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Empresa A NOITE

DIRETOR- GIL PEREIRA
GERENTE-ALMERIO RAMOS
14-10-1947— N. 972

PREÇO PARÀl
TODO 0 BRASIL

Easm 7i77ar.ffl»fl'»fflrit3fTl»
sociais do nação, constituem verdadeira consagração nacional de uma existência modelar, expressivo das lídimas virtudes da niu-
lher brosileira. "A NOITE. Ilustrada" rende nesta página sua homenagem ã memória excelsa da primeira dama do país, cujo lou- vor resplandece em todos os brasileiros.
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Se você está orgulhosa
de sen relógio, ponha-lhe uma

Bonitos modelos de grande du-
rabilidade Folheadas a ouro em
amarelo, rosa ou branco. Alguns
modelos em aço ino-
xidável... As pulsei-
ras J-B para relógios
têm uma base ino-
xidável que assegura
satisfação em todos os
climas.

Peça as
Pulseiras

Para abrir - aperte.. . Pára fechar - deslize...deslize... a fivela se abre aperte... a f tvela se fechaautomaticamente. com firmezae segurança.Ptuelos protegidas pela patente J-B Prest-O-Sllde

A
para Relógios

À venda nas principais casas
Fabricadas por

JACOBY.BENOER, I N C, nos E. U. A
•

Distribuidores Exclusivos para o Brasil
HERMES FERNANDES & CIA. LTDA.

Avenido Rio Branco, 20 — 19.» — Elo d* Janeiro
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PELO PROF. ÁLVARO SALGADO

JF

PULSEIRA H<' V IrTr^

COLIGIDAS
QUANDO O BARULHO TEM UTILIDADE

Em 1542, uma expedição de quarenta ho-
mens, através do Paraguai, levava para, ali-
mentação, bodes, ovelhas e cabras, os pri-meiros que eram. introduzidos na região.

Vendo os índios que a expedição era pe-
quena, resolveram atacá-la à noite, mas,
quando se preparavam para o assalto, os
bodes estiveram tão inquietos e faziam tan-
to barulho que os selvagens, aterrados com
aqueles berros que desconheciam, desistiram
da empresa.

CÃES E OVELHAS

Na criação de ovelhas, no Rio Grande do
Sul, usavam-se cães como pastores do reba-
nho.

Para habituar os rafeiros a isso, procedia-se da seguinte maneira:
Quando nasciam cãezinnos, substituíam-

se os cordeiros recém-nascidos por eles, obri-
gando as ovelhas a amamentá-los.

Ao abrirem os-olhos, eram ovelhas os pri-meiros animais que eles viam. Depois, brin-
cavam com os cordeiros e, mais tarde, cas-
trados, eram encurralados com as ovelhas-
mães, até poderem ir para o campo com o
rebanho.

Assim, se uma ovelha desse à luz longe,
qualquer dos rafeiros tomava o cordeiro cui-
dadosamente nos dentes e o trazia ao cur-
ral.

Apesar da castração, os cães eram decidi-
dos e valentes guardas da grei que lhes era
confiada, pois não deixavam pessoa estranha,
fera ou outros animais dela se aproximar.

A MANDIOCA FAZIA MARAVILHAS

Southey pensava que se Ceres mereceu
um lugar na Mitologia da Grécia, com muito
maior razão se devia esperar a deificação
de quem ensinou aos mortais o uso da man-
dioca.

Seu emprego era bem variado.
Para apostemas, empregava-se uma cata-

plasma de mandioca, com seu suco, o quedava excelentes resultados.
Contra lombrigas era muito empregada.
Nas feridas antigas, comia-lhes a carne

chagada.
Para alguns venenos e- para a mordedura

de certas cobras, passava por ser um antí-
doto incomparável.

O suco servia para limpar o ferro.
As folhas também forneciam bom ali-

mento.
O liquido venenoso tornava-se inocente

com fervuras e fermentado reduzia-se a vi-
nagre; e coalhado tornava-se quase tão doce
como mel.

Lery referiu-se ao suco, semelhante ao
leite, o qual, exposto ao sol, endurecia.

A coalhada desse "leite" se preparava como
ovos.

Tapioca nada mais é senão o sedimento
do seu sumo, que era obrigatório nas dietas:• Preparava-se a mandioca de dois modos,
para se conservar melhor:

1.° — Talhavam-se as raízes debaixo da
água e depois eram secas ao fogo; quandodelas se queria fazer uso, eram reduzidas a
um pó fino que, batido com água, tornava-se
qual creme de amêndoas;

2.° — Maceravam-se as raizes em água até
ficarem pútridas e depois curavam-nas na
fumaça; e, assim, picadas em almofariz, da-
vam uma farinha tão branca como a do
trigo.

Os índios comiam a farinha seca, de um

modo original: tomavam-na entre os dedos
é atiravam-na à boca tão habilmente que
nenhum grão caía fora.

Jamais houve europeu que tentasse fazer
essa habilidade sem empoàr o rosto ou a rou-
pa, com grande hilaridade dos selvagens.

Quando faltava mandioca, os índios subs-
tituiam-na por uma espécie de palmeira —
"urucuri-iba" — cujo tronco rachado, socado
e pulverizado dava uma sorte de farinha
também.

A mandioca fornecia ainda uma bebida
aos índios. Acreditavam eles que esse licor
só prestaria se fosse fabricado por moças.

TRIBO DOS JACARÉS

Na jornada que empreendeu Hernando Ri-
bera, do Paraguai ao Amazonas, encontrou
a tribo dos jacarés, que desses animais de
que tinham estranho medo, derivavam o
nome.

Acreditavam que o jacaré matava com o
hálito, que a sua .vista era letal e que o uni-
co meio de dar cabo de algum era pôr-lhe
diante um espelho, para que morresse com
o reflexo do próprio olhar de basilisco.

Mas, os índios não conheciam espelhos. fis-
ses talvez fossem de pedra, como os mexi-»
canos, ou de barro tão vidrado que servia
para esse efeito. Poderiam ser ainda peda-
ços de vidro vulcânico, que sendo opaco na
massa, forma, um verdadeiro espelho.

São meras conjeturas.

O REI DO BRASIL

Tantas eram as formigas e tanto estrago
faziam no Brasil de antanho, que os portu-
gueses chamaram-nas — o rei do Brasil.

Havia quem as desculpasse na alegação
de que "guerreavam sem cessar todos os ou-
tros insetos.

As casas de campo daqueles tempos eram
invadidas constantemente por centopeias, es-
corpiões, lacraias, cobras, etc.

Os habitantes conheciam a estação em queas formigas largam enxame e ficavam aler-
tas. Quando isso se dava, abandonavam suas
casas, para que quêles pequeninos e benvin-
dos hóspedes lhes limpassem a moradia da-
queles outros intrusos, venenosos e mortífe-
ros. De fato: se as formigas lá fossem ter,
punham todos os bichos viventes para fora
e não se detinham ali. >¦

O homem não logrou jamais mover cor-
pos, em peso e volume tão desproporciona-
dos com o seu tamanho e forças, como esses
pequeninos insetos.

No Paraguai há uma espécie de formiga,
preta, que constrói outeirozinhos cônicos de
terra, de três pés de altura, nos terrenos bai-
xos.

Durante as inundações periódicas daquelas
regiões, esses insetos abandonam os monti-
nhos e com maravilhosa sagacidade agarram-
se uns aos outros em massas circulares de
um pé de espessura, segurando-se de um lado
a alguma erva ou raminho, e assim flutuam
até que as águas se retiram-.

No Paraguai, os selvagens e os espanhóis
tiravam das formigas uma espécie de gor-dura que era molhada como um delicioso
acepipe, muito parecido com a manteiga.

As tribos do Orenoco e os tupis frigiam
formigas nessa enxúndia, sendo assim um ali-
mento apreciado até pelos jesuítas.Os espanhóis assavam-nas e delas faziam
massa resistente para construir fornos. Pul-
verizadas, serviam para pavimentar as casas,
ficando o chão duro como pedra, e no qualnão se intrometia pulga nem inseto algum.
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Vânia Mar a fez um ano no dia 4 Por »«_. m«m_« ...
da Cunha e Sra. Maria do Carmo Faria H?f unt 'r""' papai*' Dr- Marcio puerra
pe-oa. amirja., em .ua ^.idêTcta*??»."dSÍ&uSS*?.? T**""** *"""** 

V

tente* recebidos.

14. IO I04-7



TONIO — OS M,U «IU«_ DE ,SESü _ A^S^^^oTSll CUCAATNR00N^^5oNA V,DA » ™» A*
VADOS TRÊS MILAGRES, DE PRIMEIRO ÍraIL- 

~ CAN0,V"ZAÇA<:>' CASO SEJAM COMPRO-
Texto de Augusto Aguiar '- 

Fotos de Maurício Moura e J Sousa
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EIS A MULTIDÃO NA HORA DA BENÇÃO. Broços erguidos com garrafas de água, bocas que cia-mam, corações que esperam graças, ricos juntos a pobres, todos nivelados pela fé.

ESTA 

é a história de Padre Antônio Rinfo,
um modesto e até há poucos meses um
desconhecido vigário do interior mineiro,

que foi tocado pela graça de Deus. Homem
simples e sem afetação, o piedoso sacerdote
prende, hoje, a atenção de todo o país e do
mundo, em virtude das curas milagrosas quese operam em Urucânia e Rio Casca. Na pre-sente reportagem, calcada em notas de via-
gem do Padre Alberto Re,is e feita com um
sentido mais descritivo do que sensacionalis-
ta,. "A NOITE Ilustrada" conta aos seus lei-
tores detalhes da vida do miraculoso cura,
bem como revela declarações de pessoas quese livraram de suas mazelas após receber a
benção de Padre Antônio.

PADRE ALBERTO
VAI A URUCÂNIA

Nos primeiros dias de outubro, Padre Alberto
Reis, capelão militer do Batalhão de Guardas, im-
pressionado com as mil notícias divulgadas pela im-
prensa carioca sobre as milagrosas curas verificadas
em Urucânia e Rio Casca, seguiu para* aquela primei-
ra cidade, em um comboio militar organizado pela
Primeira Companhia Especial de Manutenção. A via-
gem foi longa e árdua: vinte penosas horas de per-curso, por estradas descuidadas e super-congestiona-
das pelo trânsito anormal, os pousos repletos, a ali-mentação nem sempre servida à hora certa. Todavia,
os cinco dias que Padre Alberto permaneceu em com-
panhia de Padre Antônio compensaram, de muito, ossacrifícios da jornada. E o primeiro sacerdote católico
a confirmar os milagres de Urucânia afirma:— O que se verifica, atualmente, em Urucânia eRio Casca é algo que escapa à visão comum das coi-sas, atingindo o sobrenatural e desafiando os oonhe-cimentos dos homens e da ciência. Ao deixar o Rio deJaneiro, padre que sou, já admitia os milagres deUrucânia e de Rio Casca. Desejava, contudo, verifi-cá-los com os meus próprios olhos. E, graças a Deustive a confirmação plena de tudo quando lera nos

jornais. Eu vi os milagres de Padre Antônio: são pa-ralíticos que voltam a andar, são cegos que enxergamnovamente, são loucos que recobram a razão, rão des-crentes que voltam ao seio da Igreja tocados pela*graça de Deus.

MILAGRES, MILAGRES, MILAGRES
Durante cinco dias, Padre Alberto Reis residiu nacasa de Padre Antônio. Em suas notas de viagem en-contramos descrições dos fatos que presenciou emUrucânia. Há, por exemplo, o caso de Alberto Correiada Silva, paralítica, voltou andando. Ceei Vasconcelosum tumor no rim esquerdo. Ficou completamentecurado, após receber a benção sacerdote.. Isabel Diasda Silva, paraltica, voltou andando. Ceei Vasconcelos,20 anos, muda, está falando perfeitamente. Mas, não

I
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SÃO MUITOS OS SACRIFÍCIOS DA LONGA VIAGEM, viagem sem conforto e <eita geralmente as pressas, quando tudo falto aos oerearinos evrPtc.n.,ança de que f.car.o curados de suas mazelas. Em Urucânia e Ria Casca, a falta de aiajamentas- imitação grossa das grandes c dades .evoos romeiros a dormir nos currais. . —...,.-¦[ 
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URUCÁNIA! UMA PEQUENA IGREJA A CASA DE PADRE ANTnNID * r^^Z^^^T^T^^^^^^^^^^^^^^^^^****™**bo^nho do Rio ou dotcDoEJhAofgEoü^o?NTl: ^Z^^^^^Z^ *» S"^ b^™V do
foram somente essas curas prodigiosas, ano-
tadas por Padre Alberto, que se verificaram.
Milhares e milhares de outras — e a impren-
sa diária do Rio vem cheia de fotografias ede depoimentos - têm lugar diariamente.

VINTE E QUATRO HORAS NA VIDADE PADRE ANTÔNIO
Padre Antônio é um velho sacerdote, pau-lista de nascimento, devoto de Nossa Senho-ra das Graças, e sua fama de santidade vemde há muitos anos. Há cerca de quinze anosatras, Ja bêbedos inveterados deixavam ohabito de ingerir álcool depois de receber abenção do cura Em Grama, Minas Geraissao comuns esses fatos. Aos poucos, entre-tanto, anos após anos, uma auréola de *an-tidade foi envolvendo a figura de Padre An-onio Os romeiros começaram a chegar aUrucania. Eram poucos, nada mais de 10 a20 por mês. O tempo passou e as notícias dascuras se propalaram. Mas, o que fez PadreAntônio para alcançar o poder de curar' Porque esse sacerdote, de uma paróquia distanteate bem pouco desconhecida de todos, ad-Quiriu o dom sobrenatural de operar mila-gres? Ninguém o sabe. Ninguém o pode res-Ponto. A verdade é que Padre Antônio ain-«a hoJe se zanga quando alguém lhe fala emseus milagres: "Nada disso, homem de Deus-costuma exclamar - se o doente ficou'bom e porque Nossa Senhora das Graças ass"n o julgou conveniente". E se considera

^mpre 
e sempre, um simples instrumento dPenhor.

Sua vida quotidiana nada tem de estra-n«. Padre Antônio costuma acordar muito
ZL 

madrugada «íuase, e, às 6,30 horas,celebrar o Santo Sacrifício da Missa. Logo*£:z a:r —«• -——-°-
. uma mesa com seus livros religiosos

1 
m::'magem d* Nossa Senhora das Graças

se li ! 
breviári0- Precisamente fa 8 h3raslevanta e, na sala de refeições, toma ume

NÃO HA ACOMODAÇÕES e o carrose transforma, rapidamente, de veí-cuio a dormitório, onde toda a famíliarepouso, entre roupa suja, alimentosenlatados e garrafas de água benta
que trouxeram de Urucania.
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PADRE ALBERTO
REIS, com sua blusa de campanha,

foi a Rio Casca, ê voltou convencido dos milagres de
Padre Antônio Pintn

' tijela de mingau e café. Costuma dirigir-se, depois
de sua ligeira colação, à sala de visitas, onde abre
sí janela e pronuncia o costumeiro: "Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo", ao que a multidão
responde contritamente:

— Para sempre seja louvado...
E o padre reza a oração da Igreja em prol dos

doentes, pedindo a Deus e a Nossa Senhora das
Graças que aliviem seus males. Volta, depois, ao
interior de sua c^sa, éonversa familiarmente com
os seus, brinca, ri, é um homem alegre que não
se deixou dominar pelo orgulho. Almoça sóbria-
mente e à tarde estuda e repousa. Outra benção
aos fiéis. E, à noite, Padre Antônio' recebe algum
doente grave, ao qual dá uma benção especial'ou
íe dirige à igrejinha onde celebra a Novena de
Nessa Senhora das Graças, a santa de sua devoção.

OS MIL MILAGRES
DE PADRE ANTÔNIO

Três exemplos citamos acima de milagres re-
cebidos por intermédio de Padre Antônio e que o
capelão-militar, Padre Alberto Beis, registrou em
suas notas de viagem/Milhares de outros, entre-
tanto, já se verificaram, cada um deles mais sur-
preendente e mais espantoso. Citemos alguns fatos
concretos:

JULIA MARIA CHUVA SOARES, morena, 18anos, estrábica, aluna do Instituto Lafayette do Riode Janeiro, residente ha ilha do Governador e fi-lha do casal Sevita-Augusto Maria Soares, ficouboa de seu defeito visual banhando os olhos comágua benta que uma sua amiga trouxe de Urucâ-nia e fazendo a novena de Nossa Senhora das3 raças.
LUIZA DOS SANTOS PETREZ, surda-muda

ie nascença, funcionária da Imprensa Nacional, foia Urucânia, e, apôs receber a primeira benção dePadre Antônio Pinto, começou a ouvir os primei-ros ruídos do mundo: hoje ouve e fala natural-
mente.

INCAR MARCHESINE, de Curitiba, cego.fi-lho do casal Pedro e Maria Marchesine, músico am-bulante na capital paranaense, fez a novena a Nos-sa Senhora das Graças e hoje tem a vista perfeita-mente normal, costumando dizer: "Toda a popula-ção de Curitiba é testemunha de minha cura".
MANOEL RODRIGUES FILHO, residente àrua Hermenegildo de Barros, 71, Rio, paralftico do

lado direito, há seis anos, foi a Urucânia, viu Pa-dre Antônio e hoje está curado.
ANTÔNIO SENA, 16 anos de idade, cego, re-

sidente em Bauru, "São Paulo, viajou até Urucâniae. de volta ao Rio, afirmou aos jornalistas que já
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UM APÓS OUTRO os caminhões chegam a Urucânia. Com a mudança dePadre Antônio para Rio Casca, aquela cidade voltou à sua calma provin-ciana e os romeiros dirigem-se para a nova residência do sacerdote
distingue vultos: "Aos poucos o mundo estáficando claro e colorido para mim, que atéantes de receber a benção de Padre Antônio
só via trevas..."

JORGE DE OLIVEIRA, residente à ruaConde de Bonfim, 1890, casa 4, atacado de
paralisia infantil, completamente entravado,
ao regressar de Urucânia já anda e até jogafootball com cs outros garotos.BELARMINO PAIVA, residente à rua Cos-ta Mendes, 50, casa 4, em Ramos, DistritoFederal, que, desde seu nascimento, jamaisconseguira andar senão de quatro pés. Apósa benção milagrosa, ergueu-se e caminhacomo qualquer outra pessoa sadia.

ISABEL DE SOUSA VEDROMILE, para-litica há seis anos, residente à rua AnibalBenevolo, 8, Rio de Janeiro, está completa-mente curada e atribui o fato às bênçãos
que recebeu de Padre Antônio: "Que alegriaeu sinto. Foi um verdadeiro milagre"JANDIRO GALL, operário da Indústria deFeltros do Brasil, residente à Estrada daSaudade, 2728-A, Petrópolis, cego, está intei-ramente curado.

Centenas e centenas de casos semelhantesa esses acima e resumidamente citados sãopublicados, diariamente, pela imprensa ca-rioca, todos eles com novos detalhes de curasmiraculosas, todos eles afirmando que devem
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AINDA QUE CAREÇA INCRÍVEL O ALEIJADO ANDOU. E ergue bemalto a muleta, como uma prova de sua surpreendente cura.
o restabelecimento da saúde ao piedoso padre do interior mineiro.

A CANONIZAÇÃO

Voltando a*, falar do Padre Alberto Reisque se declara "fortalecido em sua íé após'o que presenciou em Urucânia", cumpre as-smalar que esse sacerdote nos acentuou:— Todas as orações que Padre Antôniopronuncia, inclusive aquelas dos enfermosestão dentro do ritual da Igreja CatólicaApostólica Romana e suas bênçãos são pro-nunciadas com as mesmas palavras que to-dos os padres católicos do mundo pronun-

ciam. A verdade é que, embora eu diga asmesmas palavras que Padre Antônio, não te-nho o poder — conferido por Deus — decurar os enfermos. Ninguém sabe pon queisso aoontece com Padre Antônio. É certa-mente, sua vida austera e santa, sua fé emNossa Senhora das Graças, seus méritos pe-rante Deus, que o fizeram possuidor dessarara felicidade: curar seus semelhantes. Equanto a isso hão tenho a menor dúvida, poiseu mesmo assisti aos milagres de Padre An-tônio.— O que faz Padre Antônio? — perguntao padre Alberto Reis, que se responde:Aconselha a comungar, confesar, orar, ter(Continua na páaina 16)
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outra "gare" do
esperança de erti-

PREÇO UW
VANTAGENS
DO TUBO

DE TINTA
GRANDE FACILEDA-
DE NA TROCA.

GRANDE QUANTT-DADE DE TENTA.
TINTA ÚMIDA QUEESCREVE S_CO.
E V. S. PODE SOLI-CITAR UM TUBO
DE TINTA SOBRES-
SAI__NTE A QUAL-
QUER MOMENTO ESó CUSTARÁ

m~.pm
A FORNECEDORA
RUA DO OUVIDOR, 169 — RIO

Queira enviar-me pelo Reembolso
Postal uma TAUBMAN RETRATIL.
Nome 
Rua ..._
Cidade
Estado

r_HQ tc iVPvpnBB^^nrsvTiB_Ta __i [ ' ¦¦ _ W' _ w_^__t. W «T • _r^r_^__r^ _>^^^B I l^_r^^_i I WmM^^^mMwmM m\.I Vm I IylwfílI U 111 _í 1 __CTu__J______l
III Mm II I I '___$_- 

li"Mvl' <<____£___ I I _¦' III _¦ lllllllll WÊf_______^__J___j _JL -*J JL-L-i J____mí'_L l____L_ \*_B [ J-.'1'l'lU'l W

iw enaraw- vek\áS& _1H ^^—l^—^^^ScuS ____________i ' *»¦i*_, ___r_(__r ?*£ 9__t'__|__| - ______¦ -__P__\_K____R3__H______________| ___T» NH¦a R—HB ^ ,-j~f^__i. ^—— J_i_~_HK i:>iai VJE& ¦ ¦ m m m*\a\';Am __fli__9___l ¦__ l-P1* af kamaMmmtt' -M ^^^^PE»>_H_H^-7_____IL;'S__M_h^«___l M__^P___i ___T^B '_

-I _--.. ^-1 ctÍIÉ i_i^^li__^i^^_BBB!^^fe^vr-B ¦ §'
__' *: _¦ BÜ^^P^fiE B^_fi_^^___P<3____Rr-1' <? .: ¦ ¦ 5*r v' 11 ¦___!IH I, JM P.*^.^^'" S^4^__l_.'_____l 1^"" • ^H

Iil K_^l f^^Jfeí_S-^ ^:^''-a:PamAMm mWaW^SL^- ¦Hi l_
_B_H _¦ _L J_ _B'"\_8P*^'i__a_i3SH_lfWíí?ffe_s^ B-SPí^íTr^r^-i-i _B^ ^»B -HÈú-^*" •-*» ¦ ^H ____!PB ^w_K_L _i BS^_____^^'_^*-,§»til* _f"ff '¦ 7_i BKf^í^_______!^i__. ¦• v __l ___r

Li Ta ___r _^_f ij&%)a\mMa _fcT'-f-' rt''/__r>r.*t^rV^-t-ir_-B-Kr-.t-E-__^_- ^p, ^n BPS_B'—¦ _r^wfcd_B -B ^BB _^k* •' "¦ v__sâHbjMv_)K9_l _Br__í- * ___________ ^______________________H_______________________i
¦ 'it-l _^jj|^ri^B^to___íu^| M_É_ltfK__________^H»YJ_-«-fl H£t^-J____F_i^___L ^_i

• li Mm PnBnr** __i^___l __.!

___i _Bfe9R S____~> ____| _BBi BrOÜS^S 1WWWC—i
PH _u_v __B ___________________! p*s

*-^"'^-^^^^^^^S-.----^-t^M^__xfe_i_f_5__ST_ „F-^-__r^_r^^^W___B__r-B__3^SS^^^^Jfet _1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmXmmmmmmMÉtnmf&LaJFZmm&sis^ ^_?PiS_BS___s_S^' ¦ 5_P»' _3s_!___________Ss^_!___ ___ ¦¦*'¦¦ BhH9__f__»-'.__ jwpA".í^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^¦"^¦^¦^^'^¦¦¦^¦¦¦iJ_____5_r3__^S________i-*'%i^^ - ^H_____l>^,____r%_í_^S_%8Í_______fc______^__P,^>^p^,>>"nW ' ~* _____>•______?;. J-_.-_.._____._. ^-•^_J_BM_____32_. _^»« •-^_f"-flp5»^__M*_£__ .ÜHK;1^Nos últimos dias, o tempo tem sido inclemente para com os romeiros O* -,_.trar o obngo de uma casa ou de barracão, improvisam barraca?coL . JJ, 
"3° t,Ver^m a fe,ici<íade de encon-toda suo booage-. Na pior das Ws.t^r S_S,"8I£^«»«-'-. «

¦mBilí PAG. 8 — 14-10-1947



 - &,^jfffmmmw™*mmMammma
'¦¦ • • —-.,í)m^

*-*f?&m

rir*

:íZ—:

?M*^^*>4~4-«£ '¦¦¥&&&¦.
ras^s ^PQilr4

,'~-4»3i»^<^Ô*^,**^^é^«^rP

FíÇ^Z*. (Sír*1™

- _J

1

- J^Ç«»**'"í#»rr*ÍrT^'

^^i*7-.

iíS"^Sftii__í.h *"^L»

-'- .tó«*T\»*t ÍLJ _J # jaÉÊB
Wt^ss-

W&& sBSBP ¦

——— ——-————mammn_ .• i
Corto, corte, corto, 

^ 
«f3K5M oestiooro o orno me5mo

*$M

**m*mÍi**^.iLím

mf^J^^Wt^f.kmf^

¦ts %
íl *,—r^-r-.—-— »s_açaaas_H_mmHH_RRI_HoS_Ho. I

* _^«líC8bero.m_ 
benÇÕ° de P°dre Antônio deixQm a cidade, servindo.se de qualquer meio de transporte, ainda que este seja um incômodo vagão

de carga.
"*^^^^K____^-»_Cte*__^'í 

^É—-? _KS__?StS_ E ~* _J '—""• -;•___¦ _. -, ,.,. *síji* **fPvjv ¦ 7 ^^^™***fcfc__»i_í*"x»j ^^__- - ^ *O^PJL?ffr i "^T3#_t' _H "^^jrTBIT*^^-' Íttixw mr_ • ^^ _7ii~"^ yiTC^y-1
R^'Í_S___I__ ¦" *^^^^***«"a^^^h_ •• »*^6«' *" ^"J '-«l>VrÍf_te_____^___R__l ¦' '*Sfc "'fr-——rgK^-^ii^lflsP^tP^I 

I

_ S>'*MKk ;*S LA —~ - *^h»»5 ; _f '^fcíéw s _ » /.¦»—<13 : BHHff 'SHMb HhHHHHE»_ . '¦—._.: "iiüam*;«Jvt»? ii i,iih

I_P — H ___¦ ^^sV ^^_» ¦¦_ _^__HrT''^_M_»*__»V^___Ê_m _fff!_M li^B— fr__l

StMrtfifi"""" * fl_-™ HV B»^ ^^^R R_R1
¦m j^RtaV*^ _^_ ^S" RR—_rr_I Wr ¦ - ^H

.iÉ»y' '*' >f 5Pft*__l F^jiiaw'*'""_! »¦% _k*! ' ____l Lr^^_ w _\fl _H^^m ¦ *' \W

_¦ f__ aàMW ' ^ _ «_L_ ^^Hllf 2H
* ___r__ _____ ___fl_H í*Jí_fi ¦_ _H __ftr ^^H^hHHHHHP^HHBHH^F »•_ fm ^v

f^^BKL"' wS mm wmmA mm

t^^^rr?do e!trQdQ * ferro em Rio Cosca Trens chegam e par-xem supArtotados, deixando no plataforma os menos felizes, que não con-seguiram um lugarzinho para se alojar, mesmo de pé.
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MAS LUCY O QUr-
FOI AGORA?

É SÓ EU ABRIR A
BOCA QUE DÁ

ENCRENCA NESW
CASAI

m
mt^mr

CLARO QUE DÁ
ENCRENCAI

MAS NÃO SOU EU
QUEM PODE DAR

PALPITES-PERGUNTE,
AO DENTISTA *

SOBRE MÁU HÁLITO.

fv ANTÔNIO.

O CONSELHO DO DENTISTA:
"PARA COMBATER O MÁU HÁLITO

RECOMENDO CREME DENTAL COLGATE!
NA MAIORIA DOS CASOS COLGATE
CORRIGE NUM INSTANTE O HÁLITO

DESAGRADÁVEL...

Mi

X
'•--f-

O INGREDIENTE LIMPADOR DE
COLGATE É PENETRANTE E ATIVO- REMOVE AS PARTÍCULAS DE

AUMENTOS - PROTEGE O ESMALTE
E PERFUMA O HÁLITO"

DEPOIS GRAÇAS
A COLGATE

t«W3:í'rf*K*

__
m*

PAPAI AGORA
ENTROU

DIREITO I

Usa COLGATE l JT ( ^~^r**>
diariamente jfí^4** _»^____SPkpara sorrir J kègfj ^é£&ÈÊr&^

Coigalemenle ^saISE/ ^-____i^^_3^^v ,^Jr\^\mrmP^WS>ĈOLGATE
MAIS BRILHO AOS

DENTES. PERFUMA 0 HÁLITO!

mWkmmmmmW ' ^¦""ÍT-T^^wC- _bK _B_______M___^ -gP ——-"^BT-
ÀmfmM ^-^^W|y^^""*^^M|^My^^r-^-^^^^^^^^^^^^^^Mt,»^

_H_____P^^™»i__ _1__B______frf_sW^___i » Jf ' "_H- *-j^'-* -""' ^^^^*^^Bfc—
^r— " ^**__! ^^4___—^^T _____f_f7j__l í? "-*íir^_B__*k^í\ r S_________=^IZT7_____ _¦___! * _rf^«lfP*^A»BB ___\7i_t I19 _BT___sT_i_si _B__á B * f^fM^r^_n_^_sl * VHK^' __Tl m
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3 VÍ2tS MAIS OUE AS ESCOVAS COMUNS

Ouçam Roltlo Colgot. s.xta, feiro» 61 21 horo» - Rodio Tupi d. S. R3?
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,...um Creme com fragrdncia de Rosas
ae Shiras, cujos óleos medicinais pro-
tegem a cutis contra as rachaduras
produzidas pelo sol e pelo frio, e su-
prime as sardas. O mais interessante
é que este creme serve tanto para a

. cutis seca como para a oleosa.

Como???!!!
Todos cs presentes suspenderam a respira-

ção. O próprio chefe esperou ansioso.
É uma coisa multo simples. Se tenho

uma idéia, sento-me a uma mesinha e expia-
no-a sobre um papel. Depois chamo um ra-
paz...

Temos rapazes... De quantos precisas?— interrompeu-me o chefe.
...chamo um rapaz e mando-o à tipo-

grafia. Lã, compõem a idéia, estampam-na e
mandam-na para o mundo inteiro.

Os olhos do chefe relampaguearam de sa _
tisfação.

E que 6 preciso para fazer uma tipo-
grafia? Como se faz?

. — Com... com ferro... — respondi, apôs
pequena hesitação.

Temos ferro! Dêem a esse rosto pálido'
todo o ferro de que necessitar e que dez dos
meus melhores súditos o ajudem.

Continua na página 16)

w __sr i

.— K-f-. ann .-. À venda em
l rPlTlfrJ todaB as Per"
>->¦ ^1 ¦ IV tomarias.

iMnjdqbona
P_a folhetos grátis — Pedidos do interior

são atendidos no mesmo dia.
LABORATÓRIOS VINDOBONA

Rua Uruguaiana, 104 — RIO
Queiram enviar-me grátis o folheto sobre"O Cuidado da Tez". A.N.I.-C.47-10

NOME 

RUA

CIDADE

ESTADO  ...

JÓIAS E RELÓGIOS DO RIO
^pelo

REEMBOLSO POSTAL

N.° 37 — Suiço, c/ru-
bis, cromado, c/pul-
seira de aço.

CrS 235,00.

rI

MEIAS E SOQ UETES
PARA HOMENS

"PRIMAX
E"ECLIPSE'

'P.; IMF

ALTA QUALIDADE
EXTREMA RESISTÊNCIA
SUMA ELEGÂNCIA

Produtos das
INDS. REUNIDAS IRMÃOS LU *>

ARARAQUARA - SAO PAULO

NUNCA 

me ocorreu pensar nos selva-
gens africanos. Mergulhado como es-
tava em minhas ocupações, nem mais
me recordava de que eles existissem.

Com todos os meus romances de folhetim ou
artigos humorísticos, satíricos, cheios de sar-
casmo e indignação, eu, por certo, jamaisconsegui arrancar um sorriso ou, ao menos,
uma careta de desdém dos selvagens africa-
nos.

Vivíamos assim: eu, à minha custa; os sei-
vagens, debaixo do ardente sol africano, porconta deles. Mas, uma vez, estando sentado
à mesa da redação, iluminada por luz elé-
trica, tendo o telefone ao lado e a estante
atulhada de livros, sem contar os telegra-
mas que me diziam tudo o que ocorria no
mundo, senti viva pena por esses pobres sei-
vagens, sem telefone, sem biblioteca e des-
providos até de um baratíssimo vespertino.— Bonito! — censurei-me — estás aqui à
luz das lâmpadas elétricas, forte, culto, en-
quanto lá, não sei onde, quem sabe na nas-
cente do Nilo, um mísero e obtuso selvagem,
estraçalhado pelas mandíbulas de um leão
furioso, sofre em silêncio, por causa das man-
dfbulas do leão e pela falta de uma edição
noturna de um jornal e, também, pela pró-prla ignorância...

Meu coração palpitou repleto de dor. Sen-
ti um nó na garganta^ E, por uma semana,
não me saía da cabeça o destino miserável
dos selvagens africanos. Na outra semana,
decidi ir vê-los, levando-lhes a ciência, a ci-
vilização, os verdadeiros princípios da cul-
tura, capazes de guindar o selvagem ao meu
nível de homem culto e trabalhador poli-morfo dos jornais.

O diretor do jornal, a princípio, surpre-
endeu-se com a minha decisão. Depois in-
quietou-se. Em seguida acreditou que eu es-
tivesse ficando louco. Por fim, adiantou-me
uns dinheiros e fez noticiar nas colunas do
seu periódico: "a redação, sem se importar
com gastos, decidiu mandar um enviado es
peclal ao centro da África.. "

Parti.

— "Egrégios selvagens! Eu compreendo
que, o vosso sistema de vida e as tradições
do vosso clan vos ordenam de comer-me nes-
te momento, bebendo, depois, a água purada fonte. Mas ouso dizer-vos que esse seria
o ato mais idiota da vossa vida de bestasanalfabetas! Vós matareis a galinha capaz
de pôr ovos de ouro, arruinareis a pérola
que seria o mais lindo ornamento da coroado vosso chefe. A história oferece-nos umexemplo semelhante de inconsiderada prodi-
gaíidade, quando a rainha Cleopat _ mo-
lhou uma pérola no vinagre e tragou essainsípida mistura. Mas isso foi feito por umaestúpida e histérica mulher, enquanto vóssois selvagens razoáveis, com caras honestas
e francas!...

É sabido que a humanidade se deixa levar
pela mais grosseira adulaçáo. Os selvagens,bajulados pelas minhas últimas palavras eencorajados pela indicação do exemplo deCleopatra, confabularam em seu idioma e,depois, um deles me perguntou, aos grupos:Se nós deixássemos de lado as nossastradições e te poupássemos a vida, que nos
poderlas dar em troca desse excepcional fa-vor?

Multo fácil! Poderia dar-vos tantas coi-sas _ respondi cheio de orgulho e vai-dade. Eu vos ensinarei tudo. Vossos "tukul"
serão iluminados por luz elétrica. A impren-
sa realçará.o vosso grau de intelectualidade
Os princípios de uma sábia diplomacia alar-
garão vossos domínios e as armas de fogovos defenderão dos ataques das feras.Um grito de alegria entusiástica irrompeudaquela dezena de peitos. Loucos de felici-dade, os selvagens levaram-me à presença doseu chefe, nas profundezas de uma f.orestavirgem.

N.° 52 — SUIÇO. c/ru-
bis, cordonet grosso,
cromado. - Cr$ 275,00

__Sr\_Kv

N.' 51 — SUIÇO, c/
rubis, cordonet grosso,
vidro alto, chap. a ou-*
ro moderno. CrS 445,00
N.» 10 _ Idem.cro-
mado. — Cr$ 350,00
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Orgulhosamente, e com toda a consciên-cia da minha dignidade, eu me encontravadiante do chefe. ...
— Como é que tu, um simples homem, p0-Extenuado pela longa Jornada sob o sol des saber tentas coisa"? -per^Z7n\Toricano. acamne com a minh> <.*-_.,--, ->». _"*"'. Perfl"ntou-me oafricano, acampei com a minha caravana,

em uma floresta tropical: um complexo de
emaranhadas lianas, algumas serpentes e

nobre selvagem, aparvalhado.
-r Sou um jornalista — respondi com lar-gos gestos. — E os jornalistas devem saberleões faminto, e importuno.. Não dormira tudo A „____ nmfl-i""T**' 

dev,em «-«*
uma hora, quando ouvi gritos, correTiai. tiUdad.. * 

"^ 
?* e,PeC'al VerM

— Qual é, na tua opinião, a coisa de maior
Acordei, sobrecsaltado.

I_| — m«-_i c, na iua OPiniaO íjVi-me Wndo Por uma dúzia de negras importância na vida humana?mãos desconhecidas, evidentemente perten- — a imprensa 
numana/

centes àqueles Indivíduo, que tinham neces — Podes ensiná-la?• idade de um vespertino. Sem perder a mi- - 8e posso! _ -xclam-l e«-. anha presença de e,plrito, ge.ticulando, fiz- - Nada mal, fácil' 
eXC'ame' Com d«Pr«o.

lhe, um dí»cur,o. - Como ,e faz?"

A.ÜO JTJ__ O A C . J O. i A yj\ ír>4._.

N.° 36 — SUIÇO, c/15
rubis, cromado, c/cor-
reia de matéria plásti-
ca.  Cr$ 355.00

BEL6GIOS DE PULSO
PARA HOMENS:

OMEGA, aço Cr$ 750,00
CLASSIC, chap. a ouro .... Cr$ 850.00
T1SSOT, cromado . Cr$ 690,00
TISSOT, cromado CiS 590.00
CYMA, aço CrS 65o|oO
TISSOT, aço, auto Cr$ 1.100,00
OMEGA, aço, auto CrS 1.500,00
Para compras acima de Cr$ 1.000,00 envio

valo postal ou ordem bancária
Pedidos o ÂNGELO SIMÕES

JOAI_HERIA ÂNGELO
Praça Ttradentes, 39 — Rio

PEÇAM CATÁLOGOS
—--------_-_-_- M ¦¦ i ii i

IMPRESSIONADO 08 MEIOSCIENTIFIC08 DO PA18 1

EMAGRINA
Um produto nacional que emagrece semprejudicar a saúde. Centena, de atestadosmédico, confirmam, na prática, o fruto dezo ano, de estudos da ciência para o ema-grecimento do, gordo, e a conservação da.

__ •'eflâncla dos magros.Adquira nas farmácia, ou drogarias
EMAGRINA

r_iv_U_Ç£Íiíerv,Ç0 de reembolsoCAIXA P08TAL N. 2335 - Rio de Janeiro
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^*^ 1*? Lima tura> consultório sentimental, pnáti-
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Cr$ 88,00
Somente. Sem outras despesas

COMPRE- DIRETAMENTE
NA FÁBRICA POR
PREÇO DA FÁBRICA
Novo modelo "MIL FLORES". GUARN1ÇÃ0
DE CHÁ estampada, numa linda combina-
ção de cores azul claro com amarelo. Toa-
lha 140 x 140, com 6 guardanapos 26 x 26.
Cores firmes, granité branco do melhor.

I A BENEFICIADORA TÉCNICA DE TECIDOS LTDA.
Faça o seu pedi- Caixa Postal 2632 — RIO DE JANEIRO

.agu!ndpeloOJRe- ' Queiram enviar-me guarnições "MIL FLORES"
I Nome 
. Rua e N.°  

embolso Postal
só quando rece-

&er as lindas
guarnições. -üti-
lize o eu pão
anexo.

¦ Cidade
.1 Estado

NI - 1

1 \p\\\\\\ -*-^ yJlP^^
\h\\1 ^M-L1 _Nl\\\\\ ^^-"-J*' /q_-- _-¦*_»••

o \ \\\1 DE 
P°NTA ESFER0GRÂFICA- EXTREMAMENTE SUAVE.

\| ADAPTA-SE A QUALQUER TIPO DE ESCRITA; O SEU
\J PR£Ç°- RELATIVAMENTE MÓDICO. COLOCA-A AO AL-

r^^M CANCE DE TODAS AS BOLSAS.

¦\|H\\

____a\__I :
^V_§ B9kfl

CBIL-5

Fornece diversas cópias a carbono, sem arra-
nhar o papel.
Escreve sobre qualquer tecido, sendo de gran-
de utilidade na marcação de roupas.
Tinta.de secagem instantânea.
Depósito de tinta para muitos meses, fácil-
mente mutável pelo possuidor.
Apresentação luxuosa, nas cores ouro/marron
e preto/ouro.

A PEDIDO. GRAVAMOS 0 NOME. GRATUITAMENTE

S5£>»%"umooM* 0£SCONTos "'"•*"««
Á VENDA NAS BOAS CASAS 00 IAM0 OU DIRETAMENTECOM o REPRESENTANTE EXCLUSIVO. «"««AMENTE

™V£_«._ "Ul- V"MUHA l «"* *° "¦»

PARA TODO O BRASIL
PELO REEMBOLSO POSTAL.

ESCRITÓRIO BRASILEIRO DE IMPORTAÇ.O B. EXPORTAÇÃO
Av. Nilo IVranl.a, .Jü-D N/227 - Ri,, d. Jnn.i.» 
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OSILDA
Lima é
uma pe-

quena bonita,
que acaba de
iniciar, e com
sucesso, a sua
carreira radio-

fonica. Tem jeito, e vai longe.
Raul Roulien fez um "test" com ela e, ten-

do este sido aprovado, lhe deu um papel em"Jangada", filme que será exibido breve-
mente.

Pedro Anízio continua redigindo com José
Mauro "Minutos de Ouro".

Abílio Lessa estreará por estes dias na Rá-
dio Tupi.

"A mulher que eu achei" é uma bela no-
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Carmen Dolores, a rádio-atriz mirim do
Teatninho do Garoto da Rádio Cruzeiro do
Sul, foi contratada por Roulien para atuar
no filme "Jangada".

•
Carmelita Perêda, intérprete de música

hispano-americana, estreará breve na Rádio
Clube. Já fez parte do "cast" de quase todas
as emissoras cariocas, e ultimamente estava
na Rádio "Jortial do Brasil".

•
Lidia Bastiani, cantora da Nacional, vai es-

trear no cinema fazendo o papel de "Van-
da»" no filme dirigido por Teófilo de Bar-
ros — "Mãe".

Yara Jordão é um dos
dos bons elementos do"cast" de Vitor Costa.
Tem trabalhado nas
principais novelas que
a E-8 apresenta vivendo
dificílimos papéis.

•
Paulo Carvalho, que

teim vários composições
musicais no repertório
de Orlando Silva e ou-
tros bons cantores do"broacasting" brasi-
leiro, vai lançar um
livro de poemas —
"Meu Livro". Natu-
ralmente, vai ser um
sucesso, pois Paulo
Carvalho tem muito
cartaz com as mu-
sas.

•
Nestor de Holan-

da já deixou a Rá-
dio Nacional, acei-
tando uma melhor
proposta da Rádio
Globo.

•
José Mauro é o

novo diretor de"broadeasting" da
Rádio Tupi.

Mario Brasini.
conforme escre-
vemos no nume-
ro passado, es-
treará no dia 4
de novembro no
Teatro Fenix,
com a sua com-
panhia.

•

CARMEN DOLORES

vela de Eurico Silva, um dos melhores no-velistas do rádio, que a Nacional está apre-_. "AM. """"^ """^e sextJfei-

Ca1íí_v_?_da.0Si,Va• ° teI' ià ^vou para oCarnaval de 48 a marcha "Rica Cigana" e osamba "Sâo Cristóvão", de José Conde e An-tenor Borges.

nn!.Íl0_ ?érgÍ° 
regressou d°s Estados Unidosonde esteve em viagem de recreio. Mas goí

iróxinrn3 
° ^ ^ VOltar' em Janeiro 4,próximo ano, contratado po* um "night-

Henrique Guimarães, o veterano criador detantos e tantas lindas páginas musicais de ab-soluto sucesso, está atualmente interprían-do os melhores números do seu seleSonadorepertóno, ao microfone da Rádio Sm
SZ*«- 

Henri<^ Guimarães"^ 's^

Júl.o dTa5)1Semanais* 
ten> « colaboração deJuho de 01,ve_n_, n0s acompanhamentos ao

rJ^Lf 
Trabalho" é um programa essen-oa mente íem.nino que a Rádio Mauá SS.m.te, diar.amente. das 17.30 s 18 horaTex

rSo^S0*8""*10 °e sódioBALSAMO OE TOLO-ÁGUA DE LOURO CEREJA

Cuidado, amigo! A ca»pa, a seborrSia e as
parasitoses do couro cabe-
ludo em breve lhe des-trulrâo os cabelos!

ANTICASPINA
elimina totalmente a cas-
pa, a seborréia e os pru-ridos do couro cabelu-
do, evitando, assim, a
queda dos cabelos, o
embranquecimento pre-coce e a calvlcie. Pe-

didos pelo
reembolso

postal, para a
rua Oeseni-

1 bargador Mo-
ta, 1878 —
Curitiba —

Paraná.
Preço pelo
reembolso
Cr$ 15,00

___ICASPIN

1 j ^m

A__Um£PAG- ,? ^- !':'94-
¦«-._-__
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A MELODIA DA SEMANA

Atendendo a pedidos, publicamos hoje aletra do samba de Lupicinio Rodrigues —"Nervos de Aço". Sua letra é a seguinte:
Você sabe o que é ter um amor, meu senhorTer loucura por uma mulher,
E, depois, encontrar esse amor, meu senhorAo lado de um outro qualquer? 'Você sabe o que é ter um amor, meu senhorE por êle quase morrer,
E depois encontrar em um braço
Que nem um pedaço
Do meu pode ser?

Há pessoas com nervos de aço,
Sem sangue nas veias e sem coração,Mas não sei se passando o que eu passoTalvez não lhes venha qualquer reação.'Eu nao sei o que eu trago no peitoÉ ciúme, é despeito, amizade ou horror, s
Eu só sinto é que, quando a vejo,Me dá um desejo de morte e de dor.
CORRESPONDÊNCIA

SU
(Rio) —^j
creva ipara _.,
dando a carta
Rádio Globo. È
lhor. Muitíssimo.

LOURDINHA (Santos, Sâo^de-pe-ve-pe es-pe-cre-pe-ve-pe.
a "língua do p", mas por favor msim, que dá um trabalhão tremei*

(Continua na página 16)

Elma (Belo Horizonte, Minas)ao Celso. O Nélio é noivo.
Escreva
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Emeraude

Realça a tua beleza com 12 tonalidades
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, SOMEKTE ENTRE EEAS E O HOME,,IQUE

O ,MOK AECANÇA UMA COWEEX.DAM

EMOCIONAL E PSÍQUICA

Vo .1 "lna de mel i»aa r -*
Ana tan^aras, a »"<* "v .' C 

Clube de Cupiclo, em Pam
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Z"iherV Vs f,ores se enfeitam Par* « ¦*&rem amaaas. As flores, com coloridos de maior fascínio òara os olho*

fdumr-seamatnn?aS' ™ C°HbrÍ °" e""ante ^^ M*S ^t^per!

Ts^de^aT imTo^l0 
""""""^ fe -"C.i/Ksingham: "o% sumo* evlí

h« -w« ! 
""P^"013 PfQue o amor entre os homens está mais próximodas aves do que dos mamíferos. É somente entre as aves e o homem uamor alcança uma complexidade emocional e psíquica'' ' 

q Ue
Massingham dá-nos conta em seguida das suas observações, dizendo-"Quando estudamos os hábitos do casamento das aves, cuja iniciativa amo

S2&! 
mutua'1e.observa«nos que elas se unem para sempre"1orçosam«te'ha",vemos de concluir que homens e mulheres só são diferentes no amor das avessilvestres os animais domésticos são quase sempre degenerados) sob dois as-pcctos: mais elevada evolução mental, uma trama mais sutil de emoções e íeíossentimentos; naturais, modificados, inconscientemente algumas vezes e JoS

social?!8' Sen0S ^^ 
°S Val°reS humanos' P°r n08sas lnstltul?o!s

E aqui está algo que não era antes sabido, senão pelos estudiosos do assuntoe os outros naturalistas colegas de H. J. Massingham ? assumo
A observação desse naturalista a propósito do amor entre nossas irmãs asaves como bem diria o Sr. João Luso, vem muito a propósito neste momentoquanao nos chegam noticias de estar fundado entre os estudantes de PariT umaassociação denominada o "Clube de Cupido». A essa associação pertencem osdois sexos, com direitos e obrigações idênticas nos estatutos, no regimento in
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O amor dos nossos dias. Fred MacMurray e Madeleine Carrol numa cena
de filme.

num banco de ônibus. * . 1
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terno. Mais uma reivindicação feminina?Existe um livro para o registro de todos osassociados, onde há também retratos de cadaum deles em várias poses, acompanhados
de di ersas e indispensáveis indicações, como
Ü*a?°!ü. d.0!Volnos», a a^ura, o peso, a idade eaté detalhes minuciosos outros como, porexemplo, o gênio, o temperamento; predile-ção ou não pelo baile, as diversões, leiturasSPj' 

1- ° camP°» ° football, etc. Ao lado de'cada ficha, há espaço para uma anotação im-portante, que ,se resume no seguinte escla-recimento: "em disponibilidade". Nessa ai-tura, intervém Cupido e promove, sem com-promissos imediatos, as aproximações. Se-gue-se a fase do namoro e depois quase sem-pre tudo dá certo. Nessa etapa, a da apro-ximação entre os "em disponibilidade" for-çosamente é que tudo se decidirá, valendo-se a mulher da sua habilidade em fascinar,enfeitando-se, ressaltando mais os seus en-
cantos de sedução. Aos homens, caberá sabe-Ias encantar, por seu modo.

Nâo temos notícias de H. J. Massingham,se yivo, ainda e, muito menos, se está na In-
r.m?.E" 0U niLF,;anca- para êle o "Clube de
mSÍ ? *"1 Par,s 8er,a« afl0ra« camP<> Pre-ciosísslmo de comprovação às suas faladas

As garços, muito brancas e românticas

...rmoUp^0.shoS,;rrase^,K?rerse6%e!
ias f^o diferentes ho amor em dois ou trêsaspectos.

?«° 
"ret,.a,mento nas mulheres — acrescen-tou Massingham — não será mais algo deconvencional do que um natural atributo?rer o homem que sempre ser o galanteadornão será uma fa.se passageira das conven-cões sociais? O procedimento das aves mos-tra-nos o melhor caminho... Permitam-nos

pois, extenorizar nossas simpatias, numa mü-tua cooperação, sem ficar estabelecido de
*T«\ £Vit Part,r .a ln,cíativa. do homem
£?« x mu,f\er' em 'flual ardor e alegria nosconsórcios do amor".

O "Clube de Cupido" corporlza, afinal bpensamento de Massingham. .

o Üíturaii.*3* 
"ma Perfluunta: "mo encontrou

Lní2,rt" t8sa semelhança no amor entrenõs outros, o homem, e as aves?

a*ÍSSflB HSfl^ I
BSiBflBfl^HflflflBHlK^

p^__flfl^v ^fl^r^aKBflt^^^s^^s^^r^^l^i^r^^ll^.^^T ^- ri'"-V; .- '^ffi^çBp

Í^PJRflJRi-il^^'» •^r^flbuflWk'^-''¦•flaWflfc ¦ -¦ 'SsffiasaM—ssflal'--!?^ * Mt': ':»$Ww)í£wL- ¦'A&^flEfe
^íMlÍe_fflflJfl^ -'f:. " '''f '<< ' 't^^sts^^^SS^aflflí

aB-BW^B^fiB»^^
^^MStWmmmmW^lmmm^^WêWm- ¦•WÊr^S^At^ \'!^ÊÊmWmWB7mm¦-,- :.MPPtS!l! 

''"' 
^fl—| -'^Bi:^ ' - • ¦ >''fl^flTlKB^fl^^ \^^_8 '¦•¦

t^GfiT^VifiEm aflaflv^flM^jOflB ¦¦EriSyJB^^S^ag^lV^flsr ,fl^^^flfl Aalli* ^Qá iSsB 
* ' í' ilá^ÉH0By.^íÊí^mWím^^líSSissSmmTSKÍf»^ . y^rK;^lmmWSmímWslmfKWl*mv.'Mvmm.-'. .'m ^' iàtMYiflSaffi'í^ya ^SHtfitá at9_í aalayAYBflwV^^ «•tfTaflE'flr flt •: '.fl' fmflj (|pj(jm 

^
¦S^SSS^SSs^MMr^1_B flUflgi^y^v^aflBmflja 'l^^ffJi^v.-^
/#^_8l^?i:'ifl BX» fi fl 

",'^IÍflll fl fl fl P 'li Í.ÍaflTllltíllW^^flflí_i^_9flB^flaÍ fl 9^**^^"'-' tÈÀ ^miWmmmW^^^^irjm^ÊSÊmmmF 'M ' X ^9PF^i^^_l
_B?' '-: ' i_r^âri5Bflr^^iB|SflB] flBflJflfl^ • W^^H : ~<-m
&mmsmmSmmm\'5mw^&MS'',r<sf^üimm m^YF- ¦^^mmmW^Nm^Sm%^^\y^\-i-.\í'é^mmi B

aBjiJafMMg HB»- y^iSraRflMl^aak ¦ ' ^1^^ DF J ,. fí-\ , - ' .%, ^^| ^fPSj

j ^^PMfl^lSW^P^B^r^ ^ *" J^i^r^al^PlI^flfl

' ^"B^lPJr^BmBaBKrMtfM 1- fl_[^'¦'flli^i^lt^iaflW^PV^^ia^ ' '
^ JÊS ' "V-" V -- *?'• n^P^^iMFw^BlfTflfl'':'flwJ^fisal Bt^—K-í^aê^^vwifl

^If 'áwil &' 
'r 

mmMM^Wm^^FmmWS^^^A mWÊk BpBS^afr^W^iW^' ^ W*Wl
».-"¦ fljfliSa^#S v: 'i\ ^-!J^fl•^ílÉBfl^flRflflSlfl flfl^kalaWr-AÍ '.^flfl ;'&\'" SSifl
WÍmm\WmWmM®mmWmmà"''Í*W iH LMW fls«S_PÍÍfli^Íl>. «.': ' ^flE '« í flflflBJ r flrfBs-flRIJ»- >-»» 'flatJBáflfláv^BSVii&S ' imMflaWaBv,fl66,'i-, flFi * v flj -i-i
\ '. 'JraBW 1 aW aá¥Sar**al flltA aWaaf^Huflb flsuVi t^Kv SaV BBbd

^' MfimmmW '¦ ia» JL^T flT^S^ EflaflsW flfl_Vs\»ifl
B^aT aflfl flflT "sfl^fllanT >!> mW JL\w\ ¦ AmW- fl ft' iáT' ^liflflswJaBtaaflfl' fll %flK flflVaiB] aflaPáf. T9 flBvfl ^. A % 

~fl "

Pi ElflTfl !» ' fl1 í?lflPflTfl\' fl ¦ ^flflt.' ^Ik:\ i v^5
ifl r*''. fl aaraUamàiSal ^ay ¦m^ayfl^flk^"^flt'St*"i^^flaa»^HS?^íím ?M

BH IflWlaflá- Iflflitk ^afl\ 
''i 

1 1?_fl_t__lfl2il^^™Stó^ Ifl B Í^iBb.1 'IBL V^
1' flJI LaflUBI !¦_ 

'**- ^flsl aTjflaS^flsl* áaflM aBK.jflfl Bfl BB HB^sflflT mr- fll Rs fll HBflflk -\ fl '

lflB~MflflflrffflB|1llfl'"' llfll^ff 1laflTlÍfljPBBfl— flBfltfljy' • fl»* mWmmmmk \

Aflftflfl ¦¦¦'"¦i- ib—¦¦¦¦¦fc.flfl'^^ '

ê o que iremos responder logo abaixoMassingham contraria com exemplos a¦deia estabelecida pelos darwinistas de que asaves devem ser consideradas como autóma-tas, entre as quais cada sexo executa certas
lürÇ°eSuC?mpletamente distintas quando arotina biológica da época de gestação assi-
c BrL^rent(\?e há P°UC0S ««os à épo-ca presente ~ adianta Massingham — essa
281*2 

m0.dificada à luz da experiência Eentão, depois ainda de longo comentâri; e
dePntTfLar9UmentaÇà0 de orae"> Puramente
eSn.n' 

aPre?enta o famoso naturalistaexemplos cunos.ssimos do namoro, da emo-Ç&o, da galantena, da finura de amor entre
li 

aweS,op0r. êle ,on9amente observadas. Aave do Paraíso é interessantíssima, e assimo é o galo silvestre, ou do bosque, o cha-mado galo da campina, entre nós. o pavãoreal e outro exemplo. A ave do Paraíso exe-cuta um bailado magnífico, de ritmo nervo-so, agitado, eriçando a sua mais bela plu-magem na conquista amorosa. Os gaios sil-vestres reunem-se em campo livre, por vê-zes numa clareira, e promovem festas ani-madas. Formam as namoradas um circulo emredor dos pretendentes, rivais inquietos, quedesfilam abrindo a cauda em forma de le-
(CONTINUA NA PAGINA 16)

COM.MENSAUDaOE .„,
ECONÔMICA V. PUDERA'
ESTUDAR. EM SÜA PRO-
PR IA CASA, UMA PROFIS-

SAO LUCRATIVA
COM ERCIO- BANCÁRIO- FARMACU
RADIO- COSTURA - TAQUIGRAFIA
JORNALISMO-PUBLICIDADÍ

PEÇA FOLHETOS GRÁTIS
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
CAIXA POSTAI 583-S.PAULO

*
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RUA " M
tOCALIDADl íj
fSTADO ...'.'.' I
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VIRIIASF IS t

Mocidade que foge...
A trepidação da vida moderna, aronda permanente das preocupações,roubam energias preciosas à sua vida,

ao seu humor, à sua felicidade.
VIRILASE é a sentinela de sua vi-talidade orgânica. É um tônico paraambos os sexos e que nâo permite afuga de sua mocidade.
VIRILASE é vendido em todas asfarmácias e drogarias do Brasil
Distribuidor: -_ Cia. Química Dis-tnbuidora — Carlos de Brito — Ruado Lavradio, 178 A — Rio.

Okagú fazendo o suadeclaração amorosa: "eu te amo, querida!. ..»
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Busto Perfeito
com

2foU<*fi Uürt
Hormo Vivos corrige as imper-feições do busto: o N.° l;é indi-cado para os seios pequenos ou«ácidos; o N.° 2 para busto ex-cessivo. Preencha o cupão abai-xo e envie-o pelo correio parareceber instruções completas.

GRÁTIS
Mande o cupão à Caixa
Postal 4188 - Rio de
Janeiro e receberá de-
talhes completos sabre
o Hormo-Vivos.

XAV. H-7

NOME.

RUA..

CIDADE.

I ESTADO.

CURSOS
POR CORRESPONDÊNCIA

RADIO TÉCNICO: Curso completo.efici-
enle, de fácil compreensão e sem igual

_. Garantimos o bom exilo.

CURSO OE VETERINÁRIA Pratica, Únicono Brasil de grande utilidade e impor-
tantissimo para todos os Criadores. Este
Curso é uma preciosidade para o desen-- volvimento da _ â Pecuária.

_r _¦ __^ ^__ -

__^^W_>.

PREPARAÇÃO A PILO ÍO-AVIADOR ; Cur-so de aprendizagem completa de Pilota-
gemfõtimo futuro para a mocidade.

RADIO TELEGRAFIA: Curso profissionalde habilitação para concurso de emprego
em repartições Publicas. ______ ~^^____-5!__P

ESCRITURAÇÃO MERCANTIL (Guardalivros) Curso indispensável e necessário
para Iodos os homens do Comércio.

Aprenda em sua residência pelo nossofamoso sistema um dos Cursos anuncia-
O nosso sistema de ensino é o melhor.do Brás" 

*eos*nossos 
Cursos

^S^^aas..r_^^*_^asb
___°a Gloria, 32 - Rio de Janeiro.

ASSEGURE 0 SEU FUTURO

CONTABILIDADE

[¦¦¦¦¦¦Ml*
HA 

no comércio m,_- «
Bilicas oporlunlda- M\

Ides para todos nquelesM
que estão lècmcarnPMe __

I preparados ¦ii
aPR0«ITE SUIS HOR0S5
01 fOlCI. irfltNOENOoV

[fM suacasí.aiucRMi-B
«PROflSSlODEGUíROíB

I I?J.1ese u,í -?."10 em Contabilidade pelo método moderno e com.

r«Qa__S3s dnicí*-,oa °pro<ran» ff??í8£j
Jn_«iT?° •"•rto*í1' Arfl-*ico comercial, Dirotto Co.lmarcial Corr*..po«d«„tía. Ortografia oficial Piicotoaial
compi.to d* uma cata comercial. I

BWVI&NOS HQJ£ MESMO o COUPON ABAIXO: I

*pP?>m
jLOtii

Cídijo Cinl Brisiltus
w CiiUiie at
Cil _rtl«. M cas-
(MU» it lllifl! M/l

ctt.rli.ri
Cia. tlc

IBSTIIUIO UNIVERSIL BRASILEIRO
CAIXA POSTAL. 5058 - SAO PAULO
limo Sr. Diretor. Peto enviar-me GRATiS. òtolhrtocunhar finhriro com trobalkos de Coniabilídadr

-Í46
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(Continuação da página 10)
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___a_f
— Uma coisa... disse eu titubeante. Exls-

#£!_. ÁVer8f espec,es de máquinas tipográ-ficas. A mais complicada 6 a rotativa. Depoisvêem as máquinas planas para as ilustrações.A mais simples de tôdás é a americana."...
Aos meus pés jazia um monte de ferro.Dez selvagens olhavam-se nos olhos, à esperade um sinal meu para me auxiliarem no tra-baiho. Apanhei um pedaço de ferro e o re-virei nas mãos. Tivera ocasião de ver mui-tas máquinas tipográficas, mas elas são tãocomplicadas que eu não sabia por onde co-meçar.

— Antes de mais nada — sussurrei — de-vemos dar uma mirada retrospectiva e obe-decer a evolução da imprensa desde que elafo. inventada. Um pobre homem chamadoGutemberg nascido a 1.000... (que falta mefaz a enciclopédia!), sim, nascido há algunsI séculos atrás, inventou os caracteres talha-dos em madeira, em vez dos escritos à mão.A principio eram talhados em uma tábuamas depois Gutemberg separou-os
Detive-me. E batendo destesperadamente

na cabeça, calei-me. A multidão de selva-gens cercavam-me com ardente e confiantecur.òsidade e tomava, uma por uma das mi-nhas palavras, como a mais surpreendentedas revelações. ;»,__•
foi assim que Gutemberg inventou aimprensa. Entretanto, senhores, antes de semontar a tipografia é preciso cuidar do pa-pel. Sabeis como se obtém o papel?Nunca ouvimos falar nisso — declarouo chefe.

m

Lív;,

AMAMOS À&Sí!.
COMO AS AVES

^-««^,_i_âiíííSÊ^i_!

Mas como?l _ exclamei, olhando osselvagens apiedado. é uma coisa de nadaiO papel é feito de trapos, os trapos são pe-daços de vestidos Imprestáveis e os vestidos!
são feitos de linho, que é uma planta.Olhei triunfalmente aos selvagens boquia-
bertos. O chefe perguntou timidamente:

Poderás mostrar-me, estrangeiro, a plan-"ta de íinho?
Corri os olhos pela campina atapetada de'ervas, mas, como nunca houvesse saído dacidade e, assim, não tivera ocasião de ver aplanta de linho, respondi com prudência:O papel também pode ser feito comfibra de árvores. Os americanos preparamdesse modo o papel chamado de "pau". Devodizer-vos que a América, na época da des-coberta de Colombo, fez importantes desço-brimentos no campo da técnica. Pontes enor-mes, trabalho titânico, os "truts" que, na suaforça, absorveram todas as indústrias...Não, não! — reclamou o chefe. — Diz-nos como se prepara o papel de pau.Como? É simplíssimo. Com a eletrici-dade.

E o que é a eletricidade? Podes produ-zí-la? — inquiriu ,o chefe.
Todos os meninos na Europa estudamffsica — respondi com flagrante desprezo.— Na vida de um homem culto a eletricidadeocupa um posto de destaque. Ilumina as ruas,move os bondes cheios de gente, transporta

os homens nos elevadores para os andaressuperiores das casas colossais, aciona gigan-.tescos aparelhos cinematográficos que repe-tem as cenas de tudo' o que acontece... Ahumanidade do século vinte precipita-se vi-toriosa ao longínquo futuro por meio da ele-tricidade, iluminada pela luz azul...— Não, não fala disso! — cortou-me a pa-lavra inflamante o chefe impaciente. — Fala,
; (Continua na página 32)

(CONTINUAÇÃO DAS PAGS. 14 E 15)
que, erguendo o penacho de penas vermelhas,num cortejo de desafios e bravatas de galãsapaixonados. Depois, um-deles parte. Partem1aois^tres, dezenas em vôo rápido para o alto

x^^E< 
'DE '.ItSpI^1

SUAS N0\TDAfi_S
" 

j

nn

das ramarias, onde entoam gorgeios melo-diosos. Não tardam as núpciasEstas cenas poéticas e de tão grande en-cantamento melhor foram surpreendidas porWassingham-na Escócia e na Irlanda. ¦,;¦ •
O pavão real raramente sobrevive â morte'

da companheira. E é-lhe fiel. Seus amores,
por isso, constituem sempre uma reconqujs-ta. O leque da cauda vistosa sintetiza a ma-ravilha espetacular do fascínio. Os discos

(Continua na página 32)

i—__:

(Continuação das páginas 12 e 13)

TILDA (Petrópolis, Estado do Rio) -
Frastó que o povo guardou" é um programaque Hélio Tys apresenta na Mauá, _• emis-sora do trabalhador.

GRATIS

MANUEL (São Paulo) - Versos, não, seuManuel Mas, gostei muito daquele "seus
oUios bomtinhos pareciam dois passari-

MARIA CURIOCA (Lavras, Minas) - Res-peito, menina, que o O. Frank já é um se-nhor- ~ Sim* acertou: é Rodolfo Mayer.

BÜEÀNf
Lf ..A*. . K_:V, _il.t__ '

Peça GRATIS pelo Correio
o livrinho de Aristóteles
Itália: O SEGREDO DO
SUCESSO E DA SAÚDE,
para readquirir saúde, ven-
cer em negócios e amizade,,aprender sugestão, magnetismo, clarlvl-dência, força de vontade, etc. Só paraadultos não analfabetos. Envie Crf 0,60em selos se quiser recebê-lo sob registroevitando assim extravios. Escreva nomee endereço leglvelmentc ao Sr. Silva Tor-res — Caixa Portal 2.425 (D. F.)

\j^fl|JJk

(Continuação das páginas 6 e 7)
fé e esperança em Deus. Eu mesmo duran-
«ve^ocS^H?38 %Ue ^^UnSí"ve ocasião de confessar centenas d*> tvoT
Sd«™f. | tarde, ÍÜfífií
?S, - No3Sa_ Senhora das Graças e atémesmo nsr rua. Sua força vem de _S__ _ „fseus desígnios, incompreensível para nShumanos, que deu a _m xopd^o SSe et
mente concede aos eleitcà? A lgr£a _sS^agora, os casos das curas. Caso fnfi nS?%molésti^ ante as quais sãoISteí<2_S_Ísos médicos, ou nlelhor, caso ^L nJte£Zlde primeiro grau sejam doct__eSadoTrS_Svados, o processo de beaÜfíratóT _f _>?J1"Antônio Pinto será aberurSlu^ ?Sconseqüência, Padre Antômn_2S?_oS ^dos os requisitos essenciai.^TobüdoT _W ^canonizado. Será o primeiro sZVdo^BrJSlO Santo de 48 milhões de brasUeiros OxlSos milagres continuem e as curas sTreSltS

CONCLUSÃO
Chegamos, assim, leitor amigo ao fim h„»SS_S2%=5c

«ft->aía-Sr_S_ç-
que viu com seus próprios olhe*—^2*? ^
costuma dizer S__S«_5iSe~^?_S!

.sobrenaturais que hoje o«_S_ em^Trííf

j~?SM__3__í_*_fi^@E__s_@^S
a tudo isso: a crença dos oere-rinn.:SRS=Báig55_rf____S
mãos tocadas pela graça <Üvü_T^ 8Uas
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tom o rejuvenescimento
glandular, seremos eternamente

jovens
Brown Sequard, já em 1891, agitou o mundomedico entusiasmado com o seu exenmlo
S_Í' afirmando sentir nova mocidade,resultante da mgestôo de substândas hormô-
n«« ^!°Ahnf- F? P^cisamente baseadonessa grande descoberta que se checouàreal^ação de uma fórmula de grande Sce
u^aL^1^- cuj,° nome é PANSEXOLUm tômeo estimulante, indicado em todos oscasos onde se faz sentir _ dtaimdçáo^ar-
^gS£,Hw,wTf d-° SSo; Smespecial referência aos órgãos da sexu_lida-
l%ior.qUaiS 

MabaB' dando-^ n?va vfda
PANSEXOL existe uma- fórmula nara cariasexo Masculino e Feminino!^comra-se à
dTfiraslT tódaS ^ Dro-a"as e Famldas
Fórmula do Prof. AUSTREGÉSILORemetemos pelo Reembolso Postal. CrS 3500

Tosse Rebelde
«_?*_! ¦,-to «m*-í~»J. o
"Mcítleo. para tatar de..p.r*-c«r a totM. dalxanàa-a, «. »l„

I ? _cUo *¦ Tul«r«_|.„ „eOB.
| lr«nd_ o pulmJ. ,„. n4. ,
1 "•»• cem • matar facilidadaÍRS_Ía__; • _-* -S5»*
* •U_*,• d» <**•»*»*• amp,.rtaa. Qu.ndo bi tMaa é j^,W aa via. «.plralíriaa cttioa»lr.,«,tld_i . alatadu. N..U
dltamaota -a. Umpa. 4aatal*u.lort.J,,, . ra«mitr_» aa vl«,
__P«'«t*rlaa. O SATOS IN,***** » »«a farmaU JWidoM
^^èaatmlIí^mm^S

raaaMa\£jr~ m. .'mw *»*"
«T-» «o catam * ajam a Iam-
??**-*«* m**rmai aa vai ra..

0 Satosln
¦• • •*•• luiBaeta* *

a «aada



n^,.i.».»*'.3RP ãBSaãllllllllIU. lll llllJIIUIIIMSIMIPWããRSBSSsSBWaR^.  
{ 

flüfl"• -B ."W-.'¦-.:^-flB^^flBaHHjl^flia^^^?^l^^r^BPIBBBB
mLW^ÁW J -Ã\Q>ymwímÍmW M W- Émfl --flfl 
BflsMaHBHHflBBBBBflflflSflflflBH^ - . ;*£=2) s^,> w«*r __S f
TERÇA-FEIRA — 14 DE OU-

TUBRO DE 19*7
Uma grave dissonância en-trcVama e Ura» põe as

pessoss **»t "^^^titi^ com"^^^trtfífn dr rimnrs c de
; lncmnilfdad<*, que as faz co-' meter inúmeras injustiças. Absbébm mflnfnria traz-nos
muitos contratempos e smv
presasjpeentriârissmnitD de-sagradaveãs. O céu. compraz-
se em nos mandar toda sortede cotitrarfrrtaries e abcereci-
mentoa miúdos qne nos in-femam a existência. Nascemcrianças inteligentes; porémmuito teimosas, que serio
pouco perseverantes no tra-balho sem saber cumprir
com suas responsabilidades.

, Serão, todavia, bastante feli-zes no casamento.

QUARTA-FEIRA — 15 DE
OUTUBRO DE 1947

Toda parte da manhã seráfavorável às pessoas moças eas mulheres bonitas. Haverámuita animação no comérciodas modas, das jóias e do hi-xo. Na parte da tarde, os as-tros protegerão as pessoas deidade e sua fiifh»*T>rin gerafavorável nos negócios sérioscomo as compras e vendas decasas e terrenos ou para pre-parar longas viagens emavião em volta do imundo. Ascrianças de hoje serão lin-das e inteligentes, embora
pouco estudiosas, e sem osentimento da real responsa-bOida.de que deve ter um ho-mem na vida. Correm riscode serem roubadas devido asua grande distração.
QUINTA-FEIRA — 16 DEOUTUBRO DE 1947
Os astros favorecerão hojeos negócios das pessoas enér-

gicas e empreendedoras. Jfclesnos reservam numerosas con-trariedades grandes e peque-

¦»*e o dia seria mal esco-™«> P«ra tentar cualquerapw^fonaç&o com pe^aTal-
SSf^ £ílocada8 e das <»uai5
Poderão depender nossas aCr-rnações sociais. As mulheres«arão particularmente ex-postas a sofrer diffcaiJdadeano andamento- interno desas. As crianças que'

.hoje são voluntário-* siSX**» aeaão W* de-
espírito de caridade para que«o se tornem orgulhosas edemasiado vaidosas.

8EXTA-FEIRA — 17 DEOUTUBRO DE 19*7
filtre a meia noite e às 4horas da madrugada teremosuma boa influência de Mer-

furio, que favutecerâ o tra--balho dos jornalistas e do:escritores, que-ainda trabaIham por prazer ou necessi-dade, além dos setenta anosO resto do. dia será mal hu-morado e tristanho. Traba-Joarão todos de má vontade <geralmente sem proveito é***•* verdadeiro entusiasmrrealizador. Nascem criatura.*
«oe farão estudos brilhantís-amos «an grande proveitopara o futuro de suas carretos. Todavia, a fina arien-tação de seus espíritos e suaperseverança as auxiliará emsuas manifestações intelec-tuais.

******* crianças que nas-cem hoje tão naturalmente«™»_e«enthnentais. Terãenmfta,sorte ras carreiras se-*»«*«**. Serão muito sensf-ws e poderão vir a sofrei«e graves conflitos entre •
S°«araSa Morrar

, morto velhas.

DOMINGO — 19.DE OUTU-BRO DE 1947
A infmênca que domina

3Lé vmm **** «iissonância««« o Sol e Marte. Esta«wfiBuraeâo sendo grandemente violenta é um avisque deve as criaturas normais contra os homens econtra os elementos. Ela faarecear roubos e atentadoscontra as propriedades priva-das e assalto a pessoas iso-ladas na rua, principafanènteao cair da tarde. Seriimu-dente andar armados pelemenos de um bom cacetenascem pessoas de tempera-mento _teimoso e ardente,
que terão vida movimentadaA indústria lhes ofereceráas melhores oportunidades
para fazer fortuna.

SEGUNDA-FEIRA — 20 DEOUTUBRO DE 1947

y J%«>
iC r?y?i T?

fíLl ^^ <te todos os micosT
'™*™* * Desenho e Engenhorio«"ptenal Po«> Laboratório, Quf-nuca e Cirurgia
Óculos de grau e de praíoSERVIÇO DE REEMIOUO

Para todo o Brasil
(DESPESAS DE PORTE POR CONTADO COMPRADOR) COIiTA %

^7'

•EUS" 8he**wuunph a^ ifjofjg

marca n.* 1S0S9
^^ Cr» 130,09»*»nter 51 Ouro i—
£- 

'- Cr» 460,00Parker 51 Aço Zl
CrS375gffiJ

SÁBADO — 18 DE OUTU
BRO DE 1947

Os astros que na parte dmanhã serão favoráveis aotrabalhos artísticos e literá-nos prometem também pro-porcionar muitas satJsfacõesentimentais às moças qu<estão apaixonadas. Os nego-cios serão pouco ativos aclongo do dia que pouco :Pouco ficará invadido porum entorpecimento saturada-no que dará sono e preguiça

Sentir-nos-emos hoje mui-to nervosos e irritáveis pelamenor das coisas e mesmisem razão fazendo nascer in-cidentes desagradáveis qutpoderiam ser evitados se sou-Déssemos dominar os .nossosnervos. O comércio será mui-to ativo durante o dia intei-ro, havendo porém discussões
entre patrões e empregados
por causa de futilldades. Nas-cem crianças inteligentes etrabalhadoras. Concluem bri-lhantes estudos e prefereras profissões industriais. Sussituação permanecerá incer-ta até aos trinta anos. Casam
cedo.

^^^saP^^^^ãaaP^G^^afl-^W ^^MT

"^Z 
SCí«CrA JUN'OR" Para

N.» 1B539 
127 (8 P05») 4Vix6cm

N-* 10861 — \ií*' 
'•'  Cr9 17E.Ü0—oi _ ^^ ^ JÍBUeo_Cr|: /^fKy

¦ Efi __r 
^^T^Hlflfl^'í<v^^v.i"

Y4 'í$ÍBallaaaaaal 
''! " "¦'•'¦¦^ I

isí : A'$ArjgJMm^m&+':*1'" ¦•"¦''

M» ^_aaaa-ll r l' 
'¦ 
.^AA-

MM '¦¦^^'M^MmWwMm ^M

aa^rf '*ySÊ %\MK| ai '
nfliifw, J -^taafllfl

fWSrS " í4iaBHaBBBBBBBBaBk -J»-"

wk Mm aat' ' {l.-rv,.'*Ea». ^m\\ mt''' A •'¦^•.¦•}A-
Hbv ¦ BI j<!HflflflL». i,  i

bbbbbbW VSfl ^KH"*'*""•' ••*?' ¦£>'-*¦

m\\A^ BBS.

Maquinas J£m*rie» *«H V»n flims9 x- 9 n.» 120 — Catalogo n." 10758 —
CrtlSSJBO.

J^pfi^H

ALBERTO NEPOMUCENO

NA 

segunda metade da século passa-do» já se fazia musica em nossa ter-
ra. havendo por conseguinte, dedl-***** « «xlmlos cultores da divinaarte tias sons. Os currículos do ensino espe-

^»*»do. entretanto, ato estavam em condi-cães de burilar ao máximo as grandes voca-Çõe», feaentJo-as em diamantes capazes derefletir em pollcromia magnífica, todo* ostampejo» das Inspirações. Foi por Isso que
f*í_* *W «•» nuxnio do governo, seencaminhou para a Europa, o mesmo «conte-<*noo com Francisco Braga, Alberto Nepo-maçam» e tantos outros que se fizeram mes-

Alberto Nepomuceno, cearense Ilustre.comP'eta os seus conhecimentos artísticos,'"^f1?* *** • • w« nos grandes centrosmusicais do momenfb, a Itália, a Alemanhae a França; foi neste ultimo pafs que se aper-Meoouaa técnica organtstica, detalhe quelhe faltava para, sobre os acordes desse Ins-transato, debruçar a religiosidade deespirita. Ds^Alonanha trouxa ele odos das •rmiustia.Bss revolucionaria do pe-

mm\ *-¦ fl B*A
^TaBaT TbbbbbbSbbbbA.

w. "^•^"""^flaBS^fiaJ Km

™*f americanos --. N.« 19M8 —
Crf mj*

tS m a a ^WrMm^^^^^.

W P^\jSáÊâilaEíiLfl9<^^

^Bbj -^fr^^Lèr^ - SSsr^^Bafiss^^Ba^Dfl'

mm ^"- »*••««¦ estojo de couro —
Cr9 300jB9

Aparelho para Ticos*»
Cr» 65(U»

¦ mvJ_3 _^__B * I B |^H v^fl

_^_3_P$fi^^^

para— Cr» lagyDO— TfrarJtsfcss
— Grafoa e/9 ttpbs dt-feisnUs -— 1 Cr» 25,99-

****** "KW- (Siitco) - Alta
» — n.- 13249 — Cr«Cr»

Cr» 2.9SOAQ

6 x
6 x 30 — n.» 132S2 ¦— ei» SuSSSá

NÍ1I
iWl1!^ f^ijJ£_Sl3-t--^S14 S X R

A NOITE
ANO XVI - n. 972

Diretor — Gil Pereira
Gerente —- Almerío Ramos

Redação e Oficinas
PRAÇA MAUÁ 7

Telefone 23-1910 — Ramal « — Sala 397
WfliCA^E K$ IBCAS FERAS

PREÇO DE VENDA AVULSA PARA
TODO O BRASIL
CrS 1,50

ASSMA1URAS
^ra o Brasa, países do Convênio

1
6

ano GS TtyOO
meses CrS 40,00

riode^guardando de sen convívio na Itáliao mistério sublime das grandes melodias can-tan.es, destas que torcejam as portas de«a sentimentalidade, mssinu qne pretendamosfingir que nao estamos sentindo os dulcorwde uma aleg.-la ou as agruras de
O aprendizado do musico, depois mestre.aprendizado este cm linha superior todo felto na Europa, nâo o fez esquecer o dever delevar para o pintaiiain as expressões dabeleza brasiliana e os sassiiiim desentimentos Intimes.
A serrania cearense, aquela

mais próxima do céu se superpôs adas secas, Inspira-lhe a abertura do sua sériebrasileira para orquestra na parta que se
chama -Alvorada na Serrar. Vem depois a
Parte que ae chama "Festa", narrando a jo-vlsllrtadu nordestino. Depois do "Intermezzo"
vem, finalmente, o batuque
bailar afro-brasilelro.

NCOOfnUCfiflQ aadaMS fla-Sa. I
foi «tf a sinfonia, outra .
ca; -ArtenuV* o -Abur «ao

A música pJMhrka o a

_-—--«C'**5^_^SUa6-^_5_!I»l

T^daBBBBal y ^ggsS*'*" A

E^liadar otttrios, de mstal
abrindo por

provas disso por quinze
cola Nacional da Musica,
da Univertídsdc éo Brasil.

'/~mim\^&ba$**k* 
A .'/:> aJlFl _ COM TORNEIRAu«a dor. ^**«:4SHr Wml 
^* ^rU 26 X 12 x 6 — CrS 40009

J*Bar*lriml 1 1 ¦«¦ai Ji S2x1Sx 8 — crf SS
L^^^^yymmmmmw^à. ««**«« - c* ^a

""^ 
f^R^Knn^ fl 

^^>B-v

sVUCffliiêl " 7n**» m* -<^^K[^_S_fl""^*^_B_^r

I *^* •¦••ai com vidro* vordts Kl^S^8 nr «s«w_^i

*BBBMrt ObBHJHI firviCKS ^s' - H^*lfl'^^^

.^HaVV BL_-__J lâarBaMU

.?V^tjí!cH9Hl3^
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MmêêM, aspectos atuais "I
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I - fin duos cores é este traio simples
\e Jwenil- oprapriodo para uma moco

% '''¦¦„__ «iwetrabama

PfWWDS P°lrt<i|oui-Vnoblusocno¦ túnica.'¦3-1Jara uma jovem senhora é este
J™to **•" apropriado para a tarde.Distinto e original no feitio pela fú-
ff__j_ ^C0ll1-»»«»«tu irregular fico«aj*almente bem em seda liso ouestampado.

- Encantador é este "rcbe de cham-
bre", modelo francês de iVtad Comem
tier com ombros nxlòrKfas, mangas

amplas e ricamente bordados»
- Bonito é este vestido de rua para otrabalho ou passeias na cidade. O fei-tio é simples, sendo este modelo in-

teressante pelo túnica pregada e os
bofsínhos Despontados.

- Línho ou panamâ soo indicados
para o paletó deste tailleur fantasio

com saia quadriculada ou íísa
Foto - Original penteado, muita chie
para um rosto jovem é este, que ficabem com todos os tipos de vestidos.

M ESfcÉs^í

*""*;! •&«_$'

—— J__ '''^fejb^!llPR^N¦_^¦ *—'RRjjj—|—,1 
urrT^TT-ssa_j'"'> ii ssj

_____H^^_____SI_Jip|__
Am m^^^m IIF_5_^_ E_^M ___»**w

SyÀ*A

A' -M

~c 
^^

Wk m

_T fl—T __________R__H_____________^* _'"'** '"*'' ^Ss^_r xSÜflr^A* s__ JbT

_i^____bB__P^^^o^ ^. -r_ ii
_KJ_H 2J__P* '-'____________. " 

.^m\r "WK-1 Av -Áw _• '*» p9? I_r
ATm^mm É* r"^f»A* 5 ir

IPI Orbleu I tf
i\ BAZIN //
^^__of'___i __F^Jp^^

|^% O ouro sòbrc azul dos perfumes! #1

vX • -4«« d* Co/orna e Brilhantina fjf 1
V\l • J-rfrafo • Io;_o • Ó/eo perfumado JÇ^

\^^ fVjj _e _lnms • S-fcnief. • tmútnj/L^
^^_ ^^__ -__rT _^

^XVB^DA 
EM TODO^BJ^^ ?

>SS H__fe-' ¦ •«- Í*^Z -:*:'?&mmY
j—JTftRPg|wfj,"•.. r- ./ .. •¦ >v * ,- =T3jRfcX

li. ':-*. - '•»
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O portorriquenho «cota de emc^T  
1™H™™

Pie, «mj^^to^ de oale, por eaem-

vale um ,0*0 auT^vi!? ^ Ert,,B,»m>. "««•

flMíPL

San Juan tenürsomícos, d
melhor se

^iL »S3&"night-clubs"! Ha luq-,, „„. TO|SM „ . .

te a^iSTÍ!.de *"*"• *«*»"*• W^eJuaíS»?m a riqueza dos seus complicados n assim. ^^

lilHiili

""""«t '«'-«^laaBaBSSw
¦*•*» que um peru vale

D E F* RICO :

Sa™1 ""wHmZ^^^ 2J22* "*"««>• O* «Pente
lmenSa£,qr l^^Í^Í^S^Í_]tm^^Í^ 3B!
|^«^o do Atlântico. Havla^,^S:?^«riPl7C*dof na verdecrtrato»«Hcos efeitos do rum in^rteo ««^.T^".lnfluencUdo» P*'°« «r artista. ^'l-n^eriíS^^^^^o todas

embarcar rum? aoR* preparando Pa™

B'iv!'"i5..'j'-:': ' .?j™bsbbbbbb»bb3bb^V''''''*^ './'Sííwi.'.-.-. -""''' ' ¦¦'*iaBBBBB™Èil!iS«V-'ííÍ-A''' .'

fl fÉÉíÉil l^ylfcal^MMBprWaBlSa^^KaBBBBl LaaBaWaaBBB^fc^«a.<Í^JB |IPWaWlfl3^JÍBív'
MMHfl *i- K- *l&*_&Sgé!£i'-~<£' 

J,^- ' 
JttJBaBBWaMaKlffi^l^^^V '¦'* '.'r' ¦' 

' 
¦ K i<V*' ''/'¦ ^BmmmmWÊÊBÉPÊ}mmmmmmm*&^ '"' ' ^*Qfí%*ttmWaViC .TOS ^aBB&BBBBaBBaBEI^k^BBBBBBBaBBBBBBBBW ílSaaBBBB*f!s7i£'SSaBBBBaBBB^Sc^ V^bH<9H

i fl ÉaBflfiÉBBBa^qaBãfâia^uF^jMky 
^^^mmmmmmM mmM

fl^aBlW ' -,a ffiaaaFraWCaBBByaS^ra» *tfMÍ r"V . ,' ." """¦^"^¦¦"¦¦¦¦¦nBBBBBBBBBBBBBBBTS
aflrlsBfllK ¦>, JSLfllrfJs^^ * -¦'•'" aJ

$/] Eis BBaBB^^S^^^^^^^^^^^^^íaf^^^^^^ ^^-'^BBaF^BaBT^B^BBa '" -^SüaV '"¦ BBBMar^aBBBatH^b- ^^^BaaT^^BT^BiaSSaÍBBfc-ãi^ *al»' BataÉi B 
^^ ' *SaB^^r11* *¦ • **«*_'"" ^-j- ¦

ilIR^W^Í a*' %"~tt&£ ^W$T \ fl^BaHn WiiV -~''A 
***¦ " lasat t aBHaBBBBBBBBflrTHr^BaB^t' láV ZX a_^«» VV*T-1.' ^>aLm\ 'Ta ^ T ' *^ ÇsT^B»VBBBBaBBtT ^^T^aBB^HBBttiaBtaBaf

f*:'' '" sfaSsLaaãflK jB ¦¦¦"^rfSBBBSBSBSBSBfl ¦* S^^TBsSaBB. lfl^ flBl^^l- I Tsi BSB1 |T 1 TU f Ti I aBaB^f m ^TbI
"&?-££; aaBBaJaSa" ' ^"flflF Jaa^aaLaBÉÍ^ff^r 

Tr^all aT aaafl TfmT émf*^ mT*£. ¦ ajAaaftaBat SBaBaaBaaf ar^aLiaafa-TaBBat^B- ^B^wNEbBmB|^B-. ^BaaBBJaBBBBafli';' '¦ 1
BbbbbbSCSbSÍÍ.Í : 'ifeS^^BTi^SaH^BBBBBsS^s^BB "''::-. .'¦*'''''•.-'' JMÉá^aSHaBWaBBBaBBBBaBBBal . jmWmmmmWÍ^9mtSmmW£SSy ' -. .ate. J a^aafBa*»a«MaBBBlBBga^^ ¦ ''^SraKBaWSBBBBaBBBBBBBBnHvaB^aPS^HaaH 4BaK£Btáaa3flsBBMBB?e9BSaÜm ' - #'*i*Tk.-¦ 1- -.*^*&. fi^L ' "' --i-/--1-- Í' ira l i3VB*aBBBiaffaBaa9 " ' —' '- BbbbbbbBbbbI111 ' ni^WSMirlaBBBaBWiil^a^íilrJii 'i tf^i/ffli ^^WJ™IKBÊmWm9MKK9mmm

r^-í&í V.. ¦' "aBBBBBa^^^atgtgV^BWrlai»»g^ : '' ' ^ - V": BBBaflH SSb^^> I

ABÍ^^íb.-' " ^1 lftj'^^*^',:' ]ÉK'"1 fe':'^»wl^ "^^Sá»"
aWàflBMl lal ¦¦>%. *". "M R'"*«ííi-iáB "''-.-¦ 1aglf ^ VaSaSSll aBBBBBBaaBBai a—Sa^^^g^i^^^^..^—^BBBBBBBt^ aBBBaj ^aaaj . - -^ .... g^l_aa«ÍiL_JbbbbbbbbS Lbbbbbbb.'¦ . * flD SÍ ^{JBlumamm flH . ' T - * 1'WWSHafavE,'^m bbBWJ aBs^S&^BPaafaaBaaBBBTffi ' "*•v '**S»EfiIlH:^^aaaSü^BS aaaraal aBBBBal B, i.. -, ^JawBraSflST"'*"»! íii^^Sfr^wFt
jffr^fllTÍ|fV^*^fl ^W*Afl BBaatT^ELlcIfjm^af^aLawl^ 

~ r ¦ >^!

t^f^MãZaBaSB^^Jai aaaaV ' aW ¦ fl IH ^^^^'"i

^^^?ja^sffl^P^h^^is3^aBa^aBBBBBBBBBBBB "^l**B«
aftWai ¦B BBWSSBBr^BBBa7aal BBaBBhw^flj *^ ^^——- ¦ ¦' '¦ —

:.# ^ÁÍM^ SSisaP'' aBaaBBBBBafl ^^^BaB^BBBBBBaH!*fe^í';Í3
bbÈ^WJ aaP5BrS«BaB aB^Jfl aaaBBBaPH ^^^ * 

'

flHMÉflKljiJHIr^iBn ^*th (asa ^MÍ llaat 
''VÉ IHw 

BBaBjafr. j^jm-mmma:
aflPaH sflai TJfN^fW nsBsffi LV j^j fl»- ^fll bST -4âgfiuBaflQS|

n aW^Sai aasati Eatt! aBP*KaaBSBBmfíPii áíií . aaaal aBBBBBaa. aBaSataBaBal ^^Eai> wanai BBBaPraSWí* ,f._ [aaaM aBBBB*T*Baaa
tafllr|bH ataPT^íí V < 'AaSBBBBsfffl bBK.^H HaflaB^BaffJP1 SasflsãlLWaaVlálVBgBSB»ssB i*r^*aB ipc -JaT. .'joaHPOJ aS iam Mt*l
"^ãjall 1 r^Tlm^S ?T**«al Baffr^BBBBB^aaaT '• ' 'llataflaB P^S^ H ifl RI

»^ í^7oque& íí Kf Sí^sS^^9^^^

eS^TSSS S»r ^aaSas-aarSt
«=»âo do Caribe^,^!^^/^^ ^ t^l^denteS

-«vorvhte e com *xaxIasSn^ad^Ía,e«J-SS?.110 ^«ifos cada uma Quando passeiontmf ~i? custand<» doze cru-e h o anúncio oteecendo i^ m«Shlíè,a casa qae vende avesveio-me à mente utnabwtín^ m^VÜhas ** ta° b^o preço!Wta^^que^reTs^^^^ õona JiSme das dona de pensão doC^ã «^ custo «^ v^3: lembrei-
f«*el tirando certas^SSlús^ ^oras^ueanasTerefteündo bem, até q^e^wSoP^?^J>a^Cer «^rdasTora;
«os. ovos e|£linhas em^L w^. P«leriam comprar WhrasOrira J^^Í\oT^S^_i^<Í!^rt^^'^
ÍSfJ«m com issoas kJSSmb.^^,1 SS?porte de^o.Umidade de viajar em "cUpoer^ fiul!S ""*, «celente opor-

Ma. nem annente cte eilteha. fi^^&S™^

^^^wnüaon•WrOs tio nrontc. li«o aeroporto. Saltei ne quinze) minutor, n I"»» da asBodacf.t)
tqs brancos e uma«teeOcas cançõc ajde peixes pescadcs iras eram dois ale^e
Pescaria feita em ian***** Petos estra«dos no meio do m.«"^•e «o» Picuas.musica muita cordumsi talado por um««w aí pelo Hio. I

V*enho adquire hmi
Pílantes para fie do*?**_*** Poderia umciência de todos, apta^in^osséguiu depo«ube, por detern•. m«MO*. Porém, corriaa de Nova York, Saicontinuação do j re-

Pelo asfalto, e- en-! &dub" de ar retngaineando no palco, Beà

M-rÂPMkTÁ I I J 1 # 1S F.fl ¦ I raatssafW^a^
^^^^^^^^^^^^^*\B»Hfff^^pWijBiffi^
In* .ÍL8^-^.*^^ I«varam uns ^^^^^^^asaassHsaSaHlHHH

m«im W^nS^T- "í^f" «miiantto uma  - -"* •» universidade de Porte »i^

Peru, lhanas. Um letre iro<

de gutorrU^^oca^e^^ pra'

íeMíb^íSS^ÍLi fk™" de uma

Sia^adV Sf ^ P01" "? Portorri-

no^]^|ja^«5^«te-
S^^S^o^acx^06^^

e sedutora con^fA^ con«» »e esper-
nc^dhdV J^** tôdas M artistas antí-9 diria-nos o seu nome: MariqjSta

Nela a mocidade boricua prepara-se P«» dirigir ao faturo os destino, da pátria.
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UMA IMPPRENSA DEMOCRÁTICA
E VIBRANTE

Mas

UM PENTEADO
SEMPRE

ATRAENiTL.

Màrlqpita para um tido» entrando noutro
aimtn mais sírio do peo bailado. For-

tem^*A^. 
J* . . - . . »-. »¦- •¦ - , - ___¦!_, _1_l_kko e ou tesnl—ijo norte-americano,

e bem -isto pelo De-
. A prova dessa con-

1 ianque para eom
cs poetai tipiÉÉiaa en

um nativo paia a gover-
_anca do futuro jBrtada de TSo Sn. An-
tev —tato Rico havia sido dirigido única-
mente por norte-an-manas e ctpanftftís
no tempo At coloní_a_5o e domínio des-
tes dRtpná Mc Tnauan g.mnmi eom o

______ ______ ^______________. _! _________ ____¦ _____¦£sea ato um prestigio maior entre os Don-

íne—ras ete_õ__ para esroltta do

ta doa pytwjapirnba^ que. livres e

artsitw intento movimenta desde agora os
projetos dos Ifdexes políticos de todos os
puitidia. eutiwta~rnandb o povo — homens
£ yywiTftf rffj^. AtattuhHCBte contfoz. o Tcsmc oo
barco o esclarecido e cato» Don Jesus X.
Pmeiro» que _sereia com destaque as I—n-
_5es de representante da território no

.....3

fSIdlll ÉIÜ
ÜÉS

Ei;.

: ASSENTA E DA *=___,
BRIIHO AO CABELO

-Boc
fe ¦ ¦ »--»-*•-._..rnsansienos»

STAXDAPD ¦a*

MEL"ZOBIJBP
AMERICA

CAPITAL
:.-t 265 ""

CáS
INCA
.•--- 265

BRASIL
cos 500

Vaca m

ml UL

¦ ___________ -_ _• . ã ¦ ¦ "*-¦ __£__«£*—_ Miniidavel gente, concede—ao um tnreito que
nenhuma outra possesslo dos -Madoa Dni-
dos da América do Norte obteve! fcntre-
tanto, o titulo desse capítulo refere-se à
imprensa. Sobre eb digamos algumas pa-

.lavras. I—deram o jwnutHnuu daqui dois
magnfiSoes diários, que Ji-Hitfm grandes
conjuntos de redatores, educados picofis-
_ta_á_mente pelos mais modernos saste-
mas. teses diários s5o "El Mundo" e "BI
Impairial" — o primeiro de grande
nho e o wgnndu, um tatioide
Esta, que estãoipa cada manha, na primei-
ra pagina, uma **manchette** de arrepiar
cs cabelos: quase aantpic a notfc—i maça-,
bra de um ctinte local, Hasteada por uma
fotografia que supera tudo quanto tem de
trágico uma T^frvfltt de Boris Karioff...

jamais 
'a—o '-fãsti cenaarti—dssda- coan£

ificiais. de modo que expres-
nas opiniões cm relação ao pano-

i rama político como lhes parece melhor.
Elogiam o governo em seus atos certos,
e o criticam nas suas falhas, com coragem,
severidade e justiça. B muitas SSo as vê-
aes em que Fifieico nio é clumado de
santo... Os repórteres sáo ativos e vigi-
tantw. fiscalizando em nome do povo todo
aquilo que acontece na Mm Basta ser en-
centrado um carro ofirial 'parado a' noite
frente a um "cabaret**, paia que a edütfo
do. dia seguinte traga uma pulverização
total sobre as autoridades responsáveis.
Qne fazia ontem o auto numèm tanto pa-
rado às doas da madrugada frente ao"Zombie"? — indagam os jornais. E a res-
posta parte da secretaria do palácio go-
venta mental, que inanlAu funcionários
COC3111CK3-CÍ0B de proceder sts neccssànss
averiguações em casos dessa natureza. As-
sim, dSo as fontes autoriiadas uma satis-
façáo pública, explicando a verdade noa
e cor ida, anunciando peovidçnc ian

Tanto "El Mondo** «ano "BI I_qpan_al~
usam secções de criticas em caricaturas,
aproveitando, naturalmente, um motivo
do dia, um problema do territfirio, etc,
para suas eapMIunsidadH. ironias,_ata-
___l___t ____________ #_ _k___t___5c_l 0__1£___l mTOUh
ae *_Q Mundo" um quadro curioso, advo-
gando a causa das enfermeiras de San
Juam um esquálido doente sobre uma ,
cama cumpiimrntando a profissional de
um centro médico, dizendo-lhe: "Aceite
meus parabéns pelo seu heroísmo. Eu lhe
sou estranho e a felicito por todo quanto
tem feito por mim, ganhando t_o pouco".
No mesmo dia, "EI Imparcial" estampou
um flagrante engraçado, no qual apare-
ria um representante do governo conde-
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Estude por Correspondência
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GRÁTIS: cait-Ra oe
DENTOAOE • CX3MP-NWO DE
CAUGBARA • MPB. ESPECIAL
PARA DESENHO • SEtVlÇO
TÉCNICO DE CONSULTAS •
ORIENTAÇÃO MORSSIONAL •
CÓDIGO OfrClAL D£ OifiAS,

tV.Suai

mecânico e arquitetônico
A indústria mecânica e as obras arquitetônicas precisam de
milhares de desenhistas técnicos. Y. SL pode tornar-se um destes
privilegiados, ocupando um lugar de destaque e ganhando orde-
nados etevadissirnos. Estude en» sua própria casa meia hora diá-
ria pefc» método prático e laátr— da maior escala do Brasil

DURAÇÃO DO CURSO: 25 SEMANAS
Sem nenhum conhecimento prévio da matéria ou preparo especial,
tornar-se-á técnico em drsênhns de máquinas» motores, aviões.

de casas» fábricas, pontes, vias de comunicação, etc.

4$..;

INSTITUTO UNIVERSAL
CAIXA POSTAL 5066 -
Sr.

BRASILEIRO
SAO PAULO
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PELO CORREIO!!!

O* WBah lindes padrões — o roois fh
qne • moda carioca realiza, está ò
REEMBOLSO POSTAL! Corte c

ide — fada V^-j/
», pele

| H 1 UHH rOOlM. RR) DE JANEIRO

Queiram enviar-me informações detalhadas
sôbrc a venda de sedas pelo Reembolso Postal-:

I Xome 
Rua .\„, __ X:« ,_

I Cidade „""_'.'...[[".''
| &tado .'. c*. Pontal

.-¦"ÜS^fc^i

owan*> duas figuras que simbolizavam o anta e o fetião, pe?los seus úteis serviços prestados á pátria... 
¦ ^*~? pe^

Famosos nomes da imprensa dos Estados Unidos colabo-ram nesses jornais, de maneira que pudemos diariamente en-trar em contado com Drew Pearsons, David Fernsler John O
S^iSS^TâLâi SEJa- ammmTmmmmmmíramos problemas domésticos, enquanto a indiscreta LouellaFCarsons ocupa-se de coisas do cinema, além de Hedda Hon-pervHtffl Acosta RuBio com a sua -Bane de Babd" e o nativo
{Kl^S1*.!^ ** m «**" Palavras, é o Jacinto deThormes de «Hto Rico...
1.-.J7 2?™**"^^* Im!ve ""a »*» «*«P« na gloriosahistória de sua eaiisffncia. comandando uma cadeia de imnren-
rita«££ ISÜ^J* ^-ÍPÍL*"11 1*7. terá sua estação ra-dioíômca. sem dtar a revista Torto Rico Ihistrado"A essaimpreng muito devem os boricuas: por meio dela têm feitosom grandes conquistar políticas. e támbfei por «oTgritam
SUEZ^^S? 

«te*3« e «tirfaçõe* direJato ao Kto
8BSaSíCS2 y^10 «p-1*» iw» »* ootw lado,Washington tem atenções especiais para os órgãos portomoue-nhos, e sabe aplaudir suas atitudes demoaática^mra> ouandn
Marshall, coisa que se repete quase sempre...
-. .VmtL'mo g^g » «POrtunidade do assunto, laço saber a
semanárias e diários: -Ia Demncrtaria", pertencente ao nar-tido da maiorta: «Alma Latina", bela poXsl&cLT Ó*TsáE-dos; -Ahora", assuntos gerais, ^nanal; ^torto^^Líorti-
política; "Asomsnte", úigão de cultura; «TOrto JH»^".

^etojbalha p<Sa independênciai total do«™ri£ e "BI Boncua", que é o veiadodemagógico do Partido Comunista locaLorientado pelos maioxais venndhos de Cuba.
• 1». "NIGHT-CLUBS"! -O *;- c'W.:

San Juan tem apenas SO mu habitantes,
e conta com o elevado número de U5 cen-tres de fflwnOea noturna «boites" e caad-«os; de *«iasra" movimentadas e atraentes,
renovados - quinieitalincule. Há lugares paratodos os padrões econômicos,. desde o luxuo-
ao -Jactar', eam sua isIiiim ida onraestra. ateo -Copacabana", quTfaáiV 
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a beleza da praia de ffeual
Quedemais

detovensbí
dos

De testn, •
florida Mm do Rio de
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paleta

I iguais ;
Ho**NewYa
PSr três dólares,
a música de Jota

Club",
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E N VIA-SE pele Carreia
* "°2Lelegante PULSEIRA de vidra. flexível america.10. Serve para aual-quer rdúgio. Modelos paSThoSiense senhoras. Preço ™««u»

Ct$

I Mi

A/

10.00
ct$$04»Outros artigos:

.^njunto de cinto e suspensórios de ¦
vidro para homens '•;Idem para crianças ""' Cr$9^no

Cinto de vidro para senhoras ...'.'.'.'.'. •' '^r
Aparelho para barba, moderno, ãcòml

panhado de um pacote de Btaiínaa. cr$ | KfiOAs remessas serão feitas pelo reem- -a-.~^-~bolso postal, isto é, o papunénto seráfeito na ocasião da entrega da mer- jcadoria. Q$ isijb

\(AOS 

REVENDEDORES, fazemos
preços especiais; nos pedidos acima de *
1 dúaa). ^

Pedidos:

MAKQUES —Coras Postal4497 —tlQ DEJAHBKQ I
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FOX-BLUE, DOMINO
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E BATUCADA
(Continuação da* páginas 22-23)

cam com o coração as buliçosas melodias do
Harlem. De minha parte, porém, prefiro ver
a eletrizante bailarina e cantora portorrique-

nha Iaolita Lizardi no "floor shaw" do "Fia-
mingo", algo lindo e maravilhoso. Sua ar-
questra- desafia a turma da "Flor do Abaca-

. te" quando larga no espaço o ritmo dengoso
do samba carioca. Mas a verdadeira musica

M Esnuio na

PERFUMES
NOVITEX
ESSÊNCIAS FatASCESAS

PELO CORREIO!
ÚLTIMA CRIAÇÃO CARIOCA:

fi BraSaatafl*}
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SÉRIE POPULAR
8 perfumes variados
em pequenos vidros
a Cr$1fin cada vidra

SÉRIE COPACABANA
4 perfumes de alta chutas

em frascos fantasias
a Cr$ lSfiO cada frasco

II
:: |

l
_J1

PREÇO DE CADA SÉRIE CRS 604»
Sem mais despesas

A FEIRA POSTAL — Av. Marechal Florianc,|f
67, sob. — Rio de Janeiro B

.. .-• iX- , • • Popular
Remeta ao endereço abaixo 1 sene -- — —

ao preço de CrÇ 60,00 Copacabana
Nome 
«na  «r  "

Cidade  Estado
Nota: Risque a .«érie que não desejar.

:
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^SIMONIZ
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&) 
¦

afl
7H7

PIRfl HIDEIRnÉtão fácil lustrar e embelezar
seus móveis, soalhos e peças de madeira com Household Súnoniz.
Este produto dos fabricantes do famoso Shnorriz paria automóveis
dá a todos os acabamentos em madeira um lustro belo e duradou-

ajudando a protegê-los e preservá-los também. O seuro
fornecedor tem Household Simoniz em quatro cores
para combinar com todas as madeiras. Nio custa
muito. Compre boje mesmo!

7.
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ATEBDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL*SEM AUMENTO OE PREÇO.

RENOLIflda
RUA MÉXICO, 31 . 6.° Aod.r
Gripo 601 — Cs. Pastel: 4231
Tel.: 3Í-69Í0 — Rio «te Janeira

mo msbooisol .CAsVViACS»

afro-cubana Mamente pode eèr constatada na
pista do "El Fatio'*, espantosamente. original
e exótico, enquanto o legitimo arnWente do
Rio de Janeiro está no interior do "Norman-
die", cujo coniunto dê músicos dispõe dos
últimos êxitos da porta do Nice é das meses
do Chave de Ouro. * ali onde a gente pode
ter a liiipirtuiao da capital brasileira: os pa-
res se desmancham no salão em volteias es-
petaculares, ao som de uma batucada revo-
ludonariamente verde e amarela. Puxa! Nem
as mulatas do Leme em bailes de cáSainèpto
são capazes dê fazer o que fax uma mucha-
dia de Santnree na pista do "Rbrmandte"!
E duvido que os ases do Automóvel Clube
superem um boricua dançando um choro de
Severino Araújo. Existem muitos outros
mais, várias estações de rádio e cinemas a
granel, exibindo fitas novas em folha, parque
Nova York é bem perto, e um assento num
quadrimotor de San Juan ao Aeroporto La
Guardiã custa apenas mil e cem cruzeiros,
moeda brasileira.. - ¦

A INVASÃO DOS MOSQUITOS

Em nossa opinião é depois da bonança que
vem a tempestade... Já que tecemos cosi-
ceitos simpáticos a muita coisa boa de San
Juan critiquemos um detalhe mau: a inva-
são desenfreada dos mosquitos pelos quar-
tos de dormir. E se- conseguimos entrar no
afável mundo do sano, devemos aos mosqui-
teiros bem dispostos sobre a cama, par ama
camareira cuidadosa e distinta. Tenho dor-
mido com esse aparato, e confesso que custei
a me acostumar sob semelhante apetreeho,
comum aqui na região aninharia; mas, a ser
mordido por tão inecanodatívos insetos, é pre-
ferivel doímii4 «com todas as armas deferai-
vas, mesmo que se trate de uma rede de
arame farpado.. 7

Por falar de mosquitos: a primeira vez
que vi um palácio governamental sem senti-
nelas foi aqui-em San Juan. Os jardins da
casa oficial estão sempre cheios de crianças,
que brincam despreocupadamente, garotos
vivos de Porto Rico, que falam inglês como
o espanhol que é a língua daqui.' Não há fu-
zis na porta de entrada em mãos de solda-
dos, não existe protocolo de espécie alguma,
e qualquer ser humano de qualquer catego-
ria social pode entrar na velha "Fortaleza"
sem ser interrogado de seus objetivos por um
ou dois guardas que ficam no posto policial,
junto aos aparelhos telefônicos, mais com a
obrigação de atender às necessidades intçr-
nas de ordem natural que a de vigiar o pa-
lácio. Um grupo de presos encarrega-se dos
serviços de limpeza, e moças casadoiras que
trabalham em repartições vizinhas buscam
água gelada nos bebedouros privados das go-
vernantes e secretárias. "Estes aAo em sua
grande maioria jovens, e tenho uma defini-

. ção sobre eles: são os componentes do jar-
dim da infância de Jesus Pineiro, dinâmicos
e inteligentes, que unem èsterçjo» em prol
de um porvir risonho para o território. Entre
esses membros do jardim de Pineiro estão- Emílio Lopez Ramirez, Roberto de Jesus,
Jorge Saldana e vários outros, que vêem o
Brasil como um gigante rico e formidável.

Porto Rico parece um pouco com a Amè-
rica do Sul e outro tanto com as Estados
Unidos. Coisas há diferentes, por exemplo:
aqui eles comem abacate sem açúcar e fei-
jão doce como marmelada... Ainda na se-
mana passada' fui à casa de um amigo na
cidade de Ponce, o alegre Jô Ferrer, amigo,
numero um dos brasileiros e uma figura de
grande prestigio político-social e econômi-
co na aba. Lá, ficaram todos assombrados
quando pedi à dona Florence abacate e açú-
cai}... Coisas das Antflhas, amigos: cada ter-
ra com o seu uso. Charuto chamam "tabaco",

, e creio nao ser necessário dizer que chapéu
tem o agradável nome de "sonbréro", po-
rém dizem-me que quando se trata de lin-
guqgem amorosa, não há diferenças: o enten-
dimento é perfeito... Joga-se muito "donri-
nó", e. domingo passei uma tarde inteira na
residência de verão de um amigo, agarrado
a essa diversão que praticara em criança» In-
conscientemente, ganhei o titulo de bom jo-
gador, enquanto o rádio sintonizado para o
Brasil nos oferecia uma batucada de Linda
Batista, num programa de gravações da Na-
cional Outros discos eram fox-blues da Amé-
rica, e tudo constituiu uma interessante sa-
lada: fax de Tio Sam mtmfrarjafli. oq bata-

0 Faro é ÍBispcisáfd a iih

cada do Brasil e "dominó" de Porto Bico.
Haverá no mundo iguaria mais saborosa?
VINTE AVIÕES POR HORA!

O aeroporto de San Juan é um dos mais
movimentados do mundo. Daqui se pode sair
para todas as capitais estrangeiras, parqueas linhas são varias e as preços muito acessi-
tefa. Com mu e quatrocentos cruzeiros via-
ja-se para Büami, com um "tieket" pare a
volta, e uma viagem a Cuba custa • rtqnma
quantia de seteeentos cruzeiros. Por isso, o
povo de San Juan toma um idipper" como
nós outros tomamos um ônibus 10, "Maua-
Monroe". Só vendo o reboliço do aeroporto:
desalinhados cidadãos com ares de extrema
pobreza sobem as escadas do quadri-motorcomo se estivessem montando num cavalo
de uma tarando. Vinte aviões levantam vôo
por hora cm Porto Bico, para todos os
drante da terra, apeJusive pare m
do interior da ilha, que estão todas
por transporte aéreo. Também

do campo de pouso não
«JUes

do céo ou melhor: '•"«ifr»* de
quos, como Estocolmo,

mmmíimWLÍBMMM^amaBaram>

O Ferro ê elemento componente essencial
do sangue. Tem parle importante na cosapo-
siçâo dos gXòmvUm vermelhos cana éumi-
BBicão no orgaaBinao pode reodàilr a peri-
tfmO] CBáHBB Wt mmMt!mtmÍmm\ W Cfl.llfl)<|ofl7CÍBBCBjtO

MmmttWm CVBfl OaaS aaBaMUaO SCfflBB COlQaaKIIBjBBJCtlaUaa

t. m Ferro a
• amodènaO e poderoso

principal de IoftrqnÍBa,
recoBstitadnte e revi-
contém três

tos vitais: lodo, retro e Ojrfaa. .
A ação do Ferro é aqsi «ndjarada pelo

lodo, qoe depura, ativa e regolariza a cir-
ralação, e pela (htina, qoe ataa como tonili-
cante, eslimolaate e antMdtarfl.

È\ portanto, loferqtiina uma associação de
ctaneatos de grande poder anti-anémka, cam
jaadte>tfa» perfeita nos orgamismos cnfraqae-
eidos e depauperados, mormente nos- período»
de convalescença, em qoe se faça mister pro-mover um rápido equilibno orgãnicD

tmÍèJ»&Si^l\:

RUS K9B mm KKHIN;
nitiBios no |

SOVK0 K KütXASQ POSTAL [
I-aaHnfll9 \fm ¦--¦ 1., ^^^.a»

13 HtzBt.

11 PARKER
WÊ JÚNIOR
ç SBJ Consta loilatuo coa» pana

|S| do atro do 14 qudafos,
ÍW£l bomba «aaiBKrtic o depósito

IBe li UaIlSpQf BfllB.

iM A PEDIDO
j^B oawkaaos grátis, cotõJogo'
Kjzfl coaipUto do constas o

II ^fl lopiseiras.

m GRÁTIS
flfl gravaoios o nono até
vfl 18 letras.GHi

Ura do quobquer tlmspmxm

CASA OXFORD
R. DA OUITANDA.96

RIO DE JANEIRO

SENHORES TÍCNICOS

.aaSaV-""^"""""'flj'' ãaBa 
" L-^JjSk.

\v\ mm
\ ' Wm\ m

V^^flBa. '¦ Xjj Wkt
'; flaaTl^^lflí^r\. pk fla™^

de ALTA PRECISÃO¦EXAGTA" —

píes aa mais «qSSSL,

RtfiUAB DE CALCULAR,
RIETZ, com

t CL H. EHR1CHT
tfl — TeLTtlt— R. G. do toi
Revendedoro»)

Raatfl iTrC-J JW—Sa— af^aaaaâaaA -r—. K
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MMwi O OIAS
jj cri>otjt«3<x

cr$200.ÕO
Z____ 7*""

A POPULAR EXPAHSÃO (OMEKUl MTBISTAMIAL ITDA.
Av. Almirante Barroso, 8 • Salas 1S01/Í - Rio do Janeiro

Anel ouro de lei com topdsio legítimo .... 200,00O mesmo com água marinha legitima ....... 270,00
POPULEX — Está apta a fornecer rodos os artigos finos

no ramo de jóias. Consulta
Poça informações e preços

RELÓGIOS T
(pojyuAj&xA POPULAR EXPANSÃO (OMEICIAL IHTERESTADVAL LTOA.

Av. Almirante Barroio, 2 - Sala* 1201/2 - Rio de Janeiro
Excelente Despertador Suiço, garantido

78 milímetros de diâmetro.

Preço Cr$ 150,00

CANETAS TINTEIRO

Preço:
Cr$ 150,00

. COMPARE QUALQUER CANETA COM A'atermans
Nenhuma Caneta de qualidade oferece tanto...

o Superior em beleza
• Superior em funcionamento

Pedidos d:
METRÓPOLE VENDAS
Rua do Rosário, 159 ¦ Rio

MODELOS
AUTOMÁTICOS

^&_

Escreve no instante em
que a pena toca o papel

• Pena de ouro
O INVENTO QUE ti£Ê£uWÈk4

CONQUISTOU O MUNDO

Super-loxe, dourada CrS 375,00
luxe, prateada CrS 325,00
Seleta, cremada CrS 275,00
Cremo Fosco CrS 105,00

Pedidos ó

METRÓPOLE VENDAS

__i_S^yJ5_B_§<V>^_B_, A*w ^^^ •^v-V^r^^xC/eVr t\A~

_hL_bT^_MÍrv_l r8í_€»

A Única Esferográfica Automática— Fa-
bricada sob a supervisão do inventor das

Esferográficas - Garantia eterna so-
bre qualquer defeito de fabrica-

ção — Elimina os serviços de
recarga — E ao mesmo

tempo Caneta
Rosário» 159 - Bio ^^ e L-OpiSeirO.

__________

____________________ *_____¦__

MODELO 543CA-CC
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MEDICAMENTOS )

PERFUMES Use-^ Um perfume diferente
todos os dias

-uxuoso estojo, cm lindas còrt-sT^com 24 vidros sortidos
das mais finas essências que lhe possibilitam usar um per-
fume diferente todos os dias. Vidros de tamanho próprio
para sua bolsa. Rico presente... fragrâncias tentadoras...
Perfumes "FLORES SWING" .... Preço 65,00

/Vow-o A* Perluiiitirius ('uriwirit ¦ ('.. Ptutltil UUk - llíu de .htneim

AmWAmW/ ¦ • \

Wmm\J/u^. \
VA ^&_F \
m lE-'-'- \

^^__J^wi,_í

(APARELHOS ELÉTRICOS)
SEM SABONETE,
SEM ÁGUA

As maquinas elétricas de barbear
REMINGTON RAND

do Nove Modelo de 1947
Proporcionam uma barba

MAIS PERFEITA
MAIS RÁPIDA
MAIS HIGIÊNICA

reeo: (rs B25,IM| 1'edlilirs ii:
MiniKiiMii.i: vendas
Rua do Rotario, 159 - Rio

Pr â9*0mmfmJP*^L' FERRO ELECTRICO
MODERNO

Construção solida
Belexa
Aquecimento rápido
Maior consonracSo «Io calor
Econômico

Preço:
CrS 14000

Pedidos h:
METRÓPOLE VKNHAS
Roo do Rosário. 159 • Rio

ESTEJA EM DIA COM OS PRAZERES
DA VIDA USANDO VIRILASE!
VIRILASE é um tônico geral e rege-
nerador racional para ambos os sexos.
Não encontrando em sua localidade,
peça pelo Reembolso

« Cia. Qt.ha.ca Distribuidora Carlos de Brita
Rua do Lavradio, 178-A - Rio

RÁDIOS I
Emerson

O NOVO RADIO ULTRA-MODERNO
COM 5 VÁLVULAS SUPER-HETERÓDINAS, NOVOS
TRAÇOS TÉCNICOS, CAIXA DE MATÉRIA PLÁSTICA
COM ALÇA, TELA COR DE OURO E UM DIAL

BEM LEGÍVEL.
Preço Cr$ 1.250,00

Pedido» á METRÓPOLE VENDAS
Rua do Rosário, 159 - Rio

Emerson
O Novo Radio Ultra-Moderno
UM GRANDE MODELO DE ONDAS CURTAS E
LONGAS, 6 VÁLVULAS SUPER HETERÔDINAS,
CAIXA DE MATÉRIA PLÁSTICA COM NOVO

DESENHO E ESTILO MODERNO.

Preço: Cr$ 1.650,00
Pedidos á: METRÓPOLE V E N D-A S

MODELO SI4 Rua do Rosário, 159 • Rio

(ARTIGOS DENTÁRIOS)

Hermanny
DBNTALI/TDA.

Rua Gonçalves Dias, 50-1.° andar
í

Comunicamos aos Snrs. Dentistas do Interior, que, man-
temos um f rápido e perfeito serviço de remessas
pelo REEMBOLSO POSTAL, com descontos especiais.

i^H^' ¦ ^|f(l j|
ARTIGOS FOTOGRÁFICOS)

-j a máquina KcFLcX

Tira 16 fotografias ria 3x4 cms. com 1 filai l.° 127
Duo» objetivas d* foco fixo, sendo uma para o vitõr e outra

para fotografar. - Obturador para Instantâneo e PSte. -
Visor lipo "Reflex" embutido

Corpo da maquina de matéria plástica

PREÇO COM UM FUME:
Cr$ 175,OO

Pedidas ã
METRÓPOLE VENDAS
Rua da Rosaria, 159 - Ria

W9Èr
QOGOS E BRINQUEDOS)"

AT/A/S AMERJCAMOS
Niquelados sobre cobre chapeado - Rodas de oco de alta tempera com
duas fileiras de esferas - Facilmente ajustáveis em qualquer tamanho

PREÇOS:
•ara Criança* Cr* 190,1)0

1'nra A riu lios CrS 2.I0.IHI

Pedidos a:
METRÓPOLE VENDAS
Rua do Rosário, 159 - Rio

VT _//__? /

fèARALHOS COPAG A/2/39
O Baralho Oficial

Para Pocker, Brídge e outros jogos
PREÇOS:

Um por fr$ 18,00
Mele IHixia Cri 96,00
Ume Dazla Cr* 180,00

Pedidos á: \
METRÓPOLE VENDAS
Rua do .Rosário, 159 - Rio

¦A

ATENÇÃO — Os preços sscima marcados estSo livres de quaisquer despesas de remessa. — O Correio *c aceita volumes para Reembolso até CRS 1.000,00, nas compras de valorsupenor maude Cheque ou Vale Postal. — Ao fazer o seu pedido de RÁDIOS ou de qualquer APARELHO ELÉTRICO, indique qual a Voltagem da corrente elétrica de sua
localidade. — Escreva com clareza o seu endereço completo iNome, Rua, Cidade e Estado)

Página organizada por METRÓPOLE VENDAS — Rua do Rosário, 159 — Rio
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TELHAS PAULISTINHA
Marco LUXO-IMPERMEÁVEL registrada

A mínimo diferença de preço é compensada pela fina e garantida qualidade:
LEVE. RESISTENTE. COLORAÇÃO PERMANENTE

CERÂMICA ORTOLAN — Jacuba C. P. — Est S. Paulo
AMOSTRAS E PEDIDOS — Em Campinas — Rua Dr. Costa Aguiar n. 265 — Fone 2439.

Em São Paulo — AUGUSTO DE JESUS — Rua do Carmo n. 64 —• 3.° andar —
Fone 3-5826 — Caixa Postal 2014.
Ê ¦_ Santos: ATTILA CAZAL — Rua Tuiutí n. 80 — Fone 3386.
Rio de Janeiro — AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS — Rua Senhor dos Passos
n. 60 — 1.» andar — S. 2 — Fones 23-2123 e 49-0074.

¥% cjjeff
Çode P«NABO

, il. Cantor
por
Trftclu.n° m- 
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1)Í«!* prii tlefite

A ÜN1CA ESPERANÇA cie cuira do câncer
e dada pela descoberta e tratamento dos casos
em inicio. Deve-se procurar logo um médico
sempre que sintomas estranhos indiquem anor-
malidacíes de funcionamento em qualquer órgão.
Este livro se propõe a ser relato o mais preciso
e explicativo desses sintomas. Todas as modaii-
dadis mais comuns da terrível moléstia são aqui
claramente analisadas. O Autor luta contra as
falsas informações, afugenta dúvidas e receios,
responde em linguagem popular, a perguntas
que todos nós temos em mente. Poder-se-á saber,
pela leitura destas páginas, das características
gerais do câncer, dos passos a tomar para a sua
prevenção, dos dados indicadores da presença
e da ação da moléstia em qualquer parte do corpo.

Volume em brochura
s 12,»o

• 0 CÂNCER POOE SER CURADO
é um livro que contribue
diretamente ao levanta-
mento de dados e infor-
mações esnenciais à deje-
sa de sua própria vida'

j^^aBB^^^£^^^jCjjS|l_yiíiLf i _____.'.fTSf^JhHÍ-H
/7. ^ ¦ Iot^í^^-^m. ^ .R-TO__89__________r #
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Edição da

COMPANHIA EDITORA NACIONAL
RUA DOS GUSMÔES, 639 — SAO PAULO.

A RECOMPENSA
(CONTO OE H. CHANNING WIRE)

CAMINHAVA 

Pedro de Soto pela mar-
gem do rio, cautelosamente, aper-
tando a cesta ao peito robusto e ex-
perimentando o caminho com os

pés, porque ainda nâo amanhecera. Seu ros-
to queimado estava sulcado de rugas e seus
olhos acusavam fadiga e fome. Toda a noir
te, Pedro e sua mulher não haviam dormi-
do, discutindo. Pôr fim; quando já a estrela
da manhã esplendia sobre o Rio Grande, re-
solveu ela o que devia fazer.

Ao caminhar, o homem meneava a cabe-
ça, lamentando não fosse a sua fé tão /ir-
me quanto â de sua mulher. Quando alcan-
çou o alto do barranco, virou êle para vê-la.
Caminhava fatigantemente. Pedro franziu a
testa, compadecendo-se dela. Nada tiveram
para comer, e a mulher era demasiado pesa-
da para o esforço que lhe exigia a subida.
Fazia todos os trabalhos: cozinhava, cosia
(quando tinham alimentos e material) e
cuidava de seus oito filhos. Um chalé verde
a cobria da cabeça às cadeiras, por certo
volumosas. Por baixo, sustinha uma saia
preta grande e tão larga que quase lhe ocul-
tava as sandálias que Pedro lhe preparara
com tiras de pneumático de um caminhão.
Uma obra que era seu orgulho. Quando as
olhava, pensava: alguma coisa valem mi-
nhas mãos!

A mulher tomou a cesta nos braços e le-
vantou delicadamente a coberta de lã negra
de cabra, sem dizer palavra. Pedro olhou a
criança, que dormia. Be ela sorrisse! Os.cho-
ros das crianças o afastavam, às vezes, de
casa. Ah! Mas quando sorriam... Levantou
mais a colcha que cobria aquela carinha
morena, tão pequenina e tão meiga. E, sus-
pirando, suséurrou:

Lucita... For que nlo espere/nos um
dia mais*

Por única contestação, ela lhe recomendou
silêncio, pondo o indicador sobre os lábios.
Chorava. Pedro lançou os olhos pelo cami-
nho percorrido. Lá em baixo avistava a ca-
sinha de adobe e seus sete pequenos recos-
tados nas paredes e, por exceção, quietos.
Ny outro lado do rio, já a vida começava^a-
agitar e rumorejar. Viu logo as altas chami-
nés da fundição.

Com os olhos baixos insistiu:
Lucita, amanhã começará a funcionar

a fundição... Sabesf Teremos trabalho e
dinheiro suficiente. Lucita...

A mulher tornou a pôr no lugar a pele de
cabra, inclinou-se sobre a cesta e logo se
ergueu.

Caminha — intimou ao marido. — Va-
mos, Pedro!

O homem obedeceu, muito desanimado e
cansado para resistir. Apertando a cesta,
arrastou os pés pelo trilho, em direção à
igreja. Sabia, ao certo, quão bem cuidado
e alimentado estaria ali seu filho. Com in-
tima energia procurou convencer-se de que
aquela era a melhor solução. Um automó-
vel preto surgiu de repente, quase o atrope-
lando, mas êle se salvou encostando-se à pa-
rede e defendendo a cesta com os ombros
encurvados. Passou-lhe pelas pupilas um re-
lâmpago de cólera. Cerrando os dentes como
um cão raivoso, gritou:Vagabundos! Animais! Vê de seus re-

gabofes noturnos, e nós outros não temos o
que comer!

.Cambaleando, seguiu seu rosário de mal-
dições, enquanto pensava que com aquele
dinheiro gasto, esbanjado em licores, duran-
te a noite, sustentaria a familia por todo
um mês. Chegaram ao lado da igreja, cujo
frontispicio se via de baixo do arco elevado,
de ladrilhos. Pedro se deteve, e abriu a boca
assombrado. No nicho já havia outra cesta!
E antes de refazer-se da surpresa, olhou ai-
guma coisa que sempre lhe tocava o cora-
ção: o riso de uma criatura! Não era seu
filho, porque este continuava dormindo.
Ajoelhando-se, pôs ao chão á cesta e foi ver

a outra, Uns olhos brilhantes lhe sorriram,
e uma carinha de anjo se abriu em amplo
sorriso ao vê-lo, desenvincilhando-se da col-
cha que o cobria. Um menino! Pedro esten-
deu a mão e acariciou o queixo da criatura,
que abriu a boca. Renovou a caricia na bo-
checha e fez o bebê o mesmo gesto, como se
esperasse alimento. Ouviu-se o ruido de um
andar rastejante do outro lado do portão...
_7 um ruido metálico de uma chave... Pe-
áro sentiu que lhe saltava o coração. Rapi-
damente colocou o filhinho junto do outro,
cobriu ambos com a colcha de lã azul e,
com a dupla carga, se afastou correndo. Em
nada pensou até que se encontrou na praça,
em direção à sua casa. Reconheceu, então,
o que havia feito. E que faria, agorat Voh
tarf Impossivel! No seu intimo alguma cot-
sa o impedia. Não poderia. Lucita emude-
cera, mas não estava zangada, como êle, re-
ceava. Permanecia parada ante a cesta com
os dois bebês. De repente, disse o homem,
em ruidosa gargalhada:

Olha! Que gracioso!
Sem saber por que, Pedro se sentia feliz.

Isabelinha e Rosinha chegaram para ver o
que havia. E, logo em seguida, os gêmeos
maiores, os gêmeos menores e Robertinho.
O bebê começou a chorar.

Bruto! — disse Lucita. — Você o assus-
tou...

Levantou nos braços as duas crianças,
acariciando-as maternalmente. Naquele mo-
mento, Pedro, reparando na cesta nova, ex-
elamou:

Lucita! Lucita!
Sobre o colchãozinho havia uma nota...

Seu valor representava o maior número de
pesos que êle já vira, em toda a vida. Tre-
mia-lhè a boca e o cérebro parecia paralisa-
do. A mulher, ao contrário. Colocou as crian-
ças na cesta e recolheu a nota, levando-a
à redoma que cobria o santo de sua devo-
ção. Deteve-se e começou a mexer com os
lábios, silenciosamente. Rezava. Pedro sus-
pirou e perguntou à sua mulher:

Então, Lucita, achas que devemos con-
servar esse dinheiro? E... os dois garotost

Olhou-o a mulher, de frente, dizendo-lhe:
Pedimos... e o dinheiro veio.

Moveu a cabeça em sinal de censura, e,
sorrindo, contestou definitivamente:

Homem sem fé!
Comovido, Pedro a abraçou, pensando

consigo como era admirável aquela mulher
para um homem de sua condição.

Detrás deles, Isabel e Rosa, as gêmeos
maiores e os menores e Roberto corriam
pela vizinhança, aos gritos, anunciando que
já não tinham um irmãozinho,. mas dois.

MMf^.- ___<_______.
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_*_*_ * ?id,° N¦C,0,M,, «¦ *>«*** • jorwrftaül mexicana Narda Navio-
____i . *.__*_.___•-__ quí afarec* «<» «"«Po cercada do embaixador do México, »e-nhora e filha, Mme. Edna Costa, 8r. Paulo Elnhorn, chefe de publicidade da Pana» .e senhora, e o Jornalista Lincoln de Souta.

PAG. 26 — 14-10-1947

I

éfl

um ! 

¦



:<^rcgWj»^.:.?.,<^
g|HHWBHJ,Wl|i.'h. i'il,Pl, UJUHMMI.PW

CRONOGRfíFO
mi/Bis. GS<?QSflS'MüÜEN" -

VENDEfTl BOfJl E RESISTENTE
RFRMfíDOS

RNE/S
ZOÜ/fíCOS

f- 

BMfee^BS^BBu^^^MK^^ °s hqiodes ^

39099
39110

les, conr as imagens aos santos maisconhecidos.
Distinta caneta, marmorizada, com
gancho e pena folheados a ouro. Emdiversas cores.39111 CANETA ESFEROGRÁFICA, comcapa "plaque", gancho folheado aouro. Nas cores cinza, azul, "marron"
ou preta. Não confundir com outras
espécies inferiores. Vendemos o de-
pósito para a mesma, quando neces-
sitar, ao preço de Cr$ 18,00.
Lindo relógio, folheado a ouro, caixa
de belo estilo, Suíço.
Relógio de bolso, 15 rubis, caixa de
aço, fabricação Suíça.
Relógio de bolso, resistente, Suíço,
caixa niquelada.
DIPLOMATA, estojo "Gillette", comaparelho dourado e 5 lâminas azuis.
Cordão de ouro, lindo desenho, tomregular peso. Em ouro 18 quilates.Cordãaem ouro 18 quilates, fino, com
medalha de ouro, com a imagem dossantos mais conhecidos.
Aliança em ouro 18 quilates.Marayilhoso "pendantif" em ouro 18
quilates, com pedras legitimps. Água

.marinha, ametista «ou topáüo.
findos brincos, em prata de lei *com
cravação de marcassitês, ••cpnfundin--

•do-áe-corü diamantes.
Lindas medalhas, em, prata de lei, comcravação de* ihaccassiteç confuridindo-
sè com diamantes, tende áo centro .
uma imagem;em ouro de :i8 quilates.Os santos mais populares. O DOBRO
DO TPAMANHO DAS FIGURAS.

39112

39113

39114

39115

39116

39117

39118
39119

391»)
" 

V

39121
39122>

CRONÓGRAFO de precisão, 17 rubis,fundo de aço, cromado, marcando atédécimos de segundo, marca "EXCEL-
SIOR", excelente fabricação Suíça.Lindo e vistoso mostrador. Folheado
a ouro Cr* 875,00.

39100 AUTOMÁTICO, 15 rubis, Suíço, ex-
celente máquina. Um relógio que nun-
ca precisa preocupar-se em dar corda,
o próprio movimento do braço dá cor-
da, automaticamente.

39101 Relógio para senhora, 6 rubis, folhea-
do a ouro, com vidro convexo, muito
lindo com pulseira de seda. Fabrica-
ção Suíça.

39101—A Idem, idem, cam 15 rubis, folheado
a ouro, com as mesmas características
acima.

39102 Relógio para homem, 15 rubis com
belo mostrador, caixa, cromada chata,"
Suíço.

39103 Distinto relógio "Rosskopf", com lin-
do mostrador de segundos, luminoso,
ponteiro central de segundos.

30104 " Belo relógio, 4 rubis, bonito mostra-
dor, caixa extra chata, cromada.

.39109 Despertador Suíço, nas cores "grenat",
verde, azul oü "beige", com ótimo

. som e mostrador.luminoso pérmitndover- as horas no escuro. Reclame,
39106 Caneta .Americana, Tjndo estilo, com'

pena folheada a'ouro, resistente; Com
L'5mba automática. . ¦

39107 Caneta. "STRATFORD".'. lindp estilo
_ • aerodinâmico, com pensy gancho e

.' aros' folheados a ouro. EÍn diversas
. . cores. . . '• ¦

39108) Lindas . medalhas ¦ em ouro 18 quila-

39123)
39124)
39125)

39126)
39127)

39128

39129

39130

39131)
39132)

39133)

38134

39135)
39136)

59137

Lindos colares Norte-Americanus, fi-
níssima imitação pérola, lindo efeito
e deslumbrante brilho, com fecho de
segurança, com pedras imitação bii-
lhantes.
Isqueiros Norte-Americanos, resisten-
tes, niquelados, sendo o da figuro
39126, ultra-moderno.
Lindo cinto, de especial vidro Norte-
Americano, maleável, resistente, trans-
parente. No gênero, é o melhor queexiste.
Excelente máquina fotográfica, com
estojo, 2 filmes, ótima lente. Fotogra-
fias 4 % x 6 Vi cts., podendo tirar 8
ou 16 poses.
Linda cruz de prata com cravação de
marcassitês e colar de prata.MEDIDA DE ANEL: — ENROLE
UM PEDAÇO DE PAPEL ESTREITO
NO DEDO ANULAR, UNINDO BEM
JUSTAS UMA PONTA A OUTRA E
NOS F.NVIE.
Lindos nnéis zodíacos, com signo,
planeta e oedra do mês de seu nasci-
manto, em ^rata com ouro. Envie-nos
a medida e o mês de seu nascimento.
Distinto anel, com bastante oiiro' elindo rubi, estilo pé de cabra:
Anel de prata.coir. cravações de mar-
cassites. •
Lindos anéis, em ouro 18 quilates,"rauito. -vistosos, com as pedras água

.marinha', rubi, ametista outopázio.
Lindo anel, em ouro 18 quUateS, com
cravação de água marinha nó centro,'
* nos lados, calibres de rubis ou es-meraldas;

39138

39139)
30140)
39142)
39141

39143

39144

39145

39146

39147

39148

39149

39150

39151

39152.

ETcMOS CAiALOGOS TECNICOLOR DE 1947 GRÁTIS PARA TODO O BRASIL

Deslumbrante anel, em ouro 18 qui-lates, bem pesado, com linda pedraágua marinha, imitando brilhantes e,
dos lados, 2 brilhantes. Este anel lin-
díssimo é vendido em qualquer ouri-
yesaria, às vezes, pelo dobro do preço.Lindos e •riginais calçados em «amur-

ça preto, azul, marron e havana, sendo
o 39139 com sola de borracha.
Camurça preta com verniz, búfalo
branco com pelica havana.
Colegial, com salto de borracha e cha-
pa de aço. Em vaqueta preta ou mar-
ron.
Camurça preta com verniz. Azul emarron com pelica.
Em camurça preta, azul e marron eem búfalo branco.
Colegial — Em vaqueta preta ou mar-ron, resistente; com chapas de aço.
Com salto ^e borracha.
Muito econômico e durável com solade pneu pintado em cromado marron
ou preto.
Em cromo, marron e preto com soladupla e chapa de aço no bico.
Maravilhoso cromo preto e marron
com estampado de crocodilo; sola du-
pia com chapa de aço.
Gajtocha Modeína — A melhor do
imundo e de maior elasticidade: nreta
Ns. 32 a 45.
Com sola dupla çromado, castanho ouhavana. ¦•*• •• "
Bn vaqueta preta muito resistente.
DESCONTOS ESPECIAIS AOS

REVENDEDORES

-M

Ruo C , Mc Ju :abrico: Ruo Monsenhor Amorim, 17-A, Engenho Novo. Porteemetemos gfotís catálogos em tecnicolotr ~^~
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EXISTEM 

dois pontos principais nos
quais você deve empregar todas as
suas forças: combater e corrigir seus

nervos, aumentando a sua vitalidade, e opn-
servar o seu "glamour".

Sem que você cuide perfeitamente bem de
sua saúde, sem negligenciar nos mínimos de-
talhes, não poderá você ser bela, porque o
seu rosto refletirá os males que a acabru-
nham. Portanto, seja egoísta e prudente
quando se tratar de sua saúde.

Quando você se sentir agitada e deprimida,
procure conseguir o perfeito funcionamen-

to das glândulas endócrinas, porque a sua
insuficiência produz a depressão nervosa e
a neurastenia.

RESPIRAÇÃO PERFEITA

A maioria das pessoas nervosas e agitadas
não sabe respirar e, ao menor esforço, sente
cansaço e a respiração torna-se ofegante; ao
passo que a pessoa calma tem, geralmente,
uma respiração regular, com ritmo perfeito,
o que muito contribui para a sua força e
saúde.

Faça todas as manhãs, ao levantar-se, dian-
te de uma janela aberta, alguns movimentos

PERFUMES PELO CORREIO
PERFUMES Essências Extratos Loções Brilhantina

TIPO 10 grs. ..50 grs. i/4 Vidro Grande
Arp-age 65,00 75,00 70,00 35,00
Arpege 20,00 30,00 35,00 15,00
Cre_Pe 15,00 22,00 25,00 12,00
Cnanel 5 65,00 75,00 70,00 35,00
Chanel 5 25,00 35,00 40,00 15,00
Rocaille 40,00 48,00 45,00 27,00
Kobako 35,00 48,00 45,00 27,00
Katia 35,00 48,00 45,00 27,00
Taba Blond 21,00 30,00 35,00 15 00Narcise Noir 25,00 35,00 40,00 15 00Champagne 50,00 60,00 65,00 30 00Cass'no 50,00 60,00 65,00 30,00
Habanita 65,00 75,00 70,00 35,00
Cuba 65,00 75,00 70,00 35,00
Heno dei Prado F... 65,00 75,00 70,00 35 00Arabesca 65,00 75,00 70,00 35,00
Q; Fleurs Ir.... 18,00 25..00 30,00 12,00
Maderas 15,00 22,00 25,00 12 00Nuit N°el 35,00 45,00 50,00 27 00
Flor Maçã 45,00 55,00 60,00 30.00
Violeta 16,00 . 23,00 26,00 12 00Jasmim 15,00 22,00 25,00 1200
Rosa Natural 16,00 23,00 26,00 12 00Despesas Reembolso. 3,00 3,00 3,00 3,00

Wr^cjVtar í?2emos, reembolsos aéreos Não aceitamos pedidos'meno»de Cr» 5U-00- °s perfumes marcados (F.) são de essências francesas'
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A FEIRA DAS ESSÊNCIAS vendas pelo
Avenida Marechal Floriano. 67 -- Sob. — RIO DE JANEIRO REEMBOLSO POSTAL

DESENHO TÉCNICO CURSOS INTENSIVOS
POR CORRESPONDÊNCIA

Desenho de Arquitetura — Desenho de Propaganda
Desenho de Máquinas — Desenho Topográfico

INSTITUTO TÉCNICO OBERG
Rua 7 de Setembro, 41 -A — Cx. Postal n. 3455 — Rio - NI 010

fés aderem ao CICLISMO l
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Talvez voei lenha qua
esperar pala tua Ro/eigh,
mos, vala a pana esperar
um serviço para toda a vida

Todos o invejarão quando V. possuir uma Ratógh. E saberão
imediatamente que é Raleigh pelo emblema da Cabeça de Garça e
a coroa no garfo. Saberão que V. estã pedalando a bicicleta mais
famosa do mundo, conhecidissima pela sua marcha ficü, resistência
e segurança. Não seja antiquado. .._—

A melhor escolha RALEIGH
A BICICLETA TODA OE AÇO

DISTRIBUIDORES."PROPAC" - Cia. d* Propaganda, Adminlitroção • Comércio
At. Rk> Brinco. 85 - 14.* «___ - Ri» ét Janeiro _, __
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respiratórios, em ritmos compassados e re-
gulares.

REGIMES

Por mais ocupada que você seja, metodize
a sua vida de maneira a almoçar e jantar
em tióra certa. Durante as refeições, afaste
do seu cérebro todo e qualquer pensamento
que possa molestá-la, evitando também que
as pessoas que estiverem em sua companhia,
comentem os aborrecimentos profissionais e
procure, de preferência, um lugar claro, sos-
segado e higiênico quando fizer as refeições
fora de casa.

m\
Coma vagarosamente, mastigue bem as ali-

mentos, pois você deve saber o quanto isto
é importante e poucos são os que observam
esta regrp.

Nossa digestão é geralmente penosa e co-
mumente nos sentimos fatigados e sonolen-
tos quando nos alimentamos às pressas, sem
triturar devidamente os alimentos. Ê muito
acertado um ditado francês que diz: "mâche,
mâche et remâche, sans relâche".

Quando você não tiver tempo suficiente
para uma refeição calma, deve contentar-se
com uma refeição ligeira, pois é preferível
comer menos, do que depresse demais. Qual-
quer que seja o seu regime, adicione às suas
alimentações substâncias ricas em vitaminas:
leite cru, tomates, cenouras cruas raladas,
legumes crus ou cozidos ligeiramente a va-
por, laranjas, peras, mamão, etc. Se você esti-
ver debilitada, se lhe faltar vitalidade, coma
arroz, carnes (não de porco), nabos, alface,
figos, tâmaras, etc

Não tome sdcool aperitivos, nem "cock-
tails".

SONO

Eis o melhor fator da beleza e da saúde.
Quem não tem um sono calmo e reparador,
não pode, está claro, apresentar uma fisiono-
mia satisfeita, uns olhos brilhantes, cheios
de vida e alegria. As pessoas insones, geral-
mente apresentam um aspecto cansado e
olhar tristonho. Procure educar o seu sono,
deitando-se cedo e sempre em hora certa e
durma serenamente, com a idéia calma, para
ter um despertar agradável. Para isso, pode-
rá você tomar uma chávena de chá de hor-
tela ou de folhas de laranjeiras, pois são po-
derosos e inofensivos sedativos.

CULTURA FÍSICA

Deve ser praticada pela manhã, ao desper-
tar. Os movimentos variados e bem caden-
ciados, de preferência ao som da música que
os torna agradáveis e recreativos. Nenhuma
mulher moderna prescinde, hoje em dia, da
ginástica diária que é a bsse de sua saúde
de sua beleza e de sua mocidade. Tenha, po-rém, força de vontade e perseverança para
fazê-la diariamente, com método e boa dis-
posição. — Y.

ZULMA (Ribeirão Preto — São Paulo) —
O creme a que você se refere é de fato, ex-
celente e é de fabricação de Selda Potocka.
Sempre às ordens.~~^YP~



s -
- 

i :—— _

••••¦ ••••ele..::::

•.••••••••••?,,.,.,,.,*•"••••••••••
•••••••••o•••2!!______••••4

....eee.ee ••••••••••••!2I!I!I!!!#* ___________

•i:::v_____V" símbolo de _^^vCC\XKCC€l" . /__ ^*«__P^_V •^¦kW ^^^^^ 'V Vf L^
T |Mff_f/M\ ••

fyJB"W^mm _M ¦»» ••••••••••••••••••#-»

I I B^ _^ ¦ l^^l _^_r ¦* m*_K _r _P_P _P —P^R^HI _B^_k_L _¦¦____ _L_i_JL__ _L _L a_ ¦ _L _L _L ^L ^L____L _____ _L _¦ _Hk _B^_sl>__l^_P _P _P __^^^^__T^_R-'^^V^' __r '._¦ \W -*^_* ¦'__r^__:-__C *__¦»#_¦_¦5___f-_

lillllil _T ¦^B_r_r _r ¦*_P _f_p _f_p Am ___L _L _L _L i IImIIIIhbmhbIIIiIiI b I I M • __[."_¦"• w' __T-_--:__ _¦ B'__¦¦_¦':"__f''__r"_F^__Kr__L_ __L_ji

r fvAAXil a__L.I'___l_liri |T f f ¦¦¦^ALl [II lllllllllllllllllll_lll_l[___ H I _»f V"_Lf fll _tl

¦ _r ¦ _r _p_L_L_LJ_. I ¦ I ¦ W _T_r_^_r Ar _e _> __L mi Illlllll _T_r_^_r _f _pJ_>_L_L M ¦ IIIIIIIIIIIII _»¦._¦_¦ __m __r__i _P^__P ¦__I _____ _____________*

^i_'i ' Ammm __F !_¦_¦____-¦ I B _r____ _ I _T__^___i ¦ ¦ B _n__J_ III _»r____L ¦ __T''__Í _¦ __^^__J_Í _¦ __ ¦¦ fl_^_____B __' _B __f _H ___»

_*> ^^^B ___¦ \Pt Amm\mr* ^^ __¦ i _BR((i5(_w» * ¦• "jjt^* *^Éb2_^t_ l_ B _Bi_L. R—Lt _¦ _¦ BB__. B _¦! _l _¦'>__ »B _¦ ^__J_^___ Br __f BI __l^^_______ **__¦ _B l_r^^^____i___L>V^/^ ^^^_\i-

••••••••* II II lÈIIaaaaaaaa fl ! IKII

/^^ ^__* 
!:::::::. // 

///#//
SCMpor i_____ «d-»* # #/ /f/f//^mW •___¦__-»• \\\\\% II IIl lÈI

Para a General Electric, o fator precisão é de importância capital,
quer ao verificar-se o enrolamento de um gigantesco gerador
acionado por turbina hidráulica — como ilustrado acima *— quer ao
comprovar se a gota de mercúrio numa lâmpada fluorescente é
99,998% pura. Este controle de exatidão é o resultado direto dos
muitos anos de constante pesquisa da General Electric, aliados à
técnica de precisão e à sua grande experiência industrial.
Portanto, ao escolher lâmpadas fluorescentes G. E. para sua casa,
seu escritório ou sua fábrica, pode estar certo de que a mesma
precisão técnica e pesquisas acuradas que servem à indústria em
todo o mundo... contribuem também para o conforto de seu lar!

GENERAL (ÉÉ ELECTRIC
PWiffoi </,> Gerer.?/ Blectric Co , E U. A.
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0 espelho na arte moderno: atrizes fazem o seu "maquillage", 

preporando-se paro atuar num filme dé ambiente cigano. '

NESTES 

últimos anos de tenebrosas
guerras apresentou-se também a
oportunidade de lembrar a guerra
dos ingleses contra os boers. Triste

recordação que indispõe naturalmente os
ânimos contra o mais forte, que sem razão
a não ser a cobiça'do ouro subjuga o fraco,
e qúe, no parecer dos supersticiosos, não es-
capará, cedo ou tarde, ao merecido castigo!

Eis que a velha Albion passa hoje dias
amargos e os partidários das opiniões expôs-*
tas acima não deixam de lembrar os numero-
sos vaticínios de sorte ou azar que os inte-
ressados não deveriam nunca desprezar. Será.

Linha Mascnlina tí)W?Sl
jjtttti- 
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SABONETE PARA O BANHO

LOÇÃO FIXADORA

/ %y

^>w- —¦—tr^-A* CREME PARA BARBA

Feitio 350,00-AO GARCIA

que os •'Tommie8" acenderam então alguma
vez três cigarros' com um fósforo só? Eis a
desgraça certa! E as crônicas do tempo afir-
mam que os boers acertavam sempre quandoalvejavam os seus inimigos durante a noite,
derrubando grupos de oficiais, que, com sua
eterna "f leugma", estavam ' acendendo ca-
chjmbos ou cigarros.'

Os atiradores boers, atentos, à espreita, ria
escuridão, atiravam naturalmente ha direção
onde viam aparecer uma luz que lhes servia
de alvo, e sempre eram bem sucedidos.

Há, no entanto, outra superstição mais an-
tiga e mais espalhada: 6 a da tremenda des-
graça constituída por quebrar um espelho
qualquer; e é certamente interessante lem-
brar de como ela nasceu!

Para conhecer a sua origem é mister re-
cuar de muitos séculos atrás.

Na Idade Média quase todos os povos acre-
ditavam em bruxas e bruxarias e esta cren-
ça durou intacta até quase todo o XVII sé-
culo e o início do XVIII. As gentes comen-
tavam espaventosos particulares a respeito
de seus rituais mágicos e ficou provado quemuitas pessoas recorreram a essas "macum-
bas" para jogar malefícios contra os seus
inimigos.

Naturalmente tais secções desenrolavam-
se no mais estrito segredo, pois foram con-
sideradas delituosas e eram punidas pela lei.

Tornou-se de qualquer modo conhecido
um sistema muito usado na "Magia Negra"
para provocar a morte ou a doença de qual-
quer pessoa.

Modelavam com as mãos uma estatueta de
cera, ou de terra-cota, que devia represen-
tar a vítima. Espetavam-na com um longo
alfinete na altura do coração e a jogavamno fogo pronunciando certas e determinadas
fórmulas cabalísticas.

De outra feita, no entanto, em vez da bru-
xa fabricar a estatueta que devia representar
a pessoa condenada ao malefício, evocava a
sua imagem dentro de um espelho mágico.

Ante o espelho devia arder um fogo de le-
nha verde, expandindo espessa fumaça, ape-
nas atravessada, de quando em quando, pelosrubros clarões da fogueira.

Os que assistiam a esse ritual eram fácil-
mente sugestionáveis e não raro tinham a
ilusão de ver no espelho algo que tinha se-
mèlhança com o rosto do inimigo! No mo-
mento da aparição, a bruxa então atirava
contra o espelho os piores desconjuros e Jo-
gava mesmo o espelho na fogueira despeda-
çando-o em mil estilhaços.

Assim nasceu a superstição, que se man-
tém ainda multo viva, de que uma mulher
quebrando o seu próprio espelho, pode ter
a certeza de estar sendo perseguida, calunia-
da. e ameaçada por seus piores inimigos! é
como se um raio mortal, arremessado de lon-
ge, viesse cair sobre ela.

Verificou-se também o caso de espelhos,
embora inteiriços, que trouxeram a desgra-
ça a seus proprietários.

Passava-se o drama no Japão, no mundo
das "gheisas". Para se vingarem de suas ri-
vais, as graciosas bonequlnhas de seda des-
cobriram um meio sutilmente insidioso e per-verso; deixavam pingar simplesmente algu-
mas gotas de mercúrio no chá de suas ami-
gas.

Bebendo semelhante mistura, as cordas vo-cais se enrijecem ou gangrenam e a voz tor-
na-se cada vez mais rouca sem mais permi-tlr o exercício do canto. Pois bem, em todos
os casos a "ghelsa' vingativa havia obtidoa substância venenosa raspando o mercúrio
das costas de um espelho! ,

E a coisa pode atingir ainda maior gravi-dade; é quando esta amálgama â base demercúrio com que se fabricam os espelhos,
por sua própria composição heterogênea re-
presente real insídla contra a saúde. E issofoi observado que nos salóes com as pare-des todas cobertas de espelhos, como porexemplo no do "Palácio de Versailles» emFrança, não se respira um ar suficientemente
puro, devido ãs partículas infiniteslmais demercúrio que se volatilizam no ambiente.Por esse motivo a amálgama á base demercúrio que se usava de há tempos Ime-moriai» náo é mais empregada na fabricação

ador da moda-Rua Direita, 137-S. Paulo
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moderna dos espelhos que recebem no lu-
gar da antiga camada de mercúrio uma boa
cobertura de nitrato de prata, mais apta a
tornar o cristal ainda mais límpido e trans-
parente.

Houve, todavia, outras contingências im-
previstas, nas quais um espelho, embora.sem
se romper, provocou, ou tentou provocar,
uma semi-catástrofe desportiva!

Jogava-se uma importantíssima partida de
football em Londres. Devia ser. o desempa-
te de um jogo internacional e o público api-
nhado no imenso estádio fervia de Impacien-.
te expectativa. Os nervos tensos, jogadores
e espectadores seguiam com angustioso in-
terêsse os passos dos competidores.

De repente, o "referee" observou que o"goal-keeper" recebia de tempos em tem-,
pos, em pleno rosto, como que um ralo de
sol que o cegava justo nos momentos mais
dramáticos, quando devia impedir a entrada
da bola adversária na rede que estava de-
tendendo.

O jogador deslumbrado e quase cego, sen-
tia-se mal; abanava as mãos angustiado, e
embora habilíssimo, perdia muitas bolas sem
se poder libertar daquele importuno raio de
sol, que o perseguia em todos os seus mais
rápidos movimentos.

Deu-se Isso múltiplas vezes e no inicio to-
dos pensaram fosse obra do acaso, mas foi
averiguado depois, e com absoluta certeza,
que uma espectadora entusiasta do campo
adverso, aparentemente rena e indiferente,
havia encontrado o meio diabólico-de atirar
aqueles ralos luminosos nos olhos do guarda
do goal adverso, para assegurar bons pontos
aos seus partidários, mercê do espelhinho de
sua carteira, apto a jogar com a cumplicida-
de do sol o "truc" misterioso que o devia
perder! Mas a coisa acabou mall Descoberta
a insídla, alguém reclamou, pedindo à dama
que se retirasse do campo! O noivo, que a
acompanhava, tomou-lhe naturalmente as
dores. Os dois adversários atracaram-se aos
socos, acompanhando-os com Imprecações e
insultos, e ambos rolaram os degraus da ar-

,quibancada sob gritos, escândalo e tumulto!
Um deles quebrou a cabeça e foi levado em
ambulância para o "pronto socorro", o outro
foi preso e acabou a tarde na detenção.

Tudo isso por causa de um pequenino es-
prlho, causa minúscula de uma desgraça de
tamanho., razoável!

Não saberia dizer se foi em conseqüência
desse caso, ou por uma curiosa associação de
idéias, mas fato 6 que em diversas capitais
da Europa foi proibido, desde 1911, transpor-
tar espelhos descobertos pelas ruas, pois o
seu reflexo, batendo nos olhos de um co-
cheiro ou de um motorista, poderia causar- .
lhes distrações perigosas e provocar desgra-
ças de conseqüências incalculáveis.

Mas o espelho, sempre o espelho, instru-
mento de lisonja e de sedução, continua ain-
da hoje a sua carreira luminosa, pois se jánão é instrumento de pérfidas magias, ainda
£ um conselheiro utillssimo de graça e de
formosura! E que faríamos neste globo de
tristezas se não tivéssemos ao menos o pra-zer da vista, contemplando o. que de mais
belo Deus criou no mundo? A Natureza, as
flores, a mocldade dos seres e a mulher?

Rubens, o grande pintor flamengo, deu-nos
bem uma idéia da importância do espelho em
sua obra prima que denominou "O tollette de
uma senhora do XVII século".
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Uma jovem japonesa faxendo uso do
espelho.
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Outra obra prima dos pincéis admiramos
ainda hoje na "Galeria degli Uffizi", em Fio-
rença, na qual vemos a "Deusa do Amor"
inteiramente nua. Um pequeno amorzinho
segura nas mãos um lindo espelho oval, en-
quanto "Venus" contempla, desvanecida, a
sua própria formosura! Em torno da deusa,'as três graças sorriem, também felizes da
beleza de sua companheira.

E assim o espelho, fiel confidente de toda
mulher bonita, ou feia, acompanha-a na vida
através do templo e só recomenda que não o
quebrem, por favor!, pois ninguém sabe ao
certo quais possam ser as malícias que êle
ainda encerra em sua aparente lisura, fe-
cunda de perversidades e de surpresas ab-
surdas!
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Diana e as Três Graças mirando-se no espelho.
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"Misto o fim do meu romance?"...
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Já sei qual a razão de sua tristeza,
minha filha. É a indiferença de seu
marido. Estava prevendo isso. Há
dias, em conversa, êle me disse que,
depois de casada, você descuidou-sc
de sua beleza. É uma verdade ..

Antes de casar-se, você usava Leite de
Colônia. Depois, descuidou-sc... Vie-
ram as imperfeições c você só pensa
cm maquillagc para disfarçá-las. Sc
você esquece sua beleza... seu ma-
rido esquece você. Trate sua pele.

Foi um conselho sir.cerode mãe para fi-
lha. Lúcia voltou ao uso do Leite de
Colônia... E, hoje, ela recebe este tcle-
fonema : — "Alô, 

querida!... Vamos
ao jantar dansante comemorar nosso
5." ano de casados ? Sim ?... Até já".

EMBELEZADOR BÁSICO

O depoimtnlo de milha-
res e milhares tle jovens
r senhoras, em vtirios

inquéritos, revelou
que a mulher bra-
sileiru - famosa pe-
Ia suu Meza • eon-
sidera o Leite dt
Coloniu « seu em-
Metador básico'

L

Não oculte! CORRIJA as imperfeições da
pele com LEITE DE COLÔNIA...
Creia nesta verdade! Não se iluda com a mentira da be-
leza artificial: o maquillagc excessivo para ocultar as
imperfeições do rosto, que impede a vital respiração da
pele. Corrija manchas, sardas, cravos, espinhas e oucras
erupções da cutis com Leite de Colônia. Aplique-o dia-
riamente. Ao levantar-se, para limpar sua cutis. Durante
o dia, como fixador do pó c protetor da pele. Ao dei-
tar-se, para retirar o maquillagc e limpar novamente a
pele. Assim, seu rosto ganhará aquela irradiante beleza
natural. Leite de Colônia limpa, alveja e amacia a pele.

/eite de Çòlonia,
O EMBElfZAOOí DA MUIHH
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(Conclusão da pávsinu 16)
azuis, outros verdes, como gemas de encan-tado tesouro, em que terminam as penas,tornam-se mais brilhantes, e os efeitos de
luz sobre a superfície espelhanW criam to-
nalidades diversas em azul celeste ou ultra-mar.

0 faisão argos — conta Massingham — entrega-se à mais extraordinária fantasia naépoca de seus amores. Abre uma das asascobrindo a cabeça de modo a ocultá-la, mas,
ao mesmo tempo, aguça o olhar, disfarçada-
mente, através do espaço de uma pena e ou-tra e observa o efeito que sua trama produzaos olhos da amada. Ela não é aparentementemulto cortes e dá a impressão de que poucoaprecia essa maravilha. Não estará dissimu-•ando?...

Edmundo Selous e Julião Huxlèy estão depleno acordo com Massingham. Indubitavelmente — dizem eles — as aves são maisemotivas, isto é, de mais sensível tempera-mento que os animais mamíferos, a beleza
da forma, a graça do vôo. a plumagem ra-diante, os gorgeios melodiosos, enfeixam osegredo da sedução no amor. Huxlèy des-creveu com vivo colorido uma "lua de mel"entre garças de LouisianaM nos Estados Uni-aos, junto ao golfo do México. A casadinhade novo está sobre um galho e reclina a ca-beca sobre as asas do marido. Ficam assim!longo tempo. De quando em quando, enla-
çam os pescoços, amorosamente, dizem qual-quer coisa amável nessa linguagem, para vol-ter depois à posição primitva. Quando umadas aves sai em busca de alimento, a outrademonstra grande alegria ao seu regresso,
chilreando, erguendo-se o mais possível sô-bre a ramagem, batendo as asas, abrindo em

; leque o penacho de plumas brancas. E isto
; se repete vários dias.

Huxlèy narra também que os pingüins emAaeiia oferecem às suas-namoradas as pe-dras que essas aves empregam ha constru-
çao de seus ninhos, acompanhando o ofere-cimento majestosa reverência.

O ruff — é, agora, de noyo, Massingham
que nos fala na temporada dos seus amoresentre maio e junho, o ruff, que em outra épo-ca tem a mesma plumagem que sua namo-rada, experimenta notável modificação, ves-te-se de noivo. Rodeando-lhe o pescoço, sur-
ge como adorno uma gola de penas luzidias
e sedosas. Logo que passa o mês de seusamores, desaparece o lindo ornamento okagü, da Nova Califórnia, na colônia fran-cesa do Oceano Pacífico, faz uma declaraçãode amor singular. Executa estranha exibiçãode baile, com a máxima solenidade, e o quequer dizer: — eu te amo! Essa iniciativaamorosa tanto pode partir d0 macho comoda fêmea.

Conhecemos nós rpuito bem, outrotanto 0ciúme entre as aves. O "João de Barro" êum exemplo vivo de Otelo empenado. Des-confiando da fidelidade da companheira,
prende-a na sua própria casa e deixa-a mor-rer de fome e de sede. Há quem julgue issouma lenda. Na verdade, a propósito nadaestá comprovado, é certo, porém, que os tan-
garãs promovem grandes bailes durante aépoca de suas núpciàs. Lembram as dançasas dos nossos aborígenes. As pequeninasaves formam um grande círculo numa ola-reira da mata e dão início aos bailados, esta-lando os bicos, como.se improvisassem cas-tanholas, executando movimentos cadência-dos, rodando, rodopiando. Saltam em meiopara o centro da roda dois ou três dos dan-cadores e os bailados se animam em desa-fios dentre todos, sendo aqueles substituídosae espaço a espaço pelos outros desafiados- o baile prossegue horas a fio.As atividades da vida das aves são. assim,Jostas a serviço da arte de amar e não porum dia ou uma noite, mas Dor espaço de

semanas e meses. Selous afirmou aue o amor
entre as aves absorve de tal forma o seu
procedimento funcional, aue Dr_side tam-
bém, deDois, a construção dos ninhos, elabo-
rados sempre com cuidado e delicadezas ex-
tremas, como verdadeiras e deliciosas cama-
ras nupciais, às vezes lindamente ornamen-
tadas. \

Não devem existir preferências de outra
origem senão as do fascínio, paixão, as sen-
timentais, as de amor. Não deve haver con-
tendas.. i Mas isto no reino das aves, acres-
centa Massingham citando palavras de Ed-
mund Selous.

Envtodo caso, admite ainda Massingham
isso hã de acontecer um dia entre os homens
porque na essência, na sua verdade, somenteentre as aves e o homem o amor alcança umacomplexidade emocional e psíquica que faltanos mamíferos, membros de organização maisbaixa ou rudimentar do reino animal. Deresto, o que se chama a igualdade dos sexose a lei predominante entre as aves, e é bem

ipossivel que a continuidade, ou permanêncianuma união, a qual traça um caráter defi-nitívo a tantas espécies ou raças, seja a con-seqüência daquela igualdade, que não tomaa forma, contudo, de uma competência entreos sexos à maneira feminina dentre as mu-
lheres. É simplesmente mútua cooperação.

Quando nossas avós submetidas às leiscruéis do matrimônio segundo a teoria Victo-riana se viam no caso de domínio do ho-mem e às repressivas modalidades da suaconduta, prevalecia acima de tudo o matri-mõnio por conveniências, passando a mulher

jà presa de uma triste resignação, que se con(Siderava — virtude. Só o amor 6 ai fo„t_ £graça, da feliz un.ão matrimonía* Kfjfci-;çâo e constância, e tudo, enfim, dele proce-o©... " ¦

_ El.8 °.Pensi"nento filosófico dó natural.*
haJf_;aldade»d0,Jex08 8*m Predomínio dohomem mas também sem a forma de umacompetência à maneira feminina. Mutua co.peração. "

t Esta em Paris lançado o primeiro nassopara isso _• o «Clube de Cupldo». E nko £2
?rqüeHa_3«!. JeJa* COmo a danca d°» tangarãs o desfi e amoroso dos gaios do campoa fantasia incrível do faisão argos, qúe 0_associados do clube, podendo emboi_ a mulher na igualdade dos sexos tomar a inlclatlva amorosa, deixem de ir bater às portaida Pretória e da Santa Igreja. Depois poderão fazer a sua "lua de mel" tão gentil epoética como as das garças no Estado norte-americano de Louisiana...

Era sabido antes, dissemos no começo de8-
jtas notas, que as mulheres e as flores se en-feitayam para serem amadas. As flores, como colorido policrômlco, a fragrâncla delicio-sa em que se envolvem e que lhes dá a pró-pria natureza. As mulheres, valendo-se dês-
sés recursos e ainda de todos os atavios efaceinces que a sua imaginação pode orlar.H. J. Massingham começou as suas pre-fundas observações notando que as aves seenfeitavam para se fazerem amar, processopeculiar às flores e às mulheres. Partiu dafNão acontecia tal com os outros animais echegou, por fim, às afirmativas que traçou

no seu magistral capítulo de livro sensaclo-
nal, intitulado — "O amor entre as aves".Não é tudo isto muito interessante?...
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Todos lutamos a procura do exilo. Todos desejamosinunlar na vida. A maioria dos homens, enlrelanlo. esbar-ram no meio de sua carreira profissional, sem conhe-cer os motivos de seu Insucesso, simplesmente porque des.conhecem os métodos modernos que conduzem ao cami-nho do íxito. Caro Leitor 1 Quereís conhecer um originalmétodo de comércio e industria? Adquira ênlaoum exem-pUr desie livro

O COMERCIO MODERNO E INDUSTRIAS
6le diríl o que larer para aproveitar lucratlvamenteas suas horas vagas, com negócios Inteiramente seus.To-da a pessoa que tiver ambiflo de ganhar dinheiro c melho-,_-iL_._,íu___-^ve.,<ic'uiri,eslellvro "m "»'» «««moraPRIMEIRA PARTE: Método pratico de vendas por corres-

,..,.,__r pondencia. podendo V. S. trabalhar nas horas vagas, sem
__»_.í_Ííf.,'r__Sí; .' _** "P""«-Métodos práticos de vendas por anúncios e
________..*_. "P"'"""1" Um «"ú»c*o num jornal, uma caria circular e alguns
___£_._£ to,c,° de um' "" de vei"1" I»' correspondência. Métodorde

<_~_S__?"JiSr- »?."""''" '«'ativamente sins horas vagas.
âb___?__; ?_II* Mi" de m ,à'ma,n l»d"'rt«i« P»» Hbricatíode
S____".!ii_^_Si5?d_ .í"™0- U~?PO«l«nldade par. V S. Iniciar uma
____2„íJT« ,I",u",nl_ Norteando produtos de largo consumo, como: Anil.
SISS_^ l,™in._P.I,_*l_ld0*-B<,m¦• "_?«"d«». «=•«»«• P«™ » P«le. cera para
hS£íth_J.S5_í'JiB_"de """" . dt »ri»oos.sabloesaboneles,perl0m«.
«__5S™í.fSí^',?.d* 4,T0,-P»S'« 0_tüMclas; óleo pari o cabekT touge
ÍE5£ ._._ . _L_?U' .p,ra aMoi> ílc0<" •*•» ch*l'o P»« Pírtumes. depi-
_?« etc «c V.ÍT^^r1. .?• Pi5" P*"""»- P«lr» de Isquí-o. velas, ver-
__í_2__5ú. C t"^.C,'*25o°- Ríme,$1 de nU,nt «¦ "^ «gi»l«aa com
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PREENCHA ESTE COUPON

Mod-^c ..£í«riÍ£ P°,U' "' RetB,t""S(> «¦ «M-Ptar.do livro: «O Comércio

No._
Estado...

APRENDAnJORASkFOLGA,
EM SUA CASA

«BRILHANTE
PROFISSÃO de
ELETRO-TÉCNICO
e terá um FUTURO PRÓSPERO
Aproveite uma das inúmeras opor-
tunidados que a eletricidade lhe
oferece PADA FAZER SUA FORTUNA!

O curso prático e completo, por correspondei.- 
Cia. do Instituto Rddio-T.cn.c- Monitor é o
mais rápido, o mais efieiant» o acono-
Mico. Sem nenhum conhecimento | úo de ele-
tricidade, V. S. poderá tornar-a» um Parlaito
El.tro-Técnico, competente em lostalaçòe-. en-
rolamento de motores, labricaçâo de aparelhos,
telefone, galranoplastia, solda elétrica, insula-
Ç-o de motores movidos pelo vento ou eacboei-
re, eletricidade nos automóveis, eletricidade
nos aviões, etc. Duroç6o 4o curso op.no» 25
ssmonos. TrinU dias depois de iniciados os
seus estudos. JA estará V. S. habilitado para
ganhar dinheiro.

I. S. nterteti tflllU
m lota cümplelD *.
Itmat-Ut
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INSTITUTO RÁDIO-TÉCNICO MOnTtÕr
SUA AUSOtA. IO.I - CAIXA POSTAI |. 95 . S. PAULO

, __ Sr. Diretor: Solicito envia, me GRÁTIS, seu .folheto com Instruções como assegurar meu futuro e alcançar a
prosperidade estudando Eletrotécnica.
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(Conclusão da página lfi)
antes, como se faz um aparelho de cinema-
tografia?

Perdoai-me — repliquei com dignidademas eu sou um jornalista e estou habitua-,
do a desenvolver os meus pensamentos de
uma forma clara e precisa. A cihematogra-
fia tem a eletricidade por base. :>

Está bem. Como se faz?
Que? O cinema? HumI Devo, primeiro,explicar-vos o que seja a eletricidade... É

uma força misteriosa e ainda indefinida qüe,na sua multifor...
. — Quero saber como se faz a eletricidadeimpôs, irritado, o chefe. — Por onde co-
meça? l

j-— A eletricidade? Existem duas espécies
de eletricidade. Uma positiva, outra nega-
tiva. As bobinas de Rumkort consistem em...
Jamais me ocupara da eletricidade durante
a minha vida de jornalista. Os meus únicos
conhecimentos sobre a matéria consistiam
nos quatro rublos que pagara outra vez a um
eletricista para que me arranjasse a campai-
nha da porta da rua.

O chamado pelo magnético — balbuciel
parece uma conseqüência... Diabo!... No

seu aspecto mais simples a eletricidade podeser produzida na natureza com o auxílio de
simplíssimas experiências. Por exemplo: vós
tomais um pente e passais ho cabelo... o
rumor característico que ouvis é a eletrici-
dade que se descarrega.-..

É mentira! — gritou uma voz odiosa.
Não sabe nada! Vamos comé-lo, que é me-
lhor!

N8o sei nada? — protestei furioso. Sois
vós que mentis! Eu sei tudo! Posso pôr-vosao corrente da situação política européia,
mostrar-vos de um prisma original a obra
de Ibsen, falar-vos da volta ao culto grego,das danças do futuro, das maquinações dos
governos...

Amarraram-me e levaram-me não sei onde.
Mas eu continuava, desesperado:

Os aviões são aparelhos mais pesados
do que o ar. Dividem-se em monoplanos e
biplanos....

E como são feitos? — quis saber um dos
negros selvagens que me carregava.

Não conhecia esse pormenor. Calei-me. De-
pois, prossegui:

Bem depressa o homem fará a conquista
do ar e esses grandes pássaros brancos via-
jarão pelo céu. A audácia do gênio huma-
no tudo realiza...

Será multo gostoso! —. louvou-me um
selvagem, apalpando-me a cabeça enquanto
lambia os beiços.

Percebi isso desde que o vi — corroro-
bor ou outro.

Sou um homem muito culto para me sen-
tir lisonjeado com elogios tão grosseiros. Ca-rei-rne. Fui atirado na relva. Ali fiquei es-
perando que me cortassem em pedaços.

Foi quando pensei: — "Poderia salvar-me
ensinando-lhes como se faz um fuzíT!...."
Muitas vezes eu me rebelara, nas colunas
dos jornais, contra as inumanas balas dum-
dum. Combati, também, o excesso de arma-
mentos da Rússia, mas nunca aprendi como
se faz um fuzil. Cozinhem-me, assem-me, es-
quartejem-me, porque eu náo sei como
faz... Náo sei nade, de nada...
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brilhando tu \9W.
QUAL O SEU SEGREDO?

LOÇÃO BHIUIANTE! Ricardo sabr, por experiência
piópriu, (|tie ii l_oção Brilhante eoaserva a beleza e
a juventude dos ealielos, limpa o couro cabeludo,
diminui a seborréiu e evita a cuspa. Si V. tem cabelos
brancos, a I_>çuo Brilhante — qm. não é tintura —
devolve nos seus cabelos a sua côr primitiva. Brilhe
agprtLe continue sempre brilhando no futuro, sem

leiner os anos! Úse, como Ricardo,
u l„lçrto Brilhante contra os uilu.os
brancos & a caspa, para a eterna mo-
cidade de seus cabelos!

POR QUE CAEM OS CABELOS?
«>¦ ealielos. como as plantas, m-r. «_itam
de muito cuidado e alimentação. A planta
morre por falta de ar. O meamo acontece
com o. cabelo*. A aeborréia e o exeeaao de
cclulaa morta» (caapa), cauaam a oh.tru-
cito doa poroa, asfixiam aa raisea do cabelo
e o debilitam. I»or iuo caem oa cabeloa.
N3o deixe que ialo lhe aconteça ! Uae a
Lo.3o Brilhante, cuja ação higieniaadora
elimina a obatruçüo doa poroa, penetra noa
bulboa capilares e .lá nova vida ao cabelo.

^
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PERFUMES ZAMORA
Peça pele REEMBOLSO POSTAL - 0 perfume de sua preferência
MA»[_,PULAD08 COM AS PAMOSA8 ESSÊNCIAS FRANCESAS IMPORTADASVidro de 50 gramas, contendo 10 gramas de essência, e 40 gramas de álcool da
/»_ •_ _cerea,« «-"do —• Preço Crf 40,00. Já incluindo porte.Chama — Sheik -- Callfa — Çrepe — Flore» Campestres — Madeiras — Noite em
_*_* _" _,_,rcl«° Ne«ro — F'0"- -e Maç« — Rosa Búlgara — Violeta de Parma —Noite de Natal — Adeje — Lavander — Zuco — Ch_ n. 5 — Âmbar — Tabaque —Esmeralda — Kobaco — Habana — Mil Flores — Jasmim Provanee — Embaumée- — Chevalier
¥¥»¥»¥¥<»»¥¥¥.»¥»¥_ ¥T¥¥TTTTTTTTTTTTTt
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<k*(Ml_

POPUUR Cr$ 40,00 Série
de LUXO

Cai-a mm i»_irf»m_ „^u». ._ i- Ca,xa com 4 vidros de perfume* dlfe-Caixa com 12 perfumes sortidos; já In- ^-t^ y^ meIo critM ç,,,^, ^cluído o porte. Crf 40,00 | luxo, Já incluídas as despesas. Crf 40.00.
PERFUMARIA BRITO

RUA SENHOR DOS PASSOS N. 29 — RIO
FONE — 23-5367

3.

Homens que
trabalham

Se V. S. sofre de prisão de ventre e esqueceu-se de tomarVentre-Livre ontem à noite, antes de dormir, não esqueça hoje.
Tome uma dose de Ventre-Livre hoje à noite, antes de ir paraa cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer.Os homens esforçados devem cuidar especialmente da saúde,

porque trabalham com afêrro e precisam ter o estômago, os in-testmos, o fígado, enfim todos os órgãos, e também os nervos,em bom estado.
A prisão de ventre intoxica o organismo, abate as forças e porconseguinte diminue a capacidade de trabalho.
Combata a prisão de ventre sem perda de tempo, usandoVentre-Livre.
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estômago eintestinos e hmpa-os das substâncias infectadas e fermentaçõestóxicas, verdadeiros venenos, que perturbam as funções de todosos órgãos e causam tão grande mal aos nervos.

Tome Ventre-Livre hoje, à noite.
.* * •

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

*' * *

Tenha sempre em casa
alguns vidros de Ventre-Livre

Estude-*NGLES e „PORTUGUÊS
por Correspondência

PREPARE-SE PARA UM
• FUTURO BRILHANTE!

APROVEITE AS HORAS DE FOLGA EM S_ A CASA
PARA ACUMULAR EM POUCO TEMPO VALIOSOS CONHECIMENTOS

GRATIS!1 DICIONÁRIO (mKAIIÒ! 100 CARTÕES DE
CARTEIRA DE IDENTIDADE VISITA
CURSO DE CORRESPONDÊNCIA COMERCIAL

i CORSO RÁPIDO MODERNO E PRÁTICO 00S IDIOMAS
[PORTUGUÊS E INGLÊS 01 MAIOR ESCOLA 00 BRASIL

Mande hoje mesmo o coupon abaixo

HSflfUTO UNIVERSAL BRASILEIRO
CAIXA POSTAL, 5058 —SÃO PAULO
Umo. Sr. Diretor: Peço enviar-me GRATIS, o folheto completo sobreos cursos de português e inglês por correspondência.

i NOME.

RUA

CIDADE..
¦ 1»T__»0.
¦¦¦¦_¦¦

V^r^^ _/ C^*"-\^ Uma página de monogramas, para roupa de
^>Ssv^. i cam*' meM» Hngerle e canuíia de homem, de

f jm ^— ^v^^ acordo eom os pedidos das nossas leitoras.

I I^J /^m\ M° •* Y)

— A— ——* — _.- ^^^^. _r / ___J __T ^V
^^^_________________^^ kWw Ws ^____r ________

^\ *\ \N *?/' ^AjamW __ *^^.%,.X"° M y _v/V >0\

_ 
¦

__T Wmaf ^ímb^^i^^^^^^^^^^^J121^J_____.~^~^,~~,~~~~~~~~~~---»----««---^-^__^_-_-»__^_»__

IwImhi Tmi ammrM
If « r II -^II-HhI B^~^l ________HI_f I a MMmW I H l_Y> lf>9_3 F-__ir"*- m HH- -A. ^H _H ' wÂr A mWMTmM _J_fT____i

_.U;_M ¦ __.__¦__ Pi T-^nív_H ¦_¦l;í i , MmmmÈ __| __H__H __B__^__l . __k1_k ^ _ft _k_L_|P__!________

;¦'."'. 'I _____ __________^_S6__0______________________H

108 II E _h_SS1 y, MM -". *# ; _k________________________Km mMm ¦¦ RisS-H » ¦^Ü«_____________________-_S
fefr' IH

^____i-^_^_H^_^_^_^_H_H_Hi_i_H_i_^_^_^_^_^_^_^_H
ykf'"-r V-" _i _¦ ¦_HP -_ol B_iri_u_l_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__-^_^_^_i-P- Ili_Í_^_^_^_H_^_^_-_^_^H________________H_HI-_^_^_^_^_^_^_^_^_H_H_B_^_^_^_i_H_B_^_^_^___^_^_^_^_^_^_^_^__fl_n_l___________________lI__H_^_H__H^_^_^_^_^_^__l__^_l_^_l_l__i-_H-________________________i^a,mmaammmmmmmmMMMMMMMmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$

USE E RECOMENDE PARA AS AMIGAS

SARDALINA
AJMU& Pag

FESTIVAIS ARTÍSTICOS DO CENTRO ACADÊMICO CÂNDIDO DE OLIVEIRA -

¦,!¦£,isz^xz&r^ as.z v5A_X5_üs__ít "S<_ __som um ate: -O Réu Misterioso", de Eurico 8err_tt_-^0T A»«^«»^5 ^^i^-^dello; e "O Poeta», de D.rio Nieodemi. SS IV^iJÍ ^o^j dí AdJcto SEque ainda foi o diretor artístico. Tomsram parUTnw rep?_.enK. LÍ ^r_rfJr_m
-apusu, j. Barreto Borges, J. Costa Motta, A. Cartel Io Branco Neiw> Du^htL i _rde. Araújuo Irald. Aguiar e Walter Am^do.a. A toSLé d7CnS eVn_ d. «S^Srento»aparecendo de óculo, e bengala o ator Walter AmêndolaTprfncfpaf intéSlSi 
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"MORRERÃO 

ASSASSINADOS TODOS OS EGUILHETES. .." _

MALDIÇÃO FOI CUMPRIDA - 0 ÚLTIMO EGUILHETE, DA RUA
LAVALLE, EM BUENOS AIRES ~ SUA MORTE TRaGICA

Elias Juarex, o assassino do
milionário.

NAS 

tranqüilas paragens de Tandll, na
Repúbl{ca Argentina, toda gente co-
nhecia uma lenda de maldição. Cer-
ta mulher, despojada de suas terras,

embora por mandato judiciário tal houvesse*
acontecido, amaldiçoara o casal Eguilhete.

— Morrerão assassinados todos! — repetia
por toda parte, desesperada. — Não escapará
um Eguilhete...

O casal era possuidor de largas proprleda-
des em Tandll. Tratava-se do senhor Ramon
Eguilhete e D. Maria Sempé Eguilhete. A
mulher que os amaldiçoara era humilde viü-
va de um hortelão. Durante vários anos, nãof
se passou um dia em que náo proferisse a
sua maldição. E ela, realmente, afinal, se
cumpriu, em parte, no ano de 1930.

Ramon Eguilhete, áspero e retraído, ho-
mem de estranho caráter, foi assassinado
com cinco tiros por um "plâo", amansador
de cavalos.

— Foi a maldição que se cumpriu, diziamos velhos moradores de Tandll. E a históriada praga tenebrosa era rememorada.
D. Maria Sempé Eguilhete abandonou suasterras, sua casa de campo e foi morar na ca-

pitai de Buenos Aires com as suas filhas docasal, já mocinhas, vivendo desde então narua Lavalle, 539. Sublocava boa parte do edl-fício, reservando para ela cinco cômodos e obanheiro.
Passado tempo, casaram as filhas. D. MariaSempé Eguilhete ficou só e náo quis aban-donar jamais a velha morada, apesar do seu

péssimo estado de conservação e de suas pos-sibilidades econômicas que lhe permitiamhabitar um lugar multo mais decente e con-fortável.
— Eu sempre vivi aqui e aqui morrerei,

dizia.
Durante toda sua longa vida as rendas quedesfrutava, gastas em mínima parte, se

acumular|m. E era sabido que a mulher ma-
nejava grossas somas em seus negócios. Assobras vultosas e algumas Jóias, não depo-
sltava D. Maria Sempé Eguilhete num banco
qualquer. Escondia-as numa maleta de couro
em sua própria casa.

AQUI HEI-DE MORRER. .

Essa mulher, contagiada, ao que é de crer-se, pela excentricidade'e usura de seu fale-cldo. marido, viu cumprida a sua afirmação
oe que, ali, na velha casa da rua Lavalle 639,havia de morrer. Mas a viu cumprida de ma-nelra tão trágica como o senhor Ramon Eaui-•lhete.. r

• Era a. maldição' 
.Certa, manhã, 6. Maria $empé Eguilheteconversou • pelq telefone com uma das suas.filha*, que era caiada com üni senhor Téò-doro Arvarex e disse, V'll,é ser perguntadocomo Ia de saúde: 

' ••.. * •
-- Estou bem. Almoçarei, daqui a pouco èirei.dormir a sesta.
.Mas foi a última vez que a ouviram falar.No dia seguinte, a mesma filha chamou-a ao

telefone e, hão sendo atendida, acreditou que•ua mãe houvesse saído a rua. Ao terceiro
dia, porém, de chamadas telefônicas sem res-
posta, alarmou-se. O Sr. Teodoro Alvarex,

para sossega-ia, prontificou-se a investigarse algo de mau havia acontecido.— Vou ver o que ha.

rJrifmÍnh0U~Se entã0 ° 8enro Pa* a mo-rada de sua sogra e subiu ao primeiro andar.Bateu durante largo tempo à porta fechadae não obteve resposta. Solicitou por isso aintervenção da polícia, já desconfiado dequalquer desgraça, e a porta foi arrombadaA polícia entrou na frente. Nos primeiros
IS^Í^5?*8 

da morada nad* havia deanormal. Tudo estava em ordem. Mas, ao che-garem os policiais ao quarto de dormir deD Maria Sempé Eguilhete, horrível espeta
çulo 

apresentou-se-lhe. aos olhos. A aTnciâ,atada e amordaçada, estava mortaA maldição fora cumprida integralmente.Sem descendentes varões, não" havia maisninguém com o nome de — Eguilhete

UMA PASSAGEM PARA
TUCUMAN

A polícia empenhou-se desde logo em di-llgencias. Haviam morto a velha para rou-bar. Desaparecera a sua maleta de courocom algumas jóias e muito dinheiro
O inspetor Afonso Ibarborde, seus auxi-

cam^ ??"' 
e Lozan0' P^m-se emcampo Só alguém sabedor da história damala de couro e onde, em que lugar ela era«condida, poderia tep agido com9 ^^ 

«ra

gurança, não precisando remexer móveisbater o, quatro cantos da morada para des-coorí-la
As suspeitas recaíram sobre um indivíduode nome Elias Juarez, que, anos atrás, haviasido empregado da velha milionária. Conhe-cidos de Elias Juarez contaram que êle devia se encontrar na Bolívia, pois, há muito

aàVlaeem-n8aVa - d'2er' preParandü-« P-ra

* — Vou ã Bolívia...
A polícia fez circular por toda parte retra-tos e as impressões digitais de Elias JuarezAlguém informou ter visto um homem pare-cldo com a fotografia comprando passagempara Tucumân. Esse homem, todavia, nãodera o nome de Juarez,. mas o de Martinez.Por causa das dúvidas, porém, saem policiaisnas pegadas .de Martinez e prendem-no emCuchilla Arredondo, Entre Rios.Seu nome é Elias Juarez! — diz-lhe umdetetive batenrio-lhe de surpresa nos ombrosMartinez perturba-se, surpreendido. Pro-cura, todavia, negar. Mas, foi inútil. Dias de-pois, ante o juiz criminal Bianchi, que inièr-vem no processo,-confessa:

Fui eu!...
E ainda há quem sorria de uma tremendamaldição... As vezes, pega mesmo.

jS^^pl^^^'

D. Morio Sempé de Eguilhete, excên-
rrica milionária, cuja morte pós fim j

maldição.
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Po'ovr0s de
amor... ^'S&cb

ante a fascinação do seu
rosto encantador...

A contemplação de um rosto lindo des-
perta o amor... o sonho... a felicidade...
e faz com que o homem diga as mais
lindas palavras de toda a sua vida! Esta
é a~felicidade que Você deseja. A sua fe-
licidade, portanto, está na fascinação de
um rosto atraente, sem mácula. Elimine,
pois, de seu rosto, todas as imperfeições
que ameacem a sua formosura. Use a Po-
mada Reny, cuja eficácia é comprovada
por milhares de outras mulheres.

(CREME DE BELEZA

4 TIPOS DIFERENTES

Dada a diferenço He senti-
bilidade da pele de cada
pessoa, esta pomada é fa-
bricada em 4 tipos: FRACA,
MODERADA, FORTE e EXTRA-
FORTE. Comece sempre com
o tipo FRACA. •

OUTROi PROt>UT.OS REJSY7 -.6 DE 
'aRROZ. 

S.A
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( <> 
'^v Modo de usar 2®

( X.. ^K\ Pon*odc' Reny W

(A í *Xr ..

minada
tenham

X/ilira-sc mim liuli
siihre a\ ixirlrx qiu
gania*, espinha*, pano*,

mancha* nu ruga*, frireimmmla-
*e, em «ri/iiír/u, Irrrmenli; Dtpuin
da Itrlr rrtmraila nini n Iralanini-
fia, tlriy-*e usar » Him /•'/' lf;.l
fiara i>* iltkilus mi» ritlIareiHí^.

i

<z$m-CH.
fcmp. Propagando SíNO

KBONETE E TALCO.

,- •*
W>*í*òis**Nfk\

Ramon Eguilhete, morido de D. Mario,
também assassinado.

lul^ltibc^oc
APSOVADO PELA SAÚDE PUBUCA SC» N- 3J84 - » I I9M af^^fl
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Como julgaria
Foi EM 1926, EM FAIRBANKS,

NO ALASKA...

SOLUÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR
««& Inocentes!"

Foram, pois, os jovens lavradores postos'em liberdade Trote

?vc 

se, efetivamente, como alegara c defesa, de um caso ae con-
ple*a privação de sentidos. Os acusados, cegos de dor pela ^ dc• mae, e inconscientes do que faziam, viram apenas na morte da feittceira a solução do seu terrível drama-

9

JHjíSft VBSUK KlMO OUTRAmiNfb eosxo disso ... <aueNEGÓCIOS TEM COM ELE c?

=d ^uZZfíS!*^] Il °SR- 8"seLO* ***' 1 vou Vf"~"*— i ^P i
^ -££?Ã?£ NO BAR. iSri-1- ^"-^MÍWILL/AMf *»g*' 1 I

•Vo #1/* PRÓXIMo...

OLíV M/ILLIAM f
^HSENTD-t.He? <SEOR(3£
MüRATERAVMlLLICAN,

MEI&AMSOS!

í muito'
—-" ~~^^ PRAZER?

£^r~l$KÊm% 1
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WMúSATH'0 CIRCULO
POLAR ,

A'RTICO ! 1/ MUITO
j-H^ «EM!

(J0feã!|
JÉHklgjBfl/livi

cxOHN ©UlNLAN
5EACHA Atttll'
0ÉRTO.E0PSRO

CHEGAR
PRIMEIRO !

Os DOIS HOMENS AVISTAM
A EXPBPleáb DB

QUINLAN'000

upSkÈÊmm

VEJA, MÁb
LEVANTAR

4CAMPA/V1ÊNTO !

W0üi'5£ V£ TüCOy Artais
AAyikso^ í

f_ ^5£\- St**, jaa^j.». T|

Í_^_^^_^^&m^_W''^^^^^^WtBS0^mWmmmmmmmmmm^a

£'O PRIMEIRO „4i
FILME PB UMA SS}^
EXPEDIC&O AO WW61!

ÁRTICO J
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"P^^^P^S fl^i^agilill?JfÍlw sWjfTal

B^aa^all^BsaBSaBBaaSaSaSaSar^fcLt * ^H _J I.Bb""""^ jOGI
IbH aaf. ¦IL Jr __ yV /K {flB

1 LBOMAaTB&tClNBGRAPtsnPO
3ÍMH20&BANNER, VAIDE AVIÃO%Â POINTBARROIH...

-&mí&- ^*-v- &igé£- \$£^ .j=/k

TRAJE PB FILMAQ.
AH1E6 QUE O PERCEBAM

E SURJA BRISA !

EM POiNTBARISDUii Mo TOPO DO
6ÜOBO TERRESTRE'009

?EmmmWFrrr—
ESSE AVIÃO MOS ESTA'

SBBaiWOÍ I

0«« ¦M||M|||^^^BJaBhk> "'^BBBBBBBBBBS-tr-^'^**11^!

^BaSaT 1 I \\ _^^ 
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OiEM S£0 OS SENHORES ?
COM OUE LICEN<CA NOS SEGUEM
£ FlLArlAM A EXPEDIÇÃO ?
— TEMOS ViREflüG

EXCLUSIVOS !

NÚDA DISSO!
NSÒ CONCORDO

COSA ISSOi
ABSOLUTA0'
MENTB !

ABSOLUTA0'
MENTB !

RÓIS TOME LA' ! 1
TCrViai2VMB^14 í

L_ ' ^m^PiRBIlOSE)ÍCLUS(V03 
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SIM.ÊOATE'r^RQANKS PêpiR
UMA diRPÊ/M C€ ÍN7ERDITÜ ! NAO
axmNUARA* â FILMARA EXPEO&AO.

St? P6RPBR} HEI DE PAR-ME
POR VENCIDO J

O
CÚSOE'

LEVADO
AO

TRBÜ-
NAL
DE

FAIR-
BAèlKS...

SENTENCIAMOS
A HAMOR VEooo
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A beleza é obrigação | QUIIiOíOFIA
A mulher tem obrigação de ser bonit-Hoje em dia só é feio quem quer Essa éverdade. Os cremes protetores para a pele s»aperfeiçoam dia a dia.
Agora já temos o creme de alface "Brilhan-

te" ultra-concentrado que se caracteriza porsua ação rápida para embranquecer, afinar
e refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme, observe comoa sua cutis ganha um ar de naturalidade, en-cantador à vista.
A pele que não respira resseca e torna-se

horrivelmente escura. O Creme de Alface"Brilhante" permite à pele respirar, ao mes-
mo tempo que evita os panos, as manchas e
asperezas e a tendência para pigmcntação.O viço, o brilho de uma pele viva e sadia
volta a impqrar com o uso do Creme de Al-
face "Brilhante". Experimente-o.

. k um produto dos Laboratórios Alvim &Freitas

ibVVJBbjbBbQbbbbBIBbBBBBBI ¦

= PEÇAS para
Zt>cla4 af marcaç

CnARROW
H_^. haddoc'<lobo-55,i

¦"SbBI bbs>>/ -^^asBafl

N. 20 822 -PROFETA (36 anos, casado,Brasil, D. Silvério) — Longa e bem traça-da sua linha da vida prometendo-lhe que fi-cará velhinho e com uma sensível melhorana sus situação financeira, depois dos qua-renta anos, o que lhe trará a desejada paz deespírito e felicidade.
N. 20.823 - AS DE COPAS (47 anos, ca-sado, Brasil, Coxilha) — Nas suas cinco pro-vas vê-se na linha da cabeça um espiritodespreocupado e galhofeiro, não levando avida a serio, o que já o tem prejudicado. Vê-se que está sob a proteção de Mercúrio quelhe dará, no futuro, boas oportunidades deótimos negócios.
N. 20 824 - MARINHO (24 anos, solteiro,Brasil, S. Paulo) — Destaca-se, na sua im-pressão palmar, a linha do coração com essabondade e complacência natural das pessoasgordas. Não tem sido bem apreciado seu es-pinto generoso, sofrendo injustiças e pre-terições. Sua linha da sorte, porém, afirmaque alcançará o que deseja e isso o fará fe-liz.
N. 20.825 - LIA SGAMBATO (16 anos,solteira, Brasil, Marechal Hermes) — Veioincompleta, sem o decalque dos dedos suaimpressão palmar, além de pouco nítida Vê-se, apesar disso, inteligência na sua linhada cabeça, porém, pouco estudo. Procure es-tudar mais um pouco, porque sua linha dafelicidade esta dependendo da linha da ca-beca.
N 20,826-L. AZEVEDO (50 anos, casa-da, Brasil, Taubate) — Muito nítidas as duasprovas enviadas, vendo-se, na linha do cére-bro que é um espírito reto e equilibrado

|L __TfÂçA SUA FORTUhTMil 1
ESTUDANDO fwf^ÍÍ fl,RADIO Wl

alsssBB^^ ^^Bsfl BBBBBBaB-____BBBBBBB^',BBBlí*7' E>Sv. Bfl^xiííi ^C^>'-;~iw!Ir'"8|

V.S. montará estemaravilhoso Rá-dio da 8 válvulas.

Receberá um Ins-trumento paramedir resisten-
cias, condensa-
dores, etc.

E também um
jogo completo ,de ferramentas. 1

APRENDA EM SUA CASA ias horas de folíí pira sérnmrAdio-técnico competente
de um modo eficiente para montar e concertar RÁDIOS
H?„£f. ev^ao'v lne Sonoro etc. Poderá v. s. ganhar mais
i^fí0 d^ que« °Jcusto de ««s estudos, logoHZòT de
s^^^V05 es»naoS, 25 semanasl MfnsaiW,de1suavíssima*. Não é precrso ter conhecimento nem DreDa-
uan rffiwDÍ'1" *m uam • mn* W» Smt

51INSTITUTO RÉDIQ-TÊCIIC0 MONITOR
RÜN lURORi; 1821 - SiO PIUL0
«.« «* /-íd^x Ptf° «"^«e GRÁTIS o folhetocom as instruções como ganhar dinheiro ap Rádio

|^£E3, 
''«=1^1 

f% NOME  . _
I BB. ^^T*0^) T RVA -¦¦ N.P  I
Iifui ~^>^r>M cidade .! I
I <^^> C^ ê^% ESTADO -I

"...se eu tivesse sabido..." — Se tivessesabido precaver-se contra essas dores reu-máticas que o atormentam noite e dia, quenáo o deixam descansar e o põem mercê damais leve variação do tempo... V. S. provável-mente sofre de rins debilitados, t extraordi-nária a atividade dos rins. NSo descansam umsó momento. Quer esteja dormindo ou açor-dado, trabalhando ou repousando, seus rinsestáo cumprindo sua tarefa de eliminar dosangue as substâncias nocivas e tóxicas, queproduzem o desgaste constante dos tecidos.Realizam esse trabalho gigantesco sem pedir-nos contas, silenciosamente, sem que o note-mos sequer. Exatamente por serem servidoresnossos táo obedientes, cometemos muitas vê-zes pequenos excessos, sem compreender as
possíveis conseqüências que possam ter paranossos rins. Frequenteoiente cometemos abu-sos na nossa alimentação ou no nosso regime

de vida. Impomos aos nossos rins um traba-lho excessivo, do qual nao tardam a se ressen-tu-, e que se manifesta a miúde pela inflama-çao dos rins ou por desordens urinárias. Com-bata os distúrbios renais desde o princípio,tomando as Pílulas De Witt, Mais do quêquaisquer elogios que possamos fazer às Pi-lulas De Witt, valerá uma experiência pessoal.Sáo nossos melhores propagandistas os quejá as tenham tomado. Pergunte a seus ami-gos que as tenham tomado. Se V. S. quisersentir alivio nas uas dores e moléstias, acon-selhamos-lhe a começar hoje mesmo seu tra-tamento. Vá à farmácia e compre um vidro de

DeW
PARA OS RINS E A BEXIGA
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tendo já sofrido muitas contrariedades, ape-sar do seu bondoso coração. Sua linha dasorte se modifica para melhor no futuro,dando a desejada ventura.
N. 20.827 — RAIO DE SOL (20 anos, sol-teira, Brasil, Encantado) — Estudando assete provas que mandou, vê-se, na linha docérebro que é uma jovem inteligente, sonha-dora e culta, embora com uma pequena tarade superstição que nega, julgando-se um es-

pírito emancipado e que se conhece a si prór-pria. No montículo de Júpiter, sob o seu dedoindicador aparece a cruzeta do matrimônio
que a linha da sorte afirma será feliz. Sualinha da vida é longa. \

N. 20.828 — LÉA B. VASCONCELOS (35anos, viuva, Brasil, Grajaú) — Sua linhada vida aparece bem traçada e longa, augu-rando-lhe longevidade e uma vida mais cal-iria, pelo menos sem os. desgostos que temsofrido. Na sua linha da cabeça vêem-se cal-ma, inteligência e equilíbrio mental. Na li-nha do coração muita emotividade e supe-F6Xcrtflcão
N. 20.829 — SOLITÁRIO APAIXONADO(27 anos, solteiro, Brasil, Minas Gerais) —

Muito manchada e falhada ao centro a provaque mandou, em vista da concavidade da suamão. Com um pouco de boa vontade se vê,na linha do coração, que é um espírito im-
pressionável, agitado. Modifique seu tempe-ramento para poder ser feliz, como o diz alinha da sorte.

N. 20.830 ODILVIA SANTOS (16 anos,solteira, Brasil, Ituiutaba) — Pelas duas pro-vas que mandou vê-se que sua linha do co-ração é que predomina sobre as demais, sen-do muito afetiva e bondosa. Ainda não estáesboçado o sinal do casamento no seu mon-ticulo de Júpiter. Sua linha da sorte, porémafirma que será feliz, alcançando aquilo quemais deseja e fazendo uma longa viagemN. 20.831 — OSWALDO OLIVEIRA (17anos, solteiro, Brasil, Laguna) — Tenha aDondade de enviar uma outra prova, seguin-do as instruções que publicamos para se ob-ter uma boa impressão palmar. A que man-dou, em tinta violeta, está simplesmente ile-
N.'.20.832 - FEBAL (25 anos, solteiro,Brasil, Barbacena) — Mão de pessoa amigado trabalho, leal e honesta, assim como ami-ga dos livros e do método. Tem sofrido ai-guns contratempos, não sendo ainda bemcompreendido e recompensado. Não desani-me, porem, porque sua Unha da sorte lhePr£rmeon SS?* bTe^ uma iusta compensação.

BL^nTAN?° (18 ^os, solteiro,Brasil, S. Paulo) - Sua impressão palmar,em tinta violeta e mais uma sombra longín-qiÍ?/^ que uma prova em Que possam serestudadas as principais linhas da mão, poisnao aparecem. Leia o que digo antes ao conl
íova 

OSwaldo de Oliveira e mande outra
N. 20.834 — STELA-MARIS (20 anos sol-teira, Brasil, E. do Rio) - O cotejo diduasprovas enviadas resultou ver, na sua linhada cabeça, um espirito fantasista e original

J™„ k35^ ^ligencla e cultura, assim
2 b3?.dade de ™™&o, embora seja umtanto crítica... Sua linha da sorte lhe au-gura um promissor futuro. Parabéns'
i 20-J»5 - ILUDIDO APAIXONADO (17
™?V0lteiro* J1?*"' Cacador) - Impossí-vel fazer o estudo quirosófico que deseja
™WPI°Va qu,e mand°u de sua impressãopalmar é uma larga mancha de tinta roxa,
S!^^1S *? «JwUnguindo db que um gran-de borrão violáceo. Mande outra prova quese possa ver. H
Wr, 

20-836- SOFREDORA (31 anos, sol-
iT'JÍh \ S^fgi^e) ~ Seu Pseudônimoe a resultante de forte depressão nervosa
3EL* Vê na ^a linha d£' cabe«a- O motivodisso se encontra na linha do coração, ondeaparece o sinal de que é uma inSpreen!d da Sua linha da sorte, entretanto, afirmaque tudo passará e uma nova aurora de fSlicidade raiará íluminando-lhe a vida
BiLi^ttE? 7 CAM*LIA (28 anos, solteira,
iinffll'.Uberaba_> - Generosa e boa, diz sua
íah^/n C?ra1ÇâJ)' tend0« P°rém «a Hnha S3cabeça o smal de pouco estudo, o que a en-tastece. £ sentimental e graciosa, vendo-Tena sua linha da vida o final de que seSíehz no futuro. Cuidado com o fogo* Há ^e-

R^cii^838 
~ LABATUT (29 anos, casado,

SS* Af?caJu> - Nas suas três provas osdedos curtos e grossos, principalmente Tpo!legar depõem contra os seus instintos poucoelevados Entretanto, sua linha do cérebroacusa inteligência, amor à leitura e à ordem
Sf! ES? ¦« temperamento paragozar a felicidade que se vê na sua linha da

N 20 839 - CLODOMIR (43 anos, viúva,B^Sl1' wS,!Ívad2p) ~ AP68" de muito fracae manchada, vê-se, nas duas provas que man-dou. ser uma criatura em luta contra a ad-versidade que o tem perseguido. Na sua linhada cabeça se voem energia para enfrenta-
Li r^Ífi,naçfio Pfra «««-ta. No futuro, quenão está longe, alcançará a calma e "entura
que deseja, fazendo-o feliz.

N. 20.840 - NILZA MARIA (19 anos, sol-
Sfe ?™ü* Por^ Alegre) - A "máxima
urgência que pediu para a sua consulta so-
ífni?*6 ¥°™ ^ ¦«* atendida, vendo-se, naslinhas da sua mào, que é um espirito delica-do e fino, um tanto impaciente e nervosoSua linha da sorte lhe promete felicidade dêl
S?à vida6"00' 

mevitáveis P^calços natu-

^N. 20 841 — TDDENE (49 anos. casada
2Sr- iSiS^t" Uma VCT^dSra "^
rnHir.^^iram?lte ^«^ «em a mais leve
ÍSÍ^™-?.8 q-uaJ(luer «™« Pela forma queela aparenta é de uma pessoa franca, leal

porém descuidada, achando que tudo estámuito £°m' desde «me não a incomode, não è?N. 20.842 - CLEMENTE DOS SANTOS(26 anos, solteiro, Brasil, T. Otoni) — Terálonga existência diz sua linha da vida, bemtraçada e extensa. Vê-se que é pessoa ami-ga do trabalho, prudente e reservada, nãose deixando enganar, para o que tem inteli-gencia e argúcia na linha da cabeça. Sua li-
» díLS(£Íe * modifica para melhor, breve.N. 20.843 - WALDEMAR SOARES (17anos solteiro, Brasil, Santa Catarina) —Muito boas suas t*ês impressões palmaresdecalcadas em tinta roxa, vendo-se que, ape-sar de jovem, ama o trabalho e é prudenteDeve continuar escolhendo bem seus com-panheiros, pois há sinais de traição. Procureestudar mais e ser perseverante para ser fe-liz como diz sua linha da sorteN. 20 844 — SINGELA (22 anos, solteira,Brasil, Minas) — As duas provas que man-dou estão muito falhadas e com manchas detinta, de sorte que, somente com muito es-forço se ve que a linha que se destaca, entreas demais é a do coração, onde há muitabondade. Na do cérebrfo vê-se inteligênciae a da sorte lhe é propícia no porvir.N. 20.845 — RAYMUNDO VASCONCE-LOS (29 anos, solteiro, Brasil, T. Otoni) —

Sua impressão palmar revela, ao primeiroexame, ser a de uma pessoa de caráter firmecom personalidade bastante definida e luci-dez de inteligência, na sua linha do cérebro.Tem lutado bastante, sem ainda ter alcan-
çado uma justa recompensa ao seu esforço.Nota-se, porém, na sua linha da sorte umasensível modificação em seu favor em pró-ximo futuro.

N. 20.846 — BEATRIZ (19 anos, solteira,

M *^XANPWIS 1

¦— I

a#í8 !5flVf#* Canela de plástico, de pio- rSm\ Wl/JÍLcedenda americana. f3 l_Tl/ 1
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Pena com ponta de iri-
diura.

Cores sortidas.

Clip de segurança.

Veadas somente por atacado.
Aceitamos pedidos pelo cor-
reio, para nm minimo de 25
tUUOMSl

Preço para revendedores:
Cr$ 625,00 pela rraantidade
de 25 unidadei

Para quantidadesacima de 100, preçosa combinar.
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Nervos Debilita-
dos Provocam
a Neurasthenia

HÃO DEIXE QUE 0 EX-
CESSO DE. TRAI ALHO
DEBILITE 0 SEU 0RGA-
NISM0. PORQUE 0
CANSAÇO PHVSIC0
E INTELLECTUAL 0-
LEVARA", FATALMENTE,
A' NEURASTHENIA.

O» primeiro, •ymptom.t da DeurMÜie-
25 **? .«"««nstate a insomni.. peia-•Mo», imubilidade. doret de cabeça encrroiwmo. Ao sentir qu«e»Guer deiUtro-n.rt.ucoe. prcinai conta umwIcoos<i,uenci.t Tr.te-s* immedUumen-t«. com um remédio de effeito pcaitivo
ç.mmedmta Nâo tocne dro,..P^iIC-»•»- vigonal t o remédio mímm Dará
SSS w Í ^«tb^sTvuS-j
f,7^ , organiMno, rotituindo .o

Ví|_fof2al
FORTIFICA E DÁ SAÚDE
l»bo«forio« Mébi • rraaaa - %. M(

mm



Brasil, Guarapuava) — Sua linha d_ vida é
longa e bem traçada, augurando-lhe uma
prolongada existência. Sua linha do coração
indica bondade e na da cabeça se vê inteli-
gência, infelizmente com pouco preparo inte-
lectual.

N. 20.847 — CELA (18 anos, solteira, Bra-
sh. Distrito Federal) — Em ambas as provasenviadas se observa que tem uma boa linha
da sorte, prometendo-lhe felicidade no por-vir. Vê-se ainda o sinal de uma doença de
pouca gravidade, pois sua vida será longa
e próspera.

N. 20.848 — MIGUEL A. SANTOS (29anos, solteiro, Brasil, Universidade)  Oexame da sua mão direita, que o senhor cha-ma de esquerda, mostra que é um tanto de-
sorientado, sem perseverança e unidade deação. Sua linha da vida é longa e a da sor-
te se apresenta com sinais de prosperidadedepois dos 35 anos. '

N. 20.849 — MARITA (15 anos, solteira,
Brasil, S, Paulo) — Salienta-se, na sua im-
pressão palmar, a linha do coração, onde sevê muita bondade e altruísmo. Na linha docérebro há muita inteligência que deve seraplicada ao estudo, se quiser ser feliz, poissua linha da sorte depende da do cérebro.

N. 20J50 - NANA (39 anos, casada, Bra-sil, B. Horizonte) — Vê-se que é presa deuma constante preocupação, talvez de origemou de fundo econômico. Sua linha da sortelhe é propícia com a resolução dos proble-mas que a preocupam atualmente. Fará umaboa e proveitosa viageim.

A QUALQUER
MOMENTO...

Depois de comer ou bebercom abundância... Quandosinta o estômago "pesa-
do" tome uma dose deSAL DE IWASrtÒOTdissolvido em meio copode água. SAL DE uvasPICOT facilita a digestão,
é refrescante, antttddo,efervescente- e gostoso.Tomado em Jejum ativa afunção, intestinal suave-mente, sem causar te—-tomo .algum.

SAL DE UVAS

PICOT
* _s__5___É___

\%%sfè__l llk

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQÜIOS COM

-_^

-,:-. ....... ..., ------^SS____ppp|

As th ma
Soffii*? Perde noites?

Basta Aspirar
o bom

H 
Remédio de m__ imrod

CASA CARDOSO
DE LOUÇAS LTDA.

Baterias de alumínio — Faqueiros c talhe- i
_.,"*• Vendas por atacado e a varejo.RUA nos ANDRADAS, 59 - TEL. 43-7110 I

do h™*?5 w~ CMWBSAE (38 anos, casa-
fel& Mmas Gterais) — MS» de pessoatrabalhadora, mas para quem o trabalho não
«SL* anugo' pois não 9 recompensa deacordo com os seus métodos ou produção. Há
SS-dlUma,,?0mpleta transformação na suavida para melhor, em breve

N. 20.852 — MORENHIA (19 anos, sol-teira, Brasil, Porto Feliz) - Embora mSofraca, sua impressão palmar indica, na linhado coração muita bondade, aliás natural en-tre as pessoas gorduchas. Na linha da cabe-
£r|efèhz.mC Ía" A da SOrte afirma que

N. 20.853 — CAPRICHO DO DESTINO(26 anos, solteira, Brasil, Natal) — o examedas três provas enviadas revelou uma pes-
^_^S&& í-ntasista, vendo-se, na sua
5w ? cérebro um temperamento hiper-
fS£%le,S,£lh*dor' ° que a te» feito so-»ct. sua linha da sorte apresente modifica-Ç ™ 3__^__*lhor ™ Próximo futuro.
iJíjwS?4 » ENEQDA (27 anos, casada,Brasil, Água Branca) — Ttês provas fracasem papel impermeável, mostrando, entre-
adv^r^Vn601 *&5 bastante contra fedosadversos. Ao centro da sua mão está a cru-zeta dos temperamentos místicos o que lhedá resignação. Sua linha da sorte indica que-TR___r ***' • ¦«"- ~- s
teira B.J5 ^^V^ (18 «* -OI-;
f^ã^f7 RÍO) r 

'P$ tanto complicadasas linhas da sua mão indicando que sua vida
La£MrfJ^to/,alma» e sün avente___a Nãosera, porém, infeliz. Vê-se que terá uma cer-;ta abastança, embora o dinheiro ném sempre
ío^E^e-^ Há SÜlaÍS de »«*> P

R^n20^ 
"T ADONIS <21 an«. solteiro,

ÍSS* Si Pa^o)- - Suas duas Provas emtmta azul, estão indecisas, dificultando o e£tado das principais linhas. Não carece ain-|§s_^a, _ _x_ _-_,_£_____* •- *-*^K_r:
sAljS ~^PH^E (18 an0S' "«*
______*S^~ ? de Vesso* frsnca. t«-a-inadora e de espírito empreendedor F^fásob a proteção de Mereúr^quTÍh. <___* boi
S25 T 

ne^i0s de 
'***»• 

Alcançara^ o__edeseja, sentindo-se, assim, feliz. Há sinais
brevT3 ga G pfloveitosa viagem, telveí

N 20 858 - PEVÊ (18 anos, solteiro, Bra-sü, Jau) - Muito "carregada" de tinte vSleta sua impressão palmar, ocultando as seteprincipais linhas. Com umpòúco^teboa von!tade vê-se que terá longa vida e que estasera trabalhosa. Na velhice, porém, terá Sma e certa abastança.
B*;,!20!85?."- ^í?1^ (17 anos, solteiro,Brfasü, Jau) — Terá também longa vidamais cahna do que a de "Fevê", porém, com
E_2?£ 

dinheiro, porque é muito generoso efranco, com essa bondade própria dos gordos.Na sua linha da cabeça há inteligência e ar-
^Pt13 o^uLdev€iin ser bem aproveitadas.
Br^^ffi"#MA^)LA (23 anos' casada,Brasil, Ponte Grossa) — Tenha a bondadede mandar uma prova em que se possamver as linhas, pois as duas que n2£T
™_JPTeTnas uaaadas- Teve medo de sujar a

¦ml
|SEM EXCEÇÃO,

0 MELHOR
PARA:

|Coolers-Highballs|
|Cocktails-Collm$_
Punches-Grogs_

A venda nos
melhores bares

e armazéns.

i Jata oTQpnÃeeeaoi,
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rAv/f-.V™ DO TR°FÉU "DUQUE DE_ A At AS _ Perante numerosa assistência.realijeu-se na praça de sports do Ti jucá Te-nis Clube o encontro entre as equipes debasket-ball do grêmio tijucano e dos cadê-tes da Escola Militar de Resende, em disputedo troféu Taça "Duque de Caxias" Comoconvidado de honra, achavam-se presenteso comandante daquele estabelecimento mili-tar de ensino, general Álvaro Pratti deAguiar, sua Exma. esposa, e o presidente dolijuca, Dr. Heitor Beltrão, que pronunciouuma brilhante alocução, saudando a delega-
ção visitante: O jogo desenrolou-se dentro deum perfeito padrão de combatlvidade e ca-valheirismo. O resultado de 31x27, favorávelaos locais, espelha o equilíbrio de forças doscontendores. No intervalo entre os dois tem-
pos, exibiu-se a equipe de ginástica da Esco-Ia de Resende, que foi vivamente aplaudida.Nossas fotos mostram um aspecto parcial daassistência, vendo-se em primeiro plano o
general Álvaro P. de Aguiar, sua esposa, e oDr. Heitor Beltrão, e um expressivo flagrante

do jogo.

* Marca'
Keglstnda

(Rums Konrico de 86, 90 c Í5f graus p'
RONRICO CORPORSTION, SM IURN, PORTO RICO
Distribuidor bo Brasil - USSBRa - Rio de Janeiro

SILÊNCIO NOS ESCRITÓRIOS ?
Só com as Máquinas de Calcular"A D D I A T O R"

(Fabricação suíça e patente mundial)
SEGURANÇA
ABSOLUTA
FORMATO
PORTÁTIL

Pelo Reembolso
Duplex Simples

CrS 220,00
Duplex de Luxo

Cr$ 280,00
SUPRA de Luxo

CrS 550,00
Réguas de calcular

Cr$ 230,00
Réguas de precisão.

de vidro plexi:15 centímetros 20,00
30 35,00
Tabelas de cálculos:

20.00
Representante para o Brasil •

G. H. EHRICHT
R. Cristóvão Colombo, 648 — Porto Alegre —R. Grande do Sul. Algumas vagas para Agen-tes em conta própria. Remetem-se prospec-tos. Agente para o Estado de Pernambuco:

Rodolfo Emanuel
Edifício Meridional — Sala 23

i-i^ii-lr

As vitaminas "A" e"D"
sâo elementos indis-
pensaveis ao organismo

humano
Como resultado de constantes pesquisas,singram as drágeas f ort if _T?n tesBONOLEO, um preparado à base de vi-taminas "A" e "D" extraídas de puroóleo de fígado de bacalhau, associadas aoutros elementos de notável ação tônicae reconstituinte.
BONOLEO é especialmente indicadonos casos de debilidade geral, anemia, fal-tede apetite, na convalescença e demaisestados de fraqueza, onde se torna neces-sano o uso de um fortificante reconsti-
BONOLEO é vendido em todas as far-macias e drogarias do Brasil. ProdutosVerotetápicos. Rua Clarice índio do Bra-su n. 39 — Rio.

~Af_ 
-O 14 ir» 1A4-1r

Não há felicidade pos-
sivel quando o sistema
nervoso não funciona

normalmente
r„^,HaÍ!grÍa e ^«s? estão intimamente vin-culadas aos nervos. Mantê-los sólidos, preser-vando-os çu>s choques e abalos dTaSteção
çaSTliHd^A0 ^Òr^° 1ÓgÍCO S-5SS
ScVrsíS.^ OnB_N^ÍCílg.an^e
Pre' ATI^tovo*<itt>. üt^,AL« iormula do
mentn , f^ ^^ segura o funciona-mento í.ormal do sistema nervoso, garante osono reparador, dá o domínio do indivíduosobre si mesmo. É uma barreira às Tnou Sa-Çt^ que perturbam a vida e tiranf Io ho-mem u mais precioso dos bens, que é o sos-sego do espírito. BENAL éé<__5eU__e_t_inofensivo, encontrai em tôSaS^ Droga-nas e Farmácias do Brasil 

^^ wroga

dro^Crl^oO Pel° Reembolso Po^-l - Vi-
Produtos' Panvital - Estrela n. 6 - Rio.
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