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Servidores do Estado,
amparae vossas familias!
No MONTEPIO OBRAI. DB ECONOMIA DOS ÍBRVIDORESJlO ESTACO, que completou 1*0 usu de r_l.trn.la a 10Sa Janrlro Se 1»_0, podei* instituir uma pensão vitalícia

para vossa esposa, ÍUhos ou entes qua voa sao caros, pro-lonsando, *pós vossa morta, a probeccAo que lhe deveis.As tahellaa do MONTKFIO sio medloaa e actuar|alraente cal-culada*.
O seu actlvo social 4 de 11.111:617*000.
As suas reservas tecbnteaa a*o de (.071:711)000.
Nos 100 annos J& decorridos eoceorreu a viuvas • orphtos de

seus ex-associados oom a Importância de 60.061:11.61000,
além de 481:514}700 em bonificações Sa pequenas pen-e.es. Para oommemorar o seu I* centenário concedeu umadádiva no valor g;o_U d« 100:000)000, Ss suas penslonls-tas. Actualmente as pensfles annuaes attlnK.rn a 70S.48J.00 distribuídas por I.7J» pensionistas.MONTEPIO esti em dia com todoe os seus compromissos.
Pateta ser associados do MONTEPIO:

i — Os funecionarios publiooa federaes, civis • militares. •bem axslm os funecionarios estaduaes e munlclpues.í —Os membros dos Poderei Executivo e Legislativo duranteo praxo dos seus mandatos, quer federaes, estaduaes eu
i.iuiin l;>ai_.

— Os administradoras e empregados de empresas ou bancosSuhvenoionados ou administrados pelo Governo da UniSo.4 —Oa membros de aasoctaçAes sclentlftoas que recebam au-xllio dlrecto ou Indlreoto do Governo Federal.
A pensio nSo pôde soffrer arresto nem penhore e e paga atéo ultimo dia de vida da pensionista."A PREVIDÊNCIA ADIADA E* MA18 CRIMINOSA QUE

A IMPRBVIDENCIA
A Secretaria do MONTEPIO (Travessa Bellas Artes. 15 — Juntoao Thesouro Nacional), vos prestar» todas aa Informa-

côes e vos remetterá proapeoto* e folhetos cora as pre-cisas lnsu-ucv.es (telephone l.-6_6?..
Nos Estados serei» Igualmente informados nas respectivasDELEGACIAS KISCABS.

PfNCCIONARIOS PÚBLICOS, INSCREVBI-VOg 8EM DEMORA
COMO SÓCIOS DO MONTEPIO GERAL DB ECONOMIA

DOS SERVJDORJ5* D/J BgTADO w

FSRPO.AÇO-MlTAlSFfRRACCHS
TIKTAS. V_ BNIUS aWlRlf ICANTIf
OtíOS^TUBOS. GAílTUf.CORREIAS
CABOS e MAÇAMCS ? ACJDOS PARA

MOUSTRIAS • ITC.

íTlaterJolpctm Estradas <k Ferro,
.fiemos c Conatrueç-SD NavoL

isc«ipioh.o i TiunoM - mot partículas t-ITSO
caixa *o ccaor* 4» * ene Tcuen -caiocrom*

ARMAUM I CSCRIPTORIO •

RUA PRIMEIRO DE MARÇO
Dtp.i RUA SANTO CHRISTO, M/36

¦ IO OS MNIIRO ¦Á
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Propriedade da S. A. O MALHO

Director: Antônio A. de Souza e Silva

f Annual 60$000
AsSÍ9nalUraS:l Semestral 30$000

Redacção e administração
Travessa do Ouvidor. 34

Toleph. 23-4422 CAIXA POSTAL 88O
22-80T3

RIO DE JANEIRO

O PRÓXIMO NUMERO D'0 MALHO
Entre outros assumptos da próxima

edição, destacamos:
MORENINHA CARIOCA

Poesia de Luis Peixoto — Mus-
tração de Paulo Amaral

O DIREITO AO NUDISMO
Chronica de Benjamim Costalat
—Illustração de Cortez

ROMARIA

A BANANA

DIVAGANDO

Conto de Januário Lura Pango
—Illustração de Paulo Amaral

Chronica de Atilio Milano —
Illustração de Thóo

Chronica de Iracema Guima-
rães Villela — Illustração de
Luiz Gonzaga

O M A L H C

INVEJA ? NÀO, REMORSO

Tambem eu já fui, assim, feliz, pensou a senhora que mentalmente recons-
titula o scenario da felicidade conjugai em que vivia uma de suas boas amigas, a
quem acabava de visitar. E ao seu pensamento, accresccntava ainda com amargura:
mas, a culpa foi toda minha, ou melhor» proveio da minha ignorância.

Assim sentenciava contra seus próprios actos, a senhora que teve a desdita,
de ver seu marido passar aos braços de outra. Victima de uma asthenia sexual, re-
nitente, moléstia de que, nem cila, nem o seu marido, jamais suspeitaram, recebia
«a caricias deste com tanta frieza que acabou por persuadil-o, de que elle não era
o dono do seu coração e que talvez, outro guardasse o amor que devia ser só seti 1
Esse quadro, é muito commum na sociedade, e infelizmente, com muita freqüência,
é confirmado nas clinicas médicas. São, porém, innumeras as observações de case.
dessa natureza, que têm sido resolvidos de um modo aatisfactorio pelas Perola>
Titus, c dos quaes existe á disposição dos interessados, fartas provas, no fifepar-
Lamento de Producto» Scientificos, • Av. Rio Branco, 173, _* andar, Rio de Ja-
neiro e i rua S. Bento, 49, 2" andar, em S. Paulo, onde pea»ô»~ especialind»»
prestam todos informes que forem solicitado*.

PÁMÁIR
annuncia

NOVOS HORÁRIOS ULTRA - RÁPIDOS
COM AS AERONAVES 1YP0

'BRAZILIAN CLIPPER"
Ai MAIORES E MAIS LUXUOSAS AERONAVES DO MUNDO

RIO RFcíp5 
AII!tS ' ÍN"" ° NASCl* ' O PO» DO SOL

^RIO PARA 5 DIAS RIO ¦ MANAOS 3 DIAS

RIO DE 1ANEIRO • ESTACOS UNIDOS 5 DIAS

Partido* do R'0 paro o No»t»-T«rca. • So-to»

paia o Sul-T«r(oi • Sabbadot

yaüut ao Ro do Nort«-S«gundoi • !•»
do S«l-S».--doi • Quinta*

NOVOS HORÁRIOS EM IODAS
AS AGENCIAS DA P A N A I R

^Wi '
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À Prisão
de ventre

eum
10(upplicii

w-*
-.«-'

%

m h . corrija o
.unecionamenb
: seus intestinos

^om o moderno 
'

.reparado opotherapico

_. Drageas Neunzehn
rsõà de acçdb suave, permanente

e nao habituam
Á venda nas Drodarias ePharmacias
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O coupon nume-
ro 24, que hoje pu-
blicamos, se refere á
bella reproducção do
quadro 

"Reflexos ,
do pintor Garcia
Bento, jóia primoro-
sa da arte pictorica
nacional.

Estamos, assim,
quasi no fim do nos-
so concurso, á beira
do momento emo-
cionante em que o
dedo da Sorte, essa
deusa caprichosa, in-
dicará os felizardos
aos quaes caberão os
magníficos prêmios
que instituimos pa-
ra o certamen.

Opportunamente,
será annunciada a
data da realização
do sorteio, sendo
que logo após a pu-
blicação, no proxi-
mo numero, do cou-
pon numero 25, que

CONCURSO ÁLBUM DE ARTE

'phTlípíT

será o ultimo, inicia-
remos o recebimen-
to de mappas, em
nossa redacção, —
Travessa do Ouvi-
dor, 34 — para tro-
car pelos cartões nu-
merados, a que te-
mos feito seguidas
referencias. Os con-
correntes do interior
devem providenciar
immediatamente so-
bre a remessa, por
via-postal, dos seus
MAPPAS (repeti-
mos que os álbuns
NAO DEVEM SER
REMETTIDOS,
pois são de proprie-
dade dos colleccio-
nadores; somente os
MAPPAS devem
vir) para que effe*
ctuemos em tempo
útil a sua troca pe-
los cartões.

''Álbum de arte"
dO MALHO
Carta Patente n/ 108

Coupon n.24*

UM NOVO CONCURSO!
No instante em que damos publicida-

de aos últimos coupons deste grande con-

curso, queremos dar aos nossos leitores

uma auspiciosa noticia: logo que esteja

terminado este certamen daremos inicio a

um outro mais ou menos no seu gênero, in-

titulado "CONCURSO DE ARTE E

LITERATURA", mediante o qual brin-

daremos os nossos leitores com um colos-

sal álbum illustradò a cores, apresentando

paginas de poesia e prosa dos melhores

poetas e escriptores nacionaes contempo-

raneos.

O "ÁLBUM DE ARTE E LITERA-

TURA" vae ser uma elegante anthologia

de bom gosto e os colleccionadores pelo

mesmo mechanismo do presente certamen,

concorrerão á posse de prêmios verdadei-

ramente maravilhosos. Opportunamente

daremos mais detalhes sobre o nosso con-

curso.

Se quizerdes comprar boa luz, e nâo
somente uma lâmpada qualquer, adquiri:

PHILIPS
Venceu pela confirmação publica
devido á qualidade e economia .
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Nem todos sabem que...
Após a partida, para Londres, do general hespanhol

Espartero, o que se deu em Cãdlz, aos 30 de Julho
tíe 1843, a suprema direcção dos negócios da Hespanha

passou ás mãos de três generaes: Nar-
vaez. Ocnzalez e Bravo. A trlarchla não
agradou á Musa Ibérica. O "D. Xiquote"
madrilenho (pena não lhe sabermos o
nome! i -lançou seu protesto atravez de
uma paraphrase á tão conhecida nisto-
ria dos mafagafcs. Leiam e decorom
Vale a pena.

A Espanha está nar vaezgcnzalesbra visada,
Quem a de.snarvaezgonzalesbravisará ?
Aquelle que a desnarvaezgcnzalesbravisará
Eom desnarvaezgonzalesbravisador será.

w
A Idéa, de viajar no espaço cm comipanhia de sua dul-

clnéa data de sacuios, já. Não ha razão para se fi-
car boquiaberto, portanto, quando surge, pelas columnas

dos periódicos, a noticia de que
Fulano e Sicrana, depois de ca-
s a d o s, fizeram uma excursão
aérea... Ao que consta, o pri-
meiro heróe do ar a viajar ao
lado de sua noiva foi um ofíl-

ciai da marinha ingleza, o cap. Harrls. O acontecimento
deu-se a 8 de Maio de 1824, num aerostato. que largou
de Weidburg. Mas elles não tiveram sorte. A' certa altu-
ra, o balão começou a descer precipitadamente. Para sal-
var a noiva, o aeronauta atirou-se no vácuo. Indo espha-
celar-se no solo. Diminuído o peso da aeronave, esti
cahlu com menos fragor, não prejudicando a passagel-
ra, que só desmaiou ao ver-se ante o cadáver do seu
piomettldo.

-:o:-

A propósito da "Semana das Asas"... A 18 de Setem-
bro, a França, onde Santos Dumont se encheu de

tantas glorias, commemorou o 150* anniversarío da mor-
te trágica dos aeronautas Pllátre de Ro-
zler e Romaln, as primeiras vlctimas da
navegação aérea.

As ceremonlas, que foram simples e
«randiosas, tiveram por scenario Boulo-
gne-sur-Mer. A dós um banquete, ofíere-
cldo pelo Comitê organisador, as autorida-
des dlriglram-se. em automóveis, para Wl-
mille. Nesta localidade, ergue-se o monu-
rnento que, em 1786, foi Inaugurado, por

Eubscrlpção publica. Falaram vários homens tllustres,
destacando-se <* oração do Coronel Cochet.

-:o:-

^fir^^-mm9^%T\

Pste anno, tão fértil em
Inaugurações de autotno-

trizes rapidíssimas, deixou,
graças a Deus. de trafegai
nas Unhas da Irlanda o fa-
moso "Blarney Express", que

inaugutara seus servlçcs em 1887.
Baptisaram-no com aquelle nome devido

á lentidão com que fazia o percurso entr<-
Cork e Blarney, isto é cobria os 19 kllometros
que lhe foram limitados: em 1 hora e 15 mi-
nutos!...

'The National" defendeu a indolência do"trem-tartaruga", 
provando que o "Blarney

Express" paravw <• todo instante, a pedido dos

Proteja a saúde de
seus filhinhos com

LEITE DE
MAGNESIA
DE PHILLIPS
o antiacido-laxante ideal

Não arrisque a saúde de seu» filhinhos usando
qualquer desses preparados sem base scienti-
fica tão numerosos agora. São ineficazes e ás
vezes até perigosos.
Sipa o conselho dos médicos. Elles recommen-
dam o Leite de Magnesia de Phillips como o
mais seguro, eíficaz e inoffensivo que existe
para os desarranjos digestivos das crianças, taes
como eólicas, indigestão, prisão de ventre, etc
Por isso, ao comprar Leite de Magnesia, exija
o legitimo, isto é, o que leva o nome Phillips.
Recuse energicamente os substitutos!

Iskp
flflflá . V * I ^^
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passageiros, e levava mesmo a sua gentileza a ponto de es-
peral-o* na t,are. quando estavam atrasados

Adeus CALLOSÍ
Nunca usei nada que acalme a
dôr e remova os callos tão
rapidamente como

"GETS-IT"

Melhor porque
i liquido

Amw .*•*¦

iA'CZ^i«SJM.*flflflflflBflfl1 sflflJ



O MALHO

DIREITOS DE AUTOR
•BJINGUEM mais do que nós, que redigimos estas li-
** nhas, tem propugnado, no Brasil, pelos direitos de-
vidos ao autor nacional.

Sempre fizemos o possível, quer pela imprensa, quer
pela acção pessoal, no sentido de lhe serem reconheci-
das as prerogativas que lhe não são recusadas em parte
alguma do mundo.

Fazemos referencia ao facto por estar o assumpto,
agora, focalizado de varias maneiras.

Primeiro, uma commissão de notáveis estrangeiros
visitou o paiz, colhendo material e provocando o compa-
recimento do Brasil a uma convenção internacional.

Depois, tivemos alguns jormaes noticiando que os
compositores populares ameaçam prohibir a execução
de suas peças, no próximo Carnaval, caso não sejam au-
gmentadas as contribuições das sociedades recreativas,
bailes públicos, cabarets, rádios, etc.

De outras vezes, temos visto todos os movimentos do
gênero fracassarem.

A classe dos que produzem é desunida, vaidosa, sem
força de vontade e difficil de organizar para uma inicia-
tiva que não vise lucros individuaes e immediatos.

Alguns nomes que apparecem á frente do movimen-
to actual merecem mesmo algumas reservas quanto á
sinceridade dos seus esforços.

E' possível, porém, que estejamos enganados, o que,
aliás, desejamos ardentemente.

Se assim fôr, resta-nos bater palmas a tudo que
fizeram, mesmo que não façam tudo bom e até mesmo
que façam tudo mão...

O. S.

RADIO CARICATURA POR JOCAL
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Carlos Galhardo, O "speaker" da professor Zé Ba-

cantor romântico "Radi° Tupy", Af- curou, o humoris-

de "Cortina de fonso Moreira ta da "Radio Phi-

Velludo". Penna. Ups".

— Muraro já regressou do Rio Grande. Lamartine Babo

também. Francisco Alves também. Mario Reis também. To-

dos vieram cheios de nota e carinho...

FUNDADA EM 1922

Rua da Constituição, 33-2.° - Rio
Remete-se folheto-liç&o por 2» em «elo»

a ^f^^r- I i:I J # yy*-***^ ( / ¦WYYl
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A "rainha" Da- raDIOLETES
111 a de Almeida
voltou a actuar na "Cruzeiro

do Sui", que é o seu thro-
no...

Os chronistas de radio an-

dam farejando escândalos

amorosos nos studios cario-

cas. Como se isso não hou-

vesse em toda parte...

Mastrangelo deixou a "Ipa-

nema" pela "Radio Jornal do
Brasil". Fomos os primeiros
a noticiar o seu aíastamen-

to da P. R. H.-8,
que desde o inicio

das suas transmissões já não
o prestigiava.

Olga Navarro, que fôrma,
no momento, com Olavo de
Barros, o único "team" accei-
tavel do nosso radio-theatro,
vae voltar ao palco, Inte-
grando a companhia que
inaxigurará o "Regina".

SABE BORDAR?
GOSTA DE BORDADOS?

Leia as condições do CON-
CURSO que ARTE DE BOR-
DAR está promovendo. Vin-
te contos em prêmios valio-
slsslmos!

A CHAVE QUE LHE ABRE 0

»1

^*Tf' 
'- :1

El» o receptor PHILIPS 335, "Multl-lnductance". o mal» alio

expoente da perleiçào radlo-technica. 5 faixa* de onda» de 13,5

a 2.000 metro*, controle automático de volume, »ynthonisaçào
visual, antenna Interna e outra* característica» exclusivas.

Também o modelo PHILIPS 531. de preço módico, oflerece

grande» vantagens sobre outros apparelho* de Igual preço.
É um "Multi-lnductance" com característica» unlca», como:
mostrador typo aeroplano. controle de volume automático,
tomada de alto falante «upplementar e pick-up e outra*

Importante» Innovaçfies.

Modelo 531: 13.S • 3B m» ; 35-95 m» ; 193 - 570 m».

PHILIPSyHuíü \7nductiute<_
s u p t a

335a & 531.
CONSTRUÍDOS pela maior industria de radio do mundo

f
I

DESFILE DE ASTROS

I. T.

Cantam de combinação
Porque juntos valem ovro,
Havendo separação
Nenhum dos dois dá no "couro'

Essa dupla de respeito
Não acredita no azar...
Quem é bom já nasce feito,
Quanto mais se duplicar!..

Um cantor para ter voz
Como os irmãos Tapajoz,
Tem cpie "cantar de fininho"

Si por acaso brigarem
Vamos ouvil-os cantarem:
Amendoim lorradinho!...

OLAVO.

II Reputação internacional do "PILOÍ" colloca-o acima de competições
Atravessa continentes e oceanos

fJLgL.JL ^^«-**—'
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(os pontos em que a
mais próxima estação

difiusora se acha a milhares
de kilometros de distanci,
os ouvintes confiam na
formance de "PILOT"
trazer-lhes os 1

PHqÍT
RADIO

O STANDARD DE EXCELLENCIA DE TODAS AS
ONDAS E EM TODO O UNIVERSO DO RADIO

0 CONCURSO DO MOMENTO
Quem será o cantor eu

cantora da marcha "Querido
Adão", a ser lançada para o
Carnaval de 1936 ?

Quaes serão os seus auto-
res ?

Os nossos leitores, que re-
cortarem o "coupon" abaixo
e responderem certo, poderão
ganhar os brindes de 200$
ou de 100$000, caso acertem
as duas cousas ou uma só
dellas, offerecidos pelo editor
E. S. Mangione.

A marcha "Querido Adão"
deverá ser lançada em De-
zembro próximo, após o en-
cerramento do presente con-
curso.

RELAÇÃO DE CONCUR-
RENTES

231, Adhemar- Ferreira da
Silva; 232, Aguinaldo Morei-
ra da Silva Lima; 233, Olin-
do Jorge; 234, Georgette Die-
terle; 235, Osman Cláudio;
236, C. J. da Silva; 237. Pau-
Io Cursino Breval; 238, Joa-
quim C. Breval; 239. Dalva
Grippi; 240, Yedda M. de
Araújo, 241. Alede Amarante;
242. Lúcia Grippi; 243, Ved-
da M. Araújo; 244, Thais Ma-
ria Mendonça do Coutto;
245, Gipsy Mendonça do
Coutto; 246, Umbellina La-
cerda; 247, Maria Regina
Leal; 248, J. B. dos Santos;
249, Dalila Lima; 250. Yed-
da Martins de Araújo; 251,
Oscar Baptista Dias; 252, Ce-
lia Velasquez; 253. Dinorah
B. Jacobina; 254, Emilia Ja-
cobina; 255, S Provesano;
256, Ciei Magalhães; 257, Da-
gmar Gomes Carraca; 258,
R. Fonseca Guimarães; 259.
Lourdes P. Mello; 260. Lucy
Cavalcanti; 261, João Vidal;
262, Nelson Fogaça; 263, Yed-
da de Andrade Velho; 264,
Lady Pacheco; 265. Arlette
Teixeira; 266. Yara Vidal;
267, Amaury de Sá Pacheco;

268, Mario Barros; 269, Uby-
rajarrí Nascimento; 270, Hu-
go Andrade; 271, Renato C.
C. Guimarães; 272, R. C. C.
Guimarães; 273, Luzia Pro-
vesano 274, Wilton Carvalho;
275, C. Colonato; 276, C. Co-
lonato; 277, C. Colonato; 278,
C. Colonato; 279, C. Colona-
to; 280, Aracy Carmo d'Al-
meida; 281, Aracy Carmo
d'Almeida; 282, Ondina Ro-
drigues; 283, Rosilda Bran-
do; 284, Sylvio C. Metcke;
285, Arthur Salles de Carva-
lho; 286, Sebastião L. Silvei-
ra; 287, Jair Brando; 288.
Annita Campos; 289, Annita
Campos; 290, Annita Cam-
pos; 291, Celio Teixeira; 292.
Heitor I. Calaza; 293, Ivo de
Almeida; 294. Edgar
Etchartz; 295, Alberto Le-
mos; 296, Julieta Lemos; 297.
Roberto Torido Leito; 298,
Leda Braga; 299, Lia Braga
300, Ernani Braga; 301. Hda
Braga; 302, Gil Braga; 303.
Léa Braga; 304, Ondina Ro-
drigues; 305. Aylce Chaves;
306, Arelis; 307, Aylce S
Chaves; 308, O. Alfredo; 309,
Olyntho Russo; 310. Olyntho
Russo; 311, Walter Faria Sil-
va; 312, Noemia Benevides;
313, Edemir Garcia; 314, Ar-
lette Telles de Menezes; 315,
Delba Benevides; 316, Luiza
Ciouci; 317, Ayrton Couto;
318, Olinda Martins; 319,
Maria de Lourdes Rodrigues;
320, Charles Milk; 321, Ilka
Napomuceno; 322, Elza Ne-
pomueeno; 323, Domingos
Baptista Nepomuceno; 324,
Alleenço Manoel Gomes; 325,
Louralice G. Gomes; 326. Se-
bastião Gomes; 327, Helena
Barbosa; 328, Maria Celio;
329. Zoé Pires; 330, M. Vi-
anna; 331, Wandk Perez;
332. Isabel Fernandes pinhei-
ro; 333, Darcy Groismam:
334, Darcy Fagundes; 335.
Gaspar Silveira; 336, Gaspar
Rocha.

Quem será o cantor ou cantora da marcha QueridoAdão, a ser lançada no próximo Carnaval ?

Quaes serão os seus autores ?

Endereço
Assignatura  .,

Bordar como distracçao é um prazer
E quantas pessoas poderão, distrahindo-se, habilitar-

se a tirar um dos valiosos prêmios do original e interes-
sante concurso de BORDADOS, promovido pela revisca
ARTE DE BORDAR ? Os prêmios são no valor de 20 con-
tos de réis e os trabalhos de bordados no concurso po-dem ser no valor inicdal de 20$000.

LEIAM AS CONDIÇÕES EM ARTE DE BORDAR
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A galante Enaura, filhinha
do casal João Baptista Bello.

mmmM^MMMM
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O interessante Elysio, filho
do deputado estadual á As-
sembléa Constituinte flumi-
nense. Sr. Anthero Manhíes.

Mê^ mr^ _____¦

Setihortnha Olinda Acreana
Cabral, alumna da Escoli
Normal dó Pará. E' filha do
Sr. Miguel de Araújo Cabral,
funecionario da Alfan de ga
Brasileira em Cobija — Bo-

livia.

Uma iniciativa feliz da
D. R. dos Correios e

Telegraphos

A Dlrectoria Regional des
Correios e Telegraphos aca-
ba de editar, para vencia nas
estações postaes, uma peaue-
na pasta, contendo 12 folhas
e 12 enveloppes de papel ae-
reo. mata-borrão e pauta.

O papel é de optima quali-
dade. E a confecção da pe-
quena parta obedeceu a um
critério de commodidade e
bom gosto, difficil de ser su-
perado.

O preço, que é de mil réis.
tambem é razoável e cencor-
re. vantajosamente, com os
das casas, que exploram esse
gênero de negocies.

Foi uma Iniciativa feliz do
Dr. Raul de Azevedo, Dire-
ctor Re», anal des Correios e
Telegraphoa.

Bord ar e um prazer !

Jorge, galante filhinho du
casal Antônio Mortatti e D
Virgínia Mortatti. de Ara-

raauara.

Veja.
Veja as condições do orí-

ginal CONCURSO DE BOR-
DADOS que ARTE DE BOR-
DAR está promovendo. Vin-
te contos de réis em prêmios
serão dlstrlbuidcs entre os
concurrentes !

CAMOMILINA
OGRANDEBEMEDIO DA
DENTICÃO INFANTIL

ixaidíQUial
<$ e_0^>

WILSON VELLOSO (São
Paulo) — Sua experiência
deu bom resultado: será pu-
blicada.

CUBANO (Rio) — Tudo
approvado. Agora, vamos fa-
zer stock de paciência.

ADÃO VERAS (Campo Ale-
gre) — Cem a disposição
para vencer com que V. se
apresenta, certamente pas-
sara todos os obstáculos. Eis
porque não lhe ha de fazer
grande mossa esse primeiro
fracasso: suas composições
foram para a cesta.

RUNAOANTES (Bahia) —
Com sinceridade, acho que
deve desistir. Não encontro
nada em suas composições
que possa indicar um talen-
to literário em desabrocho
ou mesmo em potencial. Pe-
ço levar essa franqueza a
conta de boa intenção.

FRANCISCO EOYDIO
MARTINS (Bello Horizonte)

Embora apreciando de-
vldamente o seu esforço
poético, não posso publicar
o seu trabalho porque dis-
ponho de pouco espaço para
as collaborações já approva-
das.

A. B. DE CASTRO LINO
iSão Paulo) — Ainda é ce-
do para pensar em publicar
os seus trabalhos. Deixe que,
primeiro, amadureçam o seu
espirito e a sua experiência.

THEOPHILO DE ANDRA-
DE (Prata) — Impossível
publicar, meu caro. Literatu-
ra é coisa muito dlíferente

pôde crer.
LUIZ O. MAIA (Bananel-

ras) — Mandaram para cá o
seu poema. Infelizmente, não
serve.

LUZIA N. (Rio) — Não
posso publicar, porque tem
vários versos frouxos e dois
mal metrificados. Outra col-
sa: náo é soneto. Mas revê-
Ia qualidades que vale a pe-
na serem cultivadas.

AROOS (Rio) — Não me
lembro de ter visto a poesia
a que V. se refere. Se não
sahiu nenhuma resposta, é
que não a recebi.

•lOSE" VALDEZ (Itabira)
Não publicamos exercícios de
redacção.

S. M. P. (Porto Alegre)
— Recebi as photographias
dos bondes. Poderiam ser
melhores, mais expressivas.
Mas, emfim... O conto que
enviou tambem será apro-

veitado. Mas, por que não
manda o nome ou um pseu-
donymo, para assignar os
seus trabalhos, em logar des-
sas insulsas iniciaes?

LOU DA ESPERA (San-
tos) — Seu portuguez deixa
muito a desejar. Sua ortho-
graphia e sua syntaxe têm
cada gato cabelludo que até
mette medo. Mas ha muita
emoção, muita observação
cuidadosa e interessante no
seu pequeno trabalho. Se me
dá licença, tentarei corrigir-
lhe a forma descuidosa e o
publicarei. Envie um pseudo-
nymo. se o quizer.

JOÃO DE CAMPOS (Rio)
— Poesia, agora, para publi-
car só p'ra lá de bôa. Acha
qua o seu soneto está neste
caso ?

F. S. DE L. (Natal) — O
final que V. enviou tambem
quebra um pouco o tom de
humorismo, salpicado de ter-
nura. do resto da carta. Se-
ria melhor se V. pudesse con-
cluir, pondo de parte o anti-
luetico. Ou V. fez promessa
de destruir alguns milhões
de treponemas pallidos ?

Dr. Cabuhy Pitanga Neto

TÔNICO DÉESSE
A. DORET

Evita a qu.J.i dos cabellos
Nas perluiuarins e cabolleireitos

URIACIDO
Essa dor forte, constante.
Que perturba a todo instante
De tua vida o céo plácido,
Vae-se embora, caro amigo.
Desapparece, eu te digo.
Tomando já URIACIDO

De Faria ti Cia.. — R. S. José,
74 e R. Archias Cordeiro, 127

A - Rio.

RHEUMATISMO
ARTHRITISMO

GOTTA
___, ^-MMMMMMWZ-
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EXIJAM SEMPRE
THERMOMETROS PARA FEBRE"CASELLA LONDON"

De precisão e inspiram confiança
FUNCCIONAAVENTO GARANTIDO

IIO BRASIL DE LONGE"
CONCURSO PHOTOGRAPHICO

ENCERRA-SE 

amanhã o prazo para recebimento de

photographias que farão parte da 3* apuração deste
concurso. Temos verificado com satisfação o

augmento crescente de interesse que este certamen vem
despertando entre os leitores de "0 MALHO" e isso de-
monstra que não nos enganámos quando idealisámos sua
organização. E' um concurso de finalidades elevadas e que
se realiza sob as bases mais liberaes possiveis.

PODEMOS 

adeantar que o prêmio para os classificados
nesta 3" apuração será um livro de poesias do querido
poeta Olegario Marianno. Este livro se intitula

"Poesias Escolhidas", em ediãco de luxo. encadernado, ds
livraria Freitas Bastos.

OPPORTUNAMENTE 

divulgaremos as bases de
um concurso extra, entre os contemplados cada
mez. Será escolhida entre as photographias

premiadas a mais bcnita e mais caracteristica e ao seu
remettente será offerecido um lindo e valioso prêmio.

O CONCURSO CONTINUA... A 15 DE DEZEMBRO
ENCERRAREMOS O PRASO PARA A 4- APURA-
ÇAO. MANDE PHOTOGRAPHIAS — DIVULGUE.
FOR NOSSO INTERMÉDIO. O RECANTO DO PAIZ

ONDE RESIDE

—Sendo V
Lopes Sa^

ÜÜi^v,

om «a***s
î^aW

ZEISS
SUPER IKONTA
Reúne o que ha de mais
aperfeiçoado em appa-
relhos photographicos.

ryjiKsil^^jv* 3f mW*m \sm\vm\ja9&^BaMaa\a\\ mmW

A sua focalisação au-
tomatica, ligada ao me-
didor de distancia, con-
stitue uma novidade,
que revolucionou o
mercado photographi-
co mundial.
Encontra-se em to-
das as boas casas do

ramo a

SUPER IKONTA

ZEISS
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A GRANDE CRIACAO
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A GRANDE CRIAÇÃO

ÀYMORE'

vs EM HOMENAGEM A*w

BISCOITOS

~J



//^>naino

\ ^3

lw I

J

^u// I 
V^O(AB

~ 

JHU —

PBEÍCXEJ

LOPES

concha da orelha rosada, salvo quando
certos silêncios meditativos ou curiosos
Interrompem naturalmente a palestra.
Por exemplo, se 'outras garotas do mesmo
tópe lhes passam ao lado, no saudavel
exercício do "Xootlng", ou se uma barati-
nha nova deslisa em silencio e devagar,
repleta de rapazelhos...

*
• *

Atravessando, desde a amurada do cáes,
em preguiçosa diagonal, as duas fitas
serpentinas da Avenida, em um banco
visinho vêm sentar-se tres garotos, ainda
egualmente desa brodiados para a vida,
trazendo calças curtas e boinas de pala
postas de lado sobre og cabellos engom-
macios.

Um delles, de ar mais sisudo que os
companheiros, começa a observar, de

soslaio, as visinhas, no instante justo em
que ellas abrem as bolsas.

E começa a cerimonia llturgica de um
petlt brin de toiiette": o pompon de póde arroz, o "bàton" nos lábios, o dedinho

humedecido nas sobrancelhas...
O pequeno, ao lado, que tudo vê. lança,

irado, ao chão a ponta^ do cigarro e ex-
clama, num desafogo:

— E são essas as mães do futuro!

tarde, no Flamengo.
Movendo rythmicamente os

pésinhos lestos. com pouca
roupa e sapatos sem mela,
duas miniaturas de mulher

vão sentar-se, com perfeita graça de ade-
manes, em um dos alvos bancos profusa-
mente espalhados pela Avenida Beira-
Mar.

Ahl ficam pousadas de leve, como duas
flores de luxo ou duas melindrosas bor-
boletas.

Devem ter a mesma edade. entre dez
e onze annos.

Cruzam as pernas, num gesto egual de
marcação de "girls", e os vestldinhos. Já
de si curtos, sobem além do joelho.

Começam a tagareliar, entre cochichos
e risadinhas. emquanto balançam as pe-
quenlnas plantas, que parecem ave&lnhas
Inquietas aprisionadas nas delicada# gal-
olas dos sapatos.

Que assumptos infantis, que ingênuos
motives palpitarão naquelias graciosas
cabecinhas?

Brinquedos, deveres coilegiaes. gulodi-
ces. . Quem sabe?

E o chilreio dos risos continua, e não
cessam os segredlnhos murmurados na

Ei
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EUSTORGIO

I AS noites silenciosas em que o seu
cok>my> de olhos muito abertos,
deitado no giríu, nio tinha som-
no. a india lhe contava a historia
da formosa uyára que morava no
fundo do rio.

— A uyára, meu filho, tem a

pelle mais branca do que a polpa da mandioca.
Seus lábios sáo vermelhos como a pitanga ma-
dura e doce como o favo de jaty.

Seu sorriso porém é venenoso como o
succo da nunipuêra e seus olhos, da côr do
cio, Uo falsos como o peráu que se esconde
no fundo da lagfla tranquilla.

Seu corpo é esbelto e leve como o da gar-
ça branca dc pis roseos. da cOr dos pés peque-
ninos da uyíra enganadora.

Quando cresceres, meu menino, foge da uyára

que canta uma cançio suave como a voz do
sabiá da marta para ittrahir ao seu reino, no
fundo do rio, os moços fortes e valentes e
afogal-os ali na caricia dos seus braços que se
transformam em duas sucuriús terríveis de for-

ça que estrangulam e matam.

Foge, filho meu. dos olhos traiçoeiros,
dos lábios venenosos e dos braços matadores da
linda uyára que mora no fundo do rio apparece.
ás vezes, cantando como o sabiá da matta para
attrahir os moços fortes e valentes ao seu pa-
lacio encantado na gruta verde-escuro do fundo
do igarapé-araú...

O menino adormeceu e sonhou com a lin-
da uyára dos olhos cflr do céo e pelle mais bran-
ca do que a polpa da mandioca.

Alguns annos mais tarde, deixando na
matta virgem a "taba" dos seus paes, veiu Ira-
balbar á margem do Rio-Mar.

Era um homem forte e destemido. Como
os da sua raça, nadava agilmente, vencendo a
correnteza das aguas. rio-acima ou se deixando

ILLUSTRAÇÃO DE

A UTAkA

D°S 
°UI°S
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levar ao sabor das marttas, quando descia o

rio.

Certa vez, passando na sua "montaria" em
frente ao seringal dos americanos, viu, na ri-
banceira. uma creatura de pelle tào branca

como os capulhos do algodio e com os olhos
cOr do cio.

Cantava, sorrindo, uma cançáo maviosa e
sua voz tinha a suavidade do canto do sabiá.

— E' a uyára; pensou elle. E muitas vezes
voltou a passar por ali, attrahido pelo encanto
daquelles olhos claros, pelo sorriso daquelles la-
bios roseos e pelo sortilego daquella voz dc
sonho.

Quando, uma tarde, passou, mais uma vez.
em frente do seringal dos americanos, nio viu
na ribanceira a creatura que o enfeitiçara, nem
ouviu sua voz maviosa entoando, como sempre
uma cançáo.

Seguiu na sua "montaria",..

Mais além, entretanto, na volta de u m *
"igarepé", alguém se debatia nagua.

Approximou-se e reconheceu dois olhos
azues cheios de afflicçáo; dois lábios que sc
descoravam e onde vinha morrer um grito dc
soccorro. Atirou-se. resoluto, á agua (Ara salvar
quem parecia prestes a mergulhar de vez.

Sentiu, entáo que dois braços o enlaçavam
como se fossem duas "sucuriús" brancas, bran-
cas da cdr da espuma.

Ao principio, por um natural instineto,
procurou resistir.

Depois deixou-se levar na correnteza das
aguas...

— Era a uyára; pensava o Índio. A uyára
que o arrastava para o seu palacio encantado
no fundo do rio, onde elle iria fitar seus olhos
efir do céo e beijar, talvez, seus lábios verme-
lhos como a pitanga madura e doces como o
favo da jaty.

FRAGUSTO

12

LENDA AMAZÔNICA



14 — XI 1935

A BELLEZA

O TALE
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OLLYWOOD acaba de condemnar os cabellos das "platinum blondes'". N4o
v. sSo photogenicos e n3o interessam mais.
V, A Sra. Jean Harlow vae entrar em decadencia. 0 seu prestigio foi creado pelos seus

cabellos de prata.
A O prestigio das mulheres 6 sempre mais intenso do que o dos homens. Mas tambem 6

| sempre mais passageiro...
\ J. As vezes, uma simples novidade, o torn de uns cabellos. promove i gloria — glo-

OLLYWOOD acaba de condemnar os cabellos das "platinum blondes". Náo
sáo photogenicos e não interessam mais.

A Sra. Jean Harlow vae entrar em de cadência. O seu prestigio foi creado pelos seus
cabellos de prata.

O prestigio das mulheres é sempre mais intenso do que o dos homens. Mas também é
sempre mais passageiro...

Ás vezes, uma simples novidade, o tom de uns cabellos. promove á gloria — glo-
ria mais prestigiosa do que a dos grandes sábios e a dos grandes chefes de Estado — uma
menina desconhecida de hontem.

Assim aconteceu com a Sra. Jean Harlow. E' verdade que não foi sô com os seus
cabellos que a fundadora do loiro platina fez carreira. Ella entrou com todo o seu corpo,
um corpo audacioso, offerecido como um desafio, e perigoso como uma sereia, para os
mysteries da publicidade. E, á falta de maiores qualidades, os technicos na arte de lançar
os artistas apegaram-se aos cabellos da Sra. Jean Harlow como se haviam apegado ao
mutismo e ás originalidades da Sra. Greta Garbo.

Passando, porém, o reinado dos cabellos platina, passa também o reinado da ultima
encarnaçáo do vampirismo cinematographico — a mulher bebedora de sangue, bebedora de
"Champagne", e. principalmente, bebedora dedollars...

Morrerá, assim, mais uma celebridade do celluloide que irá, com todo o fastigio das
suas "toilettes", das suas pelles de preços astronomicos e das suas jóias offuscantes —
para a valia commum do ostracismo.

Dentro de alguns mezes, os cabellos falsamente brancos da loira Sra. Jean Harlow
serão considerados irremediavelmente envelhecidos para uma industria fria e impassível que
faz e desfaz celebridades, faz e desfaz carreiras, faz e desfaz fortunas, com uma facilidade
diabólica e com um goso demoníaco.

Emquanto isso, Wallace Beery, feio e envelhecido, e o Sr. Lionel Barrymore, com o
seu ar de eterno asthmatico, continuarão a empolgar as multidões e a interessar os melho-
res contractos.

E' a compensação que os homens têm sobre a- belleza das mulheres. E' também o
prêmio ao talento, que náo morre, sobre a mocidade que é transitória, e sobre a vida que
é curta ..

BENJAMIM COSTALLAT
ILLUSTRAÇAO DE PAULO AMARAL
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A CURVA DA FELICIDADE
Por PLAUDERER

barriga. E a afflrma-
ção dos conhecidos te-
ve sua ratificação.

A' pro P o r Ção que
"augmentava" em "pe-
sos" crescia o numero
dós que, para me "cha-
leirarem", me chama-

vam "Dr." ou
"Grande Amigo".

Era essa a
curva da Fellci-
dade", proclama-

BONECOS DE CASTRO

— Todos me julgam absolutamente feliz!

Tado 
mudara ou estava

para mudar. A guerra, a
theorla da relatividade, etc.,
revolucionavam o globo. E eu,
Mcanor Pérez, nos últimos an-
nos de uma Juventude que ia
decorrendo a saltos de bola,
comprehendl que devia mar-
char ao compasso da Historia
e mudar também, ainda que
fosse apenas de estado.

Apresentou-se-me o amor
sob a apparencia de uma qua-
trentona, nem feia nem pobre:
assim assim. E casel-me.

O comes quotidiano e á ho-
ra fixa; barbeado todos os
dias; a roupa cuidada; os sa-
patos em boas condições; o dl-
nheiro sufílclente para pagar
meu café todas as tardes e, de
quando em quando, o de ai-
gum amigo; o charuto de
1.500 após o café... Estes de-
talhes, por desusados, lerlram
tão fundo a Imaginação de
quantos me conheciam, que as
"más línguas" melhoraram os
commentartos a meu respeito,
a ponto de elevarem a uma
quantia fabulosa o capital da
minha cara metade.

Tae« exaggefos agradavam-
tnietu tive a fraqueza de
òuvll-òs com um sorriso inex-

presslto. mcs que se traduz'u
em slgnal de assentlmento.
Ôí amigos e conhecidos decla-
rarfifn mesmo que eu efa o
mais dltoso dos mortaes.

A regularidade dos costu-
mes e a vida patrlarchal que
Iniciei fizeram que eu engor-
d a s s e . avultando-se-me a

vam ou thurlíerários. De ia-
cto, eu não era Infeliz.

». • •
Pelo visto, um dos nume-

ros do programma da sorte
consiste em converter num
barometro o corpo de um fe-
llzardo.

Segundo iam fluindo os me-
zes, eu Ia observando certos
phenomenos estranhos, que já
não são para mim coisas do
outro mundo.

por exemplo: sei que o tem-
po vae mudar por intermédio
de meus músculos. Quando
não é uma perna que se en-
colhe, doendo, é um braço que
"banca" o propheta meteoro-
lógico, ou são as costas que
me annunclam o temporal
próximo. .

Quando caminho, respiro
co n dlfflculdade. bufando es-
candalcsamente, e ao entrar
nt café calo extenuado na ca-
d' Ira. A pança, não lhes digo
nada, a cada passo que se ac-
centua a curva da felicidade,
ameaça asphyxlar-me.

Confesso sinceramente que
nenhuma dessas coisas me
agrada, mas já não me atrevo
a queixar-me porque a mais
ligeira allusão a meus ache-
quês é recebida por todos com
cantes á minha ventura:

"Isso é doença de rico".
"Mlre-se em mim, que não

tenho tempo para ficar do-
ente!"

"Mas que medo de morrer
tem os ricos!... Parece men-
tira!"

"Deixe-se de fita, "Dr." Ni-
canor! O Sr. respira saúde.. ¦

Eu me conformo, matutan-
do que a felicidade integral
talvez consista em soffrer dos
rins.

Minha patroa é de opinião
Idêntica, embora dlvirjam
seus commentarios.

Ainda agorinha me dizia:
Isso passa. Você deve fa-

zer gymnastica. Parece men-:
tira que possas viver sem fa-
zer nada. Si tlvesses uma oc-
cupação, desinchar-te-las e ri-
rias. A oclcisidade não é sã
nem para o corpo nem para
a alma. muito menos para o
bolso.

As "lndirectas" de minha
mulher pareceram-me bem
fundadas, e, assim sendo, pro-
curei seguir os conselhos da
"bicha".

E dei o fora de casa, dispôs-
to a ganhar a vida honesta-
mente.

A's portas a que batia, res-
pendiam-me:

Ora "Dr." Nicanor, não
seja insaciável! O Sr. é um
homem de sorte, nasceu em-
pellicado. Não precisa traba-
lhar. Para quê? Deixe
o logar para os necessl-
tados!

Mas que loucura! O
Sr. está podre de rico e
quer lmpor-se deveres e
crear-se obrigações! Não
volte a falar-me nessas
coisas. Quero-lhe multo
para v e 1 - o soíírer.
Mantenha esse peso e «=5T
essa côr.

Não é possível.
O Sr. pedir-me uma
collocação? SI algum
dia se decidir a abrir
uma casa. não se es-
queça de mim.

O Sr. não pôde ser
meu empregado. Eu
não saberia dar-lhe
ordens. Oxalá pudes-
se eu estar em seu
logar! O homem mais
feliz que conheço!

Não quiz proseguir
em minha peregrina-

Volto para pena-
tes aborrecido e per-

plexo, perque não sei si sou o
desgraçado mais feliz ou o fe-
lizardo mais desgraçado.

« *
Acabo de dar conta do sue-

cedido á minha esposa. E re-
matei minha peroração deste
modo:

Todos me Julgam absolu-
tamente feliz.

Ella ficou damnada!
Não o és. acaso? Que te

falta? Nâo achas a mesa pos-
ta á hora certa? Não estás
gordo como um capado? Não
andas limpo e decente? Fal-
ta-te dinheiro para os cigar-
ros, o café e o bonde? Que
queres mais?

* *
Fui sempre democrático e

sempre acreditei na lei das
maiorias.

Em casa e fora delia, todos
afiançam que sou feliz.

Seria um absurdo caso desoberbla crer que todos estão
equivocados, menos o dégas.

Pois, multo bem: apesar deminhas dores, de meu cansa-
ço. de meu rheumatlsmo, deminha gordura asphyxiante ede minha mulher, apesar detudo isso, eu sou completa-
mente feliz.

"~l>ÍaH
/aaaV-/jV. li

H

I ' »I

J FT Im

Não o is, acaso? Sstás gordo
como «m capado. Qvt queres

mal$T
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cta Aviação
(Contribuição para o repertório lyrico

das Asas)

Dá-se o nome de Aviação á arte de
gosar a intimidade das nuvens, sem cahir
dellas. . . A aviação é uma rasteira meca-
nica passada na lei da gravidade — essa
espécie de "lei secca" do Infinito. . .

O aviador é o único sujeito que pode,
em meia hora, dietahciar-se 100 kilome-
tros da sua sogra. . .

:o:
A velocidade é um modo subtil de

passar um "blufí" no Tempo: quanto mais
o Homem passa pelo Tempo, menos o
Tempo faz o Homem passar. . . Correr é
o único meio que nos resta, para fugir á
Morte, alliada do Tempo. Quando os
aviões voarem dez mil kilometros por ho-
ra, a Humanidade aerá praticamente im-
mortal. . .

Numa família bem organizada, o pae
de família é o "Graf Zeppelin" da tur-
ma: carrega tudo e, em caso de tempesta-
de, é o alvo predilecto dos "coriscos". A
mãe é um "balão captivo": não pôde, se-
quer chegar á janella para ver o que se
passa na vizinhança... As moçaa soltei-
ra« são "'aviões-corsarios": 

perseguem, a.
toda velocidade, os rapazes casadouros.
As meninas de 5 a 10 annos sào aviões de
reconhecimento: procuram saber quando o
namorado da mana chegou ã esquina, e
com que roupa vem. Os garotoa são sim-
pies aviões de papelão: fingem que vêem.
mas não sahem do lugar.

Oi1 namoro é um vôo planado, um vôo
agradável e sem accidentes. O noivado é
um "parafuso". 

O casamento, uma que-
da em "folha secca", sem pára-quedas e
numa noite escura. . .

A imaginação é a bruma da existen-
àa humana. Pensar é «ccumular sombras
no horizonte. . .

O solteirão namorador é um para-
quediata profissional, que ama os vôos mas
detesta as aterrissagens. . .

:o:
A primeira phrase amável é um ar-

ranço do motor, para tentar o vôo. Quando
se pega na mão da dama, já se está em

pleno vôo, com boa visibilidade". Quan-
do entra uma pessoa na sala, ha "forte nevo-
eiro", obrigando a reduzir a marcha do
apparelho. Quando os dois ficam, de novo,
sem testemunhas, e trocam um beijo pro-
longado — "o avião sobe rapidamente aci-
ma das nuvens, para evitar choques nas
camadas inferiores da atmosphera". Se
entra, inesperadamente a mãe da pequena
— ha "panne" no motor, com "nevoeiro

denso", perda do rumo e, muitas vezes,
necessidade urgente do paraquedas" . . .

:o:
Quando um namorado tenta beijar a

moça, sem o preparo prévio do terreno,
acontece o que se chama "perda de velo-
cidade" e perigo para a integridade da ca-
ra do sujeito. . .

—i—:o:

Chama-se aterrisagcm á hora de mo-
ver o coração da dama, com palavras
meigas e commovidaa. Se a ella chora
largamente, já não é aterrissagem: é ame-
risagem em lago artificial. . .

:o:
Quando um garoto da família acerta,

por descuido, uma pedra na cabeça do na
morado da sua irmã, diz-se que o "appare-
lho foi attingido por um raio quando atra-
vessava regiões elevadas da atmosphera" ..

:o:
1 elephonar para a Assistência depois

de um accidente dessa natureza significa,
"não vejo nada deante de mim — o motor
vae parar — vejam se localizam o appare-
lho pelos signaes radiogonometricos" .

:o:
Fugir a um compromisso de chá, por

falta de dinheiro representa "necessidade

de interromper o raid por escassez de gaso-
lina".

O viuvo é um sujeito que fez um ralei
a dois, e foi o único que teve tempo de sal-
tar do apparelho em chammas. . .

:0:

Quando um rapaz procura a carteira
e nio acha. á hora exacta de entrar no ei-
nema com a namorada e acompanhantes
"cahiu o trem da aterissagem — vou ver
se aterro mesmo quebrando uma ata" . . .

:o:
Um grupo de moças numa estação de

águas constitue o que se chama "revoada

turística para fins matrimoniaea". Se ha
muitos rapazes na estação, "movimentam-

se os planadores sob a attenção viva da as-

sistencia". Um cavalheiro que deseja ca-
sar-se a toda força é: "um aviador maluco
põe em perigo os circumstantea". No dia do
casamento, convidam-se todas as pessoas
para a "festa das asas" ... de bule e assu-
careiro.

O Infinito é a subversão das frontei-
ras e a loucura das distancias. . .

O mais curto vôo do mundo é o das
gallinhas: vae do gallinheiro á panella. . .

:o:
O morcego é o typo do sujeito que só

voa para fazer mal aos outro*. . .
:o:

O peru é um aviador aposentado por
defficiencia cardíaca. . .

:o:

Os mais antigos aviadores de que se
tem memória são os anjos. O Diabo é um
aviador que foi expulso da legião celeste

por ter, apenas o senso da profundidade.
:o:

Um automóvel a 200 kilometros á ho-
ra é um besouro treinando para ser borbo-
leta. . .

"Toda asa é bella, mesmo a das cha-
leiras. . (pensamento de uma senhora
que vive para o lar) .

:o:

Correr num avião é mostrar aos qua-
drupedes que mais vale uma intelligencia
aguda do que quatro pés inexpressivos. . .

:o:
O sonho é o pensamento com asas. . .

O pesadelo é a vrille do pensamento.
:o: ¦¦

"Voar i fácil: o fJrrficil é aterrisar nu-
ma ponta de bayoneta" (pensamento d*
um cabo aviador, em tempo de g-errs).

"O vôo é uma arrancada para o Céo:
voar é rezar com o auxilio da mecânica..."

(idéas de um poeta que cheira a gasolina).

$#0*%-=%&#&é^
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p\EPOIS de meditar por algum

tempo, olhar perdido a esmo,

o rapaz resolveu-se. E a penna de

sua caneta-tinteiro deslisou pelo

papel de carta azul-claro, enchen-

do-o de uma letra firme e bonita:
"Carmen — Para estar de

accordo com a minha actual situa-

ção. eu deveria achar-me, no pre-
sente momento, muito triste e aba-

tido, face pallida, olhos lacrimo-

sos. . . E. por ser a primeira carta

que lhe escrevo após o nosso rom-

pimento, deveria iniciar esta, cha-

mando-a de ingrata, de desa.ma-

da. ou coisa semelhante. Tudo se-

ria muitissimo natural, dada a mi-

nha situação de desprezado. . .

No emtanto, apesar dos pe-
sares, sinto-me sufficientemente
alegre para não chorar, e minha

(ace, embora não tão corada como

a sua (corada ou pintada? ..)
não se apresenta assim tão pallida

que cause susto a alguém. Tam-

bem não posso chamal-a de ingra-

ta ou desalmada, porque apenas a

considero ereança e inexperiente.. .

Como vê, não tenho as attitudes de um

inconsolavel. . .

Se me dou ao trabalho de escre-
ver-lhe é simplesmente porque, eu que
sempre accedi aos seus desejos, quero
negar-lhe, agora, o prazer de julgar

que me arruinou a vida, apagou-me as

esperanças e destruiu-me os ideaes.

Para isso seria preciso que eu tivesse
commettido a tolice de resumir em
você. as minhas esperanças, os meus
ideaes e a minha vida. Se lhe escrevo

é porque quero negar-lhe o orgulho-
zinho de dizer ãs suas amigas, apon-
tando-me com o dedo:

Áw ¦WiÉSàAtrCflÍ\

"Estão vendo aquelle rapaz,
de cabeça baixa, olhar parado, physio-
nomia melancholica?. . . Querem saber
quem o poz assim?... Eu...

E, ante o espanto de suas comp..-

nheiras, continuaria explicando:
"Imaginem que, um dia, teve

a ingenuidade de querer-me. . . Para
divertir-me e uma vez que não via pre-
juizo nisso, permitti que me adorasse e
cercasse de todos os cuidados e atten-

ções. Um dia, cansada de ser objeeto

de suas amabilidades, enxotei-o com o
mesmo sorriso com que o recebera. . .
Mas elle, que se apaixonara frenética-
mente, ficou assim como o vêem, verda-
deiramente desesperado. . ."

E suas amigas diriam, entre olha-

res de piedade para o "apaixonado in-
feliz":

"Qual !. . . Esta Carmen !. . .
Não ha quem se lhe iguale no conhe-
cimento dos homens e no modo de sa-
ber manejal-os".

16
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E você teria mais uma victoria a

garantir-lhe o titulo de "mulher-fa-

tal"...
Infelizmente para você. eu nunca

a considerei unia "mulher-fatal". .
Para mim. você nunca passou de
"uma mulher-banal". . . E banal ao

ponto de, após romper commigo

passar na minha frente de braço
dado com outro, no desejo muito in-
fantil de causar-me ciúmes. . . Ciu-
mes!. . . Talvez não saiba que só-
mente sentimos ciúmes das pessoas
que amamos e cujas imagens vivem
em nossos corações. . .

Você foi, para mim. o divertimen-
to de alguns dias, a ereança que me
distrahiu por algum tempo, o capitu-
lo cômico de minha vida amorosa. . .
Foi apenas uma das mulheres que
tenho encontrado no meu caminho—

1 uma das mais tolas, convenhamos...
Come as outras, você passou não

deixando saudades nem recordações...
Suas cartas, únicas que me poderiam
fazer lembrar, algum dia. esse "facto

engraçado" que se passou entre nós.
eu as envio sem faltar uma só. junta-
mente com esta que segue como "gor-

geta". . . E faço-o de semblante riso-
nho. sem o mais leve pesar, sem a me-
nor contrariedade. . .

E se gastei tanto papel e tanta
tinta, foi unicamente porque não que-
ro que venha e ter "orgulhosos 

remor-
sos". . . E para que saiba que, apesar
dos pesares. não tenho os olhos lacri-
mosos. nem a face pallida, nem a phy-
sionomia de um vencido. . . — Raul"

Acabando de escrever, o rapaz
posou a caneta, cheio de desanimo, e
mordeu os lábios para prender qual-
quer coisa que lhe subia do peito, se-
melhante a um soluço. . .

E, olhando-se no espelho, sorriu
tristemente ao notar que tinha a face
pallida. os olhos lacrimosos e a physio-
nomia de um vencido. . .

AVELINO DUARTE
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Cândido Mendes de
Almeida.

Gilberto Amado

Esta pagina synthe-
tisa a hora que pas-
sou Em Unhas rapi-
das o leitor aqui cn-
contra a summula
dos acontecimentos
mais interessantes e
riotaiei> dos últimos
sete dias. Leia sem-
7ire esta vanina c po-
derá palestrar c o m
s e u s amioos ronhe-
cendo n chronict do
momento oue o rnun-
do atravessa.

Embaixador Rivaldo
Lima e Silva.

Stavisky

Wanç-Tching-Wei

O MALHO

m 7 Dias...

Um jornalista japonez alvejou a tiros o presidente do Conse-
lho Executivo da China. Sr. Wang-Tching-Wei. no momento em que
os membros do governo eram photographados antes de assistir a ama
sessão do Kuomlntang. O primeiro ministro Wei ficou gravemente íe-
rido.

Fizeram-se experiências, com pleno exlto. no Posto 6. da praia
de Copacabana, de um processo de salvamento de banhista? em pe-
rigo, que consiste em utilizar armas especialmente preparadas que
disparando, lançam ao naufrago uma boia que lh^ leva a extremidade
do cabo salva-vldat

Chegaram ao Rio os despojos mortaes do ex-embaixador Ri-
valdo de Lima e Silva, fallecldo em Bruxellas onde representava o go-
verno do Brasil

Victima de um choque de vehiculos. em Nlctheroy. falleceu
Hermes Cosslo, que esteve recentemente em grande evidencia por occa-
sláo do escandalo do cambio negro

Regressou da Europa o professor Cândido Mendes de Almeida,
notável jurlsconsulto patricio que fòra representar o Brasil no 11" Con-
gresso Internacional Penai e Penitenciário, realizado em Berlim e na
6' Conferencla Internacional para unificação do Direito Penal, que
teve logar em Copenhague

Um avião postal "Late 28" da empreza commercial-aerea "Air-

France", forçado a baixar durante o vôo sobre a costa entre Bahia e
Sergipe soffreu fatal accldente. Pereceram os tripulantes e perdeu-
se quasi toda a correspondência que o avião conduzia

Foi considerado "persona grata' pelo governo chileno o Dr
Gilberto Amado, recentemente nomeado pelo Itamaraty embatxadoi
do nosso paiz. naquella vlsinha republica. O Dr. Gilberto Amado parti-
rá breve para Santiago

Voltou á publicidade o rumoroso caso Stavisky. com a deter-
minação que acaba de ser feita do dia 4 do corrente para inicio do jul-
gamento. Setenta advogados estão encarregados da defesa

O recenseamento na Turquia da a cifra de 16:188 768. haven-
do um excesso de 238.917 mulheres sobre o numero total de homens

O ministro Mussolini inaugurou solemnemente a cidade Uni-
versltaria. em Roma, que substitue o palacio "Sapienza". Nesse novo
Instituto estão a& faculdades de Medicina. Direito. Letras, etc.

Quando se realizava, em Cachoeiro de Itapemerim um esngres-
so integralista, verificaram-se diversos choques com grupos de adver-
4arios dessa doutrina política havendo muitos mortos e feridos.
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O IDEAL RE-
PUBLICANO
NA INTER-
PRETAÇÃO
DE UM ES-
TATUARIO

POR TERRA DE SENNA

E no pateo do Quartel, o rastilho desse
enthusiasmo...

? ? •>
A historia, porém, não fixou esse episo-

dio cuja recordação ainda hoje emociona a
velhice de Simões Lopes.

A historia é uma gTande estatuaria...
Prefere as attltudes onde a plástica se defi-
na, sem a mela-tinta da pintura.

Menos romântica, e esculptura tem para a
historia, um poder de persuasão mais positivo.
A expressão do seu symbolo é nos imposta pe'a
"massa" ou pelo vigor das suas figuras. E si
para isso é preciso crear, fugir da realidade
que só a pintura pode determinar, a historia.

Vultos da alta mentalidade revolucionaria num artístico
e expressivo grupo do embasamento do monumento do

Maquete do monumento da marechal Deodoro. trabalho dos notáveis artistas
Modestino Kanto e Honorio Peçanha.

EXPLODIRA, 
afinal, naquella manhã Indecisa, a sedição menos repu-

blicana que militar. Na véspera, 14 de Novembro, Deodoro, vísivel-
mente enfermo, abandonara a residência de seu irmão Dr. João Se-

veriano da Fonseca para assumir, alta madrugada, o commando geral das
tropas revolucionárias.

Seu accesso cardíaco amainara um pouco. E, ás 10 horas da manhã, a
frente do 2" Regimento de Artilharia, dos 1* e 9" Regimento de Cavalla-
ria e das Escolas Superior de Ouerra e Militar da Praia Vermelha, Deo-
doro da Fonseca saltava do cavallo e fazia abrir, com uma ordem sua,
imperiosa enérgica, os portões do Quartel-General, onde grande parte
da guarnição federal a serviço do gabinete Ouro Preto, o recebeu com
momentânea estupefacção, logo seguida de enthusiasticos applausos.

Proc!amára-se nesse momento Inenarrável a Republica anclosamente
esperada pelos signatários do manifesto de 70.

•:• ? •>
.

Foi no ateller do estatuario Modestino Kanto que cuvlmos esse de-
talhe, que muitos desconhecem, da jornada republicana de 89.

Contou-nos Simões Lopes, um dos nossos poucos republicanos nisto-
ricos e membro da Commissáo promotora do monumento a Deodoro.

Para o velho estadista foi no momento em que o Chefe da Revolução
fazia abrir os portões do Quartel General que se decidiu a sorte da Repu-
blica.

Um minuto de indecisáo e talvez a campanha de tantos annos se di-
misse ali mesmo, talvez para sempre...

Mas. a figura de Deodcro surprehendeu. Empolgou. Dominou. Nniguem
lhe Interceptou os passos.".

Na Praça, povo e trepa sentiram a grandiosidade do momento...
Os primeiros vivas á Republica se ouviram... Depois, outros, mais outrbs.
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por si mesma, crêa o seu symbolo.
Ahi temos a fôrma clássica com
que perpetuamos a acção de Deo-
doro.

Não levantando-se do seu leito
de enfermo, num Ímpeto, para di-
rigir a mocidade militar de 4 cor-
pos da guarnição; não, entrando
só, ante a tropa e o povo admira-
dos da audácia memorável no pa-
teo do Quartel que pretendia do-
minar e subjugar mas, a cavallo
ainda, espada erguida num gesto
supremo de commando, cabeça
alevantada, plena de energia, so-
berba de coragem, vibrante de fé
na missão que o arrastava áquel-
ia aventura...

Num concurso em que tomaram
parte alguns dos nossos mais for-
tes estatuarios, entre os quaes se
destacavam também Humberto
Cozzo e Hildegardo Leão Vellozo.
Modestino Kanto venceu o prelio.

A figura de Decdoro, plasmou-a
o esculptor de "On ne passe pás",
com aquelle vigor que tanto a ca-
racterizava. Sua attitude clássica
empolga, pela largueza do gesto
forte, inflexivel.

Figura da Republica do embasa-
mento do monumento do maré-
chal Deodoro. _ Altura da figura:

5 metros.
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¦ Motivo principal do monumento do marechal Deodoro da Fonseca

Não importa a sua estructura acadêmica, que tanto escandaliza
os esculptores modernos ou falsamente modernizados capazes de escul-
plrem o fundador da Republica, sob cs cobertores impostos pelo acces-
so de tosse cardíaca, mas sob os quaes teríamos que adivinhar a idéa
revolucionaria do modelo

O Deodoro daquella manhã de 89, nós so o podemos ver assim, no
apogeu da sua realização política dominando o panorama partidaiio
do paiz, vencendo pelo destemor, impondo-se pelo sacrifício que exi-
glam do seu phyisco já combalido pelas perseguições que lhe eram cons-
lantemente movidas pelos successivos gabinetes do Império.

Nos grupos que circumdam a figura do proclamador, vamos encon-
trar os que collabora-
ram na obra da reno-
vação política do Bra-
sll: a mocidade estu-
diosa das Escolas Mili-
tares; os tribunos do
povo, em que avultam
as figuras de Trovão,
Quintino; o Exercito e
a Armada e Rosa Fon-
seca, a genltora de
Deodoro. para quem a
idéa da Pátria era um
palllo divino sob o qual
formou o espírito de
todos os seus filhos e
lhes moldou o caracter
e o senso exacto do
amor á terra em que
nasceram

O esculptor Modestino Kanto e um detalhe' -r ¦-• do monumento do marechal Deodoro.
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A POESIA
DOS

BARCOS
(Photos de Herman

limo).

Praia da Moreninha.
Vm vulto esbelto de
coqueiro. O barquinho
que lembra At lan Ger-
baut, andava a pas.

seio.

Maré baixa. O
barco, carregado,
parece descançar.
Porto de Valença,
na Bahia. Quan-
do a maré subir
elle tahirâ, com o

terral da ma-
dragada.
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Se porto de Maceió, esses irrequietos saveiros disputam
a carga preciosa dos viajantes que querem saltar.
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OS "POEMAS ANTIGOS E
MODERNOS" DE CARLOS

MAUL
Na literatura brasileira Carlos Maul con-

quistou uma posição de rara evidencia com uma
ubra que é ao mesmo tempo ropiosa e marcan-
te pela nota de originalidade que a distingue.
E nos vários sectores a que a sua intelligencia
e a sua cultura foram attrahidos elle venceu ga-
lhardamente imponoVx.se á admiração do pu-
blico.

Cuidando de Historia fez com Manoel Boni-
fim uma revolução nos velhos methodos e nos
¦ten além da HISTORIA DA INDEPENDÊNCIA
rsse encantador NO TEMPO DA COROA que foi
um dos mais recentes êxitos literários do paiz.
Nesse mesmo gênero nos promette para breve
outra obra, que, a julgar pelo titulo, offerece
aos leitores algo de sensacional: O DRAMA E
A VIRTUDE DA MARQUEZA DE SANTOS.

Mas o que está em foco neste momento são
os seus POEMAS ANTIGOS E MODERNOS, poe-
sias escolhidas, as "bodas de prata do poeta com
a sua Arte", como o "Correio da Manhã" cias.
sificou *sse acontecimento, registrando-o em ter-
mos expressivos. São vinte e cinco annos de
convívio com as musas, desde a estréa com o
ESTRO em 1910, a 1935 com os mais recentes
poemas. Carlos Maul fez nesse volume uma se.
lecçáo da sua melhor obra poética, reunindo
uma serie de composições que permvttem um
juizo seguro e definitivo sobre essa feição da
sua personalidade. Nessas paginas encontra-se
o que de mais interessante e emocional se des-
tacava no ESTRO, no CANTO PRlMAViERIL, no
RARHAROS, e uma parte inédita que compre-
hende poemas de 1933 a 1935.

Contemplando-se o panorama da nossa poe-
sia moderna, deante deste livro constata-se que
ba vinte e cinco annos Carlos Maul era moder-
nissimo, já escrevia para hoje, ou melhor já es-
envia para o futuro. Como os grandes poetas
que escrevem para todos os tempos, que sáo
sempre novos.
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O pasmado antidiluviano do Ura-
sil. nào se resume num tliema
de geologia, para dissertações' pit-
torescaa. Occulta principalmente,
além da questão do seu desenvolvi-
mento terciario u quaternário, a
origem de civilizações pre-geogra-
piiicas, que teriam existido ante*
do soergutmento da cordilheira
tios Andes. Na época mlocena, uma
tias phasea immensas do periodo
terciario, a America do Norte era
isolada, n&o existindo o Isthmo do
Panamá. Aa terras firmes, que
mais tarde iriam constituir a Ame-
rica ío Sul, ainda não formavam
um continente, e a região quo
abrange o centro do território bra-
silelro actual. era. simplesmente,
uma ilha. Pretende-se assim, qne
a civilização náo germinou no
Egypto, nem na China, nem fo!
creação de qualquer outro paiz
oriental, mas. teve o seu berço pri-
mitivo na Ilha Brasil. Essa hypo-
these, por mais seduetora que ella
seja, merece ser analysada em to-
dos os seus pontos de vista, em
accordo com os conhecimentos mo-
demos da geologia.

A ILLCSAO DAS TERRAS F1K-
MES

O geólogo que deseja conhecer
o Interior do nosso planeta, não
pôde explorar senão uma camada
quasi minima, tres kilometros no
máximo, em virtude dos obstáculos
ímmensos dessas excavaçiies sei-
entificas. Além disso, os mares e
os gelo» solarep cobrem a maior
parte da superfície terrestre, aa
sondagens são extrematuentes dis-
pendiosas, exigem o concurso si-
miiltuneo de numerosos tectinieos.

0 BR SIL E
como mineiros, geólogos, physicos.
oceanographos, e até astrônomos.
As enormes difficuldades economí-
cas e seientifleas das explorações
das terrassubmarinas, impediram

as pesquisas do fundo do Oceano
Atlântico, e retardaram a solução
do enigma da Atlantida, Sabe-se
hoje, porém, que o mar se desloca
constantemente, recobre pouco a
pouco todos os pontos do globo,
invade certos Ilttoraes e recua em
outros, foi assim no passado an-
tldiluviano, é assim na actualida-
de e será ainda nos séculos vin-
douros, em qualquer tempo. E tan-
to isto é verdade, que se encon-
tram restos de animaes marinhos,
em todos os continentes, mesmo
no cume das altas montanhas.
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fuudidade. seria necessário uma energia
physica considerável, que transformaria os»
sedimentos do solo marinho. As terras
submarinas do Pacifico pertencem á essa
categoria.

A HYPOTHESE DA LEGENDÁRIA
ATLANTIDA

De vez em quando, falam em mysterio-
sas relações geológicas, entre o Brasil <t
a legendária Atlantida, cuja historia Pia-
tão immortalizou com a sua immensa auto-
ridade de philosopho. Existiu realmente, a
Atlantida? Eis ahi uma questão deveras
interessante, para o geólogo imaginoso,
amante das grandes especulações scienti-
ficas. Origines, Porpiiyrlo, Malte-Brun e
Humboldt, negaram formalmente a exls-
tencia do paiz lendário dos Atlantas, ao

a-so que outros scientistas do paiz não
menos notáveis, como Possidonlo, Tertu-
liano, Buffon e Tarnefort, pondo-se ao
iadtf do mestre de Aristóteles, o fnolvida-
vel Platão, confirmam a verdade da Atlau-
tida. Km 1857. Kircher creou a theoria
geológica, que pretende vér nos archipe-
iaços dos Açores e das Canárias, bem como
na ilha da Madeira, os cumes das monta-
nhas do paiz dos Atlantas abysmado no
seio do oceano pela revolução sísmica.
Assim, os rochedos de São Paulo e S#o
Pedro, poderiam ser os vestígios do con-
tinente naufragado, se fosse possivel de-
terminar o local exacto, onde existiu a
Atlantida. O subsolo dos mares perma-
uece, porém, completamente desconhecido.
A sondagem no fundo do oceano é feita
por melo de uma pá. que se fecha, colhen-
do lodo e areia, ou com um tubo de ex-
tremtdade tlnchante. movido por um mc-
i-anismo, e que se crava no solo. onde se
faz a sondagem. Mas só penetra 40 a 50
centímetros, o que é pouquíssimo para
oncontrar as ruinas das cidades dos fa-
hulosos Atlantas. Por tudo isto. se vé co-
mo é complicada a evolução dos emiti.
nentes e dos Oceanos, e como é complexa

A Ilha Brasil. Na epo-
ca iimx «nu, unia tias
divisora do período
terciario, a America
do Norte era separa-
da da Viiii-ri<;» do
Sul. t: nu. parte da re-
tfiào, que é o Brasil
actual, • oiihtltuia uma

Ilha.

Mas ha pontos do glo-
bo que sempre foram
cobertos pelo mar?
Alguns oceanographos
pensam que os terre-
nos submarino.! que
Bervem de fundo ao
Oceano Pacifico e ao
Mediterrâneo, sempre
estiveram submersos
pela massa liquida.
Como observa Lau-
nay, para fazer erner-
gir um fundo oceanl.
co, situado a 6 .000 e
8 .000 metros de pro-
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a exploração das surpresas geológicas do
fundo do mar. Pensava-se outróra que o
oceano cobrindo uni continente, nivelava
toda a superfície, á semelhança da Man-
cha. cujas vagas avançam nas costas de-
molindo os penhascos. Nem sempre è as-
sim. Certas regiões, os Açores entre ou-
trás ilhas, apparecem â flor d'agua sem
nivelamento. Charles Geneau lembra que
no fundo do mar ha erupções vulcânicas,
desprendimeutos de gazes, de calor, e ter-
remotos. O.- movimentos sismlcos subma-
rinos levantam as vagas, que submergem
os navios e invadem o littoral com marét-
formidáveis. Nessas invasões oceânicas
perecem milhares de pessoas, e quando a
subversão sísmica submarina é grande,
ilhas apparecem e ilhas desapparecem
repentinamente. No terremoto que abalou
o Chile em 1922, no dia 11 de Novembro,
uma ilha desappareceu no Oceano Pacifi-
co! Tudo isto é apenas o signal freqüente
da vida Interior da Terra.

A APPARIÇÃO DOS CONTINENTES

A origem do Oceano Atlântico, das
suas montanhas submarinas e dos asm
archlpelagos. pôde ser explicada sem fa-
zor appello á lendária hypothese da Atlan-
tida. Wegener. numa concepção eloqueti-
te e famosa, imagina que em certos ni..-
mentos da evolução physica da Terra,
antes de se Iniciar o periodo cretáceo, as
terras firmes formavam uma só massa
continental e todos os mares do noss¦»
globo compunham, numa unidade liquida
grandiosa, um vasto oceano universal.
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Depois do periodo cretáceo, a enorme
massa continental de terra firme frag-
mentou-se, o immenso oceano primitivo
subdividiu-se, uma parte de terreno des-
Usou da África, e formou a faixa de ter-
ra que é"hoje a America do Sul. Entre a
África e o pedaço de terreno fragmentado,
depois do periodo cretáceo, surgiu o mar
que, na actualidade, nós chamamos de Oce-
ano Atlântico. No principio da época qua-
ternaria, outra fragmentação sísmica se
realizou, uma nova faixa de terra se des-
tacou da parte que é a Europa e consti-
tuiu a America do Norte. Realmente, se
confrontando a configuração da costa
oriental do Brasil, com o littoral do Oc-
cidente Africano, vê-se que a America do
Sul se encaixa quasi perfeitamente nu
costa da África. Outros scientistas, como
Lewis Spence, ensinam que na época ter-
ciaria a America do Norte era separada
por completo da America do Sul, sem ne-
nhum Isthmo entre ambos os continentes,
sem ligação de espécie alguma. A parte
da America do Sul, que compõe em nos-
sos dias o território do Brasil, era nada
menos do que uma ilha, que só multo de-
pois se uniu ás terras fluetuantes do
Atlântico.

O MAR NO INTERIOR DO
BRASIL

A theoria do deslise dos continentes,
concebida pela imaginação engenhosa ds
Wegener, despertou muito rumor e mui-
ta critica. Comtudo, é bem certo aue o

Brasil Central era uma
grande Ilha do Atlanti-
co, antes do Dilúvio. No
periodo terciario e vaes-
mo no começo do perio-
do quaternário, a maior
parte do Continente sul
americano estava no fun-
do do mar, devendo
emergir mais tarde com
o levantamento da cor-
dilhelra dos Andes. Oe
estudos geológicos feitos
em Espera de Anta, cm
Bella Vista, na Chapada
Velha no Morro do Cha-
péo, em Ponte Nova, lo-
calldades situadas uo Es-
tado da Bahia, revela-
ram a existência de ves-
tlgioe evidentes do mar
interior, que existiu na
America do Sul. £s«.e
Mediterrâneo antidilu-
vlano oecupava a» ter-
ras actuaes da Bolívia,
do Peru, as montanhas
dos Andes, uma parte de
Matto Grosso, Paraná.
Santa Catharina, Bahia
e Minas Geraes. Hartt
mostrou em 1871 que o

A llieorla do dctdisc do»
< iiiitiiit-iii.s Ue Wejçener,
qut- pro.tciule demonstrar
a contai-to, entre a Ame.
rica do Sul e a África.
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( hefe Pareci. (Pnotogrupliado pelo fço-
neral Roaduu).

valle amazônico era primitivamente um
lasto canal, passando entre duas ilhas
informes, que são hoje o planalto da
Guyana e o planalto do Brasil.

Com o soerguimeuto da cordilheira
dos Andes, o phenomeno principal na
historia geológica da America do Sul.
as águas do mar Interior escoaram-se. •
as terras submarinas emergiram, cons-
tituindo o continente.

A ilha Brasil ligou-se ás terras
novas.

E' nessa época que deve ter deeappa-
recido a Atlantida, com a sua civiliza-
ção extraordinária, e os seus guerreiros
fabulosos, abysmada pela revolução sis-
mica, que a formação dos Andes deeen-
cadeou, transfigurando a geographia do
Oceano Atlântico.

A ilha Brasil tinha algum contacto
com o território da Atlantida?
A terra fabulosa de que fala Platão, não
teria sido a Ilha Brasil, antes do Dilúvio
sul americano?

O mysterio é Impressionante. O se-
gredo da civilização brasileira antidilu-
viana permanece indecifrável, como um
encanto predestinado a seduzir a imagi-
nação dos homens.
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que e Ricardo Coraqao de Leao. no TL\k I de inglez. lingua essa que em I ¦ 4 _ ||
de Cecil B. de Mille. 1^^^. . * 
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J palmente constituida de pala- K 4|
mos ao dever de facultar aos nossos I i | / - I vras ^ancezas. Filho predilecto B V

atraves das photos que \ V AK f 
sua mae- R'cardo. go- A V (A FUSAO DA FOX FILME-Comp.

tram esta nota alguns aspectos da ^ ^ I J va- com /oi uma <ia.i mau
vida intima de Henry Wilcoxon. que "W, I I excla- |^L ^B3h^r j| <i"es crnbinafoes dos uUimos tempos do

reflectem suas mclinaqoes e o am- B mar: "Foi sempre tradiqao de J j&8 > cen^> ^ ir^ustna ctnematoyrap ten\jo
1. .iBrr.i'W ,,-te. I , ... .... ^ » irujndo. Ambas as marcas rem a gantiar

biente em que o artista magni- f f tamiha que os filhos fizes- 1 e a produ<.cio an„un,(ltja /937-J5
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J • E Godo- 1'xcedf em qualklade. Virginia Bruce.
bem estampar, em seguida. ver- J fredo. o perverso irmao de Ricar- I diny-lady de Lawrence Tibett. do Metro-
dadeiro retrato moral do rei guer- / P 
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do. ia mais longe ainda. E' delle ™'* V politan Opera House de New York e uma

romantico e que I 1 
^iI a phrase: 

"So o odio que nutrimos </aj <ic de^aque v.enco ^rua-

Henry encarna no J por nosso supera o odio 1 c,ona/ de '"" c-
III votamos aos nossos

ClUtUÁ

POR
MARIO
NUNES

nos para isso de palavras
do proprio Cecil B. dc
Mille :"Ricardo Coração de Leão
era o mais formidável guer-
reiro daquelles tempos. A
educação que eHe recebeu
desde a infancia foi a causa
da sua péssima actuação co-
mo rei da Inglaterra. Assim,
pode bem dizer-se que as
suas virtudes eram cousa sua.
ao passo que os seus defeitos
eram os de sua familia.

Ricardo era um bom
homem —. accrescenta De
Mille. Seu pae. Henrique II.
era um Falstaff semi-louco
que passava a vida fóra da
Inglaterra. Como governante
commettia os maiores des-
vários. Notável, entre elles.
mandar executar sem causa
justificadora o arcebispo Be-
cket, de que se veiu a ar-
repender mais tarde. Leonor.
a mãe de Ricardo, odiava o
esposo e fez todo o possivel
por transmittir ao filho esse
odio.

Henrique era um homem
destemperado e de tão máo
gênio que, ás vezes, arrac-

HENRY WILCOXON

E RICARDO CORA-

CÃO DE LEÃO , jEANETTE MAC DONALD - inclui
(,' Captain" na lista dos seus melhores
amigos. E' mesmo o seu companheiro 1 n-
separaveL cuja actwidade proveitosa me-
ihor se expande pela manhã â hora do
tennis. f "Captain" que conduz a ta-
quette e quem apanha as bolas perdidas
indo levai-as pressutoso ã sua dona e/v-

cantauora.

cava as taboas do soalho
f para atiral-as á cabeça dos

J seus subditos. Acompanhado
f por sua mulher e por seus

filhos, correu a França intei-
I ra, comprazendo-se em terçar
I armas com este e aquelle c

f divertindo-se á rédea solta.
Na familia, nem os paes. nem

1 os filhos falavam uma palavra
de inglez. lingua essa que em

I 1190. bem verdade, era princi-
I palmente constituída dê pala-
I vras francezas. Filho predilecto

de sua mãe. Ricardo, máo go
vernante. mas guerreiro de va-
lor sem igual, costumava excla-
mar: "Foi sempre tradição de

minha familia que os filhos fizes-
sem guerra a seu pae". E Godo-

fredo. o perverso irmão de Ricar-
do. ia mais longe ainda. E' delle

a phrase: Só o odio que nutrimos
por nosso pae supera o odio que
votamos aos nossos irmãos."

Os monumentos cinematographicos —
e As Cruzadas que a Paramount ora
exhibe no Palacio Theatro é um delles
— trazem á tona da publicidade fixau-
do-os para sempre na memória dos
contemporâneos nomes que anteriormen-
te haviam sido apenas fixados e con-
siderados apressadamente. E' esse pre-
cisamente o caso de Henry Wilcoxon.
que é Ricardo Coração de Leão. no
film épico de Cecil B. de Mille.

E porque é assim, não nos furta-
mos ao dever de facultar aos nossos
leitores através das photos que illus-
tram esta nota alguns aspectos da
vida intima de Henry Wilcoxon. que j
reflectem suas inclinações e o am-
biente em que vive o artista magni-
fico. E achamos interessante tam-
bem estampar, em seguida, o ver-
dadeiro retrato moral do rei guer-
reiro, romântico e prazenteiro que Ê
Henry encarna no film, servindo-

(A FUSÃO DA FOX FILME-Comp.
com a 20th Century /oi uma das mais /e-
fizes embinações dos últimos tempos do
centro de industria cinematoyraphica do
mundo. Ambas as matcas tém a ganhar
t a produção annunciada para 1937-35
Excede em qualidade. Virgínia Bruce. lea-
dintf-lady de Lawrence Tibett. do Metro-
politan Opera House de New York é uma
das figuras de destaque do elenco sensa-

ctonai de nova entidade.
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A FT5STA DAS LANTERNAS Revestiram
desusado brilhantismo as c^mmemorações comque os Japonezes, todos os annos, em Suwa derdeséculos, homenageam as suas divindades tutelares.pedindo-lhes que expulsem da Pátria os maus ge-nlos. As lanternas que accendem nessas noites fes-tlva-s sáo enormes, medindo uns 30 ms. de altura
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QAMPEA DE TIRO — Asenhora Leland Buli
._ 1ue* n<-> campeonato de tiro«rifle) realizado em Camp Perry<E. U.), conseguiu derrotar os me-lhores atiradores do sexo forte Anova Diana obteve o 2° logar nasprovas.

A MAIS BELLA DAS EUROPÊAS — Maria
Elena Rivero, beltlade hespanhola que

vem de ser a-oclamada "Miss Europa 1935".
Esteve viajando pela America, tendo recebi-
do as boas vindas dos Newyorkinos e dos ha-
bitantes da (apitai mexicana. O aviador Juan
Ignacio Pombo acompanhou-a, de avião, ida
e volta.
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O CONGRESSO EUCHARISTICO DE lCLFVELAND .. Nessa prospera cidade norte americana teve logar no mez *
passado, o VII Congresso Eucharistico Toba presidência do legado do Papa, o CarteaiHayes. O congresso foi ina^r-adcTco^ ,uma missa solemne. ames <& qukTseT/zeram preces a Deus pela Paz *-

jtfSJf^i^^ v^í^H / /f/f m I fl^lK1r\_f^k JSÈÈft \
**-W ^^^^ssamsm»*'^ I Ba»AIl l\ . ^^\Wm*. llaammWammm na)\ *ük mSm*Wz\.

ama '" / I lll Mil l fl, • JÉÈ_\ L B

'¦"m -^i jfli A ^^MÊ-'''^ «íSkK^wí 'f>i;iiJíff'BIrIJ! 8^b I - - JH^y "¦' *af ¦^"^^^,
^'r fll^w* J* ' ? Uk ¦¦ ¦BBOW XTS^-íllf Í^W^fôfllÇX' I AKUNDAME-vro DE UM

_^_**J - I0> fl lr^JÉ£.fli *? ^fffltiBPO^^nlTl MB NAVIO - Outro desastre
¦gflkf.» ""^1 

(2ki>_ fl ^. r^^Jr 9 
' r U ^am^M^a» 

¦ 
> iSrJoL^Tjfl n^ritlmo impressionante

.JKS^Yt •-" BBlw^J ^. -vfl-x'4 ^ •'' / ^^^¦J^ÍWulI1'? foi-nos proporcionado, nos
WWWam 

" 
iSf 'I-#í *1 fc-lfl fl ^. _>B^2Za' l^w ! / ^VT -TJifl^k últimos dias de Setembro, no

^ _a,J^. »viaí4 ¦^|ta>' fl ^ ** ^\a Afll ^ / *wZmZwl canal de Dover' P*10 "Hur"
b*^. ^7Jà '--S"-^ '--SS»** <flr -í H. R»^s^J / ^ •AkAm~Wi.ll' ricane", cargueiro ingl«íz. e

LA ,'*>rT J-^-^flr 
WL. 

—J—A ^W^W / ^k. k ^^^^f l*10 "Ardgantcck" rebocador.
^ WÊ\ E^y pil 

"^^ A, Bff »^ / Z^i 
^^lU 

J ^mbem ingira. As duas em-
' *k*mm-9*\\ Spfl^**fl^t ssssssss&T Y*#T^[ H 

'•*>. v% / >fl 5^^. Wm ¦*al*cac-5es foram de encontro

VOLTANDO A' TERRA - De regresso de sua missão espinhosaem Genebra, aonde fora para participar dos debates sobre a
questão italo-abyssinia, o Sr. Samuel Hoare, ministro ao Exieno»da Inglaterra, desce, calmamente, em Hendon 'Inglaterra) deavião.

'uma na outra. A primeira
«na gravura) foi a pique.

•?mas a tripulação salvou-se.

yOLTA A' CASA BRANCA
O Presidente dos E?-

tados Unidos voltou a Was-
hington, regressando das fé-
rias em Cinclnnati. A' Sra.
noosevelt foram ofíerecidas
magníficas corbelhas de fio-
res pela população. Em Boul-
der Dam e San Diego, o Pre-
sidente falou, sendo accla-
mado delirantemente.
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ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES CATHOLICOS — Directoria e Associados após a missa com que commemoraram o
anniversario de sua fundação, a 2" de Outubro findo.

^•;'i TF" P^F !il|l 3I* ¥[]

A 1. ^f^wl^M^n
O ANNIVERSARIO DO "CORREIO DO POVO". DE P. ALEGRE

Aspecto tomado no dia do 40" anniversario da fundação do "Correio do Povo", de Porto
Alegre. Vé-se. no centro, a viuva do seu fundador. Caldas Júnior, cercada de seus filhos,

amipos e auxiliarei
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Pão <Je i4í&iw;a; — l/m oo.v aspectos expostos, tomado com
cameia Zeisi Super Ikonta.

ECHOS DK EXPOSIÇÃO DE PHOTOGRAPHIAS ARTÍSTICAS
Conrtituiu 

verdadeiro suecesso a exposição de photogra-
phia.' artísticas que realizou o Dr. Peter Fuss no salão

do Palace Hotei en. dia.^ da semana finda.
Os trabalhos ex íoram muito elogiado? e mais

ainda o posto artístico ao expositor que presidiu a escolha
dos motivo*. Cump:. notai c,uc grande parte do êxito ai-
cançado M dtvn i qualidade do material empregado pois
todos o.s píioto.- foraii: tomado.' com obiectiva e carnera
Zelss Super Ikonta, matéria] que t inegavelmente, o melhor
e mais perfei.o para a arte photographiea.

SABE BORDAR? GOSTA
DE BORDADOS ? — Leia as
condições do CONCURSO
que ARTE DE BORDAR está
promovendo Vinte contos
em prêmios valiosissimos !

MsmWto. ^W

Mmammmk^m^^^^^^^^** ^^

WWWl ^-? '^

\\\m1mJjL\tom wl

SOCIEDADE

Senhora Judlth Oraça D.
Cavalcanti, fino ornamento

da elite carioca.

' ~m mm
l

POLAD-FILM — S. PAULO

O MALHO em visita ao atelier photo-cinematographi-
co da Polad-íilm, de S Paulo, na Mooca.
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A 
musica popular brasileira, em
sua melancolia, resume, evo-
tivamente, os motivos tradi-

clonaes da tristeza contemplativa
do indio, do africano e do adve-
na. Nota-se em todas as suas ma-
niíestações o gesto primitivo da
poesia da terra, nos primeiros bal-
bucios do povo. Ha um travo lon-
ginquo da dôr plasmadora do ho-
mem nos lundus, nos desafios, nas
macumbas e nos maracatus que
se cantam por ahi. A arte brasi-
leira dá os seus primeiros passos.
Engatinha, aos tombos, sem saber.
Ignorando mesmo as suas finali-
dades através das interpretações
do folklore. feitas pela sensibili-
dade pura e nativa de artistas
ingênuos.

As toadas, os descantos, as em-
boladas, misturam-se, confundem-
se, baralham-se nas musicas do
povo, reflectido a rigor, a saudade
profunda, mystica, supersticiosa
do cabinda afílicto, espancado nos
eitos; a nostalgia, sensual e doce
do lusíada desembarcado das pri-
meiras caraveilas e entregue aos
conflictos Íntimos freudianos em
experiências românticas s u b 11 s
com as cunhantãs ariscas e ma-
Iiciosas das primeiras tribus; o
desespero e a revolta surda dos
ameríndios contemplando, nas
suas "r">i~*a« nos seus domínios,
i perversidade disfarçada em ei-
vilizaçáo dos primeiros conquista-
dores, audaciosos e atrevidos.

Percebe-se, com facilidade, na
musica de Heckel Tavares, Wal-
de mar Henriques, Vilia Lobos.
Spartako Rossi. toda esta varie-
dade de sentimentos, a saltar dos
nccordes, a fugir das melodias, dos
rythmos profundos, quasi religio-
íos de suas composições. t

Desenha-se imperceptível, re-
surge como se fossem os coloridos
accentuados de cerâmicas priml-
uvas. pintadas pelas archiavós ta-
puias. as oleiras marajoaras, da
musica popular, as primeiras ten-
dencias de uma poesia nascida e
originada do pensamento ingênuo,
iem malícia, dos primeiros ho-
mens que formaram a sensibllida-
de brasileira, através de suas toa-
das, ao som de inubias, atabaques,
cuicas e pandeiros, instrumentos
nativos, que sabiam commover os
sentimentos das tribus, das mo-
cões, das bandeiras, e das senza-
Ias.

Ha, hoje em dia, por parte do
publico, uma admiração perma-
nente pela musica popular. Dir-
se-ia que os brotos espontâneos
dos lelt-motlves, das variantes oc-
cultas do folk-aore, seduzem e fas-
cinam as massas. Os cyclos dos
bandeirantes, reunindo todas as
lendas de penetração; o da Nati-
ridade. agrupando as commemo-
rações religiosas; o dos vaqueiros,
relativos á vida pastoril; o dos
cangaceiros, resumindo o heróis-
mo da raça; o dos caboclos, busi-
nando o pensamento sertanejo,
investem, das cordas, dos arcos,
dos tambores, em motivos delicio-
soa que realizam, para o povo, a

'_^_____mbb»t ~ ^S iB6.'^'r'
_hL JS MEp^^> '**
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A vuoíi/ interprete do :otk-lort nacional, com u ^eu

inseparável amigo.

OS QUEIXUMES
DA RAÇA

FRANCISCO GALVAO

.acijria grave e supersticiosa do
que se fez» do que se pensou» do
que se sentiu nos tempos que sefocam.

Prova disso vem a ser o encan-
to com que se ouve presentemen-te a Interpretação folklorica de
Sylvinha Mello, que, como Ste-
phana Macedo. Olga Pragueai
Coelho, Elisa Coelho de Andrade,
surgiu predestinada a realizar o
milagre de reflectir nos seus ner-
vos, na sua esthetisia, a melanco-
lia dócil e dolente de todas as vo-
zes oceultas. oriundas da terra,
desde os sertões longínquos, em
que bravateiam garimpeiros e pas-
tores, em desafios permanentes,
até os paranás de água parada, os
igapes silenciosos em que se amo-
lentam. preguiçosos e malaricos,
os balateíros mal-encarados e os
pagés destemidos, em competições
rltualescas da terra de ninguém.

Os motivos da musica e da poe-
sia sentidos por Sylvinha Mello,
vão passar a fronteira. A Argenii-
na, curiosa, ao momento, de tudo
o que é nosso, do que reflicta, o
cerne, o amálgama da raça de que
provimos, contractou-a para que
possa cantar, sob os seus céos, a
musica dos trópicos, misturada
com a religiosidade e o mysterio
dos sentimentos ccálectivos. Mu-
sica essa, sensual, porque, nascida
de amor. rltualesca, porque, pro-
vinda do mysticismo, e barbara,
porque interpreta, em realidade,
os segredos e os feitiços das tri-
bus. dos conquistadores e dos es-
cravos, — o triângulo plasmador
das nossas origens — que o sof-
írimento caldeou e feriu, com to-
Jas as suas settas, hervadas de
curare, pintadas da violência tro-
picai dos timbós nativos.
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iulrtnha Mello num recanto de .eu uruim, longe das admiração dos rans\
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EXPOSIÇÃO
ESCOLAR DE
BELLAS ARTES

o apreciável baixo relevo de A.
Schnoor, onde revelou" possibi-
lldades de composição.

Além delle Celita Vacani ex-
hlbe dois trabalhos, sendo um
em bronze. São também apre-
claveis os esforços, na pintura,
de Ubi Bova.

A exposição tem sido muito
visitada.

BsW^ -- *•« L__ c\ r% *M
-i «——i-M j-- ' w í jpmjtl \J. V> ÀM ^8^%\ màmmT MbWMÍÍHB L—d
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Secçõo de architectura, vendo-se
ixxrios alumnos que concorreram

á exposição.

Por feliz Iniciativa do dlrec-
torto acadêmico da Escola Na-
clanal de Bellas Artes, teve lo-
gar. ha dias, a inauguração do
2* certamen dos alumnos daquel-
le instituto de ensino superior.

Entre os alumnos que se des-
Laçaram, na secção de archite-
ctura, convém citar A. Vlscontl e
Sá Freire. Na secção de esculptura

Secção de esculptura : vi-se ao
centro o baixo-relevo decorativo do
alumno A. Schnoor, e nos extremos,
trabalhos de Ubi Bova e C. Vacani mki2

í„f„ra e modelagem.
¦ *?5. rSfí '"°m°"S

V ¦¦¦ ^^ —V*

-i -*"
MT

Armando Schnoor, alumno da
Escola N. de Bellas Artes.
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Mussoilnl passa em revista, na Praça Veneaa, Roma. aa tropas que iam
embarcar. A' direita, o Parlado Ven««a, onde «sti Installada a Chancelia-

ria da Italia. IMstlo^uc-ae o Duce, que marcfra A frente dos soldados.

A masco tte de um
regimento italia-
no ê um fantoche
parecido com u
Negus... Os sol-
dados do Dm c e.
quando empenha-
dos na peleja, di
um "Meu nego!"
na espcctaUva de
que a sorte lhe

sorria...

A GUERRA

IT ALO-ETHIOPE

O Sr. Tecle Ha
wariat^y d»slega-
do do NVffus 4
IJga das Naçócs
(â esquerda), di-
rigindo-se para
aquella Institui-
í&o em rompa-
nhia de seu se-

cretario.

14 — XI — 1935
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A REALIDADE ACTUAL DA CULTURA BRASILEIRA

^ mais viva expressão da cultura de um povo e sentida
através das suas producções literarias As elites IntelJe-

ctuaes constroem, dia a dia, esse monumento que perdurará
através dos tempos, espelhando sempre, com justeza e ver-
dade o instante illuminado em que a scentelha creadora
Inspirou os artistas, dando-lhes o clarão da inspiração

Amanhã opparecerá o numero 7 de ILLUSTRAÇAO
BRASILEIRA, essa revista que enfeíxa em suas paginai a
realidade actual da cultura brasileira E' um numero de

luxo, que só traz coUaboraçôes inéditas, assignadas por pen-nas de incontestável valor. Citamos ao acaso: Afíonso Cel-so com a chronica intitulada "Graphomania"; AdeOmar Ta-vares com a pagina curiosissima de reminiscencias em qu*narra epdsodios do mais vivo interesse de sua convivênciacom outros inteUectuaes; Affonso E. Taunay com a chro-nica "O Pantheon dos Andradas" e Hlinto de Almeida conum soneto encantador a que deu o titulo "O caminho d;Vida", todos da Acadeemia Brasileira de Letras

^ photographia de serras e mon-
tanhas pôde apresentar valoi

documentário e de estudo, cuja fi-
nalidade abrange itinerários para
ascenções ou pcderá ser admirada
pelo seu ef feito e valor artístico

No primeiro caso torna-se mate-
rlal precioso, para fins alpinisticof
e de grande auxilio na demarcação
de zonas, usando-se de preferencia
nesse caso o material Infravermelho"Agfa" que faz resaltar detalhes
Invisíveis á nossa vista

No campo artístico, a serra è
Igualmente riquíssima em assum-
ptos. Os melhores ef feitos são obti-
dos quando se espalham no céo
grandes nuvens, seja qual fòr a sua
tonalidade. E* necessário nesses ca-
sos. o uso de filtro amarello para
emulsóes orthochromaticas (Iso-
chrom) e filtro verde para emui-

FÜinto de AlmeUU Affonso CelsoA. d* E Taunap Adclmar Tavares

*

paizagem. Um reflexo obtido em uma
agua parada, uma onda que se espraia
caprichosa, desfazendo-se em flocos de
espuma, um barco abandonado na areia
humilda de uma enseada são detalhe--;
preciosos para a Justa composição de
uma paizagem

Um barco a vela deslisando, suave-
mente, em uma bahia tranquilla. ou
um transatlantlco vencendo em alto mar
a fúria de uma tempestade, são outros
assumptos que bem aproveitados, pro-
porcionam ao amador ef feitos grandiosos

Scenas de praia pôr de sol, scena-v
apanhadas nos portos com a agglome-
ração confusa dos navios, pescadores
iia sua faina d lana, eis assumptos lnes-
gotavels que se apresentam continua-
mente aos amadores de photographia

A "Agfa" com o material adequado
que fabrica — Isochrom e Superpan —
pelo grande valor orthochromaUco t
panchromatlco que possuem, proporcio-
nam ao amador facilidades para a ob-
tenção dos mais brilhantes ef feitas,
accusando com fidelidade todos os va -
kwes da paizagem, reproduzindo-a em
toda a sikí belleza

SERRA E MAR

sôes panchromaticas (Superpan, Flnopan i
Procedendo-se dessa forma o azul do ce».
torna-se "gris", proporcionando grande rele-
vo ãs nuvens, adquirindo a paizagem uu
movimento aamiiavel. Deve-se. porém ter
em conta que o uso do filtro annula, em
grande parte a perspectiva, con vindo porlan-
to evitar o abuso do diaphragma techando-o
o menos possível'ludo o que a vista alcança pôde ser pho-
tographado. seja a magnificência de linda
jornada numa alta montanha, seja o ultimo
raio de sol que se derrama sobre o pico de
um monte, seja a meiancouca paizagem de
um vaile uranquUio. Quanto mouvo dehcioso
para os aiortunados componentes do Centro
excursionista Brasileiro, que poderão guar-
dar as mais bellas Impressões que se onere-
cem aos seus olhos, se nas suas escaladas, u-
verem a precaução de levar uma camara pho-
lographKa

iyuannn do alto de uma montanha ester.-
demos o nosso olhar para os longe* que se
perdem no horizonte e ve-
irtos o mar que se derram.i
numa linha recta conlun-
dlndo-se com o céo. ma!
comprehuiuemos, como esta
immensa superfície liquida,
que a distancia se apre-
senta tão monotona, seja
um campo tão vasto a pho-
graphia. um manancial
mexgotavel para o amador
que encontra sempre nelle.
assumptos os mais interes-
santes, quer na placidez de
uma praia calma e deserta,
ou quando no desencadear
de uma tormenta as ondas
bravias se derramam por
entre os rochedos e a areia.

O mar é quasi sempre
um motivo indispensável
para o complemento da
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O DIA C A NOITE

U e tu, nos buscamos, mas em vão.
Tudo fazia crer num casamento:
Tu me buscas com alma e pensamento;
Eu te almejo encontrar com o coração.

^mmrA-C^ \m. V^a^àw^ Promettidos por mutua adoração,
^^^ % W^| Pelo mesmo desejo e soffrirnento,

j^ Bm^Lm^Li Vens sempre quando exhalo o ultimo alento
Li E eu chego quando morres na illusão

^L^ Mê—M ^A\\ mml ^or ma's <3ue corra atraz de ti, contrário
ft^l E' todo o esforço meu por te alcançar,

E o teu, com o mesmo anceio, é também vário:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Somos o dia e a noite, ai a rolar,
Juntos, o mesmo circulo diário,
Sem jamais nos podermos defrontar !

"Forças do Coração".

AUGUSTO AMADO

Wmm W-\A

AS NAUS

AL rompia a manhã, deixando o cáes deserto,
E ao vento libertando as explicadas velas, —
Partiram todas, mar em fora, rumo incerto,
A' procura talvez de marinhas mais bellas!

Não andarão, porém, expondo-se a procellas,
A uma rota infiel de horizonte encoberto ?
As fugitivas náos, para onde foram ellas,
Para onde, se, afinal, não ha quem saiba ao certo ?

Embora haja no mar aventureiras ondas,
E monstros mil, vagando, em vagabundas rondas,
— Quizéra nelle, assim também, me ver um dia.

Sobranceiro ao furor da tempestade equória,
Sonho-me no alto mar, exposto á ventania
E aos vagalhões, e a tudo! Oh! temporal! Oh! gloria!

RENATO TRAVASSOS
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Uma procissão de accordo com a Inspiração popular. — Século XIV.

MYSTICA da fcono-

graphia religiosa tem
evoluído lentamente. Os

processos seguidos pela imagi-
nação popular, documentados
pelas obras catholicas affirmam

que o peixe é o mais antigo sym-
bolo das forças divinas. Entre
os deuses pagãos, coléricos,
cheios de vicios, ávidos de offe-
rendas e sacrifícios, a Perfeição
e a Amabilidàde surgiram como
attributos especiaes da nova di-
vindade. na figura mystica e
doce de Jesus, apresentado sob
o disfarce de um Pastor que vie-
ra defender as suas ovelhas, sal-
vando as tresmalhadas. As ve-
lhas paginas da Biblia represen-
tavam ao Deus creador de to-
das as coisas, por uma podero-
sa mão, sabendo-se que nos
seus primeiros coloquios com
Abrahão t Moysés, somente a
mão, collocada em angulo, attes-
taVa a sua presença.

A leitura dia Bíblia em certas
passagens fala da personalida-
de de Jesus, principalmente nos
Psalmos de David, em que se
diz que elle surprehenderia, em
belleza, os homens. A imagina-

ção popular ainda o representa
tomo uma das figuras mais bo-
nitas de sua época. — Tertu-
liano e São Jeronymo também
affirmaram que elle era, como
homem, o mais formoso, sendo
certo que a sua barba nazare-
na possuia a virtude de infun-

~~~ *iT *1
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Santo Donato advogado contra
tempestades e furacões..

dir, aos povos, o prestigio de
seu poder.

Se bem cjue o concilio de
Epheso, muitos séculos depois,
cogitasse das honras devidas a
Nossa Senhora, o seu culto é
muito antigo, sendo que o typo
gracioso e mystico de seu ros-
to. o veo convencional somen-
te appareceram com os pinto-
res do século VI, com as suas"A 

Virgem e o Menino", e as
Virgens ao pé do Calvário".

A figuração pictural dos
Santos, a representação de
acontecimentos de sua vida, se
acham descriptas maravilhosa-
mente na "Legende 

Dorée", de
Jacques de Voragine, obra co-
nhecidissima dos doutores da
Igreja.

As estampas religiosas pela
metade do século XVI começa-

¦ fljni B|\ ' i «
4f*vJr 15* f /,, ;i ' 

j&tgteM • ¦ ? 1]
<¦ * -J j 'JSC* lH ¦ 1 * '/¦ .. Jl '

O julgamento de Jesus segundo a concepção popular.
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ram a se difundir, com o appnrecimento da technica
da gravura de madeira, sendo o mais antigo dos qua-
dros impressos por este systema um fragmento da
Crucificação que os especialistas situaram como sen-
do executada em 1370.

Foram os artistas populares os primeiros tenta-
dos a tratar do assumpto. Sem instrucçào e sem do-
cumentação exacta é certo que os seus desenhos tive-
ram depois de ser rectificados. segundo o que ensi-
navam os commentadores da época chistã.

Depois da Renascença, appareceram então ver-
dadeiras obras primas, tendo a iconographia religiosa
tomado grande impulso. As scenas da Paixão são as
mais freqüentes: Jesus no Jardim das Oliveiras, A
Flagelação. a Descida da Cruz. . .

Estas figuras são tratadas com um perfeito rea-
lismo. pelos artistas, não acontecendo o mesmo com
a representação de passagens da vida da Virgem.

Os Santos, segundo as gravuras da época, eram
representados pelos seus atributos especiaes: Santa
Barbara, contra o fogo. São Christovam, contra

IMAGINAÇÃO
POPULAR
RELIGIOSA

fi ¦ *L^F
1 fliflflt A_m A___aJa
Í, 

v ¦¦¦ \\\_______\__\\\\\\\\\\\\\\\\__t " <»—.<¦ ____JÊ_mmw_W '. ¦
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Imagem de N. S. da Graça — 1825.
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Nossa Senhora das Dores.

a morte súbita, São Denis,
contra os perigos do en-
venennmento. Santa Aga-
ta, contra as colicas, San-
ta Clara, contra as moles-
tias dos olhos. São Boni-
fado, para evitar os males
dos ouvidos.

Pintavam-se os Santos
pelas suas virtudes

Os peccados capitães
eram symbolisados pelos
animaes: o Orgulho, pelo
Pavão: A Avareza, pelo
Sapo; A Ira. pelo Leão: A
Gula, pelo Porco: A Luxu-
ria. pelo Gato; a Inveia.
pela Serpente: a Preguiça,
pelo Escaravelho, ou pela
Tartaruga.

Eis como a imaginação
popular conseguiu influir
as directrfzes religiosas nos
primeiros artistas que pin-
taram ou esculpiram as
imagens christãs.
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A primeira gravura em ma-
deira. sobre motivo celiglo-

so — 1370.
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SWHORA

Em assim sendo. . .
A leitora vae ter opportunidade de vestir-

se: de dia com os bonitos linhos que as montras
da cidade já exhibem; de noite — organdi, mus-
selinas, crêpea de seda, tecidos leves como plu-
mas.

Refrescos.
Sorvetes.
Banhos de mar.
Pescarias na barra da Tijuca. . .
E digam que a vida não presta.

SORCIÊRE

—--5^ noite: de muss*-
7^lina estampada,

Pyjama de linho verde —
para a praia. "Maillot" de

jersey branco.
36
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SENHORITA...
Que calor I
E como é bom, assim nos primeiros dias, mudar. .

de vestido, trocar oa tons sombrios pelo rosa, o branco,
o amarello, o gerimun, o azul, o lindo azul do céo, o azul
das hortencias, o azul do manto de Nossa Senhora. . .

Uma das minhas camaradas — não me vão fichar
de communista — costuma dizer que é mais bonita no
Verão.

De facto.
Porque o pecego da sua pele mais se realça em lhe

realçando os traços q"indo o sol polvilha de oiro quen-
te a cidade toda.

Ao fim do Verio, porém, como se pensa no inverno.
Emfim... E' de boa regra gostar a gente do que é

e calnfetar o anseio pelo que deveria ser.

_________________________________________ ___________________________________ ám f^ ^s ^**" *«íA_ _______________&
mmt mmW s ¦ tmmmmmm ¦ r "'A lll

_^_________H BssssaaV _—D IAm l&ízÀ \W fl bsb__I '••*—w^ II i
m^^^f Awf^Ê B_n '

^^^^^^^^^^l___^^^ "Ensemble" de crê- IA
AmmA. L Wm. &* ^e ''nri° verme- MM H y F, ftl

^^m \._ÀhmY ^L mo telha, casaco de ^*a^B El

^^m^ÊA\ I ; "taffetas" escossez vj ¦-." ..
^^1 j preto e branco. ^ff / V ^H HX

^\ afl fl _____L.

^^WflV^^v lflj~~ fl fl

J^^^fl;\n|^L >t« ¦«*»?

/ _fl ^^^
Hl Vestido de linho

^H e seda azul ce-^^H leste, chapéo dc
palha "marron"

Vestido de crêpe de seda preto
estampado • cores vivas.

"Ensemble" de "marocain" ver-
de agua, gola de fustão branco,

fivela branca, de prystal, no
cinto.
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Centro de
Âlmofada. Em
feltro cor de la-
ranja com flõres
brancas applicadas e
folhas pretas também
applicadas. O miolo das
flores, os motivos a cheio e
o ponto para applicar são com
linha lilaz. Os galhos das flôrcs
são cheios com ponto de haste com
linha verde. Os triângulos dos can-
tos, também são verdes, applicados.

Todas as applicações s ã o em feltro

£¦<2/9 r/fco/
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ODE TUDO UM POUC

O caminhante solitário subia vaga-
rosamente, penosamente, a íngreme en-
costa do monte. Seus olhos, tristes c*
cansados, fitavam a terra, e os hom-
bros cabidos trahiam o peso do desa-
nimo e do soffrimento.

A estrada tinha nuances de luz e
sombra. Ora as grandes arvores d3
margem formavam espessa cortina, es-
curecendo o caminho, em cujo chão os
raios da lua. a custo perfurando a ra-
maria densa, punham desenhos tremu-
los e extravagantes. Ora. livre e ma-
gestosa. toda a luz banhava largo tre-
cho do caminho por onde o homem,
triste e desalentado, seguia a Dassos
tardos.

Chegando ao alto. apoiou-se. fati-
gado. a uma grande pedra. Seus olhos
magoados contemplaram o mar. as
praias adormecidas, e sua alma se re-
voltou contra a immensa paz que ema-
nava de toda a natureza. Um clarão
extranho illuminou seu olhar sempre
apagado e triste, quando fitou o mar.
enfeitado pelos reflexos prateados da
lua enamorada. — o mar que, indiffe-
rente áquella adoração, vinha beijar a
branca areia, sua eterna bem-amada
em voluptuosa caricia.

Ergueu os braços num gesto de des-
espero, levantou a bella cabeça que a
amargura vergara, fitou em desafio o
céo claro e exclamou:

Maldita sejas oh! vida! E's men-
tirosa. és pérfida e és má ! Promettes-
me bens maravilhosos, acenaste-me
com imagens bellas de Alegria, Feli-
cidade e Amor e. depois, só me déste
Dôr, Desengano. Amargura. . . Mal-
dita sejas oh! Vida. pejo muito que me
tens enganado. . .

O vento suave que vinha do mar pa-
rou um instante junto ao homem amar-
gurado e murmurou ao seu ouvido:

Insensato! Não maldigas a Vi-
da. que é boa e simples. Maldita é a
tua Sabedoria que. tomando entre as
mãos todos os bens que a Vida prodi-
gó espalhou em torno de ti, deturpou-
os, prendeu-os nas malhas de leis ab-
surdas, em dogmas cruéis e os trans-
formou em tvrannos que te martyri-
sam Que fizeste do Amor. o presente
maravilhoso que a Vida te deu ?

Quizeste aperfeiçoal-o e envolves-
te-o numa trama complicada de pre-

ceitos. tolheste os seus impulsos natu-
raes e simples. De um grande Bem fi-
zeste o teu maior Mal. a tua.maior tor-
tura.

Emquanto soluças,
sem alegria e sem paz. emquanto mal-
dizes a Vida. os passaros. aconchega-
dinhos nos ninhos macios, descansam
felizes: porque elles souberam receber
o maravilhoso dom do Amor e gozal-o
simples e livremente.

Homem insensato, a Vida é boa
Poste tu que. querendo ser forte e sa-

bio. a transformaste em um complexo
de desejos insatisfeitos, de anceios do-
lorosos e de constante soffrimento. E's
tu que és máo. A Vida. a Vida é boa '

O caminhante solitário deixou cahir
ao longo do corpo os braços que er-
guera num momento de revolta. Pen-
deu para a terra a cabeça soffredora.
Dos seus olhos cançados e tristes duas
lagrimas rolaram, quentes. . .

Lentamente, dolorosamente, conti-
nuou a subida Íngreme, com o passo
tremulo dos vencidos

QUATRO GRANDES

VERDADES

(LA ROCHEFOUCAULD)

Quasi iodos nós gostamos de pagar
as obrigações de pouca monta que n
outras pessoas devemos; um grande
numero se mostra agradecido ás me-
diocres; porém bem raros são os que
não correspondem com ingratidão às
grandes. :0: —

A sinceridade é certa ehusão de co-
ração que em bem poucas pessoas se
encontra: essa. que vulgarmente ob-
ser vamos, não é mais. que uma refina-
da dissimulação, encaminhada a ga-
nhar a confiança dos outros.

A felicidade consiste no apreço, que
das ccusas fazemos, e não no que ellas
por si mesmo são. Somos felizes, por
isso que estamos de posse da cousa
amada, e não porque os outros « achem
em si mesmo amavel.

;o; —
Se ha cutro amor mais puro. desp»-

do de interesse e de qualquer outro at-
fecto. esse fica sempre escondido nas
intimldades do coração por tal manei-
ra. que nem por sombras o suspeita-
mos.

ABANDONO

No silencio
a aranha teceu
na rua ausência.
A porta ficou aberta.
— Pra que fechar ?. . .
E a aranha piedosa
correu uma cortina de teia
como quem deita uma flòr
sobre um tumulo.
Certeza de que
tu não quebrarás nunca
com a tua cabeça de teia
a teia desse aranhol. .
Somente o espirito da casa
botará esse véo religioso
pra rezar. . .

Valença Leal

O TEMPO É OURO...

Durante as reteições a esposa
fala sem parar e não periritte que a in-
terrompam.

E o marido, que faz ?
Approveita a opportunidade pa-

ra pensar em seus negocios.

ARTE PH0T0GRAPH1CA

Pôr do sol numa praia carioca.

DEDICATÓRIA

Nunca deixes que nellas demorando,
possa, acaso, indiscreto, o olhar rle alguém,
ao fundo penetral-as. devassando
o que ellas de mais intimo contém.

Que essas coisas do amor. as agonias
da saudade, o amarqor de uma hora ausente
os momentos de dores e alegrias.

bem ou mal que elle faça á alma da gente,
deve-se lá guardar, todos as dias,
com duas chaves, para dois somente.

TOBIAS HESSE

Estas pobres cantigas que te mando,
peça-te que não mostres a ninguém.
Guarda-as comtigo. esconde-as sempre e. quando*não nas quizeres mais. queima-as. meu bem.
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Rosalind Deith — da \\ Mr
Paramount — apresenta o áM ML M
ultimo feitio de chapéo. K - j£

Marion Davies — da
Warner Bros — com bo-
nita capa de "Marocain"

branco, lenço vermelho, H_fl
preto e branco. f^^H

CHAPÉUS MODER-
NOS

MODELOS DE PARIS

EXECUÇÃO SOB

ENCOMMENDA

^ternanc^
55, Praça Floriam.

Phone 2-5334
CASA FLORIDA - Rio

Acceita encommen-
das do interior.

Está muito em moda
fazer bordados

E paru Incentivar ainda inaln
esse Interessante passatemi-,.
que proporciona _>raz< r a In-
numeras posf-oas que ae dodl-
cam & arte de bondar, é de
Brande \_nta_rrm contMMVj» if
bases do original <?ON(M'i:m>
em que qualquer pessoa pode-
rr* tomar parte e habilitar-se
a tirar um ou mais prêmios no
valor de 2" contos de ré's.

L,eta a» (vmdlçíVeK na revista
AlíTK I>K BOR-AA.

O perigo dos filtros
entupidos

Para purificar o sangue r
manter sadio o organismo. M
nossos rins dispõem dc cerca tlr
10 milhões tle tubo* finíssimo»,
representando um comprimento
lotai de 30 Lm*. Esses tubos
são verdadeiro.» filtro» c devem
deixar passar por dia dr 1.IHHI a
1.500 centímetro», cúbico, dc li
quido extraindo do sangue.

Oii.uiilo se apresentam irregu-
lariilailes da bexiga, tornando -w
o liquido escasso ou demasiado
freqüente, qurimanle j»or excesso
de acidez. •'• signal de <|ue oe,
filtros pi<-< i/.-iiu dr ser lavados.
Esse signal de alarme pódc it
notar ameaça ile dores lomba-
res, sciatica, lumbago. cansaço,
inchacão nas mãos, nos pés ou
sob os olhos, ddres rheumati-
cas, perturbações \i_uac_, ton-
teiras etc.

Se os filtros não forem de»
obstruídos com a devida pres-
teza, teremos suspensa sobre a
cabeça a ameaça terrível im»
cálculos renac», ,la nefrite, dos
ataques uremico», da hidropisia.
da |»erda de albumiua, phos-
phato, etc.

As Pilulas de Foster desin-
flammam, limpam e activam aos
rins, sendo ha mais de 50 an-
nos o remédio preferido para
coinhater as doenças renaes.
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ESTRELLAS" DA PA-

RAMOUNT E DA WAR-

NER BROS COM BO-

NITOS "DÉSHABILIX"
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^¦J CUNICA d* fSTHf TICA
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d-caAenua
ÁciatÜfiaiM lyiurra
CIRURGIA ESTHtTlCA. PMYSlOtMfRAPlA.
DERMAIOlOGIA. RflUVtN€SClMENtO

DO ORGANISMO.

DR. FAUSTO CAMPOS
•J* a.*>S4>«tHla ") i. «hCU

! Estômago, Fígado e Intestinos Digestões cÜíflceís, gastrites, dôr e
enterites, hepatites e todas as moles-

tias do apparelho gastro-intestinal curam-se com o ELLXIR EUPEPTICO do Professor Dr. Benicio
de Abreu — A' venda em todas as pharmacias e drogarias do Rio e dos Estados — Caixa Postal
n. 2208 — Rio de Janeiro.
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Matéria! necessário: Linha crochet Mercer, marca "Corrente" n.'
60, branca; 1 novello e F. 503 (salmão), 1 novello; yí metrci d«
linho branco; 1 agulha de aço para crochet, n." 5, marca Milwards.

Cada motivo mede 2cm*,25. Com F, 503 fazer 32 trancinhas, !
ponto inteiro dentro da 8" trancinha da agulha, -f 2 trancinhas, saltar
2 trancinlias, 1 ponto inteiro dentro da próxima trancinha, rqictir
para + ate acabar a carreira, 5 trancinhas e virar.

ENTREMEIO
próximo inteiro, 2 trancinlias, repetir
trancinhas, 1 inteiro dentro da próxima

ESTE AMBIENTE
^—• rT"

lfc_ \wZr"^ ^^—\mmm\*m^í^Om^_\*- ^^^jB

2* carreira — + '
ponto inteiro sobre cada
ponto inteiro da carreira
anterior, 2 inteiros dentro
do espaço, 1 inteiro sobre o
para + 3 vezes mais, saltar 2
trancinha, 5 trancinlias, virar.

3* carreira — Repetir a ultima carreira, fazendo os inteiros lobn
os inteiros da carreira antecedente, em lugar de fazel-os nos esp

4* carreira — 1 ponto inteiro sobre o primeiro inteiro, 2 tranu
nhas, pular 2 inteiros, 1 inteiro sobre o próximo inteiro, 2 trancinha-
pular 2 trancinhas, repetir para + até acabar a carreira, 5 trancinha-
virar.

5" carreira — 1 ponto inteiro sobre o 1* inteiro, -f- 2 trancinha-.
1 inteiro sobre o próximo inteiro, 2 trancinlias no espaço, 1 trancinha
sobre o próximo inteiro, repetir para + duas vezes mais, 2 trancinhas.
pular 2 trancinlias, 1 inteiro sobre o próximo inteiro, 2 trancinhas,
pular 2 trancinlias, 1 inteiro na próxima trancinha, 5 trancinhas, virar.

6* carreira — Repetir a ultima carreira, fazendo inteiros sobre
os inteiros da carreira anterior em vez de espaços.

7* carreira (- 1 inteiro sobre o inteiro, 2 trancinlias, 1 inteiro
sobre o próximo inteiro, 2 trancinlias. pular 2 trancinhas, repetir para'+ duas vezes mais, 1 inteiro dentro

do próximo inteiro, 2 trancinha-,
pular 2 trancinlias, 1 inteiro na pro-
xima trancinha, 5 trancinlias, virar.

8* e 9" carreiras — Eguaes á .'*
e a 3* começando a 9» carreira com

3 trancinhas, virar.

OSPARA ALOURAR
CABELLOS

Empregar
FLUIDE-DORET

Não resoeca
Nas perfumarias e cabelleireiro

só se consegue com os moveis, da casa A NOVA ERA
A' VISTA - A PRASO

Jorge Schnaider — Rua do Cattete, 93 — Phone 25-3995
MOVEIS - TAPETES - DECORAÇÕES ECW&WHHHK MICO

ÓRestcturador
_ das - .

^SJocças'Physicuí c Mentaes



14 — XI 1935 O MALHO

¦*" ¦- ¦ _* ' ^^y *iE _K'_WJt ^is^ffmL Tv 'Jt-v.» í JL *V^C T

C'<£^w_r-V^B *-^^V-^_l _____¦'^^¦r^^^f-^^1 mwmWt *^-* mamam maaamJt £^^_^K -!^_^_r-(_a-^_j_fl_fc i_^_B 
"^.-^-C 

vflHf-^l .B^^B ^_P*___B àaSA^Í^maaaw mmm^mmmè^M
•**»" Kült^K-E^3^*S*-*^B^3iS 555^ Sy J!^l)v^^^^^w^^^]jK3*-^^S*-> *-'^J--£3--i^R»-**--S

*¦ ™ . . A.-* * w'w *^i__* '? ^í "^ t[ ^ ^ 
"!y 

^ ?^y^T^T-si tt^-a!/^ ^ Ay **^V^^J*^3*i*T?Tr--*y5^.'^

10" carreira —¦
Juntar a linha branca
c fazer 1 inteiro com
linha branca e F. 503
a 1 t ernadamente até
acabar a carreira, ten-
do 2 inteiros no es-
paço e 1 inteiro sobre
cada inteiro da car-
reira precedente, 5
trancinhas, virar.

11* carreira —
+ saltar 2 inteiros, 1
inteiro em cada um
dos próximos 4 intei-
ros, l trancinhas. rc-
petir para + tres ve-
zes mais, 2.trancinhas,
saltar 2 inteiros, 1 in-
teiro sobre o ultimo
inteiro, S trancinhas,
virar.

12* carreira h
pular 2 trancinhas, 1
inteiro em cada um
dos próximos 4 intei-
ros, 2 trancinhas, re-
petir para + 3 vezes
mais, pular 2 tranci-
nhas, 1 inteiro na pro-
x i m a trancinha, 3
trancinhas, virar.

131 carreira —
Egual á 10*.

14* carreira —
Pular 2 inteiros, 1 in-
teiro sobre o próximo
inteiro, + 2 tranci-
nhas, pular 2 inteiros,
1 inteiro sobre cada
um dos próximos 4
inteiros, repetir para
+ duas vezes mais, 2
trancinhas, pular 2 in-
teiros, 1 inteiro sobre o ultimo inteiro, 5 trancinhas, virar.

15* carreira — Pular 2 trancinhas, 1 inteiro sobre o próximo
inteiro, + 2 trancinhas, pular 2 trancinhas, 1 inteiro sobre cada um
dos próximos 4 inteiros, repetir para + duas vezes mais, 2 trancinhas.

DE CROCHET PARA TOALHA

repetir a 4» carreira, cortar o fio. o que completa o lado maior da
toalha.

I.iRar o fio branco no 3* espaço da 1" carreira de espaços, con-
tinuando até a 10* carreira. Repetir o modelo até haver 3 brancos

e 3 salmons, o que completa o lado menor da toalha. Fazer
ot outros dois lados correspondentes.

pular 2 trancinhas, 1 inteiro sobre o próximo inteiro, 2 trancinhas,
pular 2 trancinhas, 1 inteiro sobre o ultimo inteiro, 3 trancinhas, virar.

ló" carreira — Efiual á 13*.
17* c 18* carreiras — Efiuaes ás 11* e 12*.
19* carreira — Egoal a 13*. Cortar o fio branco.
Repetir do começo até haver 5 quadrados brancos e 6 salmons;

sempre imiittindo a 1* carreira de espaços, então depois da 9* carreira

F.NTREMEIO PARA TOALHA

Para armar a toalha collocar o crochet sobre o linho e riscar a
lápis fora e dentro da bainha. Cortar o linho deixando uma beirinha
para virar. Virar para baixo as bainhas e fazer sobre ellas 1 e meio
ponto e 1 trancinha alternadamente: isto põe a bainha em posição.
O crochet é então inserido entre as duas peças do linho.

M ^m m \mh^^^^^^^^amm ivk ^Ik^^^M
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Hoje, como já ha 50 annos atrás, pediatras de renome salientam
o superioridade da K U F E K E como alimento para

crianças sadias, fracas ou doentes.

MOVEIS DE FINO GOSTO
' ESTYLOS DVNAMICOS

FILIAL: CASA BELLA AURORA
R. CATTETE, 55-57.59 PHONE 5? 3633 FABRICAÇÃO PRÓPRIA
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DECORAÇÃO
DA
CASA

CONFORTO NO VERÃO
"Conversotion piece" des-

tinada a jardim.

"MODA E BORDADO"
PUBLICAÇÃO MENSAL

A mais bella e interessante revista de modas existente no
Brasil. Os ultimas figurinos para vestidos e "lingerie" femi-
nlnos e roupas para crianças, apresentados em lindas paginas
a cores. Tiáballíos de agulha e bordados, com formosos mo-
dei os. Assumptos femininos, conselhos ás donas de casa, etc.
Um volumoso magazine com 50 paginas luxuosas, por um
preço commodo.

Assignatura por 1 anno, 36|. Por 6 mezes, 18$. Numero
avulso, 3*000.

Pedidos á <3ecervcia de MODA E BORDADO. Caixa postal
880, Rio de Janeiro, acompanhados da respectiva importância.

-"•» r- aasa Vlaaaaaaaataa*"..a^^J I
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Vime e chnão para um grupo apropriado a varanda co-
oerta ou "hall" de residência de estylo

moderno.

OLKAUUO ^i>assli11*aaaa|^ MABÇfl -***^ ^MT ^Lsl^taaa^ > ReGI*TQADA^^| ^mW^
PASSADEIRAS

65, RUA DA CARIOCA. 87 —RIO
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Para renovar a

CUT!5 a sua

limpeza diaria é

necessário 
(ronlulfiA

Limpa , Alveja eÁmacia a u

mMEDICINA

A belleza do rosto por meio da electricidade

D R . PIRES

(Com pratica dos hospitaes de Berlim. Paris e Vienna)

cellulas organicas do me-
lhor modo possível. E' esse,
um excellente meio para
combater as rugas- .

A electricidade medica
presta, também, serviços

Para os cuidados scien-
tificos de embellezamento,
ao lado dos methodos jü
conhecidos e bem divulga-
dos como massagens, raios
ultra-violeta, etc., existem
outros novos e de beneficos

£-4

^ 
ju.

Uma das fôrmas de applicação da electricidade para a
belleza da pelle. Emquanto um dos electrodos está
preso no braço, o outro actúa directamente no rosto,

afim de eliminar as rugas.

c reaes resultados no que relevantes para acabar com
diz respeito á formosura, diversas desgraciosida-
E' a parte electrica a que
queremos nos referir e
cujos successos trazidos aos
assumptos de belleza são
os mais surprehendentes
possíveis. As correntes dc
alta frequencia, galvanica,
faradica e em particular, a
primeira dessas, a diather-
mia, presta serviços rele-
vantes á esthetica.

Já tão diffusamente usa-
da em outras especialida-
des é justo salientarmos
seus resultados admiraveis
obtidos em medicina es-
thetica.

Empregada no rosto, a
diathermia augmenta a cir-
culação sangüínea, reali-
zando o que se chama em
sciencia. uma hyperemia e,

como tal. a nutrição das

des cutaneas.

UMA INFORMAÇÃO
GRÁTIS

As nossas gentis leitoras po-
dem solicitar qualquer informa-
çâo sobre hygiene, cabellos e de-
mais questões do embeDezameo-
to, ao medico especialista e reda»
ctor desta secçâo, Dr. Pires.

As perguntas devem ser fei-
tas por escripto, acompanhadas
do "coupon" abaixo e dirigidas
ao Dr. Pires — Redacçâo d'0
MALHO — Trav. do Ouvidor,
34 — Rkx

BELLEZA E MEDICINA

Nome

Rt*.

Cidade 

Estada 
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BELLEZA E MEDICINA

Nome 

Rom. i

Cidade 
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O MALHO

CONTEMPLADOS NO TORNEIO DO 49."
PROBLEMA DE PALAVRAS CRUZADAS

CAPITAL

L.YGIA II — Rua Fonseca
Guimarães, 55, Santa Thereza.

YOLA — Rua Mariz e Bar-
ros, 260.

AMÉRICO C. CORRÊA —
Eua Major Sayão, 27, Saúde.

PAULO DUARTE MONTEI-
RO — Rua Sampaio Vianna.
68, casa 16 — Rio Comprido.

S. PAULO

JANETTE RODRIGUES -
Rua 13 de Maio, 141 — Pira-
ricaba.

MINAS GERAEH

AUXILIADORA MORANDO
— Carangola .

CASSIO TRINDADE — Pra
ça America Lopes. 1 — Ouro
Preto.

PARANÁ'

CONCEIÇÃO PINTO — Rua
Dr. Muricy, 1021 — Curityba.

RIO GRANDE DO SUL

LOPESTELMO — Rua Venan-
cio Aires. 177 — Porto Ale-
«re.

SIR FOGUINHO — Rua
Parahyba. 240 — Porto Ale-
gre.

CORRESPONDÊNCIA

DESSA'-MIRANDINHA -
Nâo podemos aproveitar. Ve'-
jam as novas exigências da
secçào.

RAUL REBELLO — Aprn
veitaremos. Mas vae demo
rar. . .

ZEMI — Aquella ndtw
da revista estragou tudo. Não
podemos publicar."^^T^^T^^^^^___I^^^^^^^™™*^~
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Solução exacta do 49" pro.
blema de palavras cruzada*.
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-hora», o mai, bello irie-ourc
de arte em "file»". • ISO mo-
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HORIZONTAKS

1 Homem libertino, sem a
ultima

— Segunda
— Designatlvo de orelha
— Restante. 1/ a ultim*
— Adjectlvo ingle?.

10 — Cognome de uma herói-
na franceza de 1454

12 — Introduziu em Roma a
cultura hellenlca. inver-
tido, sem a ultima

13 — Grande pedaço de pão
15 — Adversário da casa di

Orange
17 — Governador de provin-

cia, na Pérsia
18 — Tempo de verbo
19 — Pretexlo

SAO 

condições para coucor-
rer aos nossos torneios
semanaes: Enviar as so-

luções á nossa redacçào, a
Travessa do Ouvidor, 34, cadu
uma separadamente em uma
folha de papel; fazer acompa-
nhar a solução do* coupon nu-
merado correspondente, rol-
lando-o para que se n&o ex-
t.avie, e fazendo constar nel-
!•• legivelmente, nome e en-
dereço.

Os prêmios são distribuídos
por Borteio entre os concur-
rentes que enviarem soluções
certas, e remettidos, sob re-
glstro, por via postal.

Para o torneio de hoje, qur*
é composiç&o da nossa leitora
Léa I-eal, 10 <<!•¦/. i prêmio
serão sorteados nau. condições
acima. As soluções, para en-
trarem no sorteio, deverão eR
tar em nosso poder até o diu
14 de Dezembro e o resultado
será publicado n'0 MALHO do
dia 26 do mesmo mez

PALAVRAS CRUZADAS
Coupon n. 52

Nome ou pseudony-
7)10 • • • 4 ••

Residência

VERTICAES

— Symbolo do vasio (phi-
sica )

— Obra celebre de Spinoza
— Onde foram desbaratados

os athenieiiseB e os Eto-
lios

- Caixa
—Tributário do S. Lou-

renço
— Màe de Achilles
— Quarta e terceira

11—Planta aquática
14 — Antes de Christu
16 — Rio da Sibéria, sem a

ultima

¦ lulas

(PÍLULAS DE PAPAINA
E PODOPHYL1NA)

Empregadas com suei i
nas moléstias do estomaqo. fi-
gado ou intestinos. Essas pi-
lulas, além de tônicas s3o in-
dicadas nas dyspi-psi.iv dores
de cabeça, moléstias do figj-
do e prisão de ventre. São,
um poderoso digestivo c n'<in-
larisador das funcvões gastro-

intestn
A' venda em todas as phar-

macias. Depositários João
Baptiitii da Fonseca Rua
Acre. 38 - Vidro 2S50O.
pelo correio 3$000. — Rio de
Janeiro.

INCHAÇÃO NAS
PERNAS!

JIlAn .MAlt-
QUEfl DA COS"
TA, r. M.i. iii.
MD 1""»

i < '• irá), i urou-
¦i Ai « n íi
grande Incha-
(..Io niiK perna»
MffuMa mê uniu
erael BRUP-

i.An dk ORIQBM sYi-mi.i-
TI"'A. com o U8» d. iihikim d.-
uma du-la de 'ELIXIR DK
NOGUEIRA*, de Ph. Ch.
Joio da Hil\:i SHv.lrn. «li -
eontraado-M hojs somplsta-
in nu- n-stalielecldo. (Flrmii
reconhecida).
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y. S. ESTÁ CONCORRENDO
DIARIAMENTE, T A L V E Z
SEM SABER, 

6 grêmios de íoosooo

EM DINHEIRO NO CONCURSO DO

v mush ctu ii niHn

"600S000 

pir ia, 
|r'a 

«"!

NADA tem V. S. a fazer para
concorrer a esses prêmios e

QUASI NADA precisa fazer

para recebel-os, toda vez que
fôr sorteado 

Tome oa 4 algarismo* Inlclaes (milhar) do numero
de fabricação do »eu Automovel, do soo Apparelho d<
Radio, do seu 1'iano, da nua Hachlna de Coatura e do.*
Medidores de Luz e de Gaz installados na nua casa.

Aji notc-os ua sua carteira, ou ein outro qualquer papel,c o» confronte, toda» as iuanhãtf, com oa 0 milhares dia.
rUmente sorteado* na redacçàp do DIÁRIO DE NOTICIAS
e publicados por esse jornal. Coincidindo ura desse»
milharet) com o do objecto correspondente em poder d#
V. 8., reclame o seu prêmio pejo telephone 23-3015, en
tre 0 e 10 horaa da manhi. O leitor poderá, assim,receber, no mesmo dia, de um a aeis prêmios de 1009000
em dinheiro.

Só mente oa leitores do Distrlrto Federal e Xictheroj
podem concorrer, Para o« assinantes do Interior ha
outro concurso, com prêmios diários de SOOfOOO.

ier iantiar sempre

ia leleria?
? astrologia offereee-lhe hoje a

RIQUEZA. Aprovelte-a aem demora
• conseguirá FORTUNA E FELICI-

DADE. Orlentando-me pela data do nascimento de cada
peaaoa, descobrirei o modo seguro que com minha ex-
pertencia todos podem ganhar na lotaria sem perder
uua sA ves.

Mande seu endereço e (00 réis em leiloa, para «n-
vlar-lhe QRATIS "O SEGREDO DA FORTUNA".

Milhares de attaatados provam as minhas palavras.— Hrof. PAKCHANG TONG. — Meu endereço: Gral.
MITRE N- 2241 — ROSÁRIO l8anu Fé). — Re-
publica Argentina.

UMA PATfílA
E FORTE PELA FORÇA

DOS SEUS FILHOS

m,

m 1SI1

fhMr*-Mt / ¦SHca

mC
MLJ&i?niAieo

MTTm*.
Ife-

rAMIUA

-PELO BRASIL
-PELA HUMANIDADE.

FORTALEÇA-SE COM

muísâo

buSCOTT

J

I
AOS SPORTSNEN, CLÜBS DE FOOT BALL E INSTITUTOS DE ENSINO

Completo e variado sortimento de matertal para todoi ci
SPORTS só na CASA SPANDER de A, M. Bastos & Cia. Rua

dos Ourives, 29 — Rio de Janeiro
BOLAS OFICIAES PARA FOOTBAU. COM CAMARA

Trainlng 22$-Spandic 25$ — Spaldic 30$ —Spander 35$ —
T nacional 40$ — Rotschild cromo 45$ — Improved T (Olim-

Camisas
I
>

Meias

tricot
pie) 110$
reclame dúzia

» segunda »
> primeira »

de pura lã, extra >

66Í000
90$000

» 1265000
» 126$000
» 102$000

48$000
» 36$000

Choteiras, calções, joelheiras, tornozeleiras, bombas, agulhas,
rédes paragoal, etc., etc.—Peçam listas com preços detalhados

t
»
I

» » » primeira
> algodão »

» » reclame

5 EN HORAS 7

li

RARA VOSSOS INCOMMODOS

HENAGOL
CÁPSULAS

NA FALTA, NA E5CASSKZ OU
AT R AZO DO PtPlODO

m

«eer 

ganbar sempre

ii leleria?
A astrologla offereee-lhe hoje a

RIQUEZA. Aprovelte-a sem demora
e consegulri FORTUNA E FELICI-

DADE. Orientando-me pela data do nascimento de cada
pessoa, descobrlrel o modo seguro que com mlnha ei-
perlencla todos podem gauhar na lotaria sem perder
utua sres.

Mande seu enderece e (00 r«ls em sellos, para en-
vlar-lbe GRATIS "O SEGREDO DA FORTUNA".

Milhares de atteatados provam as mlnhaa palavras.— Hrot. PAKCHANO TONG. — Meu endercso: Gral.
MITRE N- 2241 — ROSARIO l8anu F«). — Re-
publlca Argentina.

SENHORAS f

^^PARAV05S^^INC0HM0D0S
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ATRAZO do PgRlODO
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lhas para altar. Guarni^oes para 

"lingerie", FW 
;flP 

"

Roupas Brancas, Roupas para crean<;as, IB* o «

TR ABAIHOS: Em "Crochet", Rafia, la,

K§ if ill
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