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União dos Viajantes Comerciais do Brasil

r'"

A inauguração do Edifício Sociai,

próprio, desta benemérita institui-

ção de classe, no dia 30 de dezem-
bro ultimo, ao completar doze anos

de existência.

"lUniãp dos Viajantes Comerciais do
Brasil" — or_ão representativo e de-

/—\ fensivo da classe dos viajantes, vén-
dedores e representantes comerciais

— inaugurou, com grande brilhantismo, no
dia 30 de dezembro, data em que completou
doze anos de labor constante c fecundo, o
imponente edifício social, próprio, que cons-
truiu nesta Capital, na Avenida Mem de Sá
n. 247, e no qual presentemente se encontra
instalada.

A« solenidades com que a "U. V. C. B."
procedeu á inauguração do seu edifício social
e cometmorou a passagem do seu 12.". aniver-
sario, tiveram grande luzimento e repercus-
são, constante de brilhante sessão solene, se-
guida de baile, o qual se prolongou até altas
horas da madrugada do dia seguinte. Na.^ies-
são solene, a que compareceram numerosas
delegações dc coletividades co-irmãs' e conge-
neres, tanto desta Capital como dos Estados,
usou da palavra, na qualidade de orador ofi-
ciai, fazendo eloqüente histórico da vida da
instituição, o Dr. Ary Pinheiro de Andrade

•Figueira.

Associação classista de fundo nrutualista,
larga é já, ao fim de doze anos, a sua folha
de serviços — larga c honrosa, quer na de-
fesa dos interesses e aspirações da classe,
quer dentro do espirito filantrópico que a ins-
pira, de amparo aos associados inválidos ou
ás famílias dos que falecem. Obediente a es-
tes fins, e pelo seu "Departamento de Pe-
culios", a "União dos Viajantes Comierciais
do Brasil", desde a sua fundação, já pagou,
por invalidez ou falecimento de associados,
113 pecúlios, no valor total de Rs. 1.925:000.,
c isto sem prejuízo da constituição de um
patrimônio real, que, am 30 de dezembro ul-
timo, somava Rs. 1.815:112S870 — fatores es-
tes bastantes, por si sós, para atestarem a be-
nemerencia c a grandeza das altas finalida-
des sociais desta prestimosa agremiação.

Esta gravura, que so agora é divulgada, mostra-nos o rei Leopoldo da Bélgica com a familiareal da Holanda, por ocasião da visita do soberano á rainha Guilhermina para discutir, comesta, as medidas a opor em caso de uma possivel agressão a qualquer dos dois países. Arainha tem nos braços a princesa Irene. Em uma cadeira, ao lado, vemos uma outra pe-quemna princesa Beatriz. Amba/i são filhas da princesa Juliana (de pé, atrás da cadeira),herdeira do trono da Holanda, e de seu esposo, o príncipe Berhard (atrás da rainha). O reiLeopoldo e o que se vê de pé, ao centro do grupo. (Foto Associated Press, agencia norte-americana, remetida de Haia, por via aérea, a "A NOITE Ilustrada")
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A gravura acima apresenta o Papal Noel de A NOITE entre a nctlznnn «!»„-„ „clonou emocionada no Club dos Caiçaras, durante a vigcS/ado «&« T^lf^'
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Catullo ouve o discurso do representante de A NOITE.
Flagrante tomado no momento em que o glorioso poeta sertanejo era carregado em triunfo pelo povo.
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Aprendei a conhecer-vos a vos mesmas, o
vosso sexo, as razões tle vosso amor, o vosso
destino biológico! Aprendei a escolher-o vosso
namorado, noivo e esposo! Aprendei a en-
frentar as situações difíceis que vos impõe

BIOLOGIA
DA MULHER
Pelo Dr. F. HARO e tradução

de ISABEL L. MEDEIROS
Prefacio de seu pai, professor

MAURÍCIO DE MEDEIROS
Útil, valioso e gentil presente

de festas !

Ponha nova vida em seus olhos!
|1'  ===J

rr ~^
Quando ob seus olhos estive-
rem cansados e vermelhos, ap-
plique-lhes algumas gottas de
Lavolho. Sentirá uma agrada-
vel sensação de bem estar e ob
seus olhos ganharão nova vida.

LAVOLHO
CLAREIA OS OLHOS

I

!
I
i
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O SEXO
NÃO INFLUE
A idade tambem não. Procure en-
gordar e fortificar-se. Com Bonolco,
comerá bem e nutrir-se-á melhor.
Tônico dos músculos, do cérebro,
dos ossos e dos dentes.

PASTILHAS FORTIFKANTE

BO IMOLE O

A 

luta' no Mar do ,S'orte continua iuten-
sa. Dc um lado, os submarinos, a.
(minas, os aviões são empregados con-
tra a navegação, tentando perturbar

o transito comercial. De outro, os vasos cie
guerra britânicos, suas esquadrilhas navais
especializadas de ataque, os caça-minas, a
aviação moderna procuram anular esses es-
forços ofensivos, num trabalho constante,
para eliminação das minas e dos submarinos
e defesa contra a aviação agressorà. 0 mais
árduo obstáculo parece estar nas minas, que
se escondem em vários sentidos. A campa-
nha antissubiriarina tem conseguido resulta-
dos apreciáveis, o que se evidencia na dimi-
nuição de perdas causadas por esses perigo-
sos engenhos dc guerra. Entre as providen-
cias fundamentais desse êxito está ó arma-
mento dos navios mercantes, que lião mais se
apresentam, como ha pouco tempo, como pre-
sas inenmes diante da ameaça do submersi-
vel. Com seus canhões de defensiva e òfen-
¦sivá marítima c anti-aereos, eles estão em
condições de reagir e mesmo triunfar diante
da emergência de uma agressão. Os com-
boios, sistema adotado com sucesso na guer-
ra de 1914-1918, produzem no momento bons
resultados, pois os navios de guerra são de-
fe-sa poderosa contra qualquer tentativa dc
hostilidade por submersi veis. As esquadras
inglesa e francesa têm conseguido, segundo
os comunicados oficiais, afundar numerosos
submarinos alemães — reduzindo sensível-
mente n eficiência geral dessa arma nos ma-
res.

As gravuras destas paginas apresentam ai-
gtins documentos interessantes, entre os mais
novos que nos chegaram, sobre a guerra no
mar — e bem exprimem a atividade com quo
se desenvolve,

>

O navio japonês "Torukuni Maru" bateu em uma mina no Mar do Norte, afundando em
poucos minutos, tendo sido salvos todos os tripulantes e passageiros por meio dos barcos
de bordo e de embarcações de pescadores que testemunharam o desastre. (Gravura de

lustration", de 2 de dezembro de 1939, pagina 359)
•L'11-
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Kciuipngein c passageiros do "Terukuni Maru'
(Gravura de "LMIIustration", de :

aguardando sua
de dezembro de

vez de abandonar o navio.
1939, pag. 359)
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O torpedciro "Sirocco", da marinha francesa, realizou a façanha de afundar^dois subma-

rinos alemães em tres dias. Esta composição de D. C./ouqueray mostra,B, ce„ad afunda-
mento do primeiro suhinersivcl segundo o comunicado oficial. Um clamor se fez entre a

guarnição dó™ Sirocco": i frente, justamente na linha de navegação surgiu um grande
submarino; ele se inclinou, ficou alguns instantes á superficie'S™™*™™^™™
e afundar rapidamente. (Gravura de "L'Illustration", de 2 de dezembro de 1939, n. 5.048)

Esta composição de Albert Sebille, desenhista do Ministério da Marinha da França, estam-

pado em "L-Illustration", de 2 de dezembro de 1939, pagina 357 feita sesundo testemunhos
SculareT da ocorrência, mostra o guarda-comboio 

"Amira -Mouchez" quando vigiava o

alargamento da camada de óleo, testemunho do afundamento de um submar niprmeo

de bombas de profundidade. O vencedor aparece no primeiro plano, enquanto o comboio,
favorecido pelo movimento de nuvens, mal se percebe a distancia.

t. itlUIHini iiipiuniuinn.. \...«.».« _______________
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0 "Sirocco" 
em marcha. (G ravura de "L'IIIustl.ati

on . de 2 de dezemb™ de 1938> Pag. 356)
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ONDE NASCE A VELHICE/

• O tratamento de belleza com
o Creme Rugól remoça o sem-
blante, dá viço e maciez á cutis.
Rugol deve ser usado diariamente
como creme de belleza, applican-
do-se sobre elle o pó de arroz,

para sahir. Rugól penetra pro-
fundamente nas camadas sub-cuta-
néas, fortalece os tecidos e enyi-

gora a pelle. As massagens diárias
com Rugol fazem desappareccr as

¦ rugas, cravos e espinhas, porque
Rugól remove todas as impure-
zas que seaccumulam nos poros
é deixa a cutis limpa e sedosa.
Comece hoje mesmo a cuidar de
sua' cutis com o Creme R«gol

para que ella tenha sempre o as-

pecto bello e sadio da mocidade.

Períodos olhos
pparecem os
amados pés

de qollinha.

'§l\%
Dos lados do

1^9 
?J 

narii oos can-
Vi"» .<"__. ,os da bocca

se estendem
os rugas que
o riso revela.

V^ «i»

V/

S Na lesta se for
mam varias ru-
gas, qúe enve-
lhecem as mais
jovens pessoas

dois submarinos em tres dias. (Gravura de n. 2.048,
O torpedeiro ^Z^^Z^nA^^^^^ ^ »* ^56)
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¥, minas,Grandes e pequenos navios
am -r~

um obstáculo a navegação --
Façanhas documentada

vmm^f^-yA-^-íy1 \Wty^k?
\^^^_____?í"^ ^1-$A _/

Tambem o pes-
coco se enru-
ga e torna-se
avermelhado

£
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Ao alto, os contingentes de "esquieurs" fin-landeses, que se têm coberto de gloria emdefcHa da pátria; ao centro, um posto avan-
çado finlandês; em baixo, um grande aviãorusso abatido pelos canhões da Finlândia du-rante uma incurBão aérea em seu território.
(A primeira, ao alto, á direita, da agenciafrancesa^Keystone; a seguinte, da agencia In-
gleaa Wide World Photos, de Londres; e aultima, da International News Photos, agen-

cia norte-americana)

O 

êxito constante das tropas finlande-
sas contra a invasão russa constitue
um dos aspectos emocionantes do
atual momento internacional. Ape-

sar de incomparavelmente inferior em numie-
ro e material bélico, o exercito da pequena e
heróica nação do norte europeu conseguiu
desde o inicio manter em respeito o poderoso
adversário, e, depois, com o seguimento da
guerra, dominá-lo de modo arrazador, repe-
lindo um a um os grandes ataques organiza-
dos por terra, pelo mar e pelo ar. Desde o
momento em' que os exércitos russos toma-
ram contado com a já agora famosa Linha
Mannerheim, sofreram derrotas sobre deiro-
tas, sucessão que culminou ultimamente numa
retirada precipitada com imensas perdas em
homens e material de guerra. Tainubem os
ataques marítimos da esquadra russa foram
•sempre vantajosamente repelidos pelas bate-
rias de costa da Finlândia, pela sua pequena
esquadra e pelos aviões. O êxito dos finlan-
deses tém sido tão constantes e tão comple-
tos, que no momento os russos não só recua-
ram para lora da fronteira comío em alguns
pontos cederam, no próprio território russo,
á pressão dos contra-ataques. As gravuras
desta pagina mostram alguns aspectos do
movimento de guerra na Finlândia.

RAIOK
É UM IHSECTICIDA
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PiARA 
livrar sua casa de

moscas e mosquitos, pul-
gas e baratas — não perca
tempo! Use Raio-K com a
nova bomba de pulveriza-
ção mais fina. Raio-K não
tonteia: mata\ Ajude a
Saude Publica — combata
os mosquitos, usando
Raio-K! Compre hoje a sua
lata. As latas de Raio-K
contêm mais liquido.

RAIO-K
PRODUCTO DA ATIANTIC REFINING CO.

OF BRAZIl

Asíkma
Allivio Immediato
Basta Aspirar o

Pó de Himrod
- - ^Remédio deHimrod
PARAASTHMA

LMe a vida com
olhos mais lindos

Realce os seus cilios, dando-lhes bellezamais profunda e subtil com o Cosmeti-
co Muybelline, provocando admiração
e interesse tnaiores. Maybcüine adap-
ta-se, uniforme e suavemente. E'moffensivo, á prova de lagrimas —
nao mancha, não irrita. Em forma decreme ou sólido. Tons: preto, casta-nho, azul. Destaque a belleza e a
personalidade de seus olhos com os
produetos Maybelline — Lápis paraSobrancelhas, Sombra, etc, cm cores
que harmonizam com cada typo.
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Samuel Hoare é, pela educação,
polo temperamento e pela origem dc
que provem, o tipo característico do
estadista britânico.

Emlbora nascido cm Londres, passou a in-
fancia do velho condado do Norfolk, sob o
teto vetusto de uma antiga mansão senho-
rial; seu pai, uma daquelas figuras severas
e imlponentos dos tempos da rainha Victoria,
era um conservador austero, membro do Par-
lamento o autoridade respeitada cm todo o
distrito.

O meio cm que se iniciou a formação do
seu caráter, o a poderosa influencia paterna,

que nele inculcou um profundo sentido do
dever e uma vontade rigorosamente determi-
nada e dirigida, fizeram que Samuel Hoare
fosse, desde o principio, um espirito bem pre-
parado para a carreira politica. Na Inglater-
ra, os políticos o estadistas não nascem, como
na, França, por exemplo, em qualquer meio e
de qualquer origem; são produto de deter-
minadas condições familiares e de educação,
e de um ambiente fortemente tradicional.

Samuel Hoare, estudante, foi exemplar:
no colégio, em Norfolk, depois em Harrow, e,
por fim, no New Collcge de Oxford, distin-

. guiu-se, como perfeito estudante inglês que

O GRANDE
i ESTADISTA
BRITÂNICO

índia, e em 35, dirige, durante alguns meses,
a Secretaria dos Negócios Estrangeiros.

Nesta fase da sua carreira ocorre um fato,
dc extraordinária importância, cm que Sa-

.nuicl Hoare teve uma participação que se
presta a interpretações varias, e, nem som-
pre, favoráveis ao seu prestigio dc estadista.

A Itália iniciara a campanha da Abissinia,
incorrendo no desagrado da Liga das Nações.
Poucas semanas antes, Ramsay MàcDonald e
John Simon tinham visitado Mussolini cm
Streôa, o embora tivessem discutido vários
problemas importantes, não tinhaim tocado,
sequer, na questão, a mais importante de to-

Samuel Hoar*

^Mü_Kj$&ter''_ ". Amm '?* »£i a^m^uAt/mMBSÈÊÉÊBM^BtiÊ~AwÈBB

„. i'xi„o.o ministro da Aviação, cargo que ocupou duas vezes seguidas, de 1922-24,

fde8!^! 9 e^lImuèrHo^e^qíeé^m fervoroso adepto da aviação, quando tomava parte
e no primeiro voo a índia.

Desde os primeiros tempos de escola, Samuel
Hoare revelou-se um bom sportsman, tendo
ganho vários campeonatos de "cricket e de
tennis. Aqui ele aparece no "team" do

gio de Norfolk.
cole-

_.<S&^ _\o,»v

CENTENAS DE
RELÓGIOS
DE PRECISÃO
alam dn muitos outros
abjetos òjl üalor, sexaor
cUstrtlMJLidos, absoUdummiz
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Samuel Hoare num grupo de alunop, d»^»»-. escola de Harrow, onde foz um curso

era, tanto no estudo da historia o dos classi-
cos, como nos torneios de "tennis" ode ' cri-
cket"... Ganhou medalhas como latlnista, o
como sportsman; aliás, ainda depois de mem-
bro do governo, continuou a cultivar os exer-
cicios físicos, revclando-sc um bom patina-

Terminado o curso dá Universidade, Sir
Samluèl Hoare estava apto a ingressar na po-
litica Após ter ocupado um assento no Con-
selho do Condado, aparece em 1903 na Sccre-
taria das Colônias. Em 1910 entra para o
Parlamento, eleito por.Chclsea, como mem-
í>ro do partido conservador. _

Durante a guerra, Sir Samuel Hoare o in-
cumbldo de missões no exterior, o visita ya-
rias capitais européias, assistindo, na Rus-
sia, á revolução que pôs termo ao regimo ira-
pcrial Quando se iniciam as negociações pro-
liminares da paz. combate a politica do Lloyd
Goorgc, insiste pela necessidade de termos de
paz rigorosos e intransigentes, o contribui,
como elenilento preponderante, para a queda
do Ministério de Coligação que se forma logo
a seguir á guerra.

De 1922 a 24 e de 1924 a 29, no posto de Se-
cretario de Estado do Ar, desenvolve grande-
mente a aviação civil, dc que c um ardoroso
adepto; é ele quem dá o impulso inicial para
a criação de linhas aéreas ligando a Inglater-
ra aos pontos mais longínquas do império, e
toiría parte no primeiro voo á índia.

De 1931 a 35, è Secretario de Estado da
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Em .1904, formado pela Universidade de Ox-
ford.
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¦4 OUBE ao Atlântico Sul, a esse nosso
I * Atlântico tão distante do "froot" e
_y-._z das gentes ém guerra na Europa, ser
y>!!"yy.Q cenário pafa um dos mblores, se-
não o maior dos feito* dessa luta cm que se
encontra.ni' nações do Velho Continente. O
mar e o ar, por sinal, desde o Inicio das lios-
tilldades tem sido os "fronts" dos grandes'
feitos heróicos e entre esses assoberba o en-
contro do qual resultou a destruição do "Ad-
mirai. Grní von Spee*\ A proximidade dá
ação c,, mais que Isso, serem quasi todos os
navios 

* 
nela empenhados nossos conhecidos

•— o "Exeter" e o "Ajax" nâo faxiá muito
haviam estado em nosso porto — fizeram com
que vibrássemos com as noticias a principio
lacônicas, Mas que pouco depois sc espalha-
vam com detalhes sobre o combate. Lembra-
vaii. todos que aqueles mesmos oficiais, aqueles

esmos marujos que manobravam, canhões,
isTrãhdo-sc, ao mesmo tempo, alvos para

os tiros inimligos, eram os que tínhamos vis-
, i to, confiantes e alegres, a passear pelas ruas

M "dc nossa capital.

• V '

£"O regresso do "Ajak"ao Bio dé"íàjaelro^
onde atracou na quinta-feira, foi motivo para
que ressurgisse o assunto da batalha com o"Admirai Graf von Spee". Densa multidão
se acotovelava no cais a observar a bclonave
manobrando para atracar. E a curiosidade dos
jornalistas levou-os até a presença do co-
mandante Woodhouse, afim de ouvir dé sua
própria boca o relato vivo dos aconteclmcn-
tos.

O velho lobo do mar é herói de trcs bata-
lhas navais, entre as quais a da Jutlandla.
lias não esconde ter sido a dé Punta dei Este
a mais emocionante de sua carreira. Contudo,
o relato que faz é simples. A esses homens,
que já se habituaram af ter o perigo como

^'«sf-%

m
\f- ¦;'¦ r

companheiro de viagem, á lembrança ún*. >.„
ces é das vlcbsitudes por que passaram „jwprovoca outra expressão que um encolhi i- \uombros ou um sorriso confiante. Cont 

' 
„como, no dia 13, precisamente As 6 horas \ 11minutos, a gente de quarto assinalou m,. ,'

ylo, a duzentos milhas da ponta uniei-iia*Uma fumaça dcnunclou-o aos óculos d. iicance que, do "Ajax", perserutavam o horlzonte, no serviço de patrulha c comSioi,, _navios mercantes. Outras duas unidades inglcsás, encarregadas da mesma missão, se .,"contra vam nos imediações. Eram o "ExeUr"
c o "Achille", chamados, na véspera, a t0ncenlrarcm-se, uma vez jque as informações
colhidas pelo comandante do "Ajax"" assinilavam um encouraçado dos de bolso, naciuò) i«águas. Dentro de minutos, a silhueta do H.co era visivel. Tratava-se, de fato, de umencouraçado alemão, dos de tipo de "bolso"
que navegava velozmente sobre o inimigo'
Dc bordo da bclonave genmaiiica, já haviamsido assinalados os cruzadores ingleses Oi|0minutos depois uma língua de fogo se d.s-tacou de uma das torres do "Admirai Gnfvon Spee", então já identificado. Logo ou-
tra e mais outra. Os canhões do barco alemão
faziam fogo contra os cruzadores. Uma das tor-
res visava o "Ajax", enquanto que a outra ati-
rava contra o "Excter" c o "Achille. O plano cie
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UMA DAS UNIDADES NA BATA-
LHA DE PUNTA DEL ESTE

«

yy

!fi

y

y

:r. 
' 

A:màJm

mm*
•g.i'

vL

pwmmm

usy

mmmãm-
da Marin

Pouco
deria a°s jornalistas.

tfSK-'*r> 'ÍW

M>1 m
My

WMíWsÊ

_*^_í

ti
[A

tEmbí_i_.ado_' ?
ia .a.;f»or«i«.';d<» ¦

*. i

'/;¦;¦ ¦:j-::|/:

—- _A_t J>.dHi>>-
*"**' ""¦ 'l " * 

"^ 
. ,



¦Aàm^mtm^^m^ ^ammtseaaaitmu,i.—

-¦ .il

conVbate 
'estava previamente tíaçado. Armn-

do com canhões nlais poderosos e de maior
alcance, o inimigo estava fora da zona dc_ ,tíro
dos cruzadores. Os -tres, entretanto, contra
o fogo das torres do "Admirai Graf von
Spcc", navegavam, ziguczagueando, a seu cn-
contro. A tiros, respondiam tiros. Imediata-
mente, do "Ajas" foi percebido que algo de
anormal ocorrera a bordo do "Exetcr". De
fato, uma bala atingira-lhe a ponte do eo-
mando, fazendo com que calassem algumas
de suas baterias. As outras, entretanto, res-
pondiam bravamlente ao fogo do adversário,
mantendo-se assim até a fuga do "Admirai".
De outra parte, havia certeza por parte dos
combatentes britânicos que seus tiros tinham
feito impactos seríssimos na bclonave ale-
mfi. Assini, ao fim de dezesseis minutos de
fogo continuo, o barco germânico manobrou,
envolvendo-se numa cortina de fumo e ru-
mou, a' toda força das maquinas, para o es-
tuario do Prata. Descrevendo ziguezagues,
procurava ele fugir aos cruzadores ingleses,
os quais o perseguiam tenazmente. A corrida
dentro do oceano durou o dia todo e foi em
meio a ela qne o "Exeter" começou a. tom-
bar c, até onde lhe foi possível, manteve fogo
com os canhões que,ainda" dispunha. A noite
se aproximava e caiu. Precisamente ás 21,10,
o "Admirai Graf von Spee* ainda disparou
contra o "Achille" que o perseguia mais de
perto. Vinte minutos depois, outras salvas
cosn o mesmo objetivo, ,ftté ;que, íinalmiente
alcançou o porto de Mòhtetfdéu. Por quatro
dias, ainda pemtfaneccram os cruzadores
"Aja*" e "Achille" ao largo da embocodura,
embora avariados, prontos a reiniciar o com-
bate assim que o inimigo se apresentasse
fora da proteção das aguás territoriais. O
nfundairtcnto do "Graf von Spee" pôs termo
á espera, quando so foram eles juntar ao gru-

(Continua na pagina 16)
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Marinheiros do "Ajax"

divertem-se depois do
longo cruzeiro.
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No momento, jó o cru-
zodor lançara o cabo de
amarração para se en-

^ cosia r ao cais Mauá.

Logo depois de atracar
do ao cais, os morujos
procedem á limpeza do
convés na belonaye bri-'"tônica.'"
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ECONOMIA CULINÁRIA
Por Maria Silveira, Diretora da Cozinha Royal

SUGESTÕES PARA O VERÃO
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á_^M_l___^_______^
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Aspecto da sessão solene realizada na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Light, por oca-
sião do 9." aniversário de fundação daquela instituição trabalhista.

A VIDA PE SIR SAHUEL
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Samuel Hoare no dia em que assistiu, pela
primeira vez, a uma recepção no Buckin-
gham Palace, como assistente privado do se-

cretari o das Colônias, em 1905.

(Continuação da pagina 7)

das, da Abissinia. Lavai, então ministro das
Relações Exteriores da França, estabelecera•já, em recentes conversações com o Duce, quea França não se oporia á conquista da Abis-
sinia desde que a Itália renunciasse a qual-
quer reivindicação sobre territórios franceses
da África do norte. Estavam as coisas neste
pé, quando, em setembro de 1935, se reuniu
a Asseiríbléia da Liga das Nações. A curiosi-
dade era enorme em torno da atitude que to-
maria Samiuel Hoare, o novo ministro'' dos Es-
trangeiros britânico, á cerca da grave questãoetiope. Prosseguir na política conformista de
John Símon, o ministro anterior, seria abrircaminho á Itália para fazer o que quisesse nonorte da África.

Samuel Hoare fez, então, um discurso queficou celebre na historia da Liga das Nações.
O que ele disse, naquela memorável sessão,
proclamando a necessidade de se opor umiibarreira inflexível ás agressões náo provo-cadas a povos livres, despertou o primeiromovimento no sentido de serom aplicadassanções á Itália, e, fazendo acreditar no fimda guerra, deu a todos a esperança mjarâvi-lhosa de que .uma nova era de paz e de prós-peridade mundial se ia abrir.

Entretanto, pouco depois, assinava-se o
acordo Hoare-Laval, pelo qual a Inglaterra e a
França concordavam com a anexação de gran-
de parle do território etiope pela Itália. Era
uma contradição clara do discurso pouco an-
tes proferido em Genebra, e, no momento,
não podia ser interpretada senão como um
sinal de fraqueza da diplomacia britânica, c
como um rude golpe no prestigio do impe-
rio.

¦O que é verdade, todavia, é que Samuel
Hoare foi absolutamente sincero quando to-
mou a palavra na tribuna da Liga das Na-
ções,-e a sua convicção era, de fato, a de que
a política das sanções -seria a única capaz de
eliminar o perigo de uma guerra, causada pelo
conflito italo-ctiope. E se, pouco depois, se
resignou a subscrever os termos do acordo
proposto por Lavai, foi portpie, ante as pro-
vas evidentes que todos os governos euro-
pcmjs deram de não se disporem a aplicar con-
venicntoinente sanções á Itália, compreendeu
que insistir seria ainda mais perigoso do que
ceder.

Algum tempo passado sobre aquele inci-
dente, Samuel Hoare regressa ás lides politi-
cas e ocupa o posto de Prinileiro Lord do Al-
mirantado, no qual dá inicio ao programa dc
rearmamento naval que hoje está em plena

Estes Pofinhos se adaptam
bem ás refeições leves do

Verão.

O Verão, como nós, do-
nas de casa, saliem.s, re-
quer coisas que despertem
o- apetite. Convém pensar
em alimentos que forne-
çam grande nutrição, em
pequeno volume. Deve ha-
ver abundância de saladas
e verduras em nossas me-
sas. Os pratos quentes dc-
vem ser simples c de fácil
digestão.

iSe a Sra. quer preparar
algo tentador, não muito
pesado, que, no entanto,
nutra c satisfaça, permita
recomlendar-lhe Fofinhos
cam Frango, prato ideal
para o almoço de verão. É
atraente para apresentar a
visitas e, contudo, bastante
simples para ser servido
com freqüência, aos de
casa.

Primeiro, faça os delicio-
sos pãezinhos de minuto.
Caso', a Sra. não disponha
de forno mbderno, meu li-
vreto "Economia Culina-
ria" niostrar-llie-á cooiiò
podem ser feitos, mesmo
num sirriplcs fogareiro a
carvão.

FOFINHOS

1 2/3 chie. farinha de trigo
1/3 chie. araruta

colh. (sopa) Fermento
Royal
1/2 colh. (chá) sal

colhs. (sopa) manteiga
ou outra gordura
3/4 chie. leite.

Peneire junto os ingre-
dientes secos. Adicione a
gordura. Misture bem com
um garfo. Junte o leite.
Amasse levemente com as
mãos sobre uma tábua cn-
farinhad.-i. Estenda na es-
pessura de 1 1/2 cm-. Corte
em rodelas de 5 ou fi cin„.
Tabuleiro untado. Forno
quente, cerca de 12 minu-
tos.

Como é natural, os Fofi-
nhos podem ser servidos
simples, com manteiga, ge-
leia ou mel — c são mais
gostosos quando comidos
quentes. Agora, para fazer

de verão: faça bolos no
forno portátil, se a Sra.
não possue forno ou se o
calor deste invade a casa
toda. Mcsimo um bolo sim-
pies torna-se sempre ótima
sobremesa quando servido
com calda. Se a Sra. não
dispõe ainda de um forno
portátil, leve a gravura
abaixo a qualquer casa de
ferragens, pedindo que lhe
mostrem este forno, que
tanto facilita o preparo de
bolos no verão.

lia varias receitas dc ho-
los simíples e pouco dispen-
diosos no livro grátis "Eco-
n o mia Culinária". Por que
não penirtite que lho. envie?

Seus .andwichcs deliciosos
são uma preciosidade no
verão. Envie nome e encle-
reço, bem legíveis, a Maria
Silveira, Dept. 119-1, Caixa
3215, Rio de Janeiro.

FOFINHOS COM
FRANGO

Parta os Fofinhos
cm dois, ainda quen-
tes, e passe mantei-
ga. R ec li e i e - o s e
cubra-os com frango
no próprio niolho,
em molho branco ou
em qualquer outro.
Poderá, aliás, re-
cheiar e cobri-los comi
qualquer espécie de
carne, peixe ou legu-
mes, usando o molho
da própria carne, pei-
xe ou molho branco.
Os Fofinhos pres-
tam-sc também para,
desta mesma manei-
ra, aproveitar sobras.

Eis aqui outro con-
selho para a cozinha

Bifcoitos,
bolo», etc.
podem ser
ieitoi até
neste loga-
reiro. a car-
vão (á di-

reita).
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O I o r n o
portátil (_
esquerda)

evita o
aquecimen-
to da casa
com o calor
do iogão.

realização.
iNa primavera de 1939, foi encarregado deorganizar o Ministério de Informações, e,atualmente, no Gabinete de Guerra, comoLord do Selo Privado, teim uma parte de gran-de responsabilidade da direção da defesa do

país.
Samuel Hoare é um dos mais cultos esta-distas britânicos de todos os :empós. Gran-dc estudioso de literatura, é apontado conío

um profundo conhecedor da obra dos escri-
tores franceses, tendo realizado varias confe-
rencias especialmente sobre Proust e Sten-
dhal.

'Como remate de uma carreira política que,desde o principio, tem sido das mais brilhan-
tes e úteis aos interesses da Grã-Bretanha,
muito voem em Saimuel Hoare o provávelsucessor de Chambcrlain no cargo de Primiei-
ro Ministro do Império Britânico.

A ENTREGA DE NOVOS AVIÕES BRASILEIROS AO EXERCITO DO BRASIL
Alta representação militar e social na expressiva cerimonia da Ilha do Engenho
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Teve ampla repercussão nos círculos muita
res e na sociedade brasileira em geral a .so
lenidade de entrega de dezoito. aviões ao
Exercito, todos fabricados na Fabrica Brasi-
leira de Aviões, instalada na Ilha do Enge-
nho, organizada pelo Sr. Henrique Lage. Es-
tiveram presentes ao ato o general Góes Mon-

teiro, chefe do Estado Maior do Exercito; ge-nerais Silva Júnior, Franco Ferreira, Ray-mundo Sampaio, Mascarenhas de Moraes, JoBéPessoa, Rego Barros, Fernando Dantas, Syl-Io Portella, Xavier de Barros, Sebastião Már-cellino dos Santos, Isaura Reguera; coronelAntônio Guedes Muniz, autor do tipo de

aviões construídos — e numerosos outros ofi-ciais e pessoas representativas da sociedadebrasileira. A gravura mostra um flagranteleito na ocasião, quando discursava o Sr.Henrique Lage, que se vê entre os generaisGóes Monteiro e Isauro Reguera.

m

ÀMÊÈtk^JkWÊBIm

3 v' W$wl9im*mm
¦ ítiliM

WBi__ri__ç_tew«s»»ira-j^aES
__ayí___;j;,;



fsmmwmtaaaaiiafi0^w'^ln^i^a'''

16-1-940

*t_,__7_*___¦,
Wf> :

A NOITE
¦ l_/>*rii/ir/t

^g^íaí^tm£Sim^ka^,,^.

V*>t**- ^ Z^^aawm^^^ 
'**

;_>."_ *(*,•

.f'ZZ
#.. •*-> 9»-''

^6
™ííW^'

____il__.

iáfesS

vmf*ffl/ •'.*

-,-iCf

'

mSW

_*«*.

iJjÇWÇ-I

4 .

:_,;,.;'-

w
_tó "í^ts*"**-

-" .' ,?>*-í*
."_:-_':

^^^À**^^Í*->;^Ãp^*"f; '.;^
5^;*';^:".:^>^A*;, ;'A.e^, A
,fe^*»í8™gg&S
-*'__3^S;'-JsW -JrJ^Z-iZ^7:v^.•f^s**?*'
<.>«**,* "_L ' - -^ '

^¦-íSMfiter.-r.*¦..¦ i*.
.__-: •••í-C.-ú,* .'-"

_*£.
iv.-^VA

*f .*•

^ãSS^ ¦•¦;. y *É*yM*lÊk~z -
...-i- **j»iP.*.

íâ$^

*

ASAS PARA
BRASIL

_s_5_iw__i
2$

fvtt

ifâ

•»«'„

11111
___ys«?n§

?¦____
SSES___ ___&¦.&_.

#3

S.
_áj__wi_k
S%t________

^>^í_p$S
:_____¦• _í'T" .

3Sff_
ywsv

¦*«._

Pis inferi ;?***3_
à-'v mm

¦v,-í. .-<¦;•*

ZP«

\mm

m®

j_*

"l~"-w>,>

l3Ü_.fi

''_?•*" **%__>*•,

$rM .-_?'¦'
.Jk"J-^"'^i-.i_.

.- »¦ «ia_^^__tó£-a^s5S5_f_S'-:?;- _¦___¦_»_«.*^' -*w«*sr'''¦ _•-'-¦¦ ¦' . AT"=aw
É ¦¦ ¦-' '^_^S_%1__?%,' *¦-¦ ___BflR!**3*v*__&'>*-. ¦ ¦-¦W*WÍ

p______W|_f^p' ."___> «**. . -t»" • , 1. -.¦' »<_• ••

WiPIJ.Wi.VsLüJ#¦ v. •, • r'; .:.  . ' •. 
#£Z& A' _ r: Ví." :

f35tfe_ ..*V**-?i .1;.
üm^elo ospecfo fomado

V^BJ
»etc,teon're90 de

-'-"_?.

'
ESPLENDIDO SURTO DA INDUSTRIA AERO-
NÁUTICA NACIONAL — A FABRICA DE
AVIÕES DA ILHA DO VIANA — ENTREGA OFI-
CIAL DA PRIMEIRA ENCOMENDA DO EXERCITO
— LOUVORES A' INICIATIVA CORAJOSA DO

SR. HENRIQUE LAGE
A industria aeronáutica brasileira deu, ha dias, ao pais. uma

demonstração viva da sua capacidade, retratando, ao mesmo tempo,
de modo significativo, o amplo horizonte que se lhe depara diante
do primeir°o empreendimento da Ilha do Engenho. -

Fundamentalmente, deve-se a iniciativa dessa industria a dois
pioneiros, igualmente animados de um sadio idealismo e de uma
coragem verdadeiramente ediiicante: o coronel Antônio Guedes Mu-
nix, autor do tipo de avião que, no momento, se constroe _ para o
nosso Exercito, e o Sr. Henrique Lage, organizador da Fabrica Bra-
sileira de Aviões e da Cia. Nacional de Navegação Costeira.

Inspirados ambos pelo mais puro sentido patriótico e contando
com a esplendida energia pessoal, tão indispensável a tais cometi-
mentos. puderam, em cooperação, levantar os alicerces de uma in-
dustria vinculada á segurança e á própria soberania da nação.

Discursando duiante os atos quo assinalaram, ha dias, a anUeqa
da primeira encomenda de aviões para o Exercito, num total de Z5
aviões, o Sr. Henrique Lage evocou o inicio da labrica, que ocupava
tão só uma área de 400 metros quadrados da Ilha do Viana. Dentro
de tempo relativamente curto, eBsa área passou a ser de 4.JZU me-
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Grupo de pilotos que tripularam os
dezoito aviões entregues pela Fa-
brica Brasileira de Aviões ao Exer-
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Flagrante feito quando do ato de
entrega dos aviões, vendo-se o Sr.
Henrique Lage, organizador da
Fabrica Brasileira de Aviões e da
Companhia Nacional de Navega-
ção Costeira, entre os generais
Góes Monteiro e Isauro Reguera.

tros quadrados, tendo a fabrica assumido capacidade para a pro-
dução de quarenta aviões anuais dos tipos referidos.

Na mesma ordem de idéias, o Sr. Henrique Lage acentuou os
seus agradecimentos ao Exercito e ao Governo, estendendo-o par-
ticularmente ao Sr. Getulio Vargas, o "amigo da aviação", referin-
do-se ainda á possibilidade do incremento industrial aeronáutico,
afirmando que num futuro bem próximo existirá na Ilha do Viana
o mais belo aerodromo da America do Sul e a grande fabrica de
aviões com escolas de pilotos, etc.

Nessa mesma ocasião falou também o general Isauro Reguera.
diretor da Aeronáutica Militar, louvando o espirito de iniciativa o
coragem realizadora dos criadores da Fabrica Brasileira de Aviões.

Assinalou-se também, naquela ocasião, a palavra do coronel
Guedes Muniz. que se referiu em termos brilhantes á preeminencia
da industria aeronáutica na vida brasileira.

A solenidade da entrega de aviões ao Exercito, cujos flagrantes
fotográficos que ilustram esta pagina constituem um belo, eloquen-
te e sugestivo quadro, marcou um acontecimento brilhante para a
evidencia dessa moderna conquista do pais, tendo tido alta repre-
sentação militar e social.

-o.
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LISBOA, 

outubro (Da Sucursal dc "A
INCUTE Ilustrada", por via aérea) —
Carlos Botelho, «noço pintor modcr-
nista, não é um desconhecido. A sua

carreira artística tem sido rápida c brilhante.
Entre os vànguardistas portugueses é um dos
mais arrojados e talentosos. As sua* telas
são semtpre- vibrantes de còr c sentimento,
alcançando, som conflito, estabelecei* um
acordo entre o devaneio c a realidade. O ar-
tista admirável tem enriquecido a galeria da
arte moderna portuguesa com obras que se
impõem pela técnica, por nòtav.1 harmonia e
sobretudo pela forma muito pessoal, domi-
nando os motivos com a firmeza dc um mes-
tre consagrado c com a sensibilidade dc um
poeta. Carlos Botelho, a convite do governo
português, colaborou na Exposição Intcrnaeio-
liai Colonial de Paris em 1931. onde obteve
a rara distinção dc um "Grand 1 -rix".
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"Kamalhete de Lisboa", adquirido para o Museu das Calveias, de Lisboa.

APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO SOL...
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mas /PAoZè/à-úe contra
as sardas que pre-
judicam a belleza de

seu rosto...

Cia Sra. gosta de banhos de Sol,
k -y não se prive desse prazer. O Sol
faz bem! Evite, porém, os excessos

que podem dar origem a sardas e
manchas desgraciosas. Proteja-se com
Leite de Colônia. Leite de Colônia
limpa, alveja e amacia a pelle, pro-
longando os encantos de sua belleza e
mantendo-a sempre jovem e attrahente.

vale o seu

STAFIX wnseiva o penteado das Senhoras e dos (avalheiros, dando-lhes mais brilho e distinqáo.
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r BARATOS OU ^
V DESCONHECIDOS JQUANDO 

seus filliinhos tiverem
eólicas.«viti*os purgante..quc I .111

effeito violento o prejudiciiil. Díí-llies
sempre Leiti- di; Magnesiu dc Phillips,
que age como laxante si.ave e seguro. Leite de Magncsia <le Phillips
neutraliza os ácidos do estômago, estimula a digestão <_¦ auxilia a
descarga do organismo. Sua àcção se taz sentir em todo o appa-
relho digestivo. E' absoluta mente iiioffensivo para os delicados
órgãos infantis. A classe medica vem rccoinmendando ha mais
de 60 annos, com absoluta confiança, Leite de
Magncsia de Phillips como o regularizador.
mais suave c efficaz do apparelho gastro-in-
testinal. Peça c acceile somente o legitimo
Leite de Magncsia de Phillips.

íIbIaamWkBB __S_ ^X

LEITE DE MAGNESIA
DE PHILLIPS
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Domingo" (vista de Lisboa), adquirido para o .Museu de Arte Contemporânea.
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•Uma vista de Lisboa", que alcançou o primeiro prêmio da Exposiçfio Internacional de
S. Francisco.

Entre artista?««79 PAIS
CARLOÇ BOTELHO CONQUISTA oPRMIRO'
FREMIOmc EXPOSICKOdi ?Â'0 FRMCISCO
Nos anos de l!>;t5-.')li e 37 figurou nas Kx-

posições de Lyon, Bruxelas e Artes Técnicas
na Vida Moderna de Paris, onde foi consa-
grudo. Obteve em 1ÜU8 o prêmio "Sousa Car-
doso", instituído pelo Secretariado da Propa-
ganda Nacional. Fez parte do pequeno grupo
escolhido por Antônio Ferro para decorar os
pavilhões tle Portugal nas Exposições de Pa-
ris dc 1»:17 e nas recentes de Nova-York e Sao
Francisco. Nesta ultima o seu quadro "Uma
vista dc Lisboa" é distinguido com o primei-
ro prêmio entre obras de artistas de setenta autor
e nove países. A exposição realizou-se na Ga- (loliars

leriã da Ciência e da Arte. no Palácio da Ele-
triciclade, fazendo parte do júri os diretores
do .Memorial Museum de Young, dos Museus
de Arte de Los Angeles c de São Francisco e
da Escola de Belas Artes da Califórnia.

Carlos Botelho marcava já um lugar de des-
taque em Portugal, mas a sua arte transpôs
as fronteiras, onde conquistou lisonjeira con-
sagração. .'.'•O seu notável quadro foi adquirido para o
Museu de São Francisco, tendo ainda o seu
autor recebido o prêmio pecuniário de 500
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Organizado por LAUDELINO FREIRE
colaboração técnica do Prof. J. L. de Campos
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A' VENDA
E' o mais atualizado, fiel e completo dos dicmna-

rios da língua, e não simples compilação de yoca-"ulos; 
transcritos mecanicamente, com as acepções

dadas em outros dicionários, ou com ligeiras alte-
rações de forma ou pontuação.

Para deste DICIONÁRIO da sua lingua muito mais

do que um simples livro para consultas: aumente

„ sua ilustração, estudando-o do principio ao fim.
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PÁGINAS POR MÊS

Basta estudar 3 paginas por dia
A' venda em todas as livrarias do Brasil
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l Wm Ww a NÚCLEO
ECONÔMICO DOS PAMPAS
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Vjsta parcial da cidade, vendo-se a Praça da Matriz.~mm JB
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O Mercado Publico. Hidráulica Municipal.

A
iamc da maior importância, considerado, ni
gênero, o segundo da America c o quarto di
inundo, que atrai, todos os anos, verdadeira
romaria de visitantes de todos os recantos do
Mio Grande e dos paises vizinhos — Argen-
lina e Uruguai, principalmente — põe, sem-
pro. em evidencia a linda e florescente cida-
di- gancha.

Bagé não é apenas um admirável núcleo
de cultura c de civismo, que tem fornecido á
nação vultos da estatura mental do glorioso
tribuno Gaspar da Silveira Martins, mas um
dos mais ricos, pujantes c prósperos muni-
cipios riograndenses.

índice dessa modelar organização economi-
ca c a administração do prefeito Luiz Merció
Teixeira, que, eleito em 15)35 pela oposição
bagcçrise, tornou-se o mais operoso e o mais
dinâmico dos seus edis.

Toda a cidade sente, como a um toque ma-
gico, a transformação presidida pelo pulso
firme, pela vocação ao bem publico, pelo amor
ii terra e-pela serena energia do seu fecun-
du administrador.

No calçamento das ruas, no saneamento da
água — tão bem tratada que os seus exames
diários autorizam a dispensa do cloro — no
cuidado das praças e jardins, na assistência
social ã população, na construção de estradas,
pontes e boeiros, na edificação de escolas, na
iluminação publica, em tudo, finalmente, que
encanta a observação do. forasteiro, Bagé
transformou-se numa cidade moderna, que
acompanha rigorosamente o vertiginoso ritmo
de progresso por que atravessa o Estado.

Nesta pagina, "A NOITE Ilustrada" repro-
duz diversos aspectos da formosa gleba ba-
gecnse. que bem revelam os seus traços pi-
torescos e encantadores.
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Dr. Luiz Mercio Teixeira, prefeito municipal
de Bagé.

COOPERATIVA BAGEENSE
DE CARNES E DERIVADOS

(CHARQUEADA SÃO DOMINGOS)
BAGÉ —RIO G, DO SUL

Organização econômica da industria pastoril gaúcha
sob o sistema cooperativista

CHARQUE, elaboração esmerada
COUROS SALGADOS

GORDURA para uso industrial
SUBPRODUTOS comestíveis e industriais

Agentes vendedores nas seguintes praças: RIO DE JANEIRO - BAÍA - RECIFE
- BELÉM - FORTALEZA - ARACAJU - ILHÉUS - MACEIÓ - JOÃO PESSOA -

NATAL.
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Eleanor Powell ensaia um numero de dança
com Fred Astaire, seu companheiro em

"Broadway Melody de 1940".

Fred toca, enquanto Eleanor ensaia um passo
novo.

Eleanor Powell e Fred Astaire, os dois maio
res bailarinos do cinema, enfim juntos!
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historia de Eleanor Powell tem largos
traços de semelhança com a do Pa-
Unho Feio, que afinal dc contas não
era um pato e sim um cisne... Elea-

nor não nasceu bonita. Pelo contrario, era
angúiosa, sem graça, turbulenta e cheia de
sardas. Sua mãe se impressionava bastante
com o corpo desgracioso da pequena e resol-
veu entregá-la a uma professora de dança
afim de que o ritmo suavizasse um pouco
aquelas linhas ásperas e duras. Durante tres
anos, Eleanor estudou com verdadeiro prazer
a' dança clássica. O resultado dessa aplica-
ção era bastante apreciável. Seu'corpo p:is-
sou a se desenvolver harmoniosamente, «eus
gestos eram mais equilibrados e havia um en-
canto qualquer em seu rosto, um encanto que
denotava saude, vibração, níocidade.

A primeira manifestação de arte de Elea-
nor foi aos treze anos, quando, passando o
verão em Atlantic City, despertou a atenção
de vários banhistas, com a execução de um
bailado àcròbatico sobre a areia. L'm passan-
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"tíoudoir", Madame, tem

agora um novo factor de fas-

ciniò c encantamento — a Agna

de Colônia Coty, perfumada com

o provocante extracto Le Ycrtige.
Ksta é a ultima offerenda que

faz Coty — o mago dos perfu-
mcs — ao culto universal da Hei-

leza. \proveite-a. pois. 
'1 rans-

porte para o seu corpo a delicada

fragrancia do perfume que ininior-

talizou o nome de Coty. Expe-

rimenle-a, e faça esplender mais

vivos o mais fortes os seus na-

turaes encantos de mulher bonita...
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boquiaberto ante a habilidade da
apresentando-se á sua mãe, pediu
para tomá-la como numero de

atração do "grill" do Ritz.
O passante era nada menos que Gus hd-

ward (cuja vida foi ha pouco tempo filma-
da, com Bing Crosby, no papel central) o fa-
moso descobridor de talentos novos e de as-
tros infantis.

•Como conseqüência dessa pequena exibi-
ção, Eleanor foi contratada para trabalhar á
noite no Ritz Hotel.

Aos dezesseis anos, estava perfeitamente
identificada com os'mais difíceis e sutis "bal-
lets", de tal forma que sua professora con-
cordou com a possibilidade dela encontrar
emprego na Broadway.

Mas a dificuldade de Eleanor om encontrar
alguém na Broadway que se interessasse pela
dança acrobatica foi imensa e ela ouvia ape-

nas as palavras: é pena que não saiba sapa-
tear..."Aprenderei a sapatear", pensou consigo
Eleanor, e procurou imediatamente um pro-
fessor famoso, para introduzi-la na nova arte.
Com algumas semanas apenas, Eleanor se
tornava na mais promissora aluna e dois me-
ses depois encontrava trabalho na Broadway
como primeira dançarina. Seus sapateados
maravilhosos em "Follow Thru" encheram de
encanto a famosa revista, sendo um dos mo-
tivos pelos quais permaneceu emi cartaz por
mais de ura ano em Nova-York... Em segui-
da, Eleanor trabalhou em "Fine and Dandy"
e em seguida o famoso "Hot Tea", do não
menos famoso Ziegfeld...

Durante esse tempo todo, a personalidade
de Eleanor passou por uma grande transfor-

(Continua na pagina seguinte)
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Ain.i(l,i Smendel, um dos mais perfeitos inter-
pretos de canções parajiuais, se encontra no
Brasil ha largos anos, atuando como cantor
e como violonista nas nossas principais esta-
ções do "broadcastirij;". Recentemente, Ama-
do Smendel acompanhou como solista prin-cipal a famosa folclorista argentina Dorüa
Norby em todas as suas audições no Rio.

Smeiidel está na Radio Ipanema.
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Senhorita Waiidn Guimarães, sobrinha do
Sr. Murcelino Guimarães, antigo representai!-
te de "A NOITE Ilustrada" em Uberaba, Es-

tado de Minas Gerais.

POWELL
(Continuação da pagina anterior)

mação. Seu rosto não possuía beleza para im-
pressionar ninguém, muito menos no meio de
milhares de beldades deslumbrantes.

Eleanor dedicou-se exclusivamente á sua
arte, tornando-se cada vez mais extraordina-
ria. E seu corpo, dócil ás continuas jíinasti-
cas. transformou-se aos poucos numa verda-
deira escultura humana, ágil e perfeito.

Xo entanto, alguns amigos de Eleanor
aconsclliaram-na a procurar um perito em"maquillage":

— \'océ não è nenhuma beleza clássica,
mas possue um certo encanto, qualquer coisa
de atraente nesse rosto expressivo e vivaz.
Com um pouco de ciência, poderá conseguir,
maravilhas. Ha muita jovem que não possue
mais beleza do que você e que tem sucesso e
cartaz como tipo de beleza...

Eleanor pensou miaduraim<.iite sobre isso c
resolveu arriscar. Xo dia seguinte mesmo,
procurou o míaquilador e submeteu-se a uma
prova. Imediatamente sentiu que havia an-
dado errada não dando importância a esse
detalhe. Seus cabelos foram caprichosa men-
te arrumados, sua pele passou por um trata-
mento especial, experimentou uma pinturasuave e comedida. Foi um sucesso. Eleanor
começou a perder inteiramente a convicção
de que era uma jovem feia.

Xão sou a mais bela, mas tambem não
espanto ninguém. Um meio termo, cômodo
e agradável...

Sua nova preocupação foi apresentar-se
sempre elegante e bem vestida. Não demorou
muito a aranjar um contrato em Hollywood,
depois de um "test" excelente. Entretanto,
Eleanor não se considera muito felilz. ape-
sar do sucesso, da carreira notável que con-
seguiu. «Io renome que possue.Minha vida não é a que desejava, exata-
nuente. Creio que tenho um modo de viver
um tanto anormal, para as jovens da minha
idade. Nunca saio á noite, para não despen-
der energias, pois estou sempre precisandodo máximo que elas me possam dar, paraexecutar meus bailados. Por isso. tenho um
circulo de amizades pequeno. Os rapazes queconheço nunca se atrevem a me convidar parauma festa, porque sabom que necessito estar
cm casa sempre cedo. E minhas amigas sem-
pre que me procuram me encontram ocupa-
da, filmando, ensaiando, praticando novos
passos. .. Por isso mesmo, acho que terei queviver assim até o fim dos meus dias, porquenão mudarei meu destino, abandonando a
carreira por uma vida social por mais feliz
que seja. Por outro lado. creio que nunca me
casarei. Quem poderá me desejar para es-
posa sabendo que estou definitivamente ca-
sada com a minha arte?

Eleanor está apreensiva com o film queterminou ao lado de Fred Astaire.
.— Os fans de Ginger poderão ficar abes-

pinhados. E tambem me sinto um poucoatrapalhada, pelo habito de estar sempre so-Lindo. Em todo caso foi uma experiência de-Iidosa, Aprendi muita coisa com Frd, esserapaz que considero um verdadeiro gênio dosapateado. Afinal de contas a vida tem suascompensações e quem sabe se algum dia nãoencontrarei o romance á minha frente, o ro-mance que acho impossível, como impossível
me parecia qualquer êxito no cinema?
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Prosseguindo na tarefa caridosa de amparar os pequeninos desprotegidos da sorte, a União
das" Operárias de Jesus, um grupo de senhoras da nossa melhor sociedade, organizou, em
beneficio dos seus protegidos um sorteio de lindos prêmios, que teve lugar no recinto da
Feira de Amostras. Diante de um grande publico, constituído em sua maioria por petizes,foi levado a cabo a extração dos mesmos. Entre os contemplados encontrava-se a linda
menina Glaucia Montenegro, a quem coube a linda boneca com que aparece na gravura.

ilAJAX II

UMA DAS UNIDADES
NA BATALHA DE

PUNTA DEL ESTE
«Continuação da pagina 8 e 9)

po do "Cumberland" para o prosseguimento

de sua missão de patrulha e comboio dos na-
vios mercantes.

O "Ajax", que é comandado, como disse-
mos, pelo capitão C. H. L. Woodhousc, tem
uma guarnição dc 41 oficiais e 555 praças.
São as seguintes as suas características: 555
pés dc comprimento, 56 de arco, 20 de calado
c desloca 6.840 toneladas. Está anmado com
oito canhões de seis polegadas, oito de qua-
tro, oito tubos lonça-torpcdos de 2i; além de
catapulta para lançamento de dois hidro-
aviões:

Durante o combate, uma bala do "Graf von
Spee" varou-lhe, dc lado a lado, a plataforma
giratória de unua das torres, danificando-a
bastante, bem como ao beliche do comandan-
te que, juntamente com o almirante Har-
wood, chefe da divisão, c cuja insígnia era
arvorada pelo "Ajax", pouco antes ô deixara.
O mastro da proa foi, tambem, partido.
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GRÁTIS
PEÇA! HOJE MESMO.
INFOIl. IAI.ÕI.S 1'EI.O

¦••COII-OX" AM_Xo. f.
ITcsscc ãTíinos íêm
direito de fazr:
consultas pessoal-¦ mente- e receber
cul'..: praticas duc_;
Vtí..-js p-or semana,
di 19 c- 20 hoic-: '

ISSTITl TO PAN-AMERICANO
HVk l.< DE MABI..). M-r.","ANIU_l

TEL. <5-:fi-.l — KK. lll. JANEIKO
Tel.: 43-2G51

NOME...

I
lilIfA E X."

| I.OCÁI.IDA
I

;l F.srAÜO..
I

NI.»

O Sr. Salvador Rosa e Srta. Lucilia Caldas no
dia de seu enlace matrimonial, realizado a 6

do corrente, nesta capital.

MARAVILHA!
HIDRONITA t o r o a o
cabelo á cor primitiva

Tira a cuspa e evita a queda
Não é tintura — E' ino-
íensivo — Não contém

nitrato
Preparado puramente vegetal

VENDE-SE EM TODAS AS FAR-
MACIAS E DROGARIAS
HIDRONITA

Pedidos do interior:' Caixa Pos-
tal, 165 — RIO
Pedidos do interior: Caixa Postal, 165 — Rio

INTERMITENTES 'MALEITA 'SEZOB*
TREMEDEIRAS
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0 PRÊMIO» "EUROPA
A origem do prêmio — Os primeiros premiados — Necessidade de

um pensionato maior
De CELSO KELLY - Especial para 

"A NOrTE Ilustrada"

sucessivos, esses trcs artistas, comb tantos
autros, cultivaram a idéia dé fazer aperfei-
çoamento de seus estudos no Velho Mundo..
Um dos acontecimentos sensacionais do sa-
lão anual é a concessão do prêmio de via-
gum. Talvez seja o seu resultado pratico de
maior importância. Medalhas e titulos hono-
rificos, concedidos pelo Salão, perderam sua
importância em virtude de injustiças que ine-
vitavclmente se praticam. Só o prêmio de
viagem, tal a relevância dos seus efeitos, con-
timia sendo o "pivot" de interesse do certa-
me. Não que, a seu respeito, nunca tivesse
havido injustiças. Mas porque, apesar de in-
justiças, uma viagem é coisa que sempre se-
duz;' sobretudo aos artistas... Esses, mor-
mente os nossos patrícios, precisam de via-
ar. Ainda não estamos, entre nós, suficiente-
mente informados em arte para dispensar
os grandes centros de cultura da Europa. Es-
casseiam os museus. Da maior parte dos ar-
tistas estrangeiros de miais evidencia não te-
mos obras que representem a pintura de cada
qual. Numa época de tantas orientações no-
vas em arte, torna-se necessário conhecê-las
na fonte original. Não para copiá-las, nem
segui-las cegamente. Mas para poder discer-
nir. Museus, ateliers, cursos de conferências,
contados diretos com os grandes artistas da
atualidade — eis as oportunidades mhgnifi-
cas que o Velho Mundo oferece. A intenção
das viagens de estudo ha de ser esse conhç-
cimento: jamais poderia passar pelo desejo
de qualquer de nós que essas viagens se des-
tinassem a "europeizar" a nossa arte. Na
Europa, as viagens de estudo sc processam de
um pais para outro. Basta dizer-se que 

'o

prêmio "Roma" é um prêmio que se disputa
cm Paris. Basta lembrar que a grande meta
dos pintores holandeses foi sempre a Itália.
Basta recordar que a capitai da França reúne
artistas de todas as procedências geográficas.
Apesar da cultura de cada um desses centros,
eles sc socorram dos demais, numa legitima e
indispensável ampliação das oportunidades
para o enriquecimento da arte.

Ha quantos anos se concede, entre nós, o
prêmio dc viagem á Europa? Qual a origem
desse prêmio? Ha quasi cem anos. Por poi>-

(Continua na pagina 25)
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GRANDE
HOTEL

I Ar congelo Malot-
ita & Filhos — Be-
|lo Horixonto — Mi-

nas Gerais
j.andioso prédio-ontendo 110 quar-

Itos, 44 apartarnen-
....... _... - 'tos iom sala de

visitas e apartamentos simples, possuindo todos
t-.ofones. Um magnífico salão nobre dois ele-
/adores, e uma rede interna ligando 7C te!e-.

Jorres.

DESPENSA
ALEXANDRE

COM GELADEIRA
MOVEI. HIGIÊNICO PARA GUARDAR

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Utilissimo, porque evita de.sperdicios
Substituto eficaz do güarda-cpmidas.

MOVEIS E TAPEÇARIAS
Martins Júnior & Cia.

RUA DOS ANDRADÁS, 51
Telefone, 43-6787

PREÇO COM GELADEIRA, 420$.

w

Victor Meirelles, o conhecido pintor brasilei-
ro, de quem «e conhecem varias "batalhas .
Instituído o prêmio em 1845, Victor Meirel-
les o alcançou em 1852, no gênero pintura
histórica. Dos premiados nessa primeira fase,
foi o unlco artista que legou á historia das

nossas artes um nome e uma obra.

_^a^ estado de guerra na Europa fez que
1^1 retornassem ao Brasil três artistas
y_ J patrícios que lã se encontravam no
^*^ gozo do prêmio de viagem. As incer-
tezas da situação, dc par com toda ordem de
dificuldades, aconselharam, como de melhor
prudência, o retorno ao.pais de origem. Du-
rante muitos anos, inscrevendo-se em salões
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"Batalha dos Guararapes", um dos mais importantes quadros do antigo prêmio de viagem.
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VEJAMOS, 

senhor Didier — disse o
vendedor — se me compra um bi-
lhetc. Depois dc amanhã jogar-se-á
a undecima partida do ano.

Está bemi. Arranje-me um décimo...
Só tenho bilhetes inteiros. Que diz?
Pois bem. Dé-me um inteiro.
Aí está: 162.436... Um numero simpa-

tico, não é verdade?
O senhor Didier sorriu. Fclizmtente não ti-

nha a menor esperança no azar para equili-
brar os seus orçamentos. Acariciou lenta-
mente o bilhete e guardou-o.

Nesse mesmo momento fitou uma mulher
que passava. Ia vendendo agulhas e levava
nos braços um menino de peito, tremendo de
frio.

Com isso — mJurmurou a mulher — ha
quem tente a fortuna. Nunca é demais cx-
perimentar a sorte.

Essa observação feita á meia voz semi ma-
licia, sugeriu a Didier uma idéia: precisamen-
te á de ajudar alguns desventurados experi-
nVentar a sua sorte...

Tome, boa mulher — disse-lhe — tome
uma parte do bilhete. Vou também distri-
buir os outros décimos, guardando só um para
mim... Não me agradeças... No fundo não
é senão um bocado *dc ilusão... Espere até
depois de amanhã. Se o 162.436 ganhar, pro-
meta-me que 6e encontrará cinco dias depois
do sorteio, ás sete da noite, no pequeno res-
taurante o "Fumunte", perto de Halles, para
que todos nós, os dez, nos encontremos em
torno de «ma mesa bem servida, para feste-
jar o acontecimento.

Certo que irei — prometeu a. mulher.
— Mas faça o favor de escrever bem o en-
dereço para que eu náo esqueça. E, obrigada,
senhor, muito obrigada...

O Sr. Didier repartiu sucessivamente os
outros décimos do seu bilhete: com um doeii-
te mendicante, com um menino que oferecia
violetas aos transeuntes...; perto do hospi-
tal, meteu um na mão de um jovem magro e
pálido que acabava de se erguer de uma en-
fermidade grave. Na porta da Maternidade
ofereceu outro a uma jovem mãe abando-
nada, ajudando-a ao mesmo -tempo a condu-
zir a um taxi o bercinho e roupinhas que a
administração lhe havia dado... Na fila dos
sem trabalho, escolheu tres, cujos olhos, mais
tristes, lhe pareceram os melhores.

A todos repetiu o mesmo:
Se o numero ganhar, cinco dias depois

da extração, ás sete em ponto, no café "Fu-
mante"...

Prometido... Obrigado...
Boa sorte.

Havia na alma do Sr. Didier um pouco de
alegria com os sonhos que repartia. Falta-
va-lhe ainda um para dar, b nono décimo.
Passou um homem do povo cantando uma
canção popular.Diga-me uma coisa, meu caro, que ha
para se sentir tão contente?

E contemplou-lhe as calças excessivamente
curtas, o paletó demasiado largo, a barba des-
grenhada, os sapatos atados com barbantes.

Sim, senhor. Estou contente: faz frio.
mas seco. Com essa manhã, o caminho é
bom... Posso, portanto, cantar!

Náo tens trabalho?
Não senhor. Sou um vagabundo que vai

_Á,fl9.1rIk-_ 16-1-940 1

por esses caminhos cantando a sua despreo-
cupaçáo. Para mim seria impossível o traba-
lho organizado. Durmo aqui ou ali, onde es-

comida. As vezes ajudo aos automobilistas
por acaso detidos por algum desarranjo nos
seus veículos, outras vezes ajudo umíi vaca a
pastar... e assim vai passando a vida...E... és feliz?...

Oh, sim!... posso ver e admirar todas
as coisas foririosas nas quatro estações do
ano, que, é mister dizè-lo., é a "obra mag-tiver, nas granjas. Pago a minha sopa, se não' na"... A primavera ridente, cheia de flores,

tenho com que, com o produto dc algum tra- que se vai abrindo e brilhando cada vez mais'balho que faça em retribuição a um prato de á medida que o sol se torna mais intenso...
tj'. \ _________*l*l~*~——**-*~-**-,*~—~~~—~—'———————
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Depois, o verão em chamas..., o rubro do ou-
tono..., e por fim o silencio do inverno, tão
imóvel e tão brando!... Ha dias em que me
aborreço de sair e caminhar na neve..."Mas... e o frio!

Sim... Mas quando a gente sabe correr
e esfregar as mãos uma contra a outra!...
As vezes, o estômago está vazio; mas que im-
porta se, batehdò-sc á porta, a gente pode
perguntar: — Haverá um pedaço dc pão parao que passa? Eli, irmão, isso náo é meiidi-
gar.\. Isso!...

im... Mas quando fores velho?
Hfcse é o ponto negro na minha vida...

tratarei de envelhecer o mais tarde possi-vel...
Agradás-me, caiminhantc..., vou fazer

-alguma coisa por ti... Escuta, aqui tens umbilhete da loteria que vai ser sorteado de-
pois de amanhã. Já dei oito décimos a outras
pessoas diferentes... nenhuma delas rica.Conserva este que eu guardarei o ultimo...Sc ganharmos, ehcóhtrar-nos-einos os dez nocafé "Fumante", cinco dias depois do sorteio,as sete da -noite.

Que idéia mais cômica a sua, senhor!iM-anca-mente que é uma grande idéia. Enfim,se ganharmos...Toma o endereço. Não vá perdê-lo.Obrigado, senhor..., e boa sorte... Atéa vista se a boa estrela quiser...Recomeçando a sua canção, o vagabundo
pôs-se novamente em caminho... afastan-do-se. ..

—- E agora, senhores e senhoras, vamos e.\-trair o numero que corresponde ao prêmiomaior. O numero que sair, será premiadocom cinco milhões... Atenção. Vamos come-
O Sr. Didier havia escutado, até então, comuma atenção suspensa... Agora náo pensa-va coisa alguma... a não ser nos décimos re-partidos.

Pobre gente, dizia... Que decepção!O encarregado de contar os números co-meçou:
Seis!... Seis é a cifra das unidades.

-$41
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Seis... então... beirí!...

Sucessivamente saíram, na ordem que lhes
correspondia, todas as cifras que compunham
o numero do bilhete, cujo ultimo décimo es-
lava nas m-áos do Sr. Didicr.

A voz do locutor repetiu:
O numero 162.430 ganha cinco milhões!

A musica da Guarda Republicana cobriu as
diversas exclamações.

O Sr. Didicr apertou o botão de radio te-
lefonia e no «eu quarto fez-se silencio.

Então havia ganho!, Que alegria pensar no
grito ein uníssono dessas nove ai mus afim-
dadas na miséria e que sorririam a essa hora
transbordantes de felicidade e dc gratidão!...
Que doçura voltar a ver todos... A Provjdch-
cia quisera dar valor ao seu «esto... Reuni-
los-ia, sim...

<No pequeno salão do restaurante, cheio de
flores, havia-se preparado uma mesa com a
bai.xela mais fina da casa. Preparou-se um
níeriu cuidadoso, servir-se-iam vinhos eseo-
Ihidos, champanhas diversos.

O Sr. Didicr está contente consigo mes-
mo. Tudo marcha bem... Soaram já sete ho-
ras da noite... Já devem estar chegando os.
seus convidados... Embora, com efeito, ele
contasse com um pouco mais de pressa, de
pontualidade...

Por fim, abre-se a porta c entra o vaga-
bundo. Com os braços erguidos exclama ju-
bilòso:

Que me diz o senhor disso? Isso é sorte,
não acha? Por Deus que a isso já se pode cha-
mar sorte I Se o meu dever é agradecer-lhe,
ambos devemos agradecer a Deus, não acha?

Como te inteiraste da verdade?
Como é natural, eu já não me recordava

do bilhete que o senhor me havia dado... Ha-
via saído da capital... Não gosto muito das
cidades. Estava sentado diante da Prefeitura
de Guarancieres, quando vi uni tipo lendo
um jornal. Um titulo enorme dizia: "Não se
encontrou ainda o ganhador do premio dos
cinco milhões. Aeredita-se que foi vendido
fraciohadó em décimos."

E* verdade, disse-me, que já se extraiu
essa famosa loteria...

Perguntei ao leitor se não conhecia ai-
giim dos números sorteados...

Saíram nos jornais de ante-ontem... Se
tivesses ganho já terias sabido...

Pus-me então em campanha — prosse-
guiu o vagabundo — e acabei conhecendo os
números, que uma vendedora de jornais lia-
via tido a boa idéia de fixar atrás dos vidros
do seu posto dc venda... "0 numero 162.436
ganhou o grande premio de cinco milhões..."
Primeiro esfreguei os olhos, perguntando-me
se via bem, -ie aquele papel que tinha entre
os dedos trazia exatamente impresso esses
algarismos e se não ia desaparecer de entre
os meus dedos, como por arte de magia. Mas
não, era assim... era certo! 0 senhor havia-
mie dado uma fortuna áo passar... Entãore-
eordei-.mc do encontro e dei meia volta...
Aqui estou.

Não tens ainda nenhum projeto sobre
o premio?Bolas... Tenho que esperar alguns dias...
Quando se esperou toda uma vida... Não é
verdade?

Então, estás contente?
Claro. Agora posso pensar em envelhe-

cer...

ce
Não tenhas pressa agora em envelhe-

. E trate-ime de tu como eu a ti.
Se "tu" assim o queres...
Também com os outros seremos ir-

mãos!... Esta noite será formosa, nos reuni-
rá numa mesma alegria, numa mesma ami-
zade. E já não seremos os dez desconhecidos
dé ontem... Como sou feliz!...

O Sr. Didier sorria fitando de csguejha o
relógio... O vagabundo encolheu suavemen-
te os ombros e disse, com muita doçura:

Acreditas que venham? Esperas realmen-
te?

Claro que espero!...
E' muito provável que isso te cause pe-

sar, mas tenho a idéia de que nenhum deles
virá... «

Mas por que? _
Têm medo de que exijas a devolução do

décimo premiado... O encontro... E se fos-
se um cilada? Se os mnndasses prender?...
Creio que se apressarão cm cobrar a sua par-
te e jamais ouvirás falar deles...

Oh! Acreditas isso?
Tenho certeza. E olharão essa fortuna

que te devem, porque quinhentos mil francos
já são uma fortuna, dizendo aos filhos, ai-
gum dia, persuadidos de cumprir assim um
dever de gratidão: — "Foi um sujeito que
não conhecemos que nos obsequiou com um
décimo... "Um maluco", provavelmente...

Como julgas mal os homens!
Conheço-os bem!... A gente aprende

tanto nas estradas... São a uma vez inge-
nuos, egoístas c complicados... Erigiram en-
tre eles tantas barreiras tolas que se acrccli-
tam inimigos e passam a vida deplorando.--.
Nenhuma alegria pode deter-se entre eles...

Não gostas deles?
Claro que sim!... Mas dai a viver en-

tre eles... Logo que tenha apanhado o meu
dinheiro, reiniciarei a minha caminhada...
Necessitamos de tão pouco par
livre, em plena natureza...

Se partíssemos os dois?...
se a perguntar o senhor Didicr. ,

Boa idéia!... Os pores tle sois sao ex-
traordinarios: As chamaradas de ouro que se
mostram a todos, misturam o verde, o vi.-
leta, o rosa, em honra daqueles que os con-
templam longe das cidades... E algumas ma-

cobrem de diamantes para os que
caminhos na .santa paz

•a viver ao ar

arriscou-

nhãs se
marcham
do coração...

por esses

ESTÔMAGO SADIO
Livre o seu estômago de AZIAS, ULCERAS
e outras complicações fazendo uso dos

papeis CARBELAN. Em todas as Drogarias
e Farmácias.
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esplendor que irra-
dia da sua beleza,
depois da aplica-

ção do

PÓ DE ARROZ
ORYGAM de GALLY

é o reflexo da sua fragrância
indefinida e do seu extraor-
dinario poder de aderência.

PÓ DÊ ARROZ

ORYGAM de GALLY
NAS CORES:

Branco — Rosa — Raquel — Ocre claro
Ocre escuro — Ocre rosée — Gitane
e Péche.

WeLGtWo^
ORYGAM de

~jmcviy.

A" :*NsÉ

Distribuidora: PERFUMARIA LOPES RIO — S. PAULO

Crianças reunidas no Lido, em Copacabana, durante a visita que lhes fez Papai Noel de
A NOITE. 0 bom velhinho distribuiu ali muitoB brinquedos.
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NAO EXISTIA UM INTESTINO MAIS
PREGUIÇOSO QUE O MEU...

Entretanto, hoje,, não sofro mais de prisão
de ventre, nem de dor de estômago, nem de

eólicas de figado
¦O Sr. Aurélio Tonat-

ti, agricultor no muni-
cipio de Ribeirão Pre-
to, declarou que, 60-
frendo ha mais de qua-
tro anos de tenaz pri-
são de ventre, que o
impossibilitava de tra-
balhar, sarou comple-
tamente- com um vidro
apenas de Pílulas Aloi-
cas.

Como este, inúmeros são os atestados e car-
tas que diariamente recebamos de pessoas
curadas. As Pilulas Aloicas contêm os prin-
cipios ativos de plantas que corrigem as fun-
ções intestinais, regularizando-as. Formula
laureada pela Academia da França e larga-
mente receitada na Europa, as Pilulas Aloicas
oferecem sobre todos os remédios para prisão
de ventre as seguintes vantagens: A) Não
causam náuseas nem eólicas; B) Não irritam
nem viciam os intestinos; C) Eliminam os
venenos do sangue; D) Estimulam suavemen-
te a ação do figado; E) Tonificam a muscula-
tura do conduto digestivo. São inofensivas,
podendo ser usadas por pessoas de todas as
idades. Mais de 10 milhões dc vidros são con-
sumidos anualmente em mais de 24 paises do
mundo.
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Rio dc Janeiro viveu sua grandeza
primitiva nos mjorros. Santo Auto-
nio, o Castelo, Conceição e São Ben-
to conheceram as, primeiras grandes

construções cariocas e, aiiida hoje, ostentam
alguns desses monumentos. Nada mais ex-
pressivo do que as igrejas do Morro de Santo
Antônio (apesar de isoladas da cidade porum importuno arranha-céu) e o Mosteiro de
São Bento, aquelas como este transcendendo
no ar o cheiro metálico que se desprende do
ouro de suas paredes. Visitar essas igrejas
é sentir as possibilidades de arte w de fortu-
ha de um período. Do Castelo, nada restou:
as necessidades de um novo plano urbano o
levaram ao aniquilamento. Mas, dos morros
do Rio, ainda vive, com muita cor local, o
Morro da Conceição. Bem no centro da ei-
dade, quasi na Avenida, despejando-se na pra-
ça Mauá, tendo como um dos limites o bloco
gigantesco do edifício de "A Noite".

Tudo que envolve o morro da Conceição
o moderno. Lá em baixo, o cais do porto, os
grandes transatlânticos, os guindastes, os ca-
minhoes, os automóveis. Nas avenidas e pra-
ças da vizinhança, os arranha-céus, em esti-Tõs desencontrados, alguns envelhecidos ape-~
sar dos seus poucos anos de vida. Olhando emiuriiu, alcança-se do alto ~do morro-quasi to-dos os "quàdrantes 

da cidade. Domina-os umritmo de progresso e de construções. Dentro
dessa moldura do Rio moderno, lá está o ti-

j«co_.Morro. da_ ConcciçãQ,__o._mojT.Q_aue.Jfoi
tao relembrado agora, por ocasião do cente-—narJo.dc Machado dc Assis, quo vívph «n.-. mn.
ninice subindo e descendo as ladeiras ingre-

mes o tortuosas do velho l*at_
um dos bairros da pobrez:t. e^
a aristocracia e o clero tios]
nas suas liteiras. O Morro ilaíl
da muitos prédios antigos, iuj|
muitas construções improvizí
do, assim, o ar boêmio,das ftfjj
mantismo dos solares coloüff

Duas tradicionais cdificaçõeií
mbnuimlentos mais' preciosos itf
tigo i>alacio episcopal e a Ío\'Ú%
lio sitio que residiram! os bis|*|
o cardial brasileiro. Mandadof
bispo D. Francisco de S. Jçrp"S
do posteriormente por frei '!M
dalupe e D. José Coutinho, WM
fés de nossa igreja até Dom h&
cardial deixou o Palácio dar
residir no de São Joaquim, n'J
do, por ocasião do governo
o Rio passava por transfornS
Lá ficou, no inicio de um P
o tradicional palácio. É uma".|
tica do morro. Numa linha
nidade, em belas proporções, s^j
tilo e de espirito, com -suas- tcjjg
Ázul, cõin süãs ~'ác_""ê~_õnze j'^
da om cada andar, com outraj
nelas laterais, guarnecidás
dadas de cantario, o telhado ca]3
clive — o palácio, eiribora sf!
continua a ser um palácio. -U
o -vai-ãni_dindo,_-toxna-o m^
vista do turista: nas suas P"1]

(Continua na i>.*

oMsamm.il:.,..
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UMA reunião elegante ou mesmo no
trabalho, o suor debaixo dos bra-

ços pode comprometê-la seriamente,
deixando uma desagradável impressão.
Use, então um bom desodorante como
o Magic. Eliminando a humidaáe e o
cheiro do suor nas axilas, Magic evita-
rá ainda que seus vestidos se estra-
gucm com a transpiração excessiva.
Magic é recomendado pelos Drs.: Aloy-
sio de Castro, Austregesilo, Werneck
Machado e outros. Cada vidro de Magic
dá para seis meses.

Distr.: Araújo Freitas & C,
Ourives, 38 - Rio.
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Desapareceram os cabelos brancos, e essa
senhora ao lado de sua filha, sente-se re-
juvenescida e confiante em-si mesma. O
problema de restituir aos cabelos a côr e
o brilho primitivos, resolve-se dentro de
15 minutos, pelo uso da Tintura Fleury.
Tintura Fleury — o produeto de qualidade— obtem-se em 18 tonalidades diferentes
nas boas casas do ramo.
Enviamos GRÁTIS o nouo folheio "A Arte de Pintar Cabelos" a quem osolicitar á Rua 7 Setembro, 40, ou á C. Postal, 13U, Rio, indicando nomee endereço.
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Sra. Tansat, sentada cm seu grande e cômododiva, passava, apressadamente, uma vista deolhos em um jornal. De súbito, arrojou-se a um
_ , cant? da sala, deu um salto do diva, lançou umaolhadela rápida ao velho relógio de parede e correu atéa cômoda. Tao gorda era a Sra. Tansat que, quando cor-ria, dava a impressão exata de ir rolando. Muitos crèmque unicamente as mulheres delgadas se movem com ra-pidez. Mas c um erro. Ha grande numero de mulheresgordas que estão cheias de dinamismo. Desta singularnatureza era a enorme Sra. Tansat: o fogo do entusias-mo brilhava em seu olhar, os aplausos brotavam-lhe domais intimo_ da alma facilmente, os veementes protestosde indignação com maior facilidade ainda. Era o proto-tipo <la mulher a quem se não pode governar, da mulherde vontade inteiramente livre, que faz e desfazComo uma pelota vigorosamente -arremetidã, chegoua cômoda; abriu-a com um puxão brusco e arrebatadoe depois de revolver por instantes mil coisas cuidadosa-mente arrumadas, encontrou uma libra, pulou de conten-te e exclamou entusiasmada:Oh, sim! Perfeitamente...'Depois, foi rolando em sua abundante gordura até suaalcova apanhou.um pequeno chapéu preto, o primeiro quelhe estava a mao, jogou-o na cabeça, deu uma olhadela

visi.-I^^ri.ou" 
CSpelh0' ca,çou i,s luvas e* ¦>'• <•<• sala de

Mamãe! Voltarei dentro dee desceu as escadas, no seu passodegraus, como que rodando.
Só se deteve ao tomar assento em um taxi. Mas tudoem seu pensamento rodava ainda; girava-lhe a cabeçadava-lhe voltas o l.gado e seus pés n.am.v.m. „„, co n

níeia hora! Até já! —-
largo, de três em três

passo desordenado no fundo do taxi. De vez em quandodava um forte estalo com os dedos ou soltava uma ex-clamaçao breve, mas vigorosa. Estava em plena atividade.IO automóvel deteve-se diante de unia grande e lu-xuosa casa. Ela abriu bruscamente a portinhola, saltouna calçada, pagou ao chauffeur e rodou seu corpo enor-me para o edifício. Subiu ao segundo .andar pela escadaEsperar pelo elevador seria perder muito tempo. Umacriada acudiu aos seus toques de campainha.Que deseja a senhora? ,O senhor Tansat está?Sim, senhora.Diga-lhe que sua senhora deseja vê-lo.Mas... se o senhor Tansat não é casado!».""* P!11,- A_inda ° é um Pouco. Vamos! Vamos!Corra, va avisa-lo de que eu estou aqui! Theophilo!Em seguida apareceu na porta da sala de jantar orosto assombrado do Sr. Tansat, com seus olhos grandese arregalados e seu nariz enorme de judeu. A Sra Tan-
dizendo" 

SCt,UCr ° dCÍX0U abrÍr a bocn' Lo&0 que ° viu' foi
i— Bom dia, amigo. Como vais? Aqui estou não para

di-lo^nr8" VÍda Cm,- COn,Um• 1>OS,° que nos esta^»sdivorciando, mas para dizer-te uma coisaAjiroximou-se dele, com seu passo largo, dando a im-pressão de uma bola bom arremetidã. O Sr Tansat re-cuou um pouco para evitar o choque. E cia encheu o um-nral da porta com seu corpo enorme de chimpanzé. En-trou na sala de jantar.A mesa estava coberta com uma formosa toalha bran-ca, encontravam-se dois guardanapos e diante de cada umtrês copos desiguais. Pelo cuidado com que estavam dte-postos, pelo aspecto festivo da sala, por tudo, enfim sepodia concluir que ali havia novidade,' talvez âlgum™fes!ta. A Sra. Tansat pensou logo nisso.Caramba! — exclamou. Aqui se vive! Oue aconte-cimento vais celebrar? Está claro, assim é qíe se M"ve
IO 

"Sr ".S Deveí d»'er»r-te bastante. Muito bem i1U br. Tansat arrepiou-se todo. Era o cumulo aquelamulher vir assim aborrecê-lo naquela hora, no mbmentoem que esperava uns amigos. Mas, que podia fazer? Eraa enorme e autoritária Sra. Tansat, a mulher que o go-vernara durante largo téApó. Ah. só ao ouvir-lhe a fala.
nos Súciar* ^ " ™^:? E' neStC monu'llt"- IJÔ^' «P^

Um ou dois amigos... e a familia...
_ — Ah, eu pensava que fosse uma festa! Mas issonao me interessa. Venho apenas pedir-te que não te es-queças dos nossos negócios.Que negócios?!... - exclamou ele, desorientado.Lembro-te de preferencia aquele que me dá di-reito a cobrar-te quinhentos mil francosComo?... Que historia é essa? Não, não pode

homem!11" 
>I1,,,S "".' fr«»C(«!!* * * ~ suspirou o pobre

Dev^l(ÍÍ!h1.,?,,,Í"h.entos ","' f,'a.IK-°s ('"1' nw Pertencem.Oces lombrar-te dc que, ha muito tempo, compramos emsociedade um bilhete de loteria, Este bilhete oi premi 
"

do ontem com um milhão de francos. Não o sabias?—- Nau... Aquele bilhete?

•~.
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 Pois bom, tenho o maior prazer em comunicá-lo.
Ele tem o numero 77.897. Não pode haver engano. Tomei
nota na minha caderneta. Aqui está; podes comprová-lo.
Adomais, bem sabes que minha memória é excelente.
Querido, somos milionários. Que felicidade... miliona-
rios! Venho aqui, pois, para reclamar-te o meio milhão
que me corresponde na partilha.

O Sr. Tansat. levou nervosamente o lenço á testa,
onde borbotava o suor frio de um condenado á "polé".

 Não. Já não vivemos juntos! — exclamou. — O
dinheiro que acaso eu ganhe nesse negocio não te per-

 Perdão, querido, mas esse bilhete foi adquirido
quando ainda vivíamos sob o mesmo teto, nos dias feií-
zes de nosso adorável matrimônio. Deves lembrar-te de
que fui eu mesma queím o comprou c se tu o tens é por-
que te pedi que o guardasses no teu magnifico cofre.

 Sim, mas foi premiado depois que nos separamos
e, agora, não tens direito a nada.

Penso que teremos de discutir isso com mais cal-
ma, porque, pelo que me parece, nosso divorcio ainda está
dependendo de muita coisa. Agora estamos casados sob o
regime da comunidade. Creio que por lei só deixarei de
ter direito á metade dos teus rendimentos ho dia em que
o juiz pronunciar a sentença definitiva... De maneira
que, desse milhão da loteria, h lei naturalmente comi-
dará o meu querido esposo a abrir mão da metade em
meu beneficio. Não te parece claro?... A lei, meu amigo,
resolverá o caso... Confiemo-lo a ela...

Disse isso com um tom de mofa, que o irritava, mas
com uma superioridade que o convencia. Entretanto, não
estava absolutamente certa do que dizia. As leis são tão
raras! Tão falha a justiça! Ela mesma não confiava muito
nessas papeladas em que se firmam os advogados, na de-
fesa de suas questões. No entanto, afirmou-o com uma
energia extraordinária.

 Mas... eu... a verdade é que não ganhei precisa-
mjente um milhão — halbuciou o senhor Tansat. — Esse
bilhete... sim... esse bilhete dc que falas... eu... eu o
vendi.' Uma vez que falas de comunidade, como sou o
chefe da mesma, tenho direito a vendê-lo.

A Sra. Tansat deu um salto da cadeira, onde se sen-
tara, c aproximou-se dele, roxa dc indignação.

A quem o vendeste — perguntou.
A Providaud.
Olha, Theophilo, tu vais ver que isso é extraordi-

nariamente grave... Se não fôr verdade, talvez me pre-
judiques em quinhentos mil francos... Divorciamio-iios
porque nossa vida em comum era impossível, mas não
nos odiámos... não é verdade?

Naturalmente.
Pois bem, repara no que fazes. É certo que ven-

deste esse bilhete a Jacqucs Providaud? Jura-o? Então,
(píeres escrever isso?

Como não!
Mas, só me serve com a tua assinatura!
É claro, eu o assinarei

— Pois bem, escreve támlbem uma notinha.cm que
me explicas que esse bilhete numero 77.987, que nos per-
tencia a ambos, tu o vendeste, porque tinhas direito a fa-
,a_iú _ eu o reconheço — a teu amigo Jacques Provi-
daud. ., , ,

Ele escreveu. Assinou. Em seguida, dobrou vagarosa-
mente o papelll c, com um gesto de enfado, estendeu-lho.
¦V Sra. Tansat pô-lo na carteira. Levantou-se com Icnti-
dão da cadeira e, passando uma vista dc olhos a sala, como
que a revistando, disse: „.„ .;"¦,'.

— Nada mais direi. E que poderia dizer? Esta tudo
resolvido. Talvez ainda pudesse censurá-lo. Que lastima!
Quinhentos mil francos nos satisfariam perfeitamente, a
cada um dc nós. — Apontando para a mesa, acrescentou:
— Bem, tens jã alguma coisa para contar aos teus anil-

Deixou escapar um suspiro longo, profundo, que a
sacudiu toda, estendeu a ntão ao Sr. Tansat, que á obser-
vavii por cima dos óculos, com os braços cruzados para
trás, numa atitude indolente de enfado cada vez mais
crescente, c retirou-se com um ligeiro "ate a vista .

Meia hora depois, o Sr. Tansat conversava com o seu
amigo Jacques Providaud, em sua luxuosa casa dc campo.

Pois é meu caro amigo; estou metido numa situa-

ção bem embaraçosa. Aquela mulher... Não, tu nao po-
des avaliar de quanto é capaz... uma ntulher daquelas.
Ah, ela me põe doido! Podes crer que,, se eu nao me (li-
vorciasse, acabava no manicômio; Essa agora loi uma
dos diabos, homem, dos diabos!... — exclamava o Sr.
Tansat, levando, num gesto nervoso, o .lenço a testa.

É na verdade, tua situação nao e das melhores;
Mas. por que me -procuraste? — perguntou-lhe .lacgucs

#**#&
POMADA
e
LIQUIDO

^

Para manter
o cabelo
bem
penteado

Observa o grande clinico,
Prof. A. Mac Dowell:

kim

Falta de appetite, perda de peso, fraqueza?
B sangue desnutrido — fortifique-o!

>::m
Atí

PA.RA 
tratár-se, nao deve o sr. esperar que

a doença se manifeste em toda a sua pie-
nitu.de. Ê' melhor prevenir que remediar. A
natureza é sabia: o organismo dá signaes bem
evidentes, que nos avisam estar a saúde aba-
latia. Não é natural, por exemplo, alimentar?
se sem appetite, tornar-se excitavel sem a
menor razão, deixar de dormir, aborrecer-se
de tudo. São indícios de um desequilíbrio, de
que poderão resultar fraqueza, esgotamento,
nervosismo, desanimo. E' melhor tratar-se já
com o fortificante que os grandes médicos do
Brasil receitam ha meio século — o Vinho
Reconstituinte Silva Araújo. E' um tônico
nutritivo, de acção rápida e enérgica. Contém
extracto de carne, rico em princípios nutriti-
vos, cálcio e phosphoro, na fôrma mais assi-
milavel, e quina, poderoso estimulante do es-
tomago. O Vinho Reconstituinte Silva Araújo
nutre o sangue, revigora os músculos ^ os
nervos, desperta energias adormecidas, abre

o appetite, e facilita a
digestão. E' um vinho

delicioso e econômico
(cada dose fica em

300 rs.). Tome-o du-
ran te 1 a 2 mezes, e

sentir-se-á cheio
de vitalida-

de, força e
alegria.

_\j|i

Recuse
imitações

Insista pelo
frasco com o
rotulo oval.

.... -

T rate-se com o tônico que o tempo consagrou!
A opinião autorizada dos maiores especialistas deve servir-
nos de guia. Eis o que diz o Prof. A. Mac Dowell: "Confir-

mo as palavras que escrevi em 1922: os bons remédios não
saem da moda; assim acontece áo Vinho Reconsti-
tuinte Silva Araújo, consagrado pelos grandes médicos."

O único que deu resultados para muita gente!
"Cheguei a ficar muito preoecupado com minha
saúde — escreve o sr. Roque R. Lodi. "Eu não
comia, passava os dias nervoso e estava sempre
cansado. Dos muitos -remédios que tomei, só um
conseguiu mudar o meu estado: foi o Vinho Re-
constituinte Silva Araújo."
"Cada dia me sentia mais fraco e abatido. Depois
de experimentar muitos remédios, sem resultado,
o que me valeu foi o Vinho Reconstituinte Silva
Araújo."—relata o sr. Josué Pereira, cobrador
de um antigo club do Rio.

A sta. Nelly Maia, telephonista de importante em-

preza do Rio, affir-
ma: "Era uma pilha
de nervos! Além de
fraca, estava nervo-
sissima. O Vinho Re-
constituinte Silva
Araújo foi uma sal-
vação."

VINHO RECONSTITUINTE

Silva Araújo
O tônico que vale saúde *^

«..-^—i
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Providaud, acendendo calmamente um cigarro, numa ali-
tnde de quem se dispõe a auxiliar alguém. — Achas que
te posso ser útil em alguma coisa?

— Sim, sim, quero de ti uma 
"carta 

amistosa, compre-
eiidcs? Preciso cie um documento que eu possa apresentar
como testemunho do caso. Vamos, homem, pega do pa-
pel e escreve: "Meu querido Tansat: recebi o hilhete que
liveste a suma gentileza de vender-me. Mais uniu vez,
apresento-te os meus agradecimentos. Se o numero
77 í)«7 fòr premiado, que farra faremos! Afetuosamente.
Providaud." Muito ohrigado. Agora é necessário que tu
mesmo dês um pulinho por lá c apanhes o dinheiro. E

preciso saber enganar a minha mulher, meu caro. lu nao
a conheces, não. É terrível, desconfiadissima. Eu .nao es-
tranharia se ela passasse horas e horas, sentada na Ad-
ministração da Loteria, somente para comprovar se. de
fato compraste o hilhete. Trar-me-as o dinheiro amanha,
compreendes? Aqui te darei uma comissão. Estas de açor-
do?

Estou, sim.
Bem, estou certo, então, de que ela nao saberá

da verdade. Dar meio milhão de francos a essa bola de
estupidez em que não caio. Preferia an-¦ graxa seria uma
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tes perder todo o dinheiro. Toma o bilhete.
Estendeu o papel a Jacques Providaud. Nesse mesmo

instante, abriu-se a porta e a senhora Tansat, com sçu
gesto dominador e seu corpo cnonmc, entrou na sala.
Não se surpreendeu ao ver seu marido falando com o
amigo. .

Estou certa de que vieste dizer a Jacques que o
fizeste ganhar um milhão. Foi uma grande gentileza tua.
da qual jamais esquecerei... Passe-me esse bilhete. Ja-
cques. .,-,.. ,

Arrebatou o bilhete da mão de Providaud e guardou-o
no bolsinho de seu costume, cuidadosamente.

Eu mesma irei receber o dinheiro; não é, Ja-
cques?... Que sorte formidável! Veja você. meu marido
vender-lhe um bilhete premiado... Até parece que nos
está protegendo!

E voltaiulo-se para o Sr. Tansat acrescentou:

Esquecia-me de dizer-te que me casarei com Ja-
cques quando tu c eu estivermos divorciados... Verdadei-
ramente, foste milito bondoso em fazer-nos tão formoso
presente! Olha, não faltes á festa do nosso casamento...
Será chie a valer!...

sTfilis» quedado CABEU)^ REUMATISMO » DÔRESpECABEÇA® ESPINHAS * EMPINGENS • ECZEMAS • FERIDAS * ETC.
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Vê-se, na gravura, a comissão organizadora do baile de gala, realizado no Ginásio da Fa-
culdade de Direito, por ocasião da colação Ae grau dos bacharelando^ do Instituto deEducação.
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Aspecto colhido após a solenidade da colação de grau dos novos contadores formados pelaFaculdade Fluminense de Comercio.

1 daria a vida... Jjj

•Dos lábios deponde
A expressão do rosto I

Que mistério de encantos se es-
conde nos lábios de uma mulher!
Eles influem sobre a expressão de
todo o rosto. Dê-lhes a vida, a gra-
ça e a juventude que empresta o
Bâton Colgate. Dc -lerfume caracte-
ristico e suave, o Bâton Colgate dis-
tingue-«e por sua firme aderência.
Feito de ingredientes puros e sele-
cionados, protege os lábios, evitando
que se ressequem.

Claro, médio, escuro e variável,
eis quatro tonalidades á sua escolha!
E se prefere, use a nova criação —
ORCHIDEA — que conserva a mes-
ma côr sob a luj. artificial. Use-a ,dedia e de noite.

COLGATE é o "bâton" discreto. . .
que não sai dos lábios... e por isso
dura mais. Compre, hoje mesmo, um
BATON COLGATE.

3$500
NO RIO E S. PAULO

Baton
COLGATE

IMPORTADO

f & 
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Durante a "matinée" infantil no Club Central.

VENTRE SAN
A Salvação dos Sofredores

O VENTRK-SAN i a sál.vnção dos que so-
rrcm do estômago, do ligado c dos intes-
tinos, líncmilrn-se ti venda em todas as

FapiiKieiiis c Drogarias.
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Grupo
jetivo

feito no Canto do Rio F. C. durante a festa ali realizada, que teve como principal ob-o Concurso de Marchas Carnavalescas para 1940. Foram vencedores: Gomes Filho:Rossini Pacheco, .Cid Câmara e Mario Itaipava.
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Escolares que seguiram para a colônia de ferias, em Cabo Frio.

GUARANÁ
PRODUTO MILAGROSO DA FLORA AMA-
ZOMCA E DE NOTÁVEL EFEITO CON-
TRA A FADIGA .MENTAL E MUSCULAR.
INDISPENSÁVEL AOS INTELECTUAL,
AOS ESPORTISTAS, AOS TRABALHADO-
RES BRAÇAIS E AOS CONVALESCENTi.S.
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S?a-oi?iC0,her' das de 80pa' de GUARANÁbOKBILIS, transforma a agua de um coponum prodigioso refrigerante com todas as
propriedades terapêuticas das frutas fres-

cas do "guaraná",
rahricantes:
CARVALHO LEITE & C I A.Depositários no Rio de Janeiro:
Granado & Cia. — Rua 1.» de Março, 14J. B. Queiroz, agente em São Paulo, á Ruafcanto Amaro, 87 • Alves Teixeira & Cia„agente na Baia, a Rua do Pilar, 13 • Ma-rio Cardoso, agente om .Recife, á rua doImperador, 468-1." • Pinto, Cavalcanti &
-,!i,i.HtT(?íl" em Fortaleza, á Rua do Rosário,ob •> Nicanor Costa & Cia., agente em Ma-

ceio, á rua do Comercio, 526.

REPRESENTAÇÕES EM GERAL
PARA PERNAMBUCO

m Miranda i Cia
DA' AS MELHORES
REFERENCIAS

•
Av. Martins de Barros, 260

Caixa Postal, 648
End. Telegrafico: "SABÁ"

•
PERNAMBUCO - RECIFE
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(Continuação da pagina 17)

co não teríamos comemorado em 1939 mais
um centenário... ....

Ano de 1845. Emilio Taunay dirigia a nos-
sa imperial Academia de Belas Artes. Por um
oficio dc 24 de setembro daquele ano, cie su-
gere a maneira de organizar os concursos.

\ eles "serão admitidos todos os alunos an-
tigos da instituição, providos dç seu diplo-
ma, que nele quiserem tomar parte, assim
como os alunos atuais, que já tém tirado a
mjcdallia grande nos ramos de aplicação, e
se acharem com dezoito anos dc idade". "Ha

uma providencia — pondera logo adiante o
diretor — uma providencia importante, cuja
lembrança V. Ex. já adotou, a saber: a agre-
gação dos viajantes á Academia de França em
Roma durante os dois anos de sua residência
nessa cidade, devendo eles empregar o seu
terceiro ano cm visitar as principais cidades
artísticas da Itália c capital da França". Cin-
co dias depois, a .29 daquele mês dc setem-
bro, o governo tomava om consideração as
sugestões feitas c autorizava o concurso do
preiiitio dc viagem, a realizar-se no fim de
cada ano. Dessa medida, diria miais tarde
Taunay: "medida iniciada em 1845 e que sur-
te os efeitos mais lisonjeiros para o porvir".
Desde cedo se procurou elevar o prazo do
pensionato; Em 49, o diretor estimava um
prazo de quatro, em vez do dc tres anos. Em
52, passou a ser de cinco. Araújo Porto Ale-
gre, sucessor de Taunay na direção da Aca-
deinia em 57, continuou a defender a neces-
sidade de um longo prazo de pensionato: "A

marcha dos estatuto, dos pensionistas, indi-
cada pela maioria da Academia, tem aquele
defeito das coisas feitas por homens de ha
muito ausentes da Europa, e pouco cicnte6
do movimento atual das artes, do seu pro-
gresso, das modificações no ensino, e das
particularidades locais, na época atual. Os
pensionistas da Academia Francesa de Belas
\rtes, filhos da escola mais regular e flores-
cente da Europa, depois de completarem os
seus estudos em Paris, vão ainda estudar cm
Roma e na Itália por espaço de «eis anos
miais; c osarquitetos têm hoje mais uma nova
escola cm Atenas, onde ha muito ainda que
ver c que estudar. Se alunos educados com
tanta regularidade na nova Atenas, e rodea-
dos de tantas c tão variadas maravilhas ar-
tistieas, precisam ainda dc mais seis anos,
que tempo será necessário para os filhos de
uma escola como a nossa, que nem deles exi-
ge o conhecimento dc uma só lingua estra-
nha para poupar-lhes uin ano, pelo menos,
que perdem até compreenderem os mestres
e os livros'. Ainda mc glorio de ter votado
contra a idéia dos dois anos dc estudo, que
não era mais que uma ilusão. É de rigor que
os filhos da nossa Academia, preparados como
convém, vão para a escola de Paris e que ai
fiquem tres anos antes de passar a Itália .

Concedido, com toda regularidade, de 1845
a 1852, rigorosamente ao fim de cada ano, o
prêmio de viagem coube, a partir daquele ano
c sucessivamente, ao pintor Rapbael Mendes
de Carvalho, ao arquiteto Antônio Baptista
da Rocha, ao escultor Clidio Pamplnro, ao
gravador Geraldo dc Gusmão, ao pintor lus-
torico Francisco Antônio Ncry, ao pintor do
mesmo gênero Leão Pallicre Grandjean rer-
reira, ao pintor dc paisagem Agostinho José
da Mota, e ao pintor histórico Victor Meirel-
les. O primeiro prêmio foi o resultado de
uma resolução da Assembléia Geral Legisla-
tiva, sancionada por sua majestade: O go-
verno é autorizado a mandar viajar na Itália
ao pintor Raphael Mendes de Carvalho, assi-
nando-lhc a mesada de oitenta mil reis, moe-,
da corrente". Pouco lucraram, ou puderam
lucrar os pensionistas, cujos nomes se perde-
ram no tempo, com exceção de Victor Meirel-
les. Este foi, dos premiados, com a viagem,
o primeiro que deixou uma obra sensível.

Com Victor Meirelles, manteve Araújo Por-
to Alegre uma correspondência freqüente, a
qual traduz seu interesse pelos premiados e
pelas coisas de arte. Na primeira carta que
lhe escreve, após ser nomeado diretor da Aca-
demia, diz textualmente: "tomo a liberdade
de preveni-lo que, de ora avante, tenha a Don-
dade dc me escrever o mais anuudadamente
possível, sobre os seus estudos e os seus pro-
jetos, para que eu possa informur a,Acaae-
iníia e ao governo os seus progressos . >ou-
tra. ele confessa: "os seus últimos painéis
nos encheram de grande satisfação porque
neles vimos um saliente progresso, tantoina
parte técnica como na teórica._ fcm taris,
V. S. ha de ganhar muito; e hoje aquela ei-
dade um manancial fecundo para o espirito^
tem uma escola onde tudo se encontra para
facilitar o estudo". Noutra passagem, Porto
Alegre determinava e aconselhava a Viotor
Meirelles - pintor de batalhas que veio a m?
- duas coisas: fizesse uma copia de certa
batalha de Salvador Rosa. e estudasse deM"
«lamente cavalos, "porque as nossas ha a 106
exigem .esse estudo", c lhe 

feçomenda>a
Bros o Vernet. Tantos outros epte<mIIos on-
firmam o interesse que o diretor da Acadí

^o •* ^tk
.,_WeoM

/¦^Àrt^^

0 uso dos 
^^^^^^^^

V

NÃO 
há flor que mereça mais cuida-

do do que a criança. Os riscos de
uma alimentação desorientada são inú-
meros. Defenda a vida de seu filho ali-
mentando-o sob a proteção do médico.
Somente êle poderá dizer qual o pro-
duto NESTLÉ qu_? necessita, porquanto a
NESTLÉ tem uma série de produtos para
a alimentação infantil: LACTOGENO,
Leite em Pó maternizado; NESTOGENO,
Leite em Pó meio gordo e açucarado s
MOLÍCO, Leite em Pó gordo sem açú-
cár; Leitelho em Pó ELEDON; Leite
Condensado Marca MOÇA e Farinha
Láctea NESTLÉ.

PRODUTOS GARANTIDOS NmW PRODUTOS PREFERIDOS

mia demonstrou sempre pelo andamento dos
estudos dos pensionistas. Esses e outros cpi-
sodios traduzem ainda a importância que se
atribuía ao prêmio e o prestigio de que o
mesmo desfrutava. .Y; _ .

Noventa e cinco anos ja conta o Brasil no
oue diz respeito aos seus prêmios de viagem.
Se o pensionato da Escola de Belas Artes am-
da é de cinco anos e raramente se concede,
o prêmio anual do salão é apenas de dois anos
c continua a ser disputado com todo ardor
anualmente. Talvez ainda caibam hoje as
mesmas palavras de Taunay ou de Porto Ale-
gre justificando prazos maiores para a esta-
da dc artistas no Velho Mundo. Nossos votos
são por que essas estadas sejam longas, des-
tinada parte delas a observações através de
viagens sucessivas c variadas; parte delas a
estudos seriados de cursos de conferências c
todos os outros meios de informação; parte
ainda á freqüência de ateliers. O grande ob-
letivo é situar o premiado no mundo culto
das artes, fazê-lo viver bem esse meio e pro-
meiar-lhe, não" apenas condições técnicas no
setor artístico;' como, sobretudo, capacidade
critica para que se saiba orientar c conduzir,
como' se faz indispensável, em. qualquer tem-
po, e, sobretudo, numa época • de tao contra.-
vertidas tendências estéticas.

:_

(Continuação da pagina 20 e 21)

verde das folhas e dos musgos constitue uma
complementar ao vermelho pardacento das
telhas. . . ¦_,' • - _

Ao seu lado, a Fortaleza da Conceição, ten-
do no seu angulo mais próximo-uma pequena
torre dc um sahoroso equilíbrio arquitetou.-
co As grandes muradas de pedras recordam
a fortaleza. O portão, em cantaria singela-
mente trabalhada, dá um traço vivo das an-
tigas cidadelas. A fortaleza da Conceição ja
om 1710 exercia, vigilante, a defesa da cida-
de Pelejou com as tropas de Duclerc. AU-
rou sobre as dc Duguay-Trouin. É um mar-
co histórico. _,

iNa fortaleza, está presentemente o Serviço

da Carla Geográfica do Exercito: edificações
complcmentares permitiram a instalação ali
de uin importante serviço. Ao que consta, co-
gita-se também de restaurar o palácio epis-
copai, para que seja sede de outro departa-
mento.

¦Na volubilidade c nos caprichos de uma
grande cidade, tudo aparece, tudo tem sua
época, tudo passa. O esplendor da cidade es-
teve nos morros. Está agora nas praias.
Como que a parodiar o prestigio e o fausto
dos iroomircn-s, simbolizado no provérbio"quem foi rei. sainpre teve majestade", po-
deriamos dizer, diante da Conceição, que a
majestade de seus temjpos nunca desaparece-
rá. Não desaparecerá, pelo menos, enquanto
existirem o palácio e a fortaleza...

OLEO fl m\ _ tW^mÈINDI GEMA PERFUMADO
Fi penteado, enegrece os cabelos, evita-lhes a queda e elimina a

cabelos sedosos, dando-lhes a cor preta natural. DEP.: JV-JT.
cafipn. O tônico por excelência para qualquer infecção --.pilar. Torrta
IgnaciOr-Rr GENERAL~<5AMAR^,-_1--R1<). Preço pelo Correio: 69000.
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DISTÚRBIOS RENAES
TRATE-SE A TEMPO!

Os rins desempenham um papel deimportância primordial. O seu máo
funccionamento repercute intensa-
mente sobre a saúde. Si estão
obstruídos e não cumprem completa-
mente a sua missão de eliminar as
impurezas e substancias tóxicas queestão constantemente se formando
no organismo, não é raro que sobre-
venham dores na cintura, irregulari-
dades urinarias, dores nas juntas.

As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga,
devido as slias propriedades diurcticas e esti-
mulantes, constituem uni medicamento adequado
para taes casos. Normalizam o funccionamento
dos rins, proporcionam uma melhor eliminação
de impurezas c exerçam a sua acção anti-
septica e calmante em todo o systema urinario.

Não hesite em empregar um remédio quetem merecido a confiança de diversas geraçõesem todas as partes do mundo As Pílulas
De Witt não contém drogas nocivas que
possam prejudicar o organismo.

j ' ^KU__ki__^___«__t

ii fl in l___

tBEBSSR-ra. mmma _H J\*ÜPílulas De WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

SaSMT^herDSn?0' Sciatica, Dores na Cintura, DistúrbiosRenaes. Moléstias da Bexiga e, em geral, para as enfermidades,produzidas por excesso de ácido urico.

AWIM?F/|£flíáT^^
5. PAULO

1EÊ

[aminise a sua cutis
0 creme de alface "Brilhante" actua sobre

a camada subcutanea, tonificando-a com a ví-
lamina embellezadora.

Com o uso do creme de alface "Brilhante" a
pelle torna-se clara, perlina e livre de manchas
e pannos, conservando-a normal.

Depois de uma applicação nota-se logo como
que um véo invisível de belleza sobre a epider-
me. 0 creme de alface é o melhor lenitivo que
ha para a pelle.

CREME DE ALFACE
%% BRILHANTE IA

e fatal para os
MOSQUITOS

Flit é morte certa para os insectos
porque consiste numa combina-
ção de poderosos elementos
mortíferos que não podem sersuperados. Flit passou por provasas mais rigorosas, sendo confie-
cido o seu poder de exterminar.
Por essa razão V.S. deve sempre
exigir Flit—e recusar todos ossuccedaneos. O jacto de Flit nãomancha e e' inoffensivo para as
pessoas. Verifique si o solda-

dinho apparece na lata.
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Si a lata
nao trouxer

o soldadinho,
L nao é FLIT /
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SEM 

duvida „ ilustre quadrúmano nosesperava. A mis ou a qualquer outroJornalista, Antes de lhe dirigirmos aprimeira pergunta, assumira ele aatitude perfeita do entrevistado. Cheio dasua importância de momento e querendo- a
nürl-hf. :,SSnri1)0,r n:",U,'al L' l>™»ente. em-«ara ,. busto, alteara a cabeça, dera ao
vu dizer^^«P.^naerada, grave, de quem
rem - m. 

S- definitivas. De repente, po-

e^n^
Que máquina?

„ri!n?r"im,i",t-' 
''" mono insi«"t> lassou a ex-Pilnnr impaciência, quasi indignação:

O.ei,?;! lai<i? Scr! A f°tografica!

xêsEÊ^A°timsPX;
•¦: F ,t.i' ,Nao deve, Porém,,tardar por
do.. 

tntrelant0' ""''Íamos nós ir começa,.-
Heeonstituiu a pose de alta personagem edeclarou generosamente:As suas ordens.Une impressão lhe

qiie o .Jardim ZoológicoEscute... observou
i-o — nao seria melhorminha biografia? — R
posta; — Xaseí numa "floresta'-de 

Min.- C, ¦
KrK />Í,(,,'eSC:í ¦"-.id!uleMrS1>estuuio.s. Filho de pais obscuros, nem por issone envergonho da minha origem V con

Miuiai que, vindo, por assim dizer do nid-i
??0rán1_-Pe,°'i PrlÍÜ° do «•»"" •>" grafe<s iclaçocs de familia que fiz a minha c.r-reira 

ç consegui chegara esta situaçãoi íosseguiu por algum tempo no terrenoa . o-panegn-ivn,,,, multiplicando pormènò-es ne nos parecem agora menos interessai-lei.dereproduzir. Saltemos, pois, para ,*"u
nmnd 

,,,rR,° "° inÍ,'ílUC d° Mp-de Vrig!
— A minha superioridade em relação -i«><

vcía senlni 
|lH'r cW™'cSp'- No c"*™to;«^".hJnc:1íSi_^'0ata<sSi

ZQ l,n la !,,(i" ° direito" Desde íu^come

DESENHO D€
JER0MH0 RIBEIRO

rnnlSíili" ?0,,.d'<¦"*'° de exemplar <le jardimzoologico. Assim me adestrei no guincho ou
ÍlulTP ¦ "a 

_,nnçn' "° lt'atro> no circo c nagaiantciia. Eram exclusivamente números deminha invenção. Em nada mie filiava ás tra-« Ws iwniomhnicas, musicais, corcgrafieás,•unibatieas ou passionais. Tudo meü, do meuestorço, do meu gênio 1
.— Bravo, bravo.! aplaudimos

sinceridade.
Mas a fisionomia, tão vibran

com perfeita

te e sutil, donosso entrevistado crispqu-se num ritus d oi o

E wíí*:'''' 
"a°- me empreenderam".fi,-ppr conseqüência, nao gostaram Nem nsautoridades do estabelecimento nem

decausou a noticia
ia acabar?
« eminente iníunife-

principiarmos pelasem esperar a res-

sa «o publico visitante alcançavam" a s n -
í 

" a0bJle^"':íh"' 
Hcflendchtel espimtaneó,

iitr, ir ivt ,, 
m-VUS ,rnNHos'. Só um ououtio mdiMduo nianilestava o interesse e dr?

po dòn.^° f?" e'Srtí,CrU.10 1»S":lhó.?pí_-
ii espantados e, depois, coiifõrhie os temn--ramentos, ou se enfureciam, ch --,,.,

• rid- 1. r, 
IU"CI as agruras -» inÍpò-Üu-

£P*7:s^*i^S?7Í;è

Que faria o senti.,,-privações.
Bar? Cedi.
üces dos meus semelhantescoisas qrj(. t.|t,s |':izi;llln _

"o maior

tratos, as
i,i , , .  "(i iiK-i; lu-Adaptei-me as cabriolas e jogra-

iz as mesmas
muito melhor e convmui' 

Í,|>lM'i,S- l'S'a c,àro;

^'hoSnsT.s^sr °- mt'litul^idade imiteiÈ5?-»5S5_2È
c.opia de extraordinária elo-observação flagrante junta-i — • « • «< £. d:i jvipuiiii...... t^ •

me di

'eus nas suas
nes, nas sua"

J'ornei-me umíi
queneia, porque á-«"toaue vivaz da caricatura. Foi então que

in
m
Cl
dera una
pesava na
cia!

quanto essa consagração meunia, me amargurava a

po-
me

existen-

— E
( (i ( 

«gora? perguntámos, aproveitando
— Agora, acabou o meu martírio eme quasi completamente fnuma casa particular. S

t
t

cnz. Vou
em ser obrigado a

sinto-
viver

m

I

1

>a parte do tempo sozinho. Podeíei óntãl,nilialhar^para mim próprio . sC?S4S

,,^m*tgfflí!
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LÁBIOS QUE
SEDUZEM
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A.s múllicrcs do imnuiu
inteiro sabem que ü Ba-
ton Michel dá aos lábios
uma seducçãp irresistível.
Michel é um bacon uni-
forme, que accentua o
tom natural dos lábios,
protege-os, e dá-lhes a
suavidade dos lábios in-
fántis. Michel harrrioni-
za perfeitamente com a
mais delicada cutis.

8 CORES QUE EMBELLEZAM

Vm \S^X\
1 fl l"tr m\

BLONDF..CHERRY..V1VID,
BRUNETTE, CAPUCINE.
SCARLET, RASPIIERRY,

CYCLAMEN

4 TAMANHOS: DE LUXO,
GRANDE, MÉDIO, PEQUENO
/'jm completar ,ua maquillage,
uir pó de arroz, rouge adberents
e (wnieiico Michel para o, olhoi,
á prova d'água.

BATON

OFFERTA ESPECIAL
da distribuidores:

LUIZ HI-RMANNY FILHO
& CIA. LTDA.

SEC. ATACADO - CAIXA 247 - RIO
* Remetia jSooo em vale postal para receber
um baton Michel.

NOME _
ENDEREÇO
* Indique teu typo: louro ou moreno.

ALLIVIO RÁPIDO
PARA A COCEIRA
A mais pertinaz comichão causada por parasitas,
edema, erupções da pelle, é alliviadj nu.-n
instante com a applicação de LAVOU que tem
odor astadanel, não é gorduroso nem mancha a
roupa. Ponha á prova, hoje mesmo, os méritos
curativos do

LIQUIDO-ANTISGPTICO
*ty^\PARASITICIDA-CICATRlZANTE

LAVOL
LABORATÓRIO VEGETAL "RODOMONTE'

13.000 ESPÉCIES
DE PLANTAS

MEDICINAIS DO
BRASIL

AGONIADA — regulador, vidroALGODOEIRO — mol. senhoras
ABÓBORA DANTA — depurativo XX.'.'.ASSA PEIXE — Tosses, gripe, bronquile,vidro 
ASSUCAR MEDICINAL — depurativo. 

' 
cx.BOLDO — doenças do ligado, vidro

CATUABA — tônico dos nervos, vidro
CASSAÚ — dores nevrálgicas, lebres, v.CHA MARANGA' — para emagrecer, cx.CHA MINEIRO (chapéu de couro) diuretico
GUARANÁ' — tônico dos músculos o dosnervos, vidro 

KwíOjpTtS

O MAIOR E MAIS
COMPLETO

LABORATÓRIO
DA FLORA
MEDICINAL

PJIRA ^PRÓXIMO

3S500
3S500
3S50C

3S50C
4Í00C
3S500
3SS0C
3S50C
3SS0C
3S50C

3S50C

ESPIWHEIRA SANTA — ulceras cancerosas 3SS0C
FAÇA SEU PEDIDO PELO CORREIO. ENVIANDO MAISLaboratório IRMÃOS CRUZ LTDA. 

Peça o Guia Therapeutico "Livro da
DEPOSITO NO RIO: A B BARRO

DEPOSITO NA BAIA: E OLIVEIRA F

}OÃ° DA COSTA — Mol. das senhoras, v.
ÍJtVdtTÜ!?* 

"~ doenÇQS do ügado. vidro..MURURE' — depurativo, vidro
PASSIFLORA — calmante, vidro
SUCCO CYNARA - doenças do figado òe rins* vidro
SEIVA ,-)E JATOBÁ" - Tônico poderoso'.vidri. 
d7,£i-V.?..MATTO — bexiga e rins, vidroPARU,,; ..BA — intestinos, vidro
COCC'..'!.OS — dispepsia, tonteiras, etc.vidro 
SUMA ROXA — anti-siiilitico. vidro
CIPÓ' CABELLUDO — diuretico, anti-albu-minurico, vidro

3SSJC

3S50C
3S50C

3J500

4S00C
3S50C
3S50C

3S50C
3JSÜL

3S500
1S500 PARA O PORTE E AO SEGUINTE END.CP.FCO-R. Curitiba, 618 — Belo Horizonte
Saúde", fornecido gratuitamente.S — RUA 20 DE ABRIL N. 9

REIRE — RUA PORTUGAL N 12

Ires dançarinas e um "cow-boy" farão«racjqso "bando" para uma alegre festa car-iiavalcsea. Taffetas, flores aplicadas, baba-dos e litas, tudo harmonizado em tons cia-ros e vivos realizarão estas delicadas fanta-sias.
Para o "cow-boy", uma calça dc zuartemarron com franjas dos lados, uma camisetade listras, um lenço no pescoço; o clássicochapéu de feltro e uma atitude arrogante dosIaçadores de boi bravos, fortes e dominado-res.

A 1001 BOLSAS
nl,^bJiCa dr? ca,rtoiras P°ra senhoras, mais co-
vS° 

n0,vBrasl1- 
7a"1 remPre expostas nas suasvitrines milhares de BOLSAS dos últimos meio-loj a preços incompatíveis e a única que tem

,JT'ÍOvTCnla sua oücina iu"<° ~m a loja-especialista em encomendas e concertos e tinie
ôã«i?/li ri*1, 1UVas' om 1™l«»<» côr, serv.çogarantido. Telefono: 22-4985 - Rua Carioca. 40- loja. NAO CONFUNDIR - E' uo 40.

.«wtf
I ;t*
«sít
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murto mo». «JJ,^ resistendo e
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PALMOLIVE 

é o único sa-

bonete feito com os azeites

embellezadores de oliva e pai-
ma. Por isso, sua espuma é dif-

ferente, uma espuma-creme

que conserva a pelle suave,

linda e juvenil.

NO RIO
E S. PAULO

Grande 1$500
Pequeno

$400

29

Q/L joven
sem pretendentes

m • *%_*!!
"Talvez necessite um correctivo se-

guro Ja transpirarão—um, que man-
tenha o seu efeito mesmo depois do
banho ou dos movimentos."

DOROTHYDIX
(conselheira intima Je
milharei de senhoras)

Q' UANTAS jovens atraentes,
comecem o erro de julgarem-se imu-
nes á transpiração, quando na reali-
dade cambem a isco escão exposcas!
O banho diário não é uma proteção
suficiencc.mas, Odorono liquido as

prorege de 1 a 3 dias. É uma fórmula

médica que suprime o suor axilar.

Use, cambem, Odorono e sinta-se

proregida.

ODO-RO-NO

0 COMBATE A OBESIDADE
FOR MEIO DE BANHOS, CAUSA SENSAÇÃO

if\ (i''cm

Os a fama-
d o s Ba-
nhos d e
lEsbeltez"Sarowal"
c n inerte-
r a m - s e
num acon-
tcüimciito.
K a mais
agradável
m e t o d d
I> a r a di-
m ir. ti ir de

peso. Ke-
corra duas

vezes por se-
nana a adi-
o dc um sa-
nho dos sais

ii o in i n a ;los
ro.nl" a

água quente da ha-
nheira. K s t a n d o

liem recostada na ha-
nheira. sentirá a com-

plcla atuação dos lia-
nhos que arrastam as

gorduras e tecidos adi-
posos.

Diminua de peso esta noite em sua casa

Pese-sc antes e depois dn seu banho
"Sarowal". Verificará a diferença de peso.

Constituo unv saudável Banho de Beleza

Os sais "Sarowal" estimulam e refr s-
catn a epiderme. O corpo adquire maior
flexibilidade e bem-estar.

Vendem-se nas principais perfumiirias
drogaria, e na fil,ial brasileira dos

LABORATÓRIOS VINDOBONA
Rua Uruguaiana, 104-5." andar-Rio

Folheto grátis — Envie coupon:

ANIS -
LAB. VINDOBONA

\\. Uruguaiana. 101-5." andar-Rio
Peço-lhes enviar-lhe o folheto do "Sarowal'

NOME-.

UFA.

CIDADE ESTADO

é
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LEITE DE BELEZA DE LINHAGEM CIENTÍFICA
PARA ARISTOCRATAS DO ZELO PESSOAL

- za***V>ífc.'?''»•" ^"**t'_"' " uSM^^

O Leite de Beleza Sevy oferece uma
inédita qualidade — fórmula rigoro-
samente científica, que garante- sua
superior excelência. Manipulado para
corresponder integralmente ás neces-
sidades de um leite de beleza cien-
tífico, em nosso clima, Sevy é um
produto de linhagem científica para
regalo das aristocratas do trato pes-
soai. O Leite de Beleza Swy remove
as impurezas da pele, promove e
regula a circulação na superfície
cutânea e empresta uma inegualável
sensação de conforto e bem estar.

LEITE DE BELEZA

v4 Ciência, /im teàvicM. da 7$e&eaa,

IBpKll ijl"-''i Hrfhs. ^tBt^^^iI ^

I; *i-j i m flr^^
G_T_Bfl tÊí'» avr"-^ ,1M8_r£;* ir flB*'' i-^MW

sss_h_s____t 
'

** DISTRIBUIDORA: PERFUMARIA CHIMÈNE
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CIDADE

FAÇA SEUS PERFUMES EM CASACom as finíssimas ESSÊNCIAS Francesas "GALLIODOR" - 16 ano. de m.ravlTh"sos resultados. Temos também um escolhido sortlmento de perfumes prontosRUA 7 DE SETEMBRO N. 19 - DROGARIAS MELUCCI
xt™}'_;ço rametei'rmci sem compromisso, o formulário
-VIMÍB 

¦ESTADO
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JU.DITH SALLES
(Sul de Minas) — Eis
aqui mais alguns mo-
delos para o seu enxo-
vai: uni camisão e "li-
scuse" de georgette e
rendas, tipo Primeiro
Império, eom barra e
corpo de preguinhas,
duas combinações e
uma calça em "crepe
lingerie" e rendas, e
uma saia de cintura
uil t r a in.o dcrna, com
barra de dois babados
plissados.

m if f Í'^§- iMl ^yKj. if I m w
£ÉmW**ÀtJI / / 9\ I J9'ymu / Ha í\

• Ai
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ADELIA COSTA — Envio-lhe dois mjo-
delos de sapatos elegantes e muito mo-
dcrnos. Para reformar a capa de borra-
cha consulte uma casa especialista no ge-
nero.

ZENLTH — Este modelo de listras verti-
ca£ com peito, pregas da frente mangas e
pano "godé" incrustado atrás, de cima a
baixo, ficará muito interessante feito com a
sua seda, que é linda e muito moderna.

ugas que Envelhecem-
~*^W$g&p vão desapparecendo

com este tratamento
da Pelle Interna!

17» 
difficil de crer — mas essas pequenas

J rugas que. apparecem cravadas na su-

perficie têm sua origem -debaixo da cutis!

E' que os tecidos sub-cutaneos perdem
seu viço, sua firmeza, porque centenas de

pequenas cellulas, fibras e vasos sangüíneos
da pelle interna funecionam mal. E é po-
risso que a pelle externa se enfeia com es-
sas rugas que deixam Madame tão hor-
rorisada.

Mas ha remédio — Madame pode revi-

gorar esses tecidos sub-cutaneos, revigoran-
do a pelle interna com o Cold Cream
Pond's, seguindo este methodo fácil e
simplicissim o.
Todas As Noites, limpe a peite com
Cold Cream Pond's. Tire o creme. Esfre-

gue mais creme, rapidamente — desperte
a pelle interna, e faça florir a pelle externa.

Todas As Manhãs renove essa viço-
sidade com Cold Cream Pond's. Note como
desapparecem as impurezas e como a pelle
fica macia, lisa e avelludada.

^BS^Sfl^fc^^S^iTBÍ ^B 'J^Lm uumy.1 ¦y. ¦ P^ffiP'w w'^'' MESmi^w '*m

WM mmWÊ&F'1-'*' aÊÊk. ¦¦Jtmi^ - 'Ul ^™
""^H Psjfe''- -^9999^^^ '¦^m\~\^MWm9w wm

WM Wr '*'.' *t9m *í^3r^B

<^c/M>(Víam^
Uma das mais bellas damas tilulares da Inglaterra.
Como tantas outras lindas aristocratas «lia dev« em

«rande parte aos Cremes Fond's a perfeição de sua cutis.

Pflif ÁSPERA ? Amade-a instantaneamente.
Neste caso Madame precisa de um Creme differente!

A maquillage não fica bem na pelle as
pera e resequida, Mas e possível fazer
desapparecer essa secura em um se-
gundo com um creme keratolytico
(creme evanescenle) que, segundo diz
um illustre dermatologista "faz derreter
as cellulas mortas da superfície, ajjpa-

recendo logo as cellulas no-
vas e viçosas e deixando
a pelle macia — immedia-

.f^Hi"!'!!!1-!!!!"'" Acüi— ..

lamente!" Applique simplesmente uma
ligeira camada de Creme Evanescente
Pond's depois de limpar a pelle —

e a pelle fica maravilhosamente macia,
a maquillage fica perfeita, uniforme e
dura muito mais. Applicado e deixado
durante a noite, o Creme Evanescente
Pond's amacia a
pelle. Não é.gordu-
roso e não mancha.

<_ AMOSTRA
GRÁTIS

POND^
couToÍeaM PONDS

Queira 
'enviar-noa o coupon com 1*000 p«ra

d«Tpê«* d« ammiaam de uma .mostra áo. doi.

creme» Pond'.. johnpon A Johnaon do Braa.1,

Avenida do Estado, 147, São Paulo.

3— NN-NN — 137
Nome

¦A
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Rua.

Cidade. Est.
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BAILE EM BENEFICIO DO "HOSPITAL LEOXOR DE BARROS" — São Paulo, 10 (Da Su-cursai de "A NOITE Ilustrada") — Sob o alto patriconio de D. Anita Pastore D'Angelo,
proprietária da Fabrica Sudan, os.cronistas carnavalescos de São Paulo fizeram realizarno Salão Verde do Edifício Martinelli um baile a fantasia em beneficio das obras do "Hos-
pitai Leonor de Barros". Da festividade, que decorreu em ambiente da maior animação,damos a gravura acima, onde se vêem a patrocinadora, D. Anita Pastore D'Angelo suafilha, D. Ursulina DWngolo Michaelis e o Sr. João Michnelis.

«mDUPLEX"
AINDA MAIS MODERNO... - DE
COPA MAIS BAIXA E UNHAS

MAIS ELEOANTESl
> Procure experimental o e o Sr. verá que as li-

nhas do novíssimo Duplex são altamente ele-
cantes. Duplex é fabricado no tradicional feltro
Mangueira — o feltro manufacturado com a
experiência de 71 annos de fabricação I Duplex
é um chapéo fino que assenta bem em todas as
physionomias e conserva sempre a sua confor-
mnção. A' venda nas casas seguintes:

CASA OAUO
CASAS AT IAS

CHAMLARIA BRASIL
O CAMIZURO

O CASTELLO DO RIO* ""L? Çr,"«'P«»sdo Interior

' 
X::X..-XX.;,' ../.M.:Z.. x... • 

'. ' •¦ - . .7"\-._ • !
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Na manhã de gabado, a Policia Militar recebeu a visita gentil dos príncipes Gastão Üe Orleans e Pedro Gastão, realizando-se nos ouar-
Amuíntm °. d* Cavalaria daquela milícia e na sede do 3." Batalhão de Infantaria, brilhantes demonstrações em Homenagem â£svisitantes imperiais. A gravura mostra os dois príncipes brasileiros ao lado do coronel Edgard Facó, comandante geral da PoliciaMilitar, e da oficialidade, no quartel do R. C.

aflfl cfla*ftw ^BB_/^"^' ^^^flflfluBH ¦"'¦ X^__B_L'.' ¦ ^Bb _3&í Jl *IS:*9; ** *J___fíí Ç 
-"f k*~*~ f%P' ííy? rf **^^^*HyB[Wjv "• tj*í r

i or iniciativa aos sócios do Club Ginástico Português foi oferecido no dia 4 ultimo ao comendador Arthur de Castro um banquete deBala ao qual aderiram brilhantes figuras da sociedade carioca, dos meios industriais, comerciais e bancários, onde o homenageado con-ta um largo circulo de amigos e admiradores. A gravura é um aspecto da brilhante homenagem durante a qual o comendador Arthur deLastro e sua esposa foram saudados pelo Dr. Fernando Mello Vianna, Carlos Costa e Virgilio Antunes, secretario do Club Ginástico Portu-gues, que pos em relevo a sua influencia na realização da nova sede do club que é das mais belas do continente sul-americano

uL $
x. x5m ? / *" *#^v

evX/Zl NOITE
MfcjE O JORNAL
IPWPREFEQIDO noLAP

l ¦ -'V^-*Í^^ü^1w^»^^^wS^^SHB^ \ ¦ l^^n^^í^á^ws^^^^ft^^i^tí ml*í t^ ^Mkm^dtmm&^f "BÍRQIíjB^ .^aflfljfêPiíÊãíP^l^^rP^^^ ^

f i"5^ ° " 4f* BBfeflflfi __^____k_. niiiiitmnn

Ney, filho do casal Almerinda-Oswaldo DiasMoreira, residentes em Niterói. Waldemar, filho do casal Jovclina-Turibe
Costa.

':,, >J|_I . mÈIm
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A bordo do "Conte Grande", que passou pelonosso porto no ultimo domingo, regressa aBuenos Aires o Dr. Carlos Alberto Pardo, che-
» -»_?i„ -e,e5a«" ¦W«tln« que provocoua exclusão da Rússia da Liga das Nações.
Alhrrt„8"nBTUra, ¦»»«»"*¦ o Dr. CarlosAlberto Pardo, ainda a bordo do "Conte

Grande".
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CUME? MHADAS
ae- PREFEITO
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Mesa do general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, em flagrante feito durante a
homenagem das classes armadas ao prefeito Henrique Dodsworth.

j
f
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deslumbrante a festa oferecida pelo
general Eurico Gaspar Dutra e o ai-
•mirante Arislides Guilhem, em nome
das classes armadas, ao prefeito do

Distrito Federal c á Sra. Henrique Dodsworth,
retribuindo a homenagem prestada ao lixei-
cito e á Marinha pelo governador da cidade,
na Feira dc Amostras. As 21,30 horas, enchiam-
se os salões do "grill" do Copacabana de con-
vidádos, altas patentes militares, damas ele-
gantes. Serviam-se os "eocktails". Ja esta-
vam os ministros da Guerra, da Marinha e da
Viação, generais, almirantes, altas patentes
do Exercito e da Marinha, secretários gerais
da Prefeitura c jornalistas, rodeando o pie-
feito e a Sra. Henrique Dodsworth. Depois, os
salões do "grill" se abriram para o banque-
te, que teve inicio ás 22 horas. O aspecto era
magnífico. A meia noite, um "show espe-
ciatmente organizado para os convidados, ani-
artou a reunião de cordialidade e elegância.
Já os pares rodopiavam em uma ronda de en-
cantàménto. Festa brilhantíssima, que deu a
primeira nota de elegância na estação de mu,
a homenagem das classes anuladas ao preteiio
Henrique Dodsworth reviveu as msagnmcas
tradições do mundanismo carioca e reuniu as
figuras mais significativas do Exercito, da
Armada, do governo da cidade e do jornaiis-
mo.

vendo-se a mesa do prefeito Dodsworth. t

jtíT^SwÈíí^'

Instituto Gamsnon
Fundado em 1869

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA
DE LAVRAS

GINÁSIO MUNICIPAL DE LAVRAS

COLÉGIO CARLOTA KEMPER
ESCOLA DE COMERCIO

Matrículas abertas
Peçam prospectos

LAVRAS-MINAS
ÍfpRECl5AN0O FORTIFICAM IE TOME

iNUTRO-PHOSPHA

0 Homem de Negócios
precisa de AOO%
de sua actividade. Para isso é indis-

pensavel que seu sangue seja bem hl-
trado pelos rins. Rins debilitados pro-
duzem dores nos quadris, rheumatis-
mo, dores de cabeça, inchaçao, des-
ordens urinarias, cálculos, ataques de
uremia e outros males minadores da
energia.
As Pílulas de Foster restituem aos

rins a saude de que
carecem.

PARA OS RINS
E A BEXIGA

PÍLULAS de FOSTER

Jfy/tí/ r~-^^mfmyy^S.
B * f I^Y^SÍW'//MWÍ\
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mas é verdade I
COMO NÃO DEVO ZANGAR-
ME! VOCÊ TAMBEM NÃO
GOSTARIA
QUE ALGUÉM
DISSESSE QUE
VOCÊ TEM
MAU HÁLITO!

SINTO TEL-A
MAGOADO,
QUERIDA, MAS
PORQUE NÃO
CONSULTA
NOSSO DENTIS-
TA SOBRE O
SEU MAU
HÁLITO?JFj^ HÁLITO j

EXPERIÊNCIAS RECENTES PRO-
VAM QUE 7ó % DAS PESSOAS
DE MAIS DE 17 ANNOS TÊM
MAU HÁLITO. NA MAIORIA DOS
CASOS, O MAU HÁLITO É MO-
TIVADO PELA MÁ LIMPEZA DOS
DENTES. POR ISSO, RECOMMEN-
DO O CREME DENTAL COLGATE,
PORQUE..

mA v ^ísív

.¦¦i:'_'1iw«ím
"COLGATE

LIMPA OS DEN-
TES COMPLE-
TAMENTE E

COMBATE O
MAU HÁLITO"

diz o cirurgião dentista
Oswaldo Silva

"A espuma de Colgate contem o
novo ingrediente que penetra até
ás fendas escondidas entre os den-
tes — as quaes os dentifricios com-
muns não podem limpar — livra-as
dos residuos de alimentos e das
bactérias que são a maior causa
do mau hálito, dos dentes emba-
çadoj e amarellos. das gengivas
molles e das caries dolorosas. Por
isso é que Colgate limpa rea/menfe
os dentes, embelleza, conserva as
gengivas firmes e sadias e o hálito
perfumado".

/NORIOeS.PAUlOX ^^^09a?^Wk\
I Tubo Gronde I ¦^<^L\^mW^%A ^___________|P

Á X^WwZa**0^ (5$00° 1
1ÜL [Ai,Éí^mM^ \ Médio )

QUEDA DOS
CABELLOS

CABELLOS
BRANCOS |CASR^!

JUVENTUDE
ALEXANDRE

\Sfftcaz.
eontia.

rCASPA'

òvita -o«
CABELLOSj
.BRANCOS

1 cess.xi
. a cfue'dã

dos

[CABELLOS]

feCRDAtlCS!£2É_§
Tonlhinha executada em bordado Richelieu. haste e cores a combinar,

conforme pedido a esta secção.

•
Atendendo a pedidos, monogramas para va

Motivo para avental de criança, ponto de rios fins.
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SEU ESTÔMAGO
CORRE PERIGO?

Atendei-o imediatamente. Kssa sensação de
peso, esses «ases que são muitas vezes a cau-
su de enxaquecas; essas digestões longas e
penosas; essa boca amarga ou essa lingua sa-
liuiTosa, são sinais de dispepsias ou gaslrite,
(|iie, quando crônicas, fazem da existência um
longo martírio. Essas dores agudas, esse aba-
timtentq e estéh vontade de dormir depois da
comida, são resultados de uma super-aeidoz
lazia), que, se não fôr tratada a tempo, pode
degenerar-se numa úlcera difícil de curar.
E', portanto, no inicio que se deve lutar con-
tra as moléstias do estômago, tomando dia-
riamente uma dose de CASTORINA antes das
refeições ou nn momento da dôr. A GASTO-
MINA é de efeito tão positivo que cm geral
as dores ou a mais torturante .sensação de
queimadura desaparecem em alguns minutos.
A GASTORINA é absolutamente inofensiva e
não causa prisão de ventre. Xão é uma for-
mula corriqueira, li' um produto ensaiado e
aplicado ba muito tempo por um ilustre pro-
fessor da Facilidade de Medicina de S. Paulo.
que com o seu emprego tem evitado milhares
de operações dc ulceras do estômago e do
duodeno.

Comprem a GASTORIXA, nas Farmácias e
Drogarias desta capital e do interior. Con-
c.'>..i..i-arios. LABORATÓRIOS "FiITRA
S.\M '. Caixa Postal 2-453.
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1 O com o roa" 
AUivio Rad-

l^nt°/r^paraulo interno.

Antônio dos Santos Pereira, que vem de con-cluir o seu curso de contador no Liceu de Ar-
tes e Ofícios.

0 ORADOR ATRAPALHADO COM 0 FALSO "ÁCIDO URICO" DOS PÉS
Coeeira nos pés nunca é ácido urico

Ao agradecer o banquete com que
ié homenageado, o sr. Oliveira mal
; póde pronunciar o seu discurso, por-
que uma forte coeeira nos pés não
o deixa tranquillo, impedindo-o de
concentrar a attenção no assumpto...

Sr. OLIVEIRA: Não pôde imaginar,
dr. Pereira, tenho os pés em fogo
com vim tenaz ácido uricol
Dr. PEREIRA: Isso não é ácido uri-
co, sr. Oliveira: é uma affccção
parasitaria. Applique Antiphytol.

jy^UITA gente culpa o ácido urico por essas
bolhas, que surgem nos pés e se descarnam,

racham ou parecem frieiras, produzindo intensa
comichão. Trata-se, no entanto, de uma simples
affecção parasitaria. Facilmente curavel si fôr
logo tratada, póde, todavia, dar causa a eezemas,
ery-iipelas, etc, si desprezada.. O remédio é o
Antiphytol Silva Araújo, que ataca e extermi-
na o parasita, cessando a coeeira na primeiraapplicação. No falso "ácido urico" dos pés,•Antiphytol ópera maravilhas. Experimente-o.

ANTIPHYTOL
SILVA ARAÚJO

Fórmula do Prof. Ed. Rabello

Prompto «¦-"

¦ napwftv

Et 
¦- ^^fl

r" ¦"Sr"1 " v a*B¦ «^___P"í' ¦¦'iam >'-..
[WÊÊwWÊÈÊ&IÊy'- ' MmWay^^WÊ--' '¦ MW^^ ' '--*^sJBI " ¦ 

\
^j^_____^^ HÉé^ "' ' 1

_-___& ^^Up., Jkfli^k. .¦'¦'¦¦!

_______ 
''• 

/a / 
' ¦" "¦ Mi

_________& 'é* " ^^B
Biai*w"^JnW™nBtlHMI^^ 'El^L. J______B«^*.^^^^______1

i A\

#.

m



¦H - -.,
WM . ^^^^ 

,,r.,i,riimH,„l 
'SlJiJIKMM ¦¦ ¦!IIMIII ¦-11'Il n—p-— "—" *~-™.***~>*™™»^*^«'*Z^^ '. T ¦':-'¦¦"'¦ ': - ¦' - ' A":

P"^BB —.—-- .¦.^rrerr--^!í^'rra''n'rrr^''

mi som r m m m m a a ^m Mmmi am mm&_MR%iX^*&g*Jm?,.~. jw®s**í$g3isBsa»WLH^ ^hk:" ^SiAAS^' iiÍ!ÍÍ2AS^ÃrmmWMmmmmmT

%

NK 

galeria eclesiástica dc cirnas 
Gerais,

o nome de monsenhor Fehsberto Ed-
mundo' da Silva é dos quo^.s <!,;
nifícam o enobrecem Morto em do

zémbro de 1937, em torras de Sao Joao 
J

Rei, monsenhor Felisbertu foi.-J»™ «c£gf£
que, polo fulsor adamantino de sua mu u

Soncia, honro, &£&£ DbmautiS

^monsenhor Félisherto nasceu na cidade
do Diamantina a 5 de dozonil.ro, de^i. 1 o
ram seus pais Felisberto Caldeira Ah ca bam
paio e D. Agostinha Constança da Si Ua.-Lia
'sobrinho do 

"poeta 
João Júlio dos Santos. a 

J;
rico das "Auroras de D.amat a . Matu

I

i I

rico das "Auroras ue "-"¦"" : , Vliu.
çulou-se 

no Seminário .de S Vj^í".^
Ia, em outubro dc 186/. >o oi i.
bro de 1868, retirou-se para e*lV?ra^téVmo-
terno na sua cidade natal, por »W-Íst«^s™^
do de estudo mais conforme aos pec ui nos ic
cursos de que podia dispor Tornou^nur
tricular-se no Seminário no dia 1. dt ouiu
bro de 1870, tendo entap conto coJogas uma

pleiado dc moços do talento, enre os..quais
so destacavam, dentre os. mais bnlJantes *.
bino Barroso, Aurélio Pires e. Frannscq.M.
Em 1" de janeiro do 18/1, foi-lho permiuuo
naVr' só 25$000, quantia correspondente .a
Ede das invalidados Tombos depois -

cou grátis, amparado pela generosid.uk ia
D. João Antônio dos Santos, veneraio bis

po de Diamantina, fundador do'Ateneu üc
S. Vicente do Paula, ninho d%aguias.^de onde
levantaram voo a caminho da JWJJCouto de Magalhães,.Pedro Fernandes lheo_
domiro Kubstschok, Joao Júlio, Corrêa 1U
bello, Matta Machado, Antônio W»M<»
Santas e muitos outros que por. si-J&?°Vm
tuiriam um padrão dc glorias de uma nacio
" 

RoclCeu Primeira.tonsura a 30&dc >%&> de
1874. Menores em junho de 1875 Dwionato
em dezembro de 1875 e prebiterato em junl o
de 1876. Ordens em 26 de maio de 1877 e can
tou a primeira missa aos 30 do mesmo mes,
dia de Corpo dc Deus. Foi vigário era Re-
zonde, Cristina, Pouso Alegre Barra do Pira,
Cruzeiro, Ribeirão Preto e Queluz (|.JPa«-
Io), e fez parte de peregrinações a Roma e
aos Santos Lugares.

Em 1927, o jornalista .Herculano Vclloso,
redator de "O Correio", jornal que se pubU-
ca em S. João dei Rei, encontrou-o em Pinhei-

ro, Estado do Rio, senipre lhano o f^jáiio

&&£ assa £S2% i. ssla""% ttr r1'—»™ ass
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Fdmündo da Si va, cercado da estima, do ros-

êmBmmm
manhã compareceu grande numero le n-

comoventes quadras:
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Acabaram-se as longas agonias
.Do teu sofrer martirizante o atioz,
iV mansão das eternas alegrias,
Mão, adorada iriãe, voa veloz.

.Aqui á sombra do funeroa palma,
,Aquí nas trovas, de fora J.« go
Mão, adorada mao, mao do minh alma,
Metade do meu ser fica contigo.

Animado polo fervor religioso com que so-

ÍoCA2únÇ^ do M^ria Santíssima na igreja

noMn£,feremF«5SSnot»f"« terríveis vi-
cissitude" Tais desgostos contribuíram para
"'ler^iuões não se esquecem Não mui-
tas vozes a «^"gJJRgSÍÇ SS&S&S
Sa. 33*23! SS*£&» - — ln,c-
ligencia e eloqüência modclares.
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Constituiu uni verdadeiro o sugestnp su
Constituiu formatura

cesso social, cm .Mteioi, a itsu ""- , .,„,,

baile que foi realizado no Ginásio do refe-
rido estaboleciirionto do ensino 

gggnos anais da crônica mundana dat linda_cida
de fluminense, uma das mais belas paginas
dV&kíé 

formatura dos bacharelandos om
Direito de Niterói foi abrilhantada com o

?o,icurso das Orquestras AU Stars. Carioca o

Tinica magníficos conjuntos musicais dc
PRE-8 numa brilhante organização de Lu . -

„o Porrono, quo, além dos interessantes e am-

ano findo. (Foto da Sino a. *-. "¦• 
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Terça-ieira, Um vento Jo
16 de janeiro mau humor so-

pra desde as
primeiras horas do dia, e os ne-
gocios virão a ser por isso seria-
mente prejudicados. Surgirão nu-
merosos pequenos incidentes de-
sagradaveis entre superiores e
subordinados' contribuindo para
formar uma atmosíera desagrada-
vel. A parte da noite poderá ser
vantajosamente preenchida para
escrever a correspondência farai-
liar. Nascem crianças prodigio3
que desde os primeiros anos de
vida mostram marcada tendência
para todas as artes e as materna-
ticas Chegarão muito cedo á ce-
lebridade, talvez neurastenicas,
com tendência a se julgarem per-
seguidos pela má sorte.

Quarta-feira. Hoje devemos
17 de janeiro infelizmente con-

tar com uma
manhã bastante desagradável
durante a qual o mau humor e a
distração poderão provocar aci-
dentes de certa gravidade. E' ne-
cessario evitar toda a precipita-
ção. Na parte da tarde melhora
o aspecto astral e poderão ser
leitos negócios vantajosos A noi-
te será ainda mais calma. Nas-
cem criaturas encartadoras, inte-
ligentes e de espirito alerta, em-
bora trapalhonas e desordenadas.
Devem escolher carreiras que ne-
cessitam grande emprego de ener-
gia e de coragem física e moral.
Casam-se geralmente cedo e rião
chefes de numerosos famílias boe-
mias.

Quinta-ieira, As condições
18 de janeiro astrais que do-

minam hoje são
geralmente amenas o favoráveis.
Elas serão propicias aos que pre-
tendem inscrever-se para fazer
exames ou concursos para obter
colocações. Também favorecem
as profissões intelectuais o muito
especialmente os jornalistas e os
escritores. Os negócios serão ani-
madissimos e haverá maior inte-
resse a tratá-los por correspon-
dencia. As crianças que nascem
hoje aprendem a falar rápida-
mente e sabem logo exprimir-so
com facilidade e clareza. Virão a
ser mais tarde excelentes profes-
sores, atores e escritores de talen-
to. Casam-se geralmente duas e
tres vezes.

*
Sexla-ieira. Os astros

19 de janeiro anunciam hoje
um dia muito

animado e os negócios conclui-
dos na parte da manhã poderão
dar ensejo ulteriormente a con-
testações e processos. Nascem fa-
cilmente mal entendidos entro
companheiros de trabalho ou en-
tre superiores e subordinados. Só
num caso de grande necessidade
poderemos dirigir-nos hoje ás au-
toridades com probabilidade de
exito. Nascem indivíduos indisci-
plinados e revoltados, porém in-

teligentes e com muito bom cora-
ção. As profissões comerciais são
as que lhes convém melhor, dan-
do-lhes probabilidades de exito.
Têm iniclizmente pouca sorte no
amor e não casam.

0
Sábado. Hoje, nos os-

20 do janeiro peram muitas
pequeninas con-

trariedades, principalmente na
parte da manhã, que se anuncia
confusa, cheia de contratempos,
"rendez-vous" gorados o desencon-
tros de toda espécie, porém sem
acidentes graves As mocinhas
poderão brigar com o noivo e o
namorado, enquanto que, as mu-
lheres casadas terão contrarioda-
des domesticas. As crianças que
nascem hoje têm um caraier vo-
luvel e indeciso Escolhem car-
roiras ao acaso, sem refletir nem
avaliar bem as probabilidades de
exito om relação ás suas possibi-
lidades e julgam-se depois infeli-
zes o mal protegidas da sorte.
Fariam bem ouvindo o conselho
dos amigos bem intencionados.

o
Domingo. Entramos, ho-

21 de janeiro je, infelizmente,
para uma nova

serie do configurações hostis o
sob os maus auspícios de um
quadrado entre o Sol e Urano,
que anunciam violências, Tesolu-

ções tomadas sem prudência e
acidentes graves Devemos oxer-
cer sobre nós mesmos um severo
controle reprimindo nossos im-
pulsos, palavras e gostos As
crianças quo nascem hoje pode-
rão servir-se muito mal dos ma-
ravilhosos dons que o céu lhes
concedeu, se não receberem seve-
rissima educação Não estando
afeitos a ter uma vida calma, me-
lhor será que abracem carreira:;
quo requerem movimento e via-
gons de exploração em paises
desconhecidos.

tf

Scgunda-ieira. A inlluoncla
22 de janeiro astral, q_ie do-

mina hoje, pro-
mete-nos um dia agiadavel, apo-
sar de corto nervosismo que so
manifesta a partir das nove ho-
ras da manhã, prolongando-se até
as 16 horas. Ha perigos de aci-
dentos durante o dia todo, de ma
neira que convém ser muito pru-
dente em todas as manifestações
de sport e de movimento. Ab
crianças que nascem hoje são
cheias do imaginação e de ali-
vidade e farão certamente belis-
simas carreiras nos campos ain-
da pouco explorados Amam o
dinheiro com certo exagero e ao
mesmo tempo não hesitam em ar-
riscar grandes quantias no jogo
e nas corridas de cavalo.
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A ureivura acima mostra-nos um aspecto do salão de honra do Museu Nacional de !!
Artes, quando era arguido o Sr. Oliveira Júnior sobre a tese apresentada para tomar pi
no concurso de conservador de Museus do Ministério da Educação e Saúde. Na presidi i
distingue-se o Dr. Pedro Calmon e os Srs. Fernando Nereu de Sampaio, Orlando Gucrr
de Castro e Egon I»rates, aos quais o Departamento Administrativo do Serviço Publico i

fiou o julgamento das provas.
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O inteligente menino Hélio Rodrigues, no dia
<- de sua primeira comunhão.
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O CUIDADO de HOJE
significa

BONS DENTES AMANHA
Logo que apparecem os primeiros den.tes, os den-
tistas recommendam que se os escove com Kolynos.

Kolynos não só conserva os dentes limpos e
sadias as delicadas gengivas, mas protege contra
os germes que causam a cárie—pastas communs
não offerecem esta protecção.

Escove os dentes de seus filhos regularmente com
Kolynos, para mantel-os limpos e livres de in-
fecções.

O habito do Kolynos, no principio da vida, asse-
gura a saúde dos dentes mais tarde. As creanças
adoram seu sabor agradável e refrescante.

LEMBRE-SE-
um CENTÍMETRO é BASTANTE

KOLYNOS
O CREME DENTAL

Econômico

Eli

Olhar expressivo
e corpo forte...
revelam intuição e vitalidade. "Mens sana
in corpore sano". Nesse lema todos os pais
devem cifrar o futuro de seus filhos, pre-
parando-os desde a mais tenra idade.
BIOCALCINA, tomada desde os 4 meses,
Cobustece os ossos, ativa o crescimento, fa-
cilita a dentição, previne contra a paralisia
infantil e tuberculose óssea. E' o verda-
deiro construtor da infância.

BIOCALCINA
* O REMÉDIO DA SAÚDE INFANTIL *
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Pericles c Aspasia.

It-v 1

les, modesta e simples, não se parecia com
um palácio, porém nenhuma corte foi jamais
honrada com tamanho esplendor de espíritos
eleitos como amiela pequena morada da Re-
publica Ateniense. Em torno da inteligentis-
sima mulher e do genial dominador das mui-
tidões, reunia-se a flor do pensamento grego.
Lá su encontravam Polyghotò, o pintor fiue
primeiro entre todos conseguiu fazer sorrir
as suas figuras. Pihidias, o escultor incompa-
ravcl, que realizou a estatua admirável de
Atenas, toda de ouro e marfim. O filosofo
Anassagora, que apaziguava o medo supers-
ticioso do povo, procurando dar uma cxpli-
cação natural e cientifica do terremoto, do
raio e da chuva dc pedra, fenômenos quc
eram considerados misteriosos.

Perscrutando o céu, que procurava estudar
com seus meios primitivos, cie afirmava com
convicção, apontando com o.dedo:

— Vede? Aquela é minha pátria!
Aspasia ouvia-o, embevecida por aquela

ciência que se elevava acima da crendice das
massas.

Por vezes Sócrates, o melhor dos homens,
procurava traçar com palavras filosóficas a
imagem de um deus que não seria parricida
como Saturno, nem devasso comio Venus ou
cruel como Marte, mas que seria um deus
único, justo, verdadeiramente grande c bom.

E enquanto aqueles grupos de intelectuais
se reuniam em torno da extraordinária mtulher
de Mileto, cm Atenas, no Pircu, cm toda a
Grécia, era um fervilhar de vida ativa e la-
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VAZ ^CARVALHO
bbriosa. graças ao mérito de Pericles, gênio
da .prosperidade e da paz, mas também me-
rito de Aspasia, que com sua inteligência su-
perior, sabia guiar c aimparar nos momentos
mais difíceis o ilustre chefe da democracia
grega.

Estava, todavia, reservada á mulher que
tanto amava a serena, paz do espirito, assim
como as palestras amenas e fecundas, a tris-
te missão de abalar pela primeira vez o po-
der de Atenas e de causar á Grécia um desas-
tre do qual jamais a península se deveria er-
guer.

Surgira naquele tempo grave contenda cn-
tre. Samos c Atenas. A mais poderosa das
duas cidades, Saímos, mostrava-se hostil á ou-i
tra. Seria, certamente, possível chegar a um
acordo pacifico, quando inesperadamente a
poderosa frota de Atenas largou ferros c ar-

Continua na pagina 38)
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.RICI-ES, exemplo de todas as virtu-
des cívicas c privadas, o homem su-
perior. cujo espirito dominou todo
um século na Grécia, repudiou, no

üitanl". a sua esposa para casar com Aspa-
ia. Conl esta já cohabitava publicamente
unia muitos anos, nus o supremo remate dc

sua paixão só se efetuou quando o filho de
limbos, o filho do amor, taimbem chamado
Pericles, atingiu a idade da razão.

Aspasia, celebre pelo espirito e pela beleza,
pertencia a uma nobre familia dc Mileto, na
Ásia Menor, e quando chegou a Atenas, onde
se estabeleceu, dir-se-ia que um raio de sol
viera iluminar a velha metrópole, como se
tivesse chegado do mar Egcu um sopro vivi-
ficador . perfumado para renovar o ar pe-
sailo do:, antigos hábitos gregos.

0 seu nome era melodioso: Aspasia. A nua
palavra brilhante re animava a palestra c sua
inalterável alegria, tornava aprazíveis todas
as reuniões onde cia estava. Tendo o espi-
rito aberto a todas as novidades e a todas as
belezas, sonhe cativar a simpatia das classes
eleitas, se bem que suas teorias escandalizas-
sem por vezes os bravos atenienses do quinto
século antes de Gr isto, tão afeitos ás velhas
tradições do passado.

As idéias de Aspasia sobre o casamento,
por exemplo, eram quasi semelhantes ás (pie
existem-na sociedade hodierna. Y. muito de-
viam escandalizar um povo que considerava o
consórcio unicamente conto um ato jurídico
no qual o amor constituía apenas um elemen-
Io puramente acidental e sem interesse.

Alem du mais as mulheres, naquele tempo
em Atenas,' viviam num estado de inferiori-
ilaile c , li.missáo que mal poderíamos ima-
ginar.

Sempre fechadas no interior das casas a vi-
Siar t _ escravos e a educar os filhos, ignora-
vam tm nicnte o que se passava na rua, nos
tribunais u nas assembléias políticas. Os ho-
niens nunca confiavam suas paixões, nem suas

. Heranças, ás mães, ás mulheres ou ás ir-
"'às. Nunca pediam um conselho nem uni
confnrlo a seus corações ressequidos pela
çnntinu.i segregação e a necessidade de recai-
mv seu . verdadeiros; sentimentos, assim como
os anseios dc sua vida intelectual, as afasta-
v'ini dc indo e todos. Aspasia. pelo contra-
fi". inUi essando-se pela filosofia, literatura
t política., freqüentando as pessoas mais res-

. itave- de Atenas e assistindo freqüente-
nicnte aos espetáculos públicos, demonstrava
0 máximo desprezo pelos hábitos ancestrais,
Wc ne;; .vam qualquer expansão espiritual as
silas contemporâneas. A sua união com Pe-
Picles. ilustre orador que sabia comover as
?sscinl-iéias sedu/.indo-as com a palavra fácil
j, colorida, foi desta feita mluito coerente.

¦•¦ o grande político, que representava
poderes do Estado, foi uni penoso

o enfrentar as criticas da sociedade
fazia parte, repudiando a esposa legi-
i*á casar com.Aspasia. Julgou-se, to-
empre afortunado dc haver ligado o
tino a uma mtulher capaz dc compre-

seu pensamento multiforme c dc ms-
nos momentos difiecis.
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As armas

Com 
uma clava, a sua primeira arma, o homem pn-

mitivo enfrentou as feras e disputou o domínio dana-

tureza. O arco e a funda permittiram-lhe lutar á distancia.

Aperfeiçoadas as armas, os animaes ferozes não mais

constituem ameaça para o homem. O mesmo, porém, não

aconteceu com esta outra espécie de seres infinitamen-

te mais pequenos e perigosos: os micróbios pathogenicos.

Contra esses germens transmissores de enfermidades, a

sciencia possue hoje armas de grande poder offensivo e os

meios mais seguros de protecção. Na defesa contra os que

produzem infecções no rosto, Gillette é a melhor arma.

Evite o contagio de perigosas infecções, nunca deixando

passar em seu rosto navalhas que sirvam a outras pes-

soas. Barbeie-se, sempre, em casa, com as legitimas la-

minas Gillette Azul — as únicas rigorosamente asepticas.

2%,

Aspasia não era vaidosa e a casa dc Peri-

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro
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Com a aproximação dos festejos a S. M. Rei Momo 1 e Único, o C.C.C. tem estado em franca
atividade, fazendo treinamento dc preparação, afim de ficar em forma para os tres dias
máximos da folia. A gravura mostra um aspecto colhido durante a suculenta feijoada que

o C.C.C. ofereceu aos seus associados, em sua sede.
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(Continuação dii pagina 37.)
reinessou-so contra Samos desmantelando as
fortifieáções. Anulou, ato continuo, o gover-no c obrigou a cidade a pagar pesadíssimaindenização a Atenas. Só por milagre o in-'.condiu <l..s paixões desencadeadas não alas-
trou |»>r toda a Grécia.

Esta política de agressão foi considerada
muito estranha, porque não estava nos habi-
tos ancestrais da Grécia, mas os atenienses

PRECISANDO
£PURAR O SANGUE

T O M E

EL1XIR DE NOGUEIRA I
Combate as: FERIDAS, ESPI-
MIAS, MANCHAS, ECZEMAS,

ULCERAS, REUMÁTiSMOS,
ETC.

uxinfl
MUI

ííão tardaram a cmiipreender o sentido ocul-
to de tamanha violência. A primeira cidade
ameaçada por Samos. seria Mileto. a pátriaestremecida do AspaSia, que ela nunca osque
cera. Explodiram, então, ódios e aniinósida-
des nas classes baixas da população, que mal
poderia compreender o alcance elevado dos
sentimentos patrióticos de Aspasia.

Os eomediografos escreviam e montavam
pecas dc teatro, cheias de injurias alusivas á
inspiradora de Pericles, fenonu-no democra-
tico dc todos os tempos, c as miultidõos deli-
ciaram-se arrastando no lodo aquela figura
feminina, que com o passar do tempo ne tor-
nara universalmente antipática.

Aspasia não era unia esposa que satisfi-
zesse o conceito que os atenienses Sc faziam
desta palavra. Ela levava uma vida demasia-
do mundana, embora não pudesse ser qüalifi-
cada de "mulher perdida".

Ma-S então que era ela exatamente?
O povo não sabia defini-la e esta mesma

incerteza o irritava. De qualquer modo, As-
pasia ofendia as velhas tradições gregas, e
todos a responsabilizaram tambem pelos cr-
ros da política de Pericles.
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m. DE 25

As cans envelhecem
precocemente ornais
formoso semblante

Os 
cabellos brancos são

provocados pela des-
truição da matéria pig-
mentar que lhes dá a côr
natural, a qual é atacada
por um microorganismo,
que age como um ver-
dadeiro oxydo. A Loção
Brilhante, poderoso mi-
crobicida, recompõe os
saes naturaes, indispen-
saveis á coloração dos ca-
bellos. A sua applicação

é facilima. Umas tantas
gottas, usadas pela manhã
no momento de pentear-
se, devolverão aos cabellos
brancos ou grisalhos a sua
côr natural e primitiva.
Nem as pessoas mais inti-
mas explicarão o milagre
por que o cabello se torna
sedoso e brilhante. Em
poucos dias começará a re-
adquirir a côr, com a qual
irão nascendo os fios novos

ALVIM & FRUTAS, LTDA. • SÃO PAULO
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Numerosos alunos do Instituto de Educação dr Niterói, após a missa em ação de
mandada rezar na igreja de São João. (Foto da Sino S. A., de Niterói)

;. cas

¦¦\i

XOITE
rinqiiedi.í

''-ír -

''A

Flagrante colhido na sede do. Frigorífico Penha F. C, durante o baile ali realizado no I.ia|
de Reis, vendo-se diretores, associados e convidados.

mas
i do cas,
capital,

Fez-se mais ainda. Conscguiü-se enredar
clainorosos processos para aniquilar os ami-
«os do grande político.

Anassagora foi acusado de impiedade e oxi-
lado. Phidias, honumi notoriamente honesto,
morreu de tristeza no cárcere, onde o segre-
garaiíi sob a acusação de ter roubado partodo ouro destinado ã estatua dc Atenas. E fi-
nalmente a própria Aspasia compareceu ante
os jurados para responder á acusação de im-
piedade e insistente corrupção das mulheres
de Atenas.

Para salvá-la foi necessário toda a babili-
dade convincente de Pericles, dramático e até
lírico, pois nem desdenhou derramar lagri-
mas, no fim da brilhante defesa, para enter-
necer o júri.

Tivesse embora, o processo acabado favora-velmente, Pericles compreendeu que os ate-nienses estavam , francamente hostis á suaestremecida companheira.
Para melhor protegê-la seria oportuno dis-trair a atenção do publico dos mexericos da

política interna e talvez a própria Aspasiatosse a primeira a insinuar no espirito dolixando a idéia que somente uma guerra po-dena alcançar o resultado esperado, .lá deha tempos, as relações entre Atenas e sua ri-vai Esparta estavam inuito alteradas, o Peri-cies, provavelmente incitado por Aspasiaávida de vingança pelas injurias sofridas!agravou concientemente as coisas, tornandoabsolutamente impossível qualquer tentativade reconciliação.
Assim uma mulher, que os atenienses con-sideravam estrangeira, foi indiretamente ca-

paz de marcar o destino da nação. Destinotremendo, porque aquela guerra, que foi de-noininada do Peloponeso, engendrou outrasmais que, prolongando-se além dos noventaanos, fizeram cair a Grécia sob o domínio da.Macedonia e mais tarde sob o de Roma.Pericles, vitima da peste negra, morreu 4'»)anos antes de Cristo, durante o terceiro anodíi. guerra, e Aspasia, (pie deveria ter ficadoaniquilada com o desaparecimento de seu in-comparável companheiro, não tardou a seconsolar.
Contam as crônicas que, dois anos depois,se 

casou com um mercador de ovelhas cha-mado Lisícle, que. graças á inteligente babili-(Lide da mulher, conseguiu chegar a ser gene-ral dos exércitos gregos e comandar mesmoo filho de Pericles. Os historiadores gregostodavia, nao relatam os últimos anos destamulher que viveu numa terra e num séculoque nao e-stavam em relação ao seu tempera-mento de precursora. Dir-se-ia que os ate-nienses castigaram com o esquecimento acriatura que por mera vingança soube mer-gnlhar um povo inteiro na desgraça e na
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Realizou-se, a 23 de dezembro passado, o en
lace matrimonial do nosso companheiro dl
Secção Editora, Sebastião Borges Serpa, con
a frentil senhorita Aurora Henrique da Costi'
filha do Sr. Alexandre Henrique da Costa. Nt
civil, serviram como padrinhos, o Dr. Marii
Lopes de Castro e senhora. Paraninfaram <
ato religioso o Sr. Jorge Noceti e senhora. A

gravura fui colhida após o ato religioso.
A dor dos

CALLOS
affecta o systema nervoso.

Applique-lhes, ao deitar-se, o comprovadocalhada POMADA MÁGICA DE HANSON,e, ao levantar-se. submerja o pé em águaquente. Sem causar dor, o cal Io tahir. coma raiz.
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A VIDA PITORESCA E MUSICAL DE SILVINO
NETTO ESTUDADA POR LAMARTINE BABO
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suada" foi convidada especialmente para assistir á distribuição de roupas e
a "Fundação João de Freitas" oferece anualmente aos seus protegidos. Vê-
se, na gravura, uma linda criança recebendo uma boneca.
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Silvino Netto é um humorista que a cidade admira através da criação de tres tipos into-
ressantissimos: "Januário", "Pimpinela" e "Anestezio". Porém, Silvino não é apenas
humorista, é também um compositor inspiradissimo, segundo nos mostrou Lamartine
Babo, apresentando, pelo microfone de PRE-8, mais uma audição do seu esplendido pro-
grama "Vida Pitoresca e Musical dos Compositores". Esse programa é sempre uma ofer-
ta elegante do Leite de Colônia, o embelezador da mulher e ótimo fixador do pó de

arroz.

as Fanny e Wally, graciosas filhi-
1ia*<*'do casal Wanda-Mario Piccaglia, desta

capital, em visita á nossa sucursal.
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Dirceu, de dois anos de idade, filho do pro-
fessor Adolpho Schlottfeldt o de sua esposa,
Sra. Diva Brandão Schlottfeldt. E' "assíduo

leitor" de "A NOITE Ilustrada".
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0 Club dos 40 ofereceu um "cocktail" a diversos jornalistas. A gravura mostra o presidente
do club tenente Manoel Garcia de Moraes, em palestra com os jornalistas Castellar de Car-
valho J. Barreiros Raboge e mais dois diretores daquela entidade, Raymundo Soares e' *" Erasmo 

Flores da Cunha.
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SS.T".,C?m Brande exit0 no sa,fio da EsC°,a NUC 
nn,tou orincipalmento de compo-

BlS br."-:'«lPaB Anita e Gioconda Otero. O programa constou .pnn«P _ orques ra
, 

es originais ou selecionadas pelo maestro Armando ^eira.^e 
s 

^^ 
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»l.rlaS,0prínd«- A »enhorlta Anita Otero, artista do Wgí^^g tanto sucesso tem
•IcancArt Ctedade Radio Nacional, executou no recital ¦•«¦"¦M1^ 

dua4s interessantes folclo-
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Asuecto colhido na Escola de Medicina e Cirurgia, á rua Frei Caneca, por ocasião da entre-
P?a 

de diplomas ás enfermeiras que terminaram o Curso de Enfermagem Obstetr.ca.
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eliminatório no estádio do Vasco. A equTpe do VasS. . ,h_ !» ' -d,sPutn"m um interessante torneio
da* mais destacada*, consegui^ ve„c„ 
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I art.,, para Montevidéu, pelo «Conte Gran-
_!¦___ ._ _ V d° Sr- 0swa,«'«» Aranha, mi-nistro das Relações Exteriores, composta da
Im.» n _"" -ra.ha e filha; Sr- Marc08 d*Souía Dantas Sr. Rodolpho de Souza, Sr. Vas-
F_r„ _ n_ 

d*Cunh* e «enhora, e Sr. Luiz de
_«__ii_ a C1?mpareceram ao embarque per-sonahdades altamente representativas e figo-
___.„_ _ Q .e 1" 8°cU'd»de "'ioca, assimcomo o chanceler brasileiro, que seguirá, den-
,__ ¦ _ |MVÍC08 d,as' por via »««». Para a ca-
»__t.d _ UrU/Ual- A Kravur» m°st™ «"« "a"grante tomado na ocasião, vendo-se o minis-tro e Sra. Oswaldo Aranha.

_™ _S i 
°S CAMpEOES SÜL-AMERICA-NOS DE BASKETBALL - A bordo do «Con-

te Grande , seguiram para Montevidéu oa Jo-«adores branllelros que constituem « repre-sentaçâo nacional ao Campeonato Sul-Ame-r cano. A turma bragileira. que obteve no ano«ndo o titulo de campeã, vai bem constitui-d. e perfeitamente á altura de defender combrilho o titulo conquistado. As gravuras mos-tram a delegação no cais de embarque em
tres aspecto*
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