'• bom o que deu certo,
o qiif saiu vitorioso. Até os
católicos americanos estão im-
prejjnados dessa filosofia do
sucesso e olham, freqüente-
mente, o pobre como nm ira-
cagado, um errado. Falta-
lhes. às vezes, o sentido pro-
funoamente cristão que vai
até c dignifieação da pobreza.
O operário não encara o ca-
pilalista com ressentimento.
mas com absoluto respeito. Ao
pas.t que não esconde certo
desprezo pelo companheiro
que não consegue triunfar,
que não '•sobe"

Tiistão nos comunica, de-
pois .a absoluta convicção que
foi mou sobre a capacidade dc
o americano render-se á evi-
dôncio:

E' um homem que se
convence, que não tem pre-
conceitos, o que também é
bom — pontue abre caminho
à verdade — e é mou — por-
que implica em certo descom*
promlsso com os princípios.
Assim como não tem preeon-
celtò, o americano ruiu tem
senso do ridículo, nem su-
perstição. E' um povo snti-
metafísico. A superstição, dc
qualquer forma, indica uma
tendôncia ao sobrenatural.
Por is?o meímo Chcstertor:
dizn que "toda su perstição i
procura" E Jackson de Fi-
Rueiredo costumava gracejar:"Sou católico e supersti-
cioso'"

Trislão de Athayde nos
fala. em seguida, do profun-
do apego do norte-americano
ao conforto. Por isso mesmo,
terá honor à guerra. Pode de-
fendei a llvre-empvâsa, mas
defende, antes de tudo. o seu
direito ao comodismo, à se-
gura.nça burguesa.
"O AMERICANO IV VIS-
CERALMENTE A N T I -

MILITARISTA"
Voltamos a falar da vitória

o> Eisenhower e Tristâo ana-

líSit. mais «ma \ei, a« cosue-
quedei»* deste fato Aeiedita
que provocará, wroo e«'a pro-
votindo. «n recrudesclmcnto
de inanlfestacée? típicamen-
le oireltiflia* e empurrara e*
intelectuais ao esqucrdisnío.
conm bit ano* ntrK F.xatu-
monte « contrário do qur su»
cecier.il com Stevenson no po»
der. que tiraria pretextos •
esquerda extremada e rsml»
nhana no sentido da icforrns
social Faz, a propósito, o elo-
gio ao candidato democrata,
dc suas qualidade* inietoe»
tuaií. de sua sinceridade. d«
«ia magnífica vlrfio dos pro-
blemas do mundo moderno.

Pergunto-lhe *c a cândida-
luia de Eisenhower teve »l-
gum caráter militar:

- De forma alguma -- res-
ponde E se tivesse, feria sido
deirrtada. O americano é
visceralmente antlmllllaris-
ta. VI uma parada militar

. qur me impressionou viva-
mente: o povo se misturava
ho íicsftle dos soldados p o
transformava cm verdadeira
fpsta... carnavalesca, com
"g.r.»" dançando em aulcntl-
cos carros alegóricos! Alias,
basln ver o que foi também
u parada da vitória He F.isc-
nhower: uma pftndcea. uma
fcsia nopular das mais legíti-
mas- A própria hierarquia mi-
litar só é válida dentro dos
quieteis. Basta dizer que os
soldados saúdam os supcrlo-
res apenas dentro da caser-
na. Na rua. todos são isuais.
cidadãos com os mesmos dl-
reitos e deveres

K * «

Tristâo dc Athayde conta-
nos finda alcim? pequenos fa-
:os de sua cxoeriôncia norte-
ami ricana. Fala-nos do per-
feito cavalheirismo dos
"cobs". que são rcsppltadissl-
m'.í pelo povo. O americano
resueita a policia ao extremo
c nem nos filmes se permi-
te a liberdade dc gracejar
com ela. A propósito, surgem
outros pequenos casos cotí-
nianos. Mas a entrevista jã se
alongou demais... O resto h
..ilèncio, ou melhor: esta nos
numerosos artigo? que Tri.t-
tão de Athayde já escreveu
sobre os Estados Unidos. Só
àurjnte a sua viagem, dc na-
vlo èle escreveu dezessete
rodapés! E o pior é que há
ainda os que lhe perguntam
se gostou ou não dos EE.,
UL , como se se tratasse de
sabe-v so a coca-colà é boa
ou nào.,.

A GUERRA K IMPOSSÍVEL
v— Volto convicto de que uma terceira guerra é hoje

mais Impossível do que nunca -- diz o nosso entrevistado.
E' possível que haja "war mòngcrs" nos Estados Unidos,
mas tudo indica que seja apenas uni pequeno grupo dos
mesmos fanáticos que se deixaram contaminar pelo venenu
totalitário. A alegação de que a guerra é que mantém a
prosperidade, e que a crise do capitalismo se precipitara
assim que cesse a guerra ou pelo menos o perigo da guerra
iminente, pode ler êxito em pequenos círculos capitalistas
OU nacionalistas exaltados. Mas a massa dn população c. os
homens responsáveis já compreenderam que os "benefícios

eventuais dn guerra (manter ns indústrias em pleno rendi-
mento, etc.) desaparecem totalmente em face dn partida
oposta', que são o encareci mento da vida, as taxas acabru-
nhadoras, o empobrecimento real. e acima de tudo os hor-
rores da guerra atômica e as tremendas experiências de
1914 e tmtfí. Tudo isso junto e mais a substancial tendência
anti-mllitarista do povo'norte-americano fazem com que soja
uma das mais deslavadas mentiras convencionais o "slogan'
da propaganda comunista sobre os "war mongers", como
dirigentes da política internacional americana,

——H—— —
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füiomii Mirawia e hoh* nJótia br»*-lfMsi nint* havni'** í*i>
Poitosal- o msm deseofelidor M 4**»»»* ri»-' OarioSa «o** * levoa
P-.-U mui» pra fawy mih leste na Virtof, o** qual *«!*» vitu«
íjiMjt., r»-«o a «trataitãu d** "'Tal, eu Iw. tuda pi# *«'<** sustar
rir mini* «tr-sna j»r*»Hii>ít»tw>u.a ia» mm Mt»tâ**, i%> rif*4*teo
*»..-.* àrctriu*! > "?ii>t« r ninatrlitt mais «MoseíMUí ftjttfá-la.
Prnvorou drlirios no rtdWs ansiou *«* %'ár***s Carnaval* »on«
g,»*. QFtrtoii rvwi e\u«* nw«n etuwtia inràilMVtit*».- mae aorla-va
3*> desct^fif a v»»*. 'Isfpow sr*» a fa*r ri»* Cassira» tia l?ir*
miirir Caimrits era um ^ncaniu. ~* %al»a |**r um "sim»*5" eam*
nlfto, M lis»»! »» antigo Cale Hlrw. qur sóitinho, valia mt-a
(«ei» »«.* pattanwntaf !>*«« iw Urra •(»»»* »*t« awírtíwtH» «Ir ollirt
efarti" eatrevíM «« bnoi negaria »ii* swria "ianqui/sr* * ora»
sileirinha ("armem Miranda, A na^a rmtMrrwu na, i*»ltlira
o» boa*viMnbanca e tocou»se para oj f&taif»»* líniri»»*. dr»
•<iMir riso valtuu iwaifc llMlIjfwrrail obrigou*» a crrtat curtes,
tums t? ir%nfformoti-a numa f*tri«Vn!»* "brasilian tombAs-ll",
r«n« nwiia« flores e muitas frota* ria rabeca * sobrfludo
tmn muito i«iit,r-.»iif. 4» paitlaiu tlititwf*» •¦> l****a e em Los
Ari8el<>s, # uni vtraadeiru rrirniil ««» li»*»*»?., i inpi ia ndo m
vcSha» r novo» arme-*» |Mra 'nu tistilw na soa pbeitw. m um"¦úiiiih™ «'ii» *»-a 3iqMi»'*iow> *"«**, t.*aM d«* aítMa de IlMiljrw-srtd
nu «iiii»> Ma* a veitís»jrifA farrrsnn Mííanria uãi» existe »»»aii
Vooii f«<*a-»'«»la

OSa vi imü \l. \m:\
Oarolrii» drnrtlM foi tudo ntvle i«»*- Tudo u»e q«is, Mas

*»«ifl foi fairirifl?) Presiifrnie rim WriiMblir» fwimi* wni Mg
i ficiiílio, com imtarra* iftmeas ao p#*rio«oi»eWe; •• ttõ-
e.a-if.i.' e í..p.iioft», mm »iim«i« eonrerfa iMilma sAbre *» ju-
rufo rii-»ie psoi. Ãpareceii rwwi a rei!»<l<<»;d" d«* 5100, Foi Ml*
fi»sir«» rio f"fl"«*<iil8 r«*»i iumíIo ftclio e detros «.tuaml*-*. Isiu»
»o «se U i««?ie íi«* /*í«»>j»t«< ainda llir utirrf, f'«i UihiOío
rio Eifrior e liomraii » líttria d»* Clteiiwlí-r, »-.««(« ri«we
riihcri (guerra!, «*»?«. mnilos eoBf»*r^»irlo* pst»*fl«oprlr*tf«*#,•l"sií/- rios «or!»»*«Mn*riffl»í«f. *»li»- ,lml«í-llír* claro. <•« ron»
>ft*«> \he$ nu .|ilu i* |b; linrt «« flrao!. fiiHiMfjrflriof «,*,i
»V«is#»i»tfsr«». AojmIi« ri.tio-oMô. il»',»!«r*jf.«' por sue.ftrrso*
flalidara- hhim ¦«.»'«, •jMf pri acwiieria. mu j-..s^n. |mr 4m«.
i|riim ,Vnh.-'« r OHfroí («fmlm» II»>i iionlor r>>. ;torN«
jjuéí. inala* e frente». Espírita julguraniv ««* tüi num (Ate-
arí»!»*, I8JM» i'. *tr««ta miwí ilf «rr«-r»mii«nr»rtt>', círipn* r
imoiii u.oí. ; .-Wirt». *«ia fama ri»' untrior coiiiccoi» c»*ri*». «o
Factririfirii* ili* Direito do Wío fíni orador rir sim !n?mej,
4mi||o de Haoserelt. é pmrâr-fl que u tratasse io-iiilio»*
•ocnlr p»r Franlrtln. Trinoeraoirnlo uoliilro, dr iMriolr* rir*
"iirniüoi. niiHca diria "Enado Novo", »ms "Demoereeía
Autoritária". E prrtiriii n ONU de rabrçii ewmdu. e sàn
eficientemente ijiir encheu o uolinitrio ÍHlrr»m*i»niil m«»
srií i;o»-ir. i|iir niio |ot .•»¦;>.¦..-. u„.
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< \MMIM> IMHtTlVAIM
i¦•• .ii.... ¦ cariai nacional r leom ¦• cepllrbmo ... >i. .,.-

...(.-¦ 1.1- >"i... N.imi-ii rm I'...,,!•¦ »«i.. .,-...!..¦. um pr num "ra*
ciu" ii.' :.-!.. ¦• .i. gardlo*. nia« encartou ¦ perna mm a «ua
•,i:iiiui i qur Ir/ MICMM nos l -;..'•••• Inlil»* r iliamou a atrn*
vau ilu "iiirlirr" ilr l',ui«. Maiu|ullulaiiilii •ámiMtiijiiirnlr. tau*
dinlio¦i'Tt"tm<nr**t aiiiirãi. para «> .nu jrititH mm um iruliallui ih
...i.»i .ii.iilnniiii |.i ¦ rn. ..!•¦ o,. Salão Vai Imial, u qur Ihr ilru a
iiiiiih ii.i I..--.I. -rn |-, ii i a i ui..|i.i llr Ia >ollou rrtiiliirluiiarlii
r rntrrritiiu -tur uma trn.alillil.iitr "picasslana". :.i.i> - t.«i..
¦ mu ui» ,i uni.• Hii ii i.i.i-ii.... americanos: Oroxco, stquri-
r<». Iilrgu itr lllxrr.i. 1'iiiinu u srtimlr |i.iítii-t i|iir or ré nu pri*
mrlru .uul.ir Oo Ministério ila lilm.ii.iii. com motivo* InfaiuK.
1'lniuii, in. i.iiniiii. iin m.tu-ti<• i-ni.i.. Gustavo Capanemal,
.íiirMi.s liirlr% Milirr u tratiallui nn llr.i-.ll. tis afiilrjns ilu Mi
lUMl-llll I IIIIK.-lll -..l." lll-l.- r já lll-|lll.ll.llll 11 ll.irl.l \ llll. III- ilr
Murais, com •> -••" •"Concha r cavalo marinho'*, rinimi a i<i.- i.i
ria r.iui|iiilli.i. qur u.m fui .ilirnçii:iil.i prlu Arrrblspn r liujr f
lu.iiiuiiii-in» .ti in. moderna «*¦» Itrasil ¦» »-i.. a. Oscar Nlr-
ineyer). Antes pintara » PaTilhio do Brasil na Feira Inler-
ii.ii I..n d rir Niiv.i lurqur r Irm varias irl.is nn .Musru «li- Arlr
M.i.i.-iiii daquela cidade. Vlreu em Montevhlru. vlmu lunui-
ulsia. viajou a Europa, mas continua um hiuuriii dr niuilnuskl,
casado com Maria mu. nu. , p.ii a.- Joio famliilu.
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—¦ ¦¦'—¦' .. ¦ i. As elites e o desenvolvimento econômico
- A preocupação em torno du paprl das elites no descnvol-

vtmeiito pcoiiómic». recrudesceu subitamente desde o já In-
inoso discurso do Ministro NeurÃu de Lima. Cedo entrou cm
crise histérica, com a eleição do -Sr, Jânio Quadros. Que
ha de exagerado em tudo Isto? De mal pensado.1 Que cli-
tes sAo essas? Aonde sua derrota'' Quem as derrotou?
Como ? Desde quando ?

O Professor San Tiago Dantas explicou, t-in discurso
muito comentado entre as elites, que o mal elas elites bla-
sllelrnx e que elas não entendem o Brasil e gitliim-se, no
cltriirirrtn o Brasil, por doutrinas exóticas. O povo é que
entende o Brasil, pois ôlv só tem a vocação tio descnvol-
vimentO econômico, o que* pode ser multo nem interpretado
como a sensação da necessidade desse movimento, Mas dai it
vocação para o desenvolvimento, isto e. n capacidade Inata
de preencher satisfatoriamente os requisitos necessários
para o bom cumprimento dessa missão, vai alguma distância.

O povo estaria demonstrando às elites sua incompetência de "meteco" ao querer dirigir
os negócios dos nativos, o que pode também ser interpretado de duas maneiras, O povo,
jiela sua miséria, estaria expondo o incompetência das elites dirigentes, com um dedo acusa-
dor. Ou então, o povo estaria demonstrando, por seus leitos, como povo, que as elites que
possui não lhe chegam aos pés cm tino político, o que também é duvidoso. Parece-nos que
o Prof, San Tiago Dantas começou, em seu discurso, à expor uma Interessantíssima teo-
ria que infelizmente não teve tempo de terminar. A tese foi iniciada com rigor, mas a
antítese não chegou a ser descrita, O Professor San Tiago Dantas teria sido retardado pela
sua própria vontade cm não fazer vislumbrar ao seu auditório a necessidade de unia síntese,

Não há duvida que sc deve exclusivamente á Incapacidade de governar de nossas elites a
Circunstância constornadora de ainda não havermos, como povo. nem de longe nos aproxl-
mudo da renda nacional real per capita condizente com os recursos de que dispomos, A no-
tória Incapacidade executiva de nossos dirigentes, se une unia náo menos notória Incompc-
téncia legislativa em formular
paçldàde o essa incompetência
se traduzem na busca ansiosa
por objetivos políticos e eco-
nômlcos alheias ás nossas clr-
cuhstàncias históricas e culttt-
rais, mas que se demonstram
adequados cm outras clrcuhs-
táncias. Esse saudosismo tran-
sntlánüeo explica bon parte
dos traços de nossas elites,
desde o uso cln sobrecasaca
neste cltttln até a defesa diplo-
mrUica do colonialismo.

Exemplo. F.m 13 de dozom-
hro de 1933, I.ord Keynos deu
à luz um livro sobre n teoria
do emprego, cm que expunha
engenhosa receita fiscal para
reerguei' ao nível de equlli-
brio de pleno emprego as eco-
nòmias Industrializados om
depressão. O livro causou me-
sos rie perplexidade aos maio-
res economistas do mundo.
Nossas elites, aqui, mal de-
sembarcado o primeiro oxem-
plar o desembaraçado da Al-
tândega, não levou muito
Icmpo em penetrar-lhe a es-
sência. Houve quem dissesse
que afinal do contas aquilo é
O ciue vinha sondo feito no
Brasil desde o Conde de Li*
nhares. Baseadas om Keynes,
puseram-se as nossas elites a
a desenvolver economlcamon-'te 

o pais por moio rle infla-
cão deliberada.

OS objetivos de nossa ação política e econômica. Essa inea-

Nfío ocorreu
principalmente

Mitos,
pau-

listas, já não diremos perco-
ber que l.ord Kevnes se reto-
ria explicitamente a situações
conjunturais a curto prazo.
mas, pelo menos, ollyar em
tõrrio do Rio de Janeiro c de
São Paulo e ver que o Brasil
não sc parecia cm nada com
um país industrializado ás
voltas com depressão c de-
semprégo. Não havia meios
de produção prestos a produ-
ztrem mal so lhes oferecesse
emprego, nem havia uma cs-
trutura industrial monopoiol-
do garantindo corta infloxibi-
lidado aos custos de produção,
nem estava O governo acimi-
nistratlvamcntc p r e p a r ado
para planejar inversões regio-
nais. nem havia o conheci-
monto estatístico Indispcnsá-
vel a execução de um progra-
ma desse gênero.

As nossas elites, elegante-
monto extremistas, só ocorreu
embasbacar 1) o t o c tidamenle
para a experiência do Ten-
nessee Valley c para a acro-
bacia b a n c á r 1 o-mllilar de
Schacht, Ninguém lhe disse
nem lhe foi perguntado sobre
a situação analfabeta de 80
por conto da população brasi-
loira, nem lhe ocorreu que os
meios do produção pudessem,
un Brasil, estar ao mesmo
tempo plena e inelieientomon-
to empregados observação
que por si só bastaria paia fa-

A 
Ml | . .-• -i. < !-«>-.;..»..* inirriMMMiMl» |irf Iru
renlra •• - hmi« ««triado» Mtortf •» <•• »'¦'''

Hro*. eienllstas, ani»ia*, cantores, inu»ira»,
aliciai, »»u srá*lin«* mas !«*du u mundo ja rnivíu
talar iid" \i».iii..-» num »'»•¦ i>-¦'•«•¦ runlirririu,
rir» alra\r**araiti *-.. (mu .1.. Itii«*il para <»»•.
írlar»*r n» rairl»! inlrmarlonal. f»ru* nunir* *ã«
iii.ii.i....».i..» nu» ntali li*"»!1»»»»» idiomas r muita»
ms*»» elr% Iriam a erni* ratranlin a nriinrira noli-
ria ««ihrr a r%i*iruria rir uri' ttganteseo l*-ti* rjur rsi<»*
le na Imérica dn 8ol, e ¦>•* -i»»i taoirirrri um dia m*
ouvira falar mais d« «,ur lioir se «uvr.

t»«r uma nurnilão rir iiirimlii r» |»»ra nfto (rrir ral-
?lailr». « int»»« "seraleh" ria» cancliai Inlernacionals
vai por «rrlriii aliahriira. trivrrtr^se. ao mrsiuu
irruiui, »i««- •» "• »¦"• esses o»  nnnir» •."« dn*
braram a» Inuitrira». Cerlanienle >i ¦¦«¦ ha outros. Mas
ua »¦•¦¦¦«'« nau • ¦'»•"• Iodas.
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mtijíí.s vn -.i.ono.s
Vuí|i|.í4s* laia t#**s rwiiarka inas e wM*'}irrio w»nls**

rkiti \m *uí«* »'ami«*ii»;í i»-«í ni^iiw o inulr».. m naw
ir*-«i»U'Ht*í, «i» m*-"* i«w-*---..> -w*híwo, ô m mm
ha muito uainlaotfoa *»?* lio«iw«s im»»'í?>» iws\ *f
e outido m va»u»s mim,. «atMa *> lolsmtido s«if»n*rt.*
iimmt issnr» isna mm»» «V suas viagens- a»** ¥&¦. ÜW» o5* a
fòiioua «s rmrfas muftfiifas« u* mmmt mmm m-um
i)õ«c teniai i*»ra o lotoaialM, i*e lia iwr-rino, via*l-«w«*
.umiiiiw airutrndH-se »!»« trr lalado, e dwaaeiiie . «\w
cuidriêtaia na aifi*taa rio Noiip. contou «.** ajm mm*
cão musical nasceu auan*» irasseava lia, selva, racamu»
^«.siüi... O menino rir aniiwmeiite Iwa» e mmmt w*
boiwtrvatorio de R«ía. «a Mbueteca ri» artiiia* Otlnor*
»ciit»a*!u-. Os Academia tos Pioírasorr» «r Ofauesiia iBua»
o.»- Aires», ria Atadmua Nactunal o> Mu-wa iVtenai e uma
uoteão de »•»••*»> mis»!*.. A etoiii* não Mie iicaou n»da- A
*.... mrth»r oãia- í*ü.i«íu alauns rnieiutidôs, rotutiüj)*;*? das
"ItachianaiT. Mas lia oíiiias Vtia-l-oães loinou-íe nuuio
l^iitilai com o »*h Oifrvii, m«r íl* dirígp. e»-m ainü© stwr e
iiiúüo* cr»ios, nas lestas efeteu rio 1 rir aviniuao. A mai«
«,'riu rio tivuiiiu., imn fimaa m ABI. vias*. *omei#a *eoi
m amigue r r*iimalia o ceiam hiimaia», o menos musaal
***** éeneiof anínst'';»

AIW.MAH I i:i(lti:iltA 11% SII.VA
».in a» arrna*. •¦ rriinlu r *im»

tàlíra Atlrmar inâu —• ¦•
»..>u..m qur a» I ut«|ia» r *ru«

allrla* sc corfasse» riianlr ri» Ura*
•=i s í u.ii-i a !•»>•*« ntai» elrgan*
te ria>allrli%mo. w «allu i» •-,.*•. r Vn*
ir- \.irt,..T Ferreira «Ia Silva «ri-
i.- rm Iturnus Virr». umlr kalru

u !.,..,,t. .ui .nun. .in- mui mui-
ia • u»-r . a . i. i. dr inuila sinas*
Ura. Na» iii.ii.,.. ..i.- H...: -.. n. |iu*
tilia nrlr niuila Ir. ma* rir rrnntie
rlirgott a nuliria rir *ua tilüiia. que
"i." • i  •!.;.. . uniam»»: tlr-

¦ •¦o. i'.- ii«- r tinir r dui» irnti*
lliru ! I"-; •-.- «alluu liu l.i|.... <

»>s ;.|...iu». « d. .ii jiii i..'..|iii.iiM-il»- ram ••  ....*-..... \.I.
mar imrra ¦>»i«i •• • r »auli«la • ao «uliar das nii-niua*
ria*, rrrrbru uma da* maiurr» roruaaracor** |Mi|iularr» Já \U-
la« rnirr nus, li. t ... -i, iuiIo lano ir du mais qur virâi. ain*
ria há un» prilanlr* |»ar ai para insinuar a inlrrfuriiladr rir
i|ualt|urr rara.

11 i M ti OkA.1IOTO
t'>,>iti •).« nome «'.í.i>'—: <- com •«» seus nlhos í»|t«'tia(iiiiiiA»"

p j,M;r«ii4«(|«.., Okameio e t»r»*ilrii«» |x«r íalalidatlf> riu «a*-
tHmvoto Crismam-no *•«» |H»se voador", i«<» tn*o».rle liada.
K«i descoberto no Sul«Amerieano d«« KatacÁw. «•'•* l»lma. «nau*
.in disnaun* n»** md r nifinhvnn»* metros, tanto* forain os•rtnti rreordr* «jiii-, Mio»diaiaiiicmo. «» r»j»Míi>* initiuiial t»ii«:'<si
conhecimento «élr- «• a F*iirrsçâ*» li»!»*iii«i'ÍMiial «ir Nalscao
dMiiecuii a aooiai'*llie os f«*n**». Km ll^lsinki. nas Oluniiíaria*
tèi uni lamilo, íohtrluri» nas provas luiat», o.tmnrio »» s*u
íolráM dc *ete (tatus «• »»# *«'*»* mAietilo* de íh«i»»i ií*« i»i*tória-
(«m>fniariríniiiM lhe garanliram *» »»igiuiri*» lunar. Naniriu no
Manha, o^umuln auiiii» ê estudante rm Hau l*;.n|.<. ma* ?»«•>¦
irerde tronai: tí^ia manha, dh w <h*us uirtgolhiH s*íisscí«h
i,üi», «<,|t m vistas de um ttoileo ipie ainda e*|Mia *»-¦!*» alsso»
luto no «iMOri*», la- oualíiuer fotoi», ninguém cila »i*«í* os
ires mi lliares narisdorv»! mundiais sem incluir o nome japonêso*H.*r lituftleirínho ria» Arábias.
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JOÃO ll.% SUA % ll\MOS
João ri» Silva Itjiiiiu» tra um il«*ur ritstoiilieesria, «m

•imples "surJ-aineitcain" rir noim «liem, g.i uai^vrava o »eu
iam rm Pau». Um irln dia. euirou iuik tnaitrheir* da mi*
prensa franeesa e. uai, surtiu romu bomba no* {.oiiuuü tua*
sileiros. Féí cariaa, trisir cartas, romu o possível matarioi
tle sua mulher, a ünda •* romãntlcti Monique O ".«ho»" rir
•in cabaré narisiensc coloeou«o enire o» ase» riu eiuiu- A»

huiuna* e ;.- "..ti .i. - acerva <if^ arS*lino tnolen*ivo »iu*
t,i«." rie nmiar uma barata» começaram a uiiftr. Dizia-se
que eiivenriiini Muiiiq-i*- rum . i:,,i<- . riitriamente impni-
lauo ria» telvas brasileiras. No Brasil, a Imprensa pteterm
vè-li- • .n.;..\i.i .'!••.<¦ i.'« e • .:.«n.u c» luli* pioviuciano tle uma

i uiarii-,.una francesa, ntsr ganhou lama a cotia rir *-,. tm-
placâvrl iicusacao contra rirràu/irtlu». o único brasileiro «i •'
riuroii ua» tohuw» iMiliciauí ria imprrii*n francesa rm
Kuutric entilo Recentemente, Hiha Ramt» ioliou ao rai*
lar. com o seu noto ca*nmento. Para multas müm-i» ¦. vi*
rou herói romànurn — e n sua "plnia" te t»r«-*«. liem ao
!>..)*: K uma llor.
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zer recuar quem quer qtte es-
tivesse com veleidades cie
aplicar Keynes na Baixaria
Fluminense.

Inflacionott-so d c 1 iberada-
monte o Brasil, A guerra In-
trodiiziu elementos cxógeiios
que disfarçaram o panorama,
a princípio, mas . acabaram
revelando sua natureza de
simples pano do fundo. Po-
iam necessárias, so ó que bas-
taram, duas crises de balan-
co de pagamentos, uma, em
10-17, provocada por um pro-
fessores do economia om êx-
tase diante do "mecanismo
mu 1 ti Ia tcr a] de Bretlon
Woods", o outra recente, pro-

. cocaria pelos aslrólogos da
CEXIM. para tornarem paten-
tes certos fatos ás nossas eli-
tes cegas ás nossas realidades.
Mas dal a dizer-se que essas
elites já perceberam., a lição
contida nossos fatos, vai nova-
monto alguma distância, Do-
pois do um ano de trâmites lo-
gislativos. cm une so prome-
teu a desvalorização parcial
do cruzeiro para cortas expor-
taiões. houve quem vlossc a
público exprimir surpresa po-
In falo de os Importadores
dessas mercadorias terem
aguardado essa desvalorização
para comprarem mais barato
esses gruvósos.

Foi preciso que certos re-
prosentantos dc nossas elites

ouvissem dos representantes •
da índia e do Chile no Gonsc-
lho Econômico e Social das
Nações Unidas, o lessem o
Relatório Lewis sobre as me-
didas, para desenvolver eco-
nòmicamcntc os países sübde-
scnvolvldos, que a produção
de bens elo capital possui, co-
mo as mulheres, um período
rio gestação; que os fatores do
produção nos países sitbdc-
senvolvidos são sujeitos a
oferta inelásllca; que o pro-
blema dos países subdesenvol-
vidos, ao contrário do que
acontece com os países inrius-
triali/.ados. ó o de reduzir o
consumo para aumentar a
formação de capital, o que,
nos países subdesenvolvidos,
os investimentos diferem qtta-
lilatlvamenle entro si eomo
oapacidado para engendrar o
desenvolvimento econômico.
Além disto, ouviram os repre-
sentantes das elites brasileiras
em Lake Success que, para a
inflação "dar certo" no clesen-
volvimento econômico é noces-
sário que exista mão-de-obra
desempregada, capital dosem-
pregado, recursos naturais do-
sempregados, técnica dosem-
pregada, fatores do produção
em elasticidade de oferta,
confiança no sistema bancário
o um governo com autorlda-
de para manter pacificamente
a lei o a ordem. Finalmente,

ouviram êsse'.? representantes

das elites brasileiras epie a
política dc inflaclonar rara
desenvolver não podo ser
permanente, pois achará der-
rolando seus próprios objoli-
vos.

O que há de estranho em
tudo isto é quo tenha sido no-
cessará) enviar esses homens a
Nova York para quo lá es-
ditassem da boca de repre-
sentantes de países em situa-
ção econômica semelhante ao
nosso, aquilo que lhes cabo-
ria inferi!' da observação dl-
rela da realidade econômica
brasileira, aquilo que, uma vez
observado, lhes caberia dizer,
alto o bom som. o lhes caberia
repetir, até á impertinôncia.
mesmo sob pena de passarem
por ignorar o r|ue disse Koy-
nos om 1935. Que há com o
clima intelectual brasileiro
que não incentiva a pensar
por couta própria? Que há
com as elites brasileiras que,
a despeito da boa-vonlade quo
possuam em acertar, se é que
dc falo a possuem, teimem em
aplicar teorias com o absolu-
to desconhecimento dos fun-
damentos taxonômicos o in-
dutivos do qualquer teoria
que se prezo? Em uma época
tecnológica, dc aplicação de
conhecimentos, por que há no
Brasil essa ineooreível tendeu-
ela para a formação, não dire-
mus elo técnicos, mas do aca-
demias de técnicos, esla con-
tradição cni lernios?

Nestas condições, a quem
cabe a culpa da eleição do Se-
nhor Jânio Quadros om São
Paulo, se é que se trata de
culpa? Quem poderia ter evi-
tado a crise das elites, de que
tratou o Ministro Negrão de
Lima, se 6 que essa crise exis-
le? Vimos que as elites, em
1935, leram Keynes, mas não
olharam o Brasil. Vimos que o
povo é obrigado, por incômo-
da necessidade, a ver o Brasil,
mas não pode ler Keynes. por*
epie não sabe inglês, nem po-
de ler o que escreve o Senhor
Euv.aldo Lorii. porque não sa-
be ler, Fazer o povo ler Key-
nos ou Lodi será afastá-lo da
realidade brasileira, polo mo-
nos enquanto estiver so pro-
parando para ler Keynes o Lo-
rii. Fazer a elite esquecer
Keynes o ignorar Lodi üerá
popularizar, banalizar as eli-
tos, favorecendo a prolifera-
ção de demagogos do baixa
estirpe. Quo resta aos supor-
fluos homens do boa-vonlade,
cultos demais para ser povo,
conscientes demais das noces-
sidarles do Brasil paia caber
na elite, burgueses otitrora
rum aspirações literárias, ho-
je empobrecidos pela infla-
ção o pela necessidade torna-
dos economistas? Que lhes re-
sorva o futuro dc monos som-
brio do que a meditação sobre
a insignifieância da própria
ox islÒMcki?

m0A V.ma fiii.rd t/c Icriii rasa, nriuilftniíirtet, 'inc sc

P

a-..

estende ilu Atlânllca a iiinri/em esquerda cio rio
Píifiiixi e.Vlato Grosso), espremc-ido-xá aiitrc o rio
Grande 1 Minas Curais) e o rio Paraiicipatiema
(1'arnmii, eis São Peililo. No principio, cru Aticlliclei
e Nôbreya, Mus São Paulo i ante* dç tudo « niin.'
do Ipimiioa, aue continua a ressoar através do
Drnsll 11» luta peta nossa completa Independência.
Depois, ris bandeiras, com os sens fabulosos raça-
dores de miro i> esmeraldas. José Bonifácio loi o
í/iiiíi da emancipação política e /JomltlHii iA Mnr-
quesu de Santos/, o uiauiU- cscdndalo ãn l." Ini-
/aiio. Com a rubidecu, suryírum as estradas do
feiro e as primeira* indústrias. Vieram os iiufflrau-
tes (todas as raças) para o miíaarc do enriqueci-
mento em proporçelo alaiibrlca, Hoje, Silo Paulo
ganha nonas caractcrfstlcns: è o ,1 oco-Tatu o é a
arte moderno rrarcíla, Meírlo de Andrade, Lobato.
SobciíI); é o japoiiiVs- e (5 Ciiianijú; é o tarado que
Inunde as manchetes da imprensa e é o jlnrcsci-
mento de uma ciullhaçdo moderna cm (irande cs-
ífto. Na r-poca do dinamismo industriai, com as
suii.i quarenta mil fábricas, mais da metade da pro-
diiçao munti/aturclni do Brasil edos lingotes dc aço
aos brinquedos dc celulriftfoj, com Imensos ea/e;afs,
algodouls, eaiiuulais, bananais, trloafs e rebaníms —
,S'ão Paulo uê boje minguarem as suas Jumilias de
quatrocentos anos, Nas /estas do quarto centenário,
destacam-se sobretudo o.s descendente* dos imf-
rjiiiiiir.s prósperos, que dominam o panorama oco-
nômico c começam a dominar a paisaoem política
da terra da aaroa, Se São l'uuln de hoje ainda é
Prado, Penlaado, li/csqiiíla, pcuto secular, c, multo
mnfs, Matara-:i>. Crespi. ./ale!, Lttnnrdolli Jínrtí-
ncllf, Slmonsen, \urirrf e Barros, Km apenas chi-
(inrnln anos. a capital paulista pulou dc 'i"itt mil
(labflantes paru dois milhão, c mefo. Compreende-
se, pois, (pie seja o cenário fabuloso rie praudes
dispuías política,", rom surpresas espetaculares como
a recente vitória do Prefeito ./ãuía Quadros (por-
que as massas ali começam a ocupar um lunar
ÜU St)l i.
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alemã, loura e de tetap
triste. Casara, e i Chi

einle «mu* i-firés

O segundo corpo identificado loi o
de liate Malaneg, uma forem des-
rindo que encontrou « morte quatro
meses «jiii.t ter dei:mdu o convênio

t&- *?*$&

"1

'•¦'.- JK. j ¦ ,n ¦• *« -.
:
laW*' '*»¦ z1
K • x-

um 
''¦ '!

i
i¦ 1
¦

WÊÈ& Wm

mfwk$ #.•*'

,'õ!-v-''-> ¦ r--.'-'t'iV ?i"'-"';vi'.'..v'¦.¦;••»
Éxslp ¦¦ -'v ¦ H - 1 ¦' ¦>-
i«ite?:«&m,,^,.- M«ÉÍÉI

l;" *JHJ§j(

O "Homem Tranqüilo'' da Rillington Place matava com uma cordinha — Quando o Jamaica no
Brown abriu a despensa, um cadáver de mulher caiu-lhe nos braços — Oito cadáveres des-
concertam a fleuma britânica — O Chofer Evans, enforcado em 1950, estava inocente

w t>it?í r.s.i.»tit IlailMaj «'hii*i|p. « '*f*tr*U|»Uder itwdiiiW, m i ....i... \m
tittSra", a *\vmm tranqüila*, au mal» »imiilr»mniir, » '*-•« »•» - dr Itillinclun

m futt", •«min a «jnaUlIravai uni rartai dr IVadill» I ma» m» •n..*..- ¦.¦» - -i.
ç5 riitontra*** agara m* prtaáa, l reitera dr *rr • hémsdn awi«* dr >"•¦•:. um

».mm. |Hrranli> e juu une ilr«ri* 4»«i*4«l«i. prlu manai, dr ha»ri f»U4«*ul»d«
>ua ¦.. .t.i<. mt i.i I tlirl < hit»llr, -iiubu diM nar »«• ,.<-<m... l*i <í4i II dr dr>
«iiim« «ir Itfâl".

A Ju*ii« • uiglrM irm miuji r»liíia maiirira d» irwltrf •»* *«•«» anarf*»*»» t $»•
fji.uiM..' u mãUmo d* ííbndjdr iiiditnlurfl, ri* nia ^dmilr o. i«...... drmwada •««•¦
(irrtiA ilnit^u .iu juir Um. JmIiii i li«»Hr » a» ...nlr»..iti atr aaor*, •• *|ur a«*l
,,,,ii auiiá i—i: < du iiiui..!-. ifirb arranradu ii.».r im.i..i..u.. t.... n.. ...,i... aoutn
«lutn, . . ,t..ii....u .i. h.-.íIjii.I Vard nau Imiimh »a»rr au i*Im* dr *ele Hora* dr
Intrrrapitària ronduiidu iirlu ln»|ir»Mi.« hrlr Vard Itarral, uai d«* i.u b»»ri»
UflelHn 111 ti. «f >

I* |H*a.una< ia >*m do* imn •.> > i|iir iii.it -in .ia.. •nirii..iii|...i •• t-i" .i ¦• a
•minta d* |iriMa du r»ii*iiíu»4dMi lui ranhrrlda, |in«*rjurm r»i« «rmau* Inh
»w i|«r tuli» <*liri*«ir **» itiiím a rrirUr «• drlaltir* dr *ua Munu irímlnal, Ml*
a !'•¦!,. .-, vim • i. .¦ ... !..!.... d4* ..Lu... dia HI..I.-K.. I- i. !...:¦• rU
»«M |.i li. nuri.lr 1...11.11 I.. II «|'-»l >•••'•»¦•• du li !" d* Kitlllltluil !''»•' ".
ijyania as rj.r.i.i.-.i. iraum dr iilruuiirat a UMamenta rmunirada nu nr«|uriiu
j. i.iui. da • • *

M.- « innnifiilo em aur r». rrirmu. a ¦>...nm.i Vard atuir drirriniit.tr •»¦ • i-i-
ii« iimiM « i .,.mu Mi.viri ; l"i sei* radãtnr* luram roranlrada*. batenda, aiu-
tavrlmrnle, mal* doi*; t't titriMir e *iu mulhrr »«• «lrdira**ni * aiaiira dr
aborta»; â,"t ••? a**a**inatu* fuiam •«•iitriidu* rm dua» fa»r* difritnir*.

o ttsu mi CHOFER /.» IYh
IV-t«-tni'usw, Umdr^i Siitdra diietiie e-ue caaa qur. Iiirviiàvrlniisiiie. lulofaiá

mais uni» vpí iiu ditwi« a difícil qsa*íiã« ila i*na ttr ntunr. •»***» lá m roniiikt»
rviiiítsu- i|tíi-.o j!r«t*.wi lit* iuhii CIim*iíp tcirlaiã o ttfinriKtó #r»« itiiliiiariu ro-
utriittu rottira um iiiuiri da taminiião. 'nmostiy Joim Kvans. •iiíuiinoo nu p-
isnro ile Js»ia "peto s»Ma*»mati» di* sua lillta OeraUlint», «l* 14 mw» iir

i • ,\ ¦.. '•'*3$y*
"¦' vi?''' ¦ :-'

-¦ í#v''¦**'¦ í!;."'

A'//a Nelson: aceitou o convite paru I

posar c nunca mais voltou da casa |
fatídica

.Ucctorina Mac Lennan: (inundo a
parede falsa foi demolida, o seu eu-
dáver- a pareceu, 0.1 olhos arregalados

pelo último terror
ÍÂZ

1 boíer também
friiveratn «íw 1

Bvam na !
ClníMse... |¦iwit-, na :

«tade*. A mulher do
twii * lr>i iimlèsu. w
ci.iih' «remira Èratin.

K aní»infçe mia Timoilii"
vúltdto dr ..I*»!iu IlailalrV
viveiuíit lüíiii niular acima
t*as« «m U«lHf%tou Pla««.

Píira ta".» fompretuleimoi iòd$ r*n
tCiatoria. é nrriauituin rwnoiiiar ao iiío-
m>sm tio íh»»;**r Evans, qm a tmpren-
í.í i«íi'mjm«;.* inteira comentou três sino»
atráa.

Fas o í!;«í*ss»o Evans qswsí mevlmen-
lou ü iic.*iii.i mao.uliiii il.« justiça. A
1.» d» di*»-mbro di* ItHii. «!r eoni|Kiu*-
teu «o j»4uo iwliei.il de Mt-nlivr 1^«Sül,
lllll viisitfSii ísii &ul «Ia região di* Onlrf
"Matei minha mulher**, «líslarou Kvíhi>
"Ela iitiiía"».. demat» coniíRi». Nâo nu
t.i....... em (.a*. >!u||iiri o c&divi-r ue
«¦íjíôto «k» ii;.:.ii.í casa". A ScoiS-nat

-icà.. «•Jliimi-t-
Place c dcM-«utiu. uu jardim, nâo si|fi-
nas o iwiKi da Sra. Bvaiu. mas iam-
bem o de sua tilhmha deraidiiie, ambos
enrolados em panei.

Cinco vêws Tinmilty Evarm confirmou
ser o assassino de aic» esposa. Mü**
<|tijiiut<i compareceu iiernme o Tribunal
de üld Bailey, esse liununi. que pare-
cia ter uma imellgèncii Imilame linn-
ladn. coutou uma história iam» dile-
rente.

"Bcryl Evans". — disse (le. —• "es-
neravo um bebe. Eu nao queria aaner
de mais lillios. devido as despesas OUC
teríamos. Procurei o meu v:/inho .lolni
Clulsüe e este prometeu arranjar a di-
; ddade mmu rjunlquer |>erÍgo para ml-
niiH mulher. A 8 de novembro, vol-
laudo «lo trabalho, encontrei meu vi-
/.inho nn escada. Êle ni» díw. simples-
mente, que Heryl havia monido durau-
te a operação."

ESTRANGULADA COM I »/ l
CORDISII l

O Juii apertou Tlmollij Erans, esl-
kíiiiIu maiores detalhes. i> ehofer lèi
um relato rápido mas tenebroso. Con-
tutt que havia ajudado Chrlstle a trans-
portar o cadáver para o apartamento
11 baixo do seu, o qual, naqueles dias,
eslava desocupado. Depois, nunca mais
vira o corpo da i">pov.i. Seu vizinho,
apus reeuineiidar-llie o niàslmo sírIIo
sobre o drama ocorrido, propusera-lhe
confiar a pequena Oeraldine a alguns
amigas. ''"• dias mais tarde, Evans
soube dr tltristic que o nelié jã havia
partido para um lugar seguro.

"Eu sõ vim a conhecer o deMino
de Geralillne", — acrescentou éle —
"quando 11 Policia descobriu seu corpo
junto .10 de minha mulher".

.Mas o relato fello por fvaus falha-
va em vários pontos. Parecia Imtcrc-
dllnvel que êle nflo se tivesse preocupa-
do tle saber o que John Chrlstle fizera
du cadáver de sua mulher e que des-
tino tivera sua filha, ti chofer dccla-
roti ainda que admitira sua própria
culpa para proteger o Vl/.illhu, euja si-
tttaeãii se tornara difícil "íòmèntc por
ter tentado ajudar-me. ..*'

John Chrlstle loi chamado au Trlbti-
nal. Interrogado pelo advogndo de
Evans, êle refutou lòda.s as uctiMações.
O próprio chofer voltou a retratar-se.
vacilante. Os exames mcdico-legllis
realizados no cadáver de Beryl Evnns
pareciam confirmar as tímidas da jtis-
tiea : nenhuma tentativa de abõrlo
lóra eoiislatada. A Senhora Evuns mor-
rcru estrangulada por meio tlc uma cor-
(linha.

Os jurados levaram pouco mais de
um quarto tle hora para decidir. O

ifoa estraueulüdii ma* ile ardido

julr iiii..."! a Irl r«rrr<p<iiiilrittr r Ti>
ti.-li. Jnbn Evans <»¦ rntmradu, li
«ando a ptrdln d* llillnsliin Plarr fa-
mino nu trlhii quariririu litndiliiu «nmn"a «a*j «Iu crime".
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O temiMi |wm«hi sabre tsms laso»; em-
lami iiiiiiínein o* «•^s«llK,«:e*M• O inApiio
joim llailiday cIuísii-. une vivia no
11. 10 desde qiiiii/e anos .um* em min-
panliia «le sua eniOm Bthrl. solicii uma
crise «le neivo» e cmmmiroii «os «le-
mais vtidiilios que iria procurar ontto
jipatlanieuiu Essa nr.tííissca. no eu-
tanto, tatdoii alé o dia i3 de março ul-
ttmo. quando um <rsn*aíHioi «i««treeii
pata iusns|Hirtsir ti uiaçfrj tioblharto do

|'l,rl.lt..

rt^«í<ffia>rf^SS!£^^

Nrs*t dia, o Sargento dê plantio no
p.»to Central da Scotland Vard. rs-
ctilou, lm|Kisatii'l «oiiiu coiivfm ao ir-
gnlamento, u comunicado irlelonieo que
lhe lazta um homem, cuja voz pare-
cia alterada.

«Ha um cadáver r.a minha casa!"
— Rrituva o homem

"üe-uu- o seu enderoço"
"10, Rillington Placc, «o quartel-

ifni de Noiting Hill..."
Dois mlnutps mais tarde, um cano

da Radiopairulha parava a entrado tia
pequena praça, espécie de beco sem
saiaa. Os policiais exiiinlnaram rftpl-
(lamente o assunto c decidiram chamar
o Instielor-Chele Orillin. um dos ases
da Heotlaiid Ynrd. O crime mais hor-
roroso, desde «w tempos de Jack, o Ks-
tripndor, acabava de ser ilescobcrto em
Londies. Ao lado «Io Inspetor. Beres-
ford Brown. um simpático neitro origl-
nárto da Jamaica, muda 1 temia de sus-
to. enquanto contava o que lhe acon-
tecera.

-Eu moro há várols anos no se-
ttundo andar desta casa". — dizia êle.
• O meu maior desejo era ocupar o loitur
do Sr. John Chrlstle. neste apartamento
térreo, por cansa do Jardim. Ora. faz
quatro meses que a Senhora Chrlstle
transferiu-se, segundo fwu marido, para
a casa da família, em Bírmtngham. Èlc
esperava ir buscá-la togo que nrran-
Jasse outro apartamento cm Londres.
Ontem, o Senhor Cliristii me disse que
Iria partir e que o apartamento ficaria
livre..."

Beresford Brown não perdeu tempo :
apanhou balde, vassoura t panos paia
limpar sua nova residência. O apor-
lamento estava num estado lamenta-
vel. (Jjiitnclo chegou à cozinha, ele lem-
brou-se de que ali devia lia ver, como
nos demais apartamentos rio prédio,
uma espécie tlc despensx pequena, onde
poderia colocar sua banheira. Mas essa
peça havia desaparecido. Brown pro-
curou-a. batendo nas paredes, e logo
percebeu uni quadrado de papel vlsl-
yclmente mais novo que o do resto dn
cozinha. Rasgou-o e descobriu uniu
placa de linóleo. Arrancou a plncn e
deixou escapar um grito de horror.
Quase junto no seu nariz, surgira a cn-
beca de uma mulher, cujos olhos, grau-
des c libertos, fixavam-no com lnsis-
téncin...
6.200 POLICIAIS IM HÜSCA

DO MONSTRO
Ainda há espetáculos capa/cs de fo-

verem arrepiar a pele dos detccllves,
mesmo quando se trata ile homens ila
Scotlanil Vard, O Inspetor Grlffin
confessaria mais tarde nos repórlcrcs
que havia "engolido em seco", au le-
vautar, por sua vez, a nlaca tle llllúlco,

"Três cadáveres estavam cuidndosnmcule arranjados lá dcntrii", — contou
—. "O primeiro quase caiu nos meus braços. Os dois outros tinham as pernas
ntndas e amarradas nu teto da despensn, estando as cnbcças cóiilro a pnrede
lundu .laant três mulheres. A primeira eslava semiilcspida, apenas tle "SOU-

lien" e calvas As do lundu tinham saias curtas. 1". apesar dos seus corpos es-
latem polvllluidos de cal virgem, o cheiro era insuportável."

Na rua, os vizinhos se aglomeravam. Eles assistiram ao transporte tle Ires sacos
mnuabros para a ambulância policial, Ern inacreditável ti que os seus olhos viam.
Aquilo não podia ler sido obra de "Mr. Chrlstle", um homem tao fino e discreto.

"i:ie falava pouco" — disc alguém dentre o pequena multidão —, "mas
nunca deixava de cumprimentar-nos, chegando a tirar o chapéu."

"Andava sempre bem vestido", — comentou outro vizinho --. "Era o único
inquilino branco du prédio."

Durante n guerra, John Chrlslie nllsiara-sc na Policia auxiliar londrina, chr-
gnudo 11 ser condecorado por atos de bravura praticados numa caca a três peri-
gosos "gangslers". Quando deviam promovê-lo a- inspetor civil, perceberam que
ciirislie possuía muitas amizades duvidosas entre mulheres da vida fácil.

"Examinemos esta casa !", — ordenou n Comlssárlo-Gornl Bevcrklge ao
limiar conhecimento dos fatos —. "Acabo de saber que a Senhora Chrlstle nâo se
1 ncontrn em Blrmingham."

Ao mesmo (empo, a rádio da Scotlanil Vard transmitia de quinze em quinze
minutos os dados pessoais de John llailiday Chrlstle, pedindo á população que ajti-
(lasse a Policia 11 descobri-lo, G.líOO policiais baliam ruas, boleis, cidades c aldeias
da Inglaterra ,numa busca que se prolongaria até às nove horas c vinte minutos
de ül de março,

UMA TAÇA DE CllA COM TORRADAS
Naquele momento, John Chrlslie encontrava-se junlo à nmttrndn rio Tâmisa,

no lado dn Punte de Putncy c à frente do pequeno e isolado "Welcome Cale", cuja
clientela se compõe, habitualmente, de operários, ftle linha a barba crescida e
parecia faminto,

- "Quando cruzei-o", —- contou o operário Wllllain Lee —. " o Ufanem pediu-
me dois "pennys" para tomar uma taça de chá. Imediatamente eu pensei que
aquele tipo bem podia ser John Chrlstle. Desde a véspera, 61e rodeava em torno
dn ponte, Quando entrei no café, disse isso a Mr. Bryars, o proprietário, oue
logo decidiu chuiniu' a policia."

Três "luvas broncas" apareceram mas o homem havia sumido. 13c qualquer
lundu, John Chrlstle já eslava nas mãos da Policia, pois o soldado Thfimnfi He.nry
Luügcr, que ciava plniUno sobre a ponte, Uuiibím ilesconíiarn dele ç decidira abar-

ele
levi
do
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O íj!i-;..f CSiifjin nnitorm deimi* qiiít. o • ¦¦•¦•«'
iffrtHiroi.- quando o rnuede ftiha foi po.«.'« olimm: Trfi carfi
estavam culdudaiamenle uiranfttdot In tlettno. K o p*

quase eahi nos meu* broços"

dá-lo. Chilstie náo tinha iwi»«'is e wt:s traços, como su« roupa.
correspondiam cxntomcmc á descrição feita pt-ln ScoUand
Vard.

— "O seu nome ?". -- perguntou Lcdgcr, sem obter res-
imslB. — "Tire o chaiieu..."

O homem náo obctlceeti. nem falou. Parcota atônito e eu-
íêrmo. Ledgcr arrancou-lhe o chapéu dn cabeça e náo teve
mnis dúvidas :

— "Você è John Hnllldoy Cristlnc c deve acompanhar-me .
No Pomo iwhcinl de Putncy. Cluísiíc falou pela primeira

vez. pedindo um iojhi dágua. Mas a Scotlnnd Vartl e delicada
c mandou servir-lhe uma laça de chá eom torradas. Então, a
próprio Inspetor-Chefe Vard Barrat. - o homem qt.i féz o cè-
lebre Haia narrar minuciosamente, em l!»4í». como dissolvia no
ácido sulfítrlco as velhas damas que ele matava para roubar —,
já se ocupava de John Chrlstle. Mas a trnnsfoim.içáo déste,
npós ter bebitlo o chá e comido as torradas, foi surpreendente :
tornou-se outro homem, bem disposto, lúcido e .'titulo pura
responder a todas ns perguntas que lhe Inzt.im.

Chrlstle náo sabia de nada. Ignorava completamente o que
Sc passara em seu apartamento. Sun mulher » Eln havia par-
tido para Birmlnpham: se lá náo estava, ele Ktiomvn o seu
paradeiro. O Caso Evnns ? Pura invenção do chofer para 1110-
cctuni-se...

Entretanto, n policio revolvia o jardim do n. 10 de Rílhn-
gton Plncc c deslocava pedra por pctiin rio .loarínmcnto lati-
riiro. No necrotério, os cadáveres das ires mu!hcic.< eram iden-
tifitados. lorneecndo elementos capazes de elucidar n técnica
do criminoso. Mas loi a descoberto dr mais três esqueletos,
dois no jardim e um no quarto de dormir, o que completou a
série macabra.

Sob o leito conjugai, Chilstie enterrara o ;orno de sua si-
lenclosa esposa. Ela dormia, assim, o sono eterno num locar
significativo. Quanto aos esqueletos encontra cios 110 .jardim, os
cientistas traiam de completa-los, pois inlta o crânio de um e
alguns ossos du outro. O Comissário Brveridge se esforça por
descobri-los. estando disposto a desfazer todo. o prccilo, se isso
lór necessário.

persistentes negativas de John Christie, aDiante das
Policia formou
siiiido-a no Juiz.
preende que o
dor", após ter de

como pôde
Dela se de-
estrangula-
xado o Po-

caso
Mr,

pe-

licla Auxiliar, passara a ira-
balhar na Southwu Roadwoy
Ltda., empreso cb transportes
pesados, onde, alem de suas
funções normais ch escritura-
no. encarregava -çe de fazer
curativos nos cpcários aci-
dentodos. Uma ppuucnn pia-
ca, aliás, avisava . "Em
de acidente, piocure
Christie".

Apôs o trabalho éle
rambulava pelos cafés das re-
dotulezas. onde eiíl.OlUroil Kita
Nelson, uma «ervente de 24
anos de idade, bastante boni-
ta c de temperamento artístl-
co, Rita desenhava o retro-
to dos clientes do "Tonys

Bar". Chrlstle disse-lhe que
era nrtista-fofõgraio c con-
vidou-a a posar em seu "es-
tíidio". Rita aceitou e foi
parar no fundo da despensn
de Rillington Piaco

Para fazer companhia a
Rita, cie escolheu a jovem
Kiiihleen Mnlonev de 1!) anos.
cujo desnparaeimet lo fõrn no-
lado pela Policia tm clezem-
hro de 1952. Finalmente, n
terceira vitima da despensn,"a mulher de olhos grandes e
abertos", foi reconhecida no
necrotério, \wi' seu irmão,
Tratava-se clé Ileclorina Mae-
Lennan, de 25 anos de idade.
UMA ARVORE SÔRRE

O ESQUELETO
— "Km janeiro deste anu".

disse o jovem Macl.ennan,
"Ileclorina procurou-me

para nvisar que iria encon-
Irar seu mnrftlu, um colonial,
lia Birmânia, Ria me disse
une esperava bebe, !•" só n)fO-
ra eu recordo (pie Ileclorina,
era amiga intima da Senhora
Evans..."

A Policia esíaltflcccu que
Ileclorina não iiedcra obter
n visto para a Rh inânln por
eneonlrar-sc tuberculosa e
que, tlc falo, aclmva-sc grá-
vida.

Quanto a polat Suuliüri

a sua primeira ocusaçao, pas-

Chrlslie, somente seu marido
pudera explicar os antecciien-
les de sua mnrlc .Mas é fá-
cil Imaginar que ela conhecia
as taras e os crimes de John
Christie, vivendo em silêncio
no apartamento dos horrores.
Os dois esqueletos Incomplc-
lus encontrados no jardim
colocam os técnicos da Sco-
ti,uni Vard diante de um dl-
ficil problema dr identifica-
cão. Sobre um deles, Chrls-
lie plantara uma árvore,
cujas raízes se incrustaram
numa tíbia, ('.sua detalhe re-
velo a prcneunae.in dn crlmi-
nusn em dissimulai aos olhos
dos vizinhos o seu verdadeiro
"trabalho de Inrdlneiro". .vias
também determina, peto crês-
cimento da árvore, a data dos
enterramenlos; cerco (le dois
anos aliás.

No "Old Bell', ti mais antigo
bar de Kleel Slicel Ia rua
nnrtc se concentra a grande
imprensa londrina l os repor-
leres policiais de túda a líu-
ropa discutem us mistérios da
Rillington Place, Todas as
hipóteses são levantadas, leu-
laudo explicar as motivos que
conduziram ¦> "homem tran-
quilo" ao crime As seis VlTI-
mas ale. agora Identificadas,
incluindo as duas Hvans fo-
ram es(ran::uladas por meio
de cordas, com exceção de
Mrs. Christie, cujo pescoço re-
velava marcas de dedos en-
lavados.

A Justiço Inglesa não per-
uiile a dlvtlltrnçáu dos resul-
lados de um Inicrrtigalório,
ames qiic lôdii a? provas se-
jam feitas contra o acusado,
lolin Christie estn acusado de
haver matado sua esposa. Pm
determinação llldlrial, éle será
conduzido ao 'ocol nos crimes.
acompanhado pelos Insoetores
Griffin e Barrai, l',ntâo, sem
dúvida alüiimi fienr-sc-á sa-
licudo o que terá levado idln
mulheres n seguirem, con-

flautes, ".lobo, o l"'i ;!!••¦ r'a-
i!m", alem "das «orlas de iu-
remo", ciitiio n 1 drama de
MiaUcspeare.

.1 O SI I K I. ii IM l. U
uiUAHW iiimsin:

It ^1 Aparência ircinquilci c tímida, gestos delicados, voz

manso. Mus sob essa aparência banal, uma alma

diabólica c um coração cnvGiiehado pelos piore,
taras. Durante vinte dias a Scotlond Yard cnçou-o

no-, bciirros mais sórdidos de Londres. Ghristie (oi,

malmente, encontraci o maltrapilho c morto de fo!iie
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O MUNDO SEM OS O MUNDO SEM MISTÉRIOS O

FAROU - Sem Coroae
Sem Mu lha

CONSUMADO 
o divórcio dt r-.*uk § ** "• «m»*

la-«o matando (laMam*),!**. * Um, u%r mu jardim,
ou líeiiandu ai dattvarma* «ias "lauitri.' elegante*
«:.• Roma. (i«?*m« «m* vaiider ao* ;urnau carta»

patética*, de v&s «uniu a» à sua mulher fiara que vulia*.**
A vida de Faruk. * de*i*<iio da fuga dt Narrititait,

ronttitua, rem eíeim., tMaiaiit*1 animada j**-m duvida,
a *ua mansão cm Orottafarrata, «ta» dividia com Nar-
rlittsti, *erá mala dote jkIo i>a».*ad» a mansão r va*t»
** melancólica, crtraaa i*«i um )iüu)íí«* e um iampir
Era o centro da vida familiar m casal real, que ia de-

enrolava *©h • n*iiorltta*lp da K«nhaia Tauoutel. a ao*
ventania da« ue* filha* de Karuk. a aoo a itrotrçào d«*
t*.m-u>. guardai adiais.-»*- «, noite .- dia «.«¦ eenUitela

O centro da ea*a eüa agora naturalmente com Fuad.
o ísriv Metida» da (irideçao extraordinária foram lo-
madas, •* suai tf* danas nã« o »uattd«....in nimaW

A- viidla* '*4!<i muíiti tara* Aluuitta* amigas «».
Narrirnan Ia iam as vèiea, entro a* *»••-»*- ai filha* do
Advogado do «s*rol, Um horário fanta4*ta era o nor-
mal -> se&*jm*e pode dUer — na vida úm doi* fspostK
At tcíeiç«k* etattt leda* na* hora* mm* diíereiile« Nar-

t.

ríman e Fama dormiam frfqofiitimente tôtia a manhã,
al«s o meio«dia A nuiie. ratia mu «na para séti lado

Cada um ia a ma "toolto" eleoante em Morna Narti-
man fitava ««-more acompanhada por mn grupo de ami-
bu» e pela Hei aem-taria de ParuH. Amin- o ex-rei safa,
ultimamente, com uma admirável bailarina dtuamar<ptc»
m, Margaret Rima •foreeiuton, «{««lidada dn Kittv. «**»m
I» «•*.» tie idade, -Minha dança lhe agrada — dèrlatmi
ela alíramlu atacloiamenie m% ralieleira para ira* file
e tão triste! vivm a eoiwolà*!»'
lambem, Kituullancraineiite, mm
ChrtsUane ihtry.

iisy«iftiiiti(«i!i!fts!!ii,iaMftiiiiiiiiiiií!i«iti;i8]ii.'4fl5

iFARUK: "Madame Sadek j
(minha sogra) desviou sua (i*

l lha do primeiro noivo, Zachi
| Hachen, quando soube que a
j jovem podia casar com um
j rei, e agora a desvia desse rc?
| porque ele perdeu a corou,

t paro aqardar à nova casto
f,!.;»!!ííWíi!iiiíiiii!s.iíi(íi. dirigente timMWMMu$M

Todavia, Fariik saia
uma alrw liam**»,
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iNatriman líiilia de/estcli anos ..ü-s.:,. teu pai, «na* rra Vtce-Minístío. tt..ií

nio ::.-¦., parte «¦ » diiinat.iiu>a que Irtxiuentavam » «orte do tel. pensou em
casá-la. Imaaiiioti ligá-la a um ,.«¦•. vi.» diplomat». Zachi llachcn. oue pateei^
ler brilhante íuiiuo. Graças a tou> tasam«ot<>. Narrlman *erla provavelmente
um «lia : Sii,ii'...i Kiiibamairu «io Kaito em aimiroa ranital cslranteira. I^von.
lutun, Zãchl Hacbeii a* aua cata, para apresema-Iõ a t.«mdtii. com« possível
noivo de sua Iliba Ma» Mustata Sadeck, jovem tio de Narrlman. ficou ikmxcsmi
de raiva. Pensava éle «pie /.<;-i.. nSo |ias»ava de um comunista, um mau muçul-
mano. Outra ver.áo da história diz uue Faruk tomou pura e simplesmente a
noiva de seu jovem funcionário.

'"'^r^^ 'V^4, -k«* I
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"A criança tinha apenas mores guando estourou a revolução de Nnguib,

que ia expulsar Faruk do trono. Durante os acontecimentos, o palácio foi ataca-
do e o.; balas assobiavam nos ouvidos de Faruk e de Narrlman, O rei decidiu
fugir Tomou o volante de sua "Mercedes" favorita. Ao lado dele, o chofer segu-
rava a metralhadora. No banco traseiro, Narrlman, tendo nos braços o pequeno
Fuad, e junto dela, uma enfermeira inglesa. O carro abriu caminho entre os
tanques dos revolucionários. Faruk abdicou em favor de seu filho e embarcou
no ia'.o. para o exílio, levando consigo a família. Naguib veio saudar aquele
que ôlv! expulsava O iate real singrei para Capri. Faruk instalou-se na Itália
e ai fixou residência.
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o i:\co.mko
li:;.-.: u ••«.. tempo, »...(. que tepudiara a primeira mulbur, Fanda. i«ur-

que não .'•«• tini.a dado f.li.<..-. mandava i>t<>ci«rar ¦ ».> todo ¦ -• :.,» uma jovem
In-ldade digna i ¦ •-.:-•, rainha. O Joalheir,» Achmed Naguib. «pie tinha nu
! i um bom clieníe. conhecia a fauulii Sadck. Mostrou a Faruk uma fotografia
de Nariimn.i, O rei. seduxídii. p»'dui |»ara ve-!a em pessoa, Arranjou*» tun
tiaunliu íj i'. i.i,.'. O }..ii iitf Nüiii.j.ii. {>im>'-.i mi iiuiin* m». *¦¦'*» «¦¦ ii.'«.te*vwr-cf—~
presenteá-la com uma jóia. Um o-iiio clieniv estava na «"«*a. Nartiman reco-
nheceti Famk. A conversa »«• armou facilmente. Pouco depois, Faruk visitava
a fatniha Sadek. a propósito de putmtos de «eu ititerewu*. Depois, enviantm
Narrirnan a Roma. por um ano. a fim de aprender as maneiras que convém

. uma rainha.
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Foi num pequeno hotel italiano, em Santa Marinella, (pie Narrlman, cuja

vida do rainha durara apenas o espaço de um sonho, festejou seu decimo-nono
aniversário. Faruk, segurando-o pelos ombros, olhava-a soprar as velas do bolo.
Estavam presentes apenas crianças, pmigns dos filhos de Faruk. e poucos convi-
dados. Narrirnan acreditara que ia ocupar o trono dos Faraós. Mas não oro
agora mr.is do que a mulher de um homem gordo, que se entodiava e passava
as noite- a jogar cartas. Muito jovem, muito indolente, Influenciável e dosllu-
dida, não tinha ela esse tipo de cai ater que resiste á adversidade. E sua notu-
reza r.ão a levava aos sacrifícios silenciosos, As brigas começaram u suceder-se,
entre es esposos. Todas as noites, cada um saia para seu lado, com amigos
diferentes o para diferentes meios.
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¦riiK ficou logo noivo i.. moça Houve, «lepobi. o cajame.iio muculiimno.
« vermelho veio buscar Narriinou ricamente adornada. R. atra» ês do

Cau« ».i> íesla. *.«* ela iranauortail: ,t»* o nalácio. ao pé «U» «piai a esperava
o real esj>ó.«o. «mi uniforme de Rala, rareado p«r seus dhmitárioa. A viagem
de. 0'V.1*:'"?$ ffli f"I,fl.t.tKi?Jl» iJ«__*«iUm> *'.J"J''. di,jF/inik..i;jmffm«> p.te t,U£_Miajs__
latd • ini tnuwportã-hw. n.» fu^a. •"«M,i. Nartiman eiperou um^^wo^X^niasiTa"
de Farok ia ser as*cgur*,da. 1'aia te conhecimento de tudo rapidament»». Fa*
ruk fèi questão dn assistir ao oarto, Ficou na sala d«« operaçSo. com uma b!ti«a
branca, entre os rnfdJco*. Sua impeeienein não foi decepcionada. Era um filho.
que se chamou l"uad. cm hianatiagem no avó.
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Cedendo aos conselhos que lhe vinha dando a mãe, há muito tempo, cia

Sn decidiu a romper. E o fêz com (spalhafato. Narrirnan partiu para Gênova
e ai deu uma entrevistai! imprensa, no hotel de Bergues, Diante dos jornalistas,
dos lotógrafos e das câmerâs rio atualidades, ela apareceu com sua mãe e
mandou ler, por ema secretária, h Senhorita Groux, uma declaração oficioír
anunciando sua volta no Egito. Faruk respondeu pouco depois, c pelo menos'
com a mesma ostentação. Sua "carta n Narrirnan", patética e de um romhntis-
mo muito original, foi divulgada pelo imprensa, que pagou pelo documento
bom ouço ao r>x-rei. Essas emoçõas fixeram a jovem princesa Narrirnan ema-
grecer e deram a sons belos olho.; uma nova profundidade,

' WHüTl^lli mmmm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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A Pín-Up
Quando as tropas aliadas

vasculharam a casa do Hiller,
em Obersalzbcrg, encontraram
uma área onde o "fuhror"
guardava as suas coisas mais
íntimas. Aí, ao lado de uma
série do fotografias de "pin-
up", estava a célebre foto de-
slgnada "Meditação". Trata-se
de um trabalho que já tinha
merecido três medalhas em
diferentes concursos fotògrá-
ficos internacionais, inclusive
em Paris. Por isso mesmo, na
década de 30. tornou-se um
clássico em todo o mundo, nas
casas especializadas. Durante
a segunda guerra, essa foto-
grafia reviveu gloriosamente,
sendo popular tanto entre as
tropas aliadas como entre as
alemãs, c aparecia, assim, nas
(luas frentes de batalha. De-
pois da guerra, vários jornais
tentaram identificar o mo-
dôlo que posou para "Medita-
ção", e o retrato foi publica-
do, para isso. várias vezes.
Mas somente agoVa um jornal
dominical encontrou a solu-
çao do problema, descobrindo
que o modelo foi a senhora
Lorraine James, òulrora bem

11 9 R*jlI e *"d@ Hitler ia e ALZAQUEÂNA
conhecida, mas atualmente In-
teiramente esquecida, Quan-
do Lorraine procurava emprê-
go, consultando um diário in-
glês. um repórter levou-a para
Londres, Travou-se entre am-
bus uma curta conversa. "Na-
qudle tempo — disse ela — eu
náo gostava de ser fotografa-
da, mas hoje gostaria muito
de trabalhar corno modelo. Es-
tou precisando de dinheiro,
pois meu marido encontra-se
seriamente doente. Acredito
que. a despeito de meus 4li
anos, ainda tenho boa aparén-
cio". O repórter perguntou-lho
se ela conheceu tiitler, que
emprestava a "Meditação"
um valor todo especial, "Sim"
-- respondeu Lorraine." Eíltler
convidou-me para visitá-lo.
quando me achava om Praga,
em 1939. Um automóvel Mor-
cedes levou-me até Oborsalz-
berg, Mitler dirigiu-se a mim,
bateu os calcanhares o beijou-
me a mão,, Depois, mostrou-
me os tesouros artísticos que
possuía, Inclusive a minha fo-
tografia. Quando tomávamos
chá na biblioteca, cumprimen-
lou-me por minha beleza ária-
na. Confundida e tímida, eu
não sabia, realmente, o que
responder."

k Lorraine .lumes, famosa vma ve: por sua câl
h
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itografia "Medltaçíio, 6 hoje desconhecida e
casada com um e.r-o.fioinl,

ebre
está
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escolha do
Nações Unidas. Permitiu a r
visita de 10 jornalistas amo- i
ricanos a Moscou. Decidiu i
enviar um navio do guerra !
à coroação da Rainha Eli-
zabeth, E, finalmente, essa
decisão sensacional de llber-
tal' os médicos há cerca rio
dois meses acusados cios cri-
mos mais terríveis, sob a
alegação de que foram viti-
mas do erros e perseguições.

O caso dos médicos nCfire.
ce, realmente, matéria para
longas o complexas pondo-
racõtjs. Que o governo so-
viétien haja reconhecido o
erro cometido, eis um fato
cojn o qual só tem a reju-

Os governo.1 das grandes potências,
eomo os Estados tinidos, estão, com ecr-
teza, acompanhando muito de perto os
novos desenvolvimentos da política rus-
-a, de que a reviravolta no easo «tos me-
dieos constitui a última espetacular ma-
nif estação.

Depois da subida de .Malenkov ao po-
(ler, a Itiissia deu um empurrão favorá-
vel ao armistício na Coréia, A perspec-
Uva da terminação da guerra enelicu-so
de novas cores, das cores da esperança.
Porém, não ficou ai. Acertou o passo na

novo Secretário Geral das

bllar-se o sentimento do jus-
tlça humana. Mas a condo-
nação dos médicos foi acom-
panhada de formidável pu_
bllcidade, O regime snvió-
tico. como de costume, abriu
as trombetos do sua propa-
gnnda e, no mundo inteiro,
os comunistas, também como
rio costume, acompanharam

o coro do Imprecações o
maldições que Moscou de-
sencadenra sobre a cabeça
das vitimas.
ftsso coro ainda estava nu

ar. munido o novo governo
soviético decidiu o passo
que vem Ue assombrar u

mundo. Ora. êle podia ro-
parar as injustiças discreta-
monte. A campanha desen-
eadearia contra os médicos
cessaria o, sem maiores cs-
tardalhaçi.s, se anularia o
processo iniciado.

Proferiu, entretanto, Mos.
cou, som consideração ai-
guma pola posição dos co-
munislas tora da Rússia, vi-
brar o golpe sensacionalis-
ta da reabilitação dos me-
dioos acusados, E' oxata-
monto a publicidade, o seu-
sacionoiismo impresso deli.
beradamonte polo governo
soviético a osso gosto que
mais fero a atenção. Pare-
ce claro que êle foi dirigi-
do á opinião pública inter-
nacional, o. particulnrinen-
to, à .opinião pública suspel-
tosa do governo soviético,
no deliberado propósito <le
lhe oferecer demonstração
do que a Rússia hão se acha
roçada por um espírito no-
gro do sectarismo, mas que,
no mundo soviético, lugar
existo para n justiça, para
o respeito aos direitos indi-
viduais.

De qualquer modo, em sou
conjunto, a significação dos
últimos atos do novo govêr.
no soviético parece lôdn ela
inspirada nn propósito de
impedii a guerra ou, polo
monos, de adiá-la. Par.ce
choüacio o momento om que

_MB___BBM«WPWW
os dirigentes soviéticos se
convenceram de que náo é
possível arriscar mais nada
no jogo da política interna-
cional.

Os dirigentes soviéticos
não são aventureiros, mas
homens conduzidos por uma
concepção política que ex-
clui a inquietação tempera-
montai o as provocações pe-
rigosíis,

Além disto, há o proble-
ma interno dn consolidação
psicológica do novo gcvêr-
no. O governo soviético é
naturalmente forte, mas os
novos dirigentes precisam
captai a confiança espontâ-
noa do povo. estabelecer en-
tro o governo e o povo os
laços espirituais que refor-
çnm os mandatos e consa-
gram os lideres,

Na história universal, pou-
cas sucessões govornamen-
tais levantaram expeclatl-
va tamanha como a do Sta-
lin, A sucessão processou-
so com rapidez fulminante,
e em paz, O natural é que
assim ocorresse, por que a
Rússia surgiu da guerra, vi.
toriosa e não derrotada c
porque toda ola, governo e"povo, ostá impregnada do
sentido do um destino his-
tórico que a ajudara a stl-
urrar divergências, no pia-
no interno, no seio da cias-
so governante.

E' também evidente que á Rússia não interessa a fiior-
ra. pelo menos na aluuUdade Vtir isto mesmo, ela agora
se mostra inclinada a eliminar ns pontos mais perigosos
da tensão intern::eional At-í onde essa nova política so-
viética terá sucesso, o futuro próximo nos dirá,
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PAIS IRRESPONSÁVEIS
GERAM A JUVENTUDE

-H^m»^ x*»^

v«w iiMiiu no Kin tlr Janeiro. wib it Inspirarão d*
M3 u\i o Seminário toliwi-Amrrirauu fcihri a

#% 1'revencao tia lirlilu r rratamrittn .i- Ilelln* • «luenle rhrguu 4 > ¦I i ronrlusio tnrlaiirollra:"0't '!'•- crimes nrorrldu* m '¦ - mi  anos, em di-
• ii«. |..u.. . foram pralirarius por *>.\> n« rulre I? .-
Í5 ano*. Nu- i -i.uii.s i o..t.... onde a csialistira e uma
rolsa «cria. ao contrario da maiiiria da* lui.ors da
\iiiriu .i i aiin ... vrrifirou.se que a iitrideuria da rri-
minalidatle juvenil vem aumentando nn p« •¦ -.«' - - »••
quase ceoiurlrira. Sr continuar no mesmo ritmo pre-
veent os estudiosos nue em r- • • n munem «le idnlrsrrii
les fora tia Iri alc.unara a casa dus 6 inill

I nlir a* iiiinl.is cail*a* m. llial i- «In d ii..nu im —
rrlasamento dos rosliitnrs. vida «ara «llliruhlatlrs rm-
o..uni i-, Inscfurança >i conseqüente du mrdo de
uma nova rtirrra mundial, rir. —, apontam os jurls-
Ia* a cativa imediata, tjue de Ioda* e sem duvida a maio
impressionante: a irresponsabilidade dos pais. Inra-
p.i/1 - de educar e orientar o* filhos, abaiiitouando-n*
parcialmente, quando náo «le mudo rompleto. ramo uni
desgraçado piloto que perdesse o leme da sua entoar-
cação rm alio mar.

70% DOS CRIMES OCORRIDOS NOS ÚLTIMOS ANOS SAO COMETIDOS POR ADOLES-

CENTES - "LEMBRAI-VOS DO SACOPA", UM 
"SLOGAN*' 

PARA AS MÃES CAMARADAS

— DIFICULDADES ECONÔMICAS, RELAXAMENTO DOS COSTUMES E MEDO DA GUER-

RA - APROVEITAR ATE O MÁXIMO O R ESTINHO DE PAZ - A INFLUENCIA NEFAS-

TA DE HOLLYWOOD E DAS HISTORIAS EM QUADRINHOS — MARINA. SÍMBOLO DE

—, UMA ÉPOCA EM QUE O BROTO ESPETA-

o protiirma «• ........ -.i. apresentando aspecto mai* CULAR SUBSTITUIU A MENINA PRODÍGIO
grave nos países duramente castigados pela cuerra.
por exemplo, a Franca, a Itália r a Alemanha. • ¦•¦><
os bombardeios . as arupac&rs, milhares de família*
loratn desloratla* de suas cidades • tlr seus países. IVr-
deram-se nu meio da lortnrnla. l as que sr saltaram
jamais conseguiram recuperar a antiga rslabilidadr —
o lar tranqüilo r írli». que lhes as.srgur.it a a dicniila-
dr «Ir viver. San trto e sem páo, romo r possível pre-
serrar a iuvrnluttr. «me começou a florrsrrr num mon-
luro tlr desgraça vlolrnria e desespero?

Mas nào r so ms.,, que tesidr a grande tragédia
do apos-gtirrra. I que hoje em dia a rrrfera de que
uma nova hrratotnbe sarudira dentro em breve a hu-
otanldade lomnu roula tle lodo mundo. Náo ha quem
pense noutra roisa. II. possuídos dessa Iretnentla psi-
rose velhos e moros desejam aproveitar ao máximo o
restittho «Ia pa^. gorar enfim todo* os pravrrr* de
uma so te/. Não poilem esperar t • i>> dia seguinte,
que se lhes aligura vago. incerto e tenebroso. Não
qurrrin deixar fugir o tempo presente, real r ¦
tivo, embora passageiro.

De FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA

\ .liivculiiaV
"Coca^ola"

t) Itrasil M.íirii os h li. v-
tirssr estado cie rciists. I ...
ria a guerra, pode-se afirmar '
• •.in prreisio, -iii.iii e proli-
(eriiu ...in Incrível rapitlr/ a
iu.iiiii.|r "rm-a-rola", assim
i.ii./.hI.i pela Irreverência iln
csrloc.i. N.iu srra ilili.il idru-
titu.i li. I l.i p.ivu.i as praia»,
o* bares e até Ultimo as"boitrs" de Co para ha na, o
bairro mais cosmopolita du
Rio tlr Janeiro, mui- se con*
rentra hoje quase toda a vida
noturna da cidade

O aviso "1'rolbldu para me-
nores" é só para inglês ver.
O* "brotos" rsrapam a todas
as vie.il.tnil.iv desde a «Inmés-
lira à do Jul/o dr Menores,
que vai drralndo rm i :••-•!
proporção dn prestigio palrr-
no. Nâo há multo* anos atrás,
bem me lembro. >. nome tio
Dr. Viil» Matos itnpiinlia res-
pello. As suas portarias eram
levadas a sério. II..jr. i|tirni
vibrr.i ili/er pelo in.ni.'. o no-
mr do Merilisslmo .Itiir. ilr
Menorrs'.'

O rerto é t|iir a juventude"coca-cola" proclamou a mi,i
Independência, "Tá solta",
romo di/. o povo. .lã foi glo-
rifirada às avessas nas rr-
vistas ilustradas, através das
espantosas rrportaRcns foto-
gráficas sobre o ultimo t'ar-
naval. Jornais europeus tj nor-
tr-americanos publicaram ai-
gutnas dessas fotografias tlr
"brotlnhos" semi-nus rm plr-
no deboche, estranhando ape-
nas, nas legendas Irônicas.
que os flagrantes tivessem si-
do colhidos rm clubes família-
res. (Tivemos a mesma no-
toriedarie com a prisão de

Joio da Siha Ramo* rm
IliartiU e «um a luga ¦!•¦• dr-
Irtilns tia Ilha AnrhirUi.

A frcqurnrü indlsrtimina-
da dr inriiores nas feslas de
Carnaval, nirsnn, as mai*"brahas" dere ser tomada eu-
mo um sintoma alarmante d>
prrda do rontrolr familiar.
Será por tllspllcrmia ilin
pais? Srtá por rrbrldia d"*
filhos? sr ti por que motivo
lor. r tii-i. admillr o qur »¦
lã acontecendo, A "menina
prodígio" de ontem, que dr-
clamava \rrso% «o violão mi
lorava o Hino Narional dr
(iottsrhalrk ao plano, drsa-
parr.-ru dos salórs, Foi subs-
tilillda prlo "broto rsprla-
rtilar". que os pais acompa-
iiii.un (alguns Inrrivrlnirnlr
feli/esi nas frstas dr Canta-
vai. fantasiadas dr "7,a?á" ou
"Irrncli Can-Cin". quando
não cobertas por um sumarfs-
¦Imõ "bitdni".

I, c in li r a i - v «I S
d o S a «' o |» ã
An* psús irresponsáveis, cie.

via ser aplicado un. "slogan"
ã maneira dn "Itemember
Pearl Harbour" dos norte-
americanos: "lembrai-vos do
Sacnpâ". O crime que ocupou
a atenção de tinia a «ente cio
ano passado teve como pro-
lagonista autênticos represen-
tantos da juventude "coca-co.
ia". Mas não foi o único,
infelizmente. Para que cita-
los? Basta indicar ns mes-
mas causas e c\s mesmos efei-
tos: a excessiva liberdade dos
jovens, o relaxamento dos
costumes e, afinal, o crime
sempre tendo um "brotinho
como "pivot", para usar a ter-
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mlnologki dos meus colesas
da crônica policial.

^Jtreciia^olWDJí-.s.i'^'?.-
que ttido* o» pttr«inaBenii de».
se* -iii-ii!..' mal* ou menos
rocambolescot, que encheram
coluna* v coluna* dos jontaií.
pertencem a família* tlesajiu-
tíida*. vivendo numa jocie-
dadtj em íranro declínio mo-
raro, onde a ausência do «li-
Vareio ••••'• ur.uia •• I.íi.im-: a
e consagra as ligações ilici-
tas, como fatos eonstimados.

A vida enra é outro fator
tii- drsauí ¦ • ¦•" ¦ O chefe de
fmniiin, do > i.. ¦< média, obri.
ga-se t. tutns vezes, ou qua-
se sempre, a trabalhar em
dois ou três empregos para
manter o equilíbrio domés(i-
co. sabe Deus com que saeri-
ficio. Sai muito cedo de ca-
sa. Volta muito tarde. Pas-
sa a semana inteira sem ter
qualquer contata com os fi.
lhos. Só os ve dormindo. Não
tem lempo sequer de con-
sar. Chega a ser um estra-
nho dentro do lar.

Será mesmo um lar? Os
grandes edifícios de aparto-
mentos — afirmam os espe-
eialistos cm psicologia edu-
cacional — contribuem igual-
mente para o relaxamento
deis costumes, dada a promis.
euidade inevitável que resul-
ta da convivência forçada de
grupos humanos de diferen-
tes origens. E' o mal tia ver-
ticalidadc, de que padece a
juventude das grandes cidn-
des, nmn vez que a casa
transmite á família ambiente
mais favorável que um sim-
pies apartamento para um
maior sentimento de respon.
sabi lidado.

II o I I y w o o «I
o li i s f ú r i a
«»in quadrinhos

>
[ A par de tudo isso, os en-

tendidos apontam seguida-
mente a influência nefasta
de Hollywood o das histórias
em quadrinhos na formação
da juventude. Um "brotinho"
pode não saber na ponta dn
língua as lições de Aritmé-
tica, mas possui uma cultura
extraordinária sobre tudo
quanto se passa com os ar-
listas de cinema, desde os de-
safios de Zsa Zsn Gabor a Co-

timie Catvcrt. o mum-ro de
. ¦..-• •. !.'•¦¦ ni- iietidv l.ito.ii

e as ¦- ..|..'ii:.¦na-, rie Míckey-1^.tnrr,-het-TIT%^tTrfimientinty"
¦ ¦ ¦ •¦.:-ti- tn.impuladas pe-

los agentes de publicidade,
feitas par» explorar a lH»a
íe do publico, exagenmdo
qualidade* o defeitrut do*
.«••ti* ídolos, quando mon-
tindo sem o menor pudor.

A deturpação da vida co-
meça muito cedo. O me-
nino aprende a soletrar
e vai se encharcando nn
má literatura dos "co-
mies", uma praga uni-
versai, imposta pelos Es-
lados Unidos, tal a fór-
ca da sua penetração
econômica. A indústria
da história em quadri-
nhos e. umn nvulanrhe
que desaba sobre os pai-
ses dn América Latina,
alimentando o sensacio-
nalirmo da imprensa
ávidti de ganhar cunhei-
ro. Tudo vem prontinho,
I n c t u s i v c o"flon". Não st»
paga o desenho.
Não se paga o
escritor. Basta
traduzir as le-
gendos c mnn-
dar à impressão
o veneno, que
ns crianças vão
tomando em
pequenas doses
semanais.

Com o tempo,
a i m a «inação
infantil já não
se contenta
com as aventu-
ras dos super-
homens. M a s
há matéria pa-
ra todos ns pa-
ladares: nven-
t ti r a s, crimes,
amores, o dia-
bo. E tudo
n p r e s e n-
tado de modo o
mais grosseiro!
No e n t a n t o,
são essas revis-
tecas que to-
mam conta do
mercado de leitores. Suas
tiragens aumentam num cres-
condo assustador, enquanto
decai a dos livros. Querem
um exemplo:' Há pouco mais
tlc dez anos. aparecia a pri-
meira edição de "Bangüê",
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Lembrai-vos do Sa-
copa": um "slogan"

dirigido aos pais ir
responsáveis

C ARI CA-
TVRA DK

I.AS

A juventude 
"Coca-Colo" 

proclamou a suo indepcn-
déncio no último Cornaval A jovem, que aparece ao
lado do folião já maduro, pode ter o mesmo destino
de Marina, transformada pela imprensa scnsocíono-

lista num cmulo de Lucrccia Botgia

Marina, símbolo
oV uma ópora

O t|ur está aconlrcrndo com
a jovem Marina tlr Andrade
Costa é uni sinal dos Irm-
pos. Com aprnas IK anos.
adquiriu uma Iristr popula-
i id.nlr. A r r o n I r a polirial
transformou-a numa rernear
nação dr I.urréria floreia, tal
a malícia rom que dividia os
amores enlre o Tenente Bati-
drlra e Afrãnio l.einos, quan-
do na verdade nâo passa dr
uma pobre mrnina Ine.xprrí-
ente, leviana romo tantas ou-
Iras vitimas da irresponsabi-
lidado dos pais que fabriram
inconscientemente a juvenhi-
de "coca-cota" dos nossos dias.

Depois dr se tornar uma
"figura de romance", Marina
Já não podia mais aparecer
rm público. I oi obrigada a
mudar dr rasa inúmrras vé-
/es. 8c era identificada num
cinema ou numa confeitaria,
formavam-se cm sua roda ver-
dadeiros comícios. Alais dr
uma vez teve ameaçada a sua
integridade física, listava con-
limada ao exílio. Somente
num nutro ambiente seria
possível recuperar a sua con-

#*####*•*#

«lição de sér humano rnmo os
demais, nfto um assunto de
manchete* escandalosas ma»
uma simples mocinh.i rom di-
rello a virrr a rotina dr rada
tlia igual dt lodo o mundo.

Pobre Marina: Dixrm que
ria. ao embarcar para os E«-
lados Cnldoi. numa tentali-
va de fugir a realidade. vol>
loii-sr ronlra os repórteres,
chamando-as de "abutres".
Seremos nó», homens de jor-
nal, os únicas rulpados? Kvi-
drntrniente, não. Mas preci-
samos reconhecer rom toda a
honestidade que pouro taxe-
mos para corrigir este estado
de coisas.

Mas não adianta bater no
peito e gritar • "Mca Culpa".
O problema c complexo. E tein
que ser enfrentado com deri-
são e coragem. Que a adver-
téncia dos juristas latino-
americanos, ligada a tantos
rasos rscabrosos, sirva de li-
ção, abrindo os olhos de ho-
mens do governo, de pais •
educadores. Náo adianta pen-
sar em "formação de elites",
para disfarçar a covardia dos
qur procuram em vão tapar
o sol com a peneira. A reali-
dado é cruel e não comporta
soluções de cima para baixo.

romance de José Lins do He-
go, com 15 mil exemplares,
Pois bem, a nova edição, que
agora se prepara do mesmo
livro, será do apenas õ mil.

O Brasil cresceu, Aumcn-

tnu a população. Diminuiu o
número de analfabetos, Que
quer dizer isso? Muito sim-
pios, o público pretere os"comies" a um bom ro-
manco.
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: A Imprensa européia e a norte-americana publicam amplas reportagens fotográficas do Carnaval carioca, estranhando apenas que certos flagrantes, em que aparecem "brotinhos" semi-nus, tivessem 
|sido colhidos em clubes familiares do Rio de Janeiro, e não em "boites", de freqüência rigorosamente proibida a menores -
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PREBISCH, o Espírito da América
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TEPAL ,r„uj pf<.blsch, o realista. - Atv»^ predileto de surds campanha doi rtont-
americanos. Economista de formação latino-
americana, compreendeu, ria muito tempo,
que a» doutrinai econômicas dos tronco,
europeus e Ianques, mormente oi especifica-
•¦ r« -.- j. j ¦.». f i. nâo it adaptam ai con-
diçírs doi povo» subdesenvolvidos da Ami-
riu Hitpano»Po'tugu«sa Foi ilt quem sen»
llu. melhor laivei que outroí economistas
desta parte do mundo, a necessidade da
tiaborar-M um corpo de teorlai exeqüíveis,
praticai, atattadai doi velhos padrões en-
slnados nas universidades dos Ettadoi Uni-
doi • da Gri-Breunha. Nao que lubcsti-
mane a contribuição de um Marshall, de
um Pigou. de um Keynes. Percebeu, bem
cido. que sem embargo de ser a economia
uma ciência, ela pode ajuitar-se a deter-
minados objetivos políticos.

0») a tu* tibtrtaflt —
i jíimi atum «*¦ dai **tu»
lai «•»¦» (...íc». apfisf
d» i«r. porventura, um d««
.,!...„ ai«ti.»j«-» .j..e mau
•t >,' I....UI».-. no »»c,. t
lianiima, 0 s«nhi«im«At«
dos i.rã.iu»m.o». ei.iit ei
•juaís a f«t««i(f(s atilar In»
«it> mfielenadd Pftr 0i|l*
nto« preimrcianowlh* ¦ '<-•
trtiminto aii.qusdo dt aná*
ii»*, itravis do nual logo
•isanfeu a '*•« d» amado»
recimenio da quat «*«*-
ram certe* postulada* a-.it-
quatt&i ao citâgio #«enõml.
cú da a- «... » Latina»

Ja ««tive no Brasil por
.i..nus »¦•¦.-- Em Sao Pau»
to, por ocasião dt um deba»
lã promovido pela ftdurs*
c$o dat induttriai de Cita»
do. t»v# oportunidade da
revelar o completo domínio
<iue tem dei grandes pro»
eterna* econômico» de todas
<M I «¦•<•* Í8tlno»a»"erleanes,
ttrii, como dat questões vi»
tait Inerente* ao O r a s 11.
Diante da mais d« uma cen»
tena dc ! leres do i'¦¦«"! ••
manutatureiro nandnrani*,
demonstrou absoluto convic-
»s- do »f i» dt «uai idéias,
convencendo-os de que o
caminho apontado pela
CEOAL é o Único «Kequlvt!

Ora. um homem desses
nao poderia satisraier «oi
i...!f-4..-n.-.ji.v! Wathing»
ton, dominando pràticamen»
te a ONU. procura, como o
mais poderoso nfictto do
espitalismo. - defensor da
velha 'Ciência econômica",
controlar todos os org.an.s-

mos das NaçeVs Unidas t notório o,ue
Isses propósitos se materialiiaram. Houve,
enirrianto. uma exceção: a CEPAl» Deve»
se a Prrbisch a vitória. E, o oue ató agora
a Comissão Econômica para a América La-
tina conseguiu realiiar. de útil. de bené-
fico. seja no campo puramente teórico, seja
no setor da concretização daquilo que seus
técnicos projetam, podemos, sem receio do
equívoco, atribuir-lhe a paternidade. No
primeiro número de FLAN, divulgamos uma
reporunem sobre a CEPAL. de autoria de
Carlos F Borges. Torna-se. portanto, dls-
pensavel, relatar o <i-'r tem sido as atlvlda-
des do prestigioso órgSo da ONU. Os leito-
res. por certo, dela se inteiraram.

NSo poderíamos, contudo, deixar no oi-
vido a figura de Raul Prebisch. ile é o ti-
moneiro da CEPAL. encarnando o verdadel-
ro espírito da América.
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Pobreza e Palav
na Reunião di*k 
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A América Latina Chora em
Petrópolis as Suas Desventuras
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BRASIL

Induftríoliioçôo
-- ¦«•''• -

BOlitVIA?
Reformo á
rovolu;ào

HAITI
Folio de técnico.

E capital?

ARGENTINA
Oposição a
Tio Som.

CHILE"
A exportação de minério

é péssimo negocio.

MÉXICO

Bambe atômico ?
Não.

PARAGUAI

Sorantia ao câmbio
oficiol.

VENEZUELA

Petróleo e
dólar.

Guatemala

Palco de dis-
túrbios.

t
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? Acordo Brasil- Paraguai Argentina

PARAGUAI (AUCfSTO l Kltil i \ FI,i:iTAH) — "Ad-
voro uma politicn uniforme cm rrlnção no cnmblo. Como
pstn !-...:•/1.-. nâo pode ser íclta cm âmbito multo grande,
o Ideal seria um acordo Brasil-Paragtial-Argentina de

- unia.—pwitrert—uiiifuiinr ¦ t-ii;

Uma Experiência
Agrária

MÉXICO (Antônio Mar-
tlnrz Bársl — "Bomba atô-
mica? Nfio. Produção c
distribuição". O Sr. Marti-
nez H >•••¦ que foi, nté à
eleição do Deputado Eu-
valdo I-odi para a presl-
déncia dn conferência de
Petrópolis. a mais alia au-
toridade da CEPAL, fez
um discurso objetivo só-
bre o ')'¦'¦ tém sido ns dois
últimos anos da Comissão
que dirittin. A deleuaçno
mexicana se preocupa com
a falta de bom cquipamen-
to técnico para a grícul-
tura c está tendo uma
atuação muito realista no
conclave. A Bolívia é o
pais latino-americano em
que a reforma agrária não
é apenas um problema no
papul. Os mexicanos há
vários anos já, meteram
mãos á obra: realizaram
uma interessante experiôn-
cia. E, de certo, já perce-
beram que este problema
só terá solução ampla com
o desenvolvimento indus-
trial: a industrialização de
grande envergadura nas
cidades c nos campos.

,

relação ao dólar". Urbicta
Fieltas, que é do Banco Cen-
trai do Paraguai, uma orga-
nizaçao estatal, fez várias
visitas ao Banco do Brasil,
afirmando que o modo como
esta organizado o nosso es-
tabclcclmento dc crédito nuc
é o ideal. Sua tese, ainda sò-
bre a questão cambial, è &
seguinte: "Um determinado
grujw dc países deve dar
uma garantia ao câmbio ofi-
clat, sempre que se trate de
operações entre membros do
mesmo grupo".
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BRASIL, (todl • u»
ttr) — O priiitdr.». I'te»
sidt-nte d.i c.!.í..í. ,.,..,,.,
Nacional da Industria. O
svgundit. Ministra da Fa-
Zfnda de Vargas, ligado
o «;-.<i«.» maiHiléitiireiros
de S*... Paulo. Um <• ou-
11o. IndAstrin. Ambui
perfeitos i.-!.i-.. (.-.!.;.-.
das necessidades du llm-
sil na i..iü|". da eco-
iiomia. Euvaldo t.--ii ¦- o
realizador, o homem prti-
tico. que se traçou um
programa e procura mo-
terinlizà-lo des temida-
mente- Tem enfrentado
com habilidade os ndver-
sárins dn política de in-

, stUSüaaU *'ii; i- —a........ ^—.
deles encastfladtts na So-
ciedade Rural Brasilci-
ra e na Fedcrtiçilo das
AsMicinçoes Rurais do
Estado dc Silo Paulo.
Sua posição diante da"Ciência econômica ma-

do in i i \ ¦ é i••»•'-¦¦• ¦-
clara Qut»r dos smerita»
nt« njutla ttknlco o ca-
pitais, mas para que pos-somos alargai o nosso
parque Industrial. Tra-
ta»os de iKual para Igual,
srm complexos. Suas en-
trovistaso discursos
constituem verdadeiras
bombos tttôinlcas. Tem
sempre coisas positiva*
para dizer. Objetivo, pro-
rum atingir o alvo dirr-
lamente. st»m rodeios.
I.Ht.-r Industrial, é. como
Itouerto Slmoiisen. ami-
go dn Invotira. Acaba de
propor a revolução da
comida, tsto e. o autncn-

:a'Xitfivu da ptoduç4â~agrícola- "Ninguém pro-testa dc barriga cheia",
disse % FLAN. na entre-
vista que dele publica-
mos no primeiro mime-
ro. Presidente efetivo da
atual rcuniflo da CEPAL.

em PeuépBll», «um «era-
dando em cheio aos de»
togados estrangeiros.
Calmo e compreensivo,
mas enéraieo ao mesmo
tempo, tem piocurado
manter <•» debates rm
clima tle i>erft*ila liaimo-
nia. O ! • • - uêle depo-
sita ".."!.i confiança, sa-
i;.-,".(|i.-.. corajoso e cainaz.
Horário Lafft está pro-
curando executar uma
politica financvtra >; u e
vem descontentando n
muita gente- Conseguiu
equilibrar o orçamento,
sem que. porém. !•-»<•
mais além. Alvo dc per-
slstente campanha por
parte de grandes setores
ec*-*»flô m.-c»i*—noswfa—
i..:«. tem a sua poslç.1o
em constante ameaça. A
hora, portanto, na CE-
PAL é. dc Euvaldo Lo-
dl. desfraldando a ban-
delra dn "Revolução pe-
Ia comida".

Guatemala
Pcra Onde

Vais?
GUATEMALA (Mnnool
NorieKB Mi.i.il. m — A
Guatemala tom sido pnl>
co de alguns distúrbios.
O mais recente foi a sua
retirada da Organização
dc Estados Centro-Ame-
ricanos. A PECA ttsz par-
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...o Benefício da Reclamação...
HAITI (Plerre Hudicourt) "Falta dc capitais e falta de

técnica" eis em essência, os problemas do Haiti. Não dilerem
dos problemas dos povos irmãos do continente latino-america-
no. Pierre Hudicourt, representante legitimo da nação negra
c diplomata com enorme experiência em coii/créncias interna-

cionais, acredita, contudo,
que a reunião da CEPAL
trará alaiim beneficio ao seu
pais e aos demais da Amèri-
ca Latina. Todos necessitam,
dc uma teoria a fim dc me-
Dior se conduzirem na bata-
lha pela clcuação do nivel
de vida dc suas subnutridas
populações. "Quando mais
não seja, há o beneficio da
reclamação ou da reivindi-
cação qtie pode constituir
um passo á frente na tenta-
tira dc couscfiuir o que nos
/alta". Picrrc ifudicoitrt não
è um conformista.
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PETRÓLEO, TRUSTE... E ATRASO
VENEZUELA (Antônio Casas Briceno) — O grande pro-
bletna da Venezuela é o equilíbrio entre as indústrias pc-
troliferas que possui e o grande atraso material e mo-
ral de uma boa parte da população. O delegado venezuc-
lano não gostou da afirmativa do delegado paraguaio,
Urttcga Flcitas, de que "a Venezuela sofre gtande in-
fluêneta do dólar". Os dois delegados foram vistos em
conversa nos corredores adjacentes ao saião de reuniões
c a impressão que se tinha era dc que o Flctias queria
convencer o Brlccüo de alguma coisa, moürandu-sc este,
no entanto, aparentemente obstinado. Sc a Venezuela c
o petróleo e o petróleo c do trusle, pobre Venezuela!

Mas a maior fraquesa da Venezuela está em querer
ocultar o sol com a peneira... Não basta exttair o pe-
tróleo, c. necessário tirar para a nação c ndo dai ao trus-
te os beneficias do petróleo...
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te das Nações Unidas e
é uma organização re-
«ional mais ou menos scnelhante à CEPAL. Os de-
mais países da América Central lamentarem que a
Guatemala tivesse abarrfoi.ado aquele organismo.
Noriega Moralcs afirmou, em Petrópolis, que tudo se
harmonizará oportunamente, mesmo porque a Guate-

mala continua participando da ONU e
de todas as organizações dela depen-
dentes. A Guatemala precisa de ajuda
teórica, financeira e técnica para sair
da fase miserável dos distúrbios, que
em todas as regiões do mundo resul-
tam da fome, da insatisfação das mais
agudas necessidades populares

A Guatemala já deu um latgo pas-
so na estrada da reforma agrária.
Precisa de ajuda e paz, mas o capital
estrangeiro só coopera nos distúr-
bios...

MAÇÃ
VERSUS

Bolívia Marcha...
BOLÍVIA (GUILLERMO ALCAZAR) — No dia
da abertura dos trabalhos da CEPAL, o Chefe da
dcleoação boliviana afirmava'. "Hoje, estamos co-
memorando o primeiro aniversário da revolução
da Bolívia. Passamos, neste ano, por grandes modi-
ficacões, por mudanças que estão atlnalrjdo pro/un-
damente a nossa economia". Quando se fala em flo-
livia pensa-se logo em estando. E imediatamente
nos ocorre o nome rlc Patino, 0 argentino cuja enor-
me fortuna /oi acumulada á custa da escravuaçao de
milhares dc bolivianos, mormente índios das tribos
auc habitam o altiplano andino. Poucas pessoas, tal-
vez ignorem a terrível história do estanno, que è
a história sangrenta da Bolívia. O velhíssimo me-'
tal um dos primeiros a serem usados pelo homem,
tornou-se, com o decorrer dos séculos, um dos mais
preciosos deles. Volta Redonda, por exemplo, en-
contra dificuldades cm produrir folhos dc Flandrcs,
porque o Brasil carece de importar cstanho. As
minas dc que dispomos, cm Minas Gerais, sao ex-
pioradas por métodos rotineiros. O Jiietal boliviano
poderia abastecer-nos, o que traria sem duvida o
incremento das trocas com aquele jmís do Pacifico.
A construção da Estrada de Ferro Brasil-Bolivm
deverá facilitar-nos, futuramente, o suprimento de
estanho c de petróleo.

O maior entrave, contudo, à expansão da eco-
non.ia mineira da Bolívia eram os trustes que. se
apossaram das jazidas ali localizadas. Ramificados
com outros cartéis, jmrticularmente os que estão de
posse das minas da Malásia, acabaram por impor
preços nos mercados mundiais, A quase totalidade
das divisas jirovenientes da exportação do estanho
nio permaneciam em mãos do ootíémo de La Paz
para aquisição de equipamentos e de bens duráveis.
Escoavam-se para Nova York e Londres. A Bolívia
nada recebia. Mantido na sujeição, seu povo vivia
até há pouco na 7?inior miséria. Era c ainda é o
mais pobre da América do Sul.

irrompeu, contudo, a revolução lideraria por
Paz Estensoro. E' exatamente aquela a que se refere
o delegado da Bolívia, Sr. Gulllermo Alcazar. O
primeiro ato foi a nacionalização das minas, a ex-
pulsão dos trustes. Os bolivianos vivem em função
do estanho. Querem, agora, expandir-se econômica-
mente. Sabe?n <iuc a economia de sua pátria não
deve repousar muna única matéria-prima. Hoje.
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procuram equipar as minas com novas
máquinas, para reduzir o custo de pro-
dução e, sobretudo, industrializar o mi-
?iéno, exportando unicamente o metal.
Depois, virão outros melhoramentos de
ordem material, sobretudo a educação
do homem para uma nova fase de jus-
tiça social.

Da Bolívia atual surge uma mensa-
gem para tòria a América Latina. Ela
deseja Inteorar-se na economia sul-
americana, de que será elemento fnn-
damental a via íérrea que vai ligar
Santos ao interior boliviano, A Bolívia
é um dos elos da corrente, econômica
em jormação que deverá contribuir
jiara a constituição de um grande mer-
cario interno na América rio Sul, pa-
ralclo aos mercados domésticos de cada
um dos nossos países.

BANANA
ARGENTINA fjtiais C. CooUe) — E a Argentina o

Pa\: com o qual o Brasil mantém ntaí;i volume de intercâmbio
comercial O irusiieiro, p.<de.mo» dizc-.'o vive do pão cultivado
nas íer/üo fale.' dos Pamj-as, l>ati também recebemos trutas dc
CllVia tempe^otiü, tais como peias. uvas e traças. Os platinos
nos compra m
mate, madeira c
bananas. Nossas
economias, s o b
alguns asjicctos,
não são concor-
rentes, mas se
completam.

Sucede, porém,
que a economia
argentina existia
cm função da In-
glaterra, a maior
cliente da carne,
o grande jirodu-
to da pauta de
exportação
de Buenos Aires,
Depois de uma
era dc notável
expansão, o povo
argentino sentia-
se espoliado. Os
moinhos e os
frigoríficos e s -
t r a n g e i -
ros, na quase to-
talidade britâni-
cos, manobravam
a exportação do
trigo e da carne
de acordo com
seus próprios in-
teresses. O enri-
quecimento c o
progresso da Ar-
gentina apoia-
vam-sc cm uma
economia ÍOOK
agrária.

Quando Perón
/Qt elevado à Casa Rosada,
traçou um:i campanha em
novo estilo Surgiu o chama-
cia jusiicialismo. Uma espé-
cie do pojmlismo brasileiro,
mas co,n boses teóricas menos
vagas, embota ainda Ideològl-
camenfi deficientes. Os j)ri-
metros atos de Ptrón foram a
vacwnniigaçâo das estradas
de ferio e controle absoluto
d" compra e venda do trigo
e (.'./ carne Os preros desses
noi.': (irandf nroáutos v""°u-
ra.pi t> ser dit^doi ncli Cara
Rosadc. A influencia dos
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0 COBRE É DA
ANACONDA

CHILE (Umbcrto Marllncz) — A eleição do Ge-
nernl Carlos Ibafiz para a presidência do Chile, tem
o mesmo significado que a dc Vargas, em 1950, en-
tre nós, O povo andino, insatisfeito, escolheu, entre
os lideres políticos, aquele que prometeu libertar a
economia do pais da sujeição ao estrangeiro, a que

.está submetida. O cobre, o principal produto da ex-
portnção, está inteiramente de posse dc grandes
trustes americanos, mormente a Anaconda Coppcr
Company. A exportação do minério bruto é uni pés-
simo negócio. Por outro lado, o metal já Industrial!-
zado tem seus preços fixados fora do Chile, cm Nova
York. A economia do Chile é, pois, do tipo colonial.

O apoio do Chile à CEPAL, é total. As diretrizes
por ela traçadas visam precisamente à libertação dc
todos os paises da América Latina da submissão aos
poderosos grupos econômicos aos quais alienaram
sua independência.
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trustes diminuiu, mas não
cessou Essa a luta em que
ainda esta envolvida a Ar-
(icnlivjx.

Vainingtcm não vê Perón
cem bons oU.os. Êle sempre se
lhe escapou das mãos. Não
co?t.ieat.'lu envolvé-lo. O en-
treverc prossegue. Nas reu-
inôcs cia CEPAL e em con-
clave... internacionais a jiosi-
cjio dc Argentina c liquida e
certa: oposição aos desígnios
C'i '¦ciencir econômica" do
paia a!*":' "ite industrializa-
úr, (V. S. A.).

2, Não: 3 Mundos...
ESTADOS UNIDOS (Merwin Bohan)
— "Estamos aqui apenas como obser-
vadores". A posição norte-americana
pretende ser a de quem contempla um
espetáculo. Mas o norte-americano re-
prosenta exatamente a "ciência eco-
nômica dos paises industrialmente mais
avançados", oposta á nova ciência que
vai surgindo, como bandeira de eman-
cipação, das reuniões da CEPAL (eco-
nomla dos países sub-desenvolvidos).
Mervin Bohan afirma serenamente:
"Meu país está sempre disposto a cou-
perar e colaborar com as
nações latino - americanas
rio esforço de melhorar o
nível de vida dos povos."
A prática, porém, revela o
contrário: a indisposição
de certos setores mercantis
norte-americanos em coo-
perar na solução dos pro-
blemas latino-americanos.
Daí os atritos, as refregas
(liiuigradr o sorriso, e
aparente bom-humor de
Tio Sam) entre os eco-
nomistas do país de alta
industrialização e os sub-
industrializados e agrários
da América Latina. Numa
época em que tremula ao
ar, como reivindicação uni-
versai, n flâmula de um
mundo só, fala-se muito
em dois mundos e, de fato,
existem três, justificando
a presença, ativa e Irre-
sistlvel, da 3.° força.
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Apc«or do arame farpado que circunda
o quadro em que está encerrada, essa gen-
til senhoríta está feliz. Tudo. azul para ela.
A-roupa das mulheres costuma ser como o 'f

'"orofne farpado: permite a vlsáo, mas defen- I
de. a propriedade... arrisque um olho, lei- 't
for, más nâo se arrisque a transpor a e.er- V
co/ Fava como James Sttnuarl, que está es- f
premido aí no uantinho. Ê que a nossa ha-
bttual pagina de cinema foi sensivelmente
(li)hlnuida pela força de expansão da jovem
que aparece ao lado.,

w»««ni tmm U.^.MMTngg»»

Capanema Brilha, Chora o Pente
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Diário de Um Cruzeiro
Como o» Iritttre* se lembiafi. pourt pelo auiehé ri»'¦¦¦¦¦¦ da '.' e lui eatr na mio de um etdadào tjue

me ofirnu ao bof*o com a maior indiferença.
Também, «oi desprestigiado, na meio de um troaui-

nho insignificante. Em lado •><¦¦. já dará emoção saber-
me Urre. liumbtitrando dentro da liolsa do meu pnmeini
dono. Anda aue nnda, lomo* imrar num eaie-rm-pé. br-
•••¦ li.;., me uirumaram do /....'.

A luz do dia .--:...•„
\9ÈJ -^êà- —e eu teretbetei ao «ul''¦ Intrigado, meu senhor

ulhou-me tom ternura
.ahiCUsMC ..:—.JiitLC... ¦-.
mão que ta irocar-me
jiar uma ficha para cale
Voltei ao túmulo de o«-
tfr joíro. numa Intimida-
de desagradarei rom
ttmn relha "japonesa"
aiidra)o*a.
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A Pena c a imgua de **^É/ Marques Rebelo
O escritor Marques Rebelo, contista t

romancista de lugar definitivamente con-
qufstado na literatura brasileira, foi sem-
pre conhcnláj tomo uma pena temível.
Pequeno de estatura, sua
jctott-sc jior todos os rc-
cantos da Pátria. Seus
inimigos dizem que ele não
é o maior escritor da lin-
f/i/fi. mas c. de longe, a
maior linaiia da literatura.

Sc ¦• mini in|iii.t Ioísc rc.stiiu-
rada nu Kr.isll. u roluninta
Marqucu Kclirlo Irrb pourn
li.ll.illi.i lll.lllll.lV.I i pi oi-

i iii.ir um chapeuxinlio rm
Maniiirs.

f'4a\ "t Pa 1

malícia pro- y/^^N^ríSnP /f

^m9m^rm* e\ *s ^ // ^aaat*.
.**¦ I tr r-m^OÉf' // \ ^.V ^MnOmw J

Cruz ('• n ver- 
\^*V\H^S. y^^m W 

~WÈí * 's*W Wsn''lucs Kcbcío escreven
(Inticiro nome cie \\^^^|^ ^1^1 li A\\ uni stihre o radio
IúIhIii (l \>Si'{l^''^\i\YWmm*^^^f^0^^è>^Sv smmm ^ Kslreln Sobe". Hoje,

não foi, ('""X^^vÜ^FxSÍmwS rn^rn *fl I ('a "iU''° Clube, que era íic-

nome de uni obscuro \^P**vMi^PSÉ»^^ 'M ,awBBfc—' '
escritor do plissado. \^k \É£á|^^^ ^mtrU N^ ^0*^* ¦¦—
Marques decidiu dar-lhe \^ v^L ^-^*^^/a¥ vv. ^ <* ^^? ^~S^; *S£Í
nova oportunidade para ^9L\tw^^ 'w '^\. i ^^ ^1**9 ^"?
passara historia literária. ^^ >^ x^ X «^5* ^ 

^^Smmm

\V^p \ v / Pausa para a Meditação  0 nosso fabuloso re-
porter-pòliciál está

como se vè, meditando profundamente no terrível "crime dos
Pilões". Seu cérebro funciona a todo vapor e emite ondas

poderosíssimas. Que novas pistas nascerão daí?

mmwtgÊmmnmsmwmtamammWSfSl ssf»
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O «««-fio «in Sâa Paulo
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f.rny ffier«oitg, (Vi«ií,i»fl (fi anta oe»
ií?<<P, mítico* ma aiande «trecuo •¦nü»

a pmroçdo de -fia bem sabia"
,Vo;{<»»opp» eionde «orne da redioM
•,»•• iMtHfitfu. íoi /«açodo em todo a
nmol efroie» dai Idmtg da Veia Cm

Curtas ou Longas,
as Ondas Paulistas
Não Chegam ao Rio

•¦•"¦
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faurre <|«e r«i i«»alwi«
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--Ho Rádio Paulista, 80% Oos "Cortazts'' São
Glórias Locais —¦ Poucos Dós de Peito Atra-
vcssom a fronteiro, Mas os Salários Soo Tão
Grandes Quanto os do Rádio Carioca

0 

RADIO de Sáo Paulo é. econòml-
camcnte e em matéria de orga-
nlzaçâo, superior no rádio cario-
ca, A maioria das emissoras

paulistas está hoje apoiada em bases
mais sólidas, acompanhando firme o crês-
cimento assustador da capital vertiglno-
sa e cio Estado poderoso. E na luta pela
sobrevivência, numa terra onde a con-
corrénela não permite erros nem nusen-
ria de espirito de luta e de Iniciativa, as
emissoras tem que se desdobrar para sa-
tlsíazer o público vasto e heterogêneo.

Assim c o rádio paulista... Muitas
emissoras e multa concorrência na luta
pela vida. E nesta luta, uma quantida-
<|p fabulosa de intérpretes, produtores,
narradores, animadores, técnicos, etc.
O que vem dando a São Paulo uma si-
inação privllcgladissima. já que o grau-
de Estado é. hoje. multo Justamente, o
maior reduto radiofônico do Brasil.

O RADIO (,»! /. MORRE NAS
FRONTEIRAS...

Mns apesar de sua Importância eco-
nòmica e de reunir cm seu "broodeas-
tlng" nomes de Indiscutível importância
cm todas os setores da radiofonln, o rá-
dlo paulista ainda não conseguiu ultra-
passar de todo as fronteiras do Estado.

E' um radio quase que absolutamente
paulista, sem nenhuma ou pouco pene-
tração cm outros Estados da Federação;
pode-se dizer que ele está circunscrito ao
Estado de São Paulo e aos vizinhos Es-
tados do Sul. Não possui o rádio pau-
lista o caráter nacional tio rádio cario-
ca, cujas emissoras penetram no mais
fundo do território brasileiro, no Norte
e no Sul. em todas as regiões, em Sáo
Paulo principalmente.

íiv.w^Y: í.í '^«-ffyíw^BB'' TBwwS3J$C3fc?ftiiB ¦»•*-*¦ BBBBaaaaawaaw"*"*»*^- .*¦»»*•»'

IAKTA7.ES 01 E SAO CARTAZES
LOCAIS

E. estranlio como pareça, acontece o se-
-cuinle: grandes .-nomes da-.redio.oma—pau»
lista, sente de indiscutível valor, não tem ne-
iiluini prestigio nacional. O valor é para R*o
Paulo, e nada mais.

Numa rápida vista dolhos |ieia lista enor-
me. vamos encontrar Homero Marque* r So-
lon üiilc.i. cantores de muito suersso em San
Paulo, mas que pouca geme conhece fora do
Estado: entre as intérpretes vamos encontrar
também Lenl Eversone tque 1*2 furor com a
cravaçAn de umn musica de Hélio Stnriô e
Rncuinho. "En não snbia"i. Nrtdp Fraga,
Elza Lanmjciraa e Norma Ardanui. cantoras
de mérito, mas que ninguém conhece no
Rio v cm outros pagos.

No mundo da novela radio-
fônica os num. de Lia de
Aguiar a Wallar Korslei «hc-
rolna e gala") perlenccm a ga-
leria dos "maiorais" paulistas.
Mas. quem no Rio ou rm
vários outros Estados do
Brasil conhece Lia c Wal-
ler? E não há dúvida que
Lia e uma figura bonita e
simpática e tem uma voz maR-
nifica. enquanto Walter Fors-
ler é senhor de uma vos «pie
impressiona notavelmente os
seus ouvintes.

Entre os produtores o reda-
tares de programas do rádio
paulista. vam«is c n c o n t r ar
também alguns nomes de va-
íor e de popularidade local
como lvani Ribeiro «autora
de novelas), Sarita Campos
i redatora rie programas femi-
ninos», Osvaldo Moles «pro-
dutor), Túlio de Lemos ou
Blotla .lúnior.

E no setor dos conjuntos
vocais, pode-se destacar o
"Trio Marabá" e os "Titula-
res rio Kitmo", sem dúvida
dois rios melhores conjuntos
rio Brasil, o segundo com uma
particularidade: é formado
por cegos.

TODOS SAO "IRMÃOS"...
Btem as máa lirauaa que o e»mp»»»*u»r ltu,n<

heno Teixeira » a liisérpwe Carmelia Alve* »mm»
r..niieeiiM como » "RiUnha do liaiào • cederam aos
fjueladoi apenaa a metade dos direitos autorais
de inierpreüieôo ri»» uaiáir* Aiuiia a leu Irmão .

Mas «rmitree um* e»*m me ueisucio «por loooi
os modos elofd&vel) de aiud» a leu irmão .amw»
rada e*ia aiudaitdo menino, e neüa aiutia jfai•alU(l»nllo, lambem m * irmão» llumurrio Tei»
veira e Carmclla Alves.

SAO PAULO, SAO
PAULO...

f} MiocÍMiCfiio auoot <* !*»*
,«t4« Puafo Manha imm Sêa
PÜmIo, é a i*$l«t»a de ordem,
««leio Cflid«ii, I» trlíiii ,«fíl«
rio, esta difiwsm * deisn*
mesmo o Itio, if M&t «IrMiit.
riroiueale iarb« menos por¦.Mi* bos iciitiwidilit H M»e
Ixiair eseollieá o .Vdelo |»n'a
te fitar'* SAo Pauto.

K (Ufa* «l«i ™C*«N«Hh»»o
Atatt de Almeida, que e»|»eí« *e ifemornr ei» Sau Paulo
ao miaimo r«or dou enor

a
PAULO MAURÍCIO, "PORTUGUÊS"...

Esla aconteceu em Belo Ilorumnte, durante a
Semana do Cinema Brasileiro realustda na capita!
mineira. Um locutor de radio, ao apresentar o ator

Paulo Maurício ao publl-
co que kupcrlouva o ei-
uemu 'MelrojKik'" iIIaíc.

— Senhores e senho-
ras. Já tivemos oporlu-
n Idade de apresentar
uma artista francesa e
um ator Italiano que tra-
balham em nosso cine-
mu... Agora, temos o
praxer de apresentar
um reprcueniaiii.» de Por-
tmtal, o ator Paulo Mau-
rtclo. intérprete da pe-
licula portuguesa "Ven-
daval Maravilhoso". Êlc
foi quem fé/, o Castro
Alves no filme."

Acontece que o ator Paulo Maurício é brasllel-
Completamente. • 
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FILHO ÚNICO
Esla foi contada em ULTIMA HORA:
O cantor Jortie Vrlca. so lhe urdirem para canior

um numero num •'shoW em beneficio da campanha
-Ajuda a teu Irmão" res- ^##***###»a«s»,#«.**a»*»,

- Eu sou filho único... : O HERDEIRO;

| DE EMILINHaj
X Emillnha Borba, a J
5 nossa "Rainha", na »
\ »ua recente viagem X

Rio Grande do X
conseguiu um »

SAO RARAS
EXCEÇÕES .

Quatro cartazes paulistas cujo prestigio não atravessou ainda as fronteiras do Estado:
Elsa Laranjeiras, do rádio c da televisão; Walter Forster, o maior gaia paulista do rádio-
novela: Solou Saks, jovem mas já consagrado cantor; c. Homero Marques, outro nome
de destaque da rndiofonia dr São Paulo. Mas, quantos ouvintes cariocas ou dr outros

Estados conhecem estes quatro nomes?

Em tudo há exceções, natu.
ralmonte. E nas exceções
paulistaa vamos citar lsauri-
nha Garcia, uma bela cante-
ra do rádio paulista que tor-
nou-sc uma expressão naclo-
nal, Em menor escala pode-
se apontar também a figura
rie llelio Camargo, outra boa
intérprete de nossa música
popular.

Hnuo, Pagano Sobrinho e
João Dias, sau outras exceções
marcantes, O primeiro pro-
ielou.se em todo o Brasil atra-
vés de algumas gravações cie
grande beleza, c o segundo
através rie suas apresentações
em um programa dominical
no microfone da Radio Na-
cional rio Itio rie Janeiro.
Quanto a João Dias, é "cria"
e herdeiro da VOZ de Chico
Alves.

E há lambem o caso de
Mazzaroppl, um dos grandes
cartazes humorísticos rio rá-
dio e da televisão de S. Pau-
lo. Mazzaroppl hoje é uma
figura quase nacional. Mas
não foram o rádio nem a le-
levisão que o tornaram conhe-
cido do público do Brasil. Fo-
ram, isto, sim. os filmes rca-
lizados por uma conhecida
produtora nacional, filmes
que. se não feitos com mui-
ia inteligência e certo bom-
gosto, pelo menos apresenta-
ram um nível técnico aprecia-
vel, /'"•
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Ma*, nada de ma- X
j licia. senhoras e se- Jj
» nhores... Emillnha *
; adotou um gauchí- X
l nho. S6 Isso. í\

MECA DOS IN-
TÊRPRETES

AS CARIOCAS
Outra partícula-

ridaclc importante
cia radlofonla pau-
lista: no momento Sao
Paulo é uma verdadeira
Meca para os Interpretes
cariocas. Hoje não se pode
divorciar o rádio paulista
do carioca. Há um casa-
monto perfeito entre os
dois poderosos centros ra-
diofônicos e o avião ainda
estreita mais esses laços.

Os ouvintes de São Pau-
lo. apesar de prestigiarem
sempre o seu rádio, Jamais
deixaram de ouvir as esta-
çôes cariocas. Os grandes"cartazes" do Rio, são
grandes "cartazes" cm São
Paulo, também. As emisso-
ras paulistas, inteligente-
mente, não abandonam es-
ta verdade. E o resultado
é que os intérpretes das
emissoras cariocas cum-
prem contratos também
com as emissoras de São
Paulo. Muitos até deixam-
se ficar na capital paulis-
ta anos e anos, já que fi-
nanceiramenle o rádio
paulista compensa, e bem.

Mas, na maioria dos ca-
sos, o avião é mesmo o
maior responsável pelo in-
tercàmbio e bom entendi-
mento entre os rádios do

. Ftio e de São Paulo. O que
é 1 hora e 30 de viagem'.'

Hebe Camargo. Bela
voz e valor inconieslá-
vel da radiofonia puu-
lista. Presfígio nacio-
nal, como Isaurinha
Garcia. Muito jovem
ainda, figura bonita,
Hebe c uma autentica
atração e jamais dei-
xou de ser requisiiada,
nos momentos oportu-
nos, pelas emissores cio
Rio e de :,utros centros
radiofônicos do país,
para temporadas sem-
pre de grande sucesso

Rago « seu rèeional. Grande carícia paulista, e magnífica aceitação, através de discos, velo
publico rir Indo o Brasil
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O &*tytftlt Húwaaro é
rtt)e m Ui Maiores
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a In MáQohw Tem
Dado Fama e Riqueza i
Muita Mulher Bonita
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QUANDO UM tNSTANTÂNEO PODE SER UM PASSAPORTE PARA A FAMA

O Caminho da Glória
Numa Fotografia de
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nc.ki \ * sua terra natal ole
nasceu rm 1913». mas foi em Pam
qur Anüré l»r Irlenr* Inlrlou sua
carreira como fotógrafo ile Jovens

l...iut.is. e multo cedo alcançou fama
mundial. Srus trabalho», aparrrrram Inl*
clalmcnte em "Verve" e '•Photographír-.

Km IMS a América o convocou r Dc
Dlenes. dr uma hora para outra, transfor-
tnou-se no fotógrafo oliclal dr toda-» as

mulhrrr* bonita* da costa atlântica à
co>ia pacillca. ...

André De Dlenes e o fotografo favorito
cios -modelos" r das bela* Jovens que de-
wjam faser carreira no teatro e no elne*
ma. Kilabelrcrndo.se. inicialmente, em
Nova York. Itlenes foi depois para ilol y-
uood. mas vollou a Nova York.e hoje vive
profissionalmente entre a "blsj citjr e a
-Capital do Cinema".

Ka sua carreira dr» gloria»
fotografou ja tnúnu-ras artlf-
ta* famosas «.* trm eitabora*
do em iroportantc* revisto*
norte-americanas, espeeiah-
rada* ou níio. eomo Tottn *
Counlrtf. Vogue ou Popote'
PhotoQTttphy,

Linda CUriíÜan. atual cs>

& ' *• mm.

pftsa de Tyreno Power, rol
lançada rm mundo do cine*
ma através de uma reporia*
gcm f..suj:ià(iea de !>*? Pw
t\e*. o mesmo acontecendo
o»m a revolucionaria. Man*
l-.fi Monroe 'o novo -O Bus*
Io"), cuja fotografia, complr-
tamente despida, deu o que
falar n*« redutos conserva*
dure* dos K*tados Unido*.

Falando do seu trahilbo.

?*(|k* ¦¦>-*>* -'-
'¦'¦'''... . ^«*'iswí*&âSüÉsEK'. 
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Andr* Be Dlenes escreveu
que nèh* "tem encontrado
oportunidades suDcientej p*;
ra uma "¦«,xj»r«"*r«.«»-|if»l,ri-- «
p quv o* *í*u* tnodi»loi «pret-
jarn sempre "felicidade,
etDoataneMadc, simplicidade.
Meia a amor a vida ao sr
livre".-Por que vida ao ar livre?",
pergunta a si próprio De Die-
nes. E responde:"Porque amo a natureza c
amo o sol. c em minha pro*
fiisÃo tento sempre unir
o útil ao ngradavt-l".

E explica entüo que i:o*la
de u*ar a praia como amuien-
te de «nas fotogrnlias. porcino
na praia "a luz é saUsfató*
ria" e o "branco da areia e
da ciptima oferece certa* po**
.iibltidades para se encontrar
um equilíbrio entre a luz e a
tombra".

?f 1KIVII1

Fotografou Ma-
tiiy Monrot (o

\ Fabulosa!) Intei-
ramente Nua, e
Acho Que 

"o

Sranco io Aroio
e da Bspuma
Montem o Bqui>
líbrio Fntre a
lute a Sombra*'

I_. 
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MARINHA'*—¦.Yeaaiídb «orpo, molhado da Jovem um
cheiro de salsugem, um .perfume violento de mar bravlo.
Nenhum, detalhe escapa :'i objetiva mágica dc AnJrr de
Diencs. ftlc fotografa eomo se estivesse pintando e, como
um pintor,, transmite, a.sua personalidade à cada foto-

• grafia; que compõe

.y..*!,»'.''1 f.ywíWTT*""'^'y**?;*-iJ-.'- ¦'¦¦' "P'v^"yyVí fi%;'i!$?x

glca :de De Dlenes, representa:; à simplicidade, o amorna
'$& vlda^éipíeo%iftódíi ¦ vtf^ia^év^.ítifr^ÇlW^Wí ^

Assim é André De Diencs/
Sua câmera indica o cnmf-
ulio ela glória para qualquer
jovem que sonhe jazer e.ar-
reira tio cinema e. no teatro.
Através de suas fotoyrajias,
muitas artistas alcançaram
o "cstrelato" e muitas jovens
/oram lançadas destacada-
mente nas primeiras páoinas
de jornais ou nns rapas de
revistas eie rodo o inundo.

Na história cia fotografia,
o nome dc André De Diencs
aparece em plano destacado.
Ê éle o fotógrafo favorito
das beldades. Sua fotografia
tem sido o toque mágica pa-
ra todas aquelas que tentam
a glória. E André De Dlenes
tem tornado gloriosas muitas
iieldaeles tios Estados Uni-
dos. A Broadway « Holliy-
icood otie o (iioaiii.

Ninguém, melhor do que
De Diencs, conhece, os se-
oredos para uma exata joto-
grafia (le jovens bonitas que
desejam a gloria elos palco
e úa tela.,.

m?d
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tis MtMll tempo. — AimIU *t«« * «tl»,f! H| **¦**»•
, .„, _ ,...,.o..i. *«»« »««4d*4i •» tMuaaliifrw »•
•." w t«f «•» a» ante» lambe» **» mmnmwnm
,U «W HA . ne»u e*p*iafU»*r rl4*d* P" **»•
iri-f» «»tm; rMnriaiM d» u, NM Ma a_ im ¦*

?" Outra di* twíurl «m nttlla •»»• *__¦ MM* M

Sfa B rtSaaia «m m •»-«*• «• ¦»¦¦••••; - fflBK ckaram Sm f«.»ii**im«.», ••',WV«t-_k„.ÍT
a» »im» 0 (OBjBJUa era um» papagaiada laar-u. m*» 

_
in m-44 A min»»* r*f* linha *»»lm um ar d» sila.ta
",l" 

âTíabletiu ir«l»idS j» rra NMIlMn_fc MM
MHia de rrlrbi idade», ti* BWlfO rammud.» »«* l«ii«t* •

... m.d» es» Maa i .e*ii»h«: ••<•• «"••"*• »». '»»"•
rVaVt fi «,urm a**»-», P*r •%_£" »»* • fm amlg» «f

SSa -õl» írw fund» «*• » rra. • «nHf m** *__••
ó and»»» n- r»rr«» d» faimrn Miranda a i»**> *•«•'•*•«

dMWlla «om» mru du.i»; lambem, eu rhrgwrl • «a» •»»•

uni,* .,,.. » linha a*tuil«». rir* Unham I* *u*» mim*. -Vpr
urúem bUtéria i«»da. ta «*•« Hwt. ma»«arado. N» dura
na» Hquri mawaudo: pergunte a Almlranlr. a *•"'•'"*'*-
4 nadam**, a Itenrdtl». a tlrri«rll«. pergunte A rp««*
iMmi »«» M admilía -rartas rm artM* dr taUr com.
«trotado d» runirarl» » nome nao apaten* A niiua ar
Radia d» época na dr balsar » rip*. n»o endeusa»* nlw-
guem. nâo ganha»* pia t»»«.
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penai de r>.'«f..-.a

Uma Rica Coleçfto Qu©
Aconteceu — S6 Uni
Fumo Nacional e Limpa
08 Cachimbos Com Penna
de Codorna — Nim Havia
Fumantes mi Família Ura-
Raaca — Uma Fortuna
Que Nfto Custou Nem um

Tosta©

Rc(>üll«i|t m d*

CARLOS Dl IACT
fti^i.l.oi «W E1HHIIIO

Minha Máquina Tem
Vinte e Dois Anos

Jcun Muiuuii
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\..... e dai* atia* da
rciHirtaeem iitlerii*
elenal encheram a *i
ita de JRAS MANX05*
... avcinura*e »urprr
ias, Acura toda *»—m*
na. aqui em VIAS, *•
i....... *r.. íamato rr
rurdara para «* *cu^
leitore» «»* ni.,i..,= ¦

mai». -¦ o->........ auc,
atrase* de vinte anu»
rtr andança* prl».
imiiiilu, a -¦>• > "'•>•'
focalliou cam mar»
iria c corasem,

Ha)*, O eomèieín «In »»»»'»*lf*
«tiiogm o «narímo, Come»*
cialmcnie ««• fa:cni ledas as
r.r^in..! c«»n iniisice. vende-
te «f...t:.|..r* .««.j.-Ui.. .Vão
mIu b*r*rt da primeira vei,
tnudo-*e a wbalaQem, o ra*
lula, * pronta sol de aoe«.
XQucla celfio anlfic He cow*
l^ífiior do upo "barocochA",
de forcar por iodes os meios
a tolocacao d«» sen 'Iibom»
llio" no OMiro lodo do disco
..-,!.<¦ .«d esto «mo ca«ç4o de
íj-íto uarantido. ««o mome».
•o, i uma verdadeira Indm-
trio, O falso coiniwftior esta
sempre nos rccisies; relrato
è matai com copIiíihíio, sem
raèlliutbe. merecendo tniM»
ca «e.« liein». com a pnnce.
m dfjso an o roínlio do«|.H*
Io, tala de sim -correifo"
como se /Asse um Ari Bor.
roso. Oienlreelstodorei

!o«fil.e«*i tio Honre* notes:
nada sabem do .Voei «a «oo
aer nm portão de meiiiiroí
,:,,e $e cowtam por ei. do
iate da l?í!«» do Custodio,
do Art e miilfoj outros iwi*
,„••.. .v« da fiuidea popu-
lar. fomipo. o «epido pira
tm l4mo de Bahia:

CaymMl, poe# ê de
Bahia meimo?

Sou.
Ah.' Quanto* mtideos

voe* )á compôs,
.Vdo sei. Aâo lembro

ooora,.,
^th.' Xo suo oplnilo,

qual a melhor des nossas
ronioros?

-Ah.'
«Ah» e /fco por ol. «essa

eítirrcírfa r<ue at vtz«* am«
do i »«ait reldmpapo do «jue
o egremplo ocimo.

Os Cachimbos Não Entortaram
a Boca do Príncipe D. Pedro

*

F

O composlior novo é uma flsura que está sempre em
tfidft* as estaçOe* de rádio todo* os teatro* de revista e pe-
rusndo a* "boltcs".

Converse com éle.
Como e que vai a musica?
Vai bem. Estou com vária* múilea* cravadas. Te-

nho um samba-nimb* com a Emilmha. um bolero com o
Nelson, um besuine com I.údo Alve*. uma auarânia com
Nora Ney. alRumas guaracltaa com o Ruy Rei. fora uma*
versães.

3 Táhl!" tenho também uma letra no «eu esUIo que
você bem podia musicar.

Ah!...
Al está a história. O bom moço vai por ai sem » dar

por achado, defendendo o péo e o -sucesso" no peito, -en-
rheiulo" o Bramilnha da Continental o Ernesto da Vlctor.
o Martins da Odeon e outros que tais.

Nao * formidável?

I7RMOB um inteiro contam. r*l» telefone. r*«?n « Mm»*
fcm i?dt« o.«an de o^^mym^j^^
«í-ií-namo* um» ret*nrt«eem t»aia KIAN. R«c_aeU'noi o t»*

•m HraeaitC4 
"n 

con panhu ol Vtítxem \*»\* Vsvn*\m « «ic
IZ Snel JIÍÍhX ¦ 1-e.Íii Caitoi. Maria Ua OIúih». AI«»n»«. Manuel
«itna ctisiitia.

Yw-iv.irri«m o iweeo oUietivo. e«uliroti*no» em!
^sàÕ ^ pi .ptiameuw «m co^Mdoi A nünlia coleto

a. Mriiwrim «coiiiccru. AIbuu* viciam da lamdia dr nmiiw mac
Umeíia^CetetalS fumaiite. os paicntea e o» amu*«>* me loiam
pteseiitcanao outros. £

FsXEMPURES À
VISTA

Numa pequena *al» de tra«
baiho. ao lado da sala de Jan«
ur, dando Igualmtnia para a
ampla varanda em arcada»,
numa esunie «sUvam alinha-
dos alQun» dos principal»
exemplares, quase todos do
Tirol ou da Áustria, havendo
um que foi presenteado a Oom
Pedro por um cacique carajá
do Araguaia.

O colecionador -por aca»o
contou"entlo sua pequena *•>»¦
I6ria. A caçambmha muiio
pequena é de barro cosido a
a pilelra foi feita pelo prin-
cipe, lá mesmo no Araguaia,
com o osso de um* asa da
galvoUo, ali caçado por ile
próprio. Depois mostrou-nos
alguns tlroleses com motivos
de caça. em sua maioria to>
dos de escuma do mar. AU
estava á mostra um cachlm-
bo árabe de grande valor,
também de escuma. pltelra de
marfim • Incruitacoes de pra-

«£*3H8Js«»W^^

Recordações de Um "Gentleman" Brasileiro

A V. U K R II A * O F I M D E t M J A N T A U
li n

ta. presente de seu cunhado,
o conde de Pari». Havia iam.
bém -Ounhili" que. para um
leigo, poderia ser um como
muito* que se véert» por a«.

IHMIII.I. Ot li 7 KM
HISTÓRIA

Mas o cachimbo de aparen-
cia moderna te na realidade
náo é aniigoi. tem o seu va-
lor. E Dom Pedro contou:

— Nosso embaixador em
Londres. Raul Bcgís de OU-
velra. nunca teve tendência
para fumar cachimbo, apesar
de ler vivido mais de innia
anos na Inglaterra- Um dia.
Mr. Dunhill. que era teu ami-
go. mandou laser um lodo es-
peclal. com os velos da raia
de -bruyère" num so sentido
de baixo para cima e. consl-
derando aquilo a quíntesten-
cia de sua produçáo, ofere-
ceu.o ao Regit. Mas o nosso
saudoso embaíxedor. como tu-
mante, nunca foi além do ei*
garro e náo houve meio de te
adaptar ao cachimbo. Acho
que êle teve a atitude mais
digna que o caso comportava:
deu*mo de presente...

*

_-. |'4\IMi II \S «»« «» M« r***»' tVimmVei,
i 1 liou écicbraada «» ««eu Plt»á*lmfl «e»»»«do «*<

^^ 
\ % um coatra « eti«««uenç«e. per*i"pMl».d» a *

Znlm rrK»Se fdwei de cmiiu metrotrcm.
1'irtl» «««»»« «» l«r«all*r»IO me intermédio He H, A...

.Im.H< le S vmel Wahter me ler c««r»e«eidrt «Obre m#
fiZ de fidelidade praltoMORal l*« /•« 

«"¦ •*••¦*«-"tm 
nemiire me obrfM »aro«t««ei«ie #««s |Wl*'.

mm eheaando de Fran- '
, u. unde fnt i«"»U'iiiimlw. «-i»
i.i«':t«i» üasliUore*. «tu «ir***!!*
v«dvm»**iil«" da ultima c«i«««
nolitlca franes-sa Como re*
nrejentante úv KI.AN. «*»i»*
li itiualnicnic ao dopeitiir
,,..,<iiMi ti» mais tx-la («vem
dn mundo, Aqui •»«» Bra«il.
«¦.-..ia níudou. exceto «;« cam*
iiin livre, a alia do dólar c
«mia t^pièiulida m»»iií«»J*«-
«ã»« itupiiiar na* ma* He Sáo
patdu O* joniais mortram,
na* primeira» oaRino», foto*
tti.if...» niaanifica*: um e*-
pctáculo americano, que

t, fiiii.a a* tuanif«*tsç«Ví rfr
Chleaao • ,in* Rrevtoi m
carvão ou do aço. Ou en*
tàu a» «Intui!* tnanllestaçôeí
«i.»i« Brevlirta* paritlcnaef da»
fabricai Renault, Espetáculo
otimista para o llraitl, Hson.
Jelro i»ara a sua condiçí>o
«le itiniiile jovem nacáo. em
pleno desenvolvimento in.
iliiivitial, Sòmenlo o* palie»
oue «unem «ti>ii«ie> iw»vs
de operôrin» da IndúMria
(Mídem eoniar rom táo bclal
manilcstaçocs. romo a que
K««i Paulo acat«a «te prese».
ciar.

turno a profi**áo Jornalisllra li.rnuu.*e íárll hojr rm
dia'.

«ii.ii.... me iniriel na reporla.em. • miirito » mrltm
r»j ínitMi-m 4 iwdrr de Mca*»e>tète". u qur tornava a rabeia
.i. iinprciiM parlí»uUrmentr |terico*a. arriscando.ic o rr-
norter. misturado 4 rnassa, a receber um ou «uno e»ia-
i.ndid». « qur re»ull4Va rm multo* «I4nl«.» abril..» e qua«*'rmurr 

nn ou» l«.lu»r4lia». Atualmente, de uma Janela
onalãuer, eo» ou »em tele-objeliva. a men«.r m*nifr*.l4çi',
narecc «ue l««l preparada para a flagrante lotonralic., r
par.» o «liirnu. «í4* larrimoKrnríi. Jarlo» dágua, deirna» dr
,m%..! .i.-... |. ...:iii. i- moiorlrada» : e«lá prrfella a "ml«r

.•n acene", t. sobretudo nenhum prrign para o fologralo.
pala «om lodo es»e arsenal ninguém poderá ferlr-se.

Ainda a propósito de São

ttO refho firo?'.* em madeira, eom e*eullutas d'
moftros de caca, peca q«c perieneçu o sen pai, o

Prinripe Dam redro de AUautara

um cabeça m: turco

•4**4

\ O Fim da "Belle Épo- *
» que" — Incorporado
\ Como eu Eslava à Vido

Francesa Não Poderia
Compreender Outra Al-
ternaliva, Scnào Alis-
tar-mc Também "Pour

Ia Durcc de Ia Guerre"
Surge o "Whiskey"

Para Derrotar o Reina-
do Absoluto do Pcrnod
— Um Velho Amor à
Cavalaria — (Ilustra-

ções de Edgard Koetz) \i *
I I

EB
B

I

. jioííc de. Natal, passada
rm grupo alegre de france-•es e. brasileiro», no Café
Jltche, cru Paris. Por com-
panheiro o Comandante O»-
rò Préro, que então reali-
zara um curso especial de.
submarinos na Marinha In-
glc.su. onde era colega de
um irinno rio Príncipe de
Gaites. Ceia. memorrirei,
com duas deliciosas peque-
na... Pois bem! no fim de
tudo, pagamos 120 francos,
c ainda achamos ler feito
uma grande eaitrauagdn-
cin...

Nosso espanto tinha sua
ra:<io de. ser.

— "Estou lli<! falando de
Utn tempo em que se. comia
em Paris, num Boiiillon Du-
ral a nm franco e cinquen-
ta a refeição. E que rc/ci-
cão."'.

* + *
"Noiioi representantes,

então, na França? Embal-
xador era Olímpio de Ma-
galhâes e me lembro tam-
bém de Toledo Piza, secre-
tárlo".

Conta-nos, depois, sua no-
va viagem ao Brasil pelos
navios da linha Lisboa-
Manaus.

— "Sim: Lisboa-Manaus.
A época florescente da bor-
racha fizera com que as co-
municaçòes marítimas fos-
sem até mais freqüentes com
a Amazônia do que com o
Rio de Janeiro. Ainda me
recordo de alguns compa-
nhelros de viagem — r do
Idillo encantador oue teve
no percurso o Sr. Lavandel-
ra; a condessa de Briouse,
de quem se comentava ro>
maneei ainda recente, com
o Duque de Montpensicr.

O PRIMEIRO
"IVHISKEY"

ESTA 
• ' •¦ ni - conversa

Otávio rir Souza Dan-
tas -- se assinala por uma

T»e repente. Dota Pedro largou de lado um cachimbo que
fomasa e pôs-se a arendrr uma Irnen»» rabeca «Ir turro,
barbada e dr tiirbanlr. tomo sempre, a rabeca rra «te rs-
cuma. A pltelra de âmbar. Dn presente dr seu Irmão Dom
joio, fraudo de Constanllnopla.
'EXPLICAÇÃO UISIô-

RICA

¦

Na família Bragança, s6 a
partir do pai de D. Pedro e
de teus tios, é que aparecem
os primeiros fumantes. Lem-
brou-te entáo de dizer que
nao tabia como poderia ha-
ver quem fumasse misturas
ditas finas. E para Dom Pe-
dro Gattáo, isso tudo nao pas-
ta de pertumari.1. Mostrou-
no» então, juntamente com
dois cachimbos nacionais (um
de caboclo do Paraná, muito
bem torneado, eu num outro
mais simples do Noite-, o» pa-
cotei do fumo que usa. Sao
do Mercado do Ver-o-Péso, de
Belém do Pari. E vlrando-se
para o repórter (que nSo é
fumante de cachimbo), expli-
cout

— Cachimbo nao pode es-
quentar. Esquentou, largou,
Vai-se buscar outro. E essa
história de limpar muito tam-
bém prejudica. Uma raspa-
deirazinha e umas peninhas
de codorna — que tu mesmo
caço — sSo malt que sufi-
cientes.

SABVGOS ISCOM-
BI ST71 EIS

Depois que os cachimbos
foram todos tirado» das 9.1-
vetas, com a eficiente ajuda
das cinco cabecinhas loiras,
que queriam fumar todos,

Dom Pedro mostrou-nos os de
•abugo de milho, de origem
norte-americana. Sua curiosl-
dade é que, tendo de matéria
de fácil combustão, após o
preparo, que é segredo, se tor-
na incombustivel e tem gran-
de duracáo- Há entre os exem-
plares, diversos desse tipo, e
todos bem fumados.

Quando pensávamos já es-
tar terminada a visita, Dom
Pedro taiu a buscar em teus
aposento» a peca mais valiosa
de tua coleção: o cavalo de
escuma do mar, com arreios
de prata. Na altura do pet-
coco. abre-te uma tampa para
abastecer o fumo. E depois de
aceso, o pescoço volta ao lu*
gar e a fumaça sai pelas na-
rinas do animal... tsse "ca-
valo" tem mais de duzentos
anos na família de tua mSe.
os Condes de Dobrezenski. E
o ilustre colecionador explica
a razão de ser das tampas: é
um dispositivo legal austríaco.
visando a proteção das matas.
Depois, fazendo referência a

oertos luxos de fumantes re-
.•limitados, esclareceu que éle
nâo tem nem filtro nos ca-
chimbos. Arranca-os todos.

As crianças brincavam com
a coleção do pai e Dom Pe-
dro ia conversando sobre o
assunto do dia. E disse:

— Cachimbo é melhor que
cigarro por diversos motivos:
nao se fuma tanto, porque se
traga menos. Depois, se a
gente sai à rua e o esquece

em casa. náo pode filar o do
amigo. Isso entre nâ». porque
entre os Índios é uma gentlle-
za tanto o oterecer-sfc uma pi-
tada no seu cachimbo, como
pedir nn do outro- E os que
levei comigo nn minha excur-
táo ao Araguaia foram todo*
fumados por muitos chefes...

Queríamos «abei se dava
muito iraballHi uuuitci uma co-
kç.'io daquele i«-«te.

— Um pouco. Ma» é uma dis-
ItaçA». O qur «IA trabalho è en-
i-oiilrar o lum > puro. SO «una
c-im no llio. oue tico «li no
Arro do Telles « *e chama Ta-
(tararia da PoM» Lara», 'cm de
Midi para uio fumante como
eu,

Nao sabiam')* *c a Princesa

Paulo, lembro «Io I." de
.tiniu de 19.10. Kh mtoprii-
foro. (Mim o jornal "Paris-
Soir", n primeiro pratulc

<ty«íil«- do "iroiif popnlor.
Trezentos mil operário*
«ieefilaram eom bandeira*
permelhã* « pitiihoa lecan-
lado*. Kh me instalara «o
centro do desfile, no feto
de uma comionefe das
ntiiaiide* Cautnont. que
gentilmente me cederam
um lugar.

Forno rafara as pe«oi«oh-
dade* c o* dclcf_ç«fc* *uoi*
importantes que rxtstaram,
quando um operário, perto
de no*, pós-se a príínr cm,-

j ira o -Imprensa pddr..'*. oo
I mesmo tempo que me opon-

lava eom o dedo.
O "slogan" imcdlatamen-

te propagou-se pela intilii-
dão e. em pouco* minuto»,
a camionete foi Uestriiine.
enquanto en raio no meio
da onda de nioiillcstoiuc*.

Defendendo minha càmera, comecei » gritar:
Sou um trabalhador como você*! Sou pobre como »>>-

ces I Náo sou patrão, náo estou podre .
Puxado violentamente por todo» os lado», um operário

fortíssimo, munido dr uma bracadelra dr delegado, velo em
mru auxilia e mr libertou da fúria popular, gritando mais
alto qur os outro» :

A imprensa rstá conosco!
Surpreso, passei Imediatamente a ser carregado em in*

linfo, ao som do novo grito. Indo náo passava de uma
questão «le "slogan"...
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Dona Esperonza seria ou nno
uma apreciador,, dos aromas de
tão "puro" tah.io, mas o Prin-
cipe explicou:— Quando me casei, usava fu-
o.o de rolo raspndo, mas, para
s.«r gentil com a niinhn mulher,
cclxcl cs«c 'mata-môscas" dn
iado, melhorando um pouco a

categoria e a ctnsssc. Mas con-
scrvcl sempre . niiclolial, o mru
prclllcto. Nada 'le contiabaii-
tios,..

E embora sco
seja do tipo mau
vem Príncipe ne
oa não lem a boca loit.i, dos-
mentindo assim o velho ditado...

predileto nfto
portátil, o lo-
Bragança ain-

Êtfe t o eocftlmbo mais an-
liíio du coleção. F.' um nus-
triacn de escuma, um cavalo
eom arreios de prata. A cabe-
ca e levantada pelo pescoço.
K o ginéte bufa pelas narinar,...
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circunstância que nunca
mais me saiu da memória:
foi chegando a Manaus que
bebi o primeiro "whiskey"
da minha vida.

Quer dizer que em
Paris.,.

"Naquele tempo não
seria coíicebivol tomar"whiskey". O "whiskey" só
chegou lá, em 1914. Antes
do inicio cia grande guerra,
era considerado uma here-
sla bebor-sc outra coisa que
não fosse n própria bebida
de França. Vivia-se no rei-
nado absoluto do Pemod...
Foi só depois que o "scotch"

passou a conquistar a pri-
màzla como traço obriga-
tório de reuniões e pales-
Iras. Voltei. Matei saudados
da terra, revi amigos. Mas
em pouco tempo fui de no-
vo dominado pela nostal-
gia da Europa, Não era o
receio da febre amarela, que

aqui encontrei, mas « ne-
cessidade dn voltar ao am-
Mente que. lá deixara, — os
amigos, as amigas, a roda,
enfim, que me cativaria in-
leiramenle.

Surgiu, nem sei como, n
oportuna desconfiança cie
uma apèndlcile. Não so
compreenderia que eu fòs-
se operado em outro lugar
que não Paris... E assim,
com o pretexto da própria
segurança da saúde, cora
injustos receios dos efeitos
cie uma intervenção cario-
ca, voltei, voltei às pressas,
afobado, como se fosse imi-
nente e vital submeter-me

cirurgia francesa. Realiza-
do o meu desejo, Paris do
início de 1914, ainda não
desconfiado do conflito imi-
nenlc, Iria curar-me com-
pletamcnte as apreensões.
Como por encanto, foi o
ar da viagem bastante para
mo fazer esquecer os sinto-

mas do apêndice; nem me
lembrei, sequer, rio pretex-
to da partida..."

A GUERRA ÍSO FIM
DE UM JANTAR

NOITADA 
alegre, Herma'

no Rnmos, cujo filho Jà
Iria depois oiuer n Ira-
yédia de Moniqite, em Bn;/o
nnc, João Macedo eCastio
Mala, Irmão de Rnimiuidc
Franceses e francesas, (o
dos juntos, pornmlo aquilo
que tido siípuii/ium ser o

fim da "Beíte ripo pie..."
Termtnnufl o Jattíor,
Quando em meio ao es-

poucar do "cliumpagne"
houve um silêncio geral
para a oraude iiotícía,

A Guerra! resposia nV/t-
nitiva « ambições c Inso-
Ichicia.'! do Kniscr,

Verdadeiro delírio, Pare-
cia uma lesta: n resolução
de combater já não tia par-
te de uni dilema, Ninpuétn
a discutia. Todos queriam
servir, E incorporado como
en estava ã vida francesa,
não poderia compreender
outro alternativa, .«nâo alis-
tar-nte lambem, Os itilo
franceses, normalmente, só
poderiam participai' da Le-
pião Esfranf/eira. Mas ,fosi!
Pinfo de Souza Dantas, en-

,__. ->-_tsA/*
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Ifto cônsul do Brasil cm Pa-
ris, mantinha cs melhores
relações com o ministro da
Guerra. E expôs ao amigo o

desejo de aliar a participa-
cão na Una, um velho amor
à Cavalaria.

Olitida a autorizarão,
alistou-se Otário de Souza
Dantas. E o documento que
assinou, empolgado, cheio de
ideai e lirismo, continha
c o m j) r o m i s s o definiu-
eo "pour Ia duvée de Ia,
guerre ."

SOLDADO RASO

ATE' 
aí — rolatfi-iios, tu-

de fora entusiasmo. A
vida da casèrnà ívid

pòr-nie om contato — no
"Sixiemc Dragoiv de Vir.-
cennes — com i. prosaice
realidade da vida ne um sol-
dado raso. Choque. Saii da
"bombe" qüe até citãb fa-
•/ia, rle noitadas '¦ festas.
de alegria e sonu prolonga-
do. nar» n dormi rins "cor-

vées". còrrespondiii a tran-
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panhia —- o sargento me to- §
cou a cabeleira com a sua g
"cravache" insolciite e num
tom metálico ordenou, qua- =
se ríspido: — "li faut me g
couper ça, em vítesse..'."

As melhores recordações g
me ficaram, entretanto, em- g
bora a vida militar me ti- g
vesse levado a uma longa g
enfermidade — esta que não ||
me permitiu ser mais cio que g
Marechal de Logis... iSar- g
gento de Cavalaria). E de g
uma pasta antiga retirou s
citação do Tigre — o general g
de Champvaíliere na ordem g
do dia do Regimento.

Otávio de Souza Dantas. §
Ciloycn brésiüen. Engage g
voluntalré pour Ia urée de ~
Ia guerre, clcc les promiors s
jours de Ia çampi.gne, Est. g
venu de suite au Crohl ei g

y est reste prés de deux uns, g
donnát á tous le lus bel g
exemple de gaiete. d\sndu- g
ranc et d'énergte wlareçht;) g
de Logis grenadiei, a fait g
preiive, en diverses circonr- g
tances, dans les íanehées, s
du plus blllant courage. Na g
miiité son esearlron que ter- =
rassé par Ia maladie et sur g
l'ordrc du médecin. s

Aus armées. Io M S"pten _
bre 1917 - Lc Colunei Com- g
mandani lc (ictne DrHgoti. s
L. de Champvalliér.

i Continuai 2

sicão forte demais .Mas o
francês inventou i. Sistema
-15" (que se poderia trt -

rlu/.ii pelo "desái-êrto' r.e
nossa gíria i Em pouco tam-
bóm encontrava eu soluções
francesas de ariapiaçao c nu •

gria Reve/amo-nos nas fim-
eões mais árduas deixando
para cada um ò ..iiinhán òe
tarefas e o quinhão de ali -
gria De qualquei modo —
não deixou de me .-•roduzir
sensuçâo estranha q"' ndo
mi primeii a re\ islã da Cotr.-
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«>»- Ai' s {wrtttnia,
— Viítr a Píer Amtflt?Vi

11081
O «Uitto lacttdiu os dois braço**
« «e t *tm°~l — t» esbravejou de Ubto

u*m<«ta r olho mieisdo- Um monuin^nto,
iaiM/' t» ti.rii.i.! do mundo!

No dum?
K o «imito;

No duro! B olha! a Una Tumar é ntn-
to, nem eltff* mt nes dela!

M diálogo' rápido e ¦•ri.r-vc, que psreee
traduzir t.m esageto ranon», representa um
mukIo dr e*pinm universal na enfade Todos
!,-.- taUrmtis qtief « aittst* de cinema. Ame
a tm mt ig< o. tie -«.!..i:i. e lu#, iww *om<*« «im
pouco o português céptteoda anedoia K vamos
r • • ¦ .:i..ü.< ¦ rettas "estfpia*" so evu>tem
RtcsoM lut trio Na vida trai. perdem muno ou
,• .'leitt tudo. i: mi f.Tn >n'i»'-< em ttobrr*
oiabas autenticas, quando náo em burlun u.
rrawdiátrtis. Píer Anceli constitui uma cace-
çâo impressionante. '

O U o,; H

J* era sim dure na «ela, K «arada muito
mau. ra fota. como kw" li»ica. u\« e tsn-
tltel. Há. nrta. quando -e torna aenie - -•:*.-»
i»a». utna aiata um frrnuio, que o cinema ta-
mat» pode •.-(>" •• Piaurmlia preruua e me»-
auaelrn, quando va»#. |ã Mbe. vai «ie.»n.t-.,.
«ieantto |i.«i\.v Numa das fejttai a >, .-• ¦¦:: ¦
pareceu, rom a siií tjraça inverosJmtt, ol»»esv«-
mos trüçO». a* mais ttu;u*a*. Um cavalheuo.
'.itv|i!i .o p !..».'p-H4*f> trampimva de ad-
mlraráo. Em dado momento, vtra-se para um
terceito e ro*na:

Essa pequena me deixa tarado! taradis-

Pfer Antjíff r«!^ou-s* ttôfs onos ôYpoJi da guerra, num
filme italiano cheio de poesia e humanidade. Sua
graça da adolescente ingtnua, potta jrciUe à brutalt-
dade do mundo, criou um contraste lírico que entu-
stasmou o mundo inteiro c fiz da menina de VenezM

uma das maiores artistas do mundo
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'• HollyiDOod'.na:sua estupidez sistemática, está tentando
trunsformá-la num dos seus "pudins" tipo Jane Po-
iccll. Mos o talento de Pkr Angeli dificilmente se

' acomodaria nus medíocres convenções üu indústria
americana. De qualquer maneira, os filmes que cia
fez na Itália são muito melhores do que os que rodou

cm Hollywood.
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A Meigo "Estrelinha" Itália-
na Entusiasmou os Fãs Com
a Sua Graça Espontânea e

Quase E terca. Quando Entrou

; na Sola, no Primeiro Coque-
tcl, Parecia a Primavera

liamen* atlquíren» uma expits»ao alvar r rom-
proutetedora. Comwrtrni e rrcoioidrtem «¦»

, ii.i,:..:;-. ¦: masculuvn» em tôrtui da -enteii»
iihít * Ditas foiotitalifis *ào iioromentof «le rs-
in ns i ttrat idade, i- e justo, r natural. As aran*
o.- mulurtr» rompotiant as nutu iiic.«perada»
e runiunoeule uuniifr»iacoe*, incluiive a von-
ia«te «pie ucoim oo ?<;»>"«•• de la«rr subliteia-
lunt, Iknia-te Det», Pier Anitein

limo!
ii i: v i x â

Outras IA passaram por aqui 1> lluílv-
«ood tamoem. n..v. (amoj.as, mí»- • com uiim
aura ainda mais Intensa de publicidade K.
diante dela», os fás cocaram a cabev*. incertos
e conlrafeiio*. Rssna celebridades anteriores
pateclam re.isenlir-je de um certo desgaste.
Mesmo ...:..• 'Itinter nilo deslumbrou um-
Kuém. Afinal «ic contas, era uma mulher amais. Conhecíamos, na nossa rua." no nosso
bairro, no nosio ônibus, pequenas talver, me-
lhore* e r*i!<>., Com Píer Angeli acon-
teceu apenas isto: tem algo de pessoal, de In-traruferfvel, de inalienável, algo que as outrasnAo têm

O RRTRATO
Esta pagina está cheia de retratos de PíerAngeli. De frente, de perfil, sentada, em péSéria ou sorrindo. Através desta copiosa do-cumentaçAo visual, vejam, examinem, compn-rcm. Quando ela sorri, pronto. Há. automntl-camente. um embnsbneamento geral. E é umacoisa táo lindo — linda demais — que ns pro-prtns mulheres se esquecem de invejar e os
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\_ DE HOLLYWOOD J
EM DEFESA DE
LOLLOBRIGIDA

| Olna LolIobrlRlda. n belíssima r htm fei- S
§ HsMmn .Mis* ItAlln, que se tnuiMornioii, do dia S
a pnra n notte. nn mais :,.in...,. "vrdettc" Italiano =
| de 1053, rsi« causando dintúrbio* nn Europa 1• «"com n mim RltiHÇla no nova filmo de Hené 1t» § Cl.ttr, "Belles de Nult", E' que. numa breve §y eeuu de liarem, bollobrigldà aparece apenas g
g vestida eoni OS heiis cura nto». o que.-náo deixa H= <:e ser mais dl«no do que gozes,
g víua g tiikuii.s. Essa, porem. nat.
g foi a opInMo da Censura de
B Roma, que proibiu a Induslo
g (lo (ume no Festival de Veneza
g a náo ser que n rena reveladora
s fósse cortada. Cont Isso nâo con-
g eordoii Renf1 ciatr, declarando
s que ou o filme seria exibido
g Inteiro ou nAo o seria de to-
S do. Felizmente, a Censura re-
g deu e venceu o diretor. Na
§t Inglaterra, também, o filme
g foi barrado de uma SOCAO Cl-
= nematogrâflcn de tmia, presl-
3 dltla pela Hatnhn. Mas Ellza-
= lietb II, que é grande admira-
H dom de Reno Clalr, ao ser
g convidada para presidir A um
m outro espetáculo de 'r.ala. nr-
s ganl/ado pela Unlfrance, de-
g clarou que o filmo cpie (lese-
g Java ver. era "Belles de Nult".
g Depois desse apoio real, K Cen-
g sura .britânica, tal romo a Ha-
g liana, viu-se obrigado n eur-
= var ante o talento de Hené
H Clalr e a formosura de Lollo-
s brinda.

LOLL.OBRIGIDA a
surpresa de "Belles
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Uma cronista social disse dela, na 11-
teratura >uim dos cronistas sociais,
que "c meiga c pura como uma fior
de verdade". Mas como todo luqar-.

comum, a definição è vera?.
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k Falando a um,jornalista de São Paulo, Píer Angeli re- >>
velou que brevemente voltará a filmar na Itália. Que
Deus a ouça. Dá um frio no coração imaginar que
.brevemente a veremos transformada por llollyicood.

numa boneca artificial e tecnicolorlzada

adorável
de Nuit"

AS INDISCRIÇÕES DA
BELA ilf/ÍR/LYft

"Um slmpUM frttçdo dr S.' 5
c de Cluniel me rcecsle de titnu
ínijinl/iiirel tuwicti per/tiiiiadH",
declarou .Ma-i/ii« Afonroc «
tnit jornnllstn qiiinido ísxe, In-
discretamente, perc/itiitott-llic
em tjtie Iraje ei» cosfumofi
dormir. Alio* a tnbnlosa lott-
r.i de Hollytooou Icm um ver-"tlddcíro dom rio publicidade de
*| mesma. Por ocasião da cnm-
7)oi)0(i imrn n.s eleições presl-
lioiiclals, nuuiuto 'i mnlor pa/te

das ntriics c.n(i:n o dístico
I Uke Ikc (Gosto de Ike)
lUarilyn Munroct oslcnlaun no
peito d Insforlla onile se lia
Slevenson liice.i me (Steven-
sim gosta rie mim). Sc isso è
exata, o candiciolo democrata
derrotado nãe rirt proeu do
(;r(i»(le orlctinalldadc pois, on
(pie parece, andam ns liomctií
todos alucinados por MarUyn,
que iâ conquistou o tltttlo <Ui
"niullicr mats descjndn rio
mundo". Brcuemcilío iremos
fé-in em "Os Homens pre/c-
rei.i as louras', /Ume que, na
certn, ira Irritai «s morenits.

MARAIS

Marais Visto
Por Cocfeau
"O, caso de Jean Marnls e

um exemplo típico de trabn-
lho constante que, visto exte-
rlormeritc, dA a Impressão de
ger npenas uma questão de
chance. A chance existe. Po-
rém, íol Marnls tinem n féz. e
da maneira menos' fácil, pois
nunca se deixa Influenciar pelo
sucesso, Sua fornirtclío é mats
secreta db que » dos tablados.
Aasemelha-se mais a dos poetas
e dos pintores.

Seu físico é uni privilégio,
que (He sempre procurou' ven-
cer, julgando que deve esfor-
çiir-se como se ísse privilégio
nílo existisse. Nossos empreen-
(limemos comuns mo deram
pela sua pessoa e pela sua re-
tlilfto tnornl um respeito que
Rumentn dia a dia".

C O C T K A V VISTO

POR JEAN MARAIS
"Sempre receei perder tô-

da a personalidade ao con-
tato com Cocteatl.

E muitas vezes êle talvez
lenha pensado que eu resis-
tia a seus conselhos por pu-
ra bravata.

Mas defendi.vme apenas
contra uma influência por
demais forte-

No final das contas, acabo
sempre por fazet o que êle
me diz, mas minha resistén-
cia representa rie certa for-
ma. uma contribuição.

Devo minha carreira cl-
nematògráfloa a "l_'Eternel
Retour", e minha carreira
de teatro a "Parente Terrl-
bles", nmbas i3 obras cia au-
torU de Cocteau'',

Pftr Angtll. "ío cfírOTr • São Paulo, em eompenhla de Dtbbie Reputlit « Carlffoa
Catpenter. $e\tt cottpenheirat «o t»»ifa ao Pteul
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> k Imagine-** ttmo mocinha do ^"Ston" melo .ntraiMJlhadii com
o» pontos de Matemdttca:
/issim c Píer Angeli quando
te tié redonda pela «xcitada
fartlndola do* seus "tan*"
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A estrelinha italiana passou os olhos pelos trfix cadernos $
de FLAN e disse: "Mollo belino", naquela sua cozinha que.

brinca como um andante de Mozart

COCTEAU

rf' Píer /liif/p?/ ganhou, no Rio e em S6o Paulo, uma dinía de jjjl
banquetes, jantar es e "cock-talls". ,Mas âíz ela que nâo aos-
ta rie testa que acabe, tarde, par.a nâo acordar com olheiro*
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Os Futuros Bustos
Passeio Público

mm/m» ÍMlM

Jttté litt» do K*|*H
(iUberlo rreyrc,
< atl.ii Ortirnmond
• Jur gr de Lima
irào. fntnhnrnlr,
fczrr companhia *
tllrgariu Mnrinnu r

*õlter, »*!* (lurixti-
mr, nirrrvrrrn-
cU «loa pardal*

Gigantismo Literário
Nos Estados Unidos!

* «lAri» insana «uf laiitM* ravalüfiii» pwi»*u»m •fobftdtnienic *m tida. vai araUar.. »la*
mm^hJ\\\\\\*S «.««ti' * iitiam^ U! i»ii*n. a* browe. A wm*** ih* Urwu» «utio
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acorda-o uri» BMMlriMHMlii iiii*rt«>mi«*«lh* »• **««» inaiwiiw,
pata trrlamm * Ala Dmitor Oltunrto? Aim» f o mi wi»t«i r!*i»a«
Miitindo frio. iw«t cj|*eaiwr
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\ ii.uo, «li. Urmmáfwa d» Raiada ü«- !«•%•.. * ¦ lIMérla «v * *..« Hri-
u«i i livraria — « »• «•»»¦"•• H«b I %ir«*».. «I» *|m* •• \««lh«« » «• >»?»»

r,lr«.l«.r.l rrxaaa ••."•Itr mim H*ru — 6 S||*nrl«. dr Id.in Irrhr.
*• a Vlaifaava «!«• Hclvllta Caaprt ¦*

Em ítalo pai». Há um» re«
jíiSi. a*aim; cem mjinta.de
Sfaiiiiwa. Sm Ksiado* t «1-
d«»* * o K.*t»du tle Tc^a*
È ar«»nt«*t* que «»* t*xano*
m> acham cant?»»doi «(*«*•
T«v* rwra o i í aulhu «iw !*»»*
Vivem ti» »»"íc* P!l« *!"*
F.Mad«* Unidoj «l"«» ia !«»»
um |wí* iiirirjiritd»-!!!»', li*
1KVI a IM». a R*pwWhm do
T*«a* l*v* « **u pt*»id*«.
t* a *tia Câmara, o seu
Exército, Depe**' rwwlvtu
íinrxat-í»' ao» Eíiatiiw tini-
de*. Além «luto, o Tesa* *
t*rrilotialm*nl* o maior Ei-
tad» da Uniáo. E' o «pie
uroriur. mata i*n»»lt><». Mau
««d» Mam aliitiiiniu. r. *.
aiSora. o Entadt» nalal do
Pr*«ifl*nt* doi Eslado* Uni-
d oi.
OS St PERL ITIVOS

no -aiMF
A literatura nSo Mcaraiti

h mania d* grandeza dr* te-
sano*. E o que ocorreu no*
últimos tre.i me*e* íerin co-
mico. *e nílo tiveísc sido —
em Auütin, San Antônio.
Dalliií. Hníton c outras ei-
dade.* texanas — uma coi-
ra muito séria. A famosa
escritora Edna Ferber. au-
tora de ••Címarron". "0 bar-
co das ilusões" t* outro» ro-
mancos conhecidos, escreveu
um livro Intitulado "Tlie
Ciant", que foi publicado em
outubro do ano passado "Thç
Glant" — <0 Gigante» — e
n historio de um industrial
texnno. como sempre com a
mania de urandezo. que se
casa com uma Jovem do Es-
lado de Virgínia. Edna íer-
ber nos conta o que foi essa
casamento e as gradativas
relações psicológicas da jo-
vem ao marido, ao gigantis-
mo de suas idéias, fcle só
usava o supcrtatlvo. De tan-
to viver fora da medida real
da« coisas, criara um afãs-
lamento entre o seu mundo
c a realidade.

( CÂMARA ESTA.
DU AL EiSTRA EM

AÇÃO
Edna Ferber, faz, de cer-

ta maneira, um ataque a tô-
das as pessoas que tèm a
mania de grandeza. Procura
destacar a Importância do
bom-senso, do espírito de
equilíbrio. O romance não
chega a ser uma obra. mas
está muito narrado. Os te-
xanos receberam, porém, o
livro como \im caso pessoal

coiiira o TVxa», A Cama-
ra Estadual ptolliiu a venda
«Iu romance dciitm do l*r*
rílório Irxann. ArtlfM con.
tia l*«lt»a Fcriber cemetjmtm
a apaiecer em Ioda* «»s jor-
uai* Starals. l"m rritlc*» li*
trt.iMo do Tr\.i. nau podia,
cm priucipm. closiar mata

nome de Sldônia Rsl, o no-
xa»~ em « msior romance
d* tadiMi »» t«-miMi«. lülo *,
a mal* extenso. Muim usas»
oper mandmi-â a *ata«* **H-
ti*# e um «léle» resolveu
anwaf-w «a aventura de «>
lançar. Foi eni*» q«e **
dfícobriu que "Sldônta, Te-

t:
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O PRIMEIRO DA
LISTA

O primeiro, mima U*«a
dp «liirias iHiütificaveis.
e Gilberto Fr*yrt\ meaire
Giibvito. também chamado•o solltárli) dtí Aplpucoi"
mi. simplesiifiiie. "o me*-
ire". A grnnd»* vaniaarm
que o swmíoku «lei****
pata alaiim *mmiII«ii pr»»xi-
mu mi rfiimtu. rraíile nt»s
amus atributos í.*!*•«»> li»**-
«àvei* ou. par outras pa-
lavras, na sua l»it»aei»m i»-
dlMMitivel. Já se dí*se. 0
tom razão. <i«« Gilberto
Freire e o nosso Roíiultl
Colman. Ontios julaam
tl*MObrlr-llie, tos traços
alguma «emettiança. dis-
creta. ina.s jiertvpttvel. com
o Maior Anlhony Etlen. I>
qualquer forma, o autor de-Casa Grande A. Senzala"
parece-nos uma esplendi-
tia Hgura. «ilgní. de ser
perpetuada no bronze por
algum eficiente Modestino
Kanto. N&o será difiell
prever a dor. a comocáo

trisleza InsoiiiUivel. qtiaii-
«looSr.Gílberio Ftvyte en-
cerrar a 'Xia-iienela ler-
reim. que •-¦<-- llie corre
tão doce, i>r*|xt» e ma-
cia, Pa**eiunü |mr cima
dos necrológios exaltudo*
tia Imprensa tampre pro-
;t.-i.... a • li"i.it mortos
Ilustres. Afinal ile conto*,
muito mais Iranicendeiile
do que o jul-uniento |or-
naltatteo, lAo efeniero. lao
precário, «• a perenidade do
bron/r K - ;jo*lfridntii'
tle (.ii:i»-t iu Freire começa-
ra. tlc \«-i«t.i'. quando os
irmàus Conde, '¦-'> •
pertínazes, so luemnbírem
da erecào fcom iterdào tia
palavra* tia h*nna n«*ce«i-
sarln * Inadiável Da nos-
sa atualiaaima r.:e*a esta-
mo* Imaginando o qimtln»
postero: os Condes invn-
dindo o tnspimtio ateller
de um escultor « exigindo,
a quatro vows;

— Um busto tio Gilber-
to. ouviu ? v.« busto do
• n: po inteiro; So serve de
corpo Inteiro!
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OLEGÁRIO MARIAXO: * Dueto que. nu* noite* ehtmms, o
bmto teieumu jumi o pneia reclamando conda o frio.,."
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obra alguma de Edna Fcr-
ber. A escritora, em decla-
rações aos jornais de Nova
Yuri:, agravou a situação, le-
viindo ao ridículo o que se.
fa/ia com o seu livro no
Texas.

O MAIS EXTENSO
HO MAME DE TO-

DOS t)S TEMPOS
I.ogo depois, no entanto,

o Texas teve a sua vingan-
ça. Kra gigantismo, diziam.
Mania de grandeza, Pois
bem. Um homem de nego-
cios do Texas, chamado Mel-
ville Cooper, resolvera, on-
ze anos antes escrever um
romance. Nos intervalos que
o negócio lhe deixava, in
lançando sobre o papel os
incidentes da história. Fui
escrevendo, Escrevendo. He-.
tratou uma pequena cidade I
do Texas, no período com- I
preendldo entre 1000 e 1021*
A cidade tinha, no livro, O

me do romance: "SidAnía.
Texas", Depois de termina-
da n história, Mclvillc Co-
extenso do que '•Guerra e
Paz", de Tolstoy. Um puti-
co mais longo do qiu> o Ve-
Iho e Novo Testamentos Jun-
tos. Possuia. além dislo, "5

personagens de importância,
além de centenas de outros,
menos importantes. E o su.
cesso do livro foi imediato.

cantaram vitória. A honra
estadual estava salva. Tam-
bém na literatura, o Texas
era o maior. "Sidònia. Te-
xas" passou a ser uma ar-
ma na batalha centra Edna
Ferber. O escritor, foi en-
trevlstado, citado. Teve de
abandonar, durante um mcs.
os seus negócios, a fim de
visitar onde nunca estive-
ra. Tornou-se. de repente,
um "caso literário" ou. como
os texanos o definiam, um"milagre literário".

o "MILAGRE
LITIRARUr

Todos os jornais do Texas
O SILÊNCIO DE EDNA FERBER l

Os debutes ainda continuam. Ilá poucos dias. um jornal
de El Paso lançou um repto ti Edna Ferber, dcsaflando-a
a que escraresse um livro com us qualidades do de Cooper.
Imaginem. Um homem tlc negócios. Nem escritor profissio-
nul era. De. repente, revela-se. o autor do mais longo ro-
muilce tle todos os tempos. Edna Ferber se mantém em si-
lênclo, talvez porque tenha achado que o co.w ultrapassou
os limites da literatura. Ou imr se ter convencido tle que
quando um te.rano começa a falar, o melhor A nâo res-
pmitler.

/.í; LINS
O busto de Zi Unt. foi, durante wuiio lempo, o que se

poderia chamar, em linynoaeiM plebéia, num "bartMiifo", K,
ri* fato, como erltãr a estátua de «ai homem Ido ofori/ioufo
rm rida? Sua literatura poaVnt sugnir taleez restrições. Mas
há, em Zé /.i»i«, «mu coisa que tle«i/ia qualquer tfiicída jhi*-
ilida, preneiif* ou futura: a sua coiidlçfTo de rubronegra, lln»-
ve um momento, porém, em que Uniu a posteridade do imlnr
dt "Fopo Morto", andou seriamente ameaçada. Por ocasião
do Stil-Americaiio de Uma, eom e/cito, Zé Lins fracassou d«
uma maneira espetacular. Chefe dn dcleyoção, comportou-se
como uni lírico. Tapearam-no de todos ox jeitos, c maneiras.
Foi «m monumento de /alta de cucruiu, de autoridade. O
Brasil perdeu, como se sabe: e o povo pussmt a olhar o ro-
mancifia de alto a baixo. Mas essu onde da má-vontade pa*-
sou. A glória do escritor ressurgiu, com mu riço «oro. E
quando, num Fla-Flit, xobrereío o colapso derradeiro. Ilida a
família rubronegra, vmis unida e mais sincero que a literária,
chorou muito. iVão faltaram os oradores de beira de ítimiilo

que, de mão no peito e roí soturna, exaltassem suas itirliides de
rubronegra fanático. Fiel no sen romancista, /oi ainda o Fia-
rnenoq que mandou Ja;er-lit« o busto. Jiiaiiytirnção concorrida
e /estica. E, lá, de frente paru o .Metro. Iii estri cie, com settí
enormes lieiçox, uma cara que c tinia jiisâo de ScHitberi, Be-
thoven e Kloi Pontes. Xas ciarus iikiiiIkís, ocorrera falalmcnle
esta cena /ranciscaiia: parciais rirão /a:cr suas líricas porca-
rias na cabeça do romancisla esculpido.
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4J0RGE DE LIMA: — "UmA

elogio por amor de
Dcut!"

AJOSí LINS 00 KíGO; —
Será bu'i'' ¦<¦ ¦'•¦ pelos

rubio-ncgrot
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CARLOS DRUMMOND
DE ANDR IDE

Não foi fácil a ulóriit
para o Sr. Carlos Drtint-
mond de Andrade. Houve
um momento cm que foi
chamado de lúcio, até de
tarado. Negado, e feroz-
mente, por todos, andou
num mato sem cachorro.
Mas a c a i) o u vencendo,
tornando-se uma glória

oficial <• indiscutível. Ao
completar sessenta unos de
idade, seus admiradores
promoveram tuna homena-
gent monstro, à qual se as-
sodou, efusivamente, a Cá-
niara dos Vereadores. Uma
apoteose que nada ficou a
dever, em concorrência, à
que Paris tributou a Vítor
Hugo. o poeta, outrora In-
compreendido, o tt t r o r a
execrado, tornou-se um

m — As editoras inglesas estilo republl-
canelo romances'antigos de Granam Ore-
en. com nomes diferentes. E' uma boa
numeira de aproveitar o renome que o
autor de "O Poder e a Glória" adquiriu
nos últimos anos. O mesmo ja fora, aliás,

«IUIW 

feito no Brasil, com as velhas edições de
|Ml\i\ croniu. E M anos atrás, quando iiiiui
™ 

\b, emissora estava radlofonlzaíido uma no-
l\ vela de Joaquim Manoel de Macedo, foi

folia uma reedição do romance em que
0 título original foi substituído pelo novo título eom que o
batizou a estaçáo tle rádio,

e que portanto, seu ele»
monto natural é o livro.
Se, depois de publicada,
llescòbvlrem em seu tra-
balho qualidades teatrais,
nenhuma objeção fará à
sua representação.

-*- Foi eleito para a Aca-
demia Francesa o poeta
Fernand Gregh, autor de
"La Chainc ÍCtcrncllc".
Foi esta a sexta vez que se.
apresentou à eleição, o
que mostra a certos can-
didatos eternos da Aca-
d e m i a Brasileira, que
sempre há esperanças...

* Antes da publicação em livro de "Os Cangaceiros",
cie José Lins cio Rego, vai ser lançada a terceira edição
de "Bangué", cio mesmo romancista. Enquanto uma
das edições anteriores foi de 15.000 exemplares, a que
está sendo ultimada será apenas de 10.000. Ao que
parece, o público literário, mesmo de um autor como
o Sr. José Lins do Rego, está cada dia diminuindo.

teralura de 1952. François
Mauriac teve toda sua obra
publicada na Suécia. A úl-
lima noticia acerca do au"
tor de "Thérèse Desquey-
lotix" conta que, a exem-
pio cie Prévert e Queneau,
está escrevendo letras para
canções populares.

àÊkU

^r Raquel de Queiroz vai
entregar próxima-
mente ao editor José
Olímpio os originais de" La m peão", drama cm
quatro atos que acaba de
escrever sobre o tema cio

.cangaço, A romancista cie"O quinze" já recusou vá-
rias propostas de produ-
t o r e s Interessados em
montar sua peça. Diz que
sua intenção, escrevendo-
a, foi puramente literária,

&&Z
•k Os serões literários do-
minicais cia casa de Aníbal
Machado continuam atraiu-
do grande número de pes-
soasi hávendpi de vez cm
quando, algum escritor etr
tro os presentes.

T*r O Sr. J. Guimarães Rosa, autor de "Sagarana"
está preparando um novo livro, Inteiramente dedica-
do ao lema dos vaqueiros, O livro reunirá alguns con-
tos inéditos, reportagens sobre vaqueiros e boiadas e
nina espécie de antologia sobre estouros de boiadas,
que vai de Euclidcs da Cunha e Rui Barbosa a Rn-
clyard Klpling. A esta antologia o Sr. Guimarães Rosa
acrescentará descrições de estouros recolhidas direta-
mente da boca de vaqueiros.

jc O cinema brasileiro pa-
rccd afinal disposto a accl-
lar a colaboração dn lltera-
tura. Fala-se na filmagem
de "Dom Casmurro" o de
"Mar Morto" e Aníbal Ma-
cliado fechou contrato com
três companhias diferentes
para a filmagem de seus
contos "A morte da porta-
estandarte", "O piano" e "O
telegrama de Álaxerxes".

»-*§
^ O ensaio tle Francisco
de Assis Barbosa intitti-
lado "O romance, n conto
e a novela no Brasil",
compreendendo o perío-
do 183(1-1050 e anterior-
mente publicado tin re-
vista "Cultura", vai ser
publicado em Paris pelo
editor Pierre Seghers.

•'• Como parte das co-
niemorações do centena-
rio de C a p i s t r a n o de
Abreu, o Instituto Nacio-
nal do Livro vai reeditar
suas obras completas, Aos
volumes tle estudos bis-
tórlcos serão acrescenta-
dos outros com a corres-
ponileiieia do historiador,
dentro tia qual se desta-
caiu as Inúmeras cartas
que escreveu ao escritor
português João Lúcio de
Azevedo.

— A ontobio-
grafia de Ta-
liillah Ban-
kbead foi, ao
que nos lnfor-
ma uma revista
literária norte-

americana, escrita por outra
pessoa. O caso não pode ser
sensacional no Brasil, onde
a crancle atriz, não fosse a
limitação imposta às mulhe-
res, estaria com essa enco-
mentia, habilitada a uma
vajta da Academia cie Letras.

ídolo popular, ofuscando
em matéria ele popular!-
dade. o Sr. J. G. de Araújo
Jorge. Seus versos são as
letras dos jingles pttblici-
tárlos. Entrou para a Aca-
demia. Está claro que uma
glória assim compacta te-
ria do provocar as reações
vesgas o turvas da inveja,
cio despeito. Os eternos
descontentes, embuçados
nas dobras do anonimato,
ròsnam:

— O Carlos Drttmniond
virou um Aclhetnar Tava-
res!

Essa malcciiccncia não o
atinge. Cada vez mais fino,
cada vejs mais alto, cada
vez mais esgttlo. o poeta é
cada vez mais a própria
estátua, a estátua de si
mesmo. I". por fim, no es-

plendor de uma decrcpllu-
de gloriosa, êle merece a
consagração suprema: a
Municipalidade, que já de-
ra o seu nome a uma rua,
cm Calumbl; a Municlpa-
lidado faz Inaugurar o seu
busto, ainda em vida. De
comover as pedras a atitu-
ele do bardo na solenidade.
No limite extremo da ve-
lhice, vive depencltiratlo
numa sólida bengala. Cm
puxa-saco. aliás, erudito e
bem intencionado, sugere
que o busto seja, náo em
bronze, mas no autêntico,
no genuíno ferro de Itabi-
ra. O velho sabe. e. no di-
zer de um informante au-
torizado, ficou, textual-
mente, "tirhica". E pro-
testou, zangado:

— Ferro, não! Ferro não!
Enferruja!

¦fc José Lins do Rego pre-
lencln escrever as suar. me-
mórias rle "pavedro". Vai
contar os bons e maus mo-
mentos por que passou, cm
suas atividades ligadas ao
esporte. O último capttu-
lo, sua recente viagem R
Lima, promete ser sensa-
clonal...

<-i \ .•¦

¦f( Depois do êxito do pro-
grama "Falam os eiiticos".
Irradiado ás quintas-feiras
às ^2 horas' a Rádio Clube
do Brasil, em prossegui-
monlo às suas atividades
culturais, inaugurou o pro.
grama "Sala de Leitura",
que vai ao ar âs quartas-
feiras, às 22,30.

* 1).
lado o

pois de
Prêmio Nobel

cuiiqtlis-
rir. 1,1-

¦fc Nelson Rodrigues terá.
com innu diferença de dias,
duas peças estreadas, uma
em São Paulo e outra m>
Rió. Lá. "Senhora dos Afo-
.t;ados". com Cacilda Beclcer
e Ziémblnsky. Aqui, "A
Falecida"' com Sérgio Cai-
doso c Sônia Oltlcica, En-
quanto isso, o trabalho do
dramaturgo não se inter-
rompe, pois está ás voltas
com sua nova nina, uma
peça em nove atos queí
raiando representada, du-
rara aproximadamente sete
horas.

•Jr A publicação do primeiro capítulo do novo romance
de Amando Fontes, escrito nos momentos tle lazer de

que desfruta desde que não foi reconduzido á quarta,
secretaria da Câmara dos Deputados, provocou certo
alvoroço nos meios literários. Ao que parece, alguns
de seus confrades estão interessados em lançar forte
campanha de propaganda do romancisla, quando da

próxima eleição dn Mesa daquela rasa do Congresso,
a riril tle que a política continue impedindo o autor de
"Os Corttmbas" de voltar a dedicar-se. a literatura.

w'S.'S.»S,'

IORGE />/. UMA
Poeta formidável, nSo há dúvida. E a rigor, só teve,

na sua experiência terrena, o mais manso, o mais patético,
o mais doce des defeitos: goslava, e demais, de clnicin, fnssc

de quem fiisse. anônimo ou falado, escrito ou oral. Apro-

xlmava-sc dos seus semelhantes, com uma *r humilde *

sôfrego, quase de chapéu nn mfio, Parcela pedir:
l'nt cliinin por amor de Deus'.

E se, porventura, n sen semelhante, deixava cair n elo-

glu, a gratidão de Jorge era uma roisa convulsiva e tlell-

ranlc. Parcela dizer, arquejando:
Deus lhe pague! Deus lhe pague!

Não desejou, no mundo, nenhuma das outras vãs e

desprezíveis glórias terrcnns. Dinheiro, vinho, mulheres,

parcelam-lhe mera ilusão, vaidade 1'rlvola, aparência vil.

Teve apenas a fome, a sâile, n Idéia fixa do elogio, Não

discriminava! eqttlpiirava es louvores de Ministro, de In-

lelcclual, de continuo, de casa. Tara achar, fllnsòflcamcnte,

que indo qtie cal na rede é peixe. Na última fase de sua

vida, rol a que poderíamos chamar um poda lorrenelal.

A titulo du aperlUvo, para obras de maior fôlego, escreveu o

exercício "Invenção tle Orfeu". E ntincn mais parou. 
"In-

vençan dfi Orfeu" ficou sendo, .junto dos scRiiintes, uni sn-

neto, E litllindo, afinal, partiu desta para melhor, lencln

assombrado o século com seu esforço braçal, houve o diabo,

no Brasil. 0 Sr, Ledo Iva revelou-se, então, tlc uma como-

vente eficácia", no promover homenagens tremendas. Dis-

cursoti no cemitério! nn rádio; e, como era inevitável, to-

inoti a si ,i Ijtistlfleaçfio tln Homero morto. Inaugurada tt

hérnia, já sabe: ti poeln fienni, em bronze, no Passeio l'u-

liltco. Dizem, porém, que, alia madrugada, quem passa pelo

luisio, ouvi', de inaueirfl lnèt|UÍvoen, Insorisnínvel, o apelo

eieiadii:
 Cm elogio, pelo amor tle Delis!
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Já viajou nuifto: rMidiu.
durante ano*, em Tetra,
»no> teu marliln era rlirí*
de uma repr<*scitt»ç>« dl-
ptomàlica brasileira. Ficou,
das viagens, um» secreta
nostalgia. E é multo evi-
dente o amor com que fala
das paisagens, costumes,
lenda* e povos. Tem. para
Teerã, um carinho especial:

— Nada se compara a
certos (estas ria capital
Persa. E' alguma coisa de
deslumbrante «pie parece
inspirada nas "mil e uma
noites*'. Lembro-me de re-
eepções de um csplen-

dor inverossímil; Costuma-se atapetar os jardins, ao me.*-
mo tempo que as velas e os candelabros de cristal criam
realmente uma atmosfera cie sonho. Os cristais são de-
rorados com miniaturas de reis. Cada objeto, talher,
louça, tem a marca do oriente Para mim. a Impressão
que subsiste, dessas noites da Pérsia, é a rie que estive
suspensa do um tapete níàKico. Os persas procuram e
conseguem tornar irreais essas noites. Quando entramos
numa íesta é como se Imerglssemos num feérico delírio.

Viagem m ik t\ iuiosa
Continua a viagem retrospectiva. Estamos agora na

Dinamarca. Fazemos a pergunta prosaica c carioca :
"Lá como é ?" E vem a resposta :

Na Dinamarca é no interior que se realizam as gran-
des recepções. Não existi

A Sm Ailcle Mendct GonçaWtH, etpéto do im>
bouador Decio Mouro, é, no verdade, umo pertenogem
admiro»ri •.cn-...fi. inteligente, culto. Recebe o enviado
de FLAN e, então, pereorremo*. «->•• e o Emboítatiir,
lodo um longo e tartadiurmo ihnerorio de oHunto», GoUo
muito do poetia moderno broitleiro. Algunf dot teus
poeto*? Foi umo pauta e du oi nome»;

— Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Vinícius de
Morais.

Da poímo passamos et» leotro, lia nào hesita: pre»
fere o teatro oo cinemo, Em leguida, foloio no caio-
menlo indntolú«el, nas uniões "ati 

que a morle nos
separe". Elo possui a outoridode de quem tem a e*pe>
néncio do nem sempre possível feítcidade molrimoniol.
Admite:

— Bem. Paro os casois desajustados o divórcio é
umo solução necessária.

Texto de
DULCE
RODRI
GUES

Polot de Roberto Maio

P̂̂
Ç?

— é claro — a mesma poe-
ala e mistério das festas
persas. Mas há um lirismo
agradabllissimo: é uma
gente encantadora, de uma
alegria irresistível. Uma
das lembranças que eu
trouxe da Dinamarca foi
de .suas praianas admira-
veis. Seu povo prefere a
comida francesa, ao passo
que. na Pérsia, a allmen-
tação tem uma base de ar-
roz. que lembra a comida
brasileira.

ETERNO PROIILEMA
Surge um novo assunto,

que é o mais antigo cios
problemas da mulher: a
elegância feminina. A sra.
Arlette Moura confessa :

— Pessoalmente, acho 0
penteado moderno o mais
prático, o mais lógico, file
representa uma .simplifica-
vão necessária e Intellgen-
te. numa época cm que os
minutos têm um valor ab-
solido, sobretudo para os
maridos, que não devem
esperai" demais. Outrora,
um homem perdia um
tempo imenso e irrecupe-
rável, aguardando que a
esposa acabasse de elabu-
rar seus compllcadisslmos
penteados.

Mouche, de Mareei Rochas.
Aliás, considero Rochas
um costureiro medíocre,
mas um grande períu-
mista.

ItOM-GÔSW DA
IIRÁSILEIR l

A repórter aventura uma
pergunta : que papel fa-
ria a moca brasileira dian-
te das moças de todo o
mundo ? A Sra. Arlette
Moura dá-nos a sua opi-
nlâo:

— A francesa c admira-
vel quando se veste com
luxo, mas a brasileira tem

JMftflin

umii «eiir1 de virtudes, q«C
nu? parecem únicas. Por

• ,.-:i»t»lo ela sabe fawr.
como nimturm, de um pe-
dato de chita e nlgwlfto.
tuna obra «le arte. Pomui
um» fantasia, uma Intui-
çâo. uma »•n*ll)lli<laü>, In-
eomiuirávels. Qualquer cai-
xelrfnha, no nraMl, *e ve>-
te com um »6*to extraor-
rimara» E uma elegância
que custa |Miueo, que nas-
cg de uma sabedoria nato-
ral. Uma brasileira da
ria».»*- média ou pobre pa-
rcee desfilar, ninguém dl-
r..i que vai simplesmente
trabalhar numa autarquia
ou num balcão de tola.

au<m\ ihok
i: o \i um:

No capitulo dos coslu-
rclros. a nossa entrevista-
da <í;. :

Considero Cristian
Dior o costureiro francês
do mais alto nível. Jfcle ote-
reee. porém, um problema:
é muito ousado, sensacio-
nal. Ja Balmain. nào. Jul-
go-o mais pratico, mais
universal. Seus vestidos
podem ser usados em qual-
quer parte do mundo.
SAIA RODADA, UMA

sou t;..io
Vem ai o "belge", em

todas as nunnces. desde o
quase marron ao havana
carregado. Mas eu preft-
ro q branco no verão e o
preto no inverno. Paris
dita saias justas e estrcl-
tas. Não importa. Pois o
nosso clima pede muito
mais saias amplas e rocia-
das. que são frescas, e em-
prestam à figura da mu-
Iher mais leveza e graça.
A »/( UIER EM CASA

Falamos da elegância da
mulher dentro de casa :

No lar, cabe á mulher,
evidentemente, uma ele-
gâncla, se assim posso dl-
zcr. simplificada. Acho
que. na intimidade, ela po-
de usar pintura, tanto mais
que os tons são r.tualmen-
te mais suaves e naturais.
A antiga pintura viva de-

maus, carregada. Ja per-
(feu sentido na vida mu»
denta. Todavia, e prrrbo
ter em cunin «pie a \\u
muito viva do Brasil e o
tom eomumeiita moreno
ile nossa gente pede uma
pintura um pouco mal*
forte.

A :«.•¦ iri¦•«- fica deitada
numa tábua, rum uma In*
ellnaçao de 35cm, que
aluda a circulação e a pe-
netraç&o do cremr*. A
.» .i«>.«Ki-ni ** ::.«» tOr eXe-
iatada por mãos muito lià-
bebi. poderá degenriar os
tecidos. Quanto aos cre-

»/l n l lio PRÓPRIO
I.IR

A entrevista ja vai cite-
gmuiii ao fim. A 8ra, Ar-
letle Moura fala. por íii-
limo. do ambiente no lar:

— O Interior de nossa
casa precisa ser feito à

W ^Â Ism Jv, -^-^ -^v. - v v ¦ —

; -#-
Nmu flore», ogresftvantcn-
t$ troptrn « rio «llíiío deco-

ratitat

A elrtjAnrin em rnn t • 4
sua simplicidade e*.«rwcii/-

meme prática e camada

CUIDADOS DE
REIMA

No capitulo dos cuidados
de beleza, que envolvem
tantos problemas, a Sra.
Arlette Moura observa :

— Não aconselho a mas-
sagem facial. Paris está
usando um método que
substitui, com vantagem,
as pancadinhas no rosto.

mes. são essenciais para a
lubriíicaçáo e rejuvenesci-
meuto da pele. E. aqui.
devo dizer: acredito mais
nas soluções caseiras, usa-
das pelas nossas avós.

nossa Imagem e semelhan-
ça. Por Isso, prefiro eu
mesma decorá-la. A de-
coração, mesmo tendo-se
em conta os nossos erros e
nossas limitações, tem o

seu charme. E creio que
um Interior so vale real-
mente multo, para o nosso
bem-estar, quando repre-
senta uma projeção de nós
mesmas, uma emanação
do nosso '"eu" profundo.

A repórter levanta-se.
E' o momento de partir. E
como sentimos, na nossa
entrevistada, uma alegria

constante e densa, ousa-
mos uma consulta:

Qual é a sua fórmula
de felicidade?

Ela ia responder. Mas,
neste justo momento, en-
tra o Embaixador Decio
Moura. Inclina-se c sorri:

Você descobriu a for-
mula da felicidade casan-
do-se comigo.

-*^*V
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O PERFUME;
DRAMA

l \l

— Outro problema —
continua a Sra. Arlette
Moura é o perfume.
Cada mulher deve ter seu
perfume, digamos assim,
pessoal, intransferível, que
a identifique em qualquer,
lugar ou hora, E; nu ver-
dade, não existe nada que
a caracterize mais. Por
isso, sou contra que a mes-
ma mulher varie de perfu-
me. já que, neste caso, a.
variedade significa uma
desperspnalizaçáo. Aquela
que usa várias essências,
não se faz lembrar. Este
problema exige, sempre,
unia solução, justa, exata.
definitiva, Quanto a mim,
uso dois perfumes: um
mais intenso, no Inverno :
Vent Vert de Balmain; e
Olllro adocicado, no verão:

A decoração fuiia com os
nossos próprios erros /i"/i o

seu meou Io

"BRIC-A-BRAC" NAS CARAMINHOLAS
"BRIC-A-BRAC", í ama exprcssSo que dá Idéia de uma

loja de antigüidades, com velharias desconexas, onde encon-
tram até torneirai usadas. Mas Ia para os fins do século
XIX, ao tempo em que o meu xará (requentava o "Rama-
lhete" que era a casr. dos Malas, o que se entendia por "fa-
zer o brlo-â-brac", riSo era senSo o diletantismo do cole-
cionador afortunsdo que, dispondo de tempo e de libras
soltas, dedlcava-ss á pesquisa de antigüidades, para a deco-
ração de Interiores e de parques. Carlos da Maia era assim.
O outro Ega ao verdadeiro dizia nã0 o ser, talvez por lhe
faltarem meios; r o Dámaso seguia — como um éco — os
gestos do aniigi Carlos, por achá-lo "chie'' a valer.

No Brasil, quando ria
proclamação cia Repúbll-
ca foram poucas as tasas
a conservar a arrumação,
porque a mudança do íc-
gime coincidiu uiiiii, com a
introdução da cxcrecôncia
que atendia pelo nome de
"nrt nouveau". F, só alguns
brazões agrários não se
desfizeram, nas fazendas
abandonadas, de certas pe-
ças de jacarandá, O tal "art
nouvenu", porque nascera
sem base e sem filosofia,
iria ter — como rie falo teve
— vida' efêmera, depois de
causar á arquitetura iinen-
so mal. isso legado de
mau-gòslo ai está, ate hoje.
n empanar a estética ur-
bana, a ponto de provocar
até aneiirlsmas. íi o virus
continua causando dano alé
hoje...

liurln, porém, âf xtiri/h
um raio (Ir luz no ilieio
das trevas. Depois dn enter-
rri de. 1!)14 — ipioiido a no-
uidode insípidri cHarfl mnis¦fortes adeptos — njfjfiuis
pioneiros irifDll e.rii/ir n
oohfl no boTii-oôsfo, l''ia íi
reribililrtçnp da /jdii arte.

Não se veja nesse retrós-
pecto, cujo objetivo é elie-
gar à nossa gente de boje,
nenhumn reprovação a >
mbvimento contemporâneo,
cujas bases são bem diver-
sas de sua irmã bastarda,

! porque a atual assenta-se
j num alicerce racional, que

é a essência de ser fimcio-
I nal.

Sempre (pie se jota em
i "bric-a-brac", c de bom

íiíiutre di.s-iiiiyidr entre <>
enlecitmudor /rio e as pes-
soas <pie apenas sentem
atração pelas «ntlonidn-
des de valor, com o Jiío
de decorar interiores. O
<) Jato é ipie. por essa ou
aquela tendência, nasceu o
comercio dos ü/ilii/niírio.l,
que passaram o demandar
os confins de Minas, do
Bahia e de Pernambuco,

na oíanosa busco de. rari-
dades. Depois, como as
preciosidades começassem
a c.vtinftuir-sc, pondo o»"bclcliiores" em t/i/iciíicfrt-
iles, surgiram as fabricos
ile uulifiuidades... Hoje, tios
Estados Unir/os, a indústria
do "orerlay autipo" c alé
capaz de constituir um"trusl" forte como o da ri-
inmina on o r/o peíróleo...
.Sim n.s- opnlínns efe nossos
avós, a qife os porí.iifliiéscs
chamam vidro coalhado,

Por que esse niíli/ic/ne/if
lançou raizes por iodos os
setores artísticos è que hoje
a gente pode ver um "São
Pedro" de El Grecco, na re-
sidêncin do Sr, Antônio San-
chez Larragoiti Júnior; um

Murilo (paisagem^, na bi-
blioteca do Sr, Carlos Guin-
le, ou o Tico Brol/iers Scolt,
de Romnoy, na mesma resi-
dència; 'um Tintorclto, no
apartamento do Sr, Macha-
do Coelho; os famosos Franz
Fost, do Embaixador Joa-
quim Sousa Leão; um Greu-
ze, um Bouchcr e um La-
wrence, com o Sr. Otávio
Guinle; paia não falar no
aluai Palácio das Laranjei-
ias, onde os Franz Hals e os
Van Dick eram apenas um
começo de conversa

Não só de telas se. COHStl-
fui o "bric-â-brac" de nossa
pente. Os setores são os mais
variados possíveis. O Km-
baixador Araújo Jorge e. o
Sr. llemóstenes i\íadureira
de Pinho andam a compelir
em pailteiros de prata, onde

o trabalho de ouriuesario de-
vwnstra as diversos influèn-
cias de estilo e de época, O
Dr. SHuio .'lbreti Fialho (le-
dicou-se aos pratos brazo-
nados de famílias do Brasil,
enquanto o Sr. Alfredo Sc--
i/iiptra Filho, após longos
uuos de estudos, compras e
trocas, chegou a possuir as
daas coleções mais complc-
tas de .ricaras nativas e pe-
sos dr papel. O nosso sondo-
so yliiífjnio Leite Garcia com-

proii a relíquia da Fazenda
da Samambafa, K porque a
rasa cstíuoasc tombada pelo
departamento Histórico, foi
obrigado a ginásticas incal-
culávcis para o construção
de. uma nora chaminé poro
o seu conforto. As lajes de
pedra do salão do lareira /o-
ram adquiridas à velha cs-
tução da Central, que, de-
pois de nova, pas.son a c/ia-

<&

war-se Pedro 11. Essas pe-
dras custaram, num leilão,
três coutos. E o transporte,
cerca de vinte. Era o cucou-
to do idade e da tradição,
cnoalaiianda a belezú do
urauito já meio consumido "
mnilo polido pelo rle.sga:!?
dos passar, apressados da
gente do subúrbio,

O Sr. Raimundo Castro Maya, paladino da Arte Mn-
derna e possuidor dos originais de Debret, nSo há muito
doou ao Museu Imperial a mobília de quarto da Princesa
Isabel, E a tala de jantar do Paço de São Cristóvão, hoje
em Petrôpolls, durante muitos anos pertenceu aos Paula
Machado. O Sr, Kranklin (Bllu) Sampaio ainda tem o bl-
Ihar que foi do Imperador.

E por falar em móveis, não custa lembrar que os embus-
tes são inúmeros. Porque só a cama da Marquesa de Santos
já me apresentaram mais de 180... Nem que essa ilustre
clama tanto se deitasse e em Uo variados lugares!
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O madifit a akrtata contra o periga da Iniciar »¦»;**
|| mfÚSo tOUUl tftffta, rllMitanifo-llss *m metnui utPi-.t
,-.«»'? apitar u .«v** na itwsãa gNira. O «.<r»,;,.»,-., «-u
••ai*'»» foi liíaiue. t«iiiKii»aín«rnie opU o tratamentu oaiS»»

••:...i'..i r li-,, u^r '••»•,*• 4 ¦!i» notar i« • ii.fr-.».,, , njw.» raiamerno tom Putl a tetsa lhe rerana, «m media, de
otiA a des dútates por u-rwm, ürrniut» que sr wntia tru*¦* nu deprimida, atoiír pedia a i que llu* de«s* um*
tíiieça», ata** o que **» seidla alráte e d*^armtipada. An-t'« de seu rasamento rom Pnu, rumava aquelas inie»- ¦¦•» tinta te* par wtf»i> ma* i-».k<» depois romccttu uittmá-M nn dia* alwiudo*. e «te eom mswr (requer,-
na. po» isso a lana íciuii,-.e mtitio melhor. An •• • -j.
irmia). raiiiinuiita a lumsr tiniu», para »<• eonservar em
forma,

"Bem. e> «tia bem morto e enterrado, o eu aqui.•una pobre viuva quairniaiuT, «>.*«• Molly rom amarem,
iatlsriçaiido lentamenie a rabeca e rum o* olhos lsv»
no atsnalho, "Nân e*ia ditriio d*ivat*me a»*iro, na nu*
nlta Idade, li nâo no**» remoçar agora, nar mau queUta, r iodo mundo «abe ramo *âo m homens... ¦ ¦ <¦>
iaOa* eoirvm atra* de mocinha* ou de viuvas ensutas
de farpo que imitam menos de iiiiiia » • v • ano*. Nm«
suem vai querer nada nun unia viuva quareiituna, erait-
¦:» como o lelhado de um armarem d" algodão, Afora,•a nao terei nrnhama oportuitKlüiie, * . nau poder ta
mais asairar nenhum homem, nem me •¦<¦¦ ¦- um aleijado

» nu» tpare '•«*• «gora, FSmau rena de que é!e raiil»
tora nu:» «••.-•.¦-••¦.» d» que *e e*coireta**« do telhado de
um armarvfl} de algodão. E»to*i ab olutamcjuc certa. TC
uma desgraça uma verdade»» desgraçai""Psnal naa havei ia d# sanar te nos putli-sje ouvir".
»lH»e Uly crismando as lagrimam. "tíle uso haveria de
¦Mtai st MUbciM que o e*tsnio* cutuando lauto. Xh»
foi culpa Orle, Mamãe",

Talte/ a culpa nfto tmha sido dele". disse Molly-•'•¦ amargura "mas eu devia ler tido o bom m\ ¦ de
eie-jilier um homem capaz de evitar um trem ao atra*
rasar a linha"."Por favor. nâo lhe jogue a culpa. Mamic", dltse
Uly rjiurosa. "agora que éle r.a morto!"

Pér um momeiiio, Molly permaneceu calada O sol'.u;..'} »!«-¦ •',<-.>-..<.¦> r tom éle o raio que iluminava o
«mm» terra de porcelana a.'.!. A »ala *e Ia farendo e».
curai* inste.••M'.»i. sujeito que *le era. tio serio e pontual em me
enuokar ¦ --. salário", soluçou Molly numa súbita irrup*
Cio o* bont lentimento*:. "Putt nas noites de »ábad«»

Resumo da parte já publicada
vi»»» nafta »a*ada ra»» Pail Barrer mm a e»p**anta d» ler. *•» rnrm*» par alcun* »»«*, atgtteta «ara «arannr ma

wbHMiflcia e 4 de su* MiiiJt i •¦'¦• Ma* Pult rtvintfl •»». ^uo" i»»r mm »i>o. r vi.-n. .-, ,...,. a roténa. «' >« dawjairails
i> •« ler de. Milra rer. reraraiw a vida. M-.n- ,»,. «..-- e*ia nuat* i4*de !•¦ ..... 4 i.- • -m. de um «.-..!- e |tie«.rnt« -»•"¦ .i< . • .....ui, • niti l|«r rr.u .un. d* • »> .» .i.-i.i.-. qur levara ••¦-.» da •.. n..m - i ..«,.. a ..;. . «lata (... «• *#*» •«»-.i .. mui,. »r...üi %|.... <»a. ih-iui inimiga r In-» trailrr «ua viiinb* r ••••¦¦' .--•¦». de religlsn a* e»«ul* .........i. p#l<Igrri* Mn-,i.:. .... »r. em l-alt*» i». -,...11.11.... de tl»»il». * n*a» d» Ilea*. ...... i.i.l. » ,u «ali* a \iú* de ... .i..i.; .,.. In ti*.1,.ii.i .ti.,!.. ,-,ii. a rannwntA

^-a*' ""sa» >^-~i*JjaaBF*;™r*-03ri,4^ ZTT. ^1.*"***"'*' '¦ a*^|J|ligHt3*2B--^  
-a*»-*- ^ ''a-er Tie-i- ^,
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fut.s lüu e fivtuNi a puna. Motlj* d« *piu a evt»r-oin*ta«.
r»»«.i os olhos rbeius de lagrimas, El» a cortara, de pio»
i-.f.,-... uatianle menor que » »«-»» lamanltu com a eâpt>
raara da que a naoei»,. v«-*ur rie alguma manena. Me*
a» ahiu a gaveta da rànaida ttara guardar a combina*
t>- tmaupirendeu que iamaü poderia u«á*la, a menai
»l»íe vtwfa.a emagrr««i.

11.«, .s«!«i.» .». uiiiu*. dirigiu-te m e.peiho e rtiitte-
<«».i « reinai i« gramic» que lhe piendiatu o r^uelo, A
metnda que .» temovemin raria giamis» OU cada |»a|a*
i.ise,. ollsava ttara n catolu cheia «i«* etiietniti;», Ma» quan-
d» u uilluto lui retirado, «*# rávlio» de seu r«M»i «*•«**
etmtircarain a se de.fa?e» e a» i*a««*r o i«ew»e a uliim»
9 vaga sparriHia de ondulaciui de»apareccu. itr-.í.«»i.*M,
!trt»it 4 »'.-iii.'. !|«..-»*-««- nu rtiçiii.. jw que s* IftgHniaS a
togaram Airenicttou « pente íuri»*a. tom idda a lona
d»» »i- '¦ »»ia cana.*. anrn-.*muu-»e da ianrla e põs-ta a
rtiuiat de^e*i>*»iade Ha der sn»»» tentada melhorar o
as-ie» ¦..» de «eu cabelo, mas de ano a ano ele *e is la-
7-nuio niüiit ralo «? mais reb*»ldr. obrigaiido.ii a ...•¦•....,
cada vc# ma'* cuito Agora, »» in.hií«»- >s q»ta-e nau ca-
briam a* nreíi^as e ela se irritava ao i>en>ar em como e«-
lana dentro de **.n»*» uea ânus,

Molly nau poderia duer quanto tempo osteve sen*
lada iwrii» da lanela ate o momento em que ouviu a voz
cortante de laiey Trotter A wa vinuha dittava da üua«*»»»ia de |MHicos palmos c estavam cnnttruidat ae tal ma*
i.<-.:.-. ««»»» a* i»rielg«\ de -»inlM» m ilelrontavam."Se a* pessoa* decente* de Aerieela tivessem de
vivei 5a?it»» «le voc#", ia dlrenno Uiey. com sua v«r utj.
d», "níu iiet.isnaio um minuto: • \n»d *s *<•.,: * imedia-
temente ilo t*«*»e,Ot»cia de CheroHeo So pode *ci pt,a
ea*ttgar e»!a cidade pvcantinnta que liem permite n *
Vítce rtiiii«nue aqui. a'i. --e- •., .i,.. ... tien» maneira"."Ku nao *o« nsa" úine Molly. "De verdade. «1*0 sou.
San como ledo mundo As ve.*e» pomo dar um mau.passo, ma» sempre tento emendar-me depoi* que a etii-
r-9 |«a*«a- Vocfr e*là »ai.nl» l»a tanlo tempo. Lucy, queaté já se esqueceu rio que uma mulher como eu tem
de farer para tr tirando nesta vida".

t.sicy era uma nuillicr magia e nervosa de un*
quarenta ano* e tâ meio crtialti? í.l.i dava ruila* :¦< ¦*
a Bíblia a* umlriere* que no* dcmtngo* freooentavam
a Igreja Meiodltta Da primeira vej> que Molly rompa-
receu kt aula», deool* »le *eu estamento com Putt. Uicve*gi>e».!M» para deriarar que *e reeusava a expürar anitilia enquanto Molly estivesse presente. A colía es-

— 10-

t^=:::::::::::^ Jí^^^aam

nuca pode*me entregava religiosamente seu salário... nue.i p
rei esquecê-lo!" Apanhou o "bouquet", apertando-o _• - "Sempre me toca o lado ruim das

iça, uma verdadeira desgraça!"
tra vez contra o seio
coisas! E' uma desgrac
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dega. Penr.ancceu Imóvel até que Liiy tivesse acabado
e entéo, lcvantando-ic da cama. pôs-ne a encher a se*
rlnga oulra vez. Lily já balançava a cabeça, com ar dc
súplica."Eu estou bem. mamãe", protestou, tentando retl*
rar-se. "Dc verdade, estou perfeitamente bem. mamaei.
Por favor, nfio quero!""Está claro que voe* precisa de vitaminas", disseMolly, segurando-n p»lo braço e empurrando-a para acama. "Todo mundo dr-v-ía tomá-las." Ergueu a saiu doLily. empurrando*,-! síibre a cama. "Você i<i 11&0 vi adiferença em mim?" Fazendo Lily virar-se de bruços.apertou a carno entre o |K>legar o o index. lançando ia-
pidaniente a agulha. "Daqui há pouco; meu bem. vocêestará senlindo-se as maravilhas". Ainda trêmula. Lílvli-viintoii*se, mal a agulha foi retirada. "Agcu-a, an:»u-lhe-me bem com os cobertores, meu bem", disse Mollvenquanto voltava a estender-se nu cama.

Quando Lily tenninoa de arrumar os cobertores.Molly botou o braço de fora c acariciou-a com ternura."Não sc preocupe comigo, querida", disse ela. nn*do-sc novamente. "Já tomei minha dose de vitaminas eagora me sentirei bem. Apesar de tudo por que passa-mos, estaremos amanha dc manhã lampciras como um
galo no telhado dc um armazém dc algodão."

CAPÍTVLO SEGVWO
\\ manhã seguinte Molly se levantou cedo

é pós-se a fazer combinações pretos, derenda, paru Lily o para ela própria. Ela.sempre saia-se bem em trabalhos de agu-lha", principalmente desde que Mrs. Billiiipslhe ensinara a costurar. E agora sentia-so contente com n oportunidade que wtr-
gira de fazer nino de belo e ao mesmotempo de útil. Seus olhos nincln estavamligeiramente avermelhados de tnnto cho-rar durante o enterro, mas após haver tomado lies coposdc vinho sentln-se mais calma e seus dedos estavam baí-tanto firmes para trabalhar. Depois do café. Lily veio

Eli
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TW reparou eomo a* pe**o»S JrraiieamV cordão e o pa-
pcl que envolve o* objetos que recebem sem ;abcr o
mie sào? Htrpare que ela» não desatam o embrulho rui*
dadosamente, como o fariam se se tratasse de um objeto
sabido, ,|'V elas mesmas houvessem comprado numa loja.
Pois os homens sào sempre assim, em qualquer parte do
mundo. Os homens estão sempre buscando, por aqui t>
por ali. n proclira de uma mulher vestida de roupas de
baixo, pretas. Porque sc 6l«*s encontram essa mulher
imaginam haver descoberto uma coisa fabricada espe*
cialtnentc para ile*. Mas como quer que seja. impor-
lente ou não, rico ou pobre, acanhado 011 atrevido, ohomem nmba sc-mim- se cnnipiiitandu de maneira idên-isca com relação a certos coisas fundamentai». Conhecihomens demais, nos meus bons tempos, e sei muito bemdo que estou falando. £, por l«o que estou costurandoestas combinações pam nos duas. Voei» deve se dar porcontente, meu bem. pot haver arranjado uma mãe como
eu. que sabe o-que tem n fazei num momento como osle"."E vamos mor roupas de baixo pretas todo o tem-
pu?". perguntou Lily.

"Não", disse Molly. inclinando-sc- de novo sobre acostura. "Todo o tempo não. Apenas quando quisermosprovocar uma boa impressão sobre determinada pessoa,meu bem"
Molly eslôve durante todo o dia trabalhando nasroupas de baixo, interrompendo o trabalho somente paratomar um copo de vinho. A noite, eslava cansada' o corodores nas costas. Sentia-se entretanto radiante com oque avançara desde pela manhã. Foi então que decidiuapós haver refletido sobre o assunto o dia inteiro, li-niitai an mínimo o período dc luto. Por isso. e como umtoque final de bnm gosto: bordou no debrum das com-binaçno algumas florinhas côr-de-rosa.
As combinações foram provadas no quarto de Molly,

após o jantar. A de Lily estava perfeita e ela sentln-se
radiante ao contemplar-se no espelho. Molly porém en-
tiu-se decepcionada. A sua havia ficado apertada e mui-
Io menor do que o seu tamanho. Cada vez que tentava
ajustá-ia ao corpo, ouvia o costura estalar como se fosse
romper-se, A menos- mie aumentasse o tamanho, jamais
poderia vesti-la. Mas enquanto Lily esteve no quarto.
Molly evitou demonstrar sua decepção. Só depois que a
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t*ve a por.lo de provocar um eicándalo na igreja, por-que toda* a* mulheres quiseram saber o que Lucy tn-bia a . : -. • cie Molly que elas ainda náo soubessem.
O Reverendo Bigbee, viu*sc obrigado a dar a aula, enaquela manha, «o terminar o serviço rcügtoto. chamduLucy a um canto para indagar por que haviB feito uma
tal cena em plena igreja. Lucy dlssedhe que não da-
ria aula n Molly enquanto esta persistisse em ficai des*
pidB perto da lanelB. nnmn posição rie onde Clyde po-*deria enxeigá.la O Reverendo aconselhou Molly a Dal-xar *iias próprias cortina* e fa»«-i com que Clyde pas.sastf n se mteicssat por palavras cruzada»."Você esia fo/enrin dessa pobre inocente de Lily umu
mulhei de sua mesma espécie", dizia Lucy. "F.o faz.de propósito uorque os pecadores eomo veicè precisamde companhia Lily vai acabar igual a voei-, a menos
que vá parar antes no reformatório do governo. Paia
IA é que você devia ter «;ído mandada vinte anos «trás.
Pelo menos, não lenomos agora gente como você ne.«-ta cidade. .lá disse a Perry para nunca mais sc apro-
ximar de l.liy. Não quero ver meu filho contaminado
com sua descendência Prefiro morrer de vergonha ou
humilhação a sabe» tine êie foi visto com ela.""Será que vnrê não vai deixar nunca de ser contra
mim?"' imnloion Molly. "Sempre fiz. o possível para me
eomnnrtar direito",

. "A Infalível mãe de Deus. iá está mandando vnrê
e sua filha para o lugai onde se encontra a gente de

sua classe. E quanto mais depressa deixarem esta cida-
de melhor será. E" uma desgraça para uma pessoa de
respeito como eu ler de viver junto de uma mulher
como você. Por eme nãe vão do uma vez por tò.rias paraonde vive a gente Igual o você?"

"Nunes tive muita sorte na vida desde que meus
pais morreram Não é culpa minha se ignoro os meios
que existem para se viver com decência. Bem que os
procuro.""Náo estou Interessaria em ouvir desculpas. Nin-
guém ?ahe dar melhores desculpas do que o próprio dia-
bo e Indo n mundo sabe como éle é.""Mas. Lucy, se você me ajudasse ern vez de..."

Lucy baixou furiosamente a cortino da janela. Moi-
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Corou de raiva, arremessando furiosamente o "bott-
quet" paia o oultn extremo da sala. "Talvez as coisas
me saiam melhor ria próxima vez", disse ela, e sua voz
se transformou subitamente numa espécie dc riso histé-
rico. "Se du próxima vèz lòr um homem que saiba por
que usa calças, então estarei compensada de tudo por(|ue tenho passado ate agora."

Lily ergueu-se de um salto e tentou amparar Molly."Venha, mamãe!", disse ansiosamente. "Você jásabe como lhe é difícil parar quando começa a rir desta
maneira. Vamos, venha para a rama deitar-se".

Molly levantou-se sem protestar. "E' um golpe ter-
rlvel paia uma mulher como eu", disse com tristeza
contemplando Lily. "Já o havln notado antes, mas rum-
ca Imaginei que m'e haveria de acontecer tão cedo...
Deus sempre chama os homens bons primeiro. Nunca
compreendi por que. Tulvey, sejn. porque, de tão bons,eles se gastam; antes rios outros" As gargalhadas re*
começaram e Lily, segurando-o firmemente, levou-a,
através do hall, até o quarto do dormir.

Molly estendeu-se na cama enquanto Lily ia tra-zendo os cobertores cio armário.
"Eu bem que receava que tudo desse errado", disseMolly diriglhdo-se a Lily que vinha cnni os cobertores."Era bom demais para ser verdade. Em todo caso, isso

apenas vem provar como é dura o vidn das mulheres.Mesmo se uma consegue um bom marido, jamais podeestar certa rie conservá-lo. Ou outra muiher ,vem ecarrega com éle ou èle morre Como a vida é dura parao sexo frágil", disso cia com fundo suspiro.Antes que Lily a agasalhasse com os cobertores,Molly apontou para o cstôjo nesro que estava em cimaria penteadeira."Preciso tomar as vitaminas, meu bem", disse. "To-
das duas precisamos, depois do golpe terrível por quepassamos. Abra o estòjo e tire a seringa",Lily encheu a seringa e picou violentamente a onor-me nádega de Mollv. Quando a agulha penetrou na car-ne, seu corpo teve um tremor convulsivo, mas depois da
picada permaneceu imóvel, enquanto Lily empurravao embolo até o fim da seringa, Quando a agulha foi re-Irada. Molly. apontando por cima do ombro, deu a en-tnnrier que desejava uma segunda injeção na outra ná-
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para a sala por onde Molly havia espalhado os modelosde que estava servindo, recortados de velhos (ornais Ocabelo de Molly. que era louro c ralo, estava todo presocom grampos e enrolado com papelotes, c ela 'evava sr-u"pelgnolr" verde favorito. Este, que era de "rayon" eapenas lhe chegava aos joelhos e nos cotovelos, fora leitopoucos dias antes cio seu casamento com Putt a Mnilvele parecia táo confortável e folgado, dava-lhe tantaliberdade de movimentos, que muitas vezes o usava 1esdea manha ate a hora ele dormir.Molly estava ocupada, alinhavando uma bainha quan-do Lily entrou."Que é que você está fazendo, mamãe?", perguntouinteressada.
Molly cortou a linha com o dente antes de responder."Estou fazei elo algumas roupas de luto para nós dua»meu bem. Pensei que o mínimo que podia lazer por vocêera oferecer olgutnn coisu de útil. Você nãu possui uma,só peça de roupa cie twíxo preta, e n ocasião e ótima paianos arrumarmos um pouco", disse, voltando n dcbniçar-sesobre a costura. "Todo mundo sabe quo e conveniente onrna mulher ,isui roupas pretas quando o homem da famíliamorre, e combinações metas contribuem mais- para real-car a personalidade de uma mulher cio qtie todas as ou-trás roupas ele luto que e»u conheço. Não podemos tlcar

por ní esperando que n sorte venha bater na porta.Ninguém pode prever quanto lempp levai ia para chegare.j. como qtíer que seja, não me sinto com muita disposi-cão para esperar Aliás, da única vez que a sorte meajudou, tive de forçar a mão Toda mulher deve ter .sem-
pre alguma roupa de baixo príHn pronta para qualqueremergência, Sempre se precisa de roupa preta e quandomenos se espera","E vamos ter cie usar meias pretas e vestidos pretos,lambem?" perguntou Lily."Naturalmente não, mêu bem. Nâo é preciso um lutotão fechado"."Mas quem è que vai ver então que estamos dc luto,Mamãe? R se ninguém vê...""Aqueles quo se interessem acabarão por descobrir,meu bem", disse Molly. "ai é que está tudo". A roupa debaixo preta é como um embrulho que a pessoa recebesem saber do que so trata: ela faz com que os homensfiquem curiosos o queiram descobrir o que está doutro.
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ly continuou sentada ali, pensando no que Lucy disse-
ra e imaginando o que poderia fazer para acabar com
suas críticas. Sentia que alguma coisa estava errada na
maneira como vinha educando Lily, mas não via como
modificá-la. Mais do que tudo no mundo, gostaria de
evitar que Lily viesse a ter o tipo rie vida que ela pró-
pria tivera a partir do morte ele seus pais, e em sua
opinião o único meio de impedir que isso acontecesse
era fazê-la casar-se o mais depressa possível. Compre-
endia também que teria sido melhor se. Lily houvesse
permanecido mais tempo nn escola, mas agora, ela jáiá fazer dezessete anos e estava tarde demais pan vol-
lar às aulas.

Levantando-se, voltou n contemplar-se no espelho.
Passara o dia o pensar 110 futuro de Lily e no que lhe
cabia fazei agora que Putt se fora. O aluguel tinha queser pago de qualquer maneira, e lauto ela eomo Lily
tinham ele comer e vestir-se. O dinheiro que lhe restava
mal chegava para comprar uns poucos galões de vinho
e quando esse dinheiro acabasse comnetia-lhe arranjar
mais. não sabia onde nem como Putt nada lhe havia
deixado o as despesas do enterro ainda tinham ele ser
pagas Sentiu-se mais aniquilada do que nunca ao pen-sar na «nn deseraen e checou 3 deseiar estar morta. Fe-
chou os olhos, ao ver-se no espelho e encaminhou-se
para a cozinha em busca de mais vinho.

Lily estava com o rádio ligado e Molly, voltando
cia cozinha, rntrqu no quarto da filha. Abriu a garrafade vinho e'serVlu-se de outro copo, pensando que se
bebosse hastnn!" acabaria por esquecer seus aborreci-
mentos,. ao menos durante um certo tempo. Lily estavaestendida na cama, rle bruços, ouvindo a música. Havia
despido sua combinação preta de rendas que. cuidado-
satn.ehte dobrada, via-se agora sobre o encosto ele uma
cadeira. A presença ria combinação lez recordar a Molly
n outra que costurara para si própria, que saíra peque-
na demais para seu tamanho, o apnnhando-a da cadeira,
f("'-la desaparecer de sua vista feeliando-a na gaveta ela
cômoda.

Acabara ri* sentar-se quando alguém bateu na por-
ta da frente. Lily sentou-se na cama e pós-se a escutar.
Como depois dc alguns momentos as balidas so fizessem
mais fortes,"'LUy levantou-se e saiu do qua''"1.(Cnntimi*)
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'onioiido de Pior Angoli.
Exibindo Seus Lindos Cabelos.
Soltos. Fartos. Ondulados, ao

Natural. Som Qualquer Espé-
cio di- Artifício. Diforenie.
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| E Entre n Sobremesa c « Café, FLAN rui
SuuHtidi» en Francês. Português e Italiano
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OS MATA/tAZZO E
AM/G OS JANTAM
COM PTEi? A NG£L/

O 

Sr t o Sro Irmelino Moioroiro. no domingo, 12 de obrll, exatamente no dío que to»
lontedo o primeiro número de FLAN, olerecefom um |onlor inhm© a Senhor© Píer Angeli §
lua filho Ano Mario Pior Angoli, o quem, opesor de ler umo gionde arliiio, se lem %«nlode

Ue cbemo-lo de estrelinha» 100 suave e mocinlia e
o ma figuro Francisco Moiorono Filho, tendo
dos reloçees <k* Píer Angeli, omigo do Itàlio e dos
Estados Unidos, foi o outro motivo desse joniar,
ao qual compareceram Sr, o Sro, Samuel Wai»
ner, Sr. • Sro. LuU Fernondo Bocoyuvo Cunho,
Sr. e Sro Roben (Bob) Winoni e Sr. Fernondo
(Fernandão) Ferreiro,

Píer Angeli, cujo nome é Ana Mario Píer
Angelí, recebeu inúmeros monifesloçôes duran-
le sua estada no Brasil, atraindo grande aten»
çóo e opreco par parle do público de iodos os
camadas, nào só pelo falo de se trator de uma
orlísio de cinema, mas ceriomenle pelo talento
indiscutível demonstrado em suas otuaçòes, nos
giandes filmes em que foi protagonista, 

'Ama»

nhà será lorde demais" foi o começo de suo car-
reíra de gloria. Assim os dois irmãos Moiarazzo

homenagearam, nesse
jantar, a estréia que foi

raptoda pela "Metro Gokl»
vvyn", do Mediterrâneo

para o Pacifico.
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i, |*s>r AttatU, darame «• ^.-.«a» «ninno tr-fn**
ílorei, co(ipe»*a com ivoatu^o Wasara*i«
fíffi** 11 fittaotiiic ooMim Mi«a simiiólirM
troca de mrmm, e*íW> as *<»*a.« de centro
da »«»**». e**qHa*fU> «do e icrrid» o prjweiro

prato
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Píer Angcll, a r»irvl« rapouta do Mrdiirr.
rfineo i«»o «• PocíMeo. o rtic-iiu do st. Fraa-
risco ãfolero£!0 ¥&•*>, l>>* («n'*o lado da
mesa, a ¦> ». P«er .lisiiefi entre im *w. Fcr-

itioido Ferreira e o "lioii"

i A "hosless" e o "sfor" — Sm. Ermdlno Mnlara::o e srln Ano Afarlo Pier
Anueli — botem um papinho /ranco-itnliono, com direito a comentririos

norte-americanoi
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i|i to sr. Luir Fenmiido Bocni/iica Ciinlm con-•,' A Poderio parecer ' ..irjuedo de rocio, n.iel ou berlinda. Mas, nn realidade, são: i, I tlnuam a entrevistar a estréia, a sensação
Io Sra. Pier Anueli. sua /illia Ano .Mario, o .Sr Boi» IViuan.i e o jorem Francisco I do momento, a menina que assombrou e
ftfafarazzo Fillio, que, depois do jantar, palestram (jue não usa "inar|iiillaoc"

A Senhora Samuel Wat-
Ver conversa com a Se-
nhora Pier Angeli, "«' ra-

'randa do apartamento
(Golden Gale) «'« Aveni-
da Atlântica, onde ncitu-
ruliiieiit»' o. mãe dn prola-
yonistn de "Domciiii e tro-
po tarde" conta sobre sua
residência em liollpirciod,
em Sutiset Bouleuard, e
r|iic tem nmn /ilha —
Mariza Paeaii — que ira-
ballia na "Fo.r" <? outro
com seis anos cpic se
apronta para a carreira

No jantar oferecido pelo
sr. e sra. Ermelino Mn-
tarazzo à sra. Pier Angv-
li c sua fillia Ana Maria
Pier Aiifjpli, «t hoje /amo-
sa estrela da Metro Gold-
iri/H, vè-se, nesse detalhe
da mesa, da esquerda
para a direita: o sr. Ro-
bert (Bob) Winans, sra.
Samuel Waincr, sr. Fcr-
nando Ferreira, sra. Pier
Angeli, sr. Ermelino Ma-
tarazzo, sra. Bob Winans
e sr. l.uiz Fumando Bo-

caimra Cuitfia

O brotinlio ttaíiatto
Holli/icood ro
Bocayuva Cunha aíp
reseas da rida da ca-pital do cinema,
bem como cli; ulpuiis artistas. A couver-

su foi cm francos

italiano que revoluciono» a
coiiíci cio sr. Luiz Fernando 1
riuilia algumas coisas pito- ' i, A Senhora l.uiz Fernando Bocayuva Cunha e

o sr. Samuel Waiiier. aguardam o jantar e ou-
ucm atentamente a sru. Hclrnc Matarazzo que
deve. ito tnomento, estar dando expansão ao

seu tradicional "charme"

uwDL tcíK'''i'1,^ 
'*-' * 'rtB»ÍWvvK!EíuKMfrJ»*»»lflcí^t^'W^WKlH«'^W»^*i'»^0í5wW-p ¦ ¦ ^/*WCW3Ç^WwOw<v«>*sa*%fc.",. .^\".h

Durante o lantar a sra. Hélene Matarazzo brindou ó nascimento A,
tle FLAN, que ocorria naquele domingo. Atendendo à saudação
feita ao casal Iza e Samuel Wainer. vê-se a Sra. Pier Angeli en- \

tre ns srs. Ermelino Matarazzo e Fernando Ferreira

A Senhora 1'irr Angeli friúnci) (roca ímpres-
sões com o sr. Fernando Ferreira (cravo ver-
melho à lapida) sobre São Paulo, a Itália, a
vida desse pequeno mundo c/ue é llollgivood e,
unem sabe, até sobre o Rio cie Janeiro e suas

belesas
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< | .ii. .in- . jii»: itr»t4 *ri*t
...i.. sjsJm mui ptww trimuM

stiiu 4. tal «*»<•» á luiile,
t 1. I.» H. < j.<l^l H"<

, , .1,-,.-.íi»i;» dr »m.»i»m*
i«wlM»ntÍ4*. * um ri a pata •**»•«*
s# .. :i »>¦= «* i,r*r*»ila«t»»* 4* ISMr,
dr e*pef*»ça. •>(*»<» ItMiMi
nim, iirmem»»»»' «»• .»*««••« M
, ¦•¦ I |U I. •••'.» I. • •- -1' li»'--
ii . ftjg a mI«. '¦¦<¦•> waiidu na*
i .i... » »*>«» n •»«»»•«» B*i|ttrni«mi»».
r lá adiante, prt» í»...i» *t*iu
a nuilr íiandr que »r e»|r»4r iè>
I,, ...in. ¦<- dr •«•<-¦ i«i'*" e ¦'¦
i. -w, • |:«k> Ullin -» -,.<.i>»>.< dr
. ,i.» — e ru anwl ratar»., ftrt a
ni.u dtsrr iNMsWUM ¦ bWMM.
•ura diin ilirs a» .- -i»».»» -.-<

u... misir * mw. *urtn Mtw. «naniu* 4r "¦»,•?••* ¦

unir «jur prr«i»*m w»ffír.
Tomo. eolrt m primeira», a prl»

meíra »*ni emrtaiw brancii, «ma
eallcrafia guawf infantil. .'ro rinu. iim
nome. Mm paetidôniino; Maria .....'...
t OII4C iiiiu». Nesta. Vamos, lirlritire
enraiem! B et« » trtsteia # a derep.
r,ao que mr falam:

SR

Semana Aitrolojrjct de tu u 25 dt» Abril
¦ws«>s»w.»mfmpm»»m»<í»»»»w»»w»»'»»'»»"»»»™^
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MARIA AiMfUA — COPAC/tBA.Vílt

r* . me oito no ciuel».»» e me aeUa
íew JSou, unia menino Jfifl... p imito
íni-eio de italnhaj omipos que sd« tMiiiiiflS
« Um nomniiados ».o«llos.,. Tenl.ii fl »m»
«•«isdA de que aaslam »«en«i ?.*• mim
potngp «do a»u w.n.1*. e meus jwi» poi»
som mau dp minha irmã «tais relha. •.-.•¦
4 bonita e .•«. se «• ¦•¦ •

Minho numrida Maria Amellit, por»! t» um
amor. Ver* roí. primeiro qmp Indo, me
mandar um relrolinlio seu para eu ver se
ror# è fetlnfia mesmo. Porque, sinffio-
mente, desconfio «jue você csleja e*our-
rondo. Vai rer, o que voeè e, è um intura
dnUvcada. kem? Vol ver toei «ao se
ernima diritto. nüo eal ao cabeleireira,
ndo pite a isaquttaoem eerto. nâo tem a
costureira qise derp... Olhe aqui: pu lire
uma amiga, quando eu estava na Franca.
há uns seis anos atrai, qup linha ptoio»
mente o seu complexo. Resnlrt mp dedicar
a ela por umsi semana. Lpeel-a a uma i • ¦ •
(Ao de pro/sfsionals da bele:a. F.ia min
nova. Depois, me lembrei que ria tocara
um pouquinko de riolâo e linha uma bo-
istta voz. Fh com que «Ia se aplicasse
nisto. Um-ma, levei-a a uma festa, ela
tocou e castou, e quando salmos mala
tarda para uma "botte; ela levara um
rapas oostanfa pintoso.

sio «e tnuuformou em
nenhuma beleza, mas ficou
uma mulher chiquo e de
bom-gosto. • seu talento
nttuical, f*r. o resto. Nao
po«o diier-lhe o nome.
mu hoje ela é bastante co-
tüMctda. está casada e tem
dois amftrcs de íühmhos.
• olhe aqui: ela nào é nada
Hca. Ninguém precisa dc
dtnhrtr i para se arrumar
chiquemente • com bom-
KAsto. Voei, nem idade,

deve ter um
corpo jeitoso
para vestir. Nâo
desanime.
Mande seu re-
trato, para ini-
elo de ..:.-...
sa. depois fala*
remos. Man-
de •:.-•¦: tam-
bém o que è
que você saiie
i,iz«r se f«.*m
algum talento
especial...

Gilda C. —
t* Petrópolis > —»

:.:.. cie n&o
me esquece fica me teiefo-
nando. Que devo fazer?
Nào quero, mas a verdade
é que já gostei muito dele.
e apesar de èle ser casado,
tenho ... •«•.«'

Cuidado, menina. Faça.
preliminarmente, uma col-
sa: desça de Petrópolis. a
a nüo svr que lhe seja to-
talmentc impossível. Mas
faça tudo paru sair dai.
Com essas coisas não se

brilham t-*- ^u anileo m*
:..„.a,i.. ma f ft>t» nu •»
pimento, »n»ir â*Me í*ãu
d^iMií qw He llu* lire Uiti-
btflt a tranquilittatle BM
liuu dp tfiitação « perito*
m, * ini» vue»* rair im». wh*»
m « qup itw \**fas lU'on^*•»
rer; vgeè paÁ»a » fim MU
um homem rasado, vai t*r
d* se pípoiid^r. vat t«*r úe
fitentiar *u» família- v»l
ler d»* *i rn-janar a íl m*1»*
ma. «porque mulher ne-
;•'¦:!>•!• i ;«- sattsfax rom a
situação dp #**<>f«iuísri e
fiando vier «i oBMoeante
o fim tia painào -»» e aí'
Uigamu» que vwp queira
meano l«>tKtr a parada, e
ps iniençãe* do rapas nâo
r<;.»-.;. spgundii», nas •'•'••.
primeiras íntepçôt?»». veja
o que lhe rsprfa; briu»
rom a família, «a certa;

a hipócrita ho*titWtade da
sarlcdade em que vivem»»,
um lar que vorN rompem:
si« vierem fitltoa. serão fi»
lhew "naturais", de arórdo
eum os rettt»trot vigentes:
e um ntllhao de outrai
alrapalhaçóes. De modo
que .. peivse bem. pen<u»
muito, antes de dar o pas-
m decisivo. Tente tudo Se
tudo íôr impossível, e ne o
amor de vocês íôr a coisa
mau importante do mun-
do. então minha filha, a
l>arada é sua...

CAPIM
CORNIO
(21 dn
a 30 jot'

AQUÁRIO
f?l ríei
a 70 le*

PCIXfS
.» '«•• e

70 maie,o1

Carlos Alberto — Ipane-
ma "...você como tóilas
as que ftuem consultórios
sentimentais devp ser uma
vigarkta. uma exploradora
do sentimento alheio. Tire
a mascara Dona II e I e -
nlce..."

Escute uma coisa, "seu"
Carlos Alberto. E estou aqui
t r a b a -
I h a n d o
e ganhando
o meu dt-
n h e l r l-
nho como
todo mun-
do. Mas es-
tou na boa-
fé. ouviu?
De modo
que, vá lamber sabão.

IIF.I.ENICF,

Em nosso primeiro ntimero, diríamos dn dificuldade de
definir e. cm tres definições, focalizávamos o complexidade
do Xadrez, cm sua ntunl concepção.

Pois bem, Capablanca <um dos Imortais do tabuleiro»
chegou a externar sua opinião sobro a necessidade dc ampliar
a concepção do nobre jogo c afirmava ser necessário n obten-
çio de m ai rir espaço vital t tabuleiro dc maior número de

Sias), 
como conscqtiência do aumento do número dc peças,

ria intcreasanlc, em seu ponto dc vista, a criação dc uma
•peça com movimentos conjugados de Dama e Cavalo.
i Quem dirá que o Xadrez não venha a ser jogado em ta-
•fculeiro n tres dimensões, com peças atuando cm planos
•ailerentes?

A nossos leitores deixamos n meditação sobre o assunto...

¦ m *
f*:ÍÍ 'ZÍffv S

Xo 4 — 2l.H5T.Oi.
O MENINO PRODÍGIO

DE CUBA
E, já que falamos de José

Raoul Capablanca, focalize-
mos a sua atuação na época

cm que íôra considerado *o
menino prodígio de Cuba",
enfrentando e vencendo aquè-
lu célebre "match" contra
Juan <¦¦•:.-•¦. em 1902, aos 12
anos de idade c cm disputa
do campeonato dc sua pátria.

PK — Gamblto do Rei
J. Corzo — J. Capablanca

1.P4R.1MR; 2.C3BD.C3BD;
3.P4B.PXP; 4.C3B.1MCR;
5.P4TR.P5C; 6.C5C, P3TH;
7.CXP.RXC.

A concepção estratégica
deste gamblto e. em parti-
cular deste sacrifício, é a ob-
tenção de um desenvolvimen-
to suficientemente rápido das
peças brancas com ataque di-
reto sobre o monarca negro
desguarnecido e ganho da
partida pela manobra tática.

A não execução dos melhn-
res lances das brancas, dentro
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»«-4 n*iífcei«» M
SSftt, «U #*«»»»#,
«i* *» f »l»H*
« f»v«íef*í a ver»
¦t|M SJatO e ftíi»

t* qt* e » #t» «*?»
Tatu» *m sw»»»*

4 <¦¦(«• >}if# t«a lia»
ia *tü.n* * » «m»»I
Mi»sn»w, e »•»* * mu
Hütutiu u-íiM r»l«
X3i easa * •#*«*'
íesta. ««H Pl<w*»*le

(%,i4# 4i »##s Me»»» e»^«»
..,, aiam;»^- IM»* s» i»"J

. . j ü* ie»s»»*«*»l4Uil»4fJ- A
r#nuel*^b s»rem«e s#r fava»
rifü i iHuifiiva e »m p»»l»«
IMi »si»*éa».

ev.i>i.'-> f*i* «wlief alirweiK,
p»as mói vm Pe # p**wa «•«»
4« iiu.uiíti.ic: ntmpreeeaff, «mç,»** aiMca a •«---«i d#«uUià
de ie«i« |,i,.i*.»í!.-, e •« reina»
i» »«-*,*i>ii4* em sua fiieia e
l*i!» (t< »:í,»ci,>U»i.

MtttaMt « «m líatssM» iw»
Untsro a mw «ia«4e i»»rfií»r't'
|M,fa «^ |«*«pei*meiili» e*m«» w
gj, mai («ia «Sáeil. N*« pense.
ít„fa eea «ventura» e procuree»MiMii4»r aui pmhç*» ee^tft»
SAiea,

O ri»»ma muiias v*«r» Ja o
i<-. Mrer, eiiii«ura d*e»»i» iev«»»
nHeeram a »•»» ImpriMènela
Mi-lefe *«** reaçA*** P"'* • P**'
soa «»-
l»*rt i
StuL
UM »i-f *» i»|.«|s..i|..«i |--I »--<'*

da pedra. S«» núis, iud«

a#|a «..ii smável r>*» ** ***¦
•su de ws liiiiili*. Pt** re»;»»
rein i«»; «-«¦ e fanalw •»*»
i*en«# «pie tem a eiiru»s** »*»
Muenia» teu* r*piKi»»»* s« p»i»
qim ,* Btreataj, iei* lotaianu
• pseientt, •

t.e«sa stmiM. pwurf »wt*r»
se au»'*d<i w**ur iw***!»»»*l« f«...i,. i»ik»i wii* |<tti* nu» *u»
foi-s-a i*4s »u» «le-HÍs*. !«e4»«
tar nu» »«r|» d*l um* e»»sti«*
eat«« pea em sua *W**

¦' ,'¦'¦: ¦¦¦'/'..•¦

o * t , »«» e-s»**»
»-» 4« «Afie. »« PM*
... .,,r .. »»**•**»
•stvcs* ser aw «*f
fsforita !<*» «Jia
de casa segui*»-
fetia-

VW* f*iS env*it<t*i»*M par
tk«. r*«iM"i» de m»»i««< hm'***»» »
(.-.tiMiutaU* «T«wnnMe #«um
i'tm t«fie«rta • |>ei*«vei»m:a
ti» tae-te Ç»il4«4» p*f* «in»
eifigueni s* apiuvetla de teu
ss>fwe»i

Voe* é uma eenoa telti eu
(«t.. meiM»« rtevla i#'t». p«»l* »»•
»!..* fi»stam »i« v»f*. Ns» tma»
«in» etMtáculec n»m a».mei>i#
as dilieuWade* Seu snor ti»
sarnli» e<»ire*(Kímli4a,

NS» t«r»re ** »t«nt»etm»ntfl*
4a sua easa e*m típt»'"» P"»*r,.nr#M4>* de ertttea »••*»» *" *•
vel e a«Hf»B» • *»«* euma aa
«úisaa «iiitiSs snelhar.

O min «uf •».--.«•* ee»* **•
» » e p lf '• -«'

H • e** *«i«t» 'I*'»
(.(««'* ilení*» •*

iSI»*«fc».

Veeê n*a deve de*amm»r»»#
¦ J.. |*. -.ü-r ¦ l« i-lc- ¦!» *-s|» In-
tatMM • r»*« ** «*»">• "f*»*r
i. Mtm" t?«m r»lm» • »»*•-•••
„ih», cemteffutia superai #»ia
enie a entrentsr as ditieuW»»
itea

m.> 4t ian*a eanrlanta a suas
»»U4(t»«- A *mli*4t 4 um»
»..i»a • e amor nuira Afinal,
nau deve lifat lanio • ou» «»•
tiuim dtiem. Ou aer* ou* • •
outra» •*- n-»i» iu,p»<it«mfe
aiia seu amar.

ilrteandi. alo w »rr»nja n»»
4a. Tenti» (.'««"ienna • «w«4»»
i »»>. pai» emn a* {»«**<*»* «»•¦>•
ia»»*» • sei» Pem ie«wnvp»n'
aado.

NAmere da sem»»
n». IJ t*»r 4» pre»ir»efwi* « r«*a ets»
»* ?.'-»- «-«j.i»»»- '•
«»4a u» terv*»'»»

.* i * m nomwo
%. ae il*«r v«»««a4».
t> pinfiia e»ta anua-
r.4 o **i4e. '•'- int»
ei* na4a na aulnta*
fatia.

Você rOk» e«ni#an»ir» lv»a p»»
•!tt<>. spiovsltaridn ¦» 4a uma
?*«i» da ciirvitiiSneia» favor»-
»¦»!*. ma» r^ueo nehie» í*l»* *
»•¦« da r>» copielSneia • n»o
in* o dtreiti) d»» outios por
Uo potKM »*m»<r.'-.*

A ; '»• ¦ que »• moetra tSo
.«•i.iimimut a »ni ¦->.'•• nSo
meieea e«nP«m:« O nu» » mo-
ve » o ;¦»!«•! 4* t>i«r > 'in" a
ouira f»lo far» nenhum »»rar»
<« para prtn4l»to a, Boatw-n-
le, o aUsndonar».

v » deva tomar r t: = .: • pa»
ra n»a juls*r »• pe»»»»* super-
Itrialmntia, Stuilai v***n vof«
mu*» de alliuda lf»|tí«ifie»«1*.
!.»-••. pra^vocando rasseati*
iiirnio*. f.!M-..!« tc-..-:i -'.c em
easa.

Ante» 4a penssr em m»4iri-
rtttei ou» podniem, íin»tmi*n-
ie. r»»e lee^tiar .*•» ptafMUU
(.«w pareeem » pumelfa vis-
•.», \#;a $• n»o b* po»sjbtno»»
4e 4» subir m»i* um ilcarau no
.amintto . • J» ¦ • deu lantaa

K«ta aemana '• • :•-.•:«
r» tuna »*ite 4* -¦»'».•'• no
ramp». aentimtiilal Ulvlrta-aa a
n*<» p*rM multo m> futuro. NSo
a» ¦« »:¦¦«: eo par» • ama»
nus.

ttnfrent» ws calma a Infun»•>;r«na»>> da» !».*>»<¦** Idosas
mie nio Juttilleam a vfda mo»
íietna » a ioenialid»4e de Iwje.¦'•c* alfuns d» seus eomeli^a.

V<w» 4ev» preferir
a numero lf ». pa»
ia e*S» aetran* »ua
,--«f r- a at»l»i.|»il*
Muim euidado rum
3 .J..»)í*-lr;í»

Nao aa alob». Tenha e«n«»n-
.. A »¦• eapsrldada e araria*
a. emPora n»m »empre reeo»- i.r»!i» • temunmda » altura,
em »!»•» th» dar» motivo da
»•»••• aellsteceo.

Nao aberrac» aa P*eao*» qu»
ama eom a» pie»»rij|»<.í»>e* de
seu trabalho, ria nSo p»de lhe

- ¦ .: >• em wu» pmlilem»* o vo-
re* perderão um lempo que po»
dia aer mala airadSvel.

Número* qu» th»>-... -..-,-¦.<- o « e o 9;
liiefira a cor mar-
n«n. Cvlie -i > . '
:> .mu- ;;rt»<!<- de bit-
tM na quinta.fetra.

Nio «••eutde do fator »eon6.
rnlM». Voe* a» eneontiai» um
dia em sérias diiiruldadet s«
r»*.» sesulr uma e«m..riiia mais
sabia. O dinheiro a» nio lem
valor quando a genu o i»m.

O campo eentlmental t mui»
to favorável para você esta se-
•nana. Passar» hora* agrada»
vel* *. »«¦ llver Jul/o. esta» |m>-
derSo ter lepeilda. multa» v»-
.n Sta* rtio •- ile demau em
tua liretliiibltldadt.

Itesitta ao orgulho. ConUdeie
que oa outros lambem tio ««••
lem humini»». e«m teu* piuble»
mas. suas traquera* e seu» me»
ritos. NSo |Ti-t«- que alcoiHn li»
deva e»preisl deletfnti* p«r
«lualidade» que **> •• • encontra
em »ua ptiMiu>lidade.
—__ «v

Seia mai» «nrero e proem*
resolver " iiroblema* de lieti-
le. '.'>•• adianta adotar o ttsto»
ma de avestrur, que eeconde a
rabeca na meia para nào ver o
perigo. 8e)a Iranro e Justo •
cslja o mesmo dos outros.

O 19 * o seu no-
rr.»ro d* sorte: **•
rolha a c»r bel|e »
nSo •' exceda na
Uiça-ftlra.

'.¦.»••» oomenle a p***os*
fompel*nie* qua lhe powam
oferecer propottas vanialma».
Dasu de aventuras que farem
pentrr lempo sem conduilr a
nada.

Faça • que, no fundo d» tua
<-:,it.cier»ri», achar que deve aer
feito. Nao se importe multo
rom o* "palpites" do» ouiroi.
A* critica* r.-.-t 4e ou»!-
quer forma e voe* as Mliera
enfrentar d* cabeça «-..:-!•

A pas reinar» em sua casa.
tte«le que voe* nSo queira le-
«/«ver tilda de uma ver. IM
iniioo ao tempo e ludo te ar-
rantarA sem grandes abato».
Cuidado com sua saUde e a de
seus ente» queridos.

daquela concepção, 6 explora-
da pelo menino prodígio de
maneira precisa, imediata
o espetacular: 8.P4D. IMD:
9.PXP. D2R-ch. 10. R2B.P6C-
ch.: ll.RIC.CXP:; 12.DXC.
D4B; 13.C2R.D3C!

As negras forçam a troca
de Damas de maneira alta-
mente significativa: trazen-
do a torre da Dama a parti-
cipar da partida.

14.DXD. PT XD;
B4BD; 16.P3B.T5TI
çundo TXC c se
TXPC!» 17,-B2R.BXC-ch.; 18.
PXB.TXPD; 19.P3C.C5B: 20.
B2C.T7D; 21.B.r)T-ch„CXBi

Este lance, jogado por um
menino de 12 anos e contra
um veterano rio tabuleiro, é
seletivo do "Mestre".

22.BXT, POB 23.PXP.C5B;
24.B5H.T7C-ch.; 25.1UB, T7B-
ch.; 26.R1R, COGD-ch.; 27.
Abandonam.

Escolha o número
31 que lhe trar» • ¦ •
te. NSo jn(ue. Sua
cOr dever» ser a
branca.

E*ta semana vo-
c» tem tres números
da sorte: I. 3 • T.
A cér preferida deve
aer o vermelho vivo.
Cuidado com o do-
mlngo.

Afaste o desanimo. Desde que
tenha agido contcienriosamenie.
n»o deve ter remorso de nada.
Veia o que realmente quer na
vtda e aja ¦:<•"•-•:¦ com um
plano. Nio faça loucuras.

Seja prítlco a realista. O ca-
minli" que voe* escolheu nSo
leva a parte alguma. NSo faça
easteto na crela qua *¦'¦¦¦ nSo
duram nada.

A sua atenção deve ser dia-
crela • eficiente. Seus chefe»
eom o tempo. chcgarSo a com-
preender o valor de sua cola-
boraçSo. NSo ac araurte por na-
da. Tenha confiança em ai que
o o qua mai» lha falta.

Tenha pacltncta e nio aa dei-
xa abater pela» cirrunitAiicia».
Em breve estar» frllz e nSo se
lembrar» mais desta faie. Pro-
cure desenvolver tua cultura
pott eata ajudar» muito a con-
quittar a pessoa amada.

Confie nas riessoas ¦de'TfQa—r«.
milia. NSo fale demais, ma»
procure a companhia dos seu*.
As idrias deles sio sadias e lhe
darão a estabilidade que voe*
almeja.

Cuide d* • • saúde. Prato
ntcnçAo » alimentação e < - •
uma boa higiene mental. A»
pessoas de *ua família a aatt-
mam c amam, embora nem aem-
pre manifestem Isso aberta-
mente.

Seus números de
sorte de»ta semana
*3o o 7 e o 5. As
c*res prefeildss
amarelo e verde.
Cuidado com a quln
ta-felra.

NSn pense nunca que poder»
chegar a algum resultado apte-
nível aem trabalhar. O tr.ibalho
encerra idda* as virtude*, do
metmo modo que o 6cio enrer-
ra todo» os vli i A vida tácll
I-...H dar» bom resultado.

Você t«m multo sorte no
amor. Talver at» demais. As
pessoas que se apaixonam por
voe» sofrem muito. Contudo,
tenha multo julro. pois de ou-
tra forma ser» Infeliz na velhl-
ce. Eita semana aer» alegre.

Os seu» familiares a*o bon» e
rompreensivos. Ame e re»pei-
te-os. D6-llies o eoiifArto n que
t*m direito, f.les poderio «er
motivo* de grandes satisfações
e alegiiat.

f nio dar» bom icsultatio. Y ce. E«t» aemana «era aicgre. \MÍo\

15.C4D.
(amea-
17.P4C,
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PROBLEMA N." 2

(Principiantes)
HORIZONTAIS: — 1. Furna, lapa — 4.

Qualquer porção de circunferência — 7. Doido,
idiota — 9. Cena em que fala um só ator (pi.)

12. Tribo árabe da Berbérln — 13. Mau chei-
ro -- 14. Ato de revistar — 15. Colorido — 16.
Época — 18. Exame médico de um cadáver
(pi.) — 22, Fa7.er aliança — 23. Africana — 24.
Lodo.

VERTICAIS: 1. Fruto da limeira — 2. Rç-
parar, fazer consertos — 3, Argoln — 4. Ação

5. Vendedora ambulante — 6. Atreve-se —
8. Outra coisa — 10. Agiu, converteu cm obra

11. Traça de taba — 15. Rosto — 17. Uma
das cinco partes do mundo — 19. Folha dc pai-
ma — 20. Relação entre o diâmetro e a cir-
cuníerência — 21. Cloreto de sódio.

(QtcvnVt Uio

PROBLEMA N.° 3
(Adiantados)

HORIZONTAIS: — 1, Rifloronos
— 9. Língua do (impo ebiirnco-dâo

mcico — 10. Eipécie de maciço —
11. Alimentício — 15. Prelixo quo
denota rcpetiçío, reforço — 16.
Antioa nota musical — 17. Pren»
membranosa da nlote — 20. Cia.
rldadc — 21. Flauta usada pelos
tiíganos rumenos — 23. Indígena

caraiba dos rios Jari e Paru — 25.
Símbolo do glucinio — 2G. Grande
quantidade — 27. Embrutcceu —
33. Erva-mate — 34. Período — 35,
Recrutamento.

VERTICAIS: — 1. Enfeitiçnrt —
2. Amuleto egípcio, símbolo da riu-
raç.io t estabilidade — 3. Planta

dt família das Cruclfert* — 4.
Repassa muitas vezes no espirito

5. 3.» letra do «Ifnbtto gótico —
6. Rio da Sibéria orlenttl — 7. Pa-
ra os hindus, atenção, cuidado —
8. Rede de pescar tainhas — 12.
Espécie de flecha usada peloi In-
dios brasileiros — 13. Umedccida

14. Planta medicinal — 17. Mâo
d- tudo, nas tradições amazônicas
.- 18. Cidade da Nova Caledinia,
na ilha de Mar* — 19. Rio da Sui-
ça — 20. Entrega — 22. Altai mon-
tanhas ou rochas escarpadas — 24.
Militar nobre entre os hindus do
Malabar — 26. O crocitar dos efir-
vos — 27, Dente molar — 29, Ria
da CatJnla (Itália) — 30. Medida
siamesa dc peso — 31. Coisa (are)

32, Um dos nomes qus os oregoi
davam a Júpiter,

N.°2
EXPLICAÇÃO — Tara se

achar a solução do LÍDER-
OltAMA, escrevem-se as res-
postas aos conceitos no quadro
vertical que se encontra à
frente dos mesmos, cada letra
em uma casa. Depois se trans-
portam para o quadro de bal-
so as letras das palavras
achadas, colocando-se cada
uma delas na casa correspon-
dente ao seu número. Len-
do-se de cima para baixo as
letras Iniciais das palavras do
quadro vertical, veremos que
se formou o nome de um au-
tor e o titulo de uma de suas
obras e, no quadro de baixo,
uma vez completo, lendo-se da
esquerda para a direita, tere-
mos um trecho da mesma
obra. As casas pretas sepa-
rara as palavras.

¦
SOLUÇÃO DO L1DERGRA-

MA N. 1 — PADRE VIEIRA.
SERMÕES DE OURO. "O

pregar não é recitar As ra-
zóes próprias nascem do en-
tendimento, as alheias váo
pegadas à memória: e os ho-
mens nunca se convencem
pela memória, senão pelo en-
tendimento".

A Astro de luz própria ..

g Presente, donativo 

Ç Que dá bom resultado ..

D Desejam, amam 

£ Torna úmido 

p Encontro; choque forte

Q Jornadas; partidas 
H Suplicam 

| Em qualquer lugar 
J Revestirá de zinco 
K Calcula; prevê 
L Rodas pequenas 
M Observar; mirar 

N Ruido; emissão de voz ..

O Relativo a augure 

p Raciocino sofismado ....

Q Embriagado 

R Noticias; comunicações ..

S Ligeiro; veloz; rápido ..

T Porção; pedaço 
U Perseguem 
V Gradeiam cora ripas ....
s# Respeitam; veneram ..

X Acontecimento; resultado

J ii ina H J» :»a fã»
n— ir- vir- n~ j—>rr~]—
í7~-6 pi" fj-sr-to—j—
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PROBLEMA N." 3
(Principiantes)

HORIZONTAIS: 1. Instrumento agrícola
(pi.) — 3. Satélite da terra — 5. Snciia —
6. Rebordo de chapéu — 8. Símbolo da pia-
tina — 10. Fileira — 12. Nome cie homem —
13. Aquele que lapida pedras preciosas — 16.
Mencionaram, fizeram citação — 17. Pança-
da dada com n ponta dos dedos (pi.) — 10.
Ação — 20. ArRola — 21, Criminosa — 22.
Lavra — 24. Atmosfera — 25. Pedido de su-
corro — 26. A casa.

VERTICAIS : 1. Pequenos palácios — 2.
Sobrenome — 3. Ali — 4. Aperfeiçoar, fazer
com primor — 5. Cloreto do sódio — 7. To-
car o sino — 9. Parente — 11 Pequeno ins-
trumento para apitar — 12. Aguardente ex-
traída do arroz fermentado — 14 Insípido —
15. Unidade rias medidas agrárias -- 17. Ca-
aal — 18. Forma reduzida de senhor -- 22.
Artigo íemljpjno plural — 23. Outra coisa.

1 I 12 H I [«V [5 *>~myiz'-zzjáz
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SOLUÇÕES DO NÚMERO PASSADO
(Solução n.° 1)

PARA PRINCIPIANTES
HORIZONTAIS: ateu -

iras — tartaruga — ab —
ôca — ir — rum — toa —
lar — mil — ser — loa —
ui — aia —- Gl — arhalgiarola — idas.

VERTICAIS: atar — ta-
buletro — Er — uto — ira

Ru — nRiolofiia — sara
aca _ mar — til — suar
tia ¦— alas — ara — a)

TI — Gd.
(Solução n. 1)

PARA ADIANTADOS
HORIZONTAIS: salnbór-

dias — ni — usa — Cr --
Cam — obra — ac — advir

cc — paíba — zizia —
ar — anzol — Ru — mis

bia — ce — Iug — ai
parlapatear — iroso. _

VERTICAIS: panacaricasMa —- abundanciar —
nós — traplzongas — ad —-
barbcirolas — Lim — icó
capam — acauã — aba —
vil — ser — baé — upo —
li - To,

(Solução n. 2)
PARA ADIANTADOS

HORIZONTAIS: cevai —
pocilga — tino — aura —
barda — madre — Erie
—Mileto — ti — mia — oi

amicál — calo — radar
balas — seva — obas
mabolos —- raras.

VERTICAIS: conde —
ecoa —• VI — alamia —
igual — piri — arde — ta-
rimas — artolas — betar •—
colos — mil — marabá —
idem — cavar — cabos —
tilas — bola ¦— or.

¦BU_li Í-1Z JmmmlLll r ]- mmm — — ^-17 lipBp ' c ?0 M »-l
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CONCURSOS PRÊMIOS CONCURSOS PRÊMIOS CONCURSOS PRÊMIOS CONCURSOS PRÊMIOS CONCURSOS PRÊMIOS CONCURSOS

t»d

\ i) I I TA >l II R M i

Prêmios Para Ioda a Família!
li.... o Sfiiaarlonal liilrlo Mo* CoitftirMM) IVriiinneii.
ti* «If Fl. \\ rm l olalinrinjâii Com a IWilli» < IiiiV rio
Hrit.il — llmitir r (iuartle o < iipâo *• \" Publica-
• i.. V.ia !•..,•.,... — Ilumina»» Vindouro Kormc n
SHmIw "AN" r> TroqtN? Hrpol* «w !>••!• CunvVs IM»
Tuláii Numeraria <,»iir> tonrorwri » I «•» líelailelrai

. I ma Rarllovllrola r w um Su|M?m»lchfla «Ir Mula».
H..1..1. • no Montante »*»* «12 Mil Ouxeiroa — l^la

» l%lur> é ilo Seu litlcrèW, Auiitt.ii *"

f» h»ir a«Wí«* *«*«••
«• t>.nx« i..—. <-. ilr I l«*>
........„¦•• >«« <¦>¦•<• trtii»
HHH» •|«|#|««» .¦«•« IM»
. lamllla' •¦••*• <"* ' riu*»»
II- ' > ¦ • «!-•..¦•><¦« - II !•»••
.•- • IHtW «'¦•¦ >•¦" >¦"'•'
>M,r,M *rm |,|r»rdriilr»,
s. • w.i, |«.,,,.<. ,i.it ¦« n
i-..ni-... ...ii «A ¦•>•¦ um
...,,.„,,.. I*. ..... i •• MIM'
riutcr, ll-/.»r pUtt»* r.

Il.i.l >¦<¦>..••» .!.• ....
.1- a raarlmitsi •'• um»* ¦•
i.i. .1 . i» .".-•¦ i'.i. «»l,«

patina* Tiíini». |mm
ln,li > l,.l>.!.. U ¦'¦' •

mr nur, twlj tuj 1,'IIUA
...iii.i. . mriliMi ... i.-o «,,
•!<.<(. ttn ;«»i„l, imblltu.
.!• -.1. a m.lirll* |m-U «|ll*l
' •-¦ ...:..«,l ¦¦ «> ¦ •.!•¦ ' H

ftttm r j *<¦¦> !'¦¦ » |-*E*--í
IjWx» :.-¦,¦ x.\ .. *tt ¦¦

• ¦ ni".i • •!•¦• |.l«Mi.--
tira "Uttlmi Hom" » In»

lar ..,.i.,,M. InnUl ...>
.,,..... n ,ii..< iiln. úr I a

r ptiblluitlot dr wtimrt»,
Iriu * MhiHu V» M-m»it*
•> •¦«.<- !¦'• • nu um d„»

 |...,..,. ,1, 11,44 f,
i..'. n -¦' • ¦ .•¦¦•. ir.

,rbr, Ar «nllJi, Ultl Ulju
i. ,ii. . ..i- >|M* ¦ • ¦ ¦>*• »<•»
tullrluv. Km I MS J dllr.
>'»¦ • - niimnit. I m »" •'•
niimri», «Im».» Irirmm
r«.« .- .,,.... r rm tw
dr ..-'<¦.• ,i..,,.,„. . Ir.
,,,.,... wntlM m r n » * l«.
Ma* a rnciriwtrm * a
,1. m , ii iriiur rada d»,
mino .¦-•¦¦¦--• r > •» ¦ 4
Irlia imbllraita. I*. I.. A,
otl X r. v ainda bulitri
um i|iiliilu dnmiiK». rum.
l.lri.iu * ««Ir, A«. ,i,in linu
r.lirU. N . •¦ mi .1,. ¦• ;i:>„
tO 40 ilif"'.'»0» 1» pfrlBllCJ*
ti., dn ¦¦íi..,,.. cuplo, pio.
rurara um do» |>..»lo» e
lr.H4U 4 tlila uiIrcÃn |h,i
um UIJ» nunciiiln. V*r*
n «.iilrl». «rmpir nu |.n-
mrtiu domine» dr r a d x
mês. fácil, p»t« lis».*

HOJE- O PRIMEIRO

ll»]r InlrUmxt a puuti-
,,.>•• dl» riipárt. I'...« mr-
Ihur RctrUrmo* »* iuIu-
um' r i um» estimou - «íi.
do rm mrl» dr mr». fíl-
lando ipenas dói» ,...„.,..
los, ramos eómíçai i" .
icrctlra •• " . dr 11. \s. ou
»rj» A. llotr. portanto, «l
., . u|i..i, ¦ íi». a I" " • A r
no Mil»» '¦¦ dr d.tmlneo
vindouro, dia H, daremos
n ' mi •¦• X. ia» * eoleçSo!
Uma "barbada", m i n h 4
ernir! Com apenas iiu*»
I.-I..I.1..- — AN — 0 .mil-
.... poderá obtei uma latáo
n.ii.ii i...i" «iur concorrerá
4 íi.- I..I...II...IV primlos,

OS PRÊMIOS

l'4r., .1 |irlmrlr,i arr.m.M-
d.i de "Prêmios p.ira lôda

.1 lamllla" de n.AX pro-
porclonaremos * mtflsa de
concorrentes a oporlunlda-
ilr dr u.tnliiir lima KHa-
iirir,. ii« ralor dr lx mil
cruzeiros, uma radlovltro-
Ia no valor dr III mil irn-
/rir..» r um iiiprrcolrhâu
dr mola», no »al»r dr I mil
irii/rlru»: IX mal» 10 mal»
1. lato é, J2 mil cruitelros
nu prêmlosl Coisa fa-
bulosat

EXTENSA RÊOE DE
POSTOS

Para facilitar ao maior
número de |ir.»»oa». colo-
camos á sua disposição a
1 o. <• n »a rede de postos
j.i nu funcionamento, de
.•Prêmios para toda a ia-
milla". Aqueles uue JA i>r
srurm desses postos e <iuc
residem nos bairros proxl-
mos estilo, portanto, com
;i íara C 0 queijo l>ara lia-
lillllar-sr aos Ires notáveis
brindes da série Inaugural
dos concursos (Ir II.AX.

LEITORES DOS
ESTADOS

Os leitores residentes em
pontos outros onde uai.
haja postos, lamliém po-
derão participar de "l're-

mios para Unia a família ',

para lauto bastando reme-
ler suas coleções de elipoes
p e i o Correi nvlamlo.
Iiinto.envelopesela(lo, para
a volta, com o latáo dos-
liuado ao sorteio. A ines-
111» tolsa vem sendo feita

concursos "Prêmios
lõda a família" ue

Ultima Hora" com a
maior roüilaridadc, coll-
lando-sc JA cin mimem
apreciável ile leitores do
Interior .lá surtwidos.

o endereço para a cor-
respiindéncla é: l'l,AN —
Ueimrtamcnlii de Prpnio-
,.„,, _ Avenida 1'rcsldcitte
Vargas, 1.888, m».

DISTRITO FIOIRAL
CfNTftO

ULTIMA HOltA — ri»«w«»t»
V«i*»«. li' U*s.

RADIO CLÜÍIK IK» URAÇ I. -
Av, IIim lltamo. a" UM. '*
And. * ¦ C*i«pjc.

rKbt>MU8IC Av Oraca Ai*-
niw. n. ir*'H • iOhMm» <"
lAWíi — 0*ttl« _

TONKI.UX - Hiw íVníd"! 0»n«
l.t II,* il r *,

BAZAR IH»H HAIIIOS -¦ Av.
M<-n «!«• Ha. ii* •» — \AQ*i

•-;-. i •. i il» Him Mig*) — Av.
Maiecluil r"l<nt*#'. ;»- IM:

i|i K*i*cto. esquina de «»»»
LMtftla,

ZONA 8UU

CAIIiTK - tVmiMiu Vntráa
- V •" d«» talelr. ii* 2»<:

COPAfTABANA - A v«»i*j<«S4
X. N. S. Co|mc««m«». ¦••

tmiaS - C«m l-aqwlin*i -
Av. A#4iiiio a* Palv», «s* *»>:

i;aVI'A ¦- Cj» *"iu T""»'
ulia — lio» MartHiês «lf !»*¦»
Vl«ri.l.\ n." S-A,

ZONA NORTE
PRAÇA l»A HAXIlKlltA — F<.l.i

»U., J»«v — »!"i Man»-* * Uai-
l„», n.» -10;

TIJUCA — Faimácl» BjiiI»» —
íi -4 Cotado «le Bnnliin, n*
¦KM"

CIIAJAÚ — Cana Cralaú — Rua
IUi.b» ile Wuin Rrlliu. 11*
3JTI;

S. JANTAR» - Editora Br».
>:i.\.. • n.a — Rua C.ener»!
Al.m.i» de Moura. 302:

a:;oakai - ótica ii-»» - R"»*
Daráo de WSesquiia. n.« 211:

VII.A I^ARK». - CíS* G.ui.r»
•v. 2» ile Setembro, n." -TO»;

JACARÉ — Mobiliária Vltdri*
ti»., l.iin» Teivcirã. n.» T;

MKIKII — A Qiirridmh» — Rua
¦> 1 Cordeiro, n.» !W:

ENC. I)K DENTRO - Farmácia
Centenário — Rua Adolfo
IleriMiutui. n.» IM:

CASCAtJUHA — Casa Uix -
Av. Siiluitbana, n.» 10 2W:

MADtTREIRA — Casa Elecantr
— Feirada Marechal RanRrt,
n.» 94;

COELHO NETO — Padaria H6-
rida — Av. Automóvel Clube.
11- 4 0.111

BONSUCESSO — Krtnnáela das
Naçftea — Praça das Nações,
n.« 94;

VAF. I.ORO - A r>lf* ite Vif
1,1- At'. »L-*Vi»M »*•«.-
(ri n» n|>

OLARIA — I4i|» » l*»wr M«
JdltO >- Ru» |.r».jta.Wn,.4 Re.

RAMOfi - Fannãrta Muriarw
— Rm* Uwnof, H" »*J{

PENHA - C*.m Ni»«#l - Rua
iIiü Rmnriti»*., 11 ¦• W».

PILARES - Ca** «to P*t,i ~
Rua ai-.*!» de M.i »«.-u. 11* ?-

ZONA RURAL
CAMPO aRANOK - Aeêflel*

de TetiriM»» S«u«i ™ Rn* *.'«•
n«l Ac«Un»K». »• l-í-A.

Estado DO RIO

MIAPOMR - OÍKHl» d* 4»l*s
e Rebt|i,t» M*ii" Hufii — Tf»V.
H Maw», 161:

CAXIAS — ***** * IVdi* - Av,
RUfPrtiéoalO. n." IJM;

S< JOÃO DE MKRITI S^p*!*
ti* Tupi - Rua da M*HU.
n • 2»;

NITRltoi •- AHe Copiadora —
lfl>* J»*r Cleoirnlp. II.» 39i

NITKRnl Allr r.ipladnr* -
AV. Am*l*l Pelsoiu, n." í*«
— Iji»|* 1.

ESTADO E SAO PAULO

(CAPITAL)

ULTIMA HORA - Rua Anhan-
íji...... >-* a .--s

RAOIO NACIONAL — Rua 11
,ie Man.. 208—13* andar;

f.Cl.rTICA «. A. — R.ia Llber»
lladat.., «1:

AO MOVKLIIEIRO — Av. Bit-
¦atlrim i.-.,r A.OoitU», 289:

AO MOVEI.HKIRO - Rua Quln-
Km, BoMlfiva. 2fil;

AO MOVEUIEIRO — Rn» San-
Ia Ellíênl*. 22Í;

AO MOVKI.HEIRO •- Urit" do
Ai».,.!»-. 235 iüanta Crrtlla

CASA PARAÍSO — Rua V*r-
sm-sm, 1.315 (Paraliol;

LOJAS ROSICLER — Rua Do-
inlniío» de Moial*. 1.0M <vll\
Marlanai;

CASA ALEGRIA — Rua Dr.
Clni-liiaiu Pomponet, 37 —
(LapaK _

A MII.AC.ROSA — Rua Trndo.
ro Sampaio, 2IU» iPmheirosl;

A PARDAL — Rua Cap Pachr-
••o niave». 1208 (Vila Pm-
dente»; _ . ,

A POLY — Rua Libero BadarA,
284;

^ *>-'jtÊÊÊÊS^iÊttíÊÊÊ^ -^ã^LV ^^^ásgsj^^olfc^MMSBjsfr^ojoj ftj&É^^afc.,!^ Jr
1.500 CRUZEIROS POR SEMANA

VARA tDEMtFMCAH
FOIIK.IMI IAS K M/MC

«ÍMS I.M.I \IIIS
t'm CuiirtirMt Que c Tuntltriii um PtusMilcm*
|Hi — 0 Lfilor Tcrn l*riitH*iru um Tniliitlhi-
iilm t|p Mpniòriii — Depois Kiir»» fmii l.fjjPH-
ilit p KC Il.1i11ln.il .1 n \\ I i-iii.iiliirps l*r*r>mius —
Kcspiisiiis Piim o TpMc iIp Hojjp Alé Siiluiilu, 25

%: <... im ¦ ci4inlr . ...... i ¦ rlr> l« Itorrw nu» nmtr** il>
'.:....¦• ilu» ciiiiriirM»» Trliwlns íara umía 4 lariiilia'*.
lirnlp ilr imiIa* i* •,lr*»r». ••altiisi». urufl»nV».. rir.
firiHr nur \* IrocOtt nua».* "* OOR.OOU t|p !«)•««•%. iMtrii-
do iMilu*. *ts "recorils" «f«* pnncnrréncUi «•• Mni»ii. o
n,,.i no. ipanhAtti} num *sím«Im. no ualfio «Ir li.»
TI.M.\ IKtltA. mi Min. «M ih-im ...ii ¦ iilria ii« miovípipm-
lo dr Iriiorr*. 1! » riir»m» vai <•«•! u«* eoncnrsoi «>r

ii \ s ii joriul ila semana

CAlíA nRASVgNDAS R- »*"
C*riano. SBS il4i#n

IRMÃOS HK MKO — l-»ig" S»«
Renlo. 41.

A tlllíAI. - Rua il«s ll*IU«H».
?|l ,|v«<» ReliiMl;

CASAS PIHANI — Av„ Celw
0»i«». Jsc illra*»:

CASA PIRANI Av. Raneel
(•«Maita. iiw »Hi»f»;

CASAS PIHANI - Av, Haii«el
I'..!..¦.-;» i;.'* illia/t:

CONPKCÇôKS SANOIA - f.»r-
p. S.Í., J,»*.- ib» Hrlon, 219 —
lllebníl;

RFLOJOARIA MARIO — Rua
.i. Mi.* j tem iMoorai:

CASA I ÍIIlTi: - Hwa Silv* lloc
o.», SW (SactmiA):

CASA NATECA - »ís«* Silva
IIiívoo ?ftt (loiraniài;

SAIÃO IA-- H»w ••.. Moora.
aíttl lAIio da Moocoi;

CASA AREAI. - Rua Volunlâ-
tio» da Paus*. 3221 (Santa-
ii* i:

CASA VENTURA - Praça San-
lo Eduardo. S-D iVila Manai;

FEIRA DOS CA1XTADOS — R
Barra Funda. tVI iBati* Fun-
ria*:

AORNCIA DE REVISTAS E
JORNAIS — Rua Japuiba, II
rCaaa Wrden

INSTITUTO ESPERANÇA — R
Mamolhe**, «5«8 (Vila Cie-
rueniiiuii;

A PIHNCESINHA DO 1IAIRRO
— Av. Kriua.dn CotvlilnB. *0>A
(Vila Foiiim»*»:

CASA OUAIAUNA — Rua
(«ualanna, lio iPenha»;

CASA ANCIIIETA — Via An-
dileta, 1,122:

BANCA l»A PENHA — LarRO
d.i Penha;

BANCA NICOLEITt — Rua do»
Trilhos, I..W iMooc.i»;

BANCA PEÜROSO — Rua lia-
poi com a Iguateinl (Itatm)i

BANCA MKRCAOANTE - Ru*
T««tO«»iM SainiMlò, ,'«*«« P t.
OulltiiMI iPUÜsrlf...»;

CASA IIOS FOOÔK8 - Ru»
c*<*ihImu, 14W íCannairuU

CAI«A VIDROIAH - A* J*»»*'
quara, tai iJabaquai*»:

CASA BARROSO - Rim C*p
Tt*e<i L*w, m iS^i.U. Atnafoi;

COMERCIAL CIIAVANTES ¦
Av. Hiié lailf Anl«i«i". 3 1»
fjanlhn Paulifiai;

BAN«*A IXi MKJMRI. — Rua
Pais de l;,.s." ••"•¦ •% Rua
tia M««p*:

CASA «;CfCDF"3< — Av. Mawl.
líll .Vim Maí/eii;

DANÇA SANTO ANTÔNIO
l„,r*>, 13 «I* .VI .!.. — (S.il>l>i
J%fllÍÍIUÍ.

{INTERIOR»

SANTOS • Sucursal dr ULTI-
MA HORA ¦ Rua Riu lxw-
|M,bli>, I",; Faiinâria NraUnn

• Praça Rui Barbo**. Aisen-
cia Siciliatio — Rua do Cn-
inen-io; Banca dr J«íiiaw —
Pr. Baião do Rio Branco —
¦ S«,„ Vlcenle,;

SOROCABA — Carone A- Cia
— Pi, Ccl. Fernando Pies-
ler. 31;

CAMPINAS - Lat»o do R,»4-
tio:•.!.:\t —
Toledo;

CAIERAS — Alltrdo Bonllie —
IJ.UCÁ.. de Calerai:

SAO CAETANO - Agencia Si-
clllano — Eruçáu de Sãu Ca«-
lano;

MOC.I DAS CRUZES - Agencia
FranelKO Cupclo;

SPF.ANO — Agen.ia dr Revls-
tas e Jornais — Rua Benja-
min Conulíini;

SANTO ANDHK — Agencia de
Jornais de Santo Andtc.

OLTIHi 
«wcutvo a*»a/, mirrvwrmir

•|tir ofórccffnw *•»« ihí»hsuí iritorrc
«- 0 «if |..!»ií«flLa* laiivMlo »•*

míriwrn miieríiir, Além iíp «ihcii».»»,
n»Mi lütttl rm/*«iru< «li« |iiètmu« |wi m-
mana, » ivuj.ntr irprcfrnta amua m-
lrrr**»iil** iiatMlrniiiM

cjiirm leu I LAN iliiiitlltii.i hIhm». |á
**ln* im Rur ciii«4»ie u rwtcuriii tin
<..!.., M..e lauio* repelir, Km raiia
niiMi- .. 1'I.AV i ul.ílij..' «.-iiip.,- ura»
Ia pasma, lie* folufiiail** «i«- a»»tiii!i*
rtr «ti» impuilAiict*. *n««- relrmliirin
actnitecuneRlag «le ilr*ia>|ii«-. ti Iniot
irr* aiH-u»« u iraliallui <l<* examinar
lifin »« fuioBiiiltai.. Hlciiiilira-la* r f»«
ter > *:.» caiJa uma lescmia expio*
alva, N>

Hoje damea maK irê* fotos <• |a no

s
i

préatmo iiúmeiM iliv iilprriim» ¦< «#¦
ínüitili. lio rnuiciti-Mt ilt? tttHBa, rartvi*
ilaiwJu oi venee«ii»re« a reeeirerem ai
»'c-,ji«ti,* dr» SM etweiri", uma pata
traila Mu.

A »«nir«|a»iiiiriiria .<« »s* válilia
|t*ia «i «•»>,..?.. quando ,.,.1,1,1, alé
o salwiln »«*fimitic a pulilicairâii «ia« !<••

eiafia* Amíui. n% iri,vi.,i«« |iara ai
(mu» ttr hoje Irríu ilr r»tai i*ih irnsia»
11 à.« alt* o «ha 3"i «In «/«irtnt.r.

I) .. ,i,.(r.... iiaia s.'!i,-»j è: 11 \N
— IVitaiiamrnio de l,i«íiiun.a» — Ave-
1,1.1.1 IVrtldeiilr Vaitías, !»»» — H10.

K seuta, examine a» uH f«ii* tit»»
ia iiaama. prottuv lembrai o •¦• •¦ elas
Identmeam. faça ejna Ia»» lesenda e
ganhe SOO entieiroS.

Pedro

É VANTAJOSO ASSINAR Fian POROUE:

O —VOCf: TERÁ 0 JORNAL EM SUA CASA TODOS OS DOMIN
(;OS. SEM PREOCUPAÇÕES.

— VOCft PODERÁ GANHAR 400 MIL CRUZEIROS EM PRÊ
MIOS DA MAIOR UTILIDADE.

L

Conheça as Bases Simplissimas do Concurso Que Instituímos Visando

Premiar os Nossos Primeiros Dez Mil Assinantes — Um Automóvel,

Uma Televisão, Dei Geladeiras e um Mundo de Brindes Oulros, Alem

da Vantagem de Ter FLAN Garantido cm Sua Porta, Semanalmente —

> Preencha o Cupom Hoje Mesmo •*-

II II s
paro

LEMBRETE

Ainda nina vi'/, voltamos
a llVlSllt qilC :i COlCÇllO (Ir
ClipOcS «lí-slc liiõs é (le apo-
iii.s diiiis letras: A c N,
È8SC "AN" é 'liic S('ri1 ,rn"
cailo pelo inlãii numerado
para o grande sorteio de :i
de mato, o i|iml poderá ser
ouvido por (iiiins os leito-
res, iiliiivés dn onda ims-
simle da lt»d'o CI11I10 do
Urasll, cm 8i,n riiilloclclos.

REDE DE POSTOS

Vi a scgiilnlo n grande
rede de postos de Umas
rios nossos ((inclusos:

Atitcs mesmo (!<• Iniciarmos o circulação de FLAN,
começamos o receber de todos os partes do Pais. pe-
didos de assiiioturas, sentindo, desde logo, o grande
Interesse que rsie semanário desperto» em lórins as
camadas. O moulmenfo crescente de solicitações de
assinaturas, acabou por Insinuar o idéia do lançamento
de um sensacional concurso ;mrn premiar nrjiiéles (|»c
ió lêem seus pedidos registrados c os que virão, pos-
teriormeníe, iiiscrcecr-se enire os primeiros assinantes
de FLAN.

Tomou forma assim o certame cujos bases aqui
diüulgamos novamente, num convite sul-geueris « to-
dos os leitores do Brasil, Temos em vista levantar dez
mil assinantes e o amigo que nos lè, certo, n«o des-
conhece os iiiiuiienireis vantagens que traz a asslnalu-
ia. Com o pagamento de pequena impoi/rineiu — cento
e cthoucnta crmelros — o assinante de FLAN lerri,
durante um ano e todos os domingos, o nouo e grande
semanário em sua casa, completamente liure rins pre-
ocupações de snir de casa. ir <) bmirn e, riflo raro,
disputar o seu exemplar. Não. O assinante tem essa
vantagem. Pagará apenas umo vez c. garantirá, por
mu ano, todos os domingos, o seu maraulllioso senta-
urino, em sua porta, Inuariduelmeuíe.

Ora, ler FLAN já é um prêmio; ter FLAN e.m casa

que uno sorri?

li CONCURSO-SEiSSAÇÃO
Feitas tais eonsir/rraçô>s sobre as «autagens que

representa a ns.siunliira, píiJSCmos entffo rm concurso
atômico parn a campanlia rios dez mil assinantes,

FliAN e. "Ultima ífoi-n" publicarão em suas edl-
ções cupons destinados nos assinantes, o leitor pre-
enclierá com clareza o dito cupom, Indicando nome
e endereço (rua, cidade, Estado etc). Subscrito, o
cupom poderá ser entregue pessoalmente no Rio e em
.São PíiiiIo, respectivamente, na Avenida Presidente.
Vargas, 19B8 e na Avenida Auliaiif/abau, 262, acompa-
iilmilo ria Importância de íno cruzeiros, puni Rio ou Sno
Paulo e 200 enceiros para outras localidades.

Os leitores não residentes nessas duas capitais po-
rienlo remeter o cupom pelo correio, acompanhado de
cheque ou vale postal, no valor de 200 crttselros,

Essa a primeira mediria a ser tomada pelo assi-
nante. As demais rirão cm seguida, com o desenvo -
vimeuto do fabuloso concurso e.rcíusiro para os assi-
nanlcs, dentre os quais serão sorteados prêmios 110
montante cie cerra de. 400 mil crtwelrosl

O CONCURSO EM SI
Vejamos agora o engrenagem do concurso. Com-

pletados os ccin primeiros assinantes, serão sorlenrios

entre eles vinte rádios de ondas curtas e longas. Em
coda cinco assinantes, como se Infere, um, fatalmente,
receberá »m rádio.

Virá depois o segundo lance: completados os oui-
nhentos primeiros assinantes, sortearemos entre cies
10 bicicletas. Depois — e as emoções crescerão de sor-
feio para sorteio — dentre as três mil primeiros assi-
nantes serão sorteados DF.7. geladeiras, sim, amigos,
11F/A notáveis geladeiras! A/ais um arranco c, entre
aqueles que tomaram as sete mil primeiras assinam-
rãs, faremos sorlear uma motocicleta, tiuiro prêmio de
grande valor.

Finalmente, alcançaria a grande cota de dez mi
assinantes, sortearemos um aparelho de telenisão e um
automóvel!

Já imaginaram o que vôo será o espetacular eon-
curso que promoveremos entre os nossos primeiros os-
sitiantes? Já'.' Então mãos á obro, amigos. Só no ata
de preencher o talão de assinatura roce já se fé: can-
riirinfo aos milhares de cruzeiros cm prêmios seusacio-
liais que. estão á sno espero.

F, para qualquer outra informação quclru, por
obséquio, rllHoir-se ao nosso Departnmenlo de Promo-
ção, na Avenida Presidente Vargas, 1088, térreo, (ele-
fone 43-2030 — Ramal S,

FLAN  Avenida Prcíirlcntc Vargas, 1988 - Rio

lou Coixa Poitol 2.774)

Remoto junto o éita a importância de CrS

destinada ao pagamento de uma assinatura anual de

FLAN, o jornal da semana.

Nome: 

Endereço:  

Estado:

(preencha com a maior clareio possível)
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Alif e Seiscenfos Quilômetros Horários Sem Rodas
í SÍé'^^?*;
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Itlt» — 19 a 28

tlr nliril «le* 1953

QUANDO 
o mnquinlsla da mais velo?, locomotiva cio muncl»

ftfionn a alavanca de partida,» veiculo so precipita n uma
velocidade vorlifllnosa, deixando atras de si uma nuvem

espessa de fumaça, bem como um proionuado sibilu. Ao fim de
dois rtcaundoi». a maouina desenvolve uma velocidade de 1.000
kms. por hora. Pouco ames de chefiar ao sou destino, a locomoli-
va supersônica interne a proa dentro de um canal de auuti. si-
tinido entre os trilhos, vomita dois jactos de vapor e so delem
abruptamente, opôs a mais extraordinária corrida terrestre de
ciuc sc tem noticia.

* u maquinista nâo vai

O ii. ii|iin»iM • nor uma queMâo de elementar prudência, nâo acampa-
nha o veiculo em sua carreira. Tanto ele ramo seus auvlliare» se abrlcarn
numa ealacâo de ...... i. r. .¦... ..i.. situada à distancia ,\ . ... , .,... a Iara-
motiva carrega pode «er um para-queda*, urna a*a de avião, uma tutelasrru
em i ••¦» experimental ou qualquer peça aerodinarnira »>iitiiiteliila a prova»
de alia velnrldade. • • i •¦¦ prova» rutt»|fluriit a derradeira rlapa dr iiiim •• • >•
de i- ijuí >- i» in .-nn >¦ e supersônicas, rcalltadns pela Porca Aérea do»»

i ¦ i..!..- i ..Li..- im base de lUIwards, tintado de Califórnia.

9 Característicos do maquino

A locomotiva, qur em realidade i. .¦< pa»*a de nrn Irnle. desusa direla-
nienle sobre trilhu»». e náo «obre roda*, ti |.. -.-.1 de investigarão -i. 0
contrair de flobert I.. Kins, e*la empresando dure tipo» difrrettlr» de troles
supersônicos, um dn» quais e o entranha rnonMru dr aluminio e acu que
iiietn *-1. artigo, A I.-.H » do canal entre «» Irilhii». r- •-¦• n . 1- 1 > rabeca
do veiculo e rirrula através de tubo* de resfriamento, que a tarem .1.-.1.
ver um arro de 1 - - grau*. Após, e eliminada pela* "omitiu" do iitnnttro,

-1. a 1..1.1.. de 1 ¦¦ !¦¦ ¦ ,|---,.- ..t- \ perda de velocidade H • ¦• paulatina*
mente, de arurdo = ¦• tipo de prova, e a loroiuutiva se delem com doçura,

• "i nenhum arranco.

Velocidade Supercónico 00 Fim de Dou Segundoi — O Moquinuto
Nào Acompanha o Suo Maquina — Deslixando Diretamente
Sobre os Trilhos, os Troles de Prova Constituem o Modelo Dai
Fcrrovioi Que Cruxorõo os Continentes no Ano 2 000

-^m\^^m£J0**'T0%mm1F!lMm~ <tf^=^a^fiaflraia ^C»**^* *^^mm* - <**»****** 
é*" m*ê
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Dois troles
conjugados

Poro algumas i>a-f|UÍS8a
qur . Mií.-iii velocidades
muitíssimo alias, o* i« • ¦
'•¦ titiiixmn dius it.-i.--.-
l« ti 1» • t •- * dis|M»*ins uns
..ti., do outro. O irolt» d«a
tirraiuiut- í...- com rpir •
.ii».»i»-ii»> se movimento a
um.i vrl(K'idndr dr varia»
centenas dr quilômetros

i«'i hora. Logo depois, «br**-
*e um i».ir.i¦um «I.»'. qur
n oliritta •¦ tierder vrlucidn*
dr, entmndit rrttáo an
fuiicHuuiinciilo o *v||unao
Irolt-, cujos nmlores dr
|.M.|Mii .„• iuiptilsionam n
miif|iiin;i mr ú aceleração
drsrjnda. TíkIos os efeitos
e rracArs ria jh-c.i nerndl-
namica submetida li prova
Min !> .i-ir.ui»" por um
aiKircIli» »lr precisão, colo-
...o.. 110 interior do iroh-,
ou se IraiiMiiitcm por cir-
c u i I o s radiolrlrnietrico*
nté câmaras osciloscopiens,
nos iiiicHlIac/ics da estação.

• 3.000 metros dc
trilhos

A fei rovin de alta velncl-
o nii- se 1 i.-mii por uni
trajeto de :'¦ UHti metros, >
consiste em trilhos «i«- aço
dispostos com absoluta pre-
eisão, ilcM.ini.iinIu sobre
dnrinentes de concreto, lis-
te tipo de experiência com»
plcmenta ;is Informações
sobre os problemas super-
sônicos, uiiiiii.i lambem
através de luneis de vento

1 e pelos vôos cm alta velo*
cidade.

A ferrovia do
futuro

Os troles supersônicos, com¦stra—fantástica velocidade de
l.liUO km por hora, abrem
perspectivas novas no terreno
cio transporte ferroviário. Um
dos graves inconvenientes dcw
trens atuais consiste cm sua
escassa velocidade, num mun-
do que transcorre sob o sisno
da rapidez. Os trens dc provo,
movidos a foguete, podem bem
significar o modelo ferroviário
do futuro, capaz de competir
com o avião cn» velocidade,
tendo a suprema vantagem dn
estar lixado ao solo. a este
bom e nobre solo que no.s ha.

|,dc enterrar.

NA FERROVIA supersônica são experimentadas asas. fuselagens, pára-quedas e
outras peçcs aerodinâmicas. Na fotografia acima vê-se um para-quedas em pleno
funcionamento provando a sua eficiência, O pura-quedus serve também dc freio,

ajudando a deter a maquina cm sua marcha vertiginosa.

2
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ENTRE os trilhos, dispôs-
los com precisão absoluta,
cm virtude ria alta vcloci-
dade alcançaria pelo cn--
genho, existe um canal rie
água, destinado ao resfriu-
viento dc suas pecas su-
peraquecirias pelo atrito.
O jato de água, ao mesmo
tempo que sc utiliza como
elemento dc refrigerarão,
serve também ao disposl-
tívo de Ircagem rio apare-
lho. Na fotografia acima,
um dos técnicos examina
um. dispositivo elétrico,
destinado a registrar a

velocidade rio veiculo.

m 1
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0 VIDRO
CORTA

0 ESPAÇO
Uniu janela de vidro e

coisa perfeitamente obvia
incapaz dc surpreender u
quem quer que seja. Meias
üe viaro, roupa de vidro,
óculos dc vidro são tom-
bem objetos mais ou me-
nos familiares, para os
quais nossa atenção sc
volta sem ncnluin sobres-
salto. Mas o vidro abando-
na gradualmente o um-
bicnlc domestica c sc pro-
jcla noutras fronteiras.
Dentro cm breve, scr-nus-
a possível contr dar cai-
xás-fortes dc vidro, com
suas pilhas intermináveis
dc dinheiro. Nosso desespe-
ro será diretamente pro-
porcional à transparência
da muralha, c poderemos
reeditar, cm lermos pro-
missorios, o drama acade-
mico dó mendigo diante da
vitrine recheada dc. perus
c outros apetitosos produ-
tos.

Por enquanto, não sc
trata de cofres bancários.
Trata-se simplesmente de.
aviões supersônicos, cons-
trv.idos de . dro. A Nor-
throp Aircraft Inc. está
iivctando a fabricação cies-
tes fabulosos aparelhos
Lrans":trentes, capazes dc
furar o espaço a uma ve-

M\:'~ 
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locidade superior à do
som. As asas, a fuselagem
c o leme serão construídos
em vidro plástico lamina-
do, composto dc fibras vi-
treas envolvidas dc resina
sintética, As varias pecas
são ligadas por suportes
metálicos, dc aço ínoxida-
vcl ou títatanio,

Acredita-se que esse ti-
po de vidro c capaz de
suportar as atlas tempo-
raturas engendradas pelo
atrito mais eficientemente
do que a maioria dos me-
tais conhecidos.

J Nadadores motorizados —
wüMimmm^m&Mm^''-
Nnd»r eom o* próprio»
mdlOB, Isto e, com pcrnii»

o braço*, constitui stiliclavel esporte, elogiado pelo* manual*
esportivos o cívico escoteiros, o homem, entretanto, se torn*
rada vez mülb um acr artificial, preguiçoso e Inclolente, sempre
pronto » optar pelo esforço dn itiaciulna, economizando o mu
trabalho muscular, Nostu sontldò, mnis um passo foi dado com
a orlnçflo da pequenos motoros Individuais, rapazes de Impelir
um nadador h veloeldade cie 18 km por hora. O motor fltitim
por detrás do nadador c faz girar uma helice, presa por umn
i-lnia ao corpo de quem n utiliza, Um longo cabo flexível llgn o
motor a helice, de modo a permitir absoluta Indopendcncln tle
movimentos, o ar nocessnrio á comblislfio da gasolina penetra no
aparelho atravís de um tubo em forma (le T. .semelhante aos
periscopioa dos submarinos. E eis que o nadador ss movimenta
sem esforço, eom a ilusão de estar superando todos os recordes,
deixando para tnls os pobre? concorrentes que fi sua disposição
só encontrem fattgados tcndôes hiiniiinos,

PROJETOU PARA
QUATRO DIREÇÕES

Prismas e espelhos, en-
genhosa mente disposlus,
permitem n este novo io-
vento projetar uma pcll*
cuia em quatro direções (li-
fcrentes, O dispositivo rc-
ecm-tlescobcrto, epie se as-
semclha a ui.ia cruz e está
baseado nos princípios da
reflexa o parcial, pode
adaptar-se n qualquer pro-
jctor dc 1<> mm. Seu inven-
tor, Emile It. Soloiim, acre-
dita ser possível adapl;i-lii
também aos projclorcs ei-
ncmalograflcos comuns, de
Há mm. O grande Inconve*
nícntc do mecanismo con-
sislc cm multiplicar por
quatro os possíveis abara-
xis a serem projetados,
lançando n espectador mim
desespero sem remédio, K'
claro que o cinema naeio-
nal jamais deverá iitili/.ar
a maquina do sr. Soloiim, a
não ser que desejemos ins-
taurar na Ilcpublicn uma
onda de suicídios, de pro-

A^ porções Imprevisíveis. f 1
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A O DOM ISCO «ot wi< porquês de dirersões Irm uma alegria falsa. Seles, os que moram A
T tte veffnM joòrntfoí sem animo para aderir a Inrasànque a suhurhio lat n Quinta, a poqnrM

r a Copacabana, tentam matar o frrfto mima atmosíera de Cnnnrv Island envelhecida.

a ¦¦BACKUnOUND" da avenida c claro mas dcsloanle. Os arranha-céus cresceram nos fianças da Candelária c acabaram formando um poça à sua volta.
Mas tal c a forca das suas linhas banocas que entre a pressa dos transeuntes c os ruidos da avenida as suas sugestões resistem ainda
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Nenhuma 

Copacabana, com todos as suas ruas,
praças c becos, tem mais densidade de con-
traste social, econômico, humano ou arqtiitc-
tônico do que ela no seu único c llnhclro cor-
te horizontal. Entre o Mangue e a Candelária

— o pecado c a fé — há todos os pretos e os bran-
cos da nossa civilização, Há o honesto corre-corre
tio dia c o vazio dcsconccrtantc das noites, quando
ela se toma deserta, soturna c incapaz tlc um ajrra-
do. Há de tudo entre os seus dois pólos ciirdials e.
espirituais: finanças sólidos c famintos vendedores
de pente c grampos, negócios honrados e comércios
.suspeitos, arranha-eetis c pardiclros, nabados c es-
cravos da Central trotando sobre o calçamento rom
um olho no transito e o outro no relógio. Há prós-
tltutas c ICxercito da Salvação; crianças estreando
no crime ou dormindo contra as portas de ferro
cerradas, malandros à espreita, gente, cansada, sen-
te sem crença e também a lcg;iAo dos espiritas, pau-
teístas, c fanáticos comandada por caboclos, sacer-
dotizas decadentes c charlatacs de toda espécie, que
transformam andares inteiros de velhos sobrados
cm templos rumorosos onde o sobrenatural aoonte-
te com uma freqüência tlesníorali/.antc. Em com-
pensaçáo, as cousos menos misteriosas acontecem
nos pardiclros vizinhos, onde o samba desenfreado
r patrulhado por fiscais de salão tlc aplio á boca
e no bolso os respeitáveis estatutos ria gafieira, Ne-

nhiimii outra rua ou avenida tio Tíio resume tão
bem a nossa atmosfera tlc violentos altos c baixos,
de planos nircfcltos c soturnos vizinhantlo camadas
tão ricas cm oxigênio e outros bens.

Fazemos tantas paradas militares, tanto canta-
vai entre os seus extremos — eis ainda o contraste
— que a avenida aparece lá fora como a via no-
bre, roteiro revelador c obrigatório, síntese da cida-
de inteira. Assim c, realmente, mas de longe não
se pode ter a mais leve itlcia de como, sendo plano
de amostra, ela c um reflexo tão fiel da verdadeira
cidade que somos, tão diferente daquela que se ima-
glna. Por isso a avenida Presidente Vargas decep-
dona :i primeira visão tlc conjunto. Só o trecho int-
ciai, com n Candelária afundada entre arranha-
crus c não obstante, tão pura c solida na força de
suas linhas, c que parece mais amável, mais acolhe-
dor c ocidental. E não sobram olhos nem condes-
cendeneia para o que vem depois — o aspecto cn-
velhecido dos pardiclros c a cor cinzenta das arvo-
res do Mangue. Ou para certos sinais tlc catástrofe,
no meio tlc um ou outro quarteirão, onde as pare-
des laterais milagrosamente tlc pé revelam nas suas
feridas o numero de pavimentes, a forma das meias-
águas, a profundidade tios salões rio prédio que
existia onde agora há apenas umas sobras dn de-
moiição — OU as primeiras partitlas de ferro c ei-
monto escondidas por tapumes de trás dos quais

vão surgir as novas paredes, mais sólidas, mais ai-
tos, mais claras. Não sabem lá fora, tlc resto, que
somos ainda uma eitladc cm obras,

Na verdade, há qualquer cousa tlc asiático ou
tle África nas lojinhas dos pardieiros que. ainda es
tão firmes, embora condenados, Dentro delas há um ¦ '|
ar tlc expectativa, de pressa, de liquidação iminente. ¦
K em certa casa, num sobrado magro e baixo, on- I
tle se vendem as eousas estranhas só cncontravcls I
nas receitas dos maeumbeiros, queima-nos uma I
sensação incontrolavel de descida súbita, tlc Ingres- H
so brusco e fascinante no submundo da feitiçaria, I
Km fiteiros sórdidos há eousas incríveis pendendo |
na ponta tle. cordéis: cascas e restos de animais
pernas tlc aranha pulverizadas, extratos tlc ventre I
de barata c lodo o arsenal das receitas malignas dos ¦
feiticeiros, Cousas com que mal se ousa sonhar, co- 1
mo as enficiras tlc cavalos marinhos, esbranquiça- I
dos, quebradiços, arrepiantes, olhando fixos c ler- I
riveis na sua aparência tlc guerreiros fantásticos. ..
Na atmosfera que cies criam de repente fica-se a
imaginar as eousas estranhas que poderiam aoonte-
cer a qualquer momento,'.

Mas nada acontece e. tudo continua como nn-
tes: o transito, o sol. a infinita pista negra e eseal-
dante, o feio c o belo lado a lado, Tudo como antes
nn verdade, nesse mundo irredutível contido numa
unlea, profunda c rtcsconccrlanle rela.

-*>*>^  i ,, ii 
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,.t.S' PALMBIRAS'do Manque foram, durante
ramo o Pão de Açúcar. Hoje súo cimentas e
tudo indica, somente desaparecerão com o vc
muita tempo, Ale lá continuarão cinzentas c

inonar

muito tempo
tristes. Seus

: lho canal, !¦¦
tristes as

¦ quia,

um símbolo do próprio Rio
dias parecem estar contados.
isso, não há duvida, ainda le
palmeiras plantadas ainda

Mas.
vara

va



mH R j DÍcOftAÇAÕ LAR E DECORAÇÃO LAR E DECORAÇÃO LAR i DECORAÇÃO IsAR E DECORAÇÃO IAR I DECORAÇÃO LAR I PECOR:

t*á1ios e
Terraços
UMA 

Ml» pode ser estêuramrni* perfeita em lodo*
tM *«•«»» detalhe* e. no entanto, prodtt«tir efeito
Itouro acolhcdor. ho*ul me*mo. Ao fmwr um plano
"'. attuinaeão, e*qu»»cem*#e a* pcsioni de que «»•>.«•

0»*ia encolher tom areitu, e pre*n*o lambem e*rolh«r
rom personalidade e «ootetutlo, dar viria ao ambirnt»*
rio cnnirario. o rnniunio «ir» moveis o objr>"o*. por mal»
Item eátutUdo que *e|a, não fmm cie uma vitrina bem
arrumaria-

O* complemento* que mal* contribuem para rtar vida
ao ambiente
*á« o* livro*
I* a» planta*
As p 1 *> n ta t,
•irincipalmen*
te sao a pro*
pria nature*

ra tr«t**i»«rta*»
da |»»'a o In*
tenot tlA ea-
*a. e o «eu
verde lustroso
resulta *eot*
pre num con*
trn*te fellt,
«luandn »e de-
senha em *i*
Ihueln na su«
pertjric pia-
na d«» uma parede,

PALA ui '•'" BÂX
Nincuem melhor aabe

|j*o do que íloberto Burle
Ma*. é**e crande arquiie-
to tia iiature-a. o primeiro
entre nos a *n utilizar dos
elemento* da nossa flora
e transforma-los cm mo-
ttvo de prnser constante
e próximo prtra o* olhos.
Haja vista o* Jardins no*
vos de Botafogo, que *ao
um venladetro libelo con*>
Ira a* poltronas e elefan-
te* recortado* na* fictis
da* jardins da plorla.

Forno* encontrar Burle
l',.w nn mi.» velha resldén-
cia do ;¦::.- onde. no mo*
mento. cercado de um sni-
po de ajudante*, trabalha
intensamente nos plano*
das jardins que Irão orna-
mrntar a Fxposiçáo do
IV Centenário de S. Paulo,
lirtemo-nos para admirar

A Atrumoção de Qual.
quer Ambfcnte E»ig<
Fr i \o noi. .1 n d. de

Quem Atrumo —O
S. q». d» do Aproveito*
mento de Espaço no
Polo,«o de Burle Mo*
— Os Interiores e o
Aspecto Prolieo Noi
Arranjos de Uma Re-
sidéncia — Bom Gòito,
Simplicidade no Estilo
de Vida de Cado um

n* nm- ..> «te
cote* »rimii,«
veinifiue bem
«oiiaila*. q n «•
laücm dê**e»
;i!,ino* verda*
c-ito» q u a -
«lio* de pin*
Mr» abstra-
clonlsta, Rx*
• .','¦'¦¦•" en*
táo Burle Mas;
que, por cima
dn* planta* e
flore* fora
correr um ra*
iiiinho nntlea-
«in sobre pi*
imi*. Assim.

'S'iem por ali ..mi... terá a
impressão dr que **» rncon-
tra num "carrousíer de
flore*

Ouvir Burle Max lalnr
em planta* « como nuvir
um poeta fa.ar em poesia
Conhece-ihes as preferiu-
cia* e ojeristu. o refere-se
a elas com carinho, quase
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Sugestões Práticas
Pará o Seu Apartamento
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Htttt ç¦<¦ ;.i- .' I*rro<o, a r.'*i«-<.i
c'ji /.-;*« tf* pf*/ro i.iltrcclodai pt'o
ttiJi «fo giomoéo * ai plantai qv*
:r ogrvrom rra ortKxnai mortal
prolongam aii a cau a pciujfTi
v/.j ;;j,j fonto a f»ucfí(K.a como
a ,.'..'¦-! /ícan inltgroéo* no c-

bitntc ptoituo

tae Ulowtm, formde du mama emmpedo i|«,e « fiolfroNe, n
foi f»f«<s*»J««f'*' imra s* «i«>e pe*l«m tle »ra»««ilíi«« maiiMel*.
À!e «lp»l«e«« mofar nio pnerdadoi o OoftfeilM ou «.» iríe*».
!,?»?, tudo meaor, com jíe*fí(« "éctolr*, fo«réí«i carretei*. I»*
alia*, «ifulho*. nc. Oi müim «foi* bAtou fereew bí.oi «j.iar-
•Ja»*. um, es «««»?'.«« «le »«*r«>, outro, lie*i»s ou reeilta*

como »*> Io,m'.ii *er«'* ltti.
manu? Segundo «Me. a
planta num tnteiinr. alem
de> preenchei fiutcoe* este-
tiras, fstaliel-ce conlra*ie
com a* coisa* luiinlmndan.
tran*mliindo*:he* vida. K
na renlidade, a planta, vi*-
ta sob seus vario* pcrfl*.
funciona «m > •¦ como uma
. --ullu:.,.

K*ie recohlò nao cl.epn a
ser um jnrdini. í npCHaa
tll»R |..r.¦i;i;i,,i>. ...ris nri.i.i-
rôrelmcnie reclçndn pnr
iim |!OÍ.icl de oiulejoi ítc*
sciilindii por Burle Marr,
A vegetação è rasteira
vara não c.irohrir o pai-
uri. Note-se oue a tinira
moita crislCMie c de

ploi.ln* e«o<iins
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ARRANJE TEMPO PARA SER BELA

BBftaB

Vopê só estará realmente liem maquilada sr essa maquilageui sr aproximar o |
i mais possível do natural. Apresentamos, para as leituras de F I. A N, alguns con- I
1 selhos para elas próprias fazerem a sua maquilagem acentuando os seus pontos po- |

I sitivos e escondendo os negativos sem que ninguém o perceba. _
BASE — Faca cirrular no rosto, rom movimentos rireulares, o rreme-hase, so- g

I hrc o qual deve ser colorado n "rouge" rm pasta. Depois empõe bastante o rosto, re- |
= tire o excesso rom uma escova macia, drixe a fronte mais rlara do que o resto do |I rosto. Escove as sobrancelhas, primeiro em sentido contrário, depois no sentido I
I do crescimento das sobrancelhas. O rimei deve ser aplicado primeiramente do E
1 lado superior, depois do interior dos cillos. Após. penteie-os rom uma cscovlnha seca. |I Pata segurar o baton empõe antes os lábios, e para desenhar seu contorno, apoie o |
| dedo anular no queixo.

I MAQUILAGEM PARA
§ UM ROSTO REDONDO

Dissimule as linhas

redondas arqueando as
dos supervilios. Os olhos
awieHdoados disfarçam
a laroura do rosto, alongue-os, portanto, com um traço de lápis. Escove às cillos §
no setiHdo rio ângulo exterior dos olhos. Coloque o rouge sobre as maçãs do rosto. I
Não acentue o volume dos tíbios. |

MAQUILAGEM PARA |
O ROSTO COMPRIDO 1

,4,s' sobrancelhas não §
devem ser nem muito g

^^__^^.^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^_^^— fllius nem muito gros- 1
Wmm HgMgWgWgWgMafífal c

I desenho natural. Não levante demais os cílios. Coloque o wtige sobre as maçãs do |
1 rosto espalhando-ò circula, mente. Alargue o: desenho da boca. |

Smaquilagem
1 para 0 rosto
| triangular

| Incline um pouco ti
M linhas d a s sobrance-
b lhas em direção às tem-
I poros. Dê um desenho
1 amcatuloado aos olhos e escove, as sobrancelhas para cima. O rottac. deve ser colo- g
1 cado obllquaincnte, das asas do nariz às têmporas. Evite acentuar a linha do lã- |
§' bio inferior. I

MAQUILAGEM^
PARA 0 ROSTOí
RETANGULAR

Levanta o linha tias _
sobrancelhas p a r a oi- _
ma c prolongue, com |
lápis, o desenho d o W

1 olhos. Os cilios devem ser escovados nd direção do ângulo exterior, Muito pouco f A
S rouge colocado sobre as maçãs. O balou deve marcar fortemente o oolume da boca. i
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11'KOI III IUI.MO
M. E8P IÇO

"Um palio, lerraç»». va-
rauda nu nlpcndre. pm
menores qu«' sejam, devem
**«t nprnveitnt.ri*, lntn*íor-
mado* em recantos de ve-
uelaçáo". ilií Burle Max.
Vaso*, um »¦ .ii.r.n tanque
onde íluUu m alguma*
planta* aquáticas, tt m a
trepadeira que exija iioueti
terra, cabem prâtienmmte
em qualquer apartamento
e translormn.ii um espaço
árido numa pequena "jun-
Rio" particttli.r Além dlx-
so. dali saino as viçadas
folhagens qu«-. transporia-
da* para a saia. desempo-
nharáo táo importante pa-
pel decorativo Nossas to-
togrnlias ilustram exem-
pios de jardins e pátios,
rom aproveitamento total
dr espaço, r.cp,undo planos
de Burle Max

17 f.í IDiUO DAS
PLANTAS

Quanto ao aspecto pra-
tiro dn .,..•¦..-¦ Burle .'•:..
dá - nos vários conselhos
úteis. Num Interior, os vn-
sos devem *er colocados.
de preferência, na proxi-
midade de uma janela,
pois a planta, desde que
esteja exposta a luz, adap-
tn-se com mais facilidade
e corre menos o risco de
se fanar. A rc.-.a. natural-
mente, depende do tipo de
planta -~ umas devem ser
molhadas diariamente, ou-
trás. mais agrestes, reque-
rem menos trato. Durante
o período de crescimento.
a planta necessita de mais
água, devendo-se levar em
conta também o maior ou
menor grau de umidade
do dia. Para que as folhas
se tornem mais lustrosas
e possam respirar melhor
pelos poros, deve-se, de
vez em quando, limpá-las
com um pano úmido. Os
óleos, porém, não são
aconselháveis pois. mesmo
os especiais pata esse fim.
depois de ale,tnn tempo de
uso, fazem as folhas ama-
relecer e chegam mesmo u
matar a planta.

Para os canteiros pe-
quenos e paru vasos, só
deve ser empregada a ter-
ra vegetal. F.t^.i não neçes-
sita ser renovada, senão de

riot* em doi* unos. Quanto
ao pulgno. ii maior iuiini-
uo da* plantas de follm-
geu*. riamos «upil a teceiia

mr ___ l*.-
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BHRI.K MAItX: O pri
in! .• ,ii'., aproiu

bem o >•«)......»

iiutl* efirieni*. e lactl pa-
ra rxtermiiuu o ptaga :
po,-• v. de véspera, num II-
tio de ngua, uni cigarro tl«*
lumo forte No rint seguiu*
te, roa-se n rs tt u ti e «c
arrraceutu um nu doi* i»*
dariiiho* üv «abào de eo«t-
nha derretulr», Borrlla-**
então as folha* rom essa
mistura, A pragu deve de-
aaparecer com e**a pri-
utelrti aplicação, porém
convém rcpsti-la uma ou
duas veies mal*

Todo* esses ronselhoí»
útei*. Burle Max no* dá
com aquela mui simpllct-
dade. couto se lòra um
simples jardlr.eiro. F. ter-
mina disendo que. de to-
do*, o mellior <>•...-... que
teria a dar na-! qur dese-
jnm ter planta* é de ama-
ia* •¦,:...•..•'- como
aliás, a tudo na vida.

T.M.
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ifiwii ••¦a,tlííi.iii ii,, nursinii biombo, «feilu re* cout A
liofto» de fole «|ae per««iier»i ler ..„ alcance da mi*» «erfs-
tas, i.i»,.,,-..», lirro». bci • —... ,» fknto* no sen i»ol»o es-

penai e «• eddjo «le roehimr»f»3

aliás, a tudo na vida. ^\ Jr
^aV 
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ÍorigTÍsTlíí
MESA DE
P 0 0 U E R

I*ii«'ji os ' ,.l ii-, i.iiiml,,*''
lio pi'l«|ll«.|'. ««Jlllll lllili*, fll*

\«.iii<..ii«' ii,, «in«> cata n««'««
i|ii«.. conxprvnndo >% ;....-
liliiii«l«> ii«.«.|.*,Hni*i«i puni •
i«lg««. pttlll'. «I«*p««is «l<> ml-
i i / ii .1 ji . acr i.iiiln.«•.«««.
ui......li.«in. o iniiipu deve
aer f<irratl«« «l«> ••«•««••«» ou
d«» feltro, «* «»•« p««ri«-íl-
eliiis, «lc miMlcira mi me-
ml.

Oiiiw ri.siii do terraço, com lufo» de folhagens formando
um euininho sinuoso. Mesma sem a presença de flores,
pode-se. conseguir bastante vida com d rrflrliieóo de uni
jardim, jonnndo com ns diferente» tonalidades de jolliapem

Q;.nl a priroia que nao jt-
cará encantada de possuir
no se» quarto esta «iirer-
tida poltrona com avental
de "lalxc" branca'.' A sala
c a (lolinlta de puno esea-
cês poderão repelir n cor
lircdomiiiaiite i.us paredes.
O (ircMtdl tem a vantagem
de poder ser facilmente
retirado e lavado como os

da dona do quarto
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/?/iA;i ^/5

/'or per/i/eurt oue seja i/mn nrcn, pode (ornar-se noraddtiel
iiiãã nepeíneno e.Tiibernute, peln t)ida dr tini /iletc de íi

pássaros, A parede dos fundos deste prilin é iifllorirnda

p acoliiedora, pelo «ombreodo de »
f/i/a corrente ntírri hebedoiiro de

pelo colorido de itm pai ii eí

1)
*)
S)

«) -

S) -

ai -

d •

ii -

»i -

m> -

li) -

..  j.irn.il iln tpii n/l-
nliu nu ônibus?
Paz IIr.ii,í.i's 1 iilnriirbaiiaa
da nvs.i (le ainl-os?
Cnrrcga papol da imrtai
rios hotéis outln se lios-
poita?•- "Subtrai" liipis. enrluinu
i? outros mnterlnls, dn In-
gar onde Iraballis"

¦- Nos rcslaiirantcs, cnslii-
mu |>ftr nn hnlsn »s liililr-
(es "Ir :u'i'icar n,W níto
usou no rnfé?
Ii.mi.i pariu rm "onriirsos
na r.iillii, ielevIsSn, rtr.T
I'|.|)i, uiiu.slia» d« |.i(i|.n
gu11ttm tu• produto»'/
Quando vlsli.t uni:, anil
Jll, II«II ii |..'. dl" urn,/ t
o liorflltll* riria?
t.osla .1.- rnlnrlonar rr
crlla^ rronflmira* ri, rn
rlnln?
Pode iniiiiiii a svwí ami-
Kns?
i.ova pura rasa os "rnm-
pní .|II0 furam lltlli/.attoS

SABkT VOCÊ APftOVetTAR
TODAS AS OPORTUNIDADES?

na mi.-i "nilse-on-plls'',
no Salão 'I'' Leliva'.'

1.1) — I-Aitc coiiilssftu i|liando
roíiniH'iirla um,, lirma co-
iiioni.il a tini rjnilço?

li) - filio dCSCdritll nas I.'Ja»
•irt«lc ta/ Mias compras?

II) — Aprecia mais um espeta-
iiilo lie linonia nu toa-
írii, (jimiKlo gnulin a en-
Irada iiráils?

I.*) — |» c (| (! doinoiisliacio il»
um ráill.. nu aspirado) rio
p... .(Iioniln qiin nílo ral
comprar » apiirollto?

Jfl) — RnslH mais de nuvir mil-
si na i|iiauiii. ii*n iam mu*
pagar iiara ouvi-la?

17) — ÍCvlia (..oniprnr fósforos
podo ,. outros <111r* llu
mcbihIhiu .. cigarro?

15) — Nfui eunsirioiíi furlo fl-
ear ruiu i.s llvnis que to-
m«iu emprestado?

Sr rospoiidüi' "sim" a uma
pergunta, innrquo 'i ik.iiiur.

Se h o s I i n r entro "stm" e''não'', mnrntiB 1 ponto.
So responder eom InrilRiinçllo

"llf.ri", mtirrpto um c.ero,
vío, 'ornando os pnnton, oi.tl-

vor um tnl .1 i-i.ii-.. 'il h 'ui. 
poile

toi i-..|-n-/n il." .|in- li11IH || |..-n|e
mu,, oportunidade ilo 'eeononil-

üiir o k.'.i (llnliolro.
s>,. o lolnl iihllrio for iflltrp II

o ::n, voei f uma densas pessoas
que uno Bnslnin íi-loa, mas .pio
nn (.ntlinlo, nflo podem ser enn-
slderadns nvarnnUs,

ce o sou lotnl nfui for nliim
.Io 10, podo eonslderar-so um»
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naill Wolrerton Hcienhoii com obiolufo pred«4o o* **t*
totastda illrato ottalt». as sele categorias de nwtorUM* QUfl
laTemo rieíjldn tíhuttaeéo. São l^.ot «c« tismtunv»-
Mi. 

"iu 
alO P«ír..io* dnror de teçouhtcermt* o 0 «««^ «•

¦o RIO «f»- Joneiro no» sel« prtnrtjwi* re*|»«»4tv s por sua*
Mdadrs. São roro, os "««"•«««''^/^,Air

SSiíUr íl Si .cie mSi« ^*oM,%e como nôo áMatA
tini rtutli! ¦"•-'«•.'•
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Em Vinte Anos ,. Rio so Transformo» Numa CUado Vertical - Qiu.sc Cem Mil Posso»» Boné-

íicmilns em 11132 - Louvor as Empresas tòiobiliérias Que Não Medem Esforços em Dólar. Ca-

pilai ..a República d. Maior Número de Habitações - A Zona Norte Começa a Ser Explorada

_ Perspeellva. Para a Redução no Preço Dos Aluguéis e Para a Extinção Das Favelas do Rio i—¦

LGf/iVS anos depois do primeira Grande Guerra

A 
esteve cm nosso Pais, um jovem estudunte tlc ar-

quitetura da Universidade de Paris. E como to-
dos os demais membros participantes da delega-

cão em que formava, èste adolescente nâo conteve a via
cstraithcza ante o débil panorama arquitetônico da ca-

vital da República.
O jovem acadêmico então, que viria transformar-se,

anos mais tarde, no "pai da arquitetura moderna , fma-

pinou um gigantesco plano de construções de arranhu-
véus Êstc imenso mono-bloco serpentearia as faldas dos

morros indo do centro da cidade, ate Copacabana, os

edifícios seriam de tal modo dispostos que seus terraços.
Voados uns aos outros, teriam a finalidade precipita de

se transformarem numa estrada suspensa, por onde cir-

ditariam, cercadas da mais absoluta segurança, viaturas
Vl° °Estamos 

falando, como jA imecberam, no celebre U
Corbusicr. O gênio suiço, no entanto, como tantos outros
em épocas diversas, não foi levado a sério. Ja nao se

discutia o arrojado plano da "pista- aérea, mas a vnpossi-
bilidadc dos cariocas virem a adaptar-se as modernas rc-
tíiênctàs, ao tempo, cm voga noutros países.

— Cariocas, cm apartamentos? Nunca, jamais...
Estas palavras exprimiam d opinião geral da época.

Vinte anos depois, no entanto, ai. em caráter oficial,

convidado que era do Ministro Gustavo Cupancmu, Lc

Corbusicr voltou ao Brasil. E. surpresa sua, encontrou a
cidade crescendo verticalmente, como propusera quatro
lustros üiitcs.

O EXTROVERTIDO —
Atiui wmt»* o «nU-Florcita

de Miranda, iflo é. o homem
dono da bela IntoUgtacia que
formulou «• *»"RUint«? racloci-
ido: Btuino. Ioro exílio. Sc
uma lei prolbíiie o «m da
buzina. po*»lvt»lmente o au-
tomobiliuno perderia para êle
todo o encanto. K* um tipo
psjtencialmente, carioca, «entío
o Rio de Janeiro cidade na
qual mais *e buzina em todo
o mundo. Com exceção, tal-
ve/. de Bombaim. Quando nSo
«Ao românticos tbuzlnam pa-
ra a namorada). »5o hepatl-
cos. O mau luncionnmenlo
do fiuado encontro uma com-
pensacio no bom funciona-
mento da buzina.

TRABALHA NO FREIO-
fcílc dirige no freio. Pata

èle. nâo h.í snadnaçôci de ye-
|,»cid»de. Parecem venladei-
rtm sócios das oficinas meca-
tittai, por«|uc fio ©f prínrl-
pai* responsáveis pela» bati*
das mais ou menos modera-
«Ias. l«o nas cidades. Na*
entradas, além de penc(,M:!,.
..... os sujeitos mais odiados
tlc toda a história oulomobi-
llstlca. O caso é muito co-
ir.um nas "chauffcuieit". Ha
Cípecimes Incríveis que fretam
bruscamcnlc sem nenhum
motivo aparente, o que nos
faz crer qne o fenômeno f»
explique através de um com-
plexo feio. A lei da Inércia
e. inimiga do nariz do Upo.

D
O DELIRA NTE-
O manhoso desliza tranqüilo

c vni cometendo todas as ir-
rcgularidades do reRUlamen-
to do transito com o ar mais
inocente do mundo. São os
que. cm um engasgo «piai-
quer do tráfego, tmbcm pois
calçada. Dirigem nn contra-
mfio com uma indiferença
asiático. Mal lançam um olbnr
de superioridade e de desdém
aos motoristas que protestam
contra suas infrações.

es
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t RIO. 1953: 2.825.390 metros. qniHrntltw rrii/icrtdo.* cm um onof

0 MANHOSO —
Êstc e o famoso sujeito que

sofre de delírio de velocidade.
Em geral, já é falecido. Mas
npnrccem novas gerações e
os postos vagos são ocupados,
interinamente, por elementos
que também náo temem a
morte. Não abrem mão do le-
ma que lhes dirige a vida:
mofar ou morrer.' Desse sor-
ri*o de volúpia à contração
c.idavérica há menos do que
um milímetro.

PLANOS URBANÍSTICOS
O crescimento porém, não se jazia cm atenção a qual-

quer plano urbanístico, como observara o próprio Le Cor-
busier, pois somente aoora a cidade possui uma diretriz
neite terreno. Aliás, mio é para admtrar-sc, pois a fren-
te da repartição especializada se acha um dos maiores
expoentes da moderna escola arquitetônica brasileira.
Trata-se do Sr. Afonso Eduardo Rcidy, responsável pela
monumental construção, dada a ver-se por todos os f/ite
trafegam pela Avenida Brasil, demandando o centro ur-

Òs planos urbanísticos estão em vias de execução,
expostos que já foram todos os seus anteprojetos. De
inicio serão atacados os do morro de Santo Antônio e do
morro de Cantagalo. E o carioca já pode ter uma idéia
da sua beleza arquitetônica pelo "Conjunto Residencial
do Pcdrequlho", ao qual nos referimos linhas acima. Mas,
além desses, outros grandes conjuntos estão sendo pro-
jetados c realizados, como o da responsabilidade de Lúcio
Costa, tio Parque Guinle.

FERRE DE CONSTRUÇÕES

Traçada esta diretriz urbanística, as construções vêm
seguindo os gabaritos estabelecidos, possibilitando, em
futuro bem próximo, a criação de "play-grounds" 110 cen-
tro dos quarteirões. Aliás, isto já vem sendo feito, em
Ipanema onde os proprietários são obrigados a deixarem
livres 25 metros de fundo. Por outro lado, contribuindo
decisivamente para solução do problema de moradia, a
Municipalidade, em atenção às empresas imobiliárias,
cuida da revisão do conhecido decreto n. 6.000. Atuah-
zado èste o crescimento será muito mais vertiginoso. O
índice de construção diária - 56 apartamentos — será
fatalmente superado. E empresas imobiliárias, como Cor-
covado, Canadá, Captia c Capua, Santa Clara, ESA, Ban-
deirante Banco Nacional Imobiliário, Esperança, C.I.I.C.,
Várzea do Carmo, Rosa Filer, Carlos Mac Dowell e Orlan-
do Macedo e tantas outras, lançar-se-ão com maior ani-
mo ainda em seus empreendimentos, libertando o Rio,
num futuro próximo, de uma de suas maiores crises.

DE 25 EM 25 MINUTOS UM APARTAMENTO
Aliás, nunca será demais louvar essas e outras em-

presas que fizeram do Rio, no centro urbano e na Zona
Sul uma cidade vertical, por excelência. As construções
se sucedem, a cada instante e, em tal ritmo, que se en-
treqa, nesta Capital, um apartamento em cada vinte e

cinco minutos. No ano passado, nada menos de 2.825,399

metros quadrados foram e.dificados, pro-
porcíonando ao Rio 3.206 prédios rcs:r/tí/i-
ciais 339 comerciais e 307 mistos Dentre
os primeiros, 1.494 ric apartamentos com
20.340 unidades residenciais.

RUMO A ZONA NORTE

Mais uma vez, a Zona Sul levou a pai-
ma. comparecendo com quase um terço
do volume total de eâijicaçõcs. Entretan-
to, a população da Zona Norte nao tem

por que desesperar, uma rc? que. mar-
chando para a saturação a Zona Sul, o

metro quadrado, em Copacabana, Lcblon
e Ipanema Irá chegar a um preço tal, que,
forçosamente, as empresas voltarão as
suas vistas jmra os subúrbios particular-' 'mente 

para as zonas de mais fácil acesso.
Promissor, portanto, è o futuro do Rio

neste terreno, pois a construção em gran-
de escala de residências compatíveis com
o progresso atual se constituíra, sem du-
vida,'no principal fator para a ansiada
redução dos aluguéis e pura o desapare-
cimento, a lonqo prazo, embora, das fa-
velas que tanto enfeiam a paisagem da
Cidade Maravilhosa.

M
O GOLPE
DE VISTA —

O bomeni do tini-
nho" c o maior mas-
caiado do volante.
Vive perigosamente
para criar em torno
de seu nome a icnda
do "golpe de vista"
O fenômeno também
deve ter obscuras
origens cm algum
traumatismo do nas-
cimento ou mesmo
pré-natal. A vida.
paixão e morte do
"fininho" é uma pro-
pressão geométrica :
éle vai, cada vez mais. dimt-
nulndo a distancia que separa
um poste mu um nutro auto-
móvel) do cemitério São João
Batista.
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Este ho-
OANGUSTIADO — mem po-
de fazer todas as concessões menos
uma quando vai em seu automóvel e
vê oue o sina! está quase a passar de
verde ao amarelo, rio amarelo ao ver-
melho. é acometido ric súbita e irresis-
tivel angustia. Tudo na vida, menos
isso! Seu coração dispara, um nevoeirc
sobe à sua cabeça, e èle, arriscando
tudo calca o pó no acelerador e tente
aproveitar aquele restinho rio luz ver-
de As vozes não o consegue, e em seu
túmulo é acesa uma luz amarela. 5tc
tronsit gloria mundi.

O
FEBRE DE CONSTRUÇÕES na Cidade
Marautlíiosa. O Rio, aprrtado entre o mar
e as montanhas, está crescendo no sentido
vertical. E a rrlaric está ficando povoada

de arranha-céus

A A O DESENVOLVIMENTO ria indústria
imobiliária 110 Distrito Federal contribui-
rá, forçosamente, para. a redução dos

aluouéis c o easttneão das favelas

Ê;se é o que vive
O B I L I O S O — dizendo para os
colegas: "N9x94s9!" Ou então: "V9x7x
=1.1*55 Hi654)'185!" E ate mesmo 08J-
0S7S4R451U§ 9(°> X, x, &%%'" M;ls nac
temos a coragem de registrar aqui o
que eles dizem para os pedestres.
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POR QUE É BELA A MULHER CARIOCA
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UMA ARTI QUE SE mâ<; M mulheres toanhavam.

&> cm leile de pimenta iw*s
eomervsr a JuventiMb*. a gra*
w, i(Kjo« ... wauiwioi

NÀO MORRA PELA BOCA
. „„  '. *

"CREMAILLÊRE"— Vf* "* síS
a. í- »¦;. .- ~ ...,Aa.,
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vrnida AUimica.
„írve uma cov.mba

francesa dr nk«e,«a qualidade, Nio »e cneomra evidentenumte
enf!?! r» d» otmieiriMima, mas e um renaurame ooni.
t..i i o preço elevado eorrespemiente a» bom aervieo. au
se encontra para comer um
bom "SKitíiiin m% tsxmnv^
pauiees". tin* •* Ia bi«*he .
paln eom lí.rí»nja* e me um
rfép# Suselte Ha um ík».h
Ifcniro em molho* e a ade-
sa c bastante saitida. O tur
# bom. o pessoal «* alento.
o «whisky" ná" ê f*líif»es«u»
e a Nila trni lunares Irangul»
|«h qur induzem romântica»
mente a Jantar para iluís. a
meia lus. nornue ali n*>o *r
«imoc«. Ne*»a hipótese d«
l»«r. serso precisos tm* wa-
Riirnto* i tM»eir«»» para s* le-
vsr hlsitm troco para ea**,
Naturí,iinrnte ciun apetitivo
t vinho,

• fose aniícn o já tradicional restaurante «Ia
"ALJAN — cidade, cmondo de wu ôparccimcnt.. pir.-
r.,»«...i muita fieni" oara w<«-r 0" »l a origem do »*;" nome. he-
llTtisXm fraor ou o (iue: Nada d,»o. Seu titulo resume
?• iS «. .',u/^U ha almoço c J«mar: al-Jan Foi éle ursa-
o cxpnme que ali na ainwçu = j^^ onU Karcín.a

dn -Rotlsserie Sui-Amvrica-
na*' do saiHue^i Areai. Fecha-
da a -Rotiíscrle". a rapajda-
da organizou o -Aljan". fc. o
lipo comum do restaurimle
carioca. Come-se dfl-Jurlft.-
Desde a feijoada t»\è o -orne-
li»u<»" ou «» churrasco á cam-
nanba. Mas a sua especíali-
dad> procuraria pelo* "cour-
meia" alnií» sáo a» sua» f«»-
monas pcrdiics. No -Aljan"
há perdiiifj o ano inteiro e
dr qualquer maneira. O ser-
viço na«i t- d«* mais requin-
tados mas a comida è sadia.
Sua adeua è forte cm vtnhns
piiriiiRiieses e espanhóis. Co-
mc-so spm vinho, orla casa
dos oitenta por cabeça.

Está instalada
nus fundo* do

jardim dr uma velha «asa nn Rua da Republica do Peru. f.25.
rm Copacabana; Tem almòco
e Jantar. Bom -chopp" c vi-
nhos pesados e novos adç-
qundos para carnes, especiah-
dsrie da casa. Os assadores
são entendidos o oit se por','.-
escolher aü mais variadas es-
pécies de churrascos: carnei-
ro, eabrilo, vitrla. vaca e
franRuinhos no esptto. A na-
tu reza de seu serviço resida
com o de suas ctmgcnercs
cariocas. Síio restaurantes
populares, mas que entretan-
to. talvez .por causa ria cs-
plendiria qualidade da carne
servida, trm preços nouco
populares. Uma boa refeição.
á base de cerveja fica ai pelos
setenta c poucos cruzeiros.

e*Mi.|»ie.' q** wi« Ho^ft a t*é
<««•:(«j.„ WCHl, ***i .M#H ,*«*<*
neta «ti»*»!», driíciair» a~*e •*»
,;«s* |^.-.„»,5 (r»it. sKr» (140 #»

,»(¦•:, tmhaK anta* » i**w*«
ttf»ua (ji«e .*•» ee« d»»«'isr«»l»

trmao MiratVü dos êUumoê
¦ ¦ >¦

DESENVOLVEU
Tal»ri «ii«.« '•«I-» »» arl

jusiamenie a me «<» ^nioelif,•'.¦ali.!.,!» 
friniiüuo tenha ««••

4 que mai* se desenvolveu
através de tiuias as idade*.,
Na id»d^ mêdía ou no mund1»
de hoje. «s nudado* essefi»
ciais com o corpo e o roitu
dn seso fraco, jsmsi* to»
iam dfis*»«íp« i mKtgeot d*
vida Na eiHca da rei í»ali»«

\ f ¦ '. v, .VI lrs^^icSV

•CHURRASCARIA JARDIM'
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O creme que cmbclera a face feminina t a aphraçao lio-
dic va dos mais profvndox estudos cientificas levados a e/ri-
nas laboratórios. ,Vo lar ou nos grandes Institutos de bcle;a,
èl.' está presente, contribuindo para manter o frescor da
pele, a macier da cutis e o suaec per/ume (,ue emana do

rosto /cminiiio

IlH» davam formotura e as
loroavem reoursladas im r*«» •
i. > mi nos •equJmad.i* *»*
Ir»'**, Hoje. a cilncia lornou
mais timide* o* problemas
,. \mi.Mtsis,* com a b«'leía fe»
mhdna. O* produtos «jue a te»
m ie deflinam não jem i.pe.
,»»« « objetivo exclusivo de

moderna l«>i posta a serv,ço
das efa«dr# 9â«s fsprelaliS'
ias mie combinaram mil »**•
*rne*»*. prôvoeam descooer»
ia«. a»«oeia«i lubfiâncias. do
maneira que i belesa r a sau»
de femmmas. a «n»e «««»!••
n, (lirrr. * belera da mu*
Iher. caminhem pa**** a P» **f*
E' o pr««gre*>«» numa arte

TORNARAM A MULHER
MAIS JOVEM

»%«trn nii»nS« misira». laUr
B„m Vl^i..< • i »¦? .TitjM» n»..
Mn.l.in r.ll«S'lh »'<'",","
IVJS» S»tr. ijbrain* mm» V>* •»¦"»
Hr»»r* riwwr» »r Or*»a»r.l,rm
íun*»» inHii.iiM» roja li»»»**»
.v * .-..!.« d« amadoaraema a»
mnllir, O» mol»» Sr \olf».
PrrOim.» TaM. Itlrhaiil. Il«nu-
mil ao M»(ia !»,»«»»»" »«rnu s»c
,i„i,„„. tuturam **t"r »/»'*•
rio a» wiillirr r.ila»-* Ciara»
í« minnilon* rombo»«(Sra r *
mntiipliridjdr dr«^s ihoSmio». a
UUd* d.» rniilhrr iornoii.*r «Ir»
rir indrllnldo r »U rar»mj rtaio
n»r< cíolioo «Min »no« dr Itrtr».
lurtr raia » i«i«rm (»»'•*•"¦*'.
i-. i a -miínon" intlr»a ««• P*'*
» railixa.

UMA GAMA INFINITA
Km ioda» *» P»'1'» d» llatw,

rm lòd»» a» rldadr». ao» nui»
i..i. .:..,—« iln««" dr irmoi...
n>ttr. rr»Mi>rn r«»r» BBBieS, ¦•
,..¦!.... drlirlo»» nnr roolrm
o «rsirdo d- Irmbranr» rlrm».
o rn»mrliro »n»»«> <|ur iMlil) l
rim,, », iHastaarlai nui* inu»i-
i ..li. qur «r rnmliln<m l>»i* •
ms.rar* dr»rl»d» i|tir relOKBt»
rr, o r.mallr, « rrmmrdor. mil
inrrnto». »*•> po«lo« dlkrUmrB!».
a . ,.i> mnmraiu. *» »lr»nrr d»
miilhrr Kr^M* » rA|«ndadr. I

uni' r * im»»in*riii oesses
rnnlirrldn» l*hllr»nir». N*n «IS»
ir no» du» «Ir imlr nau ridsdr,
num» »il» P»r mrmir nnr sela.
UW4 |ovcm «in mesmo um» w»
iiiiin» qur nàn conheça «•» pro»
iliilii». AJ iirrlrrfnria» ** dlfl»
íirtrm. (.tiifiirmr o «íiMn dr «.ida
um. Ilrlrn* Itnliln.lrln. ril/»-
linli Ardrn. Coty, \nir». J'rs»)
Sjt;r r Isnln» iiuliu» «Sn Imjr dr-
nnmtiur.,1. d.i moda. «!<••• r»lJo
ii... I^hlo» clr IniU» a» mullirrr».
Ratons, miicr». pú-dr-srror. 1*1-
ro». perfumes mJ» trasrJinrlA «r
prrrtr numa eann inllnll.» d» ta-
rlrriadr r»lAn ho(r Usado* * í»»t»
IWBI'1.

HAVERÁ' SEMPRE
UM SORRISO

K nem só Isso. Sc o *ol da
praia ou do* campo» queima
um pouco mais n pele d«*llrarl»..
ní csulo os grandes produtores,
rum lóda a ciência «Io» »áiiio.« e
ioda a técnica da Indústria mo-
denta, prontos com o creme ile-
llcloiamcntc perinmadn que pro-
lege a beleza c a graça e a de-

IM

BOM, BONITO
E BARATO...

ji«|.W'! a ¥

At jflív-..f madernaM «do
lOKieai we^K o «ri i»ríe.
mente, Vôo a i*tak com c
me.tma icparanca c««<i
i|t,c se d*«ii!ro"i «t» • -ais
Iri-r» ciaicm, Pam pro*
iegij.|&S roatrtl Oi l|»sri.
Niaifiifoe leia a sra dí.*i«»r
m eremes esperlaif.«síui*»s
que a eilaelo e a iernira
,(,.> ial^rofarioí dos rrieiJ
faiiioros pr»d>ie*es ria»
liorer»'»* liara o delem de
ma beleia e de $na

jareaiode

lOadeia Icminlns. tsalrem «»*>•»
a. rariorai raia» dritna* »Ao **
iiiaiá» a* fiiiádr Msravílíii»*»,

it,.!«a nao *« le* «««»?> dia.
Assun iamb««i ii»d«» #*ir mira-
, ;,i»u, aittoai itüo »uibiu da o*»»-
»#? para « «h*. «-««»•• uutn como
«se itiil e uma rtoSie* A* o*m%
delicadas *hI»*iIiki<«s que laija
ai" e conservam OeleM e j««»
vrni.idr a roulnrr fonuii ifsul-
ime.... de »»o«*» e».ttri«*iicia*.
através dr nol proceisof, im( ss?*
ver lamtrtm drl»r#d«», em o»»*
rieolisias e ilSeiiiro* te «-»»n«r*»
mm c«i!» ou«i itliio * Juvenlu»
dr a rtelrio,

K ei», rm utlinvr, Sn*1Snrla. pro
rioe. iiralirainenir, oa« existe na
rarr d* t«r* uma ridudr. Mina
iKalíd.ide/intia. |x»r mais d*#»
t-Kiniteciua «ur teia nn «Mp *
rmtlttrr nco !»¦•»»-« »"»-• •»«•«•" o»'><*
vitrina t m»kii am«* um dr» jmti»»
lào (juetirirt* a dc»t*|*d«is p(«tdu»
I .» dr* Iwlpra.

M..« i>"iv (.?,.,,...,,«.» li a («•

Mjf i rfüT fwiat-a*' mmc*•mt ar *«*» ftAf** m dm a»*!»¦ma «a »e»« we«««J«. «ww «i*»i*
»,*íj«,.*««««, (fru«.i ;«wir «•»
.»»»»**, íKjlrJfíwftí »**•* b*o»
riafa twiíHa em **a«aea.»»»
.,..? core* ectdes, <mnm *
remftka, B*. (««,»*'••, mm
mwta íltl «** rife*»», ta»*
fama i»»n»e euww se «Vt**».

6 rm que te « ma #
ia rn«i liòfAt»» tte ri.fti

. . in»! Srica, aa
, ¦ ií « (*,, iram «alorai

..<«; ,ir«», tjt|,«irlYi ctire»)i#tM
..« rua, HrVo*SOM |rft*M»«íV*J,
Ar, iVpaeafwi-ia. «Vda. fic^o.crê mm

app»^Bjpr*_« (

Bj7 B

»i'.«!..» placa*, Olhemos a raiio»
(a o.., |a»*J sol» o •!«»'•• utiiar
i'4»«-íiiad« e riíMtiurreodnno» por
„',r ela »r l»tna cada dia n.i»
ItplJ. aw»al d-. ««»»•• i Imia cliew
Ba sait/iéa» • Uc imbrni*'"'*»».

.^BB bA í&èÈÊKkí-*^* "BE BBr _^ ^H ¦Bs

Éf BnÉBWwBBr^YrBll 9* flBBflA Kl l»TBBBflV

t Jfl| B JKaaV W vi ' A

Aál KAAltaBWV A
ÂA BB* >-^BflBflB BJ \ '~* BA BA¦VtJBBB 'aalL ! BBBBBL 7 B Hn *- flA BA

¦Br BflV laT bV *" flA BABB Br BJ fl; / ° BPair a°~ VflBBl

\ isr 53bf 7
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* ¦¦'• jJjBJBB»»aw :l\jM /

MSSMO OI'i: o ro**»*' riixilii
.At, «o» irolio #l«i*i<l<i>md«i da

I.¦!!«•. HÃO ,,r. -• ,í,t ... , rr»
qurcrr de que o o,o r*ia
prnjriiHO r dr qusf r |w»ei«oiM-Wfim» «o vi.o!.! ,.,nt,-«! rir
larrmf». Ot -âiccflirii" ocapa*
'•<•, <•¦ ¦ •¦< dr «..•i.i <r. ><i¦.iw», |,,f,f,i,;ii..iiiilr, r Hão
«cm •*.'... iioit ,i . > < dr !.«•:¦
li..», rnirõani rs iHiiihrrr.»
O -*»rr«(rr'* rinr aiirr>rn(C'
«¦-«» aqui Ir»! a MnMgrm
dr «i> w». ao mesmo lempui
<, te atoaria a briil». As »»»•
n« <dn r>i'io<iwi: (l«;o»r«rr.

.•!,.. ...!..!...,r,il, a*lll-
ril.t.J. ..:...,. !-:l,!„ I» r»t»
;o>br>inrr>. A malha r d« ma-
rio. i.» l .,!.-„, r o <ru iirct»».
CS 330,10. Caia IM, llua do(»-.,..«.,

kdmt**££iÊmMi. •' BuBBBS
BbbbBBB*^^^^ j»f' tBti^?bB

SiV^aí.^ 7

O "finioii'* f/ne o* grandes produtores fnfernncionals o/rre- ^
item a» mulheres de todas as tdades. nos dias «c «o;e, c i,J;t-

to de cuidadoso estudo. Por isso mesmo, ele rr. tornou c«naz
de concorrer pant roui/ior a personalidade fciiinlnn. Uwa
caricdiidc infinita de "batons" corresponde " infinita raric-

dade na personalidade feminina

OS COf-.t/IE.e r brinco» de
/ ti n I a s I a continuam sendo
acessórios indispensàeci* de
imiir "loilcle". A um raricdie
rl»r e grande e coda «jnol |)"'
de escolher ns jiíias que mais
se arlripIMin ao sen lipo «• mn
nrira dr ne»lir. Pura as mm.»
esporlicas, siiocriinos esla
currcnte a lirlncos de iriiial
pralcndo. cjiic |Midrr»)o .*rr
ri.iiidns mio só rum tra)f. tlc
flíuoridn como com ecsildo rir
ia. O conjunto é tlc preço
iinsi ii ii t c acessivel (CrJ
liMi.nni n pnile ser ciicoiilrailn
nn Cuja "f'ormn:iiilio", lon-
m mi Praça General O«orio(
lOfi, como na 'Av. Copaca-

tiniiii, 5B2.

.¦¦AbIPPBIAí ^éàèréí^ Por Semana m illillillllüli! ¦AbbA lllIllIlilIliiiH^^

FLORESTA
TIJUCA

A 

FLORESTA da TIJuca conserva ainda as características
das propriedades dos grandes senhores do fim do século.
Seus caminhos, sinuosos e lalvex um pouco estreitos para
os automóveis modernos, são sombreados por exuberan-
te vegetação. O cheiro agreste «le terra c plantas, o rui-

do dos insetos c o canto dos pássaros tra/.rm ao lugar lodo o
sabor da mata. A temperatura r sensivelmente mais fresca
que

O PRÉ
nieule
ces. Gx
(idades
lópicàs

mo
uma

uirda
ba st
r. cs

onde está tnsíalado o restaurante "Os Esquilos" ,não è estilizado, f aufôrílfca-
construção anlloa. Toi poupado cie adaptações qtic afetassem suas caracterfsíi-
nirirln o sabor de uma época cuja arcjuitelíirai embora superada, apresenta c/un-

ante apradeiveis, A pompa antiga está manifesta na presença de estátuas mito-
radas de. enormes lajes de pedras lapidadas pelos escravos. Os jardins apura-

dos e a vegetação cio redor constituem aprimorado retoque

n da cidade «• a paisagem enriquecida por recantos pitores-
eos e vistas panorâmicas.

Nas encruzilhadas c estradas existem placas Indicativas do

rumo a tomar. Há picadas mais estreitas, apropria, as para

passeios a cavalo, ou a pé, c lugares especiais para alpinismo,
como o Bico do Papagaio e o Pico cia TIJuca. ,M

Para as pessoas que têm maior preferencia por explorações
existem grutas a ser visitadas, entre as quais a «le I auln e

' 
Ô parque todo apresenta um aspecto agradável, pois é

cuidadosamente tratado r limpo. Placas «le aviso e uma fisca-
llzaçno rigorosa protegem a vegetação c os animais. A água
não é escassa, ao contrário, encontram-se córregos, pequenas
quedas dágua r um açude, o "Açude da Solidão". Ainda ha
um "play-grpund" com aparelhos e brinquedos para a Infância
e uni centro de escoteiros.

Os menos esportivos também tèm oportunidade de passar
na Floresta da Tijuca algumas horas agradáveis, no fim da
semana, pois dispõem de vários restaurantes, como "Os Esqui-
los", instalado na antiga residência «lo barão DT.scragnoIlr
e guarda todo caráter e beleza da época, com um palio inlrr-
no, uni lagulnho, um belo jardim c decoração de acordo rom
o ambiente. O serviço c bastante satisfatório.

Por todo parque espalham-se detalhes cie época, como cha-
fari/.es. marcos e também um mapa que é um belo trabalho
de cerâmica em azulejos.

Pela variedade de aspectos c atividades que proporciona, a
Floresta da Tijuca é um passeio nos moldes a agradar aos
mais variados temperamentos.

r*#»V'í £-=g

ista estrada ds nnrrsra d* TIJuca, afts f» por ot, conrhis-TiM a fnewes »P?azlwl«, come
lã Solidão ;. Pedrn do Conde, a Gruta de Pauto c Virgínia, Bom Retiro, Exeelslor, «<¦
em uma iichi vlstí loramleâ da cidade, etc. No melo da mata acolhedora, oncor,irn

Bst
d
tem um
versos restaurantes, "|)l;r,
favorecida por uma pista dn obstáculos. Também si

alin«ir n 1'lcu (In TIJuca i
rounds'' lugares Ideais para passeios o cavalo. Allíls, o híiiisini

tom liiírin a rola dos
o Bico dn Papagaio

o Arnde
nnilr «e

m-se dl-
ninda

ilpínlstns que querem
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Nem Marcação Por Zona Nem Diagonal o Sistema Vitorioso em Lima -- Panorama Técnico do Certame Continental
BasBr^aal HKmfmU BsasPHKaM^BwBr»^^'^-^^':':''""".
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A OtfflA ".«n.. da Niofgoi rm .¦••,•. fnquonto • «foutlio R>ouelmt "•§•««•", «ema*
•}»•««• dt«tnioiei j> "i<itt<h" 

fjuatont UtmiM liiittdtl ««• "é«c«" conlto apcnot deit taotilcuoi

s 1,11 \" l|<«e r%,,|r»j,, tVIlOTfH IJ|M#r« llr lnl»»r• •4ftr J,t>l« JtJ.
t>M4in* "IruMJitt" .;., iiiiiin. < JttipM-.lil.i SuilfOf IrCMO, t|i|e
• •í-.i <«,it«. iltytpfüe* * linriila «•«ilelfa, «toando a •lúníia
r*rantlalo*a, • «•«u ,. i rrrstia, «!•» aronleeimrole *\>r. nu tan-
lo* aouttius ¦>=>¦» "eseiiiag"...

K* tlilattV «|ur, í-iilir ,.,(»-. 4,ii.i,J,t. • •- . ¦ - »..*. ao "lÃ-HÍríi"
tin »-ír>, !,inj,ii„ tij « II,|l, l«;-n a itr |rf I*-¦¦ .«»•*•»•• um!--.» UA |ila*
nu •¦»'..•• >.',< è, m i.'i»ii«fj« .1-. ... -i .j;.. .... rstnns, »u 4 '».« >'•-
um * .i«!'n.» «le !•'•*¦• • >»i> •j^.ii.i. ii.í.i a» «j»«*5S J»«i.» , »¦¦, lijliiii»
d*- .' >' *; »¦• «l«»s elf-iii^Bin* dn "««alill". U4» "mi«I»U«;«W «la>l*» a
..-. |.,{».|i»ie., na .ii.Hil.is.j.i ila* s» ',. ,u .,., um ua gta-
•nado. fie,

«• .'•>< ...... i J» .'(|J'j  >>,,« lilrliti» "!•;...'»'•-. ;- 
'-» 

l.-j. ¦
!•>«..« i....... ,,.i,i rl'ii», rom i,u.j , ..pi. ..;„ infelí* ¦-¦<• ...m'...;...
H<- ilisnoneamenio, rir t,»!:» ,!«• ..ii;i.i.,... (t.í.», nerton r mm.»!.
•-. <i ;¦«, ttrwruila* nu *Mrma «iefen»h«i nacional'

I.'" *«-ia ititrie--aiiir iitiMiuaf oli{rlltatncnle «• motitot dr
lal «l«>*»n>i«iaçi». incineraria rtiitr |..j4-í..«r. «Ir l«»iisa «•xiM-iiru.-u,
» leniar m. tamliêiii, dr .i"*- loioia ••• ••hctwilu» MKiufnun apto-
»r.M- a* rfi». ,|m» -,»«.!.«¦• i, ..-,... ilu rcttamr,

MARCAÇÃO TOR ZONA <»l MARCAÇÃO
CERRADA?...

O Iftlvt qut n«%Ut Jr '...vi..-/ ji *«/,r quali a* •;<-,»..,f rtirn-
eiW* f*/fe a "«««•«»•,«ja tninda" tm "ditín%>imf (ou "t" W". r«,B-
/.•c-,' nt ;.j-;:.-fr.i r <t "mrt/iíti,iu /hw Ziinii" ««i »r;ri chamada «ir
j.itrmii Ze:ê Mmrin»", /nu* /mi o o/iiu/ Ir.nua r/« hlyminrnit iy»e
a intieduzits * papulaihau nctui terra).

Sn mofara* trnmfa rm diagonal, •«•/« tini •/»* ciar» memfi».i
*f«« rtianuatda (zagneirot e mrjiuti tem, num dn\ cinca atacantes,
um ndimàrw ditrlo, ptineal, apanhada ènlts Ae enimt na rampn.
au dtxdr f>« ptimeua* miaata* da lôga, r /rm »/F,r "lamur • •nta" da
dita adtcrjárh, mai'anda«t dr pttta, m/i» r acmpanhanda-a tirl-
lr.'nit rm làda* mas dednrnc,àf% prla nimpu .,, ron\tnntf
mrnir «n *rn Indn a'i nn.% suai
»c<-. 0 rnniunta dmn* mai-
fi!fê»« "cmadas" drtr dnr, rri".
d*nrtattnlt, num "bloqueia*
talai * prrteila da linha ala-
rantr dn oditrmw,

l/ri« e tfr/eí/ii ife</« mat ia-
Ciro r rj/te o homem qur "atar-
ra" má tamhrm auinmàti>a-
mrnlr "mauada" prla opoarn-
/>, di ante» r qur é saaiticada,
<i« t««, um zagiifiio dr nllu
rlassr t dr uai lalor dr tàiias
milhãts dr cinzeiros, paia mat-
mr durante noventa minutos um
puntfitn sem qiialnladr, rnqnan'
lo a dito zagueiro padrria Im-
nar-.xe muita mais útil nn pri-
*rfiiirán da i uàiia sr litesic li-
hndadr dr intervir rm outros
Iam r\ o iiiiii .sri nqurlry tm qur.
rniia .jch adversária direto.
Matranda-sr i muda <• erga-
mrnlr, nhandanifst, rtidrnlr-
mrnlr. a iniciativa dn\ mniiabias
táticas nn oponente, pois ns /»-
fndotes desde já \nl>rm que sr-
iõo acompanhadas r,n i»dos ns
movimentos que esboçarão. l«i
as.sim que nasceu, por exemplo,
a táiii.u muito comum, da centro-
nmnte que. se dcsli» a pura li-
»hns Inlttais OU qualquer outra
lutar da tampa, para tentar
"ntrnii" o zagueiro central loa-
te dn meia que defende, o que
sr ihtinin nn gitiu dn futebol'."tirar o zagueiro central du
ateu".

,\a "marcação por zona", ao
contrário, marca-se, á distancia.
Os últimos defensores, zagueiro
central e zagueiros marcadores
de ponias, una acompanham
seus adictsiirios diretos quando
éslrs se atastiim, por arrua ou
por manobra tática, da grande
vira- O resultado »'* que esses
tiès zagueiros, e sobretudo a
zagueiro central {Pinheiro, por
exemplo, no Fluminense! numa
saem muito du dita área, onde
esperam os adversários para
atnin-los rnliio impiedasiinien-
tt, rm formação tnàciça<

Ao diagrama que piibliaunns
nn Indo, lemas, portanto, que
quando titaiu por exemplo, o
ponteiro direito, o zagueiro es-

O i liitti in AlMORfci
M«. • ,|i-«t „,,» .I,j.l,i,,..,»rl

• .* !'•*« à mrja «íoiltiria ra-
ur «.• dais •>.•.(!•!., ou ¦¦:,,(
40 CTÍltVIt» •!,.« ¦¦•;<.ii.f» a «•?.
Miitia Ar lal ou i-i>i ¦¦-,,.- n-
»io láiin.

Nia (amo* a Lima, «•«•..,•«!¦
iiírnir, ma». a>iriliia«ili» nu le*.
Irmuulio» muiiM ií.'.(í.i. «le fé i«
«oufiailrt i|ur tiiam r outir.tm
dr t»»«!«, I»riit i'H". inlrlú-
mente nur (¦>• n«-«.e í«»o «tetitrl
•ine raíu o lrt"oi<u do* lna»ilri-
t<» '.. I •. «

I.,¦!... , »:¦» ¦¦ i.j.il ,|ur inn* ilr-
Ir.a .-,. • ;¦.. t,4«(illlii. I1!-
tiltfil» r \ )..., >4i,|n« t.:ji*

. ¦•. .. .i • 4 .-•.!! i - nu • ¦'• ma
li* >i, 1ÍI4-, ,„ j-ifí /.>.>,!, fní* r o¦ ¦¦ '• -• no rttiiiiini-me e no II»-
lato*;» «4n iniiM» aiè ã tín,la «Ir
t.rnlíl taftloMi rm tinirtai Sf.
terlanol. K «s e«ia iii4«ia<,ão i
tli-lineia fo*íe adniad* prio ili-
irlnr Ir. i .. ilil l|ll4i|lu. , r , '
»riía pirciso i|l|r «« nir.iin.
atançailos iliauiln. Haurr, Kli.
II? ii ...... ...... ¦ rtlil.-.., in ... _•
¦lamettle io-i«iiúio> sòlne a roo-
•luta a ¦'.¦'¦¦¦ -i- •! ¦••! • •• a Imt4
fiWse ifH pr« dr um puuirim
adver>áiio, K ainda conviria
trrinar ilriniiiailntiirnlr inrdío* *

W' >m% 'M^ÊsÊlittM assa ' *% 9 Laa mIKf»?33 tm E»>' ' flH M
SBBBP^BBBBa a^^BSBBBBBBBBBBBSl H BSTRr .^SSBBBBSv¦¦t ¦¦, •«*¦ B^-' ,«9 I I
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A DEFESA broiilclro confundiu-te muito. E ote o cxtioordinótlo
Djclmo Sontoi ocobou nào sabendo mais a quem "marcar".
Ei-lo olacando o centto-avonte pataguaio Inúmcto 9) enquan-
lo seu adversário ditclo, com certeza, está livre c ameaçador.

qiirrda não está
mente "em rima"

obrigatória-
dele, assim ra-

ma ê o tosa, ua etintrátio, nu
marcação cerrada. Freqüente
mente, a média esquerdo num-
rada cslurti mais peita da pnn-
Irlro, e será ele. segunda pia-
nos evidentemente intendas de
antemão, que drrcrsi ir, primei-
to, ameaçar ou atacar esse pon-
leira, enquanto o zagueiro só
iicttnçará o suficiente pura poder"•tibiir" sen companheiro ou
aproveitar os resultados, às té-
ze.s incompletos, du sua inlcr-
vençãn.

Cada "técnico" brasileiro lem
sua opinião a respeito das vun-
lugens e. dos detritos dos dois
sistemas de marcação, Mus ti
ia/o é que convém ntloiar unn.
mi outro, e ireinat os jogadores
neste nu naquele, C0III t> lliaini
Ctlidtttlo, prevendo ns várias
eventualidades que. possam apre-
sentar-se no decurso do iógo.

y.i^ueiio- paro chegar a obter
um entendimento, tun entrosa*
ineiiio. mu "conjunto" 

perfeitos,
em i|iiiil.|iicr sililjiçáo-

M.i-, por incrível (|iie pareça.
rcpeliino.i, tlisícrátu-nos que Ai-
more, afirmando que uno que-
li.i toriiar-x- escravo tle Inl nu
•piai sistema, acaliou não ano-
1,'iinio claramente ncnhiiiu, c
(li-cntlo ao« jogadores que, ali-
nal tlc contas, jogassem cm
campo "n 

qi"' sabiam" como sa-
lii.im. c que isso bastaria pata
derrotar qualquer tios fracos
oponentes,

lii-iriin, contudo, para que Pi-
n hei ro rai"c mais tia aie.i. per-
seguindo o centro-avante adver-
-n. ciuiio se fa/. na "mana"

ção cerrada", mas deixou com
Nillmi Santo- c Danilo, por
exemplo, O .ilida.Io ile decidir
qual deles iiia iiIaçur primeirn
.. ponteiro, i|iiainlii sabia per-
leíl.iiurlile .|iie neiii um, nem
nutro, t;o«la de lal larcúi, tiuis
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Os brancos atacam. Os pretos defendem. O

principio do "ferròlho": um homem solto
e decidido na tona dos arremates perigosos,
K' o zagueiro fixo ('.. f.) sem tarefa pessoal

de marcação cerrada

(A.i arquclro; 7.. n.: zagueiro direito; /. c.t /.i-
Kttclra central! '/.. E.t /auueirc csntiertloi M. D.i
rnídlo direito; M, H,s nictlln csqtiortlo; c. A.i cen-
(roavante; p. D.: ponteiro direito; P, K.: ponteiroesquerdo; M, li.: mela dlreltn; M. c.t mela esquer-
ria), tiilncaeãn da defesa na íiiiu-cacãn por /yim
quando ns lirancos atacam pela direita.

D. ALRERT LAUREHCE
«,««• i Íími «|íi<< •tMtceait, !#«•« »n tt» i|Ui<llM »*' ,í;.i«i» t«-»jií>ii»«, o
\*h» p n IUti*l«SM t«H«!t« wpa«lri«»M lali»-* «lf i*-4>** «lífriralf5, **« swlia
sair ¦ »«i i r í« ,.

O ir.t.íf |tn«n->*. (tear if i»«.» «• mim ««*¦«- lais «Irt^tiieí «-.s,.
Ilàltãm i*>M I S|lU« Jl Ji la!|i...» ti4 «l«-fr>a t*4a:iivila Hlil 0 fètt)é «|itr o% mniitHi» «„ ituai^tm d» Cllli m ««>i,luirtitism ©wis»
I -.i,"rn.rii!,f e, .-«, |etnttti>ii«.fti «i«* l»»nge «.> çnwU» i&jtatlorcj «II**1
sâi» na im fiúvítls, íttditriàualm«nttT.

Isso iimím ns» qtiri tiiíer «Mtf m Isiõit« morais iti» tivrtsm
t&inirriis tinta s^mie itifíí,«>ntsa ftffe^a no frafasw tesísü»»,».
em Uim, Mas tal nao 0 « a»tim«i «Pita cirrtnitsi K «*rta i*«t»
liem muito riratio atübuir ã» *••» «{tialitlatlr* utotau a» "«'"•
laiuii" e a "fiattNa", a vitória finai tios |taragtiaio«»

iH% »}»# #*.?# r*»rfaní*i r*í*»í*s*
tgroH ê 1'ifôría «>*•* *tí«if»«a*
mtmitida úe]t#$Àf&§, ni^me
«te ""físr.rti"'' i,it"r"*.í»«te »fs»í«r«

Utimms m delem rouu« m
ftero «wr«t</ii?«. do êtivermiio,
nnmtki a i*»ail#afía fitoriesa
i»imi e r-|»i»rr «o amférío m'i$

O SIS i KM A TATIGO IMIS MGUAR*\MS*
fttii-O (MtfM |Mfaitrt:aio è muito mais rroluftfü, léeum e

raittenie, «fo «jue muilii «i«-»iie aeiediis=
A nrarifltlrfatfe »f* Atuem'!**, et «*0i»fet««i Iretrunatet mmo Wojií», d i.*(..y;,ti r outros twi*rái flui* otfictotmliM em Uútm\,

filaram rom tjuf a f>arttoHOi «suo trulia na«f« a tlefcr a»* setaNliii<t«i* roíieorfetitci «|e Umn, dm «/««*# |fiuif^»i», «Jw*, de
forma flora, üniia* *> indiimiiifl, /iroucfo inririo »© f«»»t|io
«<«• jirtjo em sete liaiijiliin »eo«itf«#.

0«oif i4o «ií |innrt|iio* winis de f*Htos Solleh"'
t'í*íí'fltite«ttf. e adepto «fa inor-rmçtio »«*»<tttlíi. tmrem roma adição de um deteuwr taptemnita*. Immem «ttlio e deeUiidnnot|utio «me tíl«? r/toma tfe "rraiiin i^ripota dta anfimies". K'rroiouteiiif a iiHuriitit» «lo muito rouíierído "ferrOUio" suíço«í«e m «IniOi ríeeitioilo muito lietit fieliia fioraatiaios «fo Cow«l»i.>etí.» de AmmçAo »ne rrlo «ffriotor «• FfumiHfttsf em SúnJanuário no dia I," de maio d» ooo patmtdoO v/álieo ao laifo Mjiiitm o anoacâo, oflãa muito stNijsfrs.dèttr *i*;ema defensivo,
Ma* tombem no «frffitfiea, ftrl/oc Solírli t «eus "oiisratttV

ií.it rirl»trj|»ííií esrelntiea. S6o ot do jesuo ~tfr iitimcíre-, t«*«f«Moi oiorotífea KiUimdo o bolo *e«t nrenaé-la r,ntKímio».r ¦ «r. «*rmpte por iwasea pm proluttilidoffe, Ui« •*. perpeRtllettftftvx «línho «fe meto. fn« /aror «fo Itom*?»» melhor rotoroifo e ninariteiigojsjtiteuff.
Im« i que aemltc «ilH:ar oo mOaiaio a$ qualidades o/Ir-llcas «le «•rlueitln./r e «te eijKir fifira «ir f«x/«ii t« rtemeiiioi «fot,umlro. imfoí rm mudicio fisiea perfeito, ru/w.-r» de vorter elutar duraiiir unecit/o tuiitui«M tem ifrpua. rom tun coraçãoluttvijíeo. Ma* vemos que há Itmge disso l«o*o oo rtililo pri-morto «fe "hnlo imro frenie" «for. iMJii»iow«eiiie, mtUtos ob$*r.vadores npretwdo* querem atnbuir aot uovot taiuteàn aul-omerkfliioa, *^

O* outro* concorrentes «i«»
eeriame. conscientes da *ua
mferiot idade técnica, rum a
tinira exi-eváo do Peru, ffti-
tam naa tAiicas stioer-defensi-
v*>t «variantes do "fcrrôlho",
aliÁst. tirando tini ou vãrioi»
jogadores dn linha atacante
para reforçar a retaguarda.

O Peru pecou, relativamen-
te. pelo >-.•... indo du Bi a-

ali. Misturou n estilo -criou-
Io", sob a influência do têc-
nico oficioso argentino. Itucca.
com o clássico -\V -M" bri-
t.inicn. imp.in.i pelo técnico
oficial eontralado pelos ser-
viços esportivos do eovèrnn, o
tncle* Mr. Coolt «que nunca
conhecemos. ..lias. pessoal-mente, enlre os mainre* "roa-
ches" da Grà-Bretanhai. Imo
tudo deu numa crise técnica,
normal em ía«e de adanlaciín
a idéias novas, e, acresecn-
lando vários momentos de
fatal excesso de confiança,
antes da estréia e depois da
vitória sobre o Brasil, resul-
Inu ny imensa decepção ria
derrota liquida frente o Uni-
cual quando no titulo Já pa-
recia "no papo"
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O TtXNICO «ílatiova, Fleitos íol.íh. com seu novo P<cti«Jcote,
o Dr. Gilberto Cotdato, do Clube de Refolat do Flameo|e

«picles **«t«d«i*títo*"' «i«c toi-
re: tpií*rs»e«« ver línhoai olo-
rotttes de sei» Itowcos cm II-
nlio, dciJrendo oi«f««s q«a!*«s

homens de »en.yiiar*ta no*
.rlttco oJoronte*.

Aí«;i o foto r que. «fftüiido
m>.íto* peritos, a "ma'cov>lo

pwr fo*Mi~ é o st|tc*"t M04'»»
no qMt? «iclhor permito «•<*•
i, tr¦/,te mUdnmeate tem
ruir iNldrsmoaie no "ferro*
ILo-, k, «fo ponto do eisis
bituÁMrõi nio i v»»mvel me'
par que, em IftSÍ, no mP&n»
4»«eríc<s«io' d* .Va«rtio««» do
fiiile, o flíasil, dirt|»ido i>of
Xete fdottifti. unha sprosra*•«do «'••» itodráo de sõgo prt>
«oal. de tsílo «irei tVriiiro, »e«
«'.. tf ti« frlitmente «ma ma»
laridode otüeo, um equilibro
:......i e morat. diunos ••
v''iid«» fulcbol desta forra,

A coisa foi limito diferento
e«« Uma. Po» ereesso de «»*)•
paMeo, »«»tire»»«lo, Porque se
rheijoH a actediror que. wn
qmiquer "tislema'*, e ai<* dei-
arando ot mi/adores li rres do
maimufar a rootade, o enot.
me SMlMrmridade oídindual
dos Ineiileiros tNisiarío pees
resolver iodo* os problem«.

/teimo de iodos os outrss
ertos onmveis, oered«famoi
jff<.rerometiie que éite foi eo»
pitai.

Mos a hora «•««» e das poi*-
miras intiieis e t*di. Pois a
maior litjâo da derrolo amer-
</i e que todos os emamet •'•
fniettot hiasileiro de«'e»i -Irí»
jar de eomlniier.se por f«tt»
lidadea e excesso de rtildoto
de interitse «nt ttaidades
pessoais. Derem uolr-se, eo
roíiirario, rf-Hii-rrndo o pei-
ando e ot/toudo oara o lulu< %
Vm ' '•<»»¦ reloiicameme »••¦.»•
itmo r que se chama Cem»

fieonolo do Mundo de 10-H
«o Suíço. Poia, ititfdos. os bro-
sileiros ainda fém tudo part
itíutr.nr.
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O Uruguai, representado
por um -.scratcir "B" e usan-
dn o secundo eentto-médío
Bal.-eiro na posição teórica de
meia esquerda, mas na ver-
dade na tarefa de sexto de-
fensor contra os cinco ata-
cantes adversos, apresentou,
mais ou menos, o mesmo ms-
lerna tático du Campeonato
do Mundo de 19,'itl. baseado na
defesa cerrada tde fato. a
"diagonal") com esperanças
de vitórias fundadas ein con-
tra-ataques repentinos.

E o Chile, o Equador e ;r
Bolívia, nâo mostraram nu-
virinric tática alguma. Todos,
repetimos, pensaram sobretu-
do em defender-se para evi-
ínr goleadas quando encon-
travam no seu caminho o
"temível e irresistível" Brasil.

C O N C L U S A Ò
Em tfc/iiiiliüo, ésse XVfl

Campeonato Sitl-Aiiiericatto
não tfci.i-nrá Inlcr- lembrou-
ças imortais na historio do
futebol. Rcuclott, contudo,
progressos de conjunto do
"soecer" do Novo Mundo, so-
bretudo entre as países me-
uores, sempre mais cnpnics
de resistir bem, e as vezes
de vencer os favoritos.

São sem exagerado, u nos-
so ver, afirmar, por outro la-
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' Futebol mi Cltiuu Sovivliva

Como "Ave do Gelo" Consignou o Gol da Vitória
Contra o "Elefante Cego", Arqueiro do "Tschung Hwa"...
O QUE SE LÈ NA IMPRENSA ESPORTIVA DA NOVA CHINA, INSCRITA
RIO NUMERO 13 DO PRÓXIMO CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL A

NO GRUPO ELIMINATO-
REALIZAR-SE NA SUICA

O Sr. Jnlea KUnvt. Presidente da F. I. F A. pmlerlo njir-
mor, rcocriedo Carlos Quinto, que. tios seita domínios, o sol
nunca se põe...

O futebol conquistou, eooi efeito, o mundo inteiro e, por
exemplo, no «ruim numero 13 dos jogos rlimiiifllórioji do
próximo Campeonato Mundial de l!>ã4. Ilytiram os imiícs se-
oniules: China (comiiuiíla). Japão, Coréia (do.Stil). Vicf-iVam

• ouiipa fiitlochiun francesa) e índia. Um prupo sem duvida
pitoresco. Mas, como em fitlebol. não edste adversário des-
pre-.avel «Iodos sabem dissot, lenidmos reunir umas itt/or-
maedes sobre o atual futebol chiités, para começar...

Com n intenção de furar a chamada "cortina de jerro".
usamos a imprensa esportiua de Berlim «Ocidental• que, dr-
vido a sua situação tio meio da Alemanha Oriental, é iititUo
bem informada sobre o que acontece nos paises sob iu/tuén-
cia soricfiia. Foi «o "Berlincr IVochc". recisla semanal da
capital alemã, que descobrimos as curiosas informações se-
yuintes stibre o mooimciilo esportivo du nova China so-
fictien:

"Aiitipnmettte. o desporto chinês só era representado
pela lula, o ho.r c,.. t> teatro, ffoje, a situação è. muito t/i-

fcrenle e o movimento esporiipa chinês conhece um dcscneol-
riniento de estilo moderno <(ite permite compará-lo com can-
taociii «qttcle.v dos países ocidentais. Existe agora uma Im-
prensa esportlún qite lembra um pouco, coniudo, no seu mo-
do de aprescitiar os jatos, o passado arcaico.

"Eis tK/iii. por exemplo, uma fotografia representando
uma mocinha pequenina •• oorduchlnhn. A legenda di::
"A senhora Buttcrfly Tscliint.i que acaba de melhorar o re-
cord chinês de nado de peito estilo borboleta". (Coincidêu-
cia...)"Outra fotografia e legenda: "iVo estádio da 'alegria de
uiucr", o "riiip". min no momento cm que o lutador "Btt/fllo
aquático caolho", o orpulho de Hnn-Keit, .'inbia para coniba-
ler. O Iiittitlor caiu com o ri-.ip", mas graças aos deuses da

lula, não se contundiu, (Sempre, soubemos que os lutadores
chineses são pesos pesados)."Mas o futebol c o desporto t/uc, evidentemente, conqttis-
idii inteiramente os chineses, As crônicas tio.s- jogos são pare-

eítias, e claro, com aquelas que se lê e.m qualquer outro pais
do mundo, pois as (.eis do Jogo são as mesmas para iodos.
Mc.s c conhecido que os nomes e apelidos dos chineses são
particularmente poéticos, de fnl forma, que. o lirismo dos re-
dalores ajudando, essas crônicas eliepam a apresentar um ia-
raier bastante engraçado para os leitores não chineses. E;s
aipii. aliás, o fim de um artigo nilusiaslico sobre um jogo d»
campeonato enlre os quadros do "Tschung fluía" c do "Unt-

rersidade"."Os espectadores cuiram cm abraços delirantes, beijando-
se nos cabelos, quando, no itm do jilpo. o crittro-araute "Avt,

do Ciclo" marcou o poi du eitórin. Ò ponteiro direito "Tipre
Vermelho", do Tschung ffica, com um passe magnífico, tinha
dtido a bola a "Macaquinho" t,uc. por sua vez, a entregou a
"Are do Gelo". És/e sobrepujou toda a linha intermediária,
porem dura como ferro, dos "Estudantes", eeitaudo, cm par-
tieular "Coração de Raposa" graças a vma finta sensacional.
Depois, "driblando", passou por "Pagode Deslumbradora" «
«tirou ti meta. uti corrida, com uma força tal que "Ele/ante
Cego", o maior arqueiro chinês do momento, foi projetado
nu rede com a bola. Os lorcedores do Tschung Hwa quase
clmraram de alegria, agitando suas baiidciriuhas diiranfe vá-
rios minutos, gritando como loucos enquanto os jogadores
voltavam aos vestiários..."

Afinal de contas, há uma porção de. coisas parecidas com
o t/uc se vá todos os sábados e. domingos em qualquer outro
pais do mundo, até se há também um certo numero de fatos
ou. pelo menos, tíc locuções originais, capazes de. enriquecer
o i.otabulário dos nossos redatores c locutores...

NA VENEZUELA, NOVA "COLÔMBIA" DO
FUTEBOL, DOIS CLUBES SE DISPUTAM A

o Campeonato de 1953 da Venezuela começou nn do-
iningo próximo passado. Seis clubes, segundo os peritos lo-
cais. sãt. candidatos ao titulo e. devido ao grande numero
de jogadores estrangeiros recrutados por cmc oais, é licito
dizer que se trata de uma nova "Colômbia", cpie, pelo mr-
nos, respeita um pinico mais.' felizmente, os Regulamentos
Internacionais tlc Transferências,

Os seis clubes são os sejuiintcs:
O "La Salle", cujo quadro conta quase exclusivamente

com jogadores argentinos, c cujo técnico, conquistado a
peso rie ouro, c o famoso Ricardo Zamora, antigo arqueiro
do "scratch" espanhol clp grande época:

O "Desportivo Espanhol", com uma maioria do peruanos
c de espanhóis;

que conta nas suas fileiras j>randc número
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O "Litoral
de colombianos

O "Italiano"
venezuelanos;

O "Loyola",
guaios;

E o "Vasco'
poucas exceções.

E' conhccidi

com vários italianos ao lado dos elementos

quase exclusivamente defendido por uru-

, cujos jogadores são todos chilenos, com

, também, que vário ,lop dures brasileiros,
mineiros cm maioria (Ismael, Mão de Oncn. Zèzlnlio, os
irmãos Fantonl, etc. e o veterano botafoguonsc Rublnho)
estão jogando em Caracas, no quadro da "Universidade
Católica".

O campeonato da Venezuela será portanto um pequeno"sul-americano", com ligeira tinta européia.
Outro detalhe interessante: os dois últimos clubes ci-

lados, o Loyola c o Vasco se disputam o direito exclusivo á
proteção do mesmo Santo. Ignácio de Loyola, fundador da
Ordem dos Jesuítas: "E' normal que éle nos favorece com
sua graça, diz um, pois escolhemos seu nome mesmo",

Mas o Vasco retruca: "Ignácio de Loyola nasceu na
Guipuzcoii e continua sendo o patrono do pais basco. Era
basco, (ou vascol antes ds ser jesuíta e será nosso clube
que Êle protegerá",

NA INGLATERRA,
É ASSIM MESMO...
Os três faxineiros que ve-

mus aqui são três grandes
jogadores da futebol que os
brasileiros puacrttt» apreciar
durante ci primeira "tournde"
do Arsenal nesta terra em
1049. Do esquerda parti h di-
rcila, o ponteiro nmbíilc.rtro
fíoper, o médio de dl» "cabeia
de f.ir/o" cscossès Ah-x Parbes
e meio "poilta tio iaitCtl" Wsll-
mnn, o campo tio cstiuliit do
Arsenal em Higiiburjf (Xoii-
rircsl esíaua coberto de ucwc
em (Ktrlc pelada i foi neces-

Kíirio aufden temeu le trtiballtttr
muito para apresentá-lo em
estado regulaiiiciitnr parti o
:iór/o do sábado seguinte. E
foram os profissionais riu clu-
he (|itc aproveitaram o oca-
,Níí7o pr/ra ii/ni SQSsào súp/e-
mentor de cultura física, com
pãs, enxadas, tinssottras, etc..
/lqai, certos "donos da t"isí-
cão" potlerflo estranhar, mas
na Inglaterra, é assim
mesmo... ,

A Câmara Dos Deputados Italiana
de Folga Por Causa do Futebol
História de Uma Interrupção de Sessão
rio Parlamento chi "Cidade Eterna" Tal-
vez Provocada Por um Jogo de "Cálcio"

Aconteceu no domingo dia 1 tlc janeiro cm Roma. A
Câmara tios Deputados italiana prosseguia numa Intcrmi-
návfl discussão cm torno da nova lei eleitoral. Passou o
meio dia i-ein que se interrompessem os debutes. Então o
próprio presidente da Câmara propôs uma interrupção das
II até as 17 horas c meia.

A maioria parecia concordar com a proposta quando co-
nieeou n circular nas bancadas o boato que o presidente
tinha sitio influenciado na sua proposta por um cnipn tlc
deputados que fazia questão tle dispor de umas horas para
Ir presenciar o grande jóro tio campeonato profissional de
futebol entre o "Itoina e o "Nápoles", pois não faltam os
torcedores ("tiiosi" dizem os italianos) tios dois clubes na
Assembléia nacional.

Os "anticsporllvos" da Câmara desencadearam entao
um contra-ataque contra o que cbamaram tlc falta tle espi-
rito cívico. .. Ir assistir a um jôro tle "cálcio" quando se tlc-
batia o futuro da Pátria!. . Inconsclênolal,..

Alas outros interpeladores disseram que era melhor, se
houvesse suspensão, só voltar á discussão uo dia sejrulntc.
E foi éste ponto tlc vista que triunfou. Os tlepulados-tor-
cedores não tiveram então a força tle esconder sua stlisía-
cão e se precipitaram para seus carros para chegar ao cs-
índio antes tio "Uick off", afirmando que o espetáculo era
ainda mais divertido no campo tlc jôfio do que nas tribunas
da Câmara,

Vemos portanto mie não é apenas no Brasil que o fti-
tebol é popular em todas as classes do país. E que chega ale
a influenciar n mrrcha da vida pulitica da nação...
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Atleta em todos os

esportes, uma vez até

substituiu Belfort Duarte

Zmo f loiiono /ei o campei© tf©* eampfnc*. Praticou ioüoj
ifis<!t!dví*, pwvoeou uma "hla&m"' de /ts*sr fíarhma * um

in/lama«do-fe com rm vitorma no

oi esporm, Inelttólre o futebol, Vida rocambeicica, errc«flu
Iwnúvkim fcmom, Antônio Siirlno. "jorrie" por èle da prkto.
Luto Romana, Luta Ltrre e Luta de Qox

THT T M l3n,° ou 1U9nÍ0 rocamljolesca. mas inteira-
BR / mente verdadeira, •« história ile José Florlano
ejt I Peixoto Filho irujo pai fnl o marechal Fioriano
sB^s i>ixato) muitas veies deturparia, inclusive sem

mas intenções, dispensa enxertos de aventuras.
!'••:<(ii • com qualquer acréscimo, parecerá in-

crivei' inverosimil. O relato que se segue, está todo
documentai!» e devidamente catalogado por José Floria-
uo !•¦..• Filho, uma lisura legendária na sua época.

O PICADEIRO COMO PALÁCIO
No circo, com acrobaclas. com fabulosas demonstra-

ções de forca, Zcca Fioriano náo queria mais nada da
vida. Porque náo cogitou de uma cadeira no catete.

A resposta simples c dada indiretamente:
Porque o picadeiro foi o meu palácio. Lá fui rei. lá

tive milhões de súditos, percebia a aprovação cm todos
os olhos para todos os meus atos. Era feliz, era imensa-
mente feliz.

A CHAVE DO DESTINO
I in.. simples chave selou u destino do filho do ma-

reehal Florlano Peixoto. A chave que èle guardava nu
bolso e que abria, para èle, o ginásio de ginástica do Co-
légio Militar. Ali empregava >> máximo de suas energias,
nli dava evasão a sua vitalidade, ali, inconscientemente,
preparava-se para ganhar, com espantosa facilidade, as
mais diversas provas de esporte. Por causa dessa cha-
vc, do apego que tinha a essa chave, não seguiu a car-
rcira militar.

CARNAVAL ATLETiCO
Florlano Peixoto Filho brincava no carnaval. Mas

não era sambando ou cantando. Preferia dar trabalho
ao corpo de uma maneira diferente. Saia num grupo de
cinco c. sem aviso prévio, diante da multidão, formava
uma pirâmide humana. Repetia o número uma centena
de vezes, visto que. para o grupo, o carnaval começava
às cinco horas da tarde c só terminava a meia noite.
Antes da meia-noite, não tocavam num copo rie cerveja.
Perfeitamente explicável: a pirâmide humana náo podia
correr o risco de desmoronar.

O LEÃO E O MEDO
Hoje, Fioriano Peixoto Filho relembra a história do

leão:
Foi assim: num circo, me convidaram a entrar na

jaula do leão. Para estimular, a promessa de um pre-
mio: 10 contos de réis. No primeiro instante, hesitei.
Fui para casa sem tomar uma decisão. Não consegui
dormir direito. De manhã cedo voltei ao circo. Aceitava
a proposta. Isto é, entraria na jaula do leão. mas náo
queria diniiciro. Anunciaram com ^scarcéu este número.
O leão não me deu um arranhão sequer, Explico: o ani-
mal nada me fez porque sentiu que eu não tinha medo.

SUBSTITUTO, UMA VEZ, DE BELFORD DUARTE
No livro de suas memórias, Fioriano Peixoto Filho

tem esta para contar:
Substitui uma vez Belfort Duarte. E até que me

tai bem. Não perdemos o Jogo e joguei dentro do estilo
da época: aquelas rebatidas para cima, que davam a im-
pressão da gente estar fazendo cumprimentos para o

W'> ¦-¦- . • .'

ceu. Depois do América, fui
para o Fluminense «iança-
incuta de pr,-u» e estive no
Botafogo tremo).

Conserva ainda, o gran-
de campeão, as propostas
com a assinatura dos res-
pectlvos proponentes nos
várias clubes que defendeu.

O "SOCO BOMBA"
Fêx Florlano P. Filho,

durante muitos anos. uma
infinidade de lutas. Hoina-
na, livre e de bov. Afastou-
se invencível. Técnica, for-
ça e coragem sobravam a

m

número da garrafa. A bala
passava pelo gargalo estou-
rando o fundo da garrafa.
Repeiin o número, quando
achavam que tinha sido
sorte,
BENGALAS DE "MORTE"

Não era e não é. Fioriano
Peixoto Filho, um homem
explosivo. Pronto a chegar
as vias do fato por dá cá
aquela palha. Felizmente,
para os homens que cru/a-
rara o seu caminho por és-
tes anos afora. Porque,
quando a passeio, todo ai-

ASSOMBROSO NO TIRO: APAGAVA CIGARRO E
METIA BALAS PELO GARGALO DE GARRAFA —
PiRAMlDE HUMANA, O SEU CARNAVAL — O"SOCO BOMBA" MANDOU UM PARA O HOSPÍCIO
— HERÓI EM TERRA, HEROl NO MAR — A CARTA
DO BANDOLEIRO ANTÔNIO SILVINO E A RESPOS-
TA A "BLAGUE" DE RUY BARBOSA - 

gjyjggg

livre e etc, Tinha uma seção para senhoras. As senhoras
que chegavam lá estremecendo de banhas e que saiam,
após uma temporada, mais ou menos esbeltas. De vez
em quando, um ilustre desconhecido parava Fioriano na
rua. E, cheio de gratidão, avivava a memória do cam-
peão:— i- »mbra-se de fulana? Pois ela é minha mulher!
Está outra... Mais fina, mais bem disposta e até deixou
de roncar a noite...
À "BLAGUE" DE RUY BARBOSA, À "BLAGUE"

DE FLORIANO

* t mi

Foi, Fioriano, um idolo do
público, IJucm tinha invc-

•; «- /&*$£ * WSku. • ¦*&q^y&BB&8SfâÊm ' *r--

Jornais usou o nome do pol, o "Marechal ele Ferro", para interesses pessoais. Nem
precisara, éle. cujo nome o Brasil inteiro repelin como de uma uma figura Icoendriria,
No clichê, vemos Zcca Fioriano entre Jorge e Henrique Dodsworthe Pereira Lira, por

ocasião de uma das muitas homenagens que recebeu

ele. que linha um "soco- Í^-^M^ y^-^v^rifi
bomba". Foi assim que. sem %h ?V^V^V- -' , r^M
a menor intenção, cortou a «\;i^:::jií : <?VHp.»*?'

&'***&* Mi*.

carreira de um boxeur. Em.
meio da luta, acertou um
direto em cheio. O adver-
sário foi "K.O". Quando re-
cuperou os sentidos, ficou
constatado que tinha per-
elido a razão. Foi do "ring"
para o hospício. Entrelan-
to, Fioriano Peixoto Filho
não tirava partido desse"sôco-bomba" para brigar
na rua.

CIGARRO QUE SE
APAGA

Foi um campeão de tiro
originalíssimo. Porque não
se restringia ao "tiro ao ai-
vo". Apresentava números
que. arrancavam aplausos
tia multidão. A bala era de
verdade c havia sempre um
corajoso que se prestava a
.servir de "cobaia" a ponta-
ria Infalível de Florlano.
Com um cigarro espetado
na boca, esperava que Fio-
rlano fizesse a mira. Não
esperava muito, de repente
o cigarro se apagava com o
tiro certeiro. Por estas e
outras exageravam as
proezas de Fioriano, diziam
que atirava sem errar até
de olhos fechados. Isso,
não. Mas era inimitável no

', •';,.'•'<-\JÍ'/'*:.-'/>** . ''i:v;if:-5'jiv' ;;-^>:¦?¦ ¦¦¦ ¦ '„• •¦ • •'¦ ..: ¦ .í--.."& ' .í.<At>*»

A Aqui Fioriano Pci.ioío Filho recebe a medalha da As- A
socíação Protetora rios Homens do Mar, por salvar 75
pessoas que corriam risco de vida no nario "Amazon",

da Mala Real Inglesa

Foi na sua época, o homem
Tirais forte do Brasil. Ei-
lo, !ei'a»(aiirfo Uítl hallcr
rfe 100 quilos, numa de-
monstração para seus alu-
nos. Rasgar baralhos, ar-
roncar chapinhas da. gar-
rafa de cerveja com a
mão, era "pinto" para

Zeca Fioriano

mofadinha, Fioriano Peixoto não dispensava a bengala.
Não era, porém, unia bengala comum, antes uma bciipa-
Ia "de morte", pois pesava onze quilos. Entretanto, nin-
«liem diria. Tal a facilidade com que èle virava c revi-
rava entre os dedos a bengala. Fioriano conserva, ainda,
uma coleção dessas bengalas, Nos bares, dispensava os
serviços dos "garçons" para abrir as garrafas de cerveja.
Usava apenas os dedos para arrancar a chapinha...

A GRATIDÃO DOS APAIXONADOS

Na sua Academia de Cultura Física, Fioriano não
atendia apenas homens, não ensinava apenas box, luta

ja, exagerava suas faça-
nhas. na tentativa Inútil de
ridicularizar. As anedotas
que espalhavam... Como
aquela em que diziam que
Kuy Barbosa tinha manda-
do perguntar porque Fio-
rlano não discursava sem-
pre que terminavam as
suas lutas. Fioriano, uo
m e s ni o tom, respondeu:
Digam ao Kuy que se cie
levantar um halter de 140
quilos ou lutar cômico, eu
discursarei tal como éle de-
seja.

Existem ainda uns ver-
sos sobre as glórias do
grande campeão: "Na forca
era Sans.ui. no mar c o pi-
luto. no esporte «• o cam-
peão, José Fioriano Pcixo-
to, luta cm todo o Brasil,
maneja bem o fuzil".

RECORDE DE
SALVAMENTO

A medalha que Fioriano
Peixoto Filho mais preza
tem a seguinte inscrição:"contra a porfia das ondas,
a intrepidez do herói". Foi,
com efeito, a maior proeza
de Florlano, salvando a vi-
da de setenta e cinco pas-
sageiros do navio "Ama-
zon", da Mala Real Inglè-
sa. Ocorreu nesta ocasião,
um fato interessante:
quando, enfim, um bra-
ço escorrendo sangue,
foi para bordo do navio,
louco para mudar de rou-
pa (modelo inglês) foi Im-
pedido em meio do caml-
nho. Queriam seu autógra-
fo. Pela primeira vez na
vida Fioriano Peixoto íol
malcriado. Não era hora de
dar autógrafo, pro inferno
com autógrafos. Mas não
escapou da solenidade da
entrega de uma medalha
pelo Presidente Marechal
Hermes.

"TORCIDA" DE UM
BANDOLEIRO

Não apenas nas cidades
o nome de Fioriano Peixo-
to era cantado em prosa e
versos. Suas vitórias eram
discutidas cm toda parte.
Inclusive, uma vez, em São
João Del Kci, Fioriano re-
cehcu uma estrondosa
aclamação dos presidiários,"fans" incondicionais de
sua classe, para derrubar os
campeões estrangeiros. E
bem a propósito, um ban-
doleiro famoso, Antônio
Silvino, dirigiu a Fioriano
Peixoto a carta que se se-
gue:

limo. Sr. José Fioriano.
Saudações. Amigo c Sr.

E' com grande entusias-
mo que venho apresentar-
vos os meus sinceros para-
bens pela vitória que nca-
bais de alcançar. Não foi
surpresa para mim nem
tão pouco para todos os
que têm o prazer de conhe-
cer-vos, ao receber a grata
noticia de que fostes o ven-
cedor da "Luta Romana",
empreendida ontem com o
"Leão Russo".

Do amigo e criado, Antô-
nio Silvino.
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A Acrobaelas «Jo Pleadelr»» — Tai.T acrobacias Zeca Fio- jjj
riano apresentava ao distinto jníbüco no picadeiro (o r
seu palácio) e apresentava em dias de carnaval, uma
maneira prática de conservar a forma. Sua. força desco-
muita!, sua simpatia, suas aventuras e.rplicam que éle

tenha siâo um ídolo do público
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nâo Wariiar <*ft**»f f jai»
#^v# usa fiüisit iá*W a
aiofliWa, tf #W a «ram/i
.,„::«,«.. ./a ler/e. 0 r»*r*
Materno riir/e. #1 «we /ai
•fa i«ijir« « mai» rnio* i»i««»a'
i> »/«* rt|»«i/e», íJ rar/t era
/m/o « *rs f./i/Vadflf.'

.loroit-liuni/o a Irais,
/7. | V «fimenln /i«/e "0

/*iiir«» «7a l/i'«A«l CíaV*.

/l. »/«.'«• i/a* Htniitie* em»
iriSW r/o* "/o»m4«»** »/« r.... e«r,

•/ot «ia/ore* futitim em efí-
i..í.»./r no /irtti/o miíii»«.
fí* /eifore» iriiín i/«f, ta»
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r?raarf> /'icniía. J* rr-ww,

ama |»roi*i scra t«í|»«trí«t»-
ria, ma* ««/« «"rtearofo»
/ae #»»»»iii áeai /aoi/u e a/**
«r»/V o /«í ie**»itfoi. wmu
te iitte o "lilm*" /'alio/**
i/a ttllirha. Aetla j-i.«ihi
tfliulpimm u imltitin do*
"«íc*4' »/«? ír»/e»lt, /a/ao.
i/a «V »««* caiaçrlri r«i car.
ru/a.
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Homem do Píofíiio"*, Co-lil/», o piMio do ar
dc ««./o. /: lii.i.i n«/io hw. cihoiicío (i»u*o«
Piiice »eíinitíot que deixaram o poMico

fcmate no -l/n-.» nm 4
fOU seu piiomio em I
i em *ii«iii'ii><i*

I.

¦AQVU.r. -.if4TU,vt;n-
.UC EMPURROU!" • Cn-
mr»a dc malandro, lioné
qjiudrículado. Cândido Mo-
reno assistia a um "apron-
to" ao lado do Deputado
Euratda Lodi. titular de
uma das prandrs eoudeia-
rias do turfe carioca, la-
terpelado pela reportagem
de FLAN, assim se expres-
sou; "0 porco d» minha
ne/u, foi cjc/inVe t/iie mor-
cou a minha primeira vila-
ria, como aprendiz. Aque-
te "matititao" — o Jaaua-
rúo Chko — me empar-
mu". Deu uma poute de
mais de. iiuutioccnta* cru-
zeiros e. ganhou "dispara-
do" na grama. Tive unò-
nia Ires noites, pensando
nele, pensando nu minha

primeira vitoria

"HELIACO — O PAKK0 F. O
CAVALO DA MINHA
VIDA!" — O lurtisla ia se
acostumou á "tocada" de 0«-
iciWü Ullou, que constitui um
"í/lOUi" «o.v reii/iteiiM c/o Oei-
rrci. Conhecido como "init-
nlieea elétrica", o chileno ra-
dicado ha muito ,00 tur)e
brasileiro pós n «ifio 110 QUfll*
.in e sorri», guandu talou do
"seu páreo": — Foi o prima-
rn Grande Prêmio Brasil, com
o grande HcHaco. F.sse ca-
valo foi o páreo e 0 cavalo

da minha vida
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CHOREI COMO UMA CRIANÇA 1
QVAHDO T1R0LESA ]
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Uma Vitória Com
Sabor de Revanche

Na veril.i
muito mais ntliii-nci.i n.i víloria
ili. une ,i •iiiiitiln-ia'' lio joi|iiei
1'ar.i o raval» tiorlanln, antes «ti
lal.ir ctoti Inniiei-, tiremos ¦> cita-
|iéu! Sem o cavalo, o Iciniici de.
snpareço —. porque » lôimei nSc

ilá pornn a i.ivaln!

¦In rum
eu!

nm quilômetro,
/¦ ai ii páreo r/o nniiiiii i mo

sr visse uma pequena bonita: 'Chorei

wtulo, naquelas circunstancias,,.,

P.str que (tpure.ee na

joio piscando é Doiitin-
uns Ferreira, o "Min-

guinho", o jóquei 
"mais

querido du Gáveu ,
atualmente contratado

pelo 
"StlItV Sralna.

Todos se recordam da 1
vitória que conquistou s
riii G r a n d r Prêmio =
"Urasil" com Tiroicsit. !
1/rr.s não foi nesse dia \
que o "Queixada" se 1

mais, I in %
ipós lllido- g

.mi Gniude Prêmio "lha- 
§

sr'/", rm que a campeã §
argentina perdeu poro ==
1'iinlcl Cnitct, pilotada 

'§

pelo Irigoyen, houve %
limo rnrtuilio do cavalo
r da "êmitl-èovolò ', -1
/ir» Grande Prêmio Dr, j
1'rontin, Ihiininiíos Per- |
reira vthlu no dòrso de. M
para não perinilii qn<

ilha i itlii ¦ - ilisse-tips g
uni n s

.'¦'. 
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emocionou
ano depois

Tiroh'M'1. .'I égua correu apanhando
1'niiiri Cniiel tomasse, a ponta. /•' ve.in
o "'Miniíiiiiilin". I: piscando, como
unia criança, Qualquer um teriu clv

tf 0 publico exigiu a viiiguii<;a '.
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"Toda narro mie (milho é o Pároo e/rr H/iw/in f/rftf..." -- Emyydiò Custillü iicou ua duvida,
i,, ,-/ , ¦„! L ir um ravalo aue ia trabalhar e. uciioou. concluindo: - "7'Ocfo porco(.oisriloi o iniaao ae um laiuio i/ni ai i.ni in,..., ,„,,,,;,. 'rv,../,i //,- .,.,.
o'ue offH/to. r o páreo e/c min/w eido". Para miw, Iodos as vitorias sao nua
nhar por vinte corpos, como deixar o adversário a Inro rir. fociniio

confesso, c a mesma. E quando o prêmio é grande,

i» purri responder:"Selo Paulo", foi o
'pretas", 'meu amido.

Urhuroririrlideiirio o bastão rir imitia, jà IlIlVill, aiih

Rigam atuai <t o praaa e iiuu ui'K»
Qarbosa Hriüeur, no Otande Prêmio
páreo í/ií minha vida. VI as co,

a vitoria
A emocao ato

ia; um In'»' ¦
sinto,

latiu
c

quebrado a invencibilidade du minha querida "lounnha
Mus Gurbasa. em iusr melhor, -engrenou" a alropelad
c loi derrotar o alazão em rima do laço! A vitoria ter
o sabor cie uma revanche! Foi o meu grande momento

s. como ¦jóquei!"

iiiiiiiiiiii^ lilllli
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I:., .-..-... Corrêa Mayer comi-
'•¦'¦» t-r. :i..>¦>..i-i .|....l.j.-. i ->.r:.-^!...-

relativa j Cuim .:.- Mundo; "Acaba*
ii-i de |t..fiii .ii-.s ile um campeo-

nulo t so agor» estiimo* tomando
mtiheeimenln das relatório» dos di»
<!„• itt<"> e lecnicoi que acompaniw-
rwn a delegação. Para 1034 temot
muito ti mu " para •'•>• > eom quem
vamos r. i:i.i! e que medidos serão
t:«.-.- - -_»»*.»- para assegurar uma
1--.H.. •!'",-.•<• a aluíra do renome do
c-porle brasileiro. Pessoalmente
sou de opinião que se deva esperar
»» resultados do campeonato de
1034 9 do brasileiro de 1094 para a•¦ ulha do leculco. Quanto a cltelia
da delegação, confesso que teria de-
sr."- de assumir esse encargo. Ano»
nas uma vez estive í» testa dc uma
embaixada esportiva brasileira Isso
ocorreu em 1043 cm Montevidéu c
conquistamos o titulo.

CASTELXO BRANCO; mBmU. man-
darmos a Siiiv* p.»i •» cada ponto•iltc riifC.i man". Pelo* relatório*
apresentado* |x*|n chefe de noas*
embaixada cm Lima e pelo técnico
verificaremos quais ¦>* elementos
indisciplinados que deverão ser
afastados das futuras delegações.
Qnatilo aos problemas ib* i< "qu •
váo de Jogadores *• escolha do tec*
nteo ii.»» deve haver afobação, i •
mos o . ..ui;....!...'... brasileiro cm fc»
verviro c só então dever* ser de-
signiido o técnico e fclia a seleção
de )..,;...i..i.¦• t. possível que até
Ia surjam revelações e seria pre»
mnliint cuidarmos ji. desse detalhe.
». minha intenção proceder a con-

. i-iiir..i.-.iii do "scratch durante três
meses (abril, maio e iunhoJ antes
do "scratch" seguir para a Suiça.

* 
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VARGAS NhTO' -B' indispensável ar-
gannar e botar pente capai na dele-
gacão que for à Suiça. A CJB.D. deve
fazer uma equipe de gente capa:, coou
um com sua funçáo bem definida; o
iclv.mi cuidando de técnica, o medico
so da parte medica, o massagista de
massagem, o roítunefro da comida,
etc. Quando ett era presidente da Fe-
iteração Metropolitana de Futelml as
im ws ,;.-'.-i,i-... «do apresentavam
tis problemas que surgiram em Uma.
As i.?. ...¦. dc rodo ii mi crtiMi be«i
<!'¦/!mi..-. «' jamais se verificavam m-
tromlssôc* indébitas nem exorbitância
de luncôes. O administrador c o dtsci-
plinador nada tmitum a ver com os
problemas de teentea oú dc medicina
esportiva e ommi jhw diante. Com um
trabalho a&sim não poderá haver

novo fracasso.
j<_

maÊÊÊÈÈÈÈÊÈÈÊÈÊÈÊBÊ _*
CASTILHO: Acredito que para a "Copa do .Mundo" entre
as medida» .\ai.» Importante*, uma deve ser rleorosamcii-
te obedecida: o cancelamento de excursões n«» |»crimb«
idois meses, pelo menoM cm que o "scratch" for prepa-
rado. Acbo ainda que meu técnico, "seu" Zeie Moreira.
rvta com Ioda ratio ouandn fala em Joeadores vnlunta-
rios para a "Copa do Mundo". Porque, muitas veies, por
se tratar de uma obrigação, o jogador segue sem estar
realmente preparado para defender eficientemente o i_

• »»hol brasileiro.
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ZEZÊ MOKE1RA acha quo
o e8plfHo patriótico dos jo-
gadorõs, sem que lhes ofe-
reçn umas tantas "nino""»,
será perturbado c acaba.*...
ÉBtalnir"*'***» l,or comprqnte-
ter a produção rio "scra-
tcii": "Como medida preli-
minar, deviam estabelecer
um seguro para os craques.
Feito isso. se terá dado um
grande passo para garan-
lir um bom rendimento do
time brasileiro. Mas não é
só. Por múltiplas razoes,
ns vozes um jogador nao
sente vontade dc dcíen-
der o "scratch". Pode acci-
tar, porem por medo de
cair na língua do povo o no
index dos dirigentes. Vai,
mas, porque no inlimo
preferia ficar, não se inte-
«rara no '•scratch'', será
uma "peça" solta na "ma-
iiuina" que deve ser o ti-
me.

MKDICO BRASILEIRO, dr. Paes Barreto foi entrevistado por nós. Que-
riamos saber quais as providencias a serem tomadas para o futuro, visando

ampla, completa c definitiva reabilitação do nosso futebol, a recuperação rlc
nosso prestigio, nos meios esportivos do mundo.

QUESTÃO DE ESTUDOS
O dr. Paes Barreto não respondeu de pronto. Achou o caso muito interes-

santo c muito mais importante do que imuginnr. Tanto assim que, analisan-
do o valor de nossa "enquêtc", disse:

pondeiri
Diligentes
Técnicos
Jogadores

Um Jomalist
e Um Medico

\
\

\

VARUTO ROCHA não encontra rn-
iòes jKire pcssiuit-ino:

"Con/munoios a jogar o melhor fu-
lebol. O fato de lermos perdido para o
Paraguai o Sul-Americano de Uma nao
prova nada. Quer dizer, não significa
que regrediam*, fuiclmltsliiameiile la-
latido. Nem quer dizer que temos /oo«-
dores desfilaadus. De Norte a Sul.o bra-
sllelro i. por natureza, um homem ae
tempera. Apenas o time nào eslava,
digamos assim, fislca e tecnicamente
preparado. Mas dem uitia dircçãacapaz.

e um preparo adequado quê o nosso
futebol ha dc se impor a qualquer um.
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GENTIL CARDOSO: "O
erro vem de longe. Há mut-
to o que se fazer, muite»
que se trabalhar. Possui*
mos um futebol improvisa»
rio, c. carece dc melhor or>
ganlzaçao. Creio que na
Copa do Mundo acontece-
rã tudo que se verificou :io
Sul-Amcricano de Lima.
Dc nada adiantarão as
emendas, enquanto n i o
houver as reformas que s«
fazem necessárias no oro-
íissionnlismo. Não consti-
luiu surpresa, nem consti-
tuirá lambem, se voltar n
suceder erros que hoje '.ei-
dos revelam, embora ou
não tenha conhecimento
oficial. Apenas acho que
nosso futebol vive de im-
provisação. c, enquanto
não houver organização
perfeita, estamos sujeitos
a tudo'*.
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"O Brasil, na sua
parte esportiva, girando
em torno do futebol, lie-
ccsslta de grande reforma.
Todavia, não é um caso
pura se analisar e apreciar
tão simplesmente Precisa
ser estudado, muito estu-
dado mesmo pára que
possamos cobrir os erros
e .acabar com as lallns
que ainda imperam cm
nosso profissionalismo".
MUDAR TOTALMENTE

A ORIENTAÇÃO
O medico das delega-

i.õns brasileiras, ainda
muito objetivo em seu
ponto de vista, acresceu.
toa:

"Considero dc extre-
ma necessidade uma mu-
dança radical no ritmo de
vida do nosso profissíona-
lismo. Os dirigentes prí-
cisarão modificar inteira-
mente o método dc orien-
tacão, em todos ns senti-
dos. O regime deve ser ou-
tro, abrangendo parte me-
dica, técnica, social, moral,
psicológica c civica. Tc-
mos que caminhar pura
este lado firme c seguro
dc uma educação esporti-
va cem por cento perfeita.

Por fim, disse o dr.
Paes Barreto:

"Na Copa do Mundo
não se repetirãu os acon-
tecimentos de Lima. Não
haverá mais o que houve.
Todavia, c necessária uma
reação imediata".
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MAIIIO 
Filho nio adniilr a possibilidade- dc novo lr.ir.isso tm 54:

"Estou tranqüilo rom rr»|irilo a Copa ^o Miimlo. Tenho a rnnvIcrSn dr que nada do qur
aconteceu em t.lma se reproduzirá na Suíça cm t!>54. NS» haver, excessos, os acontecimentos
nâo »erá» superiores ao técnico que lor escolhido, como sucedeu com Aimoré. O que houve em
Lima rui uma «uhcstimacao lutai do Sul-Amcricano. sunestlmacío que leve origem anui nn
Mio e foi .1 base de tudo de mal que ocorreu, f.stá provado que o llrasil nSo resiste ao íavorl-
tlsmo. Tínhamos um planiel que se nâo era o melhor do Cais, pelo menos nSo estava longe d»
forca máxima. Kssa sensação de força deu nos a Impressão de que qualquer técnico que dirl-
risse o ••scratch", quaisquer que fossem os elemento» com que tivesse que aluar o "->-"•'•

este sairia vitorioso. V. fato curió-
"scratch'

#
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1.° — E' indispensável que existam dois quadros: o
reserva c ó titular. O jogador precisa lutar para fazer jus
ao quadro efetivo; 2.° — Não é aconselhável que o sele-
cionado fique mais de cinco dias sem jogar sem um trei-
namento de conjunto com características dc uma partida;
3." — Nunca houve uma concentração tão rigorosa. Dois
dias de licença, quando se passa tanto tempo fora dc
casa, nào bastam. Para evitar excesso é necessário que o
jogador sinta-se mais à vontade; 4.° — Chegar ao local do
torneio apenas com o tempo suficiente para aclimatação,
E' preciso não esquecer que já ficamos concentrados no
Rio, antes da partida da delegação; 5." — Evitar, ao mu-
ximo, "ondas" de qualquer espécie.~" 'mmmWmWÊÊmWm^m^ÊWmm^mWmWÊÊÊÊm^mUm^Êm^mmWm^^^^

so: se ganhássemos o Sul-Ame-
ricano ninciiem emprestaria me.
rito ao feito, tão arraigada esta.
»a a convicção dc que este Sul-
Americano era ''inaciico no hor-
nai". A vitoria esmagadora con-
tra a llolivin parcela confirmar
as previsões otimislas e Já não
se admitia triunfo sem goleada.
No Uruguai teríamos que dar. no
mínimo. de cinco. Contra o
Equador era esnerado um "pia-
card" nunca inferior a uma riu-
zia de cols, Hasta dizer que che-
gou a circular uma versão rie que
o Kquador desistiria dos punlos,
preferindo o "forfait" a uma
surra de bola. K no entanto foi
um "placarei" modesto o que
traduziu o nosso triunfo. Torna-
se evidente que o Sul-Amcricano
não resiste a uma analise su-
perficl.il e está provado que ruis
arriscaríamos a novo fracasso
se repetíssemos os mesmos cr-
ros cm 54. Mas esse perigo não
existe porque haverá uma mo-
nliização nacional . dc todos os
recursos que nos possam levar *
vitoria. Km questão de rilscipli-
nn, por exemplo: é preciso que
haja da parle dos jogadores uma
absoluta consciência cívica sobre
a Importância da missão que
Irão cumprir. Não gosto dc mis-
turar bandeira do Pais eiom fu-
lebol, mas o povo não faz a dis-
tlnção e essa circunstancia cria
para o jogador uma responsai)!-
lidaric malqr. E* preciso que cada
um se compenetre perfeltamen-
te dc que está representando h
esporte e a cultura esporliva d*
seu Pais. Não se arimite. por-
tanto, que se perca uni jogo por
falia dc espirito de luta. que i>
adversário, tecnicamente ou não
inferior, venceu porque revelou
maior comliatividarie. atuou com
mais alma. futebol só não che-
ga Seremos Invensivcis se aliar-
mus a técnica o mesmo "peito"
com que os uruguaios iions-
tvuiram a sua gloria c. com n
mesmo coração com que os pa-
ragiialos venceram em l.lma
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'Ferrotho Paraguaio*9 o #f«>rof d» Suí^Atneruswm. Nem marcação i>or zona nem
diagonal o sistema vitorioso

y,a ¦' "-¦»; .1,.1,''1fl

..¦,/¦•

l»ff•»«•;

%

M

i


