
íf W3'-:í'

__ã_TT R A. O Á
Empresa A NOITE

-KSflflB-giB^Mfg^ ' hflflfl -lflflflMfl«^»ÍMHsl

fl .. >áaPe_afl flsflff*'-'^ aflflM^S^^Mflfl '"¦ SSy^H Hfc^flunBB^^W^^flflBv^^.*'-.^''1 -MBW" '-'^SÜfl E?^wSflBflSflsg >ffip§BBÍBMB -flBflflflM^
líj jfl *'*'4_P1 flflWiflMHF **' '""BPÍ^^flflfl Bfll '1^ BK'^flBflBflfls__^flWt«!|i^'""»'' ' *:' 56^ 'jflfl flgBgU^tif '*''"líwÍi* ''

3ff 4_H '¦'¦' BB|?^-fftãjs'^'""' ^.flfli '* -flsfl BBr C^Sflaêr^^S ¦ ¦¦

y«^s| flflf*f.igfll -: : flflflM^fJ^B^^J^Bfl .flmrjv ^ JflflL lfr''' -^ • jflfl ¦¦¦£_&¦'' '"'• '•'• '£'*

HH_ v "*_yft__S BBJ^Hl flflS_Sfl__H K ^fBflBMwV* '^V" "•' flfl flflV fl* / 5

Mít "í '"V ' BS?* _; -r***Sn6BL * «BS—t* ' 5*iflsfl»«BB7''7 ^BB' - LflsF* "' 'í sB LflBnaBv^' #¦ "'""jl
'¦vfl BflflflBBBflflflMfl^flBVflflt^ ''¦B 

L_ bmmÉ<9 Bfl» -^ ¦ ¦-¦ EflsbZjL. Tflfl !jflj_7- -'^«míi

flBsí-;"' ¦" "_fll Mflff ¦ '"" **-íJ*wE^ ' ^fl«^B«&?'"' ¦¦¥** : Ml'"-'-"' "'*"?' 'i ' 1

fl»flflflaX'^BW*T^B_HBl Bflflflfls—fi_at__s_ Tflfl! ?"¦¦¦ fl / ãü flfln^fl gK&^jâ^p^r . _b_^__|__| fl1'1 ¦'''¦¦

8"' fl 9 _h 
**%fc 

I ^aVBF-vflBL r' ;"< fej* qB ¦_&''. .'^Bf jvv' _P __S7,.; SBRtflJBh__jM P*&i(_-****' ^_H

kflfll 
""'¦¦¦? 

«flflí "SI* ' 
St1'" ' Bfeà* ""r™fl[7 .. ¦> . "t^ b '..'mm _flfl flf&V Jflflfl

'-¦''¦ 'flfl-. ,-£"¦ flkfl flflfcí "¦ -.^Mmmmr- -:r7-:c'"" _-^flflflfl flfl_L¦.' *->4Íflflfl ¦¦jjgfiv;.' ¦.. fl_ ¦ <Jt v flmjWM MB_t'' rWrSflr .——flfll BbMsSST"'^'- l_BM fl

<;? '*•• 'i^_kà__. 118 Bsw. k«.^_fl

IÉ^''-*l*_â_MflflMa__. ÀmW^mr .ff flfll H flflr
flfcflf__fi^.~ ^*t^B*aS -!^§5l. ¦j' sHflflflH fflflZ flBBB_—t£iai- sBJBtfl '¦ flflBfffiÃHffi^ ffiflfl ^__. Bfl- i !fl_fl :¦. flflsl Am¦ ¦ HflflMflMflflSl ¦iS^Jflflfl ¦¦'¦¦'¦ Bflflt -ÁflflT rfl ¦' ' flflflflfl MflMBk Bbl Bi BI BI/1 |R^S,íi ¦*; ""'¦'-_¦ B flflsl

HBflflBBflflssBBafll BB _« TJ BBB^BflfllBflflBBflwflBflBBflgWB«flB«Bf^^ .¦*.-.-:.-. flflff . ^fl | flflflj ¦ ^^fl

HP*p' '¦ K ^UBí '-^flflBfl ' B iflfl

Bfli".' '?Sa*. *7> v^^H BflflRBMflcflB

flBflVSflsflnBalflflBflflflflB' BfllflflflflflflBflBflt ^flflflflflflflBflBfllflflflflflBflflflflflfl S|B™!7 ^^**9B_i>'. ^Bfl flflMtfBflSflfl ' Bfl "flflfll

' '""^íB Ik^Li ¦* ''''^iflflflfl_^ flMfl—i ^fll ¦

BP^fl BB^^sflfli ^v«^B*^flfl_Mfl_|___S _^L_ ^wMMfl

BlKV_flfl Wk JsÈ BHtâv9

B fl BHBh BBBBBBHMyillililflSBBBBBBSSBBBBB»fll _ -Mf 7
BHi ¦ flflPBttM BWaV 'BflS 8flfl^fVflB^B¥BBB^Bflffl9flBHBBBB^BflHJk^nBK Zém

***a**^*a*aaaaa*aaaaaaaBBBBBWBBBBBBBBS»BSwaBSiTi^^



¦^^g^jFjr-^r?^^^

¦... 4t .

r-
" 

fl

A maravilhosa estân-
cia balneária de

Minas Gerais
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As Águas do Araxá são universalmen-
te famosas por tuas propriedades re-
rapêuticas.
Secções de Hidroterapia, Mecanotera-
pio, Fisioterapia e Consultórios Mé-
dicos.
0 Parque do Araxá reúne os rhagní-
ficos espécimes vegetais próprios do
nosso "hinterland".
Grande Hotel Internacional de Turis-
mo. Cenário deslumbrante. Passeios e
diversões inesquecíveis.
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Araxá parece ter surgido do sonho de umpintor. As montanhas verdes que a emoldu-ram o céu muito azul, com pinceladas bran-cas de nuvens, contrastam com o multicordo casario. Aliados a essa sinfonia de coreshá o esplendor dos seus jardins, as suas ave-rndas arborizadas e todo um conjunto quefaz: vibrar a mais adormecida das sensibili-dades humanas.
Araxá é° uma estância hidromineral ver-dadeiro refugio para os que buscam répou-so e saúde. Suas águas, reconhecidas mun-dialmente por suas propriedades terapêuti-

£&tornam a cidade um dos mais atraentespontos do continente. Turistas de vários pai-ses americanos visitam, anualmente, a ia-mosa estância mineira. A preferência advem
fao Sc..t *T que Araxá * tornou famosa pe-
SL£Í* águas' í?*8 porQUe ali fie encontrammodernos aparelhos da hidroterapia e o con-fortável Hotel de Araxá verdadeira obra pri-ma da arquitetura moderna. O primor de
S.« "^laÇões. °« cuidados de conforto dosseus dirigentes para com os hóspedes garan-tem ao Grande Hotel Internacional àe Aro-xa o merecido destaque entre os estabeleci-
SSrtauSf"6 gêDer° ** ** » teSÍSSo
ni^.** **£** ier «««ido da tela de um
Sift.15 Grande Hotel. <lue completou os
rio «»a£at,vos- "£& do arrojo, da imagina-
nfera! íf..C0,Wéncia de ""« Pleiade de téc-nlcos que estudam para aumentar o coníôr-to do homem.
A,ídfÜda *aoiL Vri?ciP*is centros do país porótimas estradas de rodagem, por linhas fér-
5ri«5 aereas, Araxá merece receber a visita
r« !2^.^ que ^"^am o recolhimento paraos cérebros esgotados pelos trabalhos, paraos que necessitam tonificar as energias gas-
£ ofhr^^™,**""* °* que desejam encheros olhos de belezas nunca vistas.
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Em cadaj^iupana, padre Tiago pára, olha 1e pergunta se falta alguma coisa

Uma história^

QUANDO 

a França se encontrava nas
garras da heresia e os editos do go-vêrno da Grande Revolução procla-mavam uma campanha de extermí-

nio à religião católica houve um sacerdote
que não se afastou da sua fidelidade à SantaMadre Igreja de Roma, nem tampouco dafirmeza das suas convicções de apóstolo de
Cristo. Enquanto outros padres se sujeitavam
ao comodismo das boas graças governamen-tais, padre Coudrin resolveu o contrario:
preferiu tornar-se contraventor e lutar comtodas as forças da sua Fé pela reabilitação
das instituições católicas do seu país natal.
E assim, disfarçado ora como camponês oracomo operário, celebrava suas missas, prega-va seus sermões e ia mantendo acesa e avi-vando cada vez mais a chama da catequese
religiosa que bruxoleava, prestes a apagar-se, na alma e no coração da França. E saiuvitorioso. O seu espírito de renúncia e sacri-fício convenceu aos mais recalcitrantes quea religião de Cristo era um tesouro espiri-tual digno das maiores mortificações. No fimda sua luta, esse padre mereceu as graçasdo Divino Mestre com a inspiração que lhedeu de fundar uma organização religiosa queé bem, na nossa época, o reduto inexpugná-
vel de Fé e de Confiança na força católicada Igreja romana: a Congregação dos Sagra-dos Corações. O nome do seu fundador, doheróico sacerdote que enfrentou a ira dos
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too APÓSTOLO DE CRISTO
nao precisa ser contada • Um padre de bicicleta

»

herejes da Grande Revolução? Ei-lo: padreCoudrin, ou por outra, o bom "père" Cou-drin, como todos lhe chamavam.

Desde a data da sua existência inicial aCongregação dos Sagrados Corações soubeimpor-se a admiração do mundo pela gran-deza moral dos seus objetivos. Reviver osfeitos dos seus congregados seria enumerarfatos de edificante projeção doutrinária ereligiosa. Mas esta seria uma história quenao precisa ser contada porque a seqüênciados seus capítulos se repetem constantemen-te no trabalho persistente e afanoso dos no-bres continuadores da grande obra do bompère* Coudrin. Não sabemos de quantos sesacrificaram guardando um impenetrávelanonimato mas são muitos, muitos mesmosos padres da Congregação dos Sagrados Co-rações que trocaram todas as recompensasdo mundo pelos deveres da sua Fé e pelavocação sacerdotal do seu apostolado Quemnao se lembra, por exemplo, do padre Da-imao? Até o cinema já nos deu a biografiaanimada, contando-nos a beleza incontrastá-
yel do seu grande sacrifício: internar-se vo-luntanamente num isolamento de leprososmoral e fisicamente desgraçados, onde aca-

(Conclui na página 6)
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Aqui, junto às bicas d'água que ê.Tmesmo mandou instalar, vemos pale Tia_-« TT^ 
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Náo importa o estado do tempo. Com sol ou chuva, a s-, » u<i caminnada nao se interrompe Todo» «_ «i:..,minorar o sofrimento alheio. iodos os dias a mesma coisa:
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Peça-nos pelo correio o novo
. CATÁLOGO de

ÓCULOS MODERNOS
tendo a certeza de ser atendido
por LUTZ FERRANDO com a
mesma garantia e eficiência como
se o fosse pessoalmente pelos

nossas técnicos.
LUTZ FERRANDO; a único ótica
de confiança, que lhe oferece a
garantia de 60 anos de experien-
cia na confecção de óculos, exa-
tamente calibrados de acordo

com a receita do oculisra.
Adquira seus óculos pelo sistema

de reembolso.
PEÇA CATÁLOGO GRÁTIS Á

-§
LUTZ FERRANDO

RUA OUVIDOR, 88-RIO DE JANEIRO

¦
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TEM V. S. ALGUNS
DESSES SINTOMAS?!

Não acredite que o seu mal-estar desa-
pareça por si mesmo!

Se uma indisposição aparece, ela natu-ralmente aumentará se cuidados especiaisnao forem tomados a tempo!
Esse pessimismo, essa dificuldade comqxx% Xi ¥¦ encara sua tarefa não é nof-mal: Pode ser uma depressão nervosa!

use
FOR — T — FOSFATOS !FOR - T - FOSFATOS é um produtoque tonifica as células nervosas, levandoo organismo à resistência, aumentando capetite, fazendo desaparecer o cansaçonormalizando o sono e afastando de V Stoda irritabilidade!

Não se esqueça:

FOR-T- FOSFATOS
O TÔNICO DAS CÉLULAS NERVOSASÉ um produto do Laboratório daHEPATINA N. S. DA PENHA— A Vida do Fígado, sito à Rua da Es-trela, 57.

\ Máscara de Lama

¦faRla\va\\y^^^«
MODELA O ROSTO

V ASSEMBLÍA-f/lIS-IV'
Á* VENDA EM TODO O BRASIL

CALOS
Não sofra mais!

Com i inpi.isirns sò «• oliii-in um alivio
passageiro. I.ivr, mio dos calo* anlican-
do-lhes, à hora de deitar, a POMADA
MÁGICA DE HWSOX e ao leVantar-w
mergulhe o pé em água quente. O cafo
mlrà com facilidade.

'PARA 
AUTOMÓVEIS"

DE TODAS AS MARCAS,' POR ATACADO E A VAREJO

CHARRON* HADDOCK LOBO-55
^ — RIO y-

w
(Continuação da página 5)

bou morrendo do mesmo mal. Morreu mas sal-
vou aquela gente da perdição, da degradação
e da libertinagem onde se haviam enchafur-
dado na ilusória esperança de esquecer a
própria desgraça e encontrar assim as par-
cas migalhas de uma felicidade impossível.

Aqui mesmo no Brasil, onde a Congrega-
ção dos Sagrados Corações se instalou em
1925 se não nos enganamos, podemos men-
cionar outro dedicado servidor dessa insti-
tuição: o padre Zacarias, o famoso vigário
de Poá, cuja milagrosa jornada pelas paro-
quias de São Paulo e Minas Gerais é de tô-
dos conhecida e ocupou mesmo largas "man-
chetes" na imprensa do país. Como Coudrin,
Damiáo, Zacarias e muitos outros que con-
seguiram fugir à evidência, são todos os pa-
dres dos SS. CC, inclusive o padre Tiago,
esse bondoso <4peregrino das Favelas", que,
embora contrariado, não pôde evitar a nossa
indiscrição.

Fomos encontrá-lo na avenida que margi-
na a lagoa Rodrigo de Freitas e vinha peda-
lando rapidamente a sua bicicleta. Acompa-
nhamo-loje daí em diante não o deixamos
mais. Subimos com êle o morro de Sacopã
e testemunhamos o seu trabalho. Interessan-
do-se por tudo e por todos, de casebre em
casebre, vai visitando seus paroquianos e es-

ra apóstolo le f nsto k? i
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Completou recentemente seu primeiro ani-
versário o interessante garoto Marco Anto-
nio, filhinho do Sr. Nivaldo Santiago Perei-
ra e de sua esposa, Sra. Velina Borges Pe-relra, elementos de destaque da sociedade

de Campanha, Estado de Minas.
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Oe passagem por esta capital, esteve em vi-sita I redação de "A NOITE Ilustrada", aSrta. Maria Safomé Pinheiro, residente emViçosa, Estado de Minas Gerais.

palhando entre os humildes os sadios exem-
pios da sua bondade e da sua vocação reli-
giosa. Aqui há um doente, ali um necessi-
tado e, em toda a parte, vivendo no descon-
fôrto daqueles tugurios miseráveis, há sem-
pre uma ovelha sob a atenta vigilância do
bom pastor. E precisa mantê-las no rebanho
e padre Tiago, vencendo descrenças e des-
confianças, não só mantém a integridade
como aumenta cada vez mais aquele plantei
humano que o seu poder de persuasão e a
sua caridade vai enlaçando suavemente aos
santos mandamentos da religião.

Graças ao padre Tiago os moradores dos
morros conseguem quase tudo: roupas, re-
médios e.recreação. Êle dá o que lhe for'pos-
sível e não olha a quem. Seja ou não um
paroquiano fiel o seu nome há de figurar na
lista dos contemplados, porque, mais tarde
ou mais cedo, padre Tiago terá a sua recom-
pensa, a única que êle deseja: a de incluir
mais uma ovelha ao seu rebanho.

À medida que caminha pela trilha íngreme
das favelas, parando aqui e ali, as crianças
vão pedindo bênçãos e os adultos aquilo quemais precisam:Padre Tiago, não se esqueça do meu co-
bertor. As noites agora são tão frias...

E mais adiante:
Padre Tiago, estou precisando muito deumas folhas de zinco. A do meu telhado estáfurada e há uma goteira bem por cima daminha cama...

E, ainda:
Padre Tiago, o senhor se lembra da-

quelas galinhas que me deu. Estão uma be-
leza. Qualquer dia, o senhor vai ver, hei de
lhe dar uma dúzia de ovos fresquinhos. Ago-
ra, tem uma coisa: o senhor tem que me dar
uns sarrafos para cercar o galinheiro...É claro que padre Tiago deu um jeito e
arranjou a folha de zinco o cobertor e os
sarrafos, como arranja tudo o que lhe pe-dem e mais alguma coisa. Por exemplo: um
bem instalado ambulatório para os seus doen-
tes, um armazém completo de gêneros ali-
mentícios para os seus amigos pobres dos
morros, uma oficina de marcenaria e outra
de encadernação para o ensino profissionalde menores, uma escola de alfabetização paracrianças e adultos e um centro de recreação
educativa para uma coletividade que vive
no esquecimento e nada possui para alegraros dias tristes da sua existência humilde.

Paulo Roberto, com seis meses de idade, fi-
iho do Sr. Mario B. Alcântara, comerciante
em Santo Antônio da Platina, Estado do Pa-
raná, e de sua esposa, Sra. Adelia E. Al-

cantara.
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ANEL "ZODAICO"
Registrado o garantido

por Lei.
A Oitava Maravilha
Com o signo, planeta
e Ci pedra do dia e

mês do nascimento.
Feito de prata pura
com ouro 18 k., ou
todo de ouro com pia-

tina.
Encomende hoje mes-

mo o seu anel"ZODAICO". mandan-
do a medida do dedo, o
dia e mês do nascimen-
to; pagando no ato de
recebê-lo na Agência
do seu Correio po!.i

Reembolso Postal.
Peçam Catálogos grátis — FABRICA DE I01AS-AZTECfr — Bua Regente Foijó, II — Rio d*

Janeiro
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MAIOR INIMIGO DA SA0DE!

Purgar-se, quando atacado de prisão de ven-
tre é ir contra a natureza. O resultado desta
medida é agravar ainda mais as dificuldades
dos intestinos. £ preciso ajudar a natureza,
e as Pilulas Alolcas ajudam a natureza. Seu
uso regular reeduca os intestinos, normall-
zando suas funções e destruo-
xicando o organismo envene-
nado pelas fermentações dos
detritos alimentares retidos
por muito tempo. As Pilulas
Alolcas lhe resUtulrão a saú-
de, o bem estar e a energia.

Pilulas ALOICAS
êu
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ÍA^mi" TOSSE • BRONQUITE

AfScOVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB
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UM HOMEM PERFEITO
O homem deve alcançar a matarldade em plena possede todas nus funções Quando por excessos fisicosoutntelectaajg, seu sistema nervoso se deslquilibra, sériostranstornos se manifestam, criandosituações embaraçosas e desagra-daveis. Fntretanto, estes distúrbiosnâo devtem ser tomados muito asério. Basta fortalecer o stócmanervoso com as Pilulas Marelú. paraqoe o orsanismo recupere seu vigorcostumeiro, resutuindo-lhe todos os
predicados de um homem perfeito.

PÍLULAS
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14 volumes - 6.100 páginas - Milhares de ilustrações
Par. a concreto do ideal da solidariedade pan-americana nada existe de

povos qU8 „abi,ar.m „u ZZ^^lToT^r^ ' "" * """* "
Milhares de ilustrações, sendo 600 fora do tel 11!^ f T 

*",Ume'' ^"^ e,c'
descritas. A HISTÓRIA DAS AMEWCAS f• ,7. T 

* ' "•""""^ ' VÍsSo **«• <"* <*»<"
Historiadores de todo o ^Sgg^ ^l^clm^ 

* ""* —
süeira e escreveu a parte referente ao Brasil » « n p -! ^ ^ d""'gÍU a ediçã° bra"
«era, e a organi^ da o^HKT^D^aScA^^^P "«-*¦*
para estudo e consulta. q„e apresenta, elevadl afm^TLl"! de' ? 

'""""^
de apreciac*. dos tato, Eis uma sintese doplano^o^:^ ^fn^to^"8'?Novo Mundo e Aborigines das Américas do Norte, Central, e do Sul m e n^T 

°°! *
Tempos Coloniais das Américas- V a vm- TnH<™,i« Descobrimento e

Americanos- IX a XII mZ V* *Independencia 
« Organ sacio Constitucional dos Paises

a.é outubro de 1045, e as Guiana.», e outra par,e .„, textos consUtu o^ dÜ 
" 

&Amencanos; XIV: Continuação dos textos constitucionais e índice geral M

Faeilidade de pagamento
Fornecemos a HISTÓRIA DAS AMÉRICAS
mediante um módico pagamento inicial e ai-
gumas suaves prestações mensais. Toda pesscaidônea, em qualquer parte do território na-
<i-nal, poderá adquirir esta obra, nas conii-
ções indicada", assim como qualquer outra"Coleção Jackson''.

i r

ui. m. jRCKson mt. w
SÃO PAULO

r«a 58o Bonto, 250
(I©M

Caixa Postai, 2.913
Tal.: 2-2348

«O DE JANEIRO
Rua do Ouvidor, 140

(to|a)
Caixa Postal, 360

Tel.: 42-0671

PORTO ALEGRE
R. doa Androdas, 991

(lofa)
Caixa Postal, 475

Tel.: 5.736
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nOS em nma ala* ».„..
hoje mesmo, visitando,nos em ama daa nossas lojas, oa envia*-de-nei o cupom abaixe rara reetber, semcompromisso, nm ando folheto Ilustradoa cores, íôbre esta «bra.
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W. M. Jackson, Inc. C Postal, 3ôO - Riõaã Jan^ro I

J f Nome:
I é End. Ccmcrciol: **[
j *i Residência: ...**;

£ Profissão:
Localidade:
Estado-

SírSs^VSSSEE ^|~^tbsírsst^ h^S?!!5!!'I DkJli0 j**^^or^tsjszszsz ti^^t^T^^^ãx^t: sSHS^sssslISmusica- webster a New lnternatiopal DicUonary.
E»P- Propaoonda SINO
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Flagrante da sensacional chegada do Grande Prêmio Brasil.
vondo-se nitidamente o duelo entre Zorro e Mirou, de que

seria vencedor o ultimo por escassa margem

T

I

M*' ¦

* íh *A*aÉr.v*/:
O presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, en-
toe o general Elsenhower e sua Erma. esposa, na tribuna de

honra do Jockey Club
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O domingo que passou pôde ser tido como o mais afortunado
assistido pelo povo desta capital, tanto pelas galas' espiri-
tucrifl de que se revestiu como pelo esplendor co ciai que. o assina-
loa aos olhas de quantos tiveram o privilégio de. presenciar a cor-
rida do Grande Prêmio Brasil na formosa praça esportiva do Tockey
Club. Sen brilho espiritual se concentrou na chegada da general
Dwight fjsenhnwer. ex-comandante dós exército-. frK^ttg na Eu-
rapa, aqueles exércitos que libertaram o mundo, da' ameaça de
uma tirania sem precedentes e da maior das guerras. Essa visita,
a todos as títulos honrosa, melhor -é acentua pelo fato de terem
estado Sob as ordens do grande comandante as soldados brasilsi-
roa. que no campo da luta sa cobriram de glorias, soldados que.o receberam, em primorosa formatura, ao pisar o solo pátrio. CoinV
adindo com a disputa da maior prova turfistica do pais. a presençado general Eisenhawer e de sua Exma. esposa no Jockey Club
emprestou à mesma uma vivaádade e um entusiasmo excepcio-
nais. As gravuras destas paginas fixam aspectos inesqueciveis
desse domingo de gala. que foi de lesta para todo o Brasil.
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Flagrante em .'que se vê a Sra. B-enhower agradecendo as
entusiásticas'aclas&açoes do grande público presente no Jockoy• '• Club •.
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Via ascendente na parte da Serra — Viaduto com 110 metros de comprimento,
situado na altitude de 670 metros. A curva deste viaduto tem de raio 100 rats.

Parte do Planalto — Trecho em reta entre os Km. 34 e 3, vendo-se uma das pis-tas já pavimentadas.
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Parte da Serra — Viaduto JS1, situado na altitude de 470 metros com o compri-
mento de 86^0 metros. Vão do arco de 45 metros.

Nunca, através de uma reportagem, se

poderá ter uma idéia perfeita da grandio-
sidade das obras da Via Anchieta que li-

gará a Capital de S. Paulo ao porto de San-

tos em 40 minutos de automóvel. Mesmo

quem fizer a viagem nesse curto tempo não

poderá admirar o belíssimo panorama da
Serra do Mar e muito menos a formidável
obra da engenharia que é a Via Anchieta.

As obras da Via Anchieta, iniciadas há
vários anos, prosseguiram com redobrado

impulso no governo do Dr. Fernando Costa.
E agora, a administração do embaixador
J. C. Macedo Soares, vencendo as enormes
dificuldades decorrentes da segunda guer-
ra mundial, conseguirá ver terminada, inau-

gurando-a, dentro em breve, a gigantesca
obra, que será mais um motivo de orgulho

para a engenharia nacional e um notável
serviço que o eminente paulista prestará ao
seu Estado e ao pais.

Dentro de poucos meses, talvez em outu-
bro ou novembro próximos, será entregue
ao público um dos dois leitos da estrada,
permitindo fazer o percurso São Paulo-
Santos já todo pela nova estrada. Essa a

razão por que julgamos interessante divul-
gar os principais detalhes da grandiosa
obra rodoviária paulista, que, além do sen
valor como obra de engenharia, traduz bem
o denodo e a persistência bandeirante em

luta contra o "fog" permanente e as chuvas

no Alto da Serra, que muito dificultaram

e dificultam os trabalhos, desde à terraple-
nagem até o revestimento dos leitos da es-
trada.

As fotografias que acompanham estas

notas mostram alguns aspectos das obras

da Via Anchieta em sua fase final.

A Via Anchieta pode ser classificada,

sem dúvida, como uma das mais perfeitas
auto-estradas do Brasil e do mundo. Ela

nada fica a dever às mais modernas auto-
estradas norte-americanas e européias.

Devido à topografia que atravessa, a Via

Anchieta apresenta três aspectos distintos:

I — a parte do Planalto,

II — a parte da Serra,

III — a parte da Baixada.

No Planalto e na Baixada, a secção trans-
versai da estrada é composta de duas pis-
tas pavimentadas em concreto, com sete
metros de largura cada uma e separadas por
um canteiro gramado de três metros. Ao
lado de cada uma das pistas há um acosta-
mento de 2^0 metros que permitirá a per-
mancncia, fora da pista, de veículos que
venham a sofrer qualquer desarranjo em
viagem.
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PERMANENTE E AS CHUVAS NA SERRA SABOTAM O TRABALHO DA BRIGADA ANChTeTA
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Ar
, OBRAS DE ARTE — O "FOC

No trecho do Planalto, a rampa máxima é de
4,5% e o raio mínimo é de 300 metros.

No trecho da Serra, a plataforma foi desdobra-
da não só por motivos econômicos, como também
por motivos de ordem técnica, pois, baseado nas ex-
periências obtidas na E. F. Sorocabana e na S. P. R.,
chegou-se à conclusão de que quanto menos for re-
volvido o terreno melhor será o comportamento da
plataforma com relação à estabilidade.

No Brasil, é a primeira vez que se constrói uma
estrada com duas vias separadas; uma ascendente e
outra descendente. Uma das vantagens que se ob-
tém com a separação das vias, digna de ser assi-
nalada, é a facilidade de trânsito, pois os motorís-
tas não terão necessidade de se preocupar com o tra-
fego em sentido contrário.

O desenvolvimento total da Via Anchieta é de
55 quilômetros. Se considerarmos a partir do Mar-
co Zero (Praça da Sé), a distância será de 65 qui-
lômetros até a entrada de Santos (Saboó).

O desnível máximo, 732 metros, verifica-se no
trecho da Serra e é vencido numa distância aproxi-
mada de 13,6 quilômetros; o que eqüivale a dizer
qtíe a rampa média na Serra é de 5,37%.

Alto da Serra — Vale dos Pilões. A direita,
vê-iie a via ascendente já pavimentada.

A rampa máxima é de 6% para a via ascen-
dente e de 7% para a via descendente.

Na via ascendente foram projetados 11 viadu-
tos com um comprimento total de 725 metros e 3
túneis com um total de 406 metros. Na via descen-
dente o número de obras de arte é mais ou menos o
mesmo. A área já pavimentada da Via Anchieta é
de 336 mil metros quadrados, dos quais 133 mil já
estão em tráfego.

Uma vez concluída, a Via Anchieta permitirá a
um carro de passageiros ir a Santos em cerca de 40
minutos.

No Planalto, a sobrelevação máxima atinge 6%
para o raio mínimo de 300 metros, o que permitirá
uma velocidade aproximada de 120 quilômetros por
hora. Na Serra, a sobrelevação mínima atinge 6%
para o raio mínimo de 100 metros, o que correspon-
de a uma velocidade de 80 quilômetros por hora.

A máxima capacidade prática será de 2.000 veí-
culos por hora, ou sejam 1.000 veículos transitando
no sentido São Paulo-Santos e 1.000 em sentido con-
trário.
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Ponte sSbre a Represa do Rio Grande, da Light, no lo-
cal denominado Rio Pequeno. Comprimento de 310 me-
tros, com dois vãos de 24 metros e nove vãos de 27 me-
tros. A superestrntura repousa sobre tubulões cravados
pelo processo pneumático, atingindo a profundidade dos

mesmos até 25 metros do nível da água.
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Trecho da Serra — Viaduto situado na altitude de 160
metros, com o comprimento total de 89,60 metros.
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versatilidade artística de Xavier
Cugat é bem conhecida nos Esta-
dos Unidos. Cugat é diretor de or-

questra, ator cinematográfico, caricatu-
rista e violinista. Além disso, é arquite-
to amador.

A vitória de Xavier Cugat é a vitória
da música latino-americana na Terra de
Tio de Sam. Até há vinte anos, a música
favorita do país se baseava no fox-trot,
nos blues e nas canções populares de ori-
gem inglesa, irlandesa ou alemã. Rodol-
fo Valentino, o mais famoso "astro" de
todos os tempos, ensinou aos norte-ame-
ricanos o tango, Xavier Cugat, que na-
quele tempo trabalhava como desenhista
num jornal de Los Angeles, viu clara-
mente o futuro da música latino-ameri-
cana e, então, formou a sua primeira or-
questra, cuja sorte foi,-por muito tem-
po, a sorte de todos os precursores: a
obscuridade. Mas, depois, depois... vo
cês conhecem a atual orquestra de Xa-
vier Cugat!

Xavier Cugat nasceu em Barcelona,
Espanha. Com a idade de três anos, seu
pai, um arquiteto, levou o garoto para
Cuba, com o resto da família. E ali, em
Cuba, Xavier se apaixonou pelo violino.
Sua ambição, segundo êle, era chegar a
ser o violinista mais famoso do mundo.
Mais tarde, estudou música em Paris^ e
em Berlim e na Itália alcançou a honra
de ser o assistente artístico de Caruso.

De volta, Xavier. Cugat deu um con-

certo no Teatro Filarmônico de Los An-
geles, onde descobriu que suas possibili-
dades como violinista eram mesmo mais
que brilhantes. Então, abandonou o vio-
lino por completo. E só pegou nele de
novo devido à insistência dos diretores
da Metro, que desejavam que êle tocasse
a "Ave Maria". E foi um sucesso! Dai
por diante, acabaram-se as preocupações
do futuro artista de cinema. Algum tem-
po depois, criou uma orquestra latino-
americana e, com ela, se apresentou nos
lugares mais granfinos dos Estados Uni-
dos.

Xavier Cugat é casado com Carmên
Castillo, tia da famosa atriz mexicana
Margo. De sociedade com Carmen Mi-
randa explora uma fábrica de doces,
cujos produtos são, segundo dizem, os
melhores do país.

•
*

-Rita Hayworth, pela primeira veü no
cinema, mostra as suas extraordinárias
possibilidades como artista dramática.
"Gilda", o nome do film, recebeu da cri-
tica norte-americana os melhores elogios
havendo mesmo esperanças de conseguir,
com êle, o famoso "Oscar". Ao lado de
Rita, num excelente papel, está Glenn
Ford.

•
•

RITA HAYWORTH
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SEUS CABELOS
MERECEM

GLOSTOUl
A verdadeira elegância se resume em naturalidade! Um homem
distinto não sacrifica a sua boa aparência à ação de um pro-
duto comum, que empaste ou engordure os cabelos, num
lamentável penteado forcado. O seu bom gosto o aconselha a
usar GLOSTORA, para que seus cabelos brilhem na plenitude
do seu encanto natural e expontâneo GLOSTORA revela a
verdadeira expressão dos cabelos, porque
fixa sem.empastar e amacia sem engordu-
rar. Cuidado com o penteado forçado ! Seus
cabelos merecem GLOSTORA !
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"Alegria, Rapazes", o novo film de
Carmen Miranda, é bem fraquinho e só
com muita disposição a gente consegue
vê-lo até o fim. Há, no entanto, uma bela
cena, quando um soldado canta em fren-

. te ão casarão que Carmen Miranda, Mi-
chael O' Shea e Vivien Blaine receberam"de herança". Os outros papéis eBtão a
cargo de Phil Silvers, Sheila Ryan, Ro-
ger Clark, etc.

•
•

Cornei ,Wilde e Jeanne Crain são os
artistas principais de "Amar foi a mi-
nha ruína", que para seu sucesso conta
ainda com a beleza de Gene Tierhey.

•
•

Joan Leslie e Fred Mac Murray são
os intérpretes principais de "Fantasia do
Almor", um tecnicolor que será apresen-
tado brevemente na Cinelândia.

•
•

^ Barbara Stanwyck é uma excelente"
artista, o mesmo se dizendo de George
Brent No entanto, "Minha Reputação"
é um film bastante fraco, quanto ao ar-
gumento. O trabalho dos dois, como sem-
pre, é excelente.

•
•

Joan Leslie, que iniciou sua carreira
no teatro aos dois anos de idade, e sua
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JEANNE CRAIN

carreira cinematográfica aos dezesseis,
é, aos vinte, uma artista completa. Seu
mais recente trabalho, exibido no Bra-
sil, é "Juventude Impetuosa".

• •

Deanna Durbin tinha vinte e dois anos
quando se casou com o produtor Felix
Jackson, que contava na ocasião quaren-
ta e dois. Deana estivera casada ante-
riormente com Vaughan Paul, um rapaz
de sua idade. Segundo Deanna, ela é
mais feliz agora do que antes. Paul era
de um temperamento terrível!, diz ela.
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XAVIER CUGAT
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1 Vi chies, farinha *
% chie. araruta ^.

1 colh. (sopa) Royal +

1 colh. (chá) sal »
Vi chie. leite *

BOLO MÁRMORE
*

6 colhs. (sopa) manteiga
(ou outra gordura)1 

% chies, açúcar
1 colh. (chá) essência

3 ovos

5 Amasse a manteiga até ficar um creme. Incorpore j

J aos poucos o açúcar. Junte a essência, depo.s os 
j

1 ovos inteiros, um a um, batendo bem. Pene.re j
iuntos 3 vezes a farinha, araruta, Royal e sal. 

j
Junte-os, aos poucos, à massa, alternados com e^ 

j
te, batendo sempre. Coloque 2/3 da massa na for- *

ma untada. Misture ao restante uma pasta feita 
$

J com 2 colhs. (sopa) cacau com água. Ponhaamis-^

{ tura às colheradas sobre a massa na

fôrma, mexendo só um pouco para
obter um efeito de veios de mármore. 

^
í • Use forno regular cerca de 50 minutos.

Peça hoje mesmo ao seu fornecedor
um "Cartão-Royal", que apresenta
todas as instruções indicando como
fazer para receber o famoso "Livro
de Receitas Royal". Se não encon-
trar o Cartão, escreva agora para a
Caixa Postal 3215 - Rio de Janeiro.
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.e seus filhos pularão de alegria!
As crianças adoram bolos... E desse
modo, dando-lhes alegria, a senhora
ainda enriquece a alimentação de
seus filhos! É claro! Vale a pena
fazer bolos! E a senhora ficaria es-
pefando esta ou aquela data se
desde já soubesse que, com bolos,
seus filhinhos viveriam numa ale-
gria permanente ? Para garantia do
êxito utilize sempre o Livro de Re-
ceitas Royal, usando o produto de
confiança, famoso há quase 80 anos
— Fermento Royal!

FERMENTO ROYAL
- a chave de mil c um

pratos deliciosos!

PRODUTO OA STANDARD BRANDS Of BRAZIl, INC.
RIO DE JANEIRO

m

&MÍSÃ ™G. !3~ 6-3-1946



'A Juventude NhilttJi dé panWcJitraneKtroa
em visita à Alemanha em 1935.
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Os grandes processos da guerra

. I ;m
0 HOMEM QUE EDUCAVA PARA A MORTE!

"Foi este homem desprezível que perverteumilhões de inocentes crianças alemãs, de
modo que elas crescessem e se tornassem o
que se tornaram: cegos instrumentos da po-lítica de assassínio e domínio que esses ho-
mens levaram a efeito. A infame "Heu Ak-
tlon", pela qual 40 a 50 mil crianças sovié-
ticas foram raptadas e levadas à escravidão,
constituiu produto de sua obra" (Palavras do
procurador geral britânico Sir Hartley
Shawcros, 27-7-46). ..."não pode escapar à
responsabilidade pela educação da juventude
para a guerra, perseguição aos judeus e à
Igreja. Essa perversão das crianças é talvez
a base de todos os crimes". (Idem, Idem,
26-7-46). "Von Schirach, envenenador de uma
geração, iniciou a juventude alemã na dou-
trina de Hitler". (Do promotor-chefe norte-

americano Robert Jackson).

BALDUR 

von Schirach. Quem é êle?
Um dos grandes criminosos de guer-ra de Nurenberg. Que papel desem-
penhou na tragédia nazista que en-.anguentou o mundo?

, Foi o líder da Juventude Hitlerista. Bal-
dúr é, no tribunal, um homem relativamente
novo. Conta apenas 39 anos. Mas já teve tem-
po bastante para deixar o seu rastro na bis-
tória. Figura entre os maiorais da prepara-
Cão criminosa nazista.

A principal acusação contra êle é a de terenvenenado o espirito de uma geração pré-parando-a para a guerra. No dia 23 de maiode 1946, von Schirach foi chamado. Estava
pálido e acabrunhado ao dirigir-se ao bancodas testemunhas. Começo por atribuir um
pouco das suas culpas e defeitos ao povo nor-te-americano.

Acham que parte de suas' idéias raciais sedeve a educação materna? Pois bem...Minha mãe era norte-americana, oriun-da das montanhas de Catsill, do Estado deNova-York.
Como se tornou inimigo dos judeus?Tornei-me anti-semita depois de ter lidoa literatura anti-semita dos Estados Unidos.Dois terços da sua ruindade, pois, foi im-portado dos Estados Unidos. Saibam dessasenhores juizes! Além do mais as intençõesde Baldur eram as melhores possíveis. Omundo inteiro julga-se no direito de odiar aAlemanha por causa de Hitler. Isso é ver-dade. Mas também é verdade que o mundointeiro tem de curvar-se diante da Alemã-nha em homenagem a Goethe. Goethe, umdesses gênios que lançam clarões sobre osséculos, era alemão. Weimar, a terra de Goe-the. era a cidade onde êle. Baldur von Schi-rach, nasceu e onde também nasceu a Repú-blica alemã de 1920. Baldur amava a Repú-blica de Weimar.

— Levei a juventude alemã de volta a
Weimar e de volta a Goethe. Weimar era em
certo sentido a cidade natal de todos os ale-
mães. Eu era o agente da propaganda não
apenas do nacional socialismo, mas também
de Goethe.

Um correspondente da A. F. P. observa o
réu e vai tomando notas. Passados os pri-
meiros momentos embaraçosos, os velhos há-
bitos de agitador nazista regressam. Von
Schirach, ex-chefe da juventude nazista e"gauleiter" parece imaginar-se num salão
de conferências nazista. A gesticulação torna-
se teatral, por vezes a voz toma tonalidades

rrmõWrW^mm^WSiS^^W^^T:aavo^.
"como se estivesse invectivando uma multi-
dão obrigada a obedecer-lhe, executar suas
ordens e acatar-lhe as palavras como verda-
des eternas".

Entre outras, esclarecia:
Era idealista. Amava a República de

Weimar. Desejava educar a juventude "den-
tro dos ensinamentos de Rousseau e de Goe-
the".

Também Rousseau? Que assombro?
Gregor Zeimers descreveu a orientação da

juventude alemã como uma "educação paraa morte", porque não observou o fato de
que êle, von Schirach, atuava como propa-
gandista das idéias de Goethe.

Não era verdade que tivesse tido a inten-
ção de militarizar os jovens, constrangindo-os
a usar o "culotte" negro e a camisa pardadas formações nazistas". O uso do unifor-
me pelas Juventudes Hitleristas "simobliza-
va" simplesmente a ordem, a disciplina e o
companheirismo e declarou que tal uso de
roupas iguais para todos os membros das Ju-
ventudes, nivelava as diferenças sociais".O movimento da juventude foi uma rea-
ção patriótica contra o terror comunista. Hi-
tler era o homem que mostrava o caminho
do futuro à nossa geração.

Levou quase uma hora falando de si pró-
prio, da sua infância, do ambiente social em
que se desenvolveu.

O juiz presidente Lawrence impaclen-
tou-se.A menos que o réu se mantenha dentro
da questão teremos necessidade de inteiram-
per-lhe o depoimento.

O advogado da defesa:Interessa ao tribunal ouvir explicações
de como o ex-líder da Juventude Nazista se
tornou anti-semita?Não. Não interessa.

Von Schirach continua: A Juventude Hi-
tlerista não era um movimento militar. A
admissão no movimento era voluntária até
1936 e dal em diante compulsória. Ultima-
mente 97 por cento da juventude alemã per-tencia à organização. Os maiores esforços
de Schirach foram para criar a compreensão
da juventude internacional e para isso se
criou em Berlim a "Casa da Juventude de
Hitler", visando a proteção de hóspedes es-
trangeiros.Julgo meu dever dizer isto, pois é um
débito meu para com a própria juventude
alemã. Hitler demonstrou simplesmente quenão se interessava pelo que se passava.

A organização era excepcionalmente filan-
trópica, idealista, etc Zelava pelas crianças
cegas, doentes e mutiladas.

O promotor norte-americano Thomas Dodd
protesta:O acusado está procurando desviar as
verdadeiras questões. O Tribunal já tem uma
idéia bastante razoável do que foi a Juven-
tude Nazista.

Apresentou-se ao Tribunal o "affidavit"
de Maria Hoepken, secretaria de von Schi-
rach. Afirma que quando na Áustria como
governador de Viena, Schirach nada teve a
ver com a deportação de judeus ali executa-
dos sob a ordem direta de Hitler.

E Schirach explica a seguir: O Fuehrer ò
enviou a Viena como "gauleiter" em 1940
para resolver dificuldades culturais". Nada
sabia das barbaridades da Gestapo, não foi
responsável pelas deportações de operários
e estrangeiros. Era sua obrigação providen-
ciar para o bom tratamento dos operários.
Visitar os acampamentos: as mulheres russas
viviam alegres e bem nutridas, os operários
franceses viviam tão bem como na própriaterra

24-5-1946 — Continua Baldur descrevendo
o seu papel de homem bem intencionado e
idealista
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em uma reuniSò dos lideres do partidonazista em Berlim, como "uma desgraça paraa cultura alemã" Cheguei mesmo a usar aexpressão "ação criminosa".

Não podia negar o seu anti-semitismo masnegava ter incitado a juventude a praticarviolências contra os judeus. Também não
participara na elaboração das famosas leis deNurenberg. -

Numa reunião em Berghof, o Puehrer
acusou-me de chefiar um anti-hitlerismo es-
piritual.

Conta uma complicada história desse inci-dente. Depois fala do campo de concentração
de Auschrwitz.

É uma mancha negra e eterna da histó-ria da Alemanha. O responsável foi Hitler.Eu, porém, sou culpado de ter levado a ju-ventude alemã a acreditar num homem queassassinou milhões de pessoas. Auschrwitz foio maior e o mais diabólico assasínio em mas-sa da História. Mas os homens que executa-ram as ordens de assassinio eram. apenas
executores. Os verdadeiros assasinos foramo próprio Hitler e Himmler. Depois de Aus-chiwitz, quem aderiu a essa odiosa políticaracial de que resultou o assassinio de milhõesde pessoas devia partilhar a culpa dos cri-toes cometidos. Mas a juventude alemã nãotinha culpa. Devo confessar perante Deus
e os homens minha culpa em educar a ju-ventude alemã na crença em Hitler. Mas os

pelos bombardeios aéreos" aliados:Dodd apresenta um telegrama de Schiracha Martim Bormann.':' — Nesse telegrama, o acusado exigia umbombardeio de represália contra cidades cul-turais inglesas, como vingança pelo assassí-nio em Praga do chefe da Gestapo, Heydrich.em 1942.
Eis o telegrama:"O assassinio de Heydrich foi sem dúvidaalguma planejado em Londres e as armasbritânicas encontradas nas mãos dos assassi-nos demonstram claramente a cumplicidadede agentes britânicos. Londres espera que o

assassinio de Heydrich provoque providên-cias draconianas as quais, por sua vez cria-
rão intranqüilidade entre a população. A fim
de 'evitar que o mundo pense que as popu-lações tchecoslovacas são contrárias a Hitler,
devemos divulgar imediatamente a afirmação
de que Heydrich foi assassinado pelos brita-
nicos. Um repentino e violento bombardeio
aéreo, de uma cidade cultural britânica, seria
um dos processos mais eficientes e o mun-
do deve ser informado de que se trata de
uma simples "vingança" pelo assassinio de
Heydrich. Isso serviria para induzir Churchill
a desistir imediatamente de organizar tais
atentados."

Schirach pede ao promotor o telegrama
original. Recebeu, leu e não fez comenta-
rio.

, , /- ^^^.4»?áe^nóveítt*-bro de 1935 pareceram-lhe vergonhosos e cri-minosos.— Quando, anos mais tarde, a verdade meapareceu mais claramente, aconselhei a Hi-tler que autorizasse a emigração dos judeus
para os países neutros, sem resultado,' po-rém. Como "gauleiter" de Viena, limitei-mea assinalar ao Fuehrer que ali viviam 60.000
judeus. A Gestapo e as S. D. se declararamencarregadas de sua deportação. Fui impo-tente para impedi-lo. Mesmo assim conseguiintervir, em favor de certos judeus que se di-rigiram pessoalmente a mim antes de sua
partida e solicitei às S.S. que lhes dessem
víveres suficientes para suportar seu mise-
rável êxodo. Lamento hoje ter deixado par-tir os judeus de Viena. Não posso mesmo
justificar minha atitude, abandonando-os àmercê das tropas de assalto. Eu me havia sa-
crifiçado a Hitler e ao Partido Nazista. Nãoera mais eu mesmo, perdi minha personali-dade.

27-5-1946 — Chirach, que no dia 24 nada
pudera dizer como explicação do seu tele-
grama a Bormann, tenta hoje uma justifica-
ção.

Nega ter escolhido qualquer cidade ingle-
sa para bombardeio de represália, como vin-
gança pelo assassinio de Heydrich. Despeja-
ra o bombardeio de um centro cultural in-
glês como demonstração de que os britânicos
eram responsáveis pelo incitamento dos tche-
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Baldur von Schirach discursando em Brauntchweig, por ocasião da fundação da Acade mia dos Jovens Lideres-Nazistas (1936).

jovens não sabiam que Hitler estava plane-
jando a destruição dos judeus com o assassf-
nio diário de milhares de pessoas, em todo
o seu crime de ódio racial. Eu via em Hitler
um homem que poderia tornar grande o nos-
so pais e ensinei a juventude alemã a crer
nisso.

Schirach está procurando passar-se como
um homem de boa fé que se enganou. Mas
os juizes são muito menos ingênuos do queimagina. Hitler só iludiu a quem queria ser
iludido. Sua falta de lógica e vocação parao crime foi mostrada desde os primeiros dias
do nazismo.

A minha principal tarefa consistia em
transformar os jovens alemães em bons ei-
dadãos.

O promotor norte-americano Dodd reti-
fica: O senhor tinha como objetivo transfor-
mar os jovens alemães em fanáticos e agen-
tes de Adolf Hitler?

Não nego que procurei educar a juven-
tude alemã, tornando-a ardente adepta de
Hitler e patriota.

Schirach não fez qualquer tentativa para
refutar as acusações do promotor, ao citar
passagens do discurso de Hitler que revelou
as tendências militaristas do movimento da
Juventude Nazista.

O promotor falou do mosteiro de Neuburg,
construído no século XII nas vizinhanças de
Viena Parte foi apreendido pelos hitieristas
para o estabelecimento de uma escola nazista.

Todas as vezes que os nazistas queriam
obter as instalações de um mosteiro por
meios suasórios, revela o promotor, chama-
vam a Gestapo e formulavam acusações de
caráter político aos arcebispo e aos monjes
locais. Assim fizeram em 23 de janeiro de
1941, segundo um relatório encontrado nos
arquivos da Gestapo. Um mês mais tarde, o
mosteiro de Neuburg estava em poder dos
alemães.

Schirach negou ter havido plano precon-
cabido.

Os labirintos subterrâneos no mosteiro
eram necessários para a proteção dos tesou-

Ao dizer que nem êle nem qualquer grupoda Juventude tinha culpa da deportação,
perseguição ou extermínio de judeus em Vie-
na, lembramos-lbe um discurso pronunciadoem Viena em 1942.

O senhor disse que a deportação de ju-deus da capital austríaca era "uma contri-
buição para a cultura européia".Lamento que tenha feito esse discurso.
De um falso sentimento de lealdade paracom Hitler. eu me identifiquei com êle nessa
declaração.

Disse que os primeiros "progroms" orga-

coslovacos exilados a executaram atos de
terroismo, tornando claro que os próprios
tchecos não eram responsáveis. Temia que
o desassossêgo do "protetorado" da Boêmia-
Morávia chegasse à Áustria, pela qual era
responsável.

Dodd indaga:
O senhor conhecia a reputação de Hey-

drich como o "terror da Gestapo"?Não. Isso era propaganda inimiga. Para
mim Heydrich era representante do Reich
no Protetorado.

(Conclui na página Ktguinte)

GRÁTIS
Peça GRÁTIS pelo Correio
a brochura de Aristóteles
Itália: O SEGREDO DO
SUCESSO E DA SAÚDE,
para readquirir saúde, ven-
cer em negócios e amizades,

sugestão, magnetismo pessoal,
clarividência, força de vontade, etc. Só
serve para adultos nao analfabetos. Envie
CrS 0,60 em selos' novos do Correio se qui-
ser recebê-lo aob registro, evitando assim
extravios. Escreva nome e endereço legi-
velmente e completos, ao Sr. Silva Torres.
— Caixa Postal 2.425 (D. Federal).
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Nervos Debilita-
dos Provocam
a Neurasthenia

li HÃO DEIXE QUE 0 EX-
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE 0 SEU ORGA-
NISMO, PORQUE 0
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAL 0
LEVARA', FATALMENTE,
A' NEURASTHENIA.

Os primeiros tymptotnaa da neurasthe-
nio 3õo geralmente a intomnia. pesa-delos. irritnbilidadc. dores de cabeça e
nervosismo. Ao sentir quaesquer destat
manireatacoes previna-se contra as suas
conseqüências. Trate ue iramediatamen-
te, com ura remédio de effeito positivoe hnmediato. Nio tome drogas perigo-sas. Vigonal é o remédio indicado para
qualquer caso de neurasthenia. Vigonal
revigora o organismo, restituindo ao
fraco as forcas perdidas e a energia
da juventude ás pessoas cxhouridat.

VSfonái
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
laboratórios AÍvim A Freitas - S. Poulo

Já conhece
Okasa ?

OkaM è o atamado tratamento' Hormooo Vitaminai, Im-
portatlo diretamente de Londres Sua eficácia clinicamente
comprovada no mundo inteiro é garantida pelos reputa-
dos laboratórios Hormo-Pbarma. I.undi o-. — Okasa, só
em embalagem original nas duas lórmulas. drágea» "pra-
ta" para homem e "ouro" para mulher, é uma medica,
ção de preferência medicai, freqüentemente imitada, mas
nao ifuialadn, combatendo vigorosamente: Debilidade se-
Mini, fraqueza masculina, neuraMenia, perda de memó-
ria e energia, desânimo, etc., no hnmem; — Frigidez, ir-
regularidadcs ovarianas, idade critica, ¦•besidade ou ma-
greza excessivas, queda ou falta de turgenciu dos selos,
enrugamento du cútis, etc, na mulher, lòdiis essar deff-
ciônclaa de origem glandular e vitaminai, tanto na idade
avançada como no moço. — Nas bcas Drog. e Farm. - In-
formações e pedidos ao: Distribuidor, Produtos Arna.Av.
Rio Branco. 10% Rio. Experimente e conheça Okasa desde
boje e se convencerá! Okasa dá Nova Vida, Saúde, Vigor,
Atração e Juventude a ambos os sexos.
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ATENÇÃO/ _
AGORA OS PACOTES LEVAM
UMA BULA SUPLEMENTAR

PARA PREPARAR
GUMEX SEM ÁLCOOL

NAO E'
GORDUROSO

SUBSTITUE AS
BRILHANTINAS
PACOTE PARA PREPARAR
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F'>> E S- a»U«3 AO
CA8EUC

PREÇO NO
RIO E S.PAULO

t
a VINDA EM TODAS AS BOAS PÊRFUMARIAS E FARMÁCIAS
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A IDADE

Aosis... aos X3...aos$S*tios...
a qualquer época pode come*

car a idade perigosa para sua be-
leza, com as primeira, imperfei-
ções de ma cutis. *
Cuide diariamente de sua pele com
a famosa Água .de Junquilho, e
estará de posse de uma beleza

permanente. Água de
Junquilho evita ou eíí- •
mina manchas, rugas e
toda. as Imperfeições da
cutis: cem rapidez e se-,
gurànça". Não brita. Não

i quettria-. Náo resseca.
| 

"Diiírà: Arevjo Frtitãs & CU.
•?" — Ai»

iqiui de
JUNQUILHO!

POLViLHO
ANTISSÈPTKO

GRANADO
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BI0U 8AYÂ0 CHEGOU 008 ESTADOS UNIDOS — Depois de
. sefe anos de ausência, retornou, pelo "clipper" da Pan American

Wprld Airways, procedente de Nova York, o famoso soprano
brasileiro Bidu Sayáo, cuja celebridade internacional a situa
como uma das primeiras figuras do Metropolitan Opera House.
Bidu Sayio, que permaneceu todos esses longos meses da con-
flagraçáo na América do Norte, aceitou o -convite para partlci-
par da temporada lírica em curso no Teatro Municipal, devendo
ffzer a sua reaparição na ópera "Peleao et Metissande", ao lado
do barítono francês. Martial Singher. Estimada pela platéia nor-
te-americana e pelos apreciadores do "bei-canto", em todo o-mundo, a artista patrícia conta, naturalmente, com uma legião
de admiradores em sua pátria, razáo pela qual compareceu ao
aeroporto 8antoa Dümont elevado número de personalidades dos
círculos sociais, artísticos e literários. As gravuras fixam dois
flagrantes colhidos por ocasião do desembarque da eminente

artista.

OS GRANDES
— Não foi o senhor quem fez que quinzeoperários estrangeiros fossem publicamente

enforcados, em uma praça pouco antes de
terminar a guerra?

Não. f

PROCESSOS
DA

GUERRA

— Foi o senhor quem determinou o enve-
namentQ ou o fuzilamento de 400 ou 500 pes-soas pouco antes de ter "áido tomada Viena
pelos exércitos aliados.?'

— Esta pergunta foi-me formulada emLondres e creio tê-la respondido em termossuficientemente claros-.
O promotor soviético apresenta uma sériede "affidavits", segundo os quais a testemu-

nha ordenara que numerosos prisioneirosfossem envenenados ou fuzilados, antes dachegada das tropas russas. Muitos consegui-
ram escapar porque as ordens da testemunhanão haviam sido obedecidas.

NO RIO O blIlÈTOR GERENTE DA...-FIRMA PROPRIETÁRIA DOS TRAN-
SATLÂNTÍCOS "CABO DE BÜEtiA ESPERANZA" E "CABO DE HORNOS"
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QUE «EUHt AS VANIAGEH$ OA CAHnAftlMTEBIO II
COM A , SMH.IOOADE OA CANETA COMUM. !

A caneta uma vex mo- H
j lhada, armazena tinta 1)

_J^pa«i encher 1 - 2 folhas 1
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(CÒNCL1JSAO DA PÁfcDíF ANTERIOR)
O promotor, aperta-o quanto as intenções.do bombardeio referido.'Admite 

que o mesmo se destinava a valer
como um contragolpe aos bombardeios brita-nicos.
!',— No telegrama que dirigiu a Martin Bor-rriann, o senhor' não menciona isso.Schirach. hesita.O fato era tão evidente que dispensavamenção.

Afluem documentos sobre preparativos dá
juventude para a guerra-e deportação-de ju-deus. O esforço de Schirach consisteem ten-tar eximir-se de responsabilidade ou atenuara sua responsabilidade pessoal.E o' rapto de menor dos territórios orien-tais. Cinqüenta crianças entre 10 e 14 anos
para aumentar o potencial humano do Reich?Disse não ter responsabilidade nisso.De qualquer forma hão foi um rapto. Ascrianças necessitavam ser retiradas das áreasda guerra.

E da deportação de 60 mil judeus vienen-ses para RJga e Minsk, em fins de 1941? Nada
podia dizer? Pois bem aqui está um comu-meado de Heydrich para o gabinete de vonShirach. Reza: dos 29.000 judeus enviadospara Minsk só sobreviveram 2.500. O GrupoSozialeizatz exterminou 23 mil.O relatório da deportação tinha as ini-ciais do assistente de von Schirach.O meu assistente nunca .ine disse coisaalguma a respeito.

Outros documentos revelam que a partirde maio de 1942, as S.S. semanalmente apre-sentaram-se. ao" gabinete de von Schirach re-latórios mostrando como iam sendo executa-das .as deportações vienenses. A promotoriapossui 55 «desses relatórios com as iniciais doassistente de von Schirach.
Um promotor soviético interroga-o. O tomdas suas respostas é o mesmo: não tinha res-

ponsabilidades. Quem mandava era o Fueh-rér. Refere-se aos seus desentendimentoscom o Fuehrer em 1943.Eram apenas teóricos. Não tiveram in-íluencia sobre a minha carreira no partido.Até o último momento mantive a minha pa-lavra dada a Hitler, como oficial líder da Ju-. ventude.O senhor ordenou a defesa de Viena atéo ultimo homem.Eu não tinha voz ativa na defesa da ei-dade. A destruição que ela sofreu foi conse-
quência das ordens do Q. G. do Fuehrer aogrupo dos exércitos que a defendiam.Para quem vem lendo este texto desde ocomeço as incoerências de Schirach b&o evi-dentes. Oscila entre dois medos: o de mor-rer e o de passar por traidor da memória doFuehrer. Por Isso o Fuehrer ora é o maiordos criminosos, ora o chefe iluminado queindicava o caminho do futuro.Foi convidado a depor em seu favor Harte-man Lauterback, de 37 anos e adepto de Hi-tler desde os 13 anos. Um nazista cem porcento, que desde 1934 era líder do EstadoMaior em companhia de von Schirach,

Quase nada teve a dizer quanto ao papelinocente que Schirach atribuía à JuventudeHitlerista. •
O promotor soviético indagou:Quantas pessoas o senhor enviou aoscampos de concentração?De cinco a dez aproximadamente porterem violado regulamentos da economia deguerra.
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Entre os passageiros que desta vez aqui
aportaram vindos pelo "Cabo de Buena Es-
peranza", encontra-se D. Fidelis Aurégui,
em companhia de sua esposa e gentilíssimafilha. O ilustre viajante é diretor-gerente
da firma Ibarra & Cia., proprietária dos con-
fortáveis" transatlânticos "Cabo de Hornos"e "Cabo de Buena, Esperanza", que fazem alinha Buenos Aires-Rio-Lisboa, e figura demarcado relevo nos altos círculos marítimos
e comerciais do mundo inteiro, sendo, porisso, aqui recebido por elementos de grandeprestígio no seio das classes conservadoras,incluindo-se .representantes das firmas Wil-Bon Sons &j-Cia. e Jorge Soares & Cia., res-
pectivameritó agente e sub-agente de Ibarra& Cia„ nesta Capital. Os grandes transatlân-ticos citados têm realizado sem qualquercontratempo e com notável regularidade,inúmeras viagens na linha para que foramdestacados. Por isso mesmo, justificam am-
pia confiança do público, verificando-se umaconstante procura de passagens para os mes-mos, na "Agência São Jorge", dos Srs. JorgeSoares & Cia.

Damos aqui dois aspectos fotográficos dachegada de D. Fidelis Aurégui, vendo-se emum o distinto viajante em companhia de suaesposa, e em outro, ladeado por pessoas queo foram esperar no Armazém 1 do Cais doPorto.

W*s5 ¦ ¦ ¦ I

BbsÍ^bbbbbbbbbBM "''•' 'mWfAmm mmfm\ B

|PBl^^';':"Jfer}* Bbb! BBftuH

* Ei BfaBiISB^BFtVBB : " ¦BBkVdÉEB'' BaBaHai .'.
V !¦»*¦¦¦*** ***aBé I

-bbYbBbmbhI''''' |
^EçffwÈfft m^£EntwZ£t * '-H BB BB ¦ '. i

BsR/JBti^Si! ^SJéã-' -"^B^ Bp. 1
• \"^mmWM^^mm ' amwMEmmrm\mm '^-v'^yi% m%% *m

bbb^bbhW*'Bb! BBBJatfffW «"- ' 1

(;'- B-" ' *¦¦ '

*

ACâDEMIAUTINO AMERICANA
^

U'i ¦ por correspondência

A wniTF
Bw • p»ça BrMOKtaa <a— ~ü • m***c**°°*- «colha eatr» todo» oa omu áZ~T Z. j ^^?~v« pto«p»«o. Mm compromaso à ACADEMIA LATOfO AUrSír-BMÍ^^i ° *** ÍQt d* »*u

PAG. 16 — 6-8-1946

WÊMÈBbbbbbV



*

]Bjijtt^ES'5jR^ ^_HBSH_!VI>' <W____E____p

____» 
^ 

_______>___
TERÇA-FEIRA —6 DE

AGOSTO DE 1946

As influências astrais do-minantes inclinam as criatu-
ras a ter atividade; elas ins-
pirarão iniciativas felizes, as-
sim como- favorecerão os
empreendimentos ousados,
mas a elas ficaremos deven-
do esta atmosfera de nervo-
sismo suscetível de multipli-
car toda sorte de acidentes.
Toda a parte da manhã será
favorável à cultura do bicho
da seda e ao plantio das ár-
vores, cujas folhas servem de
alimento ao precioso inseto
que tão útil se tornou à hu-
manidade. Nascem criaturas
que aprendem facilmente e
sendo como são corajosas e
empreendedoras, é possível
que certa estagnação do seu
viver prejudique a sua car-
reira que .deve ser alimenta-
da por uma grande liberda-
de de ação,

QUARTA-FEIRA — 7 DE ,
AGOSTO DE 1946

O dia será geralmente fa-
vojável aos negócios, às via-
gens e aos casamentos; mas
a influência astral dominan-
te anuncia disputas amoro-
sas, ruturas de noivados e
estremecimentos domésticos
entre os cônjuges geralmen-
te muito unidos e os donos
e os empregadas que'mal se
podem entender. Além do
mais êle expõe as mulheres
a certas observações malé-
volas que só as poderãoenervar em excesso. Nascem
pessoas naturalmente amá-
veis e simpáticas que são
destinadas a ter êxito nos
negócios e no casamento. Seu
maior defeito será uma exa-
gerada prodigalidade que a3
poderá levar até à miséria
se não souberem pôr um
freio razoável a seus impul-
sos generosos. .

QUINTA-FEIRA — 8 DE
AGOSTO DE 1946

O nervosismo que se ma-
nifestará hoje nas primeirashoras da manhã, dará logo

lugar á uma atmosfera maisserena, graças a uma exce-lente configuração jupiteria-na, cuja ação se tornarámais sensível na parte datarde. Ela favorecerá os ne-gocios de toda espécie, po-rém os que dizem réspeHo àmetalurgia serão muito maisativos e interessantes. Nas-cem pessoas de temperamen-
to linfático e gordo, que ca-recém seguir um tratamento
glandular se não querem fi-car obesas e inutilizadas pa-ra fazer qualquer trabalhoou mesmo para viver umavida normal de utilidade co-letiva.

SEXTA-FEIRA — 9 DE
AGOSTO DE 1946

O céu não nos beneficiahoje com nenhum bom prog-nóstico para a situação em
geral e não será também
muito generoso em relação anossos interesses partícula-res e principalmente as mu-lheres poderão vir a sofrer
sérias contrariedades. Anun-
ciam-se desgostos de amor,
separações dolorosas e ma-
lentendidos tremendos queterão conseqüências gravíssi-mas, além de indispor pais e
filhos de modo realmente do-
loroso. Nascem crianças lin-
das e inteligentes, que con-
tinuarão sempre felizes pelavida em fora, chegando a
uma extrema velhice rodea-
das de numerosos filhos, ne-
tos e bisnetos, todos bons e
felizes.

I
SÁBADO — 10 DE AGôS-

TO DE 1946

Teremos um pouco antes
de meia noite uma boa con-
figuração entre o Sol e Jú-
piter, que se estenderá por .todo o dia e uma grande par-te da próxima noite. A sua
influência favorecera cs ne-
gócios em geral e será pro-
pícia às solicitações que se
possam fazer junto aos nos-
sos superiores, assim como
junto às* autoridades civis
que tenham a faculdade ad-

ministrativa de esclarecernossos negócios. As pessoasque nascem hoje são inteli-
S_S* bem ew^bradas,tanto moralmente, quantoespiritualmente, além de se-rem bonitas e sadias. Sãodestinadas a ocupar bons lu-gares na magistratura ou noclero.

DOMINGO - 11 DE AGÔS-
TO DE 1946

„,í?_cé_ ?M «»tiga hoje comuma série de configuraçõesaflitivas, que não nos deixa-rao gozar em paz estas pró-ximas vinte e quatro horas,bentir-nos-emos inquietos,melancólicos e ao mesmotempo com uma vontade lou-ca de brigar, de discutir sem-razão e de pronunciar pala-vras agressivas que poderãoofender . irremediavelmente
os nossos íntimos e nossosmelhores amigos. Nascemcriaturas bondosas demaisque poderão vir a ser sacri-ficadas justamente por suasexcessivas condescéndências
Quando adultos sabem em-pregar muito bem sua inteli-
gencia esclarecida e tornam-se muito úteis ao próximo.
SEGUNDA-FEIRA — 12 DE

AGOSTO DE 1946

O dia de hoje será muitofavorável a qualquer corres-
pondência assim como aostrabalhos literários. A ma-nhã inteira será além demais favorável à cultura, àvenda dos produtos do soloe às solicitações junto a pes-soas de idade que ocupamsituações muito importantes.
Há perigo de explosões
quando se manipulem líqui-'dos inflarnáveis e devemosrecear os incêndios. As pes-soas que nascem hoje sãomuito bem dotadas para oestudo e as artes. Possuindo
um temperamento metódico,
elas poderão percorrer car-reiras de banqueiros ou nas
grandes administrações, con-
seguindo realizar" belas- for-
tunas honestamente ganhas.

MlMW.
O Universo é a única coisa que não sé podereproduzir exatamente em miniatura, qual-

quer que seja a escala. Isto está demonstra-
do pelo fato de que se a Terra fosse represen-
tada por uma bolinha de 21,1 cms. de diâme-
tro, a estrela mais próxima teria de ficar a
60.000 quilômetros de distância.

•
Na França, uma artimanha usada frequen-

temente pelos pescadores, consiste em atar
um pequeno espelho junto ao anzol. Os pei-
xes ao se verem no espelho se lançam con-
tra êle pensando tratar-se de um rival e, In-
falivelmente, mordem a isca.

ladélfia negavam-se a segurar as casas quetivessem árvores frondosas à frente, alegan-
do que podiam prejudicar o trabalho dos
bombeiros.

Um aviador voando a 3 mil metros de ai-
tura, pode ver a saída do.Sol dez minutos
antes dos que se encontram na Terra.

No Império Bizantino eram dispensados do
serviço militar os sacerdotes e os frades ca-
tólicos, pois o imperador os considerava jásoldados, porque combatiam Satanás.

Até 1874, as companhias de seguros da Fi-
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PRAÇA MAUA 7

RIO DE JANEIRO
TéUiM» tS-HlO - lama] S . Saia 50*

PUBUCA-SE A*S TERÇAS FBRAS
PREÇO DE VENDA AVULSA PARA

TODO O BRASIL
Cr$ 1,50

ASSINATURAS
Para o Brasil, países das Amedcas

e Espanha
(Convênio Pan-Americano)

1 ano Cr$ 55,00
6 meses Cr$ 30,00

As companhias mineiras do Sul da África
calculam suas perdas por roubo em 5 milhões
de dólares por ano, quantidade da qual ape-
nas é recuperada aproximadamente a me-
tade.

Apesar da Inglaterra ser um dos paises
que mais whisky consome no mundo, não há
ali uma só fábrica desta bebida, pois todas
se acham radicadas na Escócia.

Entre os indígenas da ilha de Tonga, no
Oceano Pacífico, é proibido assobiar, pois te-
mem terríveis conseqüências deste ato.

É interessante notar que 50 % dos alemães,
21 % dos franceses e 3 % dos ingleses sabem
música.

A temperatura de 36 graus, que é a exis-
tente nos pequenos bolsos colocados nos boi-
sos, é suficiente para matar os micróbios
existentes em uma moeda de niquel no fim
de seis horas.
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Além de ser mecanicamente uma
caneta, perfeita, a Victor constitui
um belo presente devido a sua boa
aparência e linhas elegantes. Satisfaz
sempre tanto quem a oferta como
quem a recebe.

c4e€mda pendia
VICTORmV m w S WkWÂYm.
FABRICAÇÃO AMERICANA

U. S. VICTOR FOUNTAIN PEN CO., INC.
225 LAFAYETTE STREET - NEW YORK, N. Y. - U. S. A

Parece feito Irr iSff
sob medida! í\m^^^

A venda nas melhores casas do
ramo. Mantêm a fôrma e a côr.

Experimente-o... Leve. elegante,
leito com o tradicional feltro Man-
gueira da melhor qualidade, há
seguramente um Victory para o
seu tipo, para as roupas que pre-
fere. E êle se ajusta como leito

VICTORY

sob encomenda. Abas mais largas,
abas mais estreitas, fôrmas diver-
sas, cores variadas, acabamento
impecável, eis o Victory, um
Mangueira novo. desenhado especi-
almente para realçar sua elegância.

0» CHAPÉU fcSR* OS ELEGA^
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Dona Olímpia
Pamphili, astuta
conselheira do

Papa Inocêncio X
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OLÍMPIA
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• Texto de Haia Gomes Vaz de Carvalho

UMA 

entre as figuras femininas de
mais triste fama que nos tenha mos-
trado o século XV é sem dúvida a
de Olímpia Maidalchini, cunhada e

influentíssima conselheira do Papa Inocên-
cio X. Ela foi verdadeiramente a ruína mo-
ral do pontificado daquele seu parente.

A sua mocidade não apresentou nenhum
acontecimento de particular interesse, a não
ser que desde os primeiros anos da meninice
foi sempre feia, troncuda, atarracada e com

certo ar de agressiva impertinência que a
devia tornar sumamente antipática. Pois
apesar disso tudo conseguira seduzir e do-
minar homens de valor e de superior inteli-
géncia por aquela misteriosa influência que
não se explica e que produz os mais surpre-
endentes resultados na convivência de cria-
turas de sexo diferente.

Um ano apenas depois da morte de seu
primeiro marido, ela contraiu segundas núp-
cias com o filho mais velho da nobre famí-

Ouro é o que ouro vale!
Um bom depurotivo deve possuir uma formula completa, constituí-

da por elemento* depurathros tônicos de comprovada eficácia no trata-
mento das moléstias do sangue. A formula do

ti

«lf<éw0
está indicada na caixa e na bula. Leia-a e usará o "GALENOGAL" 

por-
que sua composição é integral e científica. Usando o "GALENOGAL"

estará defendido contra a Sífilis e suas terríveis conseqüências: deforma-
ções e dores de cabeça, falta de memória, moléstias mentais, gomas si-
filíricas, zumbidos ou supurações dos ouvidos, corrimentos do nariz, per-
furacão do céu da boca, úlceras fagedênicas, feridas nos lábios e na
garganta, etc.

Sangue impuro é sofrimento! Sangue puro é saúde! Use o
"GALENOGAL" e goze a vida!

lia Pamphili, que devia ter a honra de ver
o seu segundo filho varão, João Batista, sen-
tado no trono pontificai.

D. Olímpia valeu-se imediatamente, e com
muita agudeza de vistas do nome e dá f ortu-
na do marido para angariar alianças e ami-
zades, com famAi» e homens ilustres, pondo
assim as bases da predominância que o seu
ânimo sedento de grandeza exigia com toda
a prepotência.

Astuta e ambiciosa, pressentiu a brilhante
carreira eclesiástica que o cunhado poderia
fazer quando mesmo ainda simples prelado,
e tornou-se a sua conselheira e a sua espon-
tfinea protetora.

Por toda parte onde o levaram os deveres
do culto, Olímpia o seguiu através de uma
copiosa e assídua correspondência cheia de
notícias, conselhos, encorajamentos e até
mesmo de dinheiro para as suas mínimas
necessidades. A sua previdente intuição não
a enganou: o jovem prelado galgou rápida-
mente as etapas de sua carreira. Em. 1640 ves-
tiu a púrpura cardinalícia e quatro anos de-
pois, no dia 13 de setembro, era proclamado
Papa!

O.sonho de D. Olímpia tinha-se ampla-
mente realizado e a sua própria notoriedade
tornava-se real.

Mas não era tudo! Ela queria ainda mais!
Servindo-se de sua habilidade e de suas

artes de mulher astuta, baseando-se larga-
mente na ascendência adquirida sobre o fini-
mo do cunhado, conseguiu dominá-lo por
completo.

Esse estado de coisas devia enormemente
comprometer o prestígio do pontífice, mas
êle não podia ou não queria mais se liber-
tar dos terríveis tentáculos de Olímpia nos
quais estava prisioneiro, sofrendo inconscien-
temente toda a maléfica influência de sua
cunhada.

Ela se intrometia em tudo, aconselhando-o
conforme o seu critério; elaborava na som-
bra os planos mais ousados que sempre
conseguia realizar. Opunha obstáculos ou
concedia favores a seu bel prazer e não tar-
dou que a sua casa se tornasse a ante-câmara
do Vaticano! Já não era mais possvel chegar
ao Papa sem passar pela intransigente e au-
toritária fiscalização de D. Olímpia.

Não admira, pois, que todos os que preci-savam resolver seus negócios, fossem eles
plebeus, fidalgos ou burgueses, embaixado-
res ou príncipes da Igreja, subissem dócil-
mente as escadarias do palácio de D. Olim-
pia com a esperança de cativar seus favores
e suas simpatias mercê mesmo de avultadis-
simas quantias de dinheiro de que ela sem-
pre fora sedenta e cativa. A sua influência
chegou a tal ponto, que já não havia mais
casa, palácio ou mansarda em Roma, onde o
seu retrato pintado a óleo, ou o seu busto em
mármore, não ocupasse o lugar de honra!

Naturalmente, D. Olímpia regozijava-se
amplamente de sua situação, conquistada uni-camente com a sua arte suprema, num tãocurto espaço de tempo e com sua exclusivahabilidade, satisfazendo plenamente a suanatureza extraordinariamente ambiciosa e p'

dota de riqueza.
Rezam as crônicas que em certas e de-

(«minadas circunstancias Olímpia foi efi-
cientemente generosa, distribuindo valiososauxílios pecuniários, o que parece estar emflagrante contraste com a sua proverbial ava-reza, mas isso também é compreensível, poisa sua generosidade não representava certa-mente um sentimento altruístico, mas tão so-mente, um plano de habilíssima sedução paraauferir maiores lucros!

As portas do Vaticano estavam sempreabertas para esta diabólica criatura, e o pró-prio pontífice visitava muito a miúdo a suacunhada, o que, naturalmente, provocou aobservação e os comentários malévolos dos
que assistiam à estranha amizade que pare-cia existir entre o Papa e sua cunhada! Afantasia popular deu mesmo ensejo a que amaledicência entrasse em jogo e as más lín-
guas não tinham mais escrúpulo algum paracomentar e afirmar que devia haver relaçõesilícitas entre os dois cunhados.

A tradição colheu essas vozes, assimilan-do-as cnm alterações e particularidades sen-sacionais que foram transmitidas já com oscontornos e os enfeites de uma sacrossantaverdade aos crédulos contemporâneos e aosDósteros.
"-:-™. -^^•.ni:.i'

Na realidade, os estudiosos, muito impar-
ciais, das crônicas do Vaticano afirmaram
que não havia nada de exato em todas aque-
Ias pérfidas insinuações, as quais não passa-
vam de calúnias e resultou verídico que D.
Olímpia foi lima avarenta intrigante e uma
astuta conselheira, mas não uma mulher de-
vassa, e Inocêncio X, homem de pouca ener-
gia, mas não um sacerdote imoral!

Quando o Cardeal Panciroli foi chamado
para preencher o alto cargo de Secretário
de Estado, todos se admiraram muito da es-
colha do Pontífice, que era tido, com razão,
como um grande adepto do sentimento de
nepotismo, acrescido pela vigilante presen-
ça de D. Olímpia.

Houve como, que um surto de esperança,
que fez prever uma louvável transformação
nos desígnios de Inocêncio X, mas tudo não
passava de mera aparência.

Ao lado do Cardeal Panciroli, o Papa tinha
colocado o sobrinho, Camilo Pamphili, com
numerosos encargos e tarefas de grande res-
ponsabilidade. A nomeação de Panciroli era,
pois, uma simples figura coreográfica para jjbjgí
salvar as aparências!

O Pontificado de Inocêncio X principiou,
todavia, a se complicar com mil vicissitudes
que se seguiam com vertiginosa freqüência e
uma alucinante rapidez, até o dia em que
Camilo Pamphili, contra a vontade do tio e
da família, despiu os paramentos cardinalí-
cios para aceitar e retribuir o amor da lin-
díssima princesa Rcssano, viúva de Paulo
Borghese.

As razões verdadeiras que induziram o jo-
vem cardeal a contrair casamento' devem
também ter sido as admoestações do pai, queno leito de morte pedira ao filho que não
deixasse o* seu nome sem descendentes dire-
tos, e apesar da ira do tio Papa e da repro-
vação de sua progenitora, o prelado declarou
formal renúncia ao seu mandato eclesiástico.
Para puni-lo de tamanha desobediência foi
decretado o banimento de Roma do jovemcasal Camilo Pamphili, que tivera assim o
ensejo de passar uma deliciosa lua, de mel,
longe do borborinho, da curiosidade e da ma-
ledicência romanos. O Pontífice, todavia,
amava com muita ternura o sobrinho e não
passou mais de um ano sem realizar uma
suspirada reconciliação. Mandou-o chamar
com a esposa, inteligentíssima e de uma re-
tidão rara de espírito que cativou logo <
Papa. Batizou-lhes o primeiro filhinho, e
sempre paternal e amável, parecia antes que-rer ceder muitas vezes à influência de um
ou outro dos dois caríssimos cônjuges! A es-
posa de Camilo foi particularmente estima-
da e considerada como pessoa de alto valor
moral e D. Olímpia foi insensível mente postade lado, parecendo ter perdido aquele pres-tigio que a fizera viver desde os primeirossucessos eclesiásticos do Inocêncio X, como
se fora a própria sombra do Pontífice!

Ela, porém, não podendo resignar-se a ser
sobrepujada pela sobrinha, permanecendonum lugar de segunda ordem, pôs em práti-ca os mais extraordinários expedientes paradominá-la! Fingiu-se muito dócil e condes-
cendente, dissimulou as suas intenções, de-
monstrando estar inteiramente reconciliada
e amiga dos sobrinhos e como perfeita diplo-
mata que era, dominou a situação espiritual
de ambos e retomou o seu lugar de déspó-
tica soberana no Vaticano. Parece, no entan-
to, que; fora por pouco tempo. Os seus pró-
prios exageros deviam perdê-la.

Quando o Papa cuidou em substituir o seu
secretário de Estado, monsenhor Panciroli.
as suas vistas cairam sobre o cônego Fábio
Chigi, que Olímpia detestava abertamente,
tendo oposto a sua vontade em favor de um
seu protegido, o cardeal D. Azzolini. A sua
ousadia devia lhe custar cara!

No dia 7 de janeiro de 1655, Inocêncio X
rendia serenamente a sua alma pura ao Cria-
dor e para a sua sucessão, com o nome de
Alexandre Vn, foi chamado justamente o
Cônego Fábio Chigi, que não soube esquecer
as afrontas sofridas, graças à ilustre d.i;-
D. Olímpia Maidelchini.

Ela precisou desaparecer para sempre do
Vaticano e de Roma, após ter garantido os
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Crânio de um pitecanthrogus, mais primiti-
vo de que o "Homem de Pequim", de 400 a

500 mil anos passados.

ROUBO 

sensacional acaba de ser co-
nhecido, agora, em todos os seus deta-
lhes misteriosos, repercutindo o
acontecimento nas cinco partes do
mundo.

Roubaram o "Homem de Pequim"!
O fato, na verdade, não era inteiramente

ignorado, mas, devido as contingências da
guerra, a censura do noticiário, passara mais
ou menos despercbido do grande público. O
que se divulgou fora em linhas gerais, vela-
damente. Conhecem-se, hoje, porém, detalhes
impressionantes sobre o caso e não há mais
necessidade de furtá-los à curiosidade pú-blica.

É inestimável a importância do roubo. Ser-
viram esses restos "quase humanos" para de-
terminar características de uma raça que
existiu há muitos e muitos milênios, passa-
dos.

Pouco tempo antes dos aviões japoneses
descarregarem sobre a base naval norte-ame-
ricana de Pearl Harbor, nas ilhas Hawaii,
no destruidor ataque de 7 de dezembro de
1941, o que provocou a entrada dos Estados
Unidos na guerra, o mundo científico intei-
rou-se, com lástima, de que os ossos dos Si-
nanthrofus Pekinensis haviam desaparecido
da arca onde cuidadosamente eram guarda-dos no Laboratório de Investigações Ceno-
zoicas, na China.

Quem teria feito desaparecer aquelas re-
líquias da idade paleolítica e que interesse
teria nisso?

Os acontecimentos envolviam profundo
mistério.

Sabe-se, agora, que tudo foi levado a efeito
para elucidar o estranho desaparecimento.

Mas, também, se sabe que o mistério conti-
nua impenetrável. As autoridades japonesas
primeiro,' e as norte-americanas e chinesas
depois, empenharam-se em esforços sem res-
trições para a descoberta, o esclarecimento
do caso, o reencontro do produto do roubo,
tudo infrutífero, no entanto. Os japoneses,
durante o tempo que dominaram a China,
mostraram-se tão ansiosos de conhecer a ver-
dade a propósito, que Infligiram indescrití-
veis torturas a um empregado norte-ameri-
cano do laboratório de Pequim, que lhes caí-

ira nas mãos, a fim de forçá-lo a revelar o pa-
radeiro dos õssõsrque, por certo, êle Ignó-
rava. _

Constituem também um mistério, contudo,
as razões que moviam os japoneses a realizar
buscas tão desesperadas. Pensariam, por aca-
so, que aquelas relíquias haviam pertencido
aos seus muito respeitáveis antepassados?....
Impelia-os algum interesse científico, sim-
plesmente?

A primeira hipótese dessas duas perguntas
pode parecer, sem maior exame, completa-
mente absurda, mas se conhecermos á fundo
um pouco dos sentimentos e dos costumes
nipônicos, concluiremos que essa gente pra-
tica o absurdo com freqüência extraordiná-
ria. E muitos exemplos disso poderá nos ofe-
recr a própria guerra passada. De resto, os
ossos do sinanthropus — melhor conhecido
como o "Homem de Pequim" — eram os uni-
cos restos palpáveis, encontrados pelos sá-
bios das primitivas raças mongólicas.

Um grande e impenetrável mistério, o
roubo e as razões que o determinaram...

NÃO HA INDICIO ALGUM DO PARADEI-
RO DAS FAMOSAS RELÍQUIAS

O primeiro crânio de um "Homem de Pe-
quim" foi descoberto no ano de 1929, emuma cova de Chou Kou Tien, a uns 60 quilo-metros de distância da capital do vasto im-
pêrio da China. A partir desse descobrimen-to, procederam-se excavações que permitiramencontrar mais ossos ainda. Examinandotudo sob rigoroso processo de pesquisa, ossábios puderam concluir que se tratava deossadas com mais de 300 mil anos.
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Inspirada na
córdepraia das garotas cariocas
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R6UGE COLGATE \
Importo t/«

Concentrado —
complemento
do Pó Colgate'k—

Essa côr queimada, tostada pelo sol,
que é a inveja de todas as mulheres
do mundo, inspirou a nova e mara-
vilhosa tonalidade do Pó Para Rosto
COLGATE — "Morena Jambo". Nos
Estados Unidos, "Morena Jambo"
(Sun-Tan) está causando verdadeira '
sensação, pois dá à cutis a sedutora
côr tropical tão apreciada pelos ho-
mens. Hoje mesmo, peça "Morena
Jambo" — a sensacional'nova côr do

PÓ PARA ROSTO

COLGATE

De qualquer maneira, seja qual for a expli-
cação da ansiedade de que os japoneses fo-
ram possuídos quando procuraram reencon-
trar os fosseis, ãverdadeé que suas buscas
resultaram tão infrutíferas como as que fo-
ram mais tarde levadas à prática pelos nor-
te-americanos, e, até hoje, nâo foi descober-
to indício algum que conduza os Investigado-
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res a esclarecer o mistério do desaparecimen-
to e o paradeiro das famosas ossadas.

O Laboratório de Investigações Cenozoi-
cas não deixou pedra sobre pedra por remo-
ver, nem esconderijo por rebuscarrénr seu
inútil afã de descobrir o "Homem de Pe-
quim'. Quando os norte-americanos ocupa-

,ram Tóquio, depois de render-se o Japão in-

.
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M^fOglya DE CALCULAR. QUE DEVERIA TER VIVIDO NO PERÍODO GUCAlPEARL HARBOR

condicionalmente, ali reencontraram alguns
objetos de inestimável valor científico queos japoneses haviam subtraído dos laborató-
rios de Pequim, mas coisa alguma havia re-
laclonada com os Sinanthropus.

Embora os fragmentos fósseis sejam de in-calculável importância científica, resulta di-
fícil explicar-se a razão por que os japonês-ses tenham chegado ao extremo dos suplícios
infligidos a um pobre homem, somente com
a esperança de que êle contasse onde se en-contrava o "Homem de Pequim", desapare-
cido.

Pouco depois do ataque a Pearl Harbor,
os nipônicos realizavam a mais minuciosa
inspeção ao Laboratório de Investigações Ce-
nazoicas, dependência da Escola de Medicina
de Pequim, o qual é mantido com subsídios
que lhe destina a Fundação Rockefeller, dos
Estados Unidos. Vendo fracassados seus es-
forços, os invasores fizeram prisioneiro o ad-
ministrador Trevor Bowen e o conduziram
ao quartel-general da Polícia de Ocupação.

Como Trevor Bowen liada sabia à cerca do
paradeiro dos Sinanthropus, encerraram-no
durante cinco dias numa jaula. Esgotado pelatortura moral a que o submetiam, Bowen foi
retirado da jaula e levado para um campo
de concentração de prisioneiros, onde perma-neceu, juntamente com o Dr. Henry S.
Houghton, diretor da Escola de Medicina
de Pequim, até que os soldados norte-ameri-
canos os. libertaram. A prisão durou quatroanos e sete meses.

O "HOMEM DE PEQUIM" ERA UM CANI-
BAL — CONCLUSÕES DO PROFESSOR

WEIDENREICH

Os crânios que foram extraídos das exca-
vações de Chou Kon Tien, examinados pelosantropologistas, -apresentam certos indícios
que permitem aventar-se a suposição de queos indivíduos a que pertenciam praticarama antropofagia.

O professor Franz Weidenreich, que du-
rante seis anos, de 1935 a 1941, teve a seu car-
go o Laboratório de Investigações Cenozoicas
e que, presentemente, honra com sua expe-
riência e conhecimentos científicos o Museu
de História Natural de Nova York, declarou
que o Sinanthropu Pekinensi era um cani-
bal. Na base de todos os crânios encontra-
dos e precisamente no ponto onde a coluna
vertebral se une com a cabeça, foram desço-
bertas grandes perfurações. Trata-se de
grandes buracos habilmente produzidos com
algum instrumento a Isso adequado. Esta cir-
cunstância, para os antropologistas, eviden-
cia que os sinanthropus praticavam tais per-furacões para comer os miolos dos seus se-
melhantes.

Em doze anos de trabalho nas excavações
de Chou Kon Tien, que começaram em 1929,foram extraídos 15 crânios ou fragmentos decrânios, além de alguns pedaços de tíbias,femures e outras classes de ossos.

Foi calculado que o material recolhido de-
veria pertencer, no mínimo, a 45 indivíduos
daquela raça antiquissima. Mas, qu?l a sua
idade verdadeira, em que período da vida
terrestre a raça existiu? Não foi possível de-
terminar. Na verdade ficou constatado quedevia ter pertencido tal raça ao período gla-ciai, mas, há que levar-se em conta que esse
período durou vários milênios.

ONDE ESTA O "HOMEM DE PEQUIM"? —
NO JAPÃO?

Quando as forças militares japonesas se
apoderaram de Pequim, em 1937, as autori-
dades do Miçado obrigaram ao professor
Frank Weidenreich a suspender as explora-
ções em Chou Kon Tien e destacaram um
grupo de nipônicos que se encarregariam de
continuar a tarefa, por conta do Império.

Weidenreich pôs a boca no mundo. O pro-
fessor compreendia o dano que para a ciên-
cia resultaria de ficarem as investigações
nas mãos de excavadores inexperientes. E,
nesse sentido, para que isso não acontecesse,
dirigiu veemente apelo aos sábios japoneses
de Tóquio.

Surtiu efeito o apelo. Não tardaram as or-
dens do alto comando militar nlpõnico sus-
pendendo os trabalhos de excavações.

Desde que o professor Weidenreich regres-
sou aos Estados Unidos, meses antes que se
desencadeasse a guerra no Pacífico, foi cons-
tantemente assediado pelos Jornalistas para
que dissesse alguma coisa do que pensava sô-
bre o "Homem de Pequim". O professor não
escondeu a Impossibilidade de qualquer in-
formação a propósito do provável destino
dos famosos fósseis. Só sabe o sábio antropo-
logista que colocou em lugar que julgara se-
guro, antes de abandonar a cidade, em mar-
ço de 1941, os restos dos sinanthropus. Le-
vou-os para a caixs-forte do Laboratório de

» Investigações Cenozoicas.

Ainda que intrinsecamente, as relíquias se-
jam de valor inapreciável, nâo estará, po-
rém, tudo perdido, felizmente. Os ossos ha-

estudados, em to-

DO

dos os seus aspectos, e vários sábios realiza-ram dos mesmos perfeitas reproduções e umsem. número de fotografias, que existem es-
palnadas por todos os museus do mundo. Deresto, há a esperança ainda de que em breverecomecem as excavações científicas da ca-verna de Chou Kou Tien e qúe se realizemnovas e importantes descobertas.

As suposições sobre o paradeiro do "Ho-
mem de Pequim" divergem muito. Há quemtenha esperanças que os norte-americanos
saibam já onde êle se encontra. Outras, no
entanto, pensam que pelos possíveis motivos
admitidos quanto ao propósito dos japoneses,em face de suas crenças e fanatismo, e do
procedimento que tiveram na China, o "Ho-
mem de Pequim" está no Japão, muito bem
escondido, ou talvez transformados em cinzas
sagradas as preciosas relíquias da caverna de
Chou Kou Tien...
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A cabeça do "Homem de Pequim", que desapareceu
misteriosamente. — Uma perfeita reconstrução, do pro-

fessor Weidenreich.
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8100 Relógio sufço para senhora com bela pulseira.8101 Relógio suíço para senhora folheado a ouro, 15 rubis.8102 Relógio suíço para homem cromado, pulseira "Platexc
8103 Relógio suíço para homem cromado, pulseira de couro.8104 Relógio suíço para homem, 17 rubis, impermeável, anti-magnético, fundo de aço.
8105 Relógio suíço para homem cromado, pulseira de couro.8106 Moderno despertador suíço em várias cores.8107 Relógio de bolso 15 rubis, excelente máquina.8108 8111, 8114, 8115 e 8116 — Medalhão, prata e ouro, com lin-da cravação de marcassite, com a imagem dos santos8109 8110, 8119, 8120 e 8122 — Medalhão ouro de LEI 18 KLTSALTO RELEVO COM A IMAGEM DOS SANTOS MAISCONHECIDOS.
8112 Cruz e colar de prata com gravação de marcassite.8113 Medalhão com colar de prata diversos santos.8117 Brinco africana de prata com marcassite.
8118 Deus te Guie, ouro 18 kits com rubi.
8121 S. Jorge, i>uro 18 kits.

Para os Anéis Zodíacos 8123-8124-8125 e 8126, envie-nos odia e mês do seu nascimento. Para medida sirva-i* teuma tira de papel, enrole no dedo unindo as duas pontasbem justo.
8123 Anel "Inca", prata e ouro, 18 kits.
8124 Anel "Capital", prata e ouro 18 kits.8125 Anel "Standard", prata e ouro 18 kits.8126 Anel "America", prata e ouro 18 kits.8127 Anel ouro 18 kits. com linda pedra.8128 Anel ouro 18 kits com lindo rubi.
8129 8130 e 1831, Anel de prata com marcassite e pedras e

péiola.
8132 Cantta durável com pen.i folheada.
8133 Colar pérola tamanho natural Imit8134 e 8135 Linda pulseira filigrana prata portuguesa a ouro8136 8137, 8138 e 8139 Lindos broches filigrana.8140 Lindo broche dourado com pérola imit.8141 Lindo broche dourado com pérola e pedras em cores.8142 Lindo brinco com pérolas imit.

PEDIDOS AS CASAS ROULIEN, EXPEDIÇÃO : RUA S. LUÍS GONZAGA, 52 — S. CRISTÓVÃO — FlUAL: RUA CARVALHO DE SOUZA, 310-312 — MADUREIRA — RIO DE JANEIRO
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;J;.' AS MULHERES FATAIS

OLÍMPIA mâidâlchini
(Conclusão da página 18)

lucros de sua habilíssima -política que os
contemporâneos avaliaram em mais de dois
milhões de escudos, os quais ela deixou, por-testamento, aos sobrinhos, pois não tinha her-
deiros diretos.

A sua morte, que seguiu de muito perto
a ascensão do seu inimigo Chigi ao fastígio
pontificai, não foi lastimada por ninguém, e,
no entanto, aquela mulher que só parecia ter
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A garota Ranete, filha do Sr. Maximiano
Tenório de Albuquerque e de sua esposa,
Sra. Carmosina Tenorio Sobrinha, residentes
na cidade de Bom Conselho, Estado de Per-
nambuco. Ranete verá passar a 31 de julho

seu segundo aniversário.

sentimento para acumular riquezas e cotnbi-
nar negociatas em seu único proveito, valeu
ao patrimônio artístico de Roma uma das
mais belas obras de arte plástica da autoria
do célebre escultor-arquiteto Bernini.

Um episódio merece ser lembrado para mos-
Irar uma das boas facetas do espirito da ra-
pinagem que alimentou sempre os gestos de
D. Olímpia.

Inocêncio X quando mandou abrir o con-
curso para a ereção de uma fonte monumen-
tal que.devia ornamentar a Praça Navona,
excluiu dos concorrentes o Bernini por ra-
zões desconhecidas. O grande artista, no en-
tanto, preparou igualmente o seu projeto é
conseguiu expô-lo numa das salas do Pala-
cio Pamphfli, onde o Pontífice teve a opor-
tunidade (preparada por D. Olímpia) de ad-
mirá-lo em toda a sua opulenta beleza. A
estupenda concepção da fonte não poderia
deixar insensível o animo artístico de Ino-
cêncio X, que, esquecendo qualquer animosi-
dade, concedeu imediatamente a encomenda
do projeto ao grande artista, além de lhe
restituir os seus plenos favores como Chefe-
da Igreja; uma bela recompensa de cinco mu
escudos, a exploração da Prefeitura de São
Felix e a Canônica de S. Pedro para o seu
filho! Tanto valiam as obras de arte quando
conseguiam comover o coração dos grandes
da terra e dos príncipes da Igreja!

D. Olímpia havia combinado e preparado
tudo com a sua habitual astúcia e se bem que ,
não fosse alheia a receber lauta comissão sô-
bre os lucros auferidos por Bernini, esta sua
aventura no-Ia apresenta sob o simpático' as-
pecto de um Mecenas que ligou, não só a
Roma, mas ao mundo, uma das mais extraor-
dinárias e lindas obras de arte saídas de um
cérebro humano.

Conta a história que Bernini, sobremodo
agradecido, fez fundir ém prata maciça, de
uma tamanho adequado para figurar na sala
do Palácio PamphUL uma reprodução de sua
magnífica fonte que ofereceu a D. Olímpia,
enquanto que não hesitou em mandar tam-
bem uma cópia da mesma fonte ao Paga, mas
em gesso!

Seja como for, é fato que a famosa "Fon-
tana de Fiumi", em Roma, constitui no seu
gênero, a mais grandiosa e sugestiva expres-
são do gênio de Bernini, extasiando a todos,
dizendo-nos, ho entanto, que só existe gra-
ças ao talento da mais interesseira e astucio-
sa mulher feia, que já soube dominar o es-
pírito de um Papa!
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Os amantes de football, na cidade de Joa- I •¦'' \ ' " 
w3^M': ' ¦ í l!caba, Santa Catarina, tiveram ocasião de M \ *, WÊmm'"' 

~ 
Br •"'"¦*

apreciar uma interessante partida desse 1 ¦. BaVÍÍÍNÍlÍfflrSM 
fl' 7?'!=oort, travada entre os dois clubes locais, Blpy* ¦ A m \"Atlético Cruzeiro e Comercial. Acima; o for- , J,s '> '• j mim ¦ m )L. jte esquadrão do Cruzeiro, tendo ao lado seu ;' * 

| | |fc' ,
presidente de honra, Dr. Norberto Ramos. .»,,»> ,0 ;?í \ .
Em pormenor, a Srta. Lídia Beráo, madrinha 3. '"' ' 

jdo Cruzeiro, quando fazia entrega de lindo ¦/ MFHbramilhete de flores ao representante do seu ° v « 
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OROZIO BELÉM — Amigos e admiradores de Orozio Belém se reuniram na resl-
déncla do escultor José Pereira Barreto e prestaram uma homenagem ao conhe-
cido pintor mineiro, que viajou a bordo do "Serpa Pinto", com destino à Europa.
Orozio Belém, que é pintor de grande mérito, conquistou o prêmio de viagem ao
estrangeiro, no Salão Nacional de Belas Artes, a que eonqorreu em 1945. Seu Es-
tado natal, Minas Gerais, em reconhecimento à brilhante contribuição que tem
dado à pintura brasileira, concedeu-lhe a subvenção de cem contos de réis gesto
que calou com a mais viva simpatia nos círculos artísticos, onde Orozio Belém éestimado e. admirado. O flagrante, que estampamos acima 6 o do grupo dos que:homenagearem o pintor o neles se vêem os Srs. Flory Gama, D'A!lencourt. Vlctord Sã, Çurvcllo pai e filho, Orlando Vieira, Helios Seelinger, Álvaro Ladeira, Er-
nani Foraari, Elza Gama. Entre os oradores que ressaltaram as qualidades do ho-menageado figuram os jornalistas Vlctor de Sá, Álvaro Ladeira e Orlando Vieira,

tendo o homenageado agradecido por último.
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RELÓGIOS E CRONOGRAFOS DE PRECISÃO
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ARARIBÓIA

NAO 

podia o homem da selva brasa-leira viver ao leu na marcação dowanpo; demonstrando mesmo um qu.de observação rebusca e encontrano amplo espaço azul uma referência mar-

cante para a sucessão do tempo, ou seja, a
Lua com as suas quatro fases. Muitas luas
para um índio seriam muitas unidades de
tempo,

Quando os europeus deslocaram para a*
nossas paragens várias de suas competições,
bem européias e bastante econômicas, vindo
a defrontar-se em plena Guanabara <«s súdi-
tos do rei de Portugal e os do rei de França,
já haviam passado numerosíssimas luas, tô-
das elas afastando o primeiro desembarque
lueo na Baía. .

Os índios repartem as suas simpatias en-
tre êises e aqueles incursores, e o fazem sem
consultas da legitimidade tordezünana do de-
sembarque ou da posse dele decorrente.

Araribóia, chefe tupiminó, forma entre os
que se batem pelos portugueses, age assim,
mais porque os tamoios, seus acérrimos Ini-
migos, cooperavam com o desembarque fran-
cês, do que pela afinidade e mesmo pelo co-
nhecimento da política lusitana.

Que titã e que guerreiro era esse Arari-
bóia' Seu nome em tupi afirma apenas isso:
cobraferoz. Sem a colaboração desse Arari-
bóia, que lutava sozinho contra trinta adver-
sários aguerridos, sem êle, talvez fosse bem
mais difícil, ou pelo menos bastante retarda-
da a consolidação de posse dos Sás e de Mar-
tim Afonso, o padrinho do famoso índio na
nova vida-cristã. O rei de Portugal conce-de-lhe honras apenas conferidas aos de suareal casa.
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LAIRD, 

o matador damoça, mantinha-se friamente tranqüilo e com a fisio-norma pálida, mas plácida. Em com-
pensação, Tomson, o bandido para. quem trabalhava, estava visivelmente preo-cupado. Encontrava-se sentado nos depósi-

tos vazios da cabine 7, no pequeno barco decarga misto de pasageiros, com, uma grandegarrafa ao alcance. • Colérico,-Tomson levan-
tou a vista:

Ai o temos ainda! — resmungou. — Mal-
dito imbecil! ¦

Sem dúvida, aludia aos passos lentos e fir-mes de alguém que justamente passava, sô-bre a coberta, diante da cabine.
Laird assentiu com ar distraído e tomando

um trago na garrafa:Pode ser que Pine seja um imbecil —=
insinuou em voz baixa — mas o certo é quetem seu sistema.

Seu. sistema? Onde o foi buscar?
Laird sorriu sinistramente:Bem. O jovem Pine nada pode provar.Contudo, sabe que você lhe roubou a irmã

em San Diego, enquanto êle estava na mari-
nha, e sabe que você, temendo que ela fa-
lasse demasiadamente, a eliminou. Supõe quefui eu quem fez esse trabalho para você.Certo... E que...?Sabe disso, embora não possa prová-lo.Compreende? Então vai a San Diego e se
informa do que se passou com sua irmã. Dá-
nos caça até alcançarmos San Luís. Vamos
a Chi e êle não nos perde de vista. Vamos
para um lado e para outro, é êle sempre a
perseguir-nos. Por último, deixámos .Nova

II
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York e. dentro de poucos dias, nos aparece.
Em vista disso, embarcamos nesta casca, em
rumo da costa ocidental..'. E aqui o temos!

Tomson dissimulou sua inquietação, to-
mando grande trago:—-Seguro — repetiu. — E em que consiste
o sistema? »

Seguir-nos de perto até que suceda ai-
goma coisa. Tem a impressão de que algum
dia lhe chegará o momento oportuno.

Tomson se levantou e foi espiar pela por-
tinhola. Os passos aproximavam-se. O jovem
que patrulhava em frente da cabine tinha a -
fisionomia tão pálida com a de Laird. Seus
olhos, fundos e conturbados, indicavam, con-
tudo, firme resolução. Era tão magro como *
Laird, embora um tanto mais alto e robus-
to. De repente desapareceu outra vez. Tom-
son grunhhi:Não vamos perdê-lo mais — disse. — A
que hora nos espera Pedro?As seis da manhã.Temos que acabar com isso esta noite.

Laird sorriu debilmente.—: Está visto — disse — e não há melhor
lugar para a gente livrar-se de um indivíduo
que o mar em fora... se o trabalho for bem
feito.Bem feito, como...O tipo faz sua última ronda na coberta
até meia noite, antes de retirar-se. E todas
as noites se detém um momento e se recos-
ta no parapeito da popa. "OX.". Já o temos
inclinado sobre o parapeito. Eu me aproximo
dele, de repente, por trás. Ale o ignora. Sal-
to sobre o nosso homem, dou-lhe uma pan-
cada na cabeça. Desmaia. E, com toda a fa-
cilidade, atiro-o à água. Que o trague!

Estalou a língua e acrescentou:Nada mais.Creio-o... — murmurou Tomson, com
um lampejo de animação no semblante.

Parou de súbito. Ouviam-se novamente os
passos. Reteve a respiração até que se afãs-
taram. Era cerca de meia noite.

Laird havia ido para o lado da popa. Tom-
son estava só, sentado no banco. Apagara a
luz. Pine olhou de soslaio ao passar diante
da porta, e notou que Laird não se encontra-
va lá dentro. Os passos não tardaram a se
dirigir para a popa. Tomson sentiu estarem
tensos seus músculos. Desapareceram os pas-
sos. Tomson respirou. Falando consigo mes-
mo, dise:

Seja o que for, será a última vez que
ouço esses passos. Já estou farto desse estú-
pido! Os passos desapareceram de todo.

O jovem Pine, nesse instante, devia estar
girando sobre o mar. Tomson não tinha mais
que fazer senão esperar. Esperar o regresso
de Laird, que cumprira sua tarefa. Agora,
aguardava Tomson outros passos: os de Laird.
Para que? De repente Tomson se endireitou
no seu assento. Instintivamente, meteu a mão
debaixo do banco e sacou sua pistola. Ouvia
com todos os sentidos. Os passos...! Mante-
ve-se imóvel no lugar. Ouviam-se os passos
pausadamente pela coberta, vindos do lado da
popa. Seriam os passos acautelados de Laird?
Não! Eram os passos de Pine! Então, sem sa-
ber como, encontrou-se de pé, perto da porta.
Eram os passos de Pine... Mas, como se Pine
morrera? Tomson não podia imaginar que
Pine não houvesse morrido, a essas horas. Se
Laird o havia atirado ao mar... Os passos
de um morto!... Um suor frio escorria-lhe
pela fronte. Doia-lhe a. cabeça como se es-
tivesse ferida. Nem, sequer, tinha a sensa-

^cão de reter a pistola apontada para a entra-
da da cabine. Os passos de um morto! Acer-
cavam-se mais e mais. Eram lentos, firmes,
um pouquinho mais fortes a cada avanço. Os
passos de Pine_ Nada mais que os de Pine!
Que teria acontecido a Laird? Os olhos de
Tomson olhavam, extáticos, para a porta. Os
passos se detiveram precisamente diante des-
ta. O minuto de espera lhe pareceu um sé-
culo. Estava às escuras a cabine e fora dela.
Um golpe de vento entrou subitamente no
compartimento, e no umbral se desenhou,
vaga, uma forma humana.

(Contiasa ma p**i«* »>
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Narciso /l/iií de Gally eterniza os momentos I
^0 sublimes rom as mais doces recordações!... * Ç^^ |fl
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fanáticos amarelos residentes no Es-
tado de São Paulo, nas zonas da Alta
Paulista e Alta Noroeste, continuam
a espalhar o terror entre os milha-

res de nipões residentes naquelas zonas. Em
nossa última edição, divulgamos, com abun-
dância de detalhes e copiosa ilustração fo-
tográfica, os fatos ali ocorridos. Agora, vol-
taram novamente os elementos da Tokotai
a empapar com o sangue nos nipões esclare-
cidos as cidades e sítios da Alta Paulista.
Mais quatro japoneses foram mortos, e nu-
merosos outros feridos. A audácia dos mem-
bros do Dragão Negro, agora, parece não ter
mais limites, pois um brasileiro também foi
morto."A NOITE Ilustrada", nas últimas repor-
tagens em Marília, a respeito, ouviu vários
terroristas, os quais, sem o mínimo receio,
fizeram sentir ao repórter que "muitos ain-
da morreriam". Como se vê, os sanguinários
membros da Shindo Remmei cumpriram a
palavra. Vamos recapitular o que disseram
ao repórter, numa autêntica "mesa redonda".

na mesa, então, além do chefe do bando, o
super-fanático Massagoro Sakai, os perigo-sos fanáticos Iwakichi Fukumori, Nakanossu-
ke Kurissu, Shigüejiro Sato, Issao Matsuo,
Kumaemom Ikeda e Shoi Shinem.

As 18 horas, teve início o jantar, ocasião
em que Sakai proferiu algumas palavrasem idioma nipônico, que foram traduzidas
para o português pelo fanático amarelo Mas-saso Oyã. Oyã esclareceu, então, ser uma
saudação aos convidados de honra. Em meio
do jantar, Massagoro Sakai, através do mes-
mo intérprete, perguntou ao repórter se este
estava disposto a responder a algumas per-
guntas e se as mesmas em verdade seriam
respondidas. Dito que sim, o super-fanático
amarelo Sakai quis saber se o que havia sido
publicado pela imprensa, a respeito das de-

'¦' <'^_^^i jp-W*™y3j -- SG^pI hf -^w^^___^S-P^-_Pji[ ir--'' B-4 «ffw-E-ffiiIScPBS- - __B -HHEjSh-I n^Bm|^^_^^^^_n*_l Bp_si_5 _^_l - __Bl^ \^t^^'''^£íS3_^_^_h _^_h -

A r"iun ArlrlA CA FAHIlAIrl £\Q TAtTAPIOTQO ^"^ *"***U ** ~* '^''.i H—Ê»"»' 1* V Cariu UUUl r>t itilítClli Ub Itl HJ1 lnUt>. *— •> i •_ ifí^BS 9W'*^-aamm HÉí ¦ ¦¦¦.*S$$mM 9mm. ^B9V 9m B _H_>H
iirrrvxi*irt _Mi»n líivnilrn actü «onrln cnhniflnn K, *'~$_âi__^H *¦ ¦ Ew&. ^-^JP mM\ ^kr mm\ .-"_.- ^h rg.uI^lHlill/) CUja lc^VUUiil toLtl EsCHUU aaUUlUUU. HP^ ¦-_'"'

..* m% -RaSa*** iB _¦ *_f Maam K ¦ * ^Í_'__i__B '_¦ ¦ íJBfl _f _íÉP? âwaam *^3B W___e_l_ri_H PFT.'-;. " 
"7"-g*-iLí"'•Be***—~- *¦—- -¦ ^^^e _^__^_nBB~ wrnr^ ____^__^r r_^_i jp^* - ¦-¦* "^_^_Sb! 77- ^a__K. ^«bS u^asr^ms&r d__^______^<__H k* ei _^b_^__^_<_3S^b ^hu^h^kp> -* ¦- .j^Mi^Bf ^ _a_i_ü' _^_b. ^_h _^_r^ _^_Pt^ wi __^b í

clarações do interventor
correspondia à verdade.

Houve silêncio geral. Os garfos foram
imobilizados e colocados nos pratos. Todos
aguardavam atentos a resposta do repórter.
Quando este assegurou que as palavras do
interventor. Macedo Soares representavam a
realidade da verdadeira situação política do
Império do Sol Nascente, Massagoro Sakai,
num gesto de extremo ódio e desespero, deu
sobre a mesa violentíssimo soco, levantan-
do-se, para voltar mais tarde e fazer absur-
das perguntas, cujas respostas colidiam com
o fanatismo do terrorista amarelo. /

AMEAÇAS FEITAS E CONCRETIZADAS

Os adeptos de Massagoro Sakai, depois do
ocorrido, soltaram a língua. Não queríamosoutras coisa. Leiji Okasaki, genro do velho
super-fanático, principiou a falar.— Somente uma medida porá fim aos cri-
mes qiáe têm ocorrido nesta zona e na da
Alta Sorocabana. Basto o governo fazer si-
lenciar os derrotistas e terroristas, inimigos
do Japão, que a todo momento ofendem a
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Sacos e mais sacos de sementes de algodão, a espera dos

que não aparecem para apanhá-las.
lavradores nipônicos
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uj. não o conheço, roas êle soube que «samos
Cfleo 4PATROA e insiste em almoçar aqwi 1

Puríssimo,-.porque é super-refinado, por pro-
cesso exclusivo... econômico, porque não queima,
não fumega, não toma o gosto dos alimentos...
inodoro, sem gosto e de linda côr de ouro, o
Óleo "A PATROA" faz frituras leves,* pratos
deliciosos e é ideal também para saladas e
maioneses.

Swift do Brasil
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TODA A CORRESPONDÊNCIA PARA
ESTA SECÇAO DEVE SER DIRIGIDA A
O. FRANK, REDAÇÃO DE "A NOITE ILUS-
TRADA", PRAÇA MAUA, 7, &• ANDAR,
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ESDE o dia primeiro deste mês, dei-
xou a Rádio Nacional, transferindo-
té para a Rádio Tupi, um grandetrabalhador do nosso "broadcasting"

— César de Barras Barreto.
Barreto nao deixou a E-8 para "ganhar

mais", nem por incompatibilidade com a di-reçâo da emisora da Praça Mauá. Saiu porum imperativo de amizade, e saiu deixando
uma imensa tristeza; porque, em vários anos
de trabalho na Rádio Nacional, César de
Barras Barreto s6 fez amigos e admiradores,
que êle conquistou com seu coração e seutalento.

A boa turma da Rádio Tupi está, pois, de
parabéns com,a conquista de César de Bar-roa Barreto. Êle 6 um. grande marcador de

goals, tendo a seu crédito, durante a sua es-
tada na E-8, os seguintes tentos: "Imortalida-
de", uma novela que até hoje é lembrada
com saudade; "A Noiva do Passado", ainda
no ar, e mais os seguintes programas: "O
Noivo Menelau", "As Novas Mil e Uma Noi-
tes", "Alma Encantadora das Ruas", "O
Gato de Botas", -A Herança Fatal". «A His-
tôria da Semana", etc.

NOTICIÁRIO DO8 ESTÚDIOS

O "Coro dos Apiacás", que recentemente
comemorou o seu décimo ano de fundação,
6 Uma das mais bonitas realizações do rádio
Brasileiro. Tendo á sua frente á figura idea-
lista de Dona Lucila Guimarães Vilas Lobo,
Ssse conjunto de jovens é uma demonstração
eloqüente.do quanto pode a força de vorrta-
de, a abnegaçáo e o entusiasmo. Lutando
contra toda sorte de dificuldades, Dona Lu-
cila Guimarães Vilas Lobo reuniu uma "trou-
pe" infantil que, sob sua "orientação artística;
vem de ano para ano conquistando vitorias

t\
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MARIA EDUARDA
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merecidas, alcançando um nível cada vezmais alto em sua educação musical, servin-do de exemplo a todos que se batem peloaproveitamento de valores novos. O "Coro
dos Apiacãs" 6 um doa melhores cartazesmusicais da Radio Nacional.

A mais recente aquisição feita pela E-8 é
Nelson Gonçalves, um excelente cantor quetodo o Brasil conhece e admira. Nelson saiu
da Mayrink Veiga, que perde, com êle, um
dos seus maiores cartazes.

Cipó, considerado um dos mestres do sa
xofone, está agora na Tupi.

Ainda este ano sairá o grande "Dicionário
de Músicos e Compositores Brasileiros" deAlmirante e César de Barres Barreto, O Bra-
sil, um dos poucos países que ainda não ti-
nham uma obra nesse gênero, terá com esse
dicionário um trabalho A altura de sua eul-tural musical.

Em substituição a Berliett Júnior, escritor
exclusivo agora dá Tupi, a Mayrink contra-tou Benvindo Edinaldo, autor da conhecida
série policial "Defensores da Lei".
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CÉSAR DE BARROS BARRETO

Maria Eduarda está apresentando, é com
geral agrado, o seu programa "Pátria' Distan-
te", agora em nova fase.

Os "Quatro Ases e Um Coringa" já se en-
contram em viagem para o Chile. O famoso
conjunto vocal brasileiro, do Chile, Irá à Ar-
gentina, Uruguai, dal, então, retornando ao
Brasil.

Bob Nelson, o "cow-boy" do rádio, o"sheriff" de Alabama, foi passar suas férias
em Campinas, Estado de São Paulo. Lá, to-
mando leite de sua "linda vaca Salomé", êle
voltará mais forte e mais disposto ao traba-
lho. Paia os seus fans, Já saudosos, damos

. uma boa notícia: êle voltará ainda este mês.

A MELODIA DA SEMANA

Vamos publicar, hoje, a letra do populartango de Francisco Canaro, Marianito Mores
e Ivo Pelay, "Adiós, Pampa Mia". É assim:
Adiós, pampa mia
Me voy, me voy a tlerras extranas
Adiós caminos que he recorrido
Adiós montes y canadas
Tapera donde he nacido
81 no volvemos a ventos tlerra querida
Qulero que sepas
Que ai irme dejo Ia vida
Adiós.
Ao dsjarte pampa mia
Yo y alma se me llenan
Con ei verde Mie tus pastosei temblor de Ia. estrellu
Con ei canto de tu vientos

ei sollozar de vihuela.
Que me alegraron a veces

otras me hicieron llorar.
Adiós pampa mia
Me voy camlno de Ia esperanza
Allós llanuras que he galopadoScnda. (ornas y quebradasLugares donde he tonado
Yo he de volver a tu suelo -
Citando pressinta
Que ml alma socapa
Como paloma hasta ei ciclo,
CORRESPONDÊNCIA

J. B. (Curitiba, Paraná) — Entreguei a
sua carta na Rádio Globo, Faço votos para

CORO DOS APIACA8

MARIZA (Barra Mansa, Estado do Rio) —
Muitas das letras que você quer já foram pu-b!içadas nesta secção. Vou ver, no entanto,
o que posso fazer.

LÍDIA M. (Lorena, S. Paulo) — Fui muito
bem, obrigado. Praça Mauá, 7, 22.° andar —7
endereço de Mário Brasini, Luís Tito e Cel-
30 Guimarães. O Aurélio não se demora na
Inglaterra. O Carlos Frias vai muito bem. Es-

BOB NELSON

creva para o Carlos Galhardo, endereçando acarta para a Rádio Mayrink.

ANAMARIA (Aracaju, Sergipe) — Já fa- i?
lei a seu respeito com os artistas. Espero queo seu álbum fique completo.

(Conclui na página 32)

ELA MESMA COSTURA
AS SUAS ROUPAS!

Assim é a moça moderna: elegante e econômica, ela mesma
cose as suas.roupas! Sabendo costurar, ela consegue fazer
verdadeiros prodígios! Além disto, ela sabe que o cor-

. te e a costura lhe poderão valer como um ótimo
seguro contra os imprevistos da sorte. O que
essa moça faz, também a senhora pode
fazer. Imite-a e a senhora se sentirá
mais feliz, seu marido louvará a sua
elegância e a sua economia, seus
filhos andarão ainda mais bem
vestidos. Não hesite, matri-
cule-se logo nos modernos
e bem equipados "Centros

Singer de Bordados, Corte
e Costura", e o método
Singer lhe auxiliará a trans-
formar em realidade esse sonho
de toda mulher moderna: ser ele-
gante e bonita, com pouca despesa!

CENTROSJ^iwg£
DE BORDADOS, CORTE E COSTURA

I.ojas e \çmtrs autorizados cm todas as cidades do Brasil
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jB ml Se em sua localidade não
mÁ existir um Centro Singer,

j* JL IA ml escreva para Caixa Postal
Çyf^ Wf 118° - m° de Janeiro, e

^•^ Wf receberá, pelo reembolso
""* Wf postal, o livro "Método

ml Singer de Corte e Cos-
- Wl tura". Preço Cr$ 75,00.
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Judy Gorfond e seu companheiro Vince Minnelli também comparece- mL WL
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Conversa através da mesa entre Douglas Fairbanks e Maureen CHara.
Que tal vocês acham o novo penteado de Maureen?

Judy Garland e seu companheiro Vince Minnelli também comparece
ram ao jantar.

UM ESMALTE
INTEIRAMENTE

NOVO!

CIJTEX
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NOVAS CORES ^j^ ^*

y ix NOVO VIDRO x^V

Graças a suâ nova fórmula, CUTEX »W^^

NaUs cfires «rroJKbs:
AT IASE
HONOR BHIGMT
PROUO PINK

Greçds à suâ nova fórmula, CUTEX

é muito mais fácil de aplicar, porque
apresenta uma espessura calculada, melhor

aderência e um pincel dócil ao manejo,

possibilitando esmaltar as unhas com

uniformidade, firmeza e rapidez.

O novo esmalte CUTEX seca rapidamente,

tem maior brilho e mais duradoura

permanência sobre, as unhas. E seu novo

frasco, de desenho moderno, contém 33% mais

de esmalte, sem aumento de preço.

Experimente-o, hoje mesmol

SEMPRE NA VANGUARDA EM NOVAS IDÉIAS!

A pouco passeadora Catarina Hepburn foi monopolizada pelo opera-
dor Karl Freund e um gajo que eu não conheci.
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A Sro. Dick Haymes nao pôde resistir à tentação de examinar osbrincos de Maureen 0'Hara, mos o marido Dick continuou olhando o"show".
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Êstc par, Dusfy Anderson e o diretor Jean Negulesco, está destinado
ao altar, mas eu não pude fazê-los dixer quando.

Jack Carson, cujo processo de divórcio está em andamento, acompa-
nhou Janice Paige. Mas eu não pude conseguir que eles me dissessem!

se estão "daquele jeito".
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RIO DE JANEIRO — NITERÓI — SAO PAULO — SANTOS — CAMPINAS — RIBEIRÃO PRETO — BELO HORIZONTE —
JUIZ DE FORA — CURITIBA - RIO GRANDE — PORTO ALEGRE — PELOTAS — BAHIA — PERNAMBUCO — FORTALEZA
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Para manter a esbelfez •
harmonia de toda a sua fi-
gura, experimente por oca-
sião do seu banho os SAIS
de PARAFINA - um sabão
iodado muito dissoIveníe-
Este método inteiramente
novo, oferece ainda a van-
tagem de poder ser usado
exclusivamente em determi-
nadas pastes do corpo: ven-
ire, cadeiras, pernas, braços
etc, sem nenhum efeito pre-
judicial para a saúde.

E.STQME.VDE BELEZA PA'A SEU

ÇOSPO FELO R1EM30LS0 POSTAL'

Distribuidora de Pi_dutos Químico-
Industriais Lida.

tal Saião ds Ig__t__T, 23 - Bis de Janeiro

Monde pelo Reembolso Pojlo/ e
pelo preço de Cr| 35.00 os
SAIS DE PARAFINA para o

endereço abaixo.
¦NOME

RUA

ICIDAOE

1-2-3-4
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devo a minha
cútis delicada e macia,

ao tipo w 1 de
ANTISARDINA
minha pele ^aveludada
nao teme a$ ívrita- I
coei provocada*
pelo SOL
ou pele \
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A MODA E SEUS

\r +

Para os últimos dias frios é
este um chie modelo de
manteau três-quartos, apro-
veitando a sua pele para os
reversos, gola e barra na

frente.

Modelo meio-esportivo em
lã lisa com bolsos pesponta-
dos nos recortes do paletó

curto.

SF I

Prático vestido para rua e
trabalho em crepe liso de
cór clara com pespontos

escuros.

Vestido de passeio em crepe
marinho com largo laço e
botões brancos na blusa e
nos bolsos da sala, levemen-

te godet
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Vestido de noite em tafetáou moiré, com drapeados nablusa e babado num sã lado.

Juvenil modelo em crepe ou«eda estampada com rufosbrancos e bolsos nos recortes
da saia.

Como a temperatura muda
tio de repente, é bom levar'um "manteau" curto comoeste sempre. Fácil no feitio
em lã branca ou areia é

também fácil para levar.

A "Wide World Photo" nos
manda este tailleur ultra-
chie de Nova York. É em
tweed xadrezinho com luvas
da mesma fazenda. Gola e
bolsos com franjas. O laço
na gola dá uma nota gracio-sa a este bonito tailleur
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Evocação

de uma noite oriental

PÔDE ARROZ

ASUMA
de exótica e delicada fragrância
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NTEDE
RÁDIO

pedem de "semelhante isso". Mande-me o
seu endereço para receber o retrato dele, Já
é alguma coisa, não? (

JULIETA (Salvador,
está sendo caprichada.

Baía) — A fetrinha
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(Conclusão da página 27)

JAIRA A. P. (Itararé, S. Paulo) — Eu não
"posso arranjar retratos"; posso falar com os
artistas, isto sim. No seu caso, falei. "Outro-
ra" está sendo providenciada.

* - /
GUIOMAR S. (Itajaí, Santa Catarina) —

Falarei com Solange. França, Gilberto Alves
e Linda Batista. Vamos ver em que dá isso.

IAPONIRA (Platina, Paraná) — Não pos-
so escrever, como deseja, sobre o seu escri-
tor predileto. Uma porção de motivos me im-

NINFA (João Pessoa, Paraíba) —' Falarei
com os seus prediletos. O Vicente Celestino,
no momento, está no Teatro João Caetano.
Está trabalhando com sua esposa Gilda de
Abreu em "Coração Materno".

HILDA M. (Laranjinha, Paraná) —" Since-
ramente, eu também não sei o que significa
aquele "bx". Com certeza é algum erro de
datilografia. Não há de quê.

SARA R. (Taubaté, S. Paulo) — Gostei
muito de sua cartinha. Você tem muito bom
gosto, selecionando, entre os melhores, aquê-
les artistas. Publicarei, atendendo o seu pe-
dido, os retratos. Quanto aos outros, estão
sendo providenciados.

ZULEIKA (Trajano de Morais, Estado do
Rio) — Tudo bem, não?

blRCÉU (Pádua, Estado do Rio) — O Bob
Nelson está de férias. Os dois artistas ainda
não têm um horário certo. Poderá ouvi-los

em "Coisas do Arco da Velha", aos domingos,
após a "Hora do Pato".

OZITA R. (União Vitória, Paraná) — Mi-
nha filha, não recebi a sua primeira carta.
Nem tive conhecimento do retrato. Você
pode escrever à vontade; as suas cartas só
me darão prazer.

ELIADE A. (Passo Fundo, R. G. do Sul)
— Nélio Pinheiro» é noivo, minha filha. O
Vicente Celestino, com toda certeza, não lhe
mandou o retrato por falta de tempo. Tem
trabalhado muito. O Francisco Alves é casa-
do. Só?

ROSA MARIA (S. Paulo, Capital) — As-
sim que estiver com o Vicente Celestino,
mostrarei a êle sua carta e tudo, creio eu,
será resolvido.

JONAS (Caratinga, Minas) — Sua carta
é curta, mas muito expressiva. A resposta:
Nilza Magrassi é solteira, olhos azuis e...
não é vantagem alguma você dizer que é"seu tipo". É o tipo de todo mundo.

ZÉLIA M. (Caratinga, Minas) — Zelinha,
você foi atendida todas as três vezes. Com
certeza, deixou de ler alguns exemplares des-
ta revista. Aí, de novo, vai o endereço: Rá-
dio Nacional, Praça Mauã, 7, 22.° andar. En-
derêeo do Nélio Pinheiro e do Celso Guima
rães.
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Cérebro Iluminado.
v-/ trabalho excessivo e as preocupações

cotidianas esgotam o cérebro e os nervos; daí
a cabeça pesada, a falta de memória, a difi-
culdade de pensar, o desânimo, o mau humor,
a vida transformada num doloroso fardo ...

Reponha o fósforo gasto, ilumine o cérebro,
reconquiste o gosto de trabalhar e de viver I

Fraqueza cerebral, dispepsía nervosa, neuras-
tenta, fa/fa de memória e perda de apetite
— N e u r o b i o 1, o fônico do cérebro /
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BURLADO
(Conclusão da página 23)

Tomson deu um grito e disparou a pistola.
Brotaram-lhe dos lábios umas tantas maldi-
ções. E continuou disparando a arma até se
esgotarem as balas. Houve um momento de
silêncio. Tomson atirou a arma ao solo e deu
uma gargalhada.Matamos você duas vezes — exclamou.
— Duas vezes...!

A figura humana caiu fora e, rodando, foi
até aos pés de Tojnson. Não era Pine! Era
Laird! Então, emergindo da escuridão, apare-
ceu outra figura: a do jovem Pine. Deteve-se
à porta da cabine. Atrás dele, precipitada-
mente, se apresentaram outros. E Tomson,
quase inconsciente, deixou lhe pusessem as
algemas. Pine lhe falava com sua voz suave,
séria, sem pressa:Laird matou minha irmã, por ordem
tua, Tcmson, Agora, êle está morto, como
merecia, e tu o màtaste, Tomson. E por esta
morte te enforcarão, como já o deviam ter
feito.

Fez uma pausa e prosseguiu:Verifiquei que a luz estava apagada,
quando passei diante da cabine, e suspeitei.
De modo que, quando Laird me atacou eu
estava de sobre aviso. Trouxe-o até aqui, ca-
minhando eu atrás dele. Sorriso sardônico
se deslizou pela face de Pine, que, sem di-
zer palavrat se limitou a olhar para Tomson.
E, em seguida, aos pés de Laird, Tomson
também os olhou, e tudo compreendeu. Cer-
tamente, planejava Laird acercar-se silencio-

.samente de Pine, pelas costas, e para isso se
havia descalçado.

Por esse motivo, quando Tomson espera-
va ouvir os seus passos, não os ouviu. Em
compensação, ouviu os do "morto": Pine...

.Esse erro lhe burlou o plano assassino.
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Vera Maria, filha do 8r. Darcy Ferraz Pe-
reira e de sua esposa, Sra. Emilia Camargo
Fe.raz Pereira, residentes em Vassouras,

Estado do Rio.
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Transcorreu
natalicio do

filho do Sr.

a 19 do corrente o aniversário
robusto garoto Sebastião Anto-

Alvarino de Castro, juiz daFederação Metropolitana de Football, e desua Exma. esposa, Sra. Aracy de Castro.
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A fundação do Monte-Verde — A origem de São
João do Paraíso, São José de Ubá e Santa Rita
de Freicheiras —. As riquezas naturais do mu-

nicípio — Uma seara dos ideais nacionais
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MONTE-VERDE 

foi fundada pelo coro-nel José Alves Pereira.
0 coronel José Alves Pereira nasceu
na Freguesia de Piranga, Município

de Mariana, Província de Minas Gerais. Em
1838, perdeu o pai, e mudou-se para a cida-
de de Ubá. Nessa cidade militou ativamente
nas fileiras do Partido Liberal. Em 1846, re-
solveu buscar boas terras para o cultivo do
café, a mais promissora das lavouras daquela
época. Com os recursos da herança paterna, e
em companhia da esposa e de dois irmãos —
capitães Luís e Francisco Antônio — • pene-trou invios e desertos sertões, vindo dar no
lugar onde é hoje a Fazenda da Fortaleza
que fundou e ai se instalou.

Mais tarde, deliberou fundar um povoado;deslocou-se na direção sul, e não tardou
muito que se achasse defronte de uma serra.
Escalou o morro, c no ponto em que supôs
estar o chapadão, construiu uma praça e edi-
ficou, sob o orago do Bom Jesus, um tem-
pio. Em seguida demarcou terras que de-
viam constituir o patrimônio da Igreja.

Começou o lugar, desde logo, a ser cha-
mado — Valão d'Anta — nome sem signifi-
cação. E porque se achava na encosta de
uma montanha, coberta de vegetação viriden-
te e viçosa, que lhe dava o perfil de um mon-
te verde, ê\e mesmo, ao primitivo nome,
opôs o de Monte-Verde. A custa dos pró-
prios esforços elevou o povoado a ourato.
Com auxilio do coronel Anastácio Teixeira
Leite construiu, em terras do patrimônio,
o cemitério do lugar que ficou conhecido
com a designação de Cemitério da Caieira.
No desejo de povoar a localidade que funda-
ra cedia terras a quantos, conhecidos e ami-
gos, desejavam instalar-se, aos quais não
regateava, nem mesmo, auxílios para a ins-
falação.

Montou e teve sempre bem disciplinado o
Partido Liberal que, por muitos anos, se
apresentou às urnas pujante de entusiasmo
político. Ao lado de Antônio de Almeida,
Carlos Teixeiru Leite Sobrinho de quem era
particular amigo fora dos arraiais políticos,
e de seu dileto companheiro vigário Nor-
berto da Costa Athayde, sem falar em seus
dois irmãos dos quais era a personificação,
foi incansável paladino do bem público e do
progresso material e moral do povoado que
fundou e extremecia com verdadeiro amor, e
que, entristecido, alquebrado e já sem fôr-
ças, viu decair e despovoar-se com a trans-
ferencia da sede para Cambucy.

Fundado o Monte-Verde, foi incorporado
ao Município de S. Fidelis. Por decreto de 4
de novembro de 1861, o curato do Senhor
Bom Jesus do Monte-Verde foi elevado a
Freguesia. A 21 de março de 1862 foi criado
o Distrito de Paz da Freguesia do Senhor
Bom Jesus do Monte-Verde.

Vista da Vila de Monte Verde

No correr do «ano de 1863, à margem do Ri-
beirão do Ubá, a noroeste e distante 4 léguas
do Monte-Verde, forma-se uma povoação quetoma o nome de S. José de Ubá. Por decre-
to de 29 de dezembro de 1866, os moradores
desta povoação são desmembrados da Fre-
guesia do Senhor Bom Jesus do Monte-Verde
e incorporados à Freguesia de Nos6a Senhora
da Piedade da Lage no Município de Cam-
pos à qual fica também pertencendo a Fa-
zenda da Barra de S. Domingos, à margem1 do Muriaé.

Na vigência do ano de 1870, ao nordeste e
a duas e meia léguas de Monte-Verde, surge
uma povoação que começa a ser chamada —
Capim — posteriormente mudado para São
João do Paraíso. Por decreto de 12 de no-
vembro de 1879, a povoação foi elevada a
Freguesia e o território desmembrado da
Freguesia do Senhor Bom Jesus do Monte-
Verde é incorporado ao Município de São
Fidelis.

Em 13 de novembro de 1885, foi criado o
Distrito de Paz na Freguesia de São João
do Paraíso.

Durante o ano de 1880, a sudoeste e a 5 le-
guas do Monte-Verde, aparece outra povoa-
ção com o nome de Santa Rita das Freichci-
ras. Em 11 de setembro de 1886, foi criado
D Distrito Policial de Santa Rita das Frei-
cheiras.

Em 1871, cogita-se da construção da Estra-
da de Ferro de S. Fidelis a Pádua. Um pro-
jcto apresentado pelo engenheiro Roberto
Armênio teve, em 1873-74, realização.

Cambucy começa a ter existência com apassagem da Estrada de Ferro; possivelraen-
Í«7Q 5 eal diante- Anteriormente, emlH/d, o engenheiro Roberto Armênio, fala,em seu projeto, do arraial de Meia Légua
provavelmente núcleo formador do povoadoque tomou posteriormente o nome da Esta-çao.

Em 2 de agosto de 1888, foram criados trêsDistritos Policiais; um na Freguesia de SãoHdehs e dois na de., Monte-Verde; DistritoPolicial do lado norte, na Freguesia da ei-dade, das margens do Paraiba às divisas doMunicípio de Campos e da Freguesia do Se-nhor Bom Jesus do Monte-Verde; DistritoPolicial de Cambucy, 4», na Freguesia do Se-nhor Bom Jesus do Monte-Verde, abrange amargem esquerda do Paraiba até as divisasdo Distrito de Santa Rita das Frecheiras pa-ra cima, da Freguesia de S. Fidelis para bai-xo, as vertentes da serra do Monte-Verde pa-ra os fundos, e do Distrito de S. João do Pa-raiso; o Distrito Policial de Campo Grande,5.°, na Freguesia do Monte-Verde, e com oMunicipio de Pádua pelo valão de S. Domin-
gos até o Distrito de S. João do Paraíso.

Em 11 de novembro de 1889, foi criado oDistrito de Paz de Cambucy. Em 29 de outu-
bro de 1890, criam-se cinco Distritos de Paz:
o de Ipuca (2.°), o de Santa Rita das Frechei-
ras (3.-), o de Cambucy (4.°), o de Timboó e
o de Colônia. Em 26 de novembro, os Dis-
tritos de Paz mudam de designação.

Em 6 de maio de 1891, o Monte-Verde des-
membra-se de S. Fidelis e forma Municipio
a parte com sede provisória em Monte-Verde
e termo anexo à comarca de S. Fidelis.

Em 22 de junho foi designado o dia 30 pa-ra a instalação da Vila de Monte-Verde. Em
6 de julho foi criada a comarca de Monte-
Verde no. termo da mesma denominação e
sede na Vila de Monte-Verde. A 19 de de-
zembro, extingue-se a comarca e anexa-se,
novamente, o termo à comarca de S. Fide-
lis.

Em 8 de maio de 1892, suprime-se o Muni-
cipio de Monte-Verde que é incorporado ao
de S. Fidelis para formar um só Municipio
com sede em S. Fidelis. Em 5 de novembro,
os Distritos de Monte-Verde, Paraiso, Ubá e
Cambucy são desanexados do Municipio de
S; Fidelis para formarem novamente o Mu-
nicípio de Monte-Verde com sede na povoa-
ção do Senhor Bom Jesus do Monte-Verde.

Em 1.° de março de 1893, o Municipio de
.1/ entráncia de Monte-Verde passa a fazer
parte da Comarca de 1,*. entráncia de S. Fi-
delis com sede cm Monte-Verde. Após a mor-
te do coronel José Alves, surgiu a preocupa-
ção de mudar o povoado do primitivo lugar
na encosta da serra para a várzea e com este
intuito obtiveram a lei de 2Í de novembro
de 1894 que autorizava a Câmara Municipal
a transferir a sede da povoação para o ter-
ritório compreendido entre a Fazenda de S.
Bento e o açude da Fazenda da Fortaleza.
Em 13 de dezembro de 1895 foi a sede do
Municipio transferida para Cambucy, com a
denominação de Município de Cambuci.

Em 18 de dezembro de 18% foi restabele-
cido o Distrito de Santa Rita das Frecheiras,
extinto cm maio de 92 com a supressão do
Municipio. Em 16 de fevereiro de 1901, o
Municipio de Cambucy passa a fazer parteda Comarca de S. Fidelis com sede em Cam-
bucy.

Em 3 de janeiro de 1903 foi novamente
.ransferida para o Monte-Verde a sede do
Município de Cambucy, com a denominação
de Municipio de Monte-Verde. Era 23 de no-
vembro, o termo de Monte-Verde que per-
tencia à comarca de S. Fidelis, foi anexado
á comarca de S. Antônio de Pádua. Em 7
de setembro de 1904, com a supressão da
comarca de S. Fidelis que passou a fazer par-
te da comarca de Campos, o Municipio de
Monte-Verde passa do termo de S. Fidelis
para a comarca de Campos. Em 29 de setem-
bro de 1906, foi restabelecida a comarca de
1." entráncia de S. Fidelis e o termo de Mou-
te-Verde com sede cm Monte-Verde, voltou
a fazer parte da mesma comarca Em 31 de
dezembro de 1914, foi, de novo, transferida
para Cambucy, a sede do Municipio de Monte-
Verde. Em 17 de outubro de 1918, o Muni-
cipio de Monte-Verde passou a denomi-
nar-sc Municipio de Cambucy. Em 20 de ja-
nciro de 1919, o termo de Monte-Verde com
sede em Monte-Verde passou à comarca de
S. Fidelis. Em 22 de setembro de 1921, o
ténno de Cambucy foi elevado a comarca e
designado o dia 9 de outubro para a instala-
ção do Foro.

Como se vê, tem reinado a maior instabili-
dade na legislação; com facilidade inscrivel,

leis e decretos de um dia são derrogados
por leis e decretos do dia seguinte.

Limita-se ao norte com Itaperuna de que éseparado pelas vertentes do valão de S. Do-miugos; a leste com Campos e S. Fideiis do
primeiro dos quais tem como limite naturalo rio Muriaé; ao sul com S. Fidelis e Itao-cara, dos quais se separa pelos rios Pa-raiba e Pomba; ao oeste com S. Antônio dePádua de que é separado pelas vertentes dovalão das Frecheiras.

Tem de superfície 856.483 metros quadra-dos. A população orça em 40,000 habitantesE dividido em cinco distritos: Io) Cambucy,sede; 2.") Monte Verde, central, ex-séde; 3 o)
S. João do Paraiso; 4.°) S. José de Ubá; 5-°)Santa Rita das Frecheiras.

Além dos Distritos cujas sedes são povoa-dos mais ou menos importantes, há aindavários núcleos dê" povoação como sejam: Gru-zeiro, em território de Monte-Verde; Amo-rim, Monção, Paraiso, em território de SãoJoão do Paraiso; Todos os Santos, Funil,Goiabal em território de Santa Rita das Fre-cheiras.
E' geralmente montanhoso, atravessado porquatro grandes serras: a da Boa Vista aonoroeste; a das Frecheiras ao oeste; a deMonte-Verde ao centro; a do Çapateiro ao*ul. Nas beiradas do Paraiba extendem-se

planícies e vales onde transborda o grandeno por ocasião das cheias, tornando insalu-

^***:.* ¦ ¦*¦ */v?¦ ¦ ¦*at-í...** '^A\~""j*YÍaTv ¦ ,**^A^At j. 
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(Continua na página 47)
Coronel José Alves Pereira, fundador de

Monte Verde
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"Passava a noite meio sentada...
lutando para respirar . . . porque
meu nariz estava muito entupido
pelo resfriado da cabeça. Então
. . . aprendi como umas quantas
gotas de Va-tro-nol trazem alívio

imediato e confortador!"

' 'MLW^''
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Sempre que suas noites
são arruinadas por um

resfriado da cabeça, e seu nariz fica
tão entupido que deitar-se é uma
agonia...obtenha rápido alívio desta
maneira fácil: pingue umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A medicação especializada do
Va-tro-nol, rapidamente:

Elimina o entupimento
Acalma a Irritação
Ostinflama a* mucosas

Em segundos, sua cabeça ficará sur-
preendentemente aliviada! V. poderárespirar de novo! Ah, que respiração
fresca e livre! E poderá dormir! Lem-
bre-se: de noite ou de dia ... umas
quantas gotas de Va-tro-nol-aliviam o
nariz entupido e em segundos poderárespirar livremente!
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OPORTUNIDADE
Os artigos vendidos com exclusividade não estão sujeitos à concorrência desjpal e

seus orecos são mantidos de forma a proporcionar sempre a mesma margem de lucro.
Con? este critério a FÁBRICA NOVITEX oferece a todos os negocia* es do ramo.:

um em cada cidade, a exclusividade de venda de seus extraordinários extratos, bastando
SSatóto pedir cem o coupon abaixo, ressalvadas as cidades onde já existam repre-
sentantes. perfumes finos, apresentando tudo o que a moda atual
exiee com^sejam fÍ0R^dI MAÇA, CHAMPAGNE, CASINO, KATIA ITOBAKO,
HOCÁlSS S' CHANELY, VIOLETA, ROSA NATURAL, ORIGAN, CUIR RUS-
SHE? eta etc.rSnpequenos frascos acessíveis a todas as bolsas (Cr* 5,00) e com ótuna
"^la^ 

te pedToeidèa ensaia e verá que realmente existe uma grande OPOR
TUNIDADE.

Destaque este coupon e remeta-o hoje mesmo.

NO RIO GRANDE DO SUL
(Serviço do correspondente de "A NOITE Ilustrado" em Porto Alegre)

''::;^' '" 
D I

À FEIRA DAS ESSÊNCIAS, SECÇÃO NOVITEX Av. Marechal Floriano
n. 67 — Sob. — RIO

Queira anotar a minha firma como seu exclusivo vendedor nesta cidade e en-
viar-me pelo preço de atacado, DUAS DÚZIAS DE NOVITEX sortido em perfumes,
para serem vendidos a CrS 5,00 ao público, sem quaisquer despesas de remessa ou
frete. Pagamento pelo REEMBOLSO POSTAL.

Firma
Eua  N.° Cx. postal

CIDADE ,-.,  Estado ^ «íCL xl-.»?

mrz

B

D& JUVENTUDE
AO SEU CABELO

Em poucos minutos a cor natural voltará
aos seus cabelos. Escolha entre as 18
tonalidades diferentes da Tintura Fleury

aquela que mais lhe agradar.
B*mr

APLICAÇÃO FACILIMA:

Peca ao nosso Bervleo técnico todas as informa-
ções e solicite o interessante folheto "A Arte de

b Pintar Cabelos", que distribuímos grátis.
U J CONSULTAS, AFUMÇÕES E WDíDUS: Rn 7 R MMkl, 41 • Sm. Ha

*l Nome
1 *«<*• •'
^1 Cidade Estado

Promovido pela F.A.R.G., realizou-se no estádio "José Carlos Daudt uma ra-
teressant* e bem disputada tarde esportiva. A atuação mais destacada coube as
representantes do "Porto Alegre" e do "Navegantes Sã« João', que proporão-
naram ao grande público instantes de verdadeira emoção. Na gravara, algumas

das gentis desportistas, num intervalo da competição.
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LEITE DE MAGNÉSIA DE

P H I L L I P S

O prefeito da capital reuniu no Salão de Honra da Prefeitura o presidente da
F.R.G.F., altos funcionários municipais, esportistas e representantes da im-
prensa, a fim de lhes dar conhecimento das providências adotadas para a cons-
trucão do estádio municipal. A gravara é um flagrante fixado durante a reunião.
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A Tosse e a Sufocação da
Asma ou Bronquite Alivia-
das em Poucos Minutos

Sofre V. de acesso» de asma oa bronquite tâo
forte» que perde a respiração por momentos e
que nào pode dormir? Tem que tossir tanto que
Ibe parece abalar os másculos do estômago?
Sente-se débil, incapaz de trabalhar? Tem que
evitar as correntes de ar e certos alimentos?
Mesmo que esteja sofrendo por muito tempo
deve ter confiança nesta nova receita médict.
chamada Mindota. Tudo o que tem a fazer é
tomar 2 pastilha» ia refeições e os ataques des-
aparecerão. BbBbb começa a circular no
sangue em pouco* minutos, ajudando a promo-
ver uma respiração fácil e livre, sono repara-
dor e tranqnilu. de maneira que desde a pri-
meira noite se sentirá mate Jovem e mate forte.

Anos sem Ataque de Asma
Mondoco náo produz apenas alivio qoasi ime-

dteto e respiração livre, mas ajuda também o
organismo a defender-se contra os futuros ata-

quês. Por exemplo, mulas pessoas que haviam
perdido peso. que passaram ss noites sem dor-
mlr e que se sentiam sufocadas com os sucesai-
vos ataques de asma ou bronquite descobriram
que Bbmsbb acabava com os noeasos desde a
primeira noite e muitos, já há anos, náo volta-
ram mate a sofrer de asma.

Sinto Alivio Imediato
A primeira dose de Mandos» começa a tra-

balhar através do sangue, ajudando a natureza
a acabar com os efeitos da asma e bronquite.
Em pouco tempo, assada» fará com que se
sinta anos mate jovem e mate forte. Adquira
Mwidocc, boje mesmo, em qualquer farmácia;
experimente-o e veja como dormirá bem esta
noite e como se sentirá melhor amanha, Nossa
garantia é a sua maior proteção.Mendaco *¦*—•

Aspecto do elegante banquete recentemente realizado na Sociedade Leopoldina
Juvenil, ao qual compareceram figuras de destaque da sociedade local.
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O "oito" do Barroso, vencedor da "Volta
de Porto Alegre".

ZAMORA
EXPRESSÃO MÁXIMA DO
SÉCULO XX EM PERFUMES
ÁGUA DE COLÔNIA * EXTRATO
• LOÇÃO * Pó DE ARROZ *

TALCO * QUINA
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iuuidade j-re^a —
__ Dalton e a teoria

Quando a química-se
,ois de Dalton, o átomo-

i.ivel e eterno — v

cia nos últimos cm-

;,r'Bec,uerel. Thomson.
A „ Os conceitos de cner-

-J ira» afirmações dos

homem transforma-
. xícara de matéria

o na concepção KU-

élcctrons. neutrons

HA 
vinte e quatro séculos que se falaem átomos. O primeiro a tratar dissofoi o filósofo grego Demócrito. Defl-nla-o como uma partícula Invisível infinita-

mente pequena; tinha dimensões, mas erafisicamente indestrutível e indivisível.
Tudo o que existe no universo não passade átomos e vácuo, isto é, átomos e o espa-

ço onde os átomos se movem.
Durante mais de dois milênios o átomo

permaneceu no campo da filosofia e da es-
peculaçáo. Tinha contra si o peso da autori-dade de Aristóteles, que desprezara a teoriade Demócrito, e prestigiava a dos quatro ele-mentos, exposta na filosofia de Empédocles.O primeiro homem a lançar o átomo no ter-reno científico foi o inglês Dalton no começodo século passado. É Dalton quem funda ateoria da estrutura da matéria. Em 1803, pu-bljcou a sua tábua de pesos atômicos; em1808, o "Novo Sistema de Filosofia Quími-ca".

As seguintes considerações de Ernest B.Tratner esclarecem-nos acerca da diferençaentre Dalton e os teoristas gregos:"Os teoristas gregos limitavam-se a aflr-mar que a água era formada de átomos: áto-mos de.água. E nesse conceito simpliclssimose ficavam eles. Mas com Dalton o caso foidiferente. Na realidade os supostos átomosde água dos gregos não eram tais, pois uma
partícula de água é composta de oxigênio ehidrogênio. Além disso, os gregos antigos nãofaziam a mais remota idéia de como os ele-mentos se combinam para produzir um com-
posto. Mesmo que soubessem ser a água com-
posta de dois gases, não tinham meio de sa-ber como isso se dava. Mas Dalton sabia".

Contudo, o átomo de Dalton, sobre o qualse ediflea a química moderna é ainda umtodo indivisível, indestrutível e eternamente
igual a si mesmo. O gênio de Dalton devas-
sara o interior da molécula, dividia-a, ana-
lisava-a, compunha-a, decompunha-a, formu-
lava as leis da formação dos compostos quí-micos.

Quando morreu Dalton em julho de 1844,
a química já havia dado passos gigantescos
para tornar-se uma ciência exata.

Já antes da sua morte se estava formando
um grande grupo de pesquisadores, para os
quais a teoria atômica de Dalton Ia fundir
a física e a química e possibilitar o descortí-
nio de um mundo novo. A ciência não se de-
tinha diante do corpúsculo maciço, indivisí-
vel e eterno. Buscava encarniçadamente es-
piar-lhe o interior, devassar-lhe a intiml-
dade.

Começam as maravilhas: Roentgen desço-
bre o Ralo X, 1895; Becquerel anuncia o fe-
nômeno da radioatividade, 1896; J. J. Thom-
son descobre o electron, 1897; Mmc. Curle
descobre radiações de novo tipo em alguns
elementos, 1897; Rutherford e Soddy demons-
tram que os átomos desses elementos esta-
vam em desagregação, transformando-se em
outros elementos. Revela-se assim que os
átomos só se diferem entre si quantitativa-mente. Os átomos de Demócrito e Leucipo
eram, como vimos, partículas, minúsculas, si-
milares, indivisíveis, Indecomponiveis, simples,
insuscetíveis de fracionamento e eternos. Ve-
rificamos aí que os velhos filósofos da escola
atomlsta de Abdera ficavam muito longe das
conclusões a que chegam hoje os físicos nu-
cleares. Mas por outro lado o atomlamo de
Demócrito atingiu alturas ainda não ultra-
passadas quando buscou a explicação de tudo
numa "matéria primordial e única, que sub-
slste a todas as mudanças e assume alterna-
tivamente esta ou aquela forma particular".(Guldo de Ruggiero>. "Com a noção . dos
átomos desaparece da física todo elemento
qualitativo e a explicação científica é recon-duzida a considerações puramente quantlta-tivas e mecânica*" (Idem). Eis aí a que ver-
tlglnosas alturas (ou profundidades) já atln-
o ia o pensamento grego há vinte e quatroséculos. Já se diz hoje que realmente umátomo não se difere de outro senão pelo nú-mero dos seus elementos componentes. Aciência aproxima-se dessa "matéria primor-dial", e mais do que Isto, os conceitos de"energia" e "matéria" acabam fundindo-secomo simples aspectos da uma realidade úni-ca e fundamental.. A energia converte-se emmatéria e vice-versa.

O que os cientistas do átomo andam dizen-do hoje A humanidade são coisas simples-mente assombrosas, revelações que parecemextravagantes fantasias de Hedonistas deli-rantea.
Eis como H. Gordon Garbedian escreviahá pouco, num livro aparecido em português
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Desenho mostrando o efeito da primeira

em 1940 com o título de "Romance da Clên-cia":"Ao considerar a matéria como algumacoisa de sólido e substancial, dizem os sábiosde hoje, fomos vítimas da ilusão, da ignorân-cia e do preconceito humano. O mundo ex-terior dos físicos modernos perdeu seu vene-rável halo de realidade sólida e permanente,para tornar-se, ao contrário, uma fantásticarealeza de sombras que escapam ao olhar hu-mano e se concebe melhor em linguagem depura matemática e profundos pensamentos,¦ em concepções que podem ser desprezadasao nascerem diante de uma nova revoluçãoconduzida pelos físicos, que sõ conhecemcomo sua única soberana a devoradora curió-sidade de penetrar cada vez mais longe nosecreto e majestoso domínio da matéria.

bomba atômica lançada sobre o Japão, em 5 de agosto de 1945. (Da revista "LifeV, 20de agosto do mesmo ano.

Na verdade, como é porosa a matéria! Que
pobreza de substância a sua! Reduza-se ocorpo do mais robusto e "substancial" cam-
peão de luta livre às suas essenciais parti-cuias atômicas. Que resultará? Uma compac-ta, mas insignificante mancha apenas visívelcom uma poderosa lente de aumento! Poroutro lado, uma xícara cheia da matéria decertas estrelas, como a companheira de Si-rius, constituída de núcleos de átomos formi-davelmente densas, pesaria na Terra muitos
milhares de toneladas. Mas seria impossívellevar a xícara com essa substância a umabalança, porque os núcleos atômicos através-sariam facilmente as paredes porosas do re-cipiente, fosse êle feito dos mais densos ma-teriais de que pudéssemos lançar mão. A ma-teria é atualmente para o físico, uma peneira

de crivos larguíssimos em relação aos fios de
que é tecida. Eliminem-se os vazios e tudo
ficará reduzido à proporções mínimas em re-
lação ao espaço que ocupava anteriormente."

Já tivemos em Garbedian, o homem trans-
formando em mancha microscópica, se redu-
zido apenas "às suas essenciais partículas atô-
mlcas". Já vimos a xícara de matéria nuclear
de Sirius pesando milhares de toneladas. Ve-
jamos agora os resultados das experiências
da Associação Britânica, em 1936, segundo um
relato de E. S. Griew, no "The Observer",
de 16 de agosto de 1936: "Para os matemáti-
cos e físicos, que examinam o átomo em cen-
tenas de laboratórios, este foi transformado,
de partícula de matéria, em pura fórmula

(Conclui na página 38)

7 Omaãdacké de J^eí
PARA A PERFEIÇÃO DE SUA CUTIS!

BIL, O EMBELEZADOR RÁPIDO, corrige inscanta-
ncamente as imperfeições da pele, tornando-a suave

aveludada, atraente...

BIL 6 fabricado cm 7 tonalidades diferentes, que se
harmonizam com qualquer tipo de pele.

©*i-X_<íO MODO DE USAR: c^ó>cy.y>
)n Num Mutante, por meio de um algodão, (í

ou com as'pontas dos dedo», a senhora G)
poderá aplicar uma camada de BIL no
rosto c no colo. Absolutamente inofensivo,
BIL imprimirá á sua pele um aspecto

(q . de sedutora suavidade.
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FIQUE BELA... EM POUCOS MINUTOS
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H U BÜD FESHER

iprjjg MUTT, SUAS CALÇAS PRECISAM
DE UMA »PASSAt>ELÂ"OU
VOCÊOüERQUE
ELAS Ah/DEM
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E'0 MEU NOVO APARELHO DE
LA VAR E PASSAR ROUPA /
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rx >,r ^ PRESL/ESESPERA/JZQl

HX

èea
liNTR4DAi

ÜMPASfy

MU7TE*MEU PRIMEI-
RO PREGUES.0 VERE-
MOS COMO PUAICIO-
NA MEÜ UWEAJTOf
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SENTE-SE AOU/NA SA-
LA DE ESPERA/DENTaZO
DE CINCO MINUTOS,SUA
ROUPA ESTARÁ

LAVADA E\
PASSADA/,

SAÍDA

s
CINCO

MINUTOS A
£S7ÜR

PRONTA
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E NÂO LAVA E PASSA SC
MENTE, MAS VESTE A ROUPA

NO PREGUES*
PRONTO

VOU DAR UMA OLHA-
DELA PARA VER
COMO VAIA COI-
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Solução do número anterior
CULPADOS!"

Julgados pelo Tribunal da Cali-
s quatro autores da
Ips por tentativa de
i companhia de se-
isabilidade no caso.

ponto pacifico.
dos acusados ne-

plano, con-
andante
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seguros foi levada a efeito, tendo
sido. apenas, os autores do planoimpedidos de concluí-los, graças ã'
intervenção do comandante do na-
vio. denunciandc-os at autoridades.
Para os efeitos legais, o delito pelametade foi incluído no rol dos cri-
mes completos.;
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ADEUS, JERRY. TALVEZ
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PERNAS, BRAÇOS E AXILAS SEM
MÁCULA

LIVRES DE PELOS QUE TANTO
AFEIAM E ESTRAGAM COM O SUOR

OS SEUS VESTIDOS"Racé" elimina os pelos com incrível ra-
pidez, não irrita a pele e evita que os
pelos tornem a crescer mais vigorosos.

Use "RACÉ" e fique certa de que os
pelos jamais quebrarão a envolvente

sedução do seu corpo.
"RACÉ" vende-se nas principais

perfumarias
Peça folhetos grátis — Pedidos do interior

são atendidos no mesmo dia
LABORATÓRIO VINDOBONA

Rua Uruguaiana, 104 — RIO
Queiram enviar-me o folheto explicativo
referente ao depilatório "Racé". R-ANI-8
NOME
RUA
CIDADE 
ESTADO 

NOS ABISMOS
DO ÁTOMO

(Conclusão da página 35)
matemática, sempre capaz de ser alterada,
para que novas partes nela possam conter".

Griew diz que os modelos de fórmulas for-
necidas ao público, "são meras concessões
feitas à fraqueza humana, que gosta de ver
as coisas num quadro", pois na realidade sõ
através das linguagem das fórmulas materna-
ticas é que se pode compreende-Io razoável-
mente.

Uma dessas concessões à fraqueza humana
é o átomo de Rutherford, dotado de um nú-
cleo central, com electrons girando-lhe em
torno. 86 futuramente as matemáticas pode-
ráo elucidar as relações entre o núcleo cen-
trai e o electron. Esse átomo da concepção
de Rutherford é algo como um sistema pia-
netário em que o núcleo representa o sol e
os electrons, os planetas.

O átomo de Rutherford, contudo, necessi-
tou ser modificado por Niels Bohr, o papel
do electron é corrigido.

"O átomo de Rutherford Rohr, na atualida-
de, é o que domina", escreve E. S. Griew,
em 1936."Em síntese, descreve um núcleo central,
do tamanho de uma bola de bilhar, colocada
no topo da catedral de São Paulo, de Lon-
dres, sendo que o todo da esfera atômica,
com electrons e o mais, deve ocupar um raio
de três milhas em redor. O núcleo 6 tão con-
sideravelmente mais denso do que a esfera,
que uma bola de bilhar construída com a sua
matéria, deveria pesar um bilhão de tone-
ladas."

Admite-se nessa teoria que, dentro do in-
finitamente pequeno, cada átomo é a Ima-
gem de um sistema solar. O núcleo é um sol,
os electrons sáo os planetas. O núcleo acha-
se carregado de eletricidade positiva, o elec-
tron de negativa. Em cada corpo simples to-
dos os núcleos estão carregados do mesmo
número de unidades de carga. Cada unidade
de carga corresponde a um electron na esfe-
ra de atração. O átomo de hidrogênio só pos-
sui uma unidade de carga e por isso só tem
um electron, o de hélio dois, o de lítio três; o
alumínio 13, o cobre 29, o ouro 79, o mer-

cúrio 80, o urânio 92. Ao contrário dos pia-
netas, as orbitas dos electrons cruzam,'Ae** „

Se aumentássemos a Órbita de um electron
até o tamanho da órbita da Terra e ele fôs-
se proporcionalmente aumentado, dizem, aa-

quiriria um diâmetro de 10.000 quilômetros,
comparável ao da Terra (13JM0).

O electron único de hidrogênio faz tantas
voltas por segundo como a héllce de um
avião em quatro milhões de anos em rotação
contínua. .':'"¦„ . .

A Terra percorre a sua órbita a cerca ae
30 quilômetros por segundo, o electron de
hidrogênio quase 3X00 nesse mesmo espaço
de tempo. O de urânio está animado de uma
velocidade de 201.164 quilômetros por se-
gundo. j

O átomo é tão pequeno que não pode ser
visto com o auxílio do mais poderoso micros-
copio. Seu diâmetro é aproximadamente de
um décimo milionésimo de milímetro, o peso
um décimo sextilhonéslmo de grama. Apesar
de tão pequeno, o átomo é um quatrilhão de
vezes maior que o simples electron. Admite-
se que o núcleo do átomo corresponde a
quase quatro mil vezes o peso do electron.

Se o átomo fosse comparado a uma cate-
dral, para conservar a proporção, seus elec-
trons seriam alguns grãos de poeira do tama-
nho de cabeças de alfinete flutuando em der-
redor.

Os elementos essenciais do átomo são o
electron, ou partícula de eletricidade negati-
va, o proton, partícula de eletricidade posi-
tiva, e o positron, partícula carregada posi-
tivamente com a massa de um electron. O
professor James Chadwich, do "Caverdish
Laboratories", assombrou o mundo, em 1932,
com a notícia da unidade do magnetismo,
neutron, tão pequeno que não conduz carga
elétrica, e é o agente de coesão. "Os neutrons
são de tal forma pequenos que seriam preci-
sos 200 sextilhões deles

(206.000.000.000.000.000.000.000.000)
para pesar uma onça (28 gramas), mas tão
denso que um dedal cheio deles pesaria mi-
Ihões de toneladas! O neutron, na opinião
de muitos físicos, pode representar o primei-
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Realizou-se no dia .20 de julho próximo passado, o enlace matrimonial do Sr. Júlio
Gomes Cardim com a Srta. Doris de Avellar Moss, filha do engenheiro civil Wil-
liam James Cyril Moss e de sua esposa. Sra. Agar de Avellar Moss. Serviram de
padrinhos, no ato civil, por parte do noivo, o Dr. Afranio Palhares Ribeiro e viú-
va Adelia Cardim, e, por parte da noiva, o industrial Mario Sardinha e a viúva
Ary Parreiras. O ato religioso foi paraninfado, por parte do noivo, pelo Sr. Wal-
ter Gomes Cardim Sobrinho e Sra., e, por parte da noiva, pelo Sr. Gaspar de Sou-

za Leão e Sra.

primeiros electron» e protons. E talvez tenha
sido, no passado difuso, quando o universo
inteiro estava mergulhado no "caos da noi-
te eterna", a primeira centelha de vida na
flama universal, que levou ao desenvolvi-
mento das formas" (H. Gordon Garbedian).

"Há uma assombrosa quantidade de ener-
gia dentro de um só átomo. Se a ciência des-
cobrisse um processo de destruí-lo material-
mente, a energia sub-atômica que se poderia
libertar, por exemplo, da quantidade de ar
que absorvemos em cada respiração, seria su-
ficiente para dar força a um aeroplano du-
rante um ano inteiro, enquanto um punhado
de neve forneceria bastante calor para aque-
cer um grande edifício pelo mesmo espaço
de tempo. Há energia de sobra em um balde
d'água do mar para movimentar todos os
navios de guerra do mundo durante vários
meses, ou para prover de eletricidade uma
cidade mediana na parte de maior ativida-
de do ano. Calcula-se que a energia, dos elec-
trons planetários, contidos numa só grama
de hidrogênio seja suficiente para suspen-
dèr um milhão de toneladas a cem metros
de altura (Idem. "O Romance da Ciência).
Isso foi escrito de 1938 a 1940.

Tudo era átomo e espaço para os teóricos
gregos.

Os químicos modernos descobriram que
tudo o que existe no universo reduzia-se em
última análise a 92 tipos de átomos. Mas a
que fica afinal reduzido o material sobre que
se constrói o mundo. Há três castas de parti-
cuias: protons, neutrons e electrons. (F. Sher-
wood Taylor "Pequena História da Ciência"),

Três? Mas a descoberta de Chdawick nos
coloca de antes de um que teria sido funda-
mental, o que representa, talvez o primeiro
passo na evolução da matéria: o neutron. O
conceito de massa e energia põe-nos ãs vol-
tas com uma coisa confusa incapaz de ser
expressa por palavras, mas apenas fórmulas
matemáticas.

Estamos chegando diante de uma "coisa"

que ê nada e tudo ao mesmo tempo. A m?íá-
ria. Mas a matéria é também energia. A ma-
teria converte-se em energia e vice-versa.
Alguém pode dizer só há matéria. Outro afir-
mará que só há energia. Estarão ambos par-
ciai mente certos. Depende do ponto de vista
em que se coloque o observador. Existe uma
coisa qualquer de que a matéria e a energia
são apenas aspectos. Uma realidade para a
qual é necessário criar uma palavra nova
ou nova definição de matéria. Para um ho-
mem normal trata-se de extravagantes fan-
tasias. A teoria da relatividade de Einstein
diz que massa e energia são formas diversas
do mesmo fenômeno A matéria pode con-
verter-se em energia e a energia em matéria.
Depois da relatividade de Einstein, a teoria
dos "quanta", de Planck, é apontada como o
maior acontecimento científico do século.
Toda radiação é interpretada como energia
libertada.

Vamos nos deter por aqui, porque estamos
diante do infinito. Tudo o que acima ficou
dito pareceu absurdo e extravagante até o
dia em que os sábios da física nuclear sa-
cudiram a civilização com o estrondo e o
lampejo da explosão do Novo México e as
devastações de Hiroshima e Nagasakl em 5
e 8 de agosto de 1945 encheram o mundo de
espanto. O produto de mais de meio século
de meditação, pesquisas, cálculos e experiên-
cias irrompia de súbito ao findar a Segunda
Guerra Mundial, graças a 2 bilhões de dó-
lares que o governo dos Estados Unidos co-
locou à disposição dos desbravadores do abfs-
mo atômico.

Uma força tremenda. Contudo os físicos
afirmam que a força liberada pela explosão
da bomba atômica é apenas uma pequena
parte da força total do átomo. Apenas uma
parte da energia é liberada, enquanto o nú-
cleo se divide em dois e forma novos áto-
mos. Até conseguir converter toda a massa
do átomo em energia, de acordo com a fór-
mula de Einstein, muitos passos terá que dar
a ciência e cada um desses avanços será por
sua vez uma nova revolução no mundo cien-
tífieo.

Produtos das
ÍKDS. REUNIDAS IRMÃOS LU

ARARAQUARA — S. PAULO

A 17.» OFICINA DA PENITENCIARIA DO DISTRITO — O grande surto de tra-
balho que vem tendo a Penitenciária Central foi acrescido, esta semana, com ainauguração de mais uma oficina onde a coletividade carcerária encontra meios de
suavização e regeneração. Trata-se da oficina de alfaiataria, a 17." inaugurada
pelo operoso administrador do estabelecimento, tenente A. Castro Pinto, que sevem revelando um timoneiro humano e trabalhador. A nova sala, onde' operam82 máquinas elétricas de costura, além de outras para pregar e fazer mangas, pre-gar botões, cortar, etc. recebeu a denominação de "Eng. Paulino Cavalcanti" emhomenagem ao diretor da Divisão de Obras do Ministério da Justiça. Contando'com
dezessete oficinas, inclusive de mecânica, pintura, costura, encadernação, fundicáo
e outras, a Penitenciária do Distrito é um exemplo de trabalho e de ação que hon-ra o seu administrador, tenente A. Castro Pinto. A foto mostra um aspecto deinauguração da Secção de Costura, quando falava o diretor da Penitenciária.
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Crônica de
BENEDICTO LOPES

EM 

quinta recita de assinatura da tem-
porada lírica oficial, foi levada à
cena "Walkyria", do grande músico
alemão Ricardo Wagner, que alcan-

çou notável sucesso. £ não era para menos,
porque o elenco que lhe deu desempenho é
composto de artistas que merecem a honra
do vocábulo."Walkyria" experimentou a'mesma vitória
de "Tristão Isolda", vitória já esperada, por-
que integravam seu quadro o tenor Set Iva-
nholm, o barítono Herbert Jansen e a bai-
xo Deszo Ernster. o soprano Astrid Warnay
e o meio-soprano Rosa Bampton, que são
uma garantia para o bom êxito de qualquer
espetáculo, em se tratando de música wag-
neriana.

Completou o quadro alemão o meic-sopra-
no Marion Matthaus, que se houve brilhan-
temente no papel de "Fricka", e que, como
sacerdotiza do lar, condena as núpcias in-
cestuosas" dos irmãos Sigmund e Siglindá, e
obriga Wotan a condená-lo à morte. E nesse
papel, que é de grande responsabilidade.
Marion Matthaus portou-se como sempre de
modo admirável, recebendo calorosos aplau-
sos da platéia.

Integraram o quadro alemão na represen-
tação de "Walkyria" as artistas brasileiras
Heloísa de Albuquerque e Julita Fonseca,
Nadyr de Figueiredo e Maria Helena de
Azevedo, Lena Monteiro de Barros e Maria
de Abreu, o soprano húngaro Rose Krakauar
e o meio-soprano uruguaio Ercilia Qui-
roga 'que deram magnífico desempenho aos
papeis que lhes foram confiados."Walkyria" é uma ópera demasiado longa,
como "Tristão e Isolda", ou melhor, como
todas as óperas do grande músico alemão.
Mas há uma justificativa. Wagner era gênio
e como tal descia a todas as minúcias quando
criava é vem daí a exuberância da musica
maravilhosa com que floriu todas as páginas
das lendas que transformou em óperas.

£ preciso que afirmemos de modo bem
claro, de modo incisivo, que só pode apre-
ciar Wagner, só lhe pode admirar toda a pu-
jança criadora, tão cheia de belezas e har-
monias descritivas, quem tem uma boa dose
de cultura musical. Ao contrário, vai ao tea-
tro, assiste às suas óperas e volta dizendo
que as mesmas são longas e fatigantes.

Em resumo, é uma injustiça afirmar que
as óperas de Wagner se acham em plano in-
ferior às outras óperas. 4 uma injustiça, por-
que Wagner, não obstante ser reacionário
contra a música melódica, fê-lo como gênio,
fê-lo com grandiosidade e foi sagrado músi-
co universal, por isso sejamos portadores de
Uma cultura sólida, procuremos conhecer-lhe
a música através de todos os seus segredos,
através de todos os seus ritmos e melodias,
de suas cores e harmonias, que Wagner será
grande e imortal para nós como todos os
grandes e imortais.

O maestro Eugene Szenkar foi o regente
de "Walkyria" e conduziu-se de modo im-
pecável e, como em "Tristão e Isolda", re-
cebeu calorosas ovações da platéia brasilei-
ra. Calorosas ovações, bem merecidas, por-
que sua arte e inteligência, sua prática e
energia têm concorrido sobremaneira para
o grande triunfo que vem alcançando a tem-
porada lírica deste ano.

 !
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A linda criança que se vi na gravura é o
peralta Joté Luiz, primogênito do casal Dr.
Luiz de Magalhães Castro-Sra. Bertolina Ma-
gtlhae» Castro. José Luiz fez o mu primeiroaniversário do dia 7 do corrente e em sua
casa houve uma interessante festa de bebês
das famílias do grande circulo de relações
dos seus pais. t o travesso José Luiz neto
do general Leite de Castro e seu pai, Dr.
Luiz de Magalhães Castro, é oficial de ga-binete do ministro da Vlaçio, coronel Ed-

mundo de Macedo Soares e Silva.

Soprano Rosa Bampton  
Baixo Deszo Erncster I

BATON Â 
^^f 1

TRU-COLOR J|—N I

Este é o baton favorito das mais belas estréias de Hollywood.
Se V. admira a suavidade, beleza e colorido dos sous lábios,

este é também o baton para V. E.xperimente-o.

Peça a hnalidudf de Harmonia de Cores criada eipressamente para o seu tipo.

À VENDA NAS CASAS DO RAMO

Representantes exclusivos para o Brasil — CHARLTON AMES A CIA. LIDA. — Cai» Portal 2775 — RIO
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4Bf Gravação gratuito do
dF nome oté 18 letras.
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H CASEMOS Cf***»©»

O penteado é a moldura
que realça a beleza femini-
na. O cabelo crespo é rebel-
de, teimoso e não se deixa
pentear.

Alisar os cabelos não. é,
pois, um luxo; é necessário
ao homem e indispensável à
mulher.

A PA8TA JANAX trans-
forma os cabelos crespos em
lisos, macios e sedosos, por
mais crespos que sejam, per-
mitindo-Ihes a lavagem diá-
ria.

Resultado Instantâneo'-—
Efeito duradouro

Instruções detalhadas para o uso em cada pote
PA8TA JANAX — Cr? 15,00; 6LEO JANAX. CrS 7,00

(mínimo 3 vidros).
ESTOJO JANAX, contendo o necessário para alisar

e pentear (1 pote df PASTA JANAX, 1 vidro de 6LEO
JANAX, 1 pente apropriado, dedeira de borracha e
grampos); Cr$ 40,00.
NAO MANDE DINHEIRO. Faça hoje mesmo o seu m-
dido pelo Reembolso Postal ã 8EVEREPOS REPRESEN-
TAÇÕES LTDA., Rua Buenos Aires, 77 — 3.* andar ou
Caixa Postal 2141, RIO DE JANEIRO, e pague ai no Cor-
reio quando receber a mercadoria,

À vendo tombem nos boas casos ao ramo
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ESTUDE POR
CORRESPONDÊNCIA!

UMA (AKEE1BA C0MEKIAL!

CiAiCMiasHrt,
!¦ rmiiiim t>
Mania, U» Ctffcil
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109 CnH« ü IWai

— /í^/UAfi £ CAIJIÍ^
— CORRESPONDENTE

S — SECRETÁRIO
14 — ESTBVO-D^raOCRüfM
« — P0RTVGVÈS

— MGLES
ASSEGURE A SUA INDEPENDÊNCIA ECO-
NOMICA, APRENDENDO EM SUA CASA,
KAS HORAS DE FOLGA UM DOS NOSSOS CURSOS. BffSIKO!ESSENCIALMENTE PRATICO E INDWWML DU^AODOSCURSOS II-» SEMANAS. MENSALIDADES SUAVeSIMA?
ENVIM-MOS BOJK HESHO O COUrON ABAIXO

IISlifÜi llífilSil ¦iiSIliiRl
CAIXA POSTAL. 505S - SAO PAULO

Um». Sr. Diretor: Pmeo «nviar*mm f*™"""""
CEUTIS m folheta 
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CAUSOU 

a mais profunda impressão
no seio do público a catástrofe ocor-
rida com o navio-transporte "Duque
de Caxias", nas primeiras horas da

madrugada de 31 do mês findo. O navio, que
fora cedido pela Marinha de Guerra para
conduzir passageiros entre a nossa capital e
portos europeus, levava a seu bordo 1.167
viajantes e uma tripulação de 330 homens.
Deixara o porto às 19 horas do dia anterior
e encontrava-se a 6 milhas da costa de Cabo
Frio, quando irrompeu na seccfio das caldei-
ras violento incêndio. O fogo propagou-se
rapidamente aos camarotes da 1.* classe

íWBBmw*
O interior do barco sinistrado, depolslTdTminado o incêndio.

DE CAXIAS
^â-árJiictóS^^ai^i^ . _ 

'

dmdoUÍ2.B«i!^ndências do barc°. surpreen- sono os passageiros foram assaltados de indescritível nfinion vx^
X™,?11 Pleno sono a quase totalidade dos se a«raram ao mar, movidos pelo desejarei iSíloJ .^T1 K°' Y4"08passageUx». Dado o alarme, foi prontame£ i***0 ao ««r a sua carga Algíms nSelSeflSa^Ilaram* despe"
^«""^i0 combate «* chamasT En^oí- bareos- Cmtros, desaparlcèranísob' S^ndís DuraSf^^^531 *tos medidas, comunicou-se o comandante nan*e vários passageiros se^am eSvòTvM^ ÍEnfS a confusâo «i-

Entretanto, colh.dos de surpresa duraSe «J™ a origem do ü-lndlo? sSaòr^
a».»»», três meses o barco estará em condições de volteTa naveglír

e&

fWtfNKte
- ' .'-í: F ^*» TsHBPíi^

v-SL ^S-"

!; B£uaíSíui-CÍ,eBída d0 nav,° ao no"° Por-
« i«L 

C0,híd,a a ,ot°0rí»«a «cima, pela qualse pode medir a extensão doa danos causa-dos pelo fogo.

twuht mm Im
Em todas as atividades, ela brilha sempre porquea par do apuro no vestir, mantém seus cabelos
bem penteados, brilhantes, sadios e juvenis Econsegue-o usando Brylcreem que dá brilho, fixasem emplastar, permitindo repentear. Brylcreenr
tonifica a rais do cabelo evitando a caspa. Isento
de goma, amido, álcool e sabão. E produto
positivo e científico! Experimente após o per-manente. Brylcreem comprado, cabelo penteado!

B
Móis de 27 milhões de unidades
rendidas anualmente no mundo Inteiro.'

OMAJS PERFEITO TÔNICO FIXADOR DO CABELO

f£3?
D. Genl Duarte Barreto e sua fllhinha, sobre-
vlventes do sinistre em seu leito na

Assistência.
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Sobreviventes sendo rtsaamliau aúua de ear-
fwlr» faHjMe -Dowar Hllls", que eacyeroo

rs* do "Duque de Caxias/'.
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Com expressivas festas, São Caetano comemorou o seu 69.° aniversário de fun-
dação, destacando-se a missa campa] realizada na matriz da cidade. Ê da ceri-

mônia religiosa o aspecto que se vê no clichê.
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o artista querido doa ouvintes dás'PRE-8 e L-7 afirmou a "A NOITE
Ilustrada" que das trfs marcas de
acordeon que usou, a italiana, a ale-
mã e a Todeschini", de fabricação
nacional, esta é a melhor. Em sonorl-
dade, a mais perfeita e em resistên-
cia, a mal* completa.

Concluiu dizendo* que a Todes-
chini" compete assim com ventagem

de fabricação estrangeira, constl-
tuindo um orgulho da nossa intidttria.

A8 PIANO
GAITAS 

-£»? 
^ 

t

L, garantidst 
P°^ «, e

1» Sr- •*• •
TODÉTcH^^oOr^
Be«* Goncsives,
de do Sul.

r-~.

J*2x
I'ofgí! <

A NOITE Ilustrada"
em São Paulo

(SERVIÇO ESPECIAL DA SUCURSAL EM SAO PAULO)
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O comandante e a oficialidade da guarnicão federal em São Paulo ofereceram,
na sede. da 2." Região Militar, uma recepção ao general Mascarenhas de Morais,
ex-comandante da Força Expedicionária Brasileira. A reunião, que decorreu
num ambiente de grande cordialidade, compareceram altas autoridades civis e
militares, além de figuras representativas dos meios culturais e sociais de São
Paulo. A foto mím» é übs flagrante colhido durante a recepção ao destacado

cabo de guerra, ...
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Revestiram-se de excepcional brilhantismo as comemorações do primeiro cente-
nário da Princesa Isabel, em São Paulo. Entre as homenagens prestadas à me-
mória da Redentora, realizou-se a Exposição Comemorativa, que foi visitadíssi-

O flagrante acima mostra o Sr. Gabriel Monteiro da Silva, secretário da
Presidência da República, quando em visita a esse certame.

njB BI sJHaraB ' BHB' Jr^éBBWy^^sm^ssWris^^^WIsJ^sBl .'"" ü*J&mTf?mx

Jído V Sfíoepn.nhlòbítrlmente' 
°S dÍret°T?a d* Feder*«5o d«« Indústrias do Es.tado de Sao Paulo reuniram-se num almoço, que se realizou no Automóvel ClubAo agape estevepresente a maioria dos dirigentes da prestigiosa entidade, con-forme a foto acima colhida durante seu transcurso.

——^

^B!<^^B ^sSí* ^«Ü B sbsssK^*^Is^b\«Bu^^^b^bbs! a^^^T-í ^~^*^ff

Realizou-se na Escola Normal "Caetano de Campos", uma sessão eivica em ho.raenagem i memória de Prudente de Morais, tendo-se feito ouvir vários oradoressobre a personalidade e a obra político-adrainistrativa do inesquecível homem
público. Ê da referida sesão o flagrante acima.

%
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ficaria muito satisfeita com umbom par de milhões... — disse Adé-lia sorrindo, como se zombasse daprópria pobreza.— Pois eu — atalhou Glória tranquilamen-te, acomodando-se melhor na poltrona — tivea sorte de perdê-los!...As três mulheres que ali estavam olharampara ela com certa incredulidade sarcásticanas pupilas; repetiram-se os velhos lugarescomuns referentes ao poder do dinheiro En-tretanto Glória continuava silenciosa e alhea-aa do nós depois daquela frase.Recém-chegada à pequena capital provin-cíana onde Adélia e eu vivíamos, e à repar-ticão em que trabalhávamos, conquistou-noslogo pela sua simpatia comunicativa, pela

Por ROSÁRIO RELTRAN NÜNEZ
disciplina exemplar e, também, por sua gen-tileza e elegância. B
an^rÍ>?o^aveòneIàÍÍni.a muUier habituadaa? trato social. Sem dúvida alguma, perten-cia a meios mais cultos que aqueles a que
ÍSíií- em pleno ^Piendor de sua beleza
SSPfii que comecava-a espiritualizar-se,dando-lhe uma profundidade cálida às pupilas
des^hados3 6 a°S lábÍ°S graciosos e &em

E como suspeitássemos umft história inco-mura por trás de sua resposta a Adélia r»e-dimos insistentemente: 'Conte... Conte seu caso... Guardare-mos segredo... Não diremos uma só pala-
Não pense — disse olhando-nos com um

olhar vago como se voltasse de uma incur-são as regiões remotas e invisíveis da recor-aaçao — não pensem que a divulgação domeu caso me preocupe muito. Até certo pon-to chega até a ser confortador; por outro
i £.arece tão inverossímil como um dês-ses folhetins que já ninguém mais lê Seal-

friolT6^ diriam: 9ue dramalhão!ü. ririam do autor, sem poder imaginar auea sua imaginação é um pigmeu ao lado do fii-gante que é a vida. ° e
A expressão de Glória acabara de desper-tar a nossa curiosidade. Por detrás de suasfrases surgia, em luta com sua aparente tran-quilidade, uma emoção que se transmitia anos apesar do esforço com que procurava

— "Desde menina e até bem pouco tempovivia na opulência. Os dois milhões sonha-dos por Adélia não eram nem a terça parteda fortuna de meus pais. E além do mais,filha umca e portanto, herdeira de tudoaquilo. Sem duvida, foi por isso que Raul
a!To,1! ^""Se comigo - primeira traiçãoda sorte Minha educação era ainda à antiga;entretanto, a severidade de costumes a ?u-ventude excessiva e a facilidade de dinheirofizeram-me adquirir um falso conceito davida. Fomos viver em Paris, e em vez deconviver com pessoas do nosso meio, meumarido ligou-se a homens e mulheres quehaviam inventado um novo e alegre sport de
Sttkw Sialt° de £das as ba"eiras da mo!:
comgtídores0^116 RaUl m Um Cami*ão sem;

Gloria, rindo amargamente, interrompeu ó-relato por uns instantes. Adélia e eu. comose estivéssemos combinadas, aguardamos emsilencio, temerosas de aventurar alguma per-gunta imprudente ou indiscreta.~~ ."Uma repulsa secreta e uma timidez in-vencível isolavam-me no meio daquele mun-do. E o que e pior, sofria profundamente aodescobrir a verdadeira personalidade de meu
noivo. Um posto diplomático obrigara-o a vi-ver há muitos anos afastado da família e dapátria, para as quais era tão desconhecidoquanto para mim Incapaz de reprovar-lhe acutíduta, pensava-o profundamente enamora-do de quem, como eu, era uma esposa tãojovem, dócil, simples e... conveniente. Nãodemorei muito em decepcionar-me. E quan-to sofri! Nao sei se foi a mudança de climaou a agitação em que vivíamos que me fi-zeram cair gravemente enferma. Como sentiiaita ae meus pais naquele momento! Como ;chorei sua ausência! Raul não alterou o ritmode suas diversões para cuidar-me. Ao con- ;

trano, vendo que minha doçura se prolon- igava, começou a afastar-se de mim, evitandominhas lágrimas e sofrimentos, incapaz, no 1seu egoísmo empedernido, de carregar emseus ombros tão elegantes e fortes a dor desua companheira. Eu que levasse a minhacruz; e juro que por muito que meu pessi-mismo escurecesse o horizonte, nunca pude 1imaginar como seria comprido e espinhoso o ?caminho que teria que percorrer com elaQuando me levantei da cama, Raul havia-meabandonado para sempre. Soube que umamulher muito mais velha do que êle e cia-ro, do que eu, era a dona do seu coração eda renda que nos mandavam da AméricaSem um centavo, só, convalescente e sem ex-periênria da vida passava os dias chorandominha desdita e a de meus pais, a quem nãome atrevia a relatar o sucedido. Finalmente,mandei-lhes uma longa carta, lamentando,em cada frase, ter de causar-lhes semelhantedesgosto. A resposta veio com dinheiro paraa viagem de volta. Meu pai não pôde vir bus-car-me porque estava seriamente doente tan-to que morreu quatro dias antes da minha
(Conclui na página lfi>

Pode ser usado na praia porque é
1007. Impermeável!

MIOO MULTIFORT é o relógio suíço de maior
utilidade para a mulher moderna. É um pre-cioso detalhe para a elegância feminina e
um instrumento de precisão indispensável nos
afazeres domésticos ou no trabalho. Pode
ser molhado à vontade, em casa, na praiaou sob a chuva, sem o mencr prejuízo parao seu funcionamento e está rigorosamente

proteg do contra a infiltração de perfumes,po de arroz e poeira, porque é 100% im-
permeável. Além disso, MIOO MULTIFORT re-s.ste às quedas acidentais e aos movimen-tos bruscos, porque é pára-choques. Verifi-
que na pratica as insuperáveis qualidadde MIDO MULTIFORT, escolhendo o modeloseu maior agrado. Limitada quantidaderelógios à venda.

^MiJ*w nmmwF
^G fMULTIFORT éRELÓGIO SUÍÇO

O 100'/. IMPERMEÁVEL O SUPER-AUTOMÀTICO* Q PÁRA-CHOQUES
O PRECISO O LUMINOSO O INOXIDÁVEL Q ANTI-MAGNÊTICO

* Só paro homtnt

40 anos à chuva!
MIDO MULTIFORT demonstrou ser 100% impermeável,
permanecendo 1.250 horas sob uma chuva artificial
equivalente a 152,4 mm por hora. Um banho diário'
de 5 minutos, durante 40 anoslEsta prova foi realizada
pela Eectrical Testing Laboratories Inc. de New York.
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O Creme de Limpeza Mira-Bel realiza verdadei-
ro tratamento de beleza. Devido à sua compo-
siçâo, não só remove impurezas, resíduos, cravos,
manchas, como protege os delicados tecidos da
cútis. É o meio ideal de retirar o "make-up".
Produto moderno, de comprovada eficiência,
limpa racionalmente a pele, deixando-a flexível,
aveludada, cheia de vida. Tenha sempre em
casa um pote do Creme de Limpeza Mira-Bel.

Se não encontrar Mira-Bel I"
em sua localidade, preen- Perfumes e Cosméticos Mirá-Bcl I.tda
cha o coupon ao lodo R. $. Cristóvão, 949 A ¦- Rioremeta-o com Cr$ 20,00 7^y
para receber, pela volto do Nome
correio, um pote de Creme ftlíu
de Limpeza e um folheto , , ,- '¦','
explicativo. LitlMle LstMO.

Agora
toda

mulher
pode

>
Motivo em bordado fantasia para almofada.

Monogramas e pequeno ornato para lingerie
em ponto turco, a pedido.

J «EMtDEUMK» I fy;Í

Q¦^t^màtâfc

Busto Perfeito

APARECE A SUA BELEZA EM
TODO O SEU ESPLENDOR

EM logar de procurar
modelos de vestido que
esc:ndam os defeitos de
sua plástica, corrija-os!
Se o seu busto é dema-
siado pequeno ou desen-
volvido demais, useHor-
mo-Vivos. Hormo-Vivos
n.° 1 é aconselhado para
os seios pequenos ou flá-
cidos. Hormo-Vivos n.° 2
para os seios demasiado
grandes. Hormo-Vivos
atua justamente nó local"
onde é preciso, isto é, no
próprio seio. Inofensivo
à saúde, produto de abso-
luta confiança encontra-
se nas boas farmácias e
perfumarías.

IrVrf/vv^ \IWA

&S& t|V„ _*.,.. NOMEMande o cupao a Caixa

Postal 3671 • Rio d« Ja- ...

I * neiro • receberá <Ufa-

lh«j compleloi *obrs CIDADE ESTADO

Honno-ViYOf. <

\«o /\ Vil \ /ri

i <xD 3% 11 J ávy

• »

¦Mk (És» 
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IJP^." ^-% Jfl 2L -4KN Wr ^ iÉ^^P^I

XAV-H-3

»

Profewôra Eurydéa Nogueira Porto entre suas alunas Hilda pnn*M am—h dmente, e Agripina 
Çhu.t, que acabam de L^ir^bHlíírtSSf?<ÍS?"i 2*tenógrafas na Federação Taquigráfica Brasileira.

ânfiflUfc PAG. 44 - 6-8-1946

¦fflR



illlillll iJTii]——¦^d^~,.^.,,,.. ¦'•¦"!¦.'' '¦MMBBBBsaBBsBBJHB
**j3 .~.^-,., ., :_. ¦ ,¦'... '." .¦ . •,.:,'T.™^.!JI ',»'-¦¦¦^'^¦¦¦¦¦spfiliaavJsutuJaBsaasIsfH^

BBBbK''

, CONGRESSO.¦¦"¦¦¦..

DE
Texto de WALTER PRESTES

VIENA
SãS**enfraquecida, Para que a Áustria
tactos da Confederação Germânica tinham«do enganados pèlostmonarcas^os SraS
^ITuà}U}a contra Napoleão sob proSde liberdade e unificação política Em mieinteressaria a esses EstadoSPuma^Confedera-

Uma cena do Congresso de Viena

ajaraw' ERROTADO Napoleão pelas potên-
j J cias coligadas (Inglaterra, Prússia,
J^^ Austna e Rússia), os soberanos alia-dos trataram de tirar para si os pro-veitos da vitória. A ambição napoleônica es-tendera-se por vastos territórios, incluindonos domínios da França uma parte da Itália,outra da Suíça, o Luxemburgo, a Bélgica aHolanda, a Prússia renana, as regiões do 'li-
toral do Mar do Norte, até o Elba. Os terri-tonos prussianos da Polônia haviam sidotransformados no grão-ducado de Varsóviatributário de Napoleão. O imperador dosfranceses tinha soberania sobre as provínciasílincas, para além do Adriático. Napoleãofora rei da Itália, mediador da ConfederaçãoSuíça, protetor da Confederação do Reno.Metade da população da Europa devera-lheobediência, embora falando línguas bem di-ferentesi daquela em que se manifestava opoder José, irmão de Napoleão, foi rei daEspanha. Jerônimo, outro irmão de Napo-leão, foi rei da Westfália. Murat, cunhado deNapoleão, foi rei de Nápoles.

Foi para repartir em seu proveito esseimenso mundo napoleônico que se reuniramem outubro de 1814, os soberanos e os pleni-potenciarios interessados na partilha. 
"

Costuma-se dizer que o Congresso de Vie-na traçou o novo mapa político da Europa.

tra ideologias políticas, porque, afinal, nãoconvinham a soberanos absolutos as idéiasliberais que a Revolução Francesa exportaraatravés dos soldados de Napoleão. Mas istoficaria para depois, com a criação da SantaAliança e sua transformação em instrumento
de combate a qualquer movimento de liber-tação ou de caráter nacionalista no mundo.
O que desejavam as grandes potências, commais urgência, era a posse de territórios semnenhuma consulta aos interesses dos povos aquem encerrariam dentro de fronteiras tra-çadas ao sabor de suas ambições.

Primeiro, porque era preciso prestigiarLuís XVIII de França, e assim ameaçar asidéias liberais na terra da Revolução, e de-
pois porque a opinião do plenipotenciáriofrancês Talleyrand podia decidir a vitóriaentre os dois pares de nações antagônicas,foi que admitiram no Congresso a pátria deVoltaire e a olharam com respeito. Pena é
que tenha fugido Napoleão da ilha de Elba
para enfrentar novamente os aliados, no mo-mento em que a glória de Talleyrand se acha-va no apogeu. Desde então, caiu por terratoda a obra do diplomata francês, e seu paísfoi encarado como o antigo inimigo, que jáfora destruído ém Leipzig e seria definitiva-mente esmagado em Waterloo

No entanto, o que o Congresso decidiu já es-tava resolvido de antemão pelo tratado deParis, logo após o fracasso militar de Napo-leão. Os destinos da Europa estavam já tra-çados pelos soberanos das quatro grandes na-çoes: Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia osbig four" daquela época... O Congresso'deViena, em que tomariam parte os represen-tantes das pequenas nações, não seria maisdo que uma comédia. Nem ao menos houveah uma sessão plenária, porque tudo se fa-zia por trás das portas dos gabinetes ondetrabalhavam as comissões encarregadas dedar forma aos diversos tratados. Por fim re-digiu-se a ata final do Congresso, e os re-presentantes de todos os países foram con-vidados a concordar... É por isso que a de-nominação "Congresso de Viena" dá maisidéia de divertimento e esplendores do quepropriamente, de trabalho, de debates Re-'cepções, bailes, concertos, banquetes, eis oque mais ocupava os monarcas e aristocra-tas reunidos na Capital austríaca. "Rendas
de ouro, tufos de seda, insígnias que eramverdadeiras jóias deslumbravam o olhar"' —escreveu um autor moderno, referindo-se aoluxo ostentado pelos congressistas.

A política internacional de cento e trintae dois anos atrás não era menos complicadado que a atual. Nações aliadas tinham acaba-do de derrotar um conquistador, como emnossos tempos, mas também se desentendiam,exatamente como nos dias que correm, amea-
çando o mundo com nova guerra. A causade todo o desassossêgo girava em torno da
pretensão russa ao grão-ducado de Varsóvia,o que não convinha à Inglaterra, e dos obje-tivos prussianos em relação ao Saxe o quecontrariava os interesses da Áustria.'Já ha-via concentrações de forças na Polônia e noSaxe. Duas nações de um lado, duas de outro,
punham em sério risco, novamente, a Euro-
pa inteira, por causa de suas ambições deapos-guerra.

* preciso ressalvar, entretanto, já que sefaz um confronto dessas duas épocas, que oconquistador europeu de quase um século emeio atrás, Napoleão, levava nas mãos umcódigo, símbolo de justiça, e comandava sol-dados que haviam derrubado a Bastilha, ao
passo que o de nossos dias, resumido no nomede Adolfo Hitler, espalhara pelo mundo hos-tes de fanáticos, que só sabiam matar e es-cravizar.

Importava aos soberanos de 1814 lutar con-

»ção presidida pela Áustria, uma Dieta quenao podia votar impostos e uma união qX-nem sequer dispunha de exército para liadefesa? Eis por que, depois do Congresso de"
Sffi * EU-r0p,a f0i teatro de euerras e^evo?,luções, inspiradas no sentimento nacional dospovos e em seu amor à liberdade

 :.......

As divergências entre as grandes potênciassõ não levaram a Europa à nova guerra por-que a Rússia e a Prússia recuaram, em partede seus projetos. As disposições tomadas emViena e completadas pelo segundo tratadode Paris causaram grandes descontentamen-tos na Europa, pelo desrespeito ao espíritonacional dos povos. A França voltou a suasfronteiras de antes da Revolução. A Ingla-terra ficou com as ilhas Jônicas e a de Mal-ta, no Mediterrâneo; a Guiana, Tabago eTrindade, na América; o Cabo, na África;
Çeilao, na Ásia; a ilha de França, no OceanoIndico, bem como todas as colônias tomadasa tf rança e aos aliados desta, holandeses eespanhóis. A Prússia teve sua população gran-demente aumentada, com a aquisição de umaparte da Polônia, outra do Saxe, a WestfáliaTreves, e a maior parte dos territórios sub-traídos da França. A Áustria ganhou Salz-burgo, na Alemanha; a Lombardia e o Vêne-to na Itália. Adquiriu ainda a Dalmácie eRagusa, na costa dos Bálcãs, perdendo, po-rém a Bélgica e alguns territórios no oci-dente da Alemanha em proveito da Bavie-ra. A Rússia ganhou a Finlândia, que per-tencera à Suécia; a Bessarábia, tomada àTurquia; o grão-ducado de Varsóvia quepreferiu não anexar, formando um reino se-parado, com sua língua polonesa, sua Cons-tituição e parlamento. Como um dos princi-paisobjetivos do Congresso era prejudicara França e isolá-la, constituiu-se em tornodela verdadeira muralha de Estados secunda-rios, como o reino dos Países Baixos forma-do da Bélgica e da Holanda; a Confederaçãobuiça, composta de vinte e dois cantões neu-tros, e o reino da Sardenha, de que tambémfaziam parte a Savóia, Nice. Piemonte e Gê-nova. Em território alemão, continuaramexistindo, com pequenas alterações, os prin-cipais reinos fundados por Napoleão, comoBaviera, Saxe e Wurtemberg. Outras modi-ficações foram feitas, ferindo profundament»o sentimento nacional dos povos.
O novo mapa político não deveria poisimperar por muito tempo. Grande descon-tentamento agitava a Europa, prenunciandoguerras e revoluções. A França perdera suaslinhas naturais de defesa. Os belgas, de lín-gua e religião diferentes da dos holandesesestavam revoltados contra sua anexação àHolanda. A Polônia, a Alemanha e a Itálianão podiam conformar-se com o retalhamen-to de seus territórios. A nação polonesa quesonhava com união, acabava de ser 'mais

uma vez fragmentada. A Itália tinha sido
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Dor de Cabeça
VMPC í?"ando V- S- fciver dôr de cabeça, lembre-se que muitasvezes ela é causada por desarranjos e perturbações do estômago
ZTrT- 

efígad0.e na° es^ça nunca que somenteTa3óestes órgãos é que ficará curado.

seu mediei' 
S* ^ qualquer dúvida a ***' respeite, consulte o

nr,rnn0Ná° ^ ^^ pllulas ou oprimidos calmantes da dôr
Lrá nun^nf0 

^ * COnseguirá suPri^ o sintoma e não séfará nunca desaparecer a causa da dôr de cabeça, se esta tiversido provocada pela prisão de ventre.
» o, mE^i°daSKaS 

d°enças ° mais imP°rtante é tratar a causa,
tâl nnr 

Sabem QUe a dÔr de cabe<* é ^quentemente cau-
rS ™ fP^ezas 

substâncias infectadas e fermentações toxi-
Sos usanÍomva8leT 

nteStÍn°SÍ P°r ÍSt° C°nVem limPar êstes ór"gaos usando Ventre-Lme sem demora.
Ventre-Livre trata racionalmente a prisão de ventre estimu~arg0,e intf'?os e - "mpa das "AM&3S52

nfectadas e fermentações tóxicas, que perturbam as funções do
be?a tonfnr^r 

a 
HÔr 

* ^^ pês°' Calor e mal-estar na ca-
stl' mí T' 

Ve^gens' ansias e vontade de vomitar, línguasuja falta de apetite, mau gosto na boca, empachamento, pesoe dôr no estômago, mal-estar depois de comer,, arrotos, azia in-digestão, dores, eólicas e outros desarranjos do ventre, mau'há-lito, preguiça, sonolência e moleza geral, certas coceiras e erup-ções na pele, nervosismo e outras alterações mais graves da saúdeTenha todo o cuidado com sua saúde
™,o/ara,eVÍta,r«a dÔF de Cabeça e todos estes sofrimentos pro-
dfdo 1?T>-P 

Sâ° 
,dC VentrC' USe Ve°*e-Livre, remédio esplên-

do fc amplamente 
conhecido e aplicado, dentro e fora

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *
Tenha sempre em casa

Ventre-Livre

De Lábio em Lábio...
dou volta ao mundo!

Ptlâ «ia mossa inconfundivei.

pelos seus tons modernos e har
moniosos, ZANOE — o baton

que esta na moda ¦ conquistou a pre-
rerêocia de todas as mulheres lindas

_do mundo. ZANDE di aos lábios
um contorno perfeito, conserva»

do-os avchidadoa e perfeita
mente maquilados durante

muitas horas.

HL I

¦&íÈ

• sATosi rteruMAte m muuu* toxit.
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m O CATARRO PODE
CAUSAR ZUMBIDOS

II E SURDEZ
UM REMÉDIO QUE ELIMINA

O CATARRO NASAL E ALIVIA
O ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão importânciae tratam a afecção catarral. Entretanto, a.afecção catarral não é um mal passageiro. Senão for tratada em tempo, ela pode degene-i rar numa grave enfermidade, destruindo oolfato, o paladar e, paulatinamente, minar asaúde em geral.
Se V. S. padece de catarro, não se descuide.Compre um frasco de PARMINT e tome-o deacordo com as instruções da sua bula.Parmint tem demonstrado sua eficácia emmuitos casos, porque sua ação se exerce di-retamente sobre o sangue e sobre as roem-branas mucosas.
A volta da respiração fácil, da agudeza deouvido, o restabelecimento do olfato e do pa-Lidar e levantar-se, pela manhã, com novasenergias e a garganta livre de catarro — eiso que lhe proporcionará o tratamento comParmint. Torne sua vida mais aprazível, maisalegre. Para seu próprio bem — 6e sofre decatarro — comece, hoje, o tratamento comParnunL
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¦Sm^Desinfiama e Combate a
Pu&caçüo oo Ouvido ,^~a
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¦ânticepticoeülmonte || L,|
eresolutiuo poderoso Ijjjj VM

m nas otites externas. VMW
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ALTA PRESSÃO ARTERIAL

É mais fácil evitar o mal que combatê-lo
A alta pressão arterial reclama a assistên-

cia de um médico de confiança, pelo grandeperigo que oferece. É mais prudente e maisfácil evitar o mal do que combatê-lo. Cuidede seu sangue, livrando-q dos tóxicos qupnele podem ser lançados em virtude da per-manência, nos intestinos, de resíduos alimen-tares. Uma pequena dose matinal de Sai»Kruschen estimula o funcionamento intesti-nal, elimina as matérias tóxicas e faz baixaia pressão arterial. Kruschen promove umacompleta limpeza interna. Contém sódio emagnésio — para a eliminação das matérias
que intoxicam o sangue; potássio, tonifican-te dos tecidos; iodo, para o desenvolvimento
físico e mental; e clorureto de sódio, qu<ajuda a digestão. Contendo esses sais cienti-ficamente combinados, Kruschen não ape-nas limpa o organismo como estimula o seufuncionamento normal, tonificando o apare-lho digestivo. Compre um vidro hoje mesmoe tome uma pequena dose amanhã cedo.Kruschen é encontrado em todas as farmá-
cias e drogarias, a preço popular.

/Jj

We^
Gotas potentes...
e seguras. 3 gotas
param a dor do calo
em 3 segundos.
Geralmente re-
movem o caio de-
pois de 3 dias.

GETS-IT

"OI '" -

o Al IASMA
DA

FORTUNA
(Conclusão da página 43)

chegada. Encontrei minha mãe deseperada,
inconsolável. E — segunda traição da sorte— tendo tido sempre uma vida feliz, não con-
seguiu resistir a tão amargos transes e seu
caráter alterou-se para sempre. Isolamo-nos
durante anos em nossa casa imensa e suntuo-
sa, agora escura e vasia. Alguns parentes nos
visitavam uma vez ou outra, sendo inúteis
seus conselhos para que voltássemos ao con-
vívio de nossas antigas amizades. Minha mo-
cidade acabou reagindo. Queria viver de
novo. Então, minha mãe, severa e à antiga,
fez-me tornar à realidade. Eu era divorcia-
da e nunca mais poderia ser recebida em
nenhum dos círculos a que por minha posi-
ção social pertencia. Que não pensasse na
possibilidade de refazer minha vida ou no
carinho que nos demonstravam os parentes;eu iria ver logo como não me convidariam
para suas festas, nem para aparecer comigo
em parte algum. E ela tinha razão. A tristeza
e solidão de nossas vidas acabaram deixan-
do-me doente. Certo dia, soube que uma das
minhas primas ia casar-se. Éramos muito ami-
gas e companheiras de brinquedos nos bons
tempos de criança. Depois do meu regresso,
só uma vez viera ela visitar-nos, na época
da morte do meu pai. Não era difícil, pois,imaginar por que não voltara a ver-nos; eraa mesma por que não me convidara para a
festa do seu enlace.Por causa do divórcio de você? — in-
dagou Adélia. — É o cúmulo!Meus parentes eram pessoas de tradi-
ção austera. Seriam capazes de desculpar a
conduta de meu marido, nunca, porém, o
nosso divórcio. Em resumo, a questão foi que,depois que eu soube do próximo casamento
de minha prima, è talvez em conseqüência
da solidão em que vivia, começou â ator-
mentar-me o desejo de assistir à festa embo-

ra não tivesse sido convidada, "e talvez por
isso mesmo. Eu guardava ainda, do tempo
de Paris, um lindo vestido carmezim, de uma
côr deslumbrante. Sem preocupar-me por es-
tar êle fora de moda, nem pelo aspecto doen-
tio do meu rosto pálido, apresentei-me no
salão da casa dos meus parentes justamenteno momento em que minha prima, pelo bra-
ço do seu flamante esposo, recebia as feli-
citações dos convidados. Pareceu-me ver mi-
nha própria figura no dia do casamento; a
emoção e a fraqueza fizeram-me desmaiar,
com grande escândalo geral. Essa aventura
custou-me caro. Minha mãe, cujo gênio cada
vez. estava pior, enfureceu-se com aquilo. No
último andar da nossa residência havia um
pequeno apartamento isolado por um pátiodas outras habitações e coín vistas para o
jardim. Recluiram-me aí, sob a guarda de
uma empregada, a quem não foi difícil con-
vencer de que eu estava desequilibrada pa-
gando-lhe o dobro do ordenado. Essa a ter-
teira traição da sorte. Fiquei um ano sem
ver ninguém, sem ter com quem conversar,
sem outra vista que o jardim e a posibili-dade de suicidar-me jogando-me pela janela.O desejo de matar-me era cada vez mais for-
te, mas impossível de realizar-se pela vigi-
lância implacável da criada. Uma tal inati-
vidade era de enlouquecer; qualquer coisa
me desesperava. Uma tarde, minha guardiãentrou chorando na habitação: — minha mãe
acabara de morrer de síncope cardíaca em
seu quarto do andar de baixo, onde não me
permitia descer. Agora, deixavam-me ir vê-
Ia. Enquanto isso, a casa enchia-se de paren-tes e amigos. Quem via meu aspecto de tris-
teza e abandono atribuia-o logicamente ao
duro golpe que sofrerá. E eu, por ingenui-
dade, vergonha ou medo evitei revelar a
quem quer que fosse o meu drama. Uns dois
ou três dias depois do enterro um velho ad-
vogado, primo de meu pai, veio ver-me. Ofe-
receu-se para encarregar-se do inventário,
advertindome primeiramente que minha he-
rança, seja pela incapacidade de minha mãe
para administrá-la, seja em conseqüência dos
enormes gastos de meu marido ou às falên-
cias dos últimos tempos, deveria estar muito
reduzida. Passaram-se meses em que vivi
como uma sombra naquela casa imensa, sem
receber mais ninguém a não ser o velho ad-
vogado; entretanto, ia-me repondo pouco a
pouce. Sentia-me mais senhora de mim à
proporção que via desaparecer minha fortu-
na, só restando-fme a nossa antiga casa. De-
cidi, portanto, vendê-la. Mudei-me para uma
pensão modesta. Precisava ganhar a vida c
nunca havia trabalhado — quarta traição da
sorte — em coisa alguma. Disposição não me
faltava! Meu advogado, bem relaciondo nos
altos meios políticos, conseguiu que me no-
meassem para um emprego num ministério.
Minha vida mudou inteiramente a partir dês-
se dis e, em conseqüência, meu gênio tam-
bém. Vi-me obrigada a levantar cedo, a rom-
per o encerramento em que vivi tanto tem-
po, tratar com diversas pessoas, preocupar-

ma. A partir de então, conheço todas as ai
grias de trabalho, da ambição, da indepen-
dência, da saúde e do sport. Destrui para sem-
pre os preconceitos que escravizam os que,
pelo simples fato de terem sido favorecidos
pela riqueza, consideram-se seres de exce-
ção e, por isso mesmo, não podem viver em
paz com os seus nem consigo mesmo, poisvêem tudo pelo prisma deformante da for-
tuna. Ora! — exclamou Adélia remexendo-se
na poltrona — quero meus dois milhões! Te-
nho certeza de que não me sucederia nada
disso.

Talvez nSo. Mas não sei se você seria
mais feliz do que agora — respondeu-lhe
Glória.

E como o crepúsculo já invadisse a sala
com os seus tons violetas, levantou-se paraacender a luz.

'-."M..: ¦¦.¦¦¦:.¦¦-¦'¦¦¦ ^^iiSfc» *../.:<"-"."¦ ":»sBá3HB ¦'"'¦• '

Estão cumprindo a
audaciosa promessa

(Conclusão da página 25)
sagrada família do Imperador e tudo se acal-
mará.

Na sua opinião, quem são, então, os ter-
rorfstas?

Todos o» que pertencem à "Haissen-
Ronsha", esses que espalham a notícia de
que o Japão foi derrotado pelas Nações Uni-
das, e cujo desrespeito à nossa gloriosa his-
tória de 3.000 anos, não tem limites! é pre-ciso de uma vez para sempre, que tal estado
de coisas, encontre um paradeiro. Em caso
contrário...

Que haverá em caso contrário?
Muitos, muitos morrerão...
Quem os matará?
Não sei. É difícil saber. Mas posso ga-rantir que um milhar de componentes da"Halssen-Honsha", morrerá, pois á morte é

o único castigo para os homens que tripudiam
sobre o Japão e sobre a sagrada família do
nosso imperador, espalhando a injuriosa no-
tícia de que fomos derrotados.

Nesse caso, os senhores são membros
do Dragão Negro?

Não, não pertencemos a essa sociedade.
Entretanto, o senhor sugere ações idên-

ticas às praticadas pelos homens da Tokotai
e outras ramificações da Shindo Remmei.Mas nós não exigimos dinheiro como
fazem os homens da Shindo Remei.

As palavras do fanático amarelo levaram
o repórter à convicção de que se realmente
aqueles homens náo pertencem à Shindo
Remmei, são componentes de um bando de
fanáticos igualmente perigosos e com rami-
fícações em todos os locais habitados por ja-
ponêses, no território nacional.

E prosseguindo:
A "Haissen-Ronsha" é integrada porhomens que possuem sólida situação finan-

ceira e em número elevadisimo. Todavia, sa-
beremos como tratá-los.

A nossa lavoura está sendo prejudicada pe-los homens da "Haissen-Ronsha", pois espa-
lham a notícia de que muitos navios virão
buscá-los. Eles estão abandonando tudo e fi-
cam na mais extrema miséria, crentes de quevoltarão para a pátria.

O AVISO DA MORTE

Ê o seguinte o teor do aviso da morte far-tamente distribuído na cidade de Marília earredores, pelos adeptos do fanático Sakaí:"Com o desfecho da guerra e a diferençade pontos de vista sobre a vitória ou a derro-ta do Japão, agravaram-se cada vez mais as

discussões em torno da questão, culminando
com a luta fratricida, fazendo, infelizmente,
correr sangue patrício.

E esta culpa cabe unicamente aos "Hais-
sen-Ronsha" (pessoas que reconhecem queo Japáo foi derrotado pelas Nações Unidas),
cujo desrespeito à nossa gloriosa História de
três mil anos, de cuja pureza e eternidade
tanto nos orgulhamos, espezlnhando-a violen-
tamente, caluniando a nossa sagrada família
imperial, inventando falsos noticiários sobre
acontecimentos concernentes a ela, dizendo
ser a decadência ou o apogeu da dinastia
imperial como uma ordem natural das coi-
sas, desprezando-a, perturbam a ideologia
dos japoneses e, em conseqüência, põe um
empecilho enorme à produção e economia
deste país, incomodando as suas autorida-
des.

A culpa de tudo Isso cabe unicamente aos"Haissen-Ronsha" e, portanto, estes mereVem
certamente a morte!

Ultimamente têm circulado boatos por
todo o canto de que tropas expedicionárias
nipônicas desembarcaram nos portos brasl-
leiros ou que chegaram navios nipônicos de
transporte e com isso fazendo acreditar aos
incautos colonos que dentro em breve pode-
rão retornar â mãe-pátria e estamos infor-
mados que desta maneira muitos dos nossos
patrícios após liquidarem todos os seus bens,
estão com as malas prontas para embarcar
de volta para o Japão. E, naturalmente, para
estes o fantasma da fome vem lhes chegando.
Tais boatos, não duvidamos, são espalhados
pela funesta manobra dos "Haisen-Ronsha".

Ainda atualmente movimentam-se paranos fazer crer que o Japão foi derrotado,
com panfletos tais como os que eles dizem
ser assinados pelo embaixador sueco e auto-
rizados pelo Ministério do Exterior deste
país, e deste modo riem do desprezo, da an-
siedade e do desassossêgo espiritual pela re-
construção do Japão e pela reforma da cons-
tituição nipônica. Quando as coisas chegam
a este limite, a nossa paciência se esgota.

Há também a dizer que a atitude dos"Haissen-Ronsha", durante estes últimos 10
meses, de nada tem valido. Pelo contrário,
pôs embaraço à nação (Brasil), que caminha
para a paz, colocando empecilhos às mano-
bras de paz das autoridades deste pais, e os"HaissenRonsha" associados com instigado-
res fanáticos, cujas ações nem sempre cor-
respondem com o que dizem, tem aumentado
a tragédia espiritual, e retardado o retorno ã
paz. »

Quanto ao acima dito, declaramos que nós
somos os elementos mais puros e limpos nas
nossas ações, assim como na nossa fé, e, por-tanto chamamos a atenção dos senhores"Haissen-Ronsha" ou instigadores para queacordem e tenham a moralidade necessária a
todos os nipônicos fora de sua pátria (ou queacreditem na vitória do Japão).

8 de julho de 1946. Os respnsáveis — Mas-
sagoro Sakai, Iwakichi Fujumori, Nakanos-
suke. Kuriussu, Shiguejiro Salto, Issao Mat-
suo, Kumaemom Ikeda, Shoei Chi nem."

Sônia Maria, filhinha do Sr. Clovls Rocha
Cardoso, gerente da sucursal, no Rio, da Sul-
América Terrestres, Marítimos e Acidentes,
e de sua esposa, Sra. Ivone Picoreli Cardo-
so, no dia em que completou seu primeiroaniversário, em maio último.

DOR DE
CABEÇA

RESFRIADO

Como conservar 0OB
DENTADURA POSTICB

com firmeza na boca
Sua dentadura postiça o incomoda, caindo
quando come, fala ou ri? Passe sobre ela
uma camada de FIXODENT. Esse pó
alcalino (não ácido) mantém a dentadura
postiça com maior firmeza e comodidade
na boca. Não deixa nenhuma sensação

Kegajosa. 
Não amarga a boca. Perfuma o

álito.
Compre FIXODENT hoje mesmo, em
qualquer farmácia ou depósito dentário.

Distribuidora para todo o Bratit.-
ODONTOLOGIA AMERICANA LTDA.
Av. Rio Branco, 114, l.o andar - Rio do Janeiro
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ivam-se ainda frutasi ¦^nS^Jgag

VERDE
(Conclusão da página 33)

í™ Ü 
doentias as Povoações que demoramem suas margens.* 

» ?., 
ri°S d,° MuniciÇio são: o Paraíba quepassa ao sul e seus dois afluentes: Pomba isudoeste e Muriaé a leste. Em seu percursopelo Município, o. Paraíba recebe: o valãodo Padre Antônio que vem da serra das Fre-cheiras e banha o distrito do mesmo nome-

SJní™ 
d AntaJ ° Íe ?alnb«cy. o córrego dasFrecheiras, o dos Puris, o valão do Engenho

2AffVv d,° TÍí"b0 qUC nascem na ""ría
de Monte-Verde e banham o distrito de Cam-bncy. O Pomba recebe o valão das Freche -ras, o córrego do Sapo e outros de menorimportância que banham o distrito de Fre-cheiras. O Muriaé recebe o valão de S Do-mmgos que nasce na Fazenda de S. Romãorecebe diversos mananciais e banha o distri-
Í£„S ' SUaS agUas 6€ra correnteza ferti-iizam os varzedos marginais tornando-os pró-
TZL ffu"? d° arroz e P^duzindo abun-dantes colheitas; o valão da Onça, o de To-dos os Santos que banham o distrito de Pa-
MÍSn°*'„vV^So G.rande que nasce »« s«ra de
ÍSoí ^K,e aCima da Fazenda de Rochedo;recebe diversos mananciais como o SantaMaria o Conde, o Lage, o Criméia, o Formi-ga e banha os distritos de Monte-Verde eParaíso; o valao de Amorim, o Carqueja c oTábua que banham Paraíso. *

Tem excelentes terras para lavouras e mag-mficas pastagens. Possui grandes fazendasassim distribuídas: Distrito de Monte-Verde-Rochedo Conde, S. Bento, Santa Maria. For-
& 

Srnt,a C?miÍÍ?a- Boa Vista, Jatui, Pe-tiribete Calissaia, Criméia, Natividade, Bar-
uÀ S\ 

D,Istcr,to1de Cambucy: Cafelàndia, Boa-
V.e>, M.tal» S.anta Inc*> Bonança,. Esmeralda,Calvário; Distrito de Paraíso: S. FranciscoRecreio Quero-Ver, S. Joaquim, S. Sen-'ço; Distrito de übá: S. Romão,' Prosperida-de, Santo Antônio, Cascatinha, Mavorte, SDomingo»; Distrito de Frecheiras: Curi ibaBom Sucesso, Ponta Grossa. Estas Fazendassao de café, mas cultivam-se arroz, feijão,

xamrWata"^^-0' ^«^ba/grumi!

m-n 
" 

j' P"anga, cajá, tamarindo romã

nha ,»rT.°'' Cria'se também Peru gali-nha, gahnhola, ganso, pato. '«as matas do Município encontri-in ¦ ir,/,angelim; peroba, aroei™, vhhati o" «ícu^Jra, óleo, cangerana, cedro, canela, SS5
n»b,,Ufna' ga,ne,eira. tinguaciba, arco de pto"'KSoutrSro' pau-Brasii« #é^<#Faz-se açúcar, aguardente, farinha ffoiabi-

P0bre™em UháapaPelÍdaÇãS dc Fribur*° ^o

te e umido, o que o torna local de epide-

Paíaiba „ Poíh 
err° 

^opoldina margeia oraraioa o Pomba e o Muriaé Todos os Dis-tritos sao iluminados a. luz elétricaNo Monte-Verde floresceu a imprensa-nele pubhcou-se: "O Porvir" f„nA»Arensa'farmacêutico Saturnino VLcí-»A%Sa»fundada pelo coronel Antônio Santiago- ««A
^ Veídense»V° ?°a^^" t£*mj.
Povo» S À 

Em Cambucy circularam: «O
£ovo fundado por Cândido de Miranda- "O

2tR"c 
"AhGa-tinba". 

«e Ernestoae raiva, O Cambucy" e "A VerdadV' o nrevista «Norte Fluminense» °
n£SÍ«aUdCS Íduea,ÍS nacionais encontraramnele eco e um baluarte para as realizaçõesA emancipação dos escravos teve no Muni-
rós1 

°n„? °?S até nos ProPrios fazendei-
cravo" ,„rntaneamesnte libcrtavam seus es-cravos, antes mesmo da lei de 13 de maio
AaosliX1 vm? reP.ublicano teve no Dr.
t?«w Yld£ ° m:us genuíno representaite, em Monte-Verde que, ao lado'de Nilo Pc-

p%3ÊÊÊÊmmm\ 
'

vtao em Itapernna, Maurício de Abreu em

tS 
efmrmar «nu,, Alberto deCa^em

Se tssísr s^?lS6iB
'M?j^g[^^jMg»as^aWSSSfajffaw*a»»ssss»ai — —.. - 

'

WÊImMÉÊÈ ^BÊ ' IraffiPw^si?%Kiw>T çíaHiw sh

?L wíS w° «íf^f88"*6 ">en«no JoSo Batis-ta Horta de Oliveira, filho'do Sr. Joáo Fer-
rTa^GeríS 

°1^' fu"cio»^'<» -í SéàSS-ria Geral de Educação e da Sra. HelenaHorta de Oliveira.

'• '•. 
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Bi ^K à^ssBsW. «flsi
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EXCURSÃO DO TIJUCA TÊNIS CLUBEAO RETIRO DE FÉRIAS CAIÇARA, NOMONUMENTO RODOVIÁRIO - Dandocumprimento ao programa de diversões or-
garilzado para os seus sócios, o Tljuca TênisClube realizou interessante excursão ao Re-tiro de Férias Caiçara, no quilômetro 73 da

Estrada Rlo-Sâo Paulo, junto ao imponenteMonumento Rodoviário. A visita da delega-
çao tijucana aos pontos pitorescos da Fazen-da, que se seguiu ao almoço, constituiu a
parte mais interessante e agradável da ex-cursao. A gravura mostra um aspecto colhi-do quando os excursionistas chegavam ao

Monumento Rodoviário.

Florênclo Vargas é o notável intérprete de
rí.1? ,ntern*elonals, a linda voz que ooniie nos mandou e que tanto sucesso temalcançado na* suas audições no rádio

brasileiro.

NOVIDADES
CASA CARDOSO

DE LOUÇAS LTDA.
Baterias de alumínio — Faqueiros e talhe-
»s..^*f•-Vendí,• P°r atacado e a varejo.RUA DOS ANDRADA8, 59 — TEL. 43-7110

Perfumes Z AMOR A
VENDAS A VAREJO

. RUA SENHOR DOS PASSOS, 29
Esquina Andradas

Todos oa perfumes mundialmente conhecidos,
a preços módicos

^*H!?!L^l^sfAPI?j:. Caxias r Rio G. dõ¥ul )
CAIXA C/ 24 CRS 2.40

Anton van Leeuenhoek, holandês, foi o
primeiro homem de ciência que, em 1683,viu e descobriu as bactrias, depois de tê-lasobservado através da sensível lente de au-mento que inventara. Dois séculos mais tar-de, Pasteur estabeleceu que a enfermidade,
a fermentação e a decadência eram subpro-dutos das bactérias, e demonstrou também
2Ue -.«'J3* P°diam »er eliminadas pelo calor.Em 1867, Lister Incorporou a química contraos micro-organismos, quando, para combateras infecçôes das feridas, lhes aplicou ácidocarbônico. Posteriormente, Paul Erllch des-cobriu que o arsênico atacava com êxito cer-tos germes. Em 1877, dois homens de ciênciainglesa, A. Downes e T. P. Blunt, demons-traram que os mais simples e eficazes meios

para a desinfecçáo eram os ralos ultra-viole-
ta da irradiação solar. E como só chega àTerra uma pequena proporção destes raios,os homens de ciência iniciaram logo seus es-forços para reproduzi-los.

Digamos algo sobre esta palavra "maquis",
um tanto perdida hoje da crônica cablegrá-
fica, mas que figurará na história destes tem-
pos. O termo provém da Córsega e com êlese chama certa classe de matorral. A povoa-
çáo da Córsega nunca se tem distinguido
muito pelo seu respeito â lei, a ponto do

bandoleirfsmo ser considerado, segundo "The
Scotsman", uma das indústrias mais flores-centes. A língua vulgar diz ali de um ho-mem consagrado à dellquência que "se acharefugiado no maquis". Os franceses tambémempregam este termo quando querem se re-ferir à rotina burocrática. Digamos também
que o "maquis" é uma planta muito odorosa,amplamente aproveitada pelos fabricantes de
perfume.

Em um poço de Rosslngton, perto de Don-caster, foi encontrado uma "hacha" de pedraà qual se lhe atribui uma antigüidade de200.000 anos. Esta peça se acha nas vitrinasdo Museu de Doncaster.

Sir Leonard Lyle, o "rei do Açúcar", comose costuma chamá-lo, se achava certo dia emum jantar, ao fim do qual, com o café, seserviram aos comensais torrões de açúcarmuito pequenos. Um amigo de Slr Leonardnâo deixou de advertir o detalhe e pergun-tou-lhe se nâo levava consigo alguns tor-rões do açúcar que produzia.— Desgraçadamente, náo — respondeu-lhe
Sir Leonard, melancolicamente. — Mas, te-nho um pouco de sacarina.

ÀrENÇÂO — MÃES
CREME DENTAL INFANTIL

DENTADOL
Único dentifrício especialmente prepa-rado para limpeza dos dentes dascrianças. Recomendado pelos Srs. Mé-dicos e Dentistas especialistas de
«m^A ° °- "mP|et° Cr? 16,00 eUM». Só a caixinha ou tubo CrS anne 10,00. Vende-se na Casa Círío?&%£fa Grande, Camizeiro. Lab. Bukol -.R. Conde de Bonfim, 470 — Rj0 deJaneiro.

A beleza é obrigação
Hcri*»^?!^ ¥i o^Ção <le ser bonita.
ÍSífirf?oa SÓ e fei° quem Wer. Essa é averdade. Os cremes protetores para a pele seaperfeiçoam dia a dia.
toA»ua iá temos oçreme de alface "Brilhan-
te ultra-concentrado que se caracteriza por
e^frSarícÍisPâra 

embran*^ a«nar
Depois He aplicar este creme, observa «oinoa sua cutis ganha um ar de naturaatodo^éá-cantador à vista. *. " ¦? ™ '

r,^,-?6!6 quf nã0 respira resseca Corria-se
"BrTíhS?te eSCVral P Creme de .AlfaceBrilhante permite à pele respirar, "ko mès"-mo tempo que evita os panos, as rar*»dhas -e"
T5 violf Z £ ^nd^cia para Pigniéntaçáo..;'O viço, o brilho de uma pele vim «sadiavolta a imperar com o uso do Crastt «Je Ã1-'face "Brilhante". Experimente-o. '-. i
pÉ,™ 

Produto dos Laboratórios Alvim &¦'
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Astkn&^i
Soffre? Perde nolfes?

Basta Aspirar
o bom

HJtemedtodé
PAItAASTMMA

PEPTOCAMOMILA
O DIGESTIVO PERFEITO

Sáo muito conhecidos os resultados de
d?PitôanTa°go 

n° tratament0 dos ^es

3á dig<stáo, corpo pesado, sonolênciaapós as refeições, dores de cabeça e todosos terríveis incômodos provenientes domau funcionamento do estômago, quetanto ameaçam a saúde como anulam aaçfio eis aí os males que encontram emPeptocamomila perfeito corretivo« notável a sensação de alívio e bem-es ar que se experimenta com Peptocamo-
rtrSi "J* a^° benfaze*a se estende aofígado, intestinos e rins.

Revitalize
Seus Rins
E se Sentirá • Parecerá lüis Jovem

Nada envelhece tanto as pessoas como ofuncionamento deficiente dos rins. Faz so-frer de freqüentes levantadas noturna», ner-voaismo, tonteiras, reumatismo, dores nas
costas e nas pernas, olhos empapuçadnu.tornozelos inchados, perda de apetite, deenergia, etc. A razão está em que os rinsdevem eluniuar os ácidos e toxinas e se nãorealizam esta função permitem que essesácidos c toxinas se acumulem em seu orira-ntano. Em pouco tempo, Cystex eliminaos germes dos rins, fortalecendo-oa. Peçaw»tei em qualquer farmácia sob nossagarantia de que o aliviará rapidamente. Ex-perlmente-o hoje mesmo e verá como sesentirá melhor. Nossa garantia é sua maiorproteção. *

Cystex» wp* *
wqsTiTEst narres e uricemia

DESPERTE A BILIS
DE SED FÍGADO...

e saltará da cana disposto para todo
Do fígado deve fluir para os intestinos, aproxima-damente. um litro de suco billar por dia &; Stes.;co nâo correr livremente, V. não pode dteerirbem os alimentos e estes fermentam nos intesUnoí
™^£ SÍS2SS t*™*** de fartura, seguida pela
p rS m..^*' V- *?r "5!? deprimido, dlsmUnVdo
S.™ «^ü? *iUmor- V- P^158 d*s Pílulas CarterP^3 °J,.Figado> P*1* íazer com que esse litro desuco bUUr corra livremente e V. si slntf reatai
r^i„™°mprei U.m ^dro *">* ™*™ Tom?*conforme as insüucões. sáo eficazes ^.ra fazeV a
P*ra o «gado. Tamanho econômico: Cr$ V»
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VERDADEIRO APÓSTOLO
OE CRISTO

Todos conhecem esse sacerdote no sua
peregrinação d.orla pelas 'favelas* da
iona sul. Aqui o vemos com a sua bi-
adota dando bênçãos a um garoto.Depois encosta a maquina e começa

'-nrào o mais difícil z caminhada a pe
morro acima na sua visito diário aos

seus. humildes parequianos
VEDE TEXTO E FOTOS • aS
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