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SENSACIONAIS OFERTAS
- is neitres preços e as melhores artigos

rigorosamente ciitrolaies e laraatilts

1'eça. hoje. e receba práti- nosso catálogo ilustrado rmt

Pulseira tom pi '.;_¦ dcit,:'
toda folheada a <•¦-'. •¦ t"in
novidade da Amei lm do N''-'
M.iito chie! Preçc <*rS 150." j^H&r+írjjrsa&r^ea

CORDÕES Of OURO:
1K1 60 cm de comprimento Cr$ 110»OO

l.*2 "CORRENTE" Cr$ 140,©o

1.K1 Fio torcido, feito o mão Cr$ 130,00

1.K4 "CADEADO" extra-forte Cr$ 150,00

1JH "PAUSINHO" Cr$ 145,oo
•

\m "CADEADO" Cr$ 140,oo

«^

?V^
^^ê

130 — Pulseira em prata,
portuguesa, folheada a
ouro, com artísticos ba-
langandans em cores

C 10 balangan-
dans CrS 120,01)

r^*°rjti ^As»
ti-i - Con ente paru porta-chave
1.01 la-niqueis ou relógio, foliie;
Ja a ouro, artigo finíssimo, g;
runtida. de fabricação americar.a

CrS 100.ou

I3-J OCULOS MODERNOS, fo-
lheado a ouro garantido de 12 qui-'ates. marca americana LOWRES.
com vidros verdes ou brancos, sem
ou com grau. 

CrS 
215.oo

i:«-A- OCULOS NUMONT. ultra-
moderno, folheado a ouro, com
lentes verdes ou brancas, com ou
ser ffi-.-ui CrS 130.OO;

132 COLOR1T. óculos modernos
Lentes de matéria plástica. Arma-
ç5es nas cores branco, preto, ver-
mellio e azul, bordadas de metal
dourado Cr$ 90.OO,
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Uni hrocTie 1 tre\
ce sorte' com esmaltt
verde e com pedras imit
de brilhantes. No meio
.ima grande pérola. Bro

e tamanho grande
CrS 85,oo,

è
223 — Brincos pin-
(rentes, ouro 18 kl.,
com pedras azul. ver-
de ou vermelha.

CrS 170,oo

Aon com grau 
CrS 

215.ooX 
"*'"' *"" 

CrS 
13Q.OoÁ 
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^ NAL! Cordões de Ç/ ,w . CRUCIFIJCTJ DE "~~~^

224 — Brincos pin-
gentes, ouro 18 kl.,
com pedras azul.
verde nu vermelha.

CrS 470.OO

222 -'- Brincos ultra-
modernos folheados a
ouro, com pedras sa/-
firas brancas com bri-

lho de brilhantes
Crf 15.00

117 - SENSACIO-
NAL! Cordões de
ouro. 18 kl., com
medalha de san-
tos, também em
ouro. Preço:

CrS 120.oo

144 - CRUCIFIXO DE
OURO 18 kl. Delicado e
primoroso presente com
corrente também de
ouro. Preço:

CrS 150.ooi

143 CORAÇÃO DE
OURO 18 kl., com cor-
rente também de ouro..
Preço: CrS 150,0o.1 Preço: Cr$ 150,0o A
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5>8 — Pulseira para
Relógio de Senhoras,
folheado a ouro, qua-
lidade superior, grande
durabilidade. última

moda CrS 140,00

323 PULSEIRA ELaS-
TICA :olheada a ouro
com tundo de aço ihoxi-
davel para substituir o
cordonet nos relógios de
senhoras. Preço:

CrS lOO.oo

.Ui- COLAR DE PÉROLAS,
rrancês. legítimo com fecho de
.;: ;!hantes.
: volta  Cr* 35.00

voltas  Cri 75.oo
voltas  Cr* lIO.oo

28 CANETA PARKER "SI"
— Legitima, folheada a ouro.
«mantida CrS 380,00

660 Valiosa pulseira
bracelete para senhoras
Folheado a ouro. fabr.
suíça, motlerna. Perfeita
aoarência CrS 370,oo

26 - Pulseira para re-
lógio de senhora, fo-
lheada a ouro. quall-
dade superior Pedra
de cor azul, verde oú

roxa. CrS 110,00m. ^A CrS lOO.oo A mu™  Cr* llO.oo A ^L roxa. 
Crt 110,00 A
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216 _ ANEL DE OU- 
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1*13 - nSPEWAL - 2!5 - Gilda com pe- RO -18 kl. com rubi J31-" BIRIBA" 127_ANEL ,„ com pedras legi- ^f em^as as côr,'-
f Anel de 18 kl., ouro. dras ametista, topázio ou safira branca, pa- _™. Anel üe ouro ,18 kl. "ARISTOCRAT limas Tchecas. todas Acat,amento finíssimo I
¦ com pedra ametista ou rubi. Enfeites de ra homens e senho- ™ÍJ* 'ruW 

Pri r°"l ? *\ 
Ouro 18 kl., com :« cores, brilho co- * CrS 150.M.I

I ou topázio. Preço. líafxra. Ouro 18 quila-1 ras. Preço: 1 S* rS «Si 2?"° 
°HJ"le.,?,a- 

ruW Cri Wm i «no brilhante.. A 1
k rr| i50.ooX tes Cl 210.00 À CrS 130.00^° CrS 33Q.ooA preço CrS 150,ool rubl Cr» ~3U<M> ^ 

Crt ,>,oq^ ^J

1SS2 — lUIó^o p/mahõra.
com pulseira cordonet de
seda'lavável. suíço. 10 rubis,
folheado a ouro. fundo de
aço inoxidável. Preço:

CrS 285,oa

.122 - Relógio Soiça. de
pulso, para senhora, com 15
rubis fundo inoxidável, vi-
dro côncavo. Cordonet ele-
gante. Folheado CrS SJO.oo
Cromado Crf. MO.oo

124 — Relógio Suiço. cro-
mado, para homens, com
ponteiro central de segun-
doe. Preço: Cr$ 95,oo

120 — Relógio Suiço de pul-
so. par» homens, cromado
com 4 rubis, extra chato.
P^ío: CrS 170,00

1845 — Relógio Suiço. 15 ru-
bis, folheado a ouro. Marca
garantida. /•'. "t

CrS 270,00

T0I> Elegante modelo. i-.-iin.i
foihcdáa a Ouro, fina maquin.,
suíça com 15 Rubis. ANTI-'
MAGNÉTICO, mostrador claro,
com numeração dourada, boni-
ta pulseira folheada. Com cer-•ificado de Garantia

CrS S50,oo
» (_rornauu ui{ «u.oo A. —.^~.-,— ^. ^^
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Caiu PMtil 2.121
Ud. Ttkfráfict

ROSIIITER RIO

RUA IUEN0S AIRES, 90-SAIA 402

670 — Elegante relógio. 15 rubis,
com pulseira folheada a ouro.
com pedras em cores vermelha,
azul. verde roxa Muito elegante

Preço: 500.00

Jl'-- — Colar e Pulseira gnrganttlha. flext-
vel dourado, fabricação suíça, gracioso e
moderno Preço: Jogo CrS 100,00Preço: 509,90 i
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i I PARA A GERAÇÃO FUTURA,

Vil I I
"A NOITE Ilustrada" na casa de Pedro Joaquim Salgado Filho- Um álbum de familia para os amigos e uma biografia ilustrada...

de E VA B AN Fotos de D. PEREIRA
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OS FILHOS DO SENADOR
Emílio e Roberto, num canto do seu

quarto, folheiam os arquivos do Seu

pai. Souberam, com dignidade conti-
nuar sua vida. "Meu 

pai assim teria

querido", esclarece o menor, Emílio.
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EM 1944: SALGADO FILHO, ROBERTO E EMÍLIO
0 senador gaúcho que sumiu em circunstâncias tão aterrantes, sempre foi um afetuoso pai. Emílio, o menor, viajava muitas vêxes com êle. Foi assim
que o conheci, por ocas,ião da última campanha eleitoral, quando Salgado Filho foi eleito senador, lá no Rio Grande do Sul. Acompanhava seu pai na
caravana. Aqui estão em Petrópolis, em 1944.

ESTA 

reportagem é uma tentativa. Pela personalidade de
quem procura retratar, transformou-se, embora seja no-
ticiário, como toda a reportagem, em folha de álbum, a

ser anexada à historio quotidiana do país. Salgado Filho mor-
reu numa época critica. Circunstâncias diversas tinham-no
convertido em ponto central de influências contraditórias. As-
sim, além da sua intrínseca personalidade própria, o senador
Salgado Filho, no momento da sua morte súbita, quase mais-

do que em qualquer época anterior da sua vida, era uma fi-

gura pública. Mas, por debaixo dos traços desta imagem exter-
na, havia o homem de.família, o filósofo e o advogado Por
isso foi dito que essa reportagem é uma tentativa: tentativa
de mostrar em realidade o "todo" deste homem — estadista e
criatura humana — o ponto de fusão onde os dois seres se so-
brepunham, para fazer dele o SENADOR SALGADO FILHO,
cuja palavra, sempre respeitada e acatada, emudeceu repen-
tinamente num terrível desastre de aviação

NA 

casa silenciosa, na bela sala de
móveis antigos e tapete persa, qua-
se desaparecida dentro da poltrona,
uma senhora de rosto ainda jovem,

toda de negro. E a viuva do senador Salga-
do Filho. Está chorando. Mas pouco depois,
domina-se. Ergue-se e faz um gesto, como
que fútil para as cadeiras vazias, para a es-
cadaria que parece ter vergonha de ranger,
dentro da dor geral desta casa. A viuva pas-
sa para a sala de Jantar. Poucos dias atrás,
lá estava ainda o esposo. A comprida mesa.
feita para refeições em família, aguarda. Es-
tão puxadas as cortinas, pesado reposteiro
cobre a entrada. Há uma escuridão mansa
envolvendo tudo. A viuva gostaria de per-

^nfaflBaH

manerer ai. Cada canto tem lembranças,
cada passo diz: "lembras?!". Mas as lem-
brancas são suaves, de bondade, de ternura.
Ao lado, no escritório forrado de livros, está
a escrivaninha do senador. Em cima. ainda,
a cuia e a chaleira, donde tomava seu chi-
marrão. Num ponto, Consuelo, a secretária
dele. posa para uma fotografia. Mas suas la-
grimas correm, livres e soltas, sobre o rosto.
Berta Salgado Filho entra onde foi o recan-
to favorito do seu marido. Silêncio a recebe,
como se fossem braços carinhosos ao seu
redor. Mas a maior dignidade desta fami-
lia é saber continuar vivendo, como se náo
tivesse desaparecido o pai. o esposo, o esta-
dista. Emílio, o filho inrnor que eu conhrri

pequeno, quando da viagem do senador ao
Rio Grande do Sul, na época das últimas
eleições, disse, resumindo o pensamento de
todos: "Permitimos esta reportagem, poismeu pai sempre foi do povo e ao povo deve-
mos deixar a sua lembrança. Nas suas màos
nastmãos de uma gaúcha, colocamos o ai-
bum de família, os documentos, os retratos,
os pequenos nadas, que, no seu todo, retra-
tam meu pai. Temos certeza que cumprimos
um dever, ao permitir esta reportagem". —
E posam para as fotografias, valentemente,
sem chorar. Emílio, com* 21 anos, e Roberto
o mais velho. Emílio ajeita com carinho um
retrato do senador Salgado Filho que diz
na dedicatória: "Ao meu querido filhinho..."
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Enquanto isso, o Dr. Ruy Teixeira, amigo de
muitos anos da família e procurador do mor-
to na fazenda deste, abre arquivos e pastascom o auxilio de Consuelo. E preciso náo
deixar que seja perturbada a ordem onde
ficaram as cartas e documentos do senador
Salgado Filho. A maior parte da correspon-
dência compõe-se de pedidos — pedidos dr
emprego, pedidos de recomendação. — Se-
guro um oficio. Data: 17 de maio de 1950
É do prefeito de Guaporé, R. G. do Sul. "Ve-
nho à sua presença para solicitar seus bons
ofícios, junto a quem de direito, no Minis-
tério dr Educação, no sentido de que este
município seja contemplado com um númem
de escolas relativo ao seu valor rural". E. em
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O ESPOSO DE D. BERTA — Salgado Filho fazia se acompanhar, quan-
do possível, da sua esposa. Berta Grandmasson, esta dama, no verda-
deiro sentido da palavra, sempre foi aquela companheira que êle pre-cisou. Nas horas alegres, nos minutos difíceis, seu belo sorriso o ani-
mava. E, agora, consciente do seu dever, sufoca sua dor, para ainda
poder mostrar um sorriso aos seus filhos e ao Brasil.

cima, na letra do senador, a lápis, uma anotação à sua secretária: Fazer carta aoministro da Educação, lembrando também os ginásios para Itaqui e Cacequi" Nadamais e precuo acrescentar. Mostra, em síntese, o caráter do senador Salgado FilhoAcima de quaisquer correntes políticas, èle era respeitado, sua palavra acatada.«eus pedidos aceitos e satisfeitos, pois era um ser humano integro.
ir

Joaquim Pedro Salgado Filho nasceu no dia 2 de julho de 1888, em Porto Ale-
gre. Seu pai foi o eel. Joaquim Pedro Salgado, destacada personalidade políticagaúcha, que tomou parte na revolução de 1893 e na campanha abolicionista. For-mou seu caráter entre os idealismos novos daquela épca. ficou imbuído tambémdum rígido senso de honra e dignidade. Foi neste tempo que a família se trans-feriu para o Rio de Janeiro, inscrevendo-se o moço na Faculdade de Ciências Ju-ridicas e Sociais do Rio, formando-se em 1907. Começou a exercer sua profissãotrabalhando até com Carvalho de Mendonça, ingressando depois na justiça mili-tar. Em seguida, no ano de 1910, exonerou-se para acoripanhar as batalhas poli-lieas de Ruy Barbosa. Casou-se em 1920 com Berta Grandmasson. Voltou à '_an-
ca de advogado, onde ficou até a revolução de 1930. Ai se marca seu ingresso na
política. Em 1931 foi nomeado delegado de polícia e depois chefe de policiaJa nesta época fez-se sentir seu espirito de justiça e seu equilibrado bom sensofazendo-no resolver, muitas vezes, situações que para outros seria bem difícil.Em 1932, com o afastamento dos senhores Maurício Cardoso e Lindolfo Color,foi nomeado Salgado Filho ministro do Trabalho. De 1935 a 1937, foi deputadofederal, e, em 1936, foi ao Japão eomo chefe da comissão comercial que paraIa viajou. Em 1938. foi nomeado ministro do Tribunal Militar. Saiu novamen-
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A CUIA E A CHALEIRA QUE SALGADO FILHO
UTILIZAVA PARA TOMAR SEU CHLMARRAO...
— Êle jamais deixou de ser gaúcho. . . Aqui, o re-
canto favorito do tragicamente falecido estadista.

CONSUELO, A SECRETÁRIA DEDICADA.• EMÍLIO ABRAÇA, COM SAUDADES, UM ÁLBUM
DO SEU PAI.
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te pura ser ministro da pasta rcém-criada —
\i riiráutica, que se fundou naquele ano
1!ii» . Ficou neste cargo até 1945. E a Ae-

rii.^utica transformou-se, para Salgado Fi-
lho, num grande ideal ao qual êle sacrifi-
cou muitos anos, muitos sonhos, e, finalmen-
te, até sua própria vida. Afastou-se, desde
aquele momento, por um curto espaço de
tempo, da vida pública. Mas de tal maneira
tinha-se firmado na mente de todos, sua
probidade espiritual, que mesmo tora de
posições públicas e governamentais, conser-
vou ainda suà esfera de influência, conse-
guindo muita coisa para amigos e cidades
do seu Estado. Em janeiro de 1947, foi elei-
to senador pelo Rio Grande do Sul, e, agora,
na época da sua repentina e trágica morte
foi escolhido pela convenção de seu partido
para candidato à governança do Rio Grande
do Sul, seu Estado natal.

Xo dia 30 começaram a circular as noti-
cias contraditórias. "Morreu o senador Sal-
gado Filho!" — anunciava o rádio. A cons-
ternação e tristeza invadiram a cidade. Mas
veio um desmentido categórico do deputado
Diogo Brochado da Rocha. Estaria vivo, com
toda a caravana que seguira viagem para
Itú, numa fazenda próxima. Entretanto, os
trágicos telegramas, confirmando a noticia
iniciaram logo após seu ciclo entristecedor
E foi na seguinte mensagem que recebemos
aqui na redação, a confirmação final:

PORTO ALEGRE, 31 (Pela Western) -
Sabe-se, agora, de fonte oficial, que o avião
da SAVAG deixara Porto Alegre cerca das
12 horas de ontem, rumo a Itú, onde o Sr.
Salgado Filho iria combinar com o Sr. Getu-
lio Vargas o inicio da campanha politica v
depois percorreria o Estado, acompanhado
de várias caravanas. Viajavam em sua com-
panhia o fazendeiro Osvaldo Dornelles, pri
mo do Sr. Getulio Vargas, Ruy Ramos Tei-
xeira, Ivens Teixeira, membros destacados
do petebismo gaúcho, o jornalista Paulo Job
de Andrade, filho do Sr. Paulo Job, diretor
da sucursal do "Correio do Povo", no Rio.
O aparelho era dirigido pelo comandante
Gustavo Oramer, também diretor e fundador
da SAVAG, tendo como co-piloto o Sr. Pli-
nio Correia, e mais Manoel Soares, mecãni-
co, e Ivo Rodrigues do Amaral, radiotelegra-
fista. As 13,30 horas, a seção de controle de
vôo do Aeroporto local recebeu informações
de que o SAVAG passara sobre Santa Ma-
ria. Daí em diante nenhuma outra noticia.
Depois das 14 horas, o delegado de policiade São Francisco de Assis avisou á direção
da aviação civil que o aparelho cairá no mu-
nicipio de São Francisco de Assis, parecendohaver mortos. Depois das 18 horas, as no-
tícias tornaram-se imprecisas, devido ás di-
ficuldade de obter informações seguras, pois
o município tem apenas uma linha telegrá-
fica, ligando a sede com Santa Maria. Houve
durante algumas horas, confusão de noticias.'
o aparelho teria sido obrigado a uma aterris-
sa^i-üi forçada, estando os passageiros feri-
dos e o aparelho pouco sofrerá. Depois das
5 horas de hoje, com a volta das caravanas
ao local, de acesso difícil, veio a confirma-
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TROCINIO DO MOTORISTA EUCLIDES ROCHA
Reportagem de A. BUONO JÚNIOR
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A VÍTIMA
O moforisto Euclides Rocha Melo, bar
baramente assassinado.

O TAXÍMETRO
A indicação da bandeira arríada serviu para mostrar que Euclides sai-
ra para servir a um amigo e não espontaneamente para qualquer coi-
sa do próprio interesse.
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foi o tempo em que constituía motivo de
comentário para a crônica policial a indi-
cação escandalosa dos crimes insoluveis.
Infelizmente hoje o escândalo, a sensação

cslá exatamente em apontar os casos em que as
autoridades conseguiram êxito numa pesquisa.
Salvo nas circunstâncias de o criminoso apre-
seniar-se voluntariamente, bem poucas são ai
noticias de sucesso. Não vai nisso, evidenlemen-
le. nenhuma critica pessoal ou qualquer atitude
contra a instituição policial no Brasil. Basta para
isso, se nos permitem, lembrar uma serie de re-
portagens publicadas em "A NOITE Ilustrada",
há alguns meses atrás, pelas quais tentávamos
deixar flagrante o obsoletismo das leis destinadas
à prevenção e à repressão ao crime. No inslan-

AS CORDAS
A premeditoçõo foi facilmente consta-
tada, não só por muitas circunstân-
cias, como também pelo fato de serem
as cordas que amarravam o cadáver,
inteiramente novas, isto é, obtidas ou
compradas para tal fim.

te presente, só o policial que opera na rua. en-
tre -a—malandragem, diariamente, só o policial
que patrulha constantemente a cidade, só êle,
unicamente pode exigir.a restruturação do ser-
viço de repressão e prevenção, porque é ainda
êle, unicamente, a vitima dos comentários desai-
rosos. e. em última instância, o responsável pe-los fracassos. Mas desta vei desejamos incorpo-
rar-nos ao grupo de investigadores e detetives
que fazem a repressão e a prevenção ao crime,
para apresentar, por eles, as razões determinan-
les dos fracassos. E não tenho outra autoriza-
çào ou autoridade para isso. senão quinze anos
de reportagem policial. Há menos de um ano
ocorreu na Praça da República um latrocínio.
C façamos dele um ligeiro capitulo.

DEZ PONTOS DE CONTACTO!

Na madrugada de um domingo, num aparta-
mento do Edifício Aclamação, foi encontrado —

0 CARRO NO LOCAL
0 Chevrolet 1948, ainda no local ande
foi encontrado.

morto por asfixia — um velho avarento e misan-
tropo, tendo os pés e as mãos atados por cor-
das. Calculou-se que os assaltantes eram prima-rios no latrocfnio. pelo desequilíbrio das medi-
das tomarias no sentido de se acobertarem da
ação da policia. No local não foram encontradas
impressões' digitais. A premeditação fora per-feita, mas a par disso, não foram poucas ás pes-soas que haviam sido informadas anteriormente
do plano de assalto. (Por uma circunstância for-tuita. qual seja pelo repórter que escreve estaslinhas, localizado o criminoso, detetives e invés-tigadores da policia técnica, atingidos funda-mente nos seus brios, agigantaram-se num élantodo pessoal e atravessando mil dificuldades, ma-lenais e morais, realizaram em 24 horas umadas mais brilhantes ações policiais destes últimos anos) Vejamos o caso presente: numa ma-

drugada de domingo para segunda-feira, um ve-
Iho misantropo e avarento, tirado da Praça da
República, foi morto por asfixia, tendo sido seu
corpo encontrado com as mãos e os pés amarra-
dos! No local não foram descobertas impressões
digitais e o crime, como tudo indica, foi come-
tido por primários, dado o desequilíbrio de de-
talhes requintados e falhas toscas no cometimen-
to do crime. Da vitima foram retirados dez mil
cruzeiros, mais ou menos, tal como no caso an-
tevior. E O Nó DA CORDA QUE AMARRAVA
OS PÉS DO MOTORISTA ASSASSINADO AGO-
RA. É PERFEITAMENTE IDÊNTICO AO Nô
DADO NA GRAVATA QUE ATAVA OS PÉS DO
VELHO DEMÓSTENES! TAMBÉM AS MÃOS,
AO CONTRARIO DO QUE FARIA UM CRIMI-
NOSO PROFISSIONAL, FORAM AMARRADAS
NA ALTURA DO PEITO DA VITIMA. AINDA
MAIS: O QUE TERIA SERVIDO DE BUCHA NA
EOCA DA VITIMA. FORAM TAMBÉM DOIS
LENÇOS. TAL COMO NO CASO ANTERIOR.
Hecapitulemos: OS PONTOS DE CONTACTO:
1° DIA ESCOLHIDO — AQUELE EM QUE, A
CRITÉRIO DOS ASSALTANTES, SERIA O MAIS
PROPICIO, PELA FALTA DE MOVIMENTO
NAS RUAS: DOMINGO; 2° — LOCAL: PRAÇA
DA REPÚBLICA. - (O MAIS IMPORTANTE DE
TODOS E QUE EXPLICAREMOS MAIS ADIAN-
TE); 3.o - A VtTIMA — VELHO MISANTROPO
E AVARENTO, 4.°: — O PROCESSO DA MOR-
TE: ASFIXIA: 5.° — MATERIAL EMPREGADO:
LENÇOS, CORDAS OU GRAVATAS; 6.» — OS
NÓS DADOS; 7.° — AS MÃOS ATADAS PARA
A FRENTE; 8.° — AMARRADO DEPOIS DE
MORTO OU DESFALECIDO, QUANDO NAO
OFERECIA MAIS RESISTÊNCIA — precaução
que só ocorre ao primário que. ou pensa quecom isso pode despistar a polícia ou então não
sabe verificar quando uma pessoa está morta;
9 ° — NERVOSISMO E PRECIPITAÇÃO NA
FUGA. APESAR DA LONGA PREMEDITAÇÃO
(no quarto do velho Demóstenes foram abando-
nados cerca de cem mil cruzeiros em cristais
e outros valores. No bolso do velho Euclides Ro-
cha foram encontrados mais cento e poucos cru-
zeiros que os assaltantes não levaram. Dos boi-
sos de onde foi retirado o grosso do dinheiro
estavam rasgados. Nervosismo de amador; 10° —
O NUMERO DE ASSALTANTES — COMO TU-
DO INDICA — FORAM TRÊS OS PARTICIPAN-
TES DO LATROCÍNIO DE AGORA. AINDA
COMO NO CASO ANTERIOR. TENDO SIDO
EVIDENTEMENTE UM DELES O ENCARREGA-
DO DE IMOBILIZAR A VITIMA.

Como poderia então justificar-se. tal simili-
tude. Já que dos três criminosos do Edifício
Aclamação dois foram presos? Resposta: sabe-
mos que nos ambientes de malandragem esta-
belece-se o que na gíria policial se denomina"curriola". Não é isso senão grupos de malan-
dros que estabelecem uma verdadeira geogra-fia do crime na cidade. São os da Lapa. os do
Catete. os do morro de São Carlos, no Estácio
de Sá. os do largo da Cancela .os do Jacarezinho.
da Mangueira, da Central do Brasil. Praça Ti-
radentes. etc. Cada um desses grupos, como é
fácil compreender-se, estabelece seus dogmasna prática da delinqüência. $eus hábitos, suasinterpretações, suas maneiras, seus objetivos.
por fim. Resulta desse confinamento da idéia
do crime, uma espécie de escola que vigora em
cada "curriola" dessas. Concluamos então que:qualquer pesquisa, salvo naturalmente esta ou
aquela circunstância, particular, deve ser desen-volvida exatamente nos mesmos grupos de ma-Undros. de acordo com a idenüdade dos cri-mes. Já que. do "local" poucos foram os elementos obtidos, favoráveis â elucidação.

Evidentemente não estou apontando á policiaos caminhos para a descoberta do criminoso
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SAr-a ensinar o Padre-.Nosso para o vigário pn«-•-¦ oue nao senão na prática diária com a mopr:n policia que me enfronhei na metodok,,-:era lógica da pesquisa e da- dedução. Mais en-tão^m-^ue ficamos?! Dissemos, linhas atrás daprecariedade de recursos e da falta de apare-hamento desse organismo público para enfren-tar a pavorosa onda de crimes que, particular-mente, em 1950, tem batido todos os recordesNao e isso senão o motivo do fracasso das dili-gencias, apesar de muitas e exaustivas, que seconstata ate o momento que escrevo esta repor-tagem. Repetimos: sem pretender atingir pes-soalinente quem quer que seja ou á classe po-licial, apesar destes esforços todos, só o acasopoderá favorecer individualmente um ou outro
policial distribuído para diligenciar sobre o cri-me presente. Sabemos que no cometimento des-ta natureza, isto é, um latrocínio como do qualtratamos agora, conta, da parte da organização
D.F.S.T., com os seguintes sub-organismos: Dis-
trito Policial, de onde se deu o crime — Policin
Técnica — Gabinete de Pesquisas Periciais —
Instituto Médico Legal — Policia Militar — Rá-
dio Patrulha e Delegacia de Ordem Social. Com-
preende-se que com tantos grupos trabalhando
com um só objetivo, deva haver uma centrali-
zaçao pessoal e férrea para que os elementos
apurados em cada setor destes seja rigorosa e
minuciosamente estudado e comparado, e isso
permanentemente até que se chegue a uma con-
clusão. Pois, meus senhores, por motivo DA
FALTA DE LEIS OU PORTARIAS QUE ESTRU-
TUREM O ASSUNTO, O QUE ACONTECE, LA-
MENTAVELMENTE, É QUE CADA GRUPO
TRABALHA QUASE QUE SECRETAMENTE E
O QUE t PIOR. CADA HOMEM DESSES GRU-
POS AINDA MUITO MAIS SECRETAMENTE!
t fácil deduzir-se que, por extensão, quando o
exemplo do isolamento vem de cima, os própriosindivíduos de cada um destes grupos procure.
para si. a glória pessoal de ter "agarrado o cri-
minoso". E é ai que a sociedade perde. É aí quea sociedade depende do acaso para que seja fei-
ta mais esta profilaxia.

O CRIME

Passemos a um rápido histórico dos aconteci-
mentos. A zero hora do dia 7 do corrente, foi
encontrado morto por asfixia Euclides Rocha
Melo, motorista de 64 anos, do carro 51.403. Co-
nheeia-se pelo vulgo de "Pará Rico". Portu-
pués, de hábitos rígidos, dispondo de alguma
fortuna, gozando de algumas amizades na classe
c muitas inimizades. Ostensivo, gostava de exi-
bir o dinheiro que trazia nos bolsos. Escolhia
fregueses, não raro recusava-os com brutali-
dade e costumava recolher o carro à meia noite.
Fazia ponto na- Praça da República, em frente
ao Edifício Aclamação e o seu corpo foi encon-
trado dentro do próprio automóvel, abandonado
num bairro residencial populoso, isto é, em José
Bonifácio, arrabalde do Meier, na esquina da
Rua Odorico Mendes com Menezes Vieira. Junto
ao corpo foram encontrados: uma boina, com
marcas de dobras, aparentando servir alguém
que carregasse carga na cabeça, um par de
óculos, um cartão, duas folhas de amendoeira e
alguns papéis que teriam caido do próprio boi-
so. Numa rápida pesquisa no local, póde-se de-
duzir que Euclides Rocha Melo teria sido morto
fora do carro, em outro local que não aquele,
tão populoso, tendo sido posteriormente condu-
zido para lá. Esses dois fatos: ter sido morto numoutro local e levado depois para lá, dão a se-
guinte conclusão: entre os criminosos há um
motorista profissional e os que cometeram o cri-
me, pela falta de prática, não encontraram lu-
gar melhor para abandonar o carro com o ca-
dáver. A menos que. para facilitar a fuga. hou-
vesse um segundo carro, localizado na Avenida
Suburbana, a duzentos metros do ponto onde
estacionara o automóvel transformado em es-
quife. E, metodizando o desenvolvimento das de-
duções, teríamos que. longe de voltar para acidade, os criminosos, atingindo pela mesma es-
trada. Braz de Pina. Parada de Lucas. Caxias e
Vigário-Geral, atravessaram a fronteira do Dis-
trito Federal. Voltemos às apurações feitas pela
policia: soube-se que, por volta de 23.30. um In-
divíduo. de boa estatura, aparentemente more-
no. vestindo uma roupa clara, procurara deter-
minadamente o carro de "Pará Rico", numa fila
de muitos outros, para sair. Como já foi dito. o
velho motorista era muito cauteloso na sua pro-fissão, e assim, ou o freguês era velho conhecido
dele. merecendo-lhe a confiança, ou então, a
oferta feita para pagar a corrida teria sido fa-
bulosa, íerindo-lhe a avareza. Ê ai que entra
um detalhe que. para nós. assume grande im-
portância, isto é:

O FAMOSO QUILÔMETRO 21
Existe na estrada Rio-Petrópolis. entre muitos

cassinos que abrem e fecham suas portas, bri-
gando constantemente contra a lei. um situado
no quilômetro 21. Esse, pela acessibilidade fácil
a t«5das as bolsas, é o que maior afluência tem
tido. Este fato é familiar aos motoristas da praça
do Rio de Janeiro, justamente porque cada vez
mais aumentam as suas rendas, com estas "cor-
ridas" combinadas. Não teria pois despertado
suspeita ao velho Euclides Rocha aquela saida
altas horas da noite, desde que o freguês tivesse,
simplesmente, indicado, como tantos outros, que
o local de destino era o quilômetro 21. Não te-
ria despertado suspeitas, portanto, ao velho Eu-
clides, o freguês retardatário. t muito mais fá-
cil ainda compreender-se que ao entrar no car-
ro, o passageiro teria dito: "Vamos apanhar mais
duas pessoas em tal lugar...". Esta é uma das
hipóteses, a que nos parece mais lógica, sem
embargo de muitas outras.
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A PREMfcDITAÇÀO

Evidentemente, o latrocínio foi premeditado.
Cordas novas, lenços novos, a armação toda do
fato levam-nos a esta conclusão, o que esta-
.belece mais um ponto de contacto com o crime
do Edifício Aclamação. E se houve premeditação
para o crime, é mais que lógico que a fuga fora
preparada. Sendo assim, nâo c propriamente o
criminoso que a policia deve procurar unicamen-
te. e sim alguém — e sempre o hâ - que tenha

tido conhecimento do fato, conforme a práticamostra todas as vezes. Seria essa pessoa, ou um
malandro Já convidado e que teria recusado, ou.
ainda de acordo com a prática, a companheira de
um dos assaltantes, evidentemente, também de-
linquente.

E, POR ULTIMO...
(Ao nio que parta a imprensa!)

O repórter que está escrevendo estas linhas jámereceu inúmeras vezes, por escrito e verbal-
mente, das mais altas autoridades públicas, agra-
decimentos pela cooperação que tem prestado na
elucidação de muitos crimes. E no exercício ro-
tinciro da sua profissão procurou, entre outros
departamentos, o Instituto Médico Legal, três

dias após o acontecido, e o médico encarregado
do exame cadavérico de Euclides Rocha. E foi
então que S. S.. num arroubo glorioso, teve esta
expressão pomposa e. sobretudo, delicada: "Ao
raio que parta a imprensa!", ao mesmo tempo
em que batia, com magnífica violência, as pesa-das portas do sen gabinete, deixando estarreci-
dos e muito enleados. os funcionários do pró-pno Instituto Médico Legal, que assistiram áedificante cena. Não tem a enunciaçáo deste fato
senão o objetivo de mostrar publicamente o ch-ma gera) que envolve um acontecimento destanatureza E. particularmente, fazer eco de inu-meras queixas que outros repórteres têm tido
dèssc mesmo setor, quando do desenvolvimento
das suas atividades Já no Gabinete de Pesquisas
Periciais, o Dr Vtlanova. extremamente cava

O CORPO NO LOCAL
Foto obtido momentos após o crime,
assim que foi encontrado o corpo.

ll.eiro e. sobretudo de Tndiscutivel capacidade
policial, acolheu-nos com a fldalguia do sempre
o mesmo acontecendo na Policia TVcnica. «pesar
do compreensível e necessário sigii'' q.ie deia-n
j««s primei] ns passos dirigidos no sentido da elu
cidaçío do ci"'f contn Kuclidrs Rivha
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SENSACIONAL

I
Significativa conquista da reportagem fotográfica de "A NOITE Ilustrada" -^ Um pouco da
história dessa original criatura — Autêntico temperamento artístico — Sucesso absoluto nas

suas apresentações do Teatro Recreio
TEXTO DE A. BUONO JÚNIOR — FOTOS DE DOMINGOS PEREIRA

JORNAL 

e. assim mesmo - da guerra na Coréia a Luz dei Fuego um colar de
mDrevfsto1*0^08 

"? ã#° 
,re56rl,er a indif«™<* cansada pela" repet^o fio

?m ròúna" No" í' 
fa,0/e,L»? "ei Fuego refiro-me a efetiva isto é, a

„„V1 Z i ílfXi^ u?" 
entreít.ant0- dc surgir esta coisa absurda, inteiramente.

mente um* í ,f nnt 
ah! 

7 
enta° muda tudo d" fiSura- Sem trocadilho, é real-mente uma Luz nova, essa. E vejamos como aconteceu: Castelo Branco, um novoMecenas misturado eom Ziegfield. desde que eomo estudante trabalhava em prol

.Fe.deríV?ao Atlética de Estudantes c posteriormente lançando o "Ballet da Ju-ventude tem se dedicado ao estímulo de quantas vocações artísticas lhe apareçam.I-oi pois, sem muita surpresa que recebemos notícia que por seu intermédio Luzdei luego voltaria as lides, artísticas, por algum tempo abandonadas. Mas. vamosantes ,em rápidas linhas, recordar um pouco de Luz.
Filha do Espírito Santo, e de muito boa famiiia. fez curso superior, bachare-lando-se em Ciências e Letras. Escreveu romances, dançou, e, por fim, — coisa semdiscussão — criou o nudismo no Brasil. Em verdade, nada mais justo num país ondeo termômetro e sempre mais comprido do que o normal, para dar vasão ao mer-cuno indócil, que sobe ate mais não poder, essa. coisa de andar sem roupa. Mas poroutro lado, crivados de preconceitos traçados por uma educação muito longe de se

parecer com os dos suecos, a sensação alcançada pelo fato e os entraves surgidos àlivre pratica dessa tao salutar doutrina, náo tiveram medidas. Mesmo assim, quando*Vrat?Va de Uma 0Utra aPrpsentação nudística motivada por espetáculos de dançasfolclóricas, coisa da sua especialidade, ainda ia bem. Mas essa coisa de nudismo só
por ser nudismo provocou medidas de repressão. Luz dei Fuego, entretanto, é umacriatura dotada de rara inteligência e magnífico "sense of humour". Não tomoumuito em conta o alvoroço que as suas idéias estavam causando. Assim é que re-solveu excursionar. . . Sabem aonde? imaginem, Minas Gerais! Povo mais cheio de
preconceitos e profundamente arraigado à antiga educação brasileira, só faltou
pegar fogo em Luz. Em Belo Horizonte, a coisa ficou preta de vez. O prefeito dacidade deu ordens terminantes para que Luz embarcasse o quanto antes, dc volta.
E Luz dei Fuego, agora no Teatro Recreio, lotando a casa todas as noites, dá um
sorriso franco e claro, comentando: — "Imagine você, o mesmíssimo espetáculo quefoi proibido ita capital mineira, é o que estou levando ao palco do Recreio... pode?..."Voltemos a Castelo Branco, fcle disse: — "Vá lá no teatro que Luz dei Fuego
tem um grande furo fotográfico reservado para "A NOITE Ilustrada". — Como ver
não dói, lá fomos nós armados de possantes objetivas. E sabem que era mesmo ver-
dade? Luz dei Fuego estava sensacional., estava vestida!!:!! Pois além disso náo
temos mais nada dizer... é só mostrar as fotos autênticas de Luz dei Fuego vesti-
díssima da silva. "Believe or not".
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.^ José Mojica, quando em julho de T941
w veio ao Brasil para cumprir um de seus

contratos, no Aeroporto. Logo depois,
ingressava num Convento do Peru.
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'_^^ ORREU célere a noticia: Frei José Francisco de Gua-
gm dalupe Mojica se achava no Rio de Janeiro e ali mes-
V ^ mo, pertinho, no largo da Carioca, no histórico Con-^*^ vento de Santo Antônio, ocupado e bem dirigido pel*

Ordem Franciscana.
Seria de fato interessante saber algo do conhecido e dis-

cutido astro do cinema e aplaudido tenor, senhor de uma "voz
de veludo" c a mais "doce e melodiosa do mundo".

E, demandamos ao morro de Santo Antônio onde conse-
guimos com a. boa vontade e a simpatia do ilustre guardião
do Convento, frei Eugênio, a necessária permissão e a aproxi-
mação ao ex-artista que tantos "fans" tem até hoje, princi-
palmente no Brasil. Entrando na igreja de Santo Antônio,
que estava cheia de fiéis, principalmente de mocinhas que
ali estavam assistindo à missa rezada por frei José de Guada-
lupe, ficamos de longe, parados, emocionados com o que via-
mos, aquele frade no altar de Nossa Senhora, e nos vinha à
mente, todo o outro Mojica que conhecêramos anos atrás. E
tínhamos a impressão de estar num salão assistindo a um
filme, onde víamos o artista com o hábito de um franciscano.
O filme "Entre a cruz e a espada" não fugia de nossos olhos.
Mas nada, ali estava na realidade, paramentado e piedoso,
oficiando o santo sacrifício da missa, frei José Francisco de
Guadalupe, "née" Mojica.

Terminada a missa, frei Eugênio nos encaminhou até à
bela sacristia do centenário. Convento, onde deparamos com
o nosso franciscano ajoelhado, dando graças, como é do ritual,
depois da missa.

Apresentados, com simplicidade e bondade franciscanas,
frei José pôs-se à nossa inteira disposição e, sempre satisfeito,
posou para a nossa objetiva. Ao ser reclamado a fazer uma
pose medidativa, "disse não ser um triste, ao contrário ser ale-
gre, muito alegre, nada de tristezas". O nosso introdutor di-
plomático, *frei Eugênio, o guardião do Convento fazia "bla-
gue" com o nosso entrevistado, que ria sempre.

Ao perguntarmos a frei Mojica, isto é, frei José de Gna-
dalupe se sempre tivera vocação sacerdotal, nos respondeu
que nem sempre, só muito depois é que veio a pensar nisso,
porém desde menino sentia uma "emoção espiritual" que não
sabia explicar nem definir. Depois de rapaz começou a estu-
dar detidamente todos os sistemas filosóficos e litúrgicos, bus-
cando sempre a Verdade, mas nunca estave satisfeito. Um dia
chegou às suas mãos a vida de São Francisco de Assis, o sá-
bio, que o impressionou bastante e daí começou a estudar se-
riamente a religião de Cristo. Recorda a sua infância e lem-
bra que ao morrer o pai ficara com sua mãe e uma tia. De-
pois teve vontade de ingressar num convento só não o fa-
zendo porque tinha de olhar por sua mãezinha e o que veio
a fazer com 45 anos de idade. Não teve fortuna e o que con-
seguiu repartiu no México e com algumas instituições reli-
giosas. Nunca pensara em ser grande artista e o foi para ga-nhar o pão para a sua mãezinha.

Mojica foi aluno da Escola Militar no México, chegando
a ser sargento, tendo aprendido ali a mandar e a ser mandado.

Perguntado se não teve vontade de casar-se, respondeu
que sim, tanto que foi noivo três vezes.

Frei José de Guadalupe está sempre alegre e sorridente.Falando tem-se a impressão de estar representando, que estádiante de uma câmara. Pode parecer que os seus gestos, seusmovimentos são estudados, para causar efeito, mas não. No-
ta-se que todo êle é naturalidade. O seu modo de falar, doce,suave, transparece bondade è se melhor o estudarmos vere-mos que o frei José, o antigo Mojica ator é um místico e estámuito bem no seu último e "permanente personagem", quee o de irmão franciscano. O seu passado não existe. Não pos-sui nada que lhe recorde o ator. Não guarda recortes de jor-nais e revistas, nem fotos que lhe venham lembrar que eraum cantor lírico pertencente ao elenco da ópera Cívica deChicago, onde se distinguiu no papel de D. José; na "Carmen".

Mojica ingressou no cinema em 1930 no inicio das peli-cuias sonoras. E o seu sucesso foi grande e alguns filmes seusforam refilmados em inglês e distribuídos pelo mundo.
Quando vários artistas de nome tiveram que abandonarHollywood, José Mojica continuava a brilhar, sempre traba-lhando para a Fox. O seu primeiro filme se chamou "A lou-cura de um beijo", com Mona Maris. Logo depois fez "Meu

ultimo amor", "Melodia proibida", "Dick Turpin, o bandolei-ro romântico", com o lançamento de várias artistas novas,como Rosita Moreno, Rita Cansino, hoje Rita Hayworth, Con-chita Montenegro, Lupita Tovar, etc. Mas, o seu grande filme• e que lhe deu um grande cartaz foi o "Entre a cruz e a espa-da', muito romântico, no qual fazia um frade dominado poruma paixão, conseguindo, afinal, vencer a tentação, consa-
grando-se inteiramente ao culto divino. £ bem capaz que esse
personagem tenha influído no seu espirito, conforme dizemalguns amigos seus, Depois, no México, fez "A canção do mi-lagre , de fundo religioso, e que naturalmente contribuiu maisainda para tomar a resolução de abandonar a vida mundana,
T2«eíin ** drrlnHivaniente á outra vida, a mística. Em1937, Mojica veio ao Brasil cantar num dos nossos cassinos elogo que desembarcou foi à Candelária fazer saa ors«ão. De-
pois de estar na Argentina, dirigiu-se ao Peru, onde visitou oconhecido Convento de Cuzco. decidindo-se a ficar ali, mastendo uns contratos a cumprir continuou a sua peregrinação,voltando ao Brasil em 1911. apenas para tomar parte numrestival de caridade, já tendo antes tomado todas as providên-cias para a sua entrada definitiva no Convento. E muitos, quepensavam que ele retornaria à "vida terrena", tiveram umadecepção porque frei José de Guadalupe trocara, de fato. asua vida de triunfos e glórias pelo claustro humilde dos fran-riseanov A sua resolução desconcertara os seus milhart. de

(Conclui na p«K. ,:l'
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* V
Frei José Francisco de Guadalupe no
altar de Nossa Senhora da Conceição,
no Convento de Santo Antônio, do Rio
de Janeiro, oficiando o Santo Sacrifí-

cio da Missa.
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NOVA

TIPQS DE
PEPFUMES

TABELA
Essên- Extra-

cias tos
10 gr. 50 gr.

CrS CrS
Jasmim IO,00
Crepe A ..... 12,00
Madeiras A . . . 12,00
Rosa Natural . . 13,00
Violeta 13,°°
Q. Fleurs 15,üü
Fl. Amor ..... 15,°°
Mitzko 18,00
Arp. 20,°°
Tabac 21,00
Tabul 25,°°
Chan 5 S . . . 2S,0C
Nuit 25,00
Cuir 25,00
Narcisse 25,00
Pretx 35,00
Rumores 35,00
Escândalo .... 35,°
Tabul GR 35,00

22,°°
22,°°
22,°°
22,00
22,ÜO
25,ou
25,üü
25,üü
35,00
35,uü
35,üü
35,00
35,OÜ
35,00
35,°°
45,OG
45,oü
45,ÜU

OU

ÍJIJ

LO-
ções

Va
CrS

30,UÜ
30,üo
30,uu
30,JJ
30.
35,
35,
35,uu
40,ou
40Y
40/**
40,UJ
40,°°
40,w
40,uo
55,uu
55,u0
55/JÜ

50,OÜ
50,°°
50,°°
50,°°
60,°°
60,°°

Flor Maça FB . . .
Soupplesse FB. . .
Biarritz FB . .
Monte Cario FB
Arabesque FB.
Heno dei Campo FB
Casino FB  60,°°
Violette FeuiUes FB 85,OÜ
La Rose Rougeatre FB 85,°°
Despesas Reembolso 6,uu
Não aceitamos pedidos menores de CrS
100,00. Os perfumes marcados FB são ori-

ginais franceses.
VENDAS PELO REEMBOLSO POSTAL

A FEIRA DAS ESSÊNCIAS
Av. Marechal Floriano, 67

RIO DE JANEIRO

70,üü
70,oü
70,üü
70,üü
80,°°
80,üu
80,°°

105,ÜU
105,°°

6,uu

70,yu
70,JO
70,uu
70,uv
80,oc
80,ÜC
80,°°

105,
105Y°

6,ÜO

Sob.
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A
Fábrica de Pastas "VITÓRIA"
envia para todo o Brasil, pelo Reem-
bolso, sem nenhuma despesa de porte

para o comprador
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MODELO P. C. D. — Com chave, divisão
interna, bolsinho com pressão, aço sob a
alça, couro legitimo, preto ou marron,
liso ou estampado:
Com 34 cm  Cr? 52.00
Com 40 cm  CrS 65.00

/ ^m**-****m^^%\ aV/lflí aSaBà^
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v*J Ri H¦Au K.'m MM

MODELO P. R. C. — Com 3 divisões, fole
com 18 cm., tampa forrada, bolsinho
chave, reforço de aço sob a alça. couro
legitimo, preto ou marron. liso ou es-
tampado, com 42 cm.
Tipo B  Cri 120.00
Tipo A   Crt 160.00

Rua Juiz de Fora, 142
Fone 4-1139 — Belo Horizonte

0 MILAGRE DA BOMBA AÉREA
UMA PROVA DA INTER-

CESSÃO DIVINA NA
CATEDRAL DE

GÊNOVA
E. IT ANDERLEY

DURANTE 
a última guerra mundial um

dos pontos mais visados nos ataques
aéreos pelos bombardeiros germânicos foi
Gênova, importante cidade italiana, grande
porto de mar e entroncamento ferroviário
de alto sentido estratégico.

Era rara a noite em que as sirenes de
alarma não uivavam agoirentamente pre-
venindo os genoveses do perigo iminente,
quando tais incursões do extermínio e da
morte não se faziam acintosamente, à luz
do dia.

Ainda hoje, passados seis anos do térmi-
no do terrível cataclismo, se podem ver
em Gênova os vestígios dos ataques aéreos,
em quarteirões e mais quarteirões em rui-
nas, arrasadas pelas poderosas bombas in-
cendiárias de muitas toneladas de expio-
sivos. Apesar das continuas reconstruções
ainda muitos edifícios atestam a fúria do
inimigo implacável no amontoado de es-,
combros enegrecidos pelo fumo de ferra-
gens retorcidas peto fogo.

Um desses terríveis ataques aéreos foi le-
vado a efeito, inesperadamente, pela ma-
nhã do dia 9 de fevereiro de 1941.' A população, que se entregava aos seus
afazeres, embora sempre receosa da insídia
do inimigo, foi colhida de surpresa e cor-
ria, como louca, pelas ruas procurando abri-
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CAPELA ONDE CAR A BOMBA AÉREA E QUE NAO EXPLODIL'

A CATEDRAL DE S. LOURENÇO. EM
GÊNOVA

go nos túneis ou em precário refúgio nas
igrejas onde os sacerdotes celebravam o
Santo Sacrifício da Missa.

Assim, grande multidão invadiu, em so-
bressalto, a muitas vezes centenária Cate-
dral onde, na Capela de N. S. do Perpétuo
Socorro, um sacerdote oficiava. Com a se-
renidade e a calma dós que confiam na
Providência Divina, tendo a certeza de que
Jesus-Hostia, depois da Consagração, se en-
contrava ali presente no altar, o sacerdote

4 continuou oficiando a missa, indiferente ao' perigo que o poderia ameaçar e aos de-
mais fiéis que ali estavam.

Um silvo agudo, característico das bom-
bas que se avizinham na sua queda mor-

• tifera, se fez. ouvir, gelando de terror os
fiéis. Não tardou que um formidável es-
trondo se escutasse, acompanhado de outro
da queda de um corpo pesado ao solo.

Todos os olhares se voltaram para o alto
da cúpula da Capela de X. S. do Per-
pétuo Socorro, onde se via o rombo que •
ali fizera a bomba cilíndrica de duas
toneladas, perfurando a estrutura de pe-dra _ e caindo perto do altar da Virgem!

Não falou, porém, ali sua perigosa traje-
tória: rolando pelo chão foi parar junto
à parede lateral da abside da igreja, de
onde todos se afastaram, ou onde se lan-
çaram ao solo, aguardando a iminente ex-
plosão.

Mas... oh! Milagre! A espoleta de per-cussão que, no ápice da bomba de dois
metros de alto por cinqüenta ce.ntimetros
de largura, deveria ter acionado a carga

do exterminador engenho de guerra, con-
tinuava intacta, inofensiva, como um pe-
daço de ferro velho!

Os que haviam recuado tranzidos de pa-
vor, ou se deitaram ao solo aguardando a
morte, aproximavam-se, ou se erguiam in-
crédulos diante da maravilha que presen-
ciavam: a bomba não explodira! Não ex-
plodiria mais! Ergueu-se, então, daqueles
corações emocionados um hino de louvor
e gratidão à Senhora do Perpétuo Socorro
pela sua inesperada e pronta intervenção,
salvando a vida dos que mereceram sua
valiosa proteção!

Depois'de esvasiada da sua perigosa car-
ga de metralha foi a bomba deixada ali
ficar, de pé. no local onde a mão da
Virgem Senhora a fizera parar, tendo, ao
lado, gravado em uma placa de mármore,
o relato do miraculoso acontecimento.

O rombo deixado no teto da Capela pela
sua passagem foi restaurado em parte, a
fim de que por ali náo passassem as águas
das chuvas, e para que fosse um visível
atestado do estranho caso que tanto sur-
preendeu aos fiéis como aos próprios in-
crédulos, que não encontram explicação
plausível para êle.

E ainda hoje — tantos anos já passados
— os "ciceroni" que acompanham os visi-
tantes na majestosa Catedral de Gênova,
relatam o caso sobrenatural com respeito
e emoção que transmitem aos que os ou-
vem, no silêncio daquelas altas abóbadas
que foram testemunhas do grande pro-
digio.

DISCOS PELO REEMBOLSO
RCA VICTOR - CONTINENTAL - ODEON - COLUMBIÃ - CAPITOL

PEÇA SEM COMPROMISSO OS NOS
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DIRETAMENTE DA FABRICA PELO REEMBOLSO POSTAL
SEM DESPESAS DE TRANSPORTE

M tf 500.000,00 A ¦

M
(FAÇA A SUA ENCOMENDA E PAGUE SOMENTE NA OCASIÃO EM

QUE RECEBER O SAPATO NA AGÊNCIA DO CORREIO)

MISSOURI
SPORT

TIPO AMERICANO * SUPER-FABRICADO
¦1fls-

Reúne ao mais completo conforto
uma linha de impecável elegância. É o
máximo conseguido na indústria de
calcados a preços fora de tôda a con-
corrência. ••*

O mais moderno tipo de sapato
em naco fino nas cores: azul,
branca, vermelho e havana --
Forraçâo integral de carneira
Sola de borracha l#Pluma-

Crepe11 levíssima

Preço: Dc 33 a 37-Cr$ 150,oo
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Pieco: De 33 a 37 — Cr$ 150.00
Nas cores: Azul Vermelha Havana Branco

PEÇA CATÁLOGOS DE TODOS OS NOSSOS TIPOS DE CALÇADOS
FACA O SEU PEDIDO PELO SISTEMA DE REEMBOLSO POSTAL, COM TRANSPORTE GRÁTIS PARA QUALQUER LOCALIDADE DO BRA-
SIL E PAGUE NA AGÊNCIA DO CORREIO, QUANDO RECEBER SUA ENCOMENDA. PARA FACILITAR NOSSO SERVIÇO DE EXPEDI-
CÃO PEDIMOS O OBSÉQUIO DE, AO-FAZER O SEU PEDIDO, CONSULTAR O NOSSO ANUNCIO, VERIFICAR QUAL O NUMERO DE

NUMERO, CIDADE E ESTADO ONDE RESIDE, PARA :

INDUSTRIAL CALÇADOS RUBRO NEGRO LTDA.
AV. JOÃO RIBEIRO, 384 - PILARES - RIO

A NOITE ^AG 15 - 15-8-1950
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p I ¦ TI Ç I SENSACIONAL ! Nas compras de Cr$ 300, oferecemos uma figa de ouro, de Cr$ 500, um colar de pérolas, e de Cr$ 1.000, um
Unil I IO ¦ relógio de pulso ou de bolso para homem, grátis. Remessa aérea, para todo o Brasil, sem despesa para o comprador.
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i^^ lsy - 1'ulseirn ela-licn. folheada funilo ^Ò ~o___ri^

l'i-(itii.i anel de ouro de 18
quilates para homem, com

(niira rulii. Cr> 330,01»

1HU • C ü I a r folheado enleitailu
com ti pérolas e 12 safiras UN»

<JQQGGGG&^:
lsy - Pulseira ela-licn. folheada fundo
Co n,u ih i\iilãvi'l. para senhoras—

r _> 100 "° ,S4 ' Jordão ile pérolas grandes, l.õO

lliu do» brilhanles. CiÇ 90,°° ('rumada '.. C'r$ 90,00 metro de comprimento. Crf 140,*"

&

Elegante anel de
pei:*- \ em.'.'!'¦,13s-:'rí«» ouro de 18 quilate*.

cri 130.»° c, rubi CrS 230,00.

12fi - An-.'' de ouro de 1S
quilates. peür(i ametissa
nu topa/.io.. CrS 180,"°

(íracio.so anel ile ouro
de 18 quilate--, nmi
grande pedra ameti-ta
ou to|iázio. Cr* l'>0,

CORDÕES DE OURO:
¦% !!{Jã-^_2^-_^_@â^ l«t - " Corrente"

fír • ^L>OOOCM:,C>^,OC,°M w: 'Típo '••sin,i)",'i"----'

. __ ílNâí>C3í;<ipCZ_K>:.t__: U_:i. - "Maria"

,,- («^S@^€DOG!>@0"" - "Cadeado"....
lindo anrl dr miro l<< quilate- ,—.
rum pedra anieii-ia. lnp.i-.io ou ^Q3Q«2-<^í2ZZ_!ZZZ_l>£3€30C pi.-, . .. ••Pau-illlio" ...
rul.i. rum i-nfi-ii.- ile s.ifir.i-
*'"- l;"ln- ,:r* 20,)-,m (fc.^f^©©^-'©©^ lliii - "Multo Forte"

Cri 130,"

Cr| HO,"

C* 130,"

Cri 140,"

Cri 140."

Crf 140."

Pulseira om priuii porf.iuuesa
i..'h.\".<1a ii ouro ei.ni artiMico*

hnlangiindans em coro:

111! - Medalhas com cordão de ouro. I7:i • ucu;.-Taratlov. proteiM-m £ã£3kT^9 B*^ 
~~ 1311 - Pulseira folheada a ouro. para

Tamanho grande  Crf 175,*a ci-ntiiicaiiii-nt.. ns olhos. ariu:ii;ãfi ^^^^| 
^^ relógio de senhora  Cr$ 95,°°

Tamanho médio  CrS 155,° llo ,, t.i;i; ,|,,Ura.ii.. paru honor,- r-H * c >2 balainriindiins . Cri 130, ia;. Folheado garantido lü anos
Tamanho pequeno Cr$ 120,00 „„ KKJ-CIO Cri 120, o-i 170 "" ttarBntWo

1^7 - Pulseira e.MclIsiva. folheada I.SN - 1'ulselra elástica folheada n

com fundo a .n. inoxidável, artiiro ouro 18 ipiilaleti. com fundo «<,-»

 Cri 120," inoxidável  Crf 90,"

(Escolha .. >eu Santo) Cri 90," ° Cromada  Cri 110,' • Cromada ... .. Cri 00,"

fc

¦t

í"fl

Lindo rruciíixo com cor- ''•!•''-Aa-ulns Alrifanas de ouro

113- Crucifixo de OUrO ,7"'" ' ür;,vfi" " C"rr"ntP <le "m"' Cl$ 150' dão em ouro ia quilates CZT.C Crf 150,"
.de 18 quilates, cora cor- 

'17. -MetlBlIm i'e s«b .low ecrreme em «uw Grande... .Cr? 260.OO „;(.,lio  Crf 120,°°
rente também de ouro...i;r* :itt.>. médio. Cri 170, grande. Cri 190, Médio.... Cr. 150.oo peipieno tri 90,OB
1ÜT Pulseira folheada para

relógio . . Cr> oo.OO
109 Folheado garantido

Cr* 1MJ.OO

IV.!-Caneta l'ark"r 51. legilinia.

folheada, garanlida . Cri 380,° °

1S1 - Caneta americana, tipo "Cole-

gial". coln tampa de metal dourado,

minto resistente  Crf 30,"

¦ i^m^MmMtXaaummr^mV^^'^^' _^________^________^____L__^ —tí"^^jlF ^^ "^^^^^ \ ^>

^r*s ai*'/W\. \ky 114-Brincos de ouro 18 quilates com

pedras em cure

lli^ • Relógio pulM-i-a lodo lolheado 7 ruins
c.1390,00

fiCÀ^ ~sy^ Wh i®j

^^v/-^ %itàjy^

.'ll - lina de ouro I1»
uilau-s.
lande .. Cri 70,"

|.ipi..|ia.. Cri 40,°°

|l'J - Maunificn pul-. ira ame-

l.'i rubis 
ancora 1J ruiu* 

Cri 100, " ' 17 rui.» ancora e garantia.

Cri 490,"
Cri 590,o«
Cri 690,"

108 - Brincos de miro l^i

quilates. l'int;onies com

pedras azul. verde ou ver-
]'<¦'.. | ,i cos folheados c 2 pe-
rolas e -afiras brancas, brilho
dos brilhantes Cri B5,00 "lell'a •• Cri 170,° °

ncana. lolheada a ouro. com ^ Wfír
i balangandans de vários ani- í j^

ASA 
*/) mais I llima novidade. J

^fr^' Crll05.«y^^

111 Kelogio folheado, para
110 - Relógio folheado ancora 17 rubis. íenhora. com 15 rubi», »•**» • Helójtio folheado com 7

.__ __ com eordonet de nèda, rubis, graciomi e elegante....
"«r»ntld0 • <* •».•• fundo de aço inoxidável "
ancora, lõ rubis '. Crf 410,"  Cr* 350,00  Cri HS,

Croauido  Crf 350," Cromado.. Cl» 300,00

178 - Óculos Niimont ultra inoder-
no. folheados a ouro. com lentes
verdes ou brancas, sem grau...

 Cri 130,"

173 • Corrente para porta chaves, porta-
níqueis ou relógio. labrlcavào americana.

Folheada  (ri 100,°°
Folheado garantido Kl anos Crf 200,"
Cromada  Cri 90,'»

171 - Pulseira e coravAo com rubi,

tollieados a ouro \o coração abre

para colocar retrato»).. Crf MO,"

v<«gnifí. n rrlópn fotbrado a our.

101 • Helijyio folhr«io a num ilr 18 qui-Uie.. co« f7 rubi., ànror.. ...m 191 - K-l-yi,. lolheado Ü rubis, pro- lVi. Relógio folheado 18 quilates. 15 ,:„. M«Kiu cromado com rubis, ele- W . H^anle pulMra ame-
.<:r*«0.00 va .íanuacntr. choque, antimag- rubis, antimagnético. pulseira elástica. (putle puWIni etârtica de aco inoxi- ricana folheada com gra-

klfquOaiM.cMilSrnbb.iin- "»-• S»« P»ni«it. muni. áijj*. M m.t|cn ,Mimi.iri, CPn,raI- puNf.jla folheada  Crf 400," dável Cif MS •• cioso* enfeitei, de pingente*
lUBaanAiro! .... CrfZVO.OO rubi. l.r» wujmã ¦"••
Wo«. rrrm pmiiCri360,00 Cn»m«l« (>$ 

320.00 elástica folheada. . . . I rf 475.M Cromado Crf 350," ..„ a pulM-ira .y. .^... Crf 35,« tprevo MquldaVà«.)Crf 05,"*

Pedidos pelo Reembolso Postal a RUA URUGUAI ANA, 96 - .{.AM). - S/l RIO 1)1. JANEIRO
CAIXA POSTAL 1507

Pedimo« escrever legivelmènte o seu Nume, Endereço, (idade e Kstado
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Robert SikCs. deputado americano, disse no
Congresso que o corpo de exército dos Estados
Unidos encarregado da guerra química não deve
estar longe da produção de um gás que tempo-
iariamente destròi a vontade de lutar, mas nau
causa prejuízo duradouro.

O deputado declarou: "Uma tal arma podia ser
muito mais valiosa do que a bomba atômica, em-
bora não tenha n poder destruidor desta"

A amizade entre o cão e o homem é muito an-
tiga. Nas descobertas de fósseis da época neoli-
tica, cerca de oito mil anos antes de Cristo, o
animal cujos ossos mais remotamente aparecem
juntos com os do homem — é o cão. Só nos fós-
seis de dois mil anos depois começam a aparecer
a cabra, o carneiro e o boi.

Dc Bengalore informam que. num laboratórti'
químico daquela cidade, se conseguiu fabricar
arroz artificial, à base de várias farinhas cerea-
liferas. O novo produto tem muita semelhança
com o arroz natural, tanto no aspecto, como nu
sabor e valor alimentício.

. Sempre se acreditou que os peixes eram ani-
mais inteiramente desprovidos de linguagem. En-
trctanto, experiências feitas a partir da última
puerra deram motivo a estranhas observações
que podem conduzir a uma conclusão contrária

Quando a Marinha norte-americana fazia des-
cer ás profundidades das águas oceânicas, mi-
crofones especiais para localizar submarinos, ou-
viam-se muitas vezes ruídos de origem desconhe-
cida que, a princípio, fizeram crer que estives-
sem avariados os aparelhos que se empregavam

Verificou-se, porém, rapidamente, que eram

produzidos pelos peixes. Fez-se então descer às
legiões abissais uma câmara cinematográfica e
outros aparelhos — "hidrofones" - produzindo-
se uma espécie de filme sonoro que. com o ti-
tulo dc "A voz das profundidades", se exibiu na
Grã-Bretanha. Nele se ouvem ruidos. gemidos,
grunhidos e outros sons produzidos pelos peixes- como se. na realidade, eles estivessem "con-
versando".

A imprensa das Antilhas quer que se esclareça
onde, afinal, se encontram os restos de Cristo-
vão Colombo, que deveriam ser colocados no
mausoléu do grande monumento que se está er-
guendo em S. Domingos. Os restos do descobri-
dor da América para alguns, encontram-se mes-
mo em São Domingos, e. para outros, em Sevi-
lha.

O orvalho não se distribui equitativamente
Tem a sua simpatia pelas cores. Em quatro tà-
buas pintadas, respectivamente, de verde, ama-
relo, preto e vermelho, e deixadas ao relento.
verificou-se, ao fim de uma noite, que a ama-
rela tinha muito mais orvalho do que a verde,
enquanto que na vermelha e na preta não havia
sequer uma gota.

A forçar das mulheres!
Chama-se Joseph Besford um respeitável cida-

dão de Sunderland, que mede nada menos de
1,85 metros e pesa 107 quilos. O Sr. Besford é
capaz de levantar um cavalo e de vencer dezoi-
to homens em luta de tração.

Pois. apesar de toda a sua força fisica, o res-
oeitavel Sr. Besford não teve pejo de pedir a
proteção da justiça c-ontia as tentativas de se-
dução de Violette- anson. que mede 1 48 iretros
e pesa.. . •»!) quilos!

CLÁUDIO MANOEL DA COSTA

Como outros tempos companheiros nossos
ja em brasilidade, em pleno século XVIII.
<. lauriio Manoel da Costa deixou a terra mui-
to amada para se encaminhar para o cen-
tro universitário de Coimbra; buscava ali o
acabamento superior de sua ilustração jã
iniciada aqui e fortalecida por sua inteligèn-
cia.

Desse famoso centro educativo, porém não
saiu Cláudio como um diplomado no tema-
rio teológico, buscando ordenações posterio-
res. mas na situação de um brilhante disci-
pulo de Justiniano.

A grande zona das Minas Gerais é o seu
torrão natal — 1729.

Nasce Cláudio ali mesmo naquela Vila do
Ribeirão do Carmo, posteriormente Mariana.
a cidade misticismo do centro brasileiro
onde se levanta um dos mais antigos bispa-
dos brasileiros.

Era Coimbra, Cláudio, de certo modo, ad-
mirara os mestres pela justeza do acabamen-
tu humanístico de seus conhecimentos, ad-
quiridos aqui mesmo no Rio de Janeiro sob
a direção dos padres jesuítas.

O poeta, na pessoa de Cláudio, surge em
Portugal; foi ali que se arregimentou com
outros literatos, poetas e sonhadores, e em
associações ao tempo fundadas para os que
queriam escrever e poetar. Nessa mesma
época, apreciamos o espirito e o civismo de
Cláudio voltados para o Brasil distante ape-
nas fisitamente.

Presta serviços preciosos à alta adminis-
tração em períodos como os de Bobadela e
do L. da Cunha.

Quando o ideal emancipatório brasileiro
se avolumou, o poeta leva para Minas o co-
ração brasileiro, a sua Lira, e como brasi-
leiro a sua cultura e a sua honestidade ab-
soluta.

Com o fracasso da Inconfidência Mineira
Cláudio Manoel da Costa está entre os idea-
listas sacrificados.

O autor do "Labirinto de Amor" suicida-
se a 4 de julho de 1789, data marcante por
estar dentro do período revolucionário fran-
cês e americano.

Seus sonetos, francamente petrarquianos
são de perfeição sem par. Pode-se mesmo
dizer que a obra Claudiana e de solidez fi-
lológica invulgar.

Não devemos ver em Cláudio .Manoel da
Costa apenas um intelectual qui tomou par-
te na Inconfidência, mas um dos que estão
na pleiade dos Manes da Pátria.

Com o correr dos tempos, a sucessão dos
fatos, na linha política e na econômica, o
ideal de Cláudio Manoel da Costa fez-se em
realidade. Eram esses fatos um axioma
quando o jurista-poeta os proclamava.

Mas o jurista-sonhador não se devia res-
tringir às questões regionais, e, por isso, in-
tegrando-se no sentimento que sustem o pro-
prio mundo e mais o Universo, o amor, pro-
clama-nos que o amor tem dificuldades a
vencer e escolhos a contornar, tese bem res-
saltada no titulo dé seu trabalho "Labirinto
de Amor".

GASEMIRAS, LINHOS E LÃS
PELO REEMBOLSO POSTAL —

¦ Peçam amostras grátis
Cascmiras, linhos, lãs, veludos
e aviamentos poro alfaiates

Gronae sortimento - - Diretamente
dos fábricas — Menores preços
A FONTE DAS ROUPAS
RIA TTPINAMBAS. 316 — BELO HO-

RIZONTE — MINAS

A MULHER BELA
NÃO TEM IDADE!

C cwer,e o encanto da mocidad* mon-
tendo lua pele tempre fresco e /uv«nill
tMperimenle Água de Junquilho, que
• fimina manchai, cravos • tipmhoi '

t * •: r Artuiti I "¦!'»« Aí Cl* H.i *

fie Junquilhi
(Ji r:m\ia§utti

í Somente um s?0 1/lf/p I
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pôde conter
os elementos

que

MENHUM sabonete pôde¦*¦ ' conter as substancias e
as plantas medicinais que
entram na composição (Jo
sabão liquido Àristoiino.
• Suas propriedades antis-

séticase curativas dão sua-
vidade e frescor á pele e fa-
zem desaparecer espinhas,
cravos e manchas • INo
banho, o Aristolino defende
sua saúde evitando as doen-
ças da pele. • É o sabão
ideal para lavar a cabeça,
limpa, dá brilho e maciez
aos cabelos, e remove a
caspa.

<•.•-$" -ttf
¦tf> ^^•¦"(C v

y\ tf\ ¦ vr . tfz w -v
\AMSTOLlSODA1 1

SUAVIDADE A' PELE
MACIEZ AOS CABELOS
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Este curativo rápido

EVITA INFECÇÕES!
Uma simples bolha d'água, um

corte, uma espinha, podem
provocar uma grave infecção.

Proteja-se com a Aladura Adesiva
Band-Aid, que reúne num só
curativo, gaze, esparadrapo
e um poderoso antisséptico.

Tenha Bdnd-Aid

n CONTÉM
PODEROSO

ANTISSÉPTICO

sempre a mac

\^'tfStftfy, /0$^\. - tfyymg?]

ATADURA ADESIVA

BAND-AID
A VCNOA FM TÔOAS AS 80AS FARMÁCIAS

ATADURAS
ADESIVAS

BAMIO
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Deseja saber qual o melhor meio de pren-
oer o seu marido para sempre? È muito sim-
pies. Procure dar-lhe o máximo de conforto
e êle nunca se afastará do lar. É possivei
que seja atraído temporariamente por uma
•glamour-girl", mas nenhuma sereia, por
mais hábil, conseguirá mantê-lo distante da
sua confortável rotina.

O conforto a que me refiro aqui não sig-
nifica simplesmente uma questão de almofa-
das, chinelos e uma boa poltrona. Trata-se.
sobretudo, de conforto para o "ego" — tal-
vez conforto para a consciência: é este o tipo
de conforto do qual o marido não pode ser
desviado. Mas, quantas esposas se lembram
de cuidar com carinho desse tipo de confôr-
to? Muito freqüentemente, ao que parece,
as mulheres se esquecem,. no seu zelo de
apresentar uma casa atraente, de que o nos-
so principal objetivo é criar uma atmosfera
de prazer e conforto íntimo!

Felizmente os homens se contentam com

muito pouco: È muito fácil mantê-los presos
ao lar a vida inteira. Muitas vezes basta um
pouco de conforto físico ordinário para re-
solver o problema; mas é preciso compreen-
der que o homem preci&a sentir-se bem den-
tro de casa para que aprenda a gostar do
lar.

Talvez a técnica mais importante para
criar essa atmosfera de conforto íntimo é
convencê-lo, permanente e irrevogavelmen-
te, de que êle é um elemento "indispensá-
vel" dentro de casa — que êle é a própria
espinha dorsal da estrutura da família. Ele
sabe, sen; precisar que ninguém lhe diga, a
importância de seu papel financeiro: mas
não o deixe esquecer que conta com a con-
tribuição dele em matéria de sabedoria e
energia.

Uma jovem médica de minhas relações,
que ganha duas vezes mais do que o mari-
de, conseguiu manter a posição dominante
do marido dentro da família, a despeito de
sua capacidade aquisitiva superior.

Em primeiro lugar, Ruth, a jovem médica,
faz que o marido decida os seus problemas.
Costuma dizer às amigas: "Preocupo-me
muito com os problemas, mas Jim os resolve
cm dez minutos". Jim mostra-se satisfeito,
tal como se fosse ao mesmo tempo um sacri-
fício e um prazer ajudar a esposa a resolver
o? seus negócios.

Uma vez, Jim me disse com um sorriso:
"Há alguns anos, pensei que estava cansado
de ser o chefe de uma casa que na realidade
náo precisava de mim. Tinha até um novo
amor. Cheguei a discutir o divórcio com
Ruth. Finalmente, mudei-me de casa para o

meu clube. Três noites depois caiu uma tem-
pestade. Lembre-me de que Ruth ficava apa-
vorada com as trovoadas. Voltei depressa
para casa. Encontrei-a procurando esconder-
se debaixo da cama. Atirou-se nos meus bra-
ços e disse que não podia viver sem mim.
Recomeçamos a viver juntos novamente".

"Que aconteceu a outra mulher" — inda-
guei."Nunca mais ouvi falar nela" — respon-
deu Jim.

Vemos, portanto, qUe nem sempre é o di-
nheiro o fator decisivo na escolha do chefe
de uma familia. Freqüentemente questões
triviais determinam a nossa vida e que po-
dem fazer nossa felicidade ou nossa desgra-
ça. Siga este conselho: procure tornar seu
marido confortável, sobretudo nas pequenas
coisas. São estes os fios com que se tecem
as cordas da afeição. Elogie suas virtudes e
os seus êxitos — não esteja lembrando os
fracassos.

O marido permanecerá leal a uma esposa
obtusa, enferma, pobre ou muito doméstica
— mas, por mais bonita e rica que seja, se-
ela lhe ferir continuamente o amor próprio,
a amizade e o respeito que o marido lhe de-
dica desaparecerão. A rebelião poderá tardar
vinte anos — mas virá sempre!

A conversa está ligada intimamente ao
conforto social do marido. Mesmo em casa
não gosta de conversar a não ser quando ins-
pirado. — Os homens em geral não gostam
de falar sobre futilidades, apenas para en-
cher o tempo. Isto é com as mulheres —
elas podem ensinar mais ao marido sobre a
arte de conversar do que qualquer outra
pessoa.

Um bom método é demonstrar interesse
pelo que o marido tem a dizer. Cite-o várias
vezes e verá que êle manifestará o desejo
de conversar.

Todo marido aprecia uma esposa que pro-
cura ajudá-lo — desde que êle proceda com
delicadeza. Èle se rebela somente quando

ela fere o seu amor próprio. Procure fazer
com que êle sinta prazer em agradá-la — e
êle se sentirá feliz em satisfazer todos os ca-
prichos.

Há mulheres, por exemplo, que fazem
questão de dar ao marido a impressão de
que eles nada poderiam fazer sem elas. Evi-
dentemente isto é um erro. Ao contrário, a
esposa deve procurar fazer com que o ma-
rido acredita que êle é indispensável. Muitas
vezes pergunto a mim mesma por que muitos
maridos nâo dizem à esposa: "Você diz que
não sabe o que eu faria sem você, não!? En-
tão, vamos fazer uma experiência. Vamos
pedir divórcio".

Toda esposa procura cuidar do bem estar
do marido — serve os seus pratos preferidos,
arruma a casa a seu gosto! «Não é lamenta-
vel, portanto, que nem sempre procure cui-
dar de seu bem estar espiritual? Ê por isso
que muitas delas deixam o marido fugir. Fa-
ça uma experiência e verá como desaparece-
rão quase todos os seus problemas conju-
gais. (Apla)
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BICOS para decorar BOLOS — Tipo Ateco — JOGO com 15 BICOS dife-
rentes e suporte: CR$ 150,00 — BICOS avulsos — CR$ 8,00, cada

SuDorte avulso: CRS 45.00 — Saco de borracha: CR$ 6,00 — Peneira de seda:. CRS 40,00
ESCOLHA PELO NOME E PEÇA PELO NUMERO:

Margarida N.
Jasmim
Rosa média "
Rosa pequena .... "^
i itanga "
Pitanga média ....¦"
Pitanga pequena . . •
Folha grande  _
Folha média
Folha pequena .... "

Conchinha "
Serrinha
Babado 
Haste  

",
Dois Fios
Jasmim retorcido ...

Purée de Batatas
Margarida grande.
Dália
Trevo 
Serrinha pequena.
«Crivo
Rosa grande . . .
Folha rosa média
Folha rosa grande
Jasmim pequeno .
Babado 
Grão de milho . .
Coluna
Serrinha
Babado largo . . .
Babado crespo . .

N. Babado liso N.
Babado grande ....
Cordão de almofada .
Haste grossa
Perlé . . 
Cimalha com serra . .
Meia-lua
Serra grande
Amor Perfeito ....
Brinco da Rainha . .
Boca de Lobo
Violeta
Jasmim aberto ....
Cravo . 
Hortênsia
Babado da Rainha . .
Telha curva

Os quinze primeiros números (136 a 43) são os Bicos que compõem o Jogo.

^V* .^
MAQUINA PARA
RALAR amán-
doas, nozes, quei-
Jos. etc. Não ma-
chuca os dedos.
Eficiente e garan-
tida. CrS 45.00
Tamanho grande,
especial para có-
co, queijo, cidra.
etc. CrS fiO.OO

PENEIRA COM TELA DE
SEDA — Especial para gla-eé. Indispensável na coníec-
ção de doces finos.

fKtsj»
QUINA PARA CARNE.

MARCA "FAMA"
N.° 2 de qualidade garantida e
nome reputado. Indispensável a
cozinha. CrS 65.00

CASA ONIX
RUA TUPINAMBAS, 629 — FONE 2-3160

— BELO HORIZONTE — MINAS
De Belo Horizonte para todo o Braatl pelo REEM-
BOLSO POSTAL — Enviamos catálogos — Mande-

no* o endereço bem detalhado.

APARELHO PARA PIROGRA-
VAR — Procedência francesa.
Produto mundialmente conheci-
do. indispensável ás Noivas pa-
ra embelezar aeu enxoval. Espe-
dal para confecção de artigos
de madeira para embelezamen-
to do lar. Indispensável para de-
senhos em 'couros, feltro*, ma-
deira. etc. Serve para correntes
de 110. 120, 130, 220 volts. Cada
aparelho acompanha uma agu-
lha. CRS 900.00. Temos «milhas
avulsas: CRS 60.M cada.

.

APARELHO
PARA CORTAR

RAVIOLIS ou
PASTEIZINHOS

Automático. Todo
em alumínio.*

CrS 39,00

APARELHO
PARA CORTAR

PASTÉIS
Todo em alumi-
nio. Automático.

Cr| 50.00

O ladrão julga que todos o são. Julga os
outros por si.

Experimentar em cabeça alheia. Aprender
com o exemplo do vizinho.

Quem gasta mais do que tem, mostra que
siso não tem.

Um único dia do sábio vale mais que toda
a vida do ignorante.

Doutor em um e outro direito, isto é, em
direito civil e em direito canônico.

Um sábio sem obra é o mesmo que uma
nuvem sem chuva.

O domínio das coisas transfere-se pela tra-
dição.

O direito não aproveita, aos que formem.
Quem se descuida de defender seu direito,
não pode alegar sua negligência.

Enquanto fores feliz, terás muitos amigos;
mas se os tempos te forem contrários, esta-
rãs só.

Remitir um pouco da seriedade austera
em certas ocasiões é mostrar doçura de in-
dole.

O benfazer floresce, e todo o mal perece.

Da casa do gato não vai o rato farto.

•

Errar é próprio do homem, mas perseve-
rar no erro é próprio dos loucos.

Sejamos eruditos, antes pelo «espirito, que
pela língua.

Estamos preparados a contradizer sem
obstinação, e a permitir, sem nos Irarmos.
que outros nos contradigam.

A mulher e o vidro estão sempre em pe-
rigo.

Gerado pela união imunda de todos os
crimes, é um satanaa.

Quando se exige o expresso, nio basta o
tácito, nem o presumido.

Falsa causa nio é causa.

•
O cego amor de si mesmo engana a todos.

Nie- há cego qae se inveja, nem torto que se
enxergue.
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- e CADA SAPATO
DA
&

É UM MODFI0

SAPATARIA 10 SAPATO DAI
Cffimi/ial^tkl

SUCESSO SEM IGUALAIANÇADORADÁ MODA NO RlO
APROVEITE AS VANTAGENS QUE k^dmi/ialM OfERECE PEIO REEMBOLSO POSTAL
Transporte grátis para qualquer parte do Brasis:
vS encomendas urgentes por VIA AÉREA têm o acréscimo

do frete cobrado pela EMPRESA DE AVIAÇÃO
camurças, preta

marron. Saltos G
A Mk^ — Em

m ml^,
ik"-

^1 iffiBL: Nit\B^X-
mi ma.' -
SM Sm. mu. - ._^1 L^àv - - y^AW

fim m*%^¦ ¦ \B LB*&^I BÍW
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174 — Em cromos graneados,
preto, azul, havana, vermelho

e amarelo — CrS 150,00.

kl Bí;^^^^ aS****a\\ a^al

178 — Em legitimo crocodilo
nas cores preta, azul, marron,
vermelha, beje e verde. Salto
Luiz XV 6 V2 e 5 — Cr$ 350.00

Y jmtu^Mm

JmÈÊmt^m

Am Laft^^ -^aJB BF BB

BSKl> ''Òiátí^aW&BTSaSl aw fl

â71 — Em crocodilo legítimo —
azul, marrou, beje e vermelho

1.00.W^\ Saltos 6 '. e 5 — CrS 351

BCM^S-j.BBaM^B LwaV

175 — Em crcrr.os graneados,
azul, havana, vermelho, ama-

relo e verde — Cr$ 150,00.

'179 — Em camurças nas cores
Dréta, azul e marron. Salto Luiz

XV 6 V; e 5 — CrS 200,00.

172 — Em camurças preta, azul
e marron. Saltos 6 lh e 5 —

CrS 200.00.Mm.
BaM LwaVkam.ak.m mBk.m m.

jÂ mL\. ¦

Wf^ amm. ^át~^¦l<> m\ ^kmmMm\**^ .AmS*^BBJjí. ^M M*^.^Am**^^amm<.

173 — Em camuiças preta, azul
CrS 150.00.e marron

a^awawaW^Y.Mm*. >vm m**. ^v

^mw ^
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ai Bai 'v^^^.
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176 — Em camurças nas cores
preta, azul e marron. Salto de

couro 1 Vi — CrS 150.00.

180 — Em pelica nas cores prê-
ta, azul, marron e búíalo bran-
co. Salto Luiz XV 5 ': e 5 —

CrS 200.00.

^-r"" YjJjÉ| M
akWmr-^ ^aawfli IAm/ME/ .^âW¦¦ Ik, • -^aam
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/ àm M
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177 — Em pelicas preta, azul
e vermelha. Salto sola 1 Vi —

CrS 150.00.

BlãW. aWaw
.WawBáw JÉI ^L

181 — Em pelicas nas cores
preta, azul, marron o verniz
com salto anabeia 3 '/:, idem
camurças com salto 2 xh

CrS 150.30.

SAPATARIA ^r

imet
OíííhO

Faça seu pedido a FELIX, REZENDE & CIA. LTDA.
7 de Setembro, esquina de Praça Tiradentes

BIO DE JANEIRO
CONSULTE NOSSO ANÚNCIO E MENCIONE O NÚMERO DE ORDEM

A CÔR E O TAMANHO DO CALÇADO QUE DESEJA.

Envie-nos o seu endereço completo e pague a encomenda na Agência do
Correio, no ato do recebimento.
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A HOMENAGEM PRESTADA AO DR. OTTORINO BARASSI PELA ÍONFEDERA-
ÇÃO BRASILEIRA DE PUGILISMO — A Confederação Brasileira de Pugilismo,
homenageou o Dr. Ottorino Barassi, vice-presidente da F.I.F.A, nos salões do High-
Life Club, onde foi realizado um almoço de congraçamento desportivo entre os diri-
gentes de esportes do Brasil e Itália. Com o comparecimento de altas autoridades
militares, desportivas, jornalistas e convidados, o almoço transcorreu num ambiente
de elegância e amizade, tendo ao fim deste, feito uso da palavra entre vários orado-
res. que foram o Sr. Paschoal Segreto Sobrinho, presidente da Confederação Brasi-
leira de Pugilismo, Sr. Gaetano Segreto, componente da Delegação de Recepção
junto à Delegação Italiana, Dr. João Lira Filho, presidente do Conselho Nacional
de Desportos, Sr. Célio de Barros, presidente da A.CD., e o Dr. Ottorino Barassi,
agradecendo a homenagem que lhe era prestada. Ao vice-presidente da F.I.F.A. a
Confederação Brasileira de Pugilismo ofereceu uma rica flâmula da entidade e o
fez portador de outra para a Federazione Pugilística Italiana. O Sr. Gaetano Segreto
entregou em nome dos componentes da Delegação de Recepção um lindo mimo para
a Federacione Italiana de Giuco de Cálcio. O Sr. Ottorino Barassi, em nome da Fe-
deração Italiana de Futebol, em reconhecimento aos serviços prestados pelo Sr. Pas-
ehoal Segreto Sobrinho, fez-lhe entrega de uma flâmula da entidade da qual é dire-

Por uma antítese filosófica, os brasilindios re-
presentavam a guerra e o luto nas côres com
que pintavam a criança no berço; na cova pn>-
curavam dar ao cadáver a posição que tinha o
feto no útero, contrapondo a sepultura ao ber-
ço: assim também ao entrar na vida apontavam
para o fim que os esperava, como se o grito bal-
buciante da criança, e o último suspiro do mori-
bundo formassem um só hiato, e fosse o primeiro
ai da existência o primeiro passo para a morte

COMO FALAVAM OS BRASILINDIOS

Os primeiros homens tinham uma linguagem
mais cantada do que falada. Os nossos selvagens,
também, cantavam, isto é, modulavam falando
a sua linguagem com uma multidão de acentos
inarticulados: mais exprimiam sentimentos do
que idéias, e dirigiam-se mais ao coração do que
ao espírito: como tinham mais sensações do que
noções, eram obrigados a servirem-se de obje-
tos físicos para exprimir quase todas as abstra-
ções do espirito: eis o motivo por que faziam
tão grande uso das metáforas, dos emblemas, das
alegorias; eis, outrossim o motivo por' que eles '

SALGADO

personificavam os objetos inanimados. e em-
pregavam os tropos mais enérgicos para se fa-
zerem compreender, o que dava aos seus discur-
sos um caráter muito poético.

QUANDO ¦BACALHAU" ERA OUTRO.

M
uma faleja, wKtxyica

O baton Michel, em
escolhidas côres da moda,

torna seus lábios mais
bonitos que nunca . ..

dando-lhes uma beleza
sedutora que dura horas

porque Michel permanece
por mais tempo: Michel

também tem seu perfume
exclusivo—sutil,

encantador, inimitável.
Use Michel... sempre!
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AMAPOLA • AMARANTH • BLONOE • CHERRY • CYCLAMEN • MARIPOSA • RASP6ERHY • .IN BRULÍ • VIVIO • VIU ROSÍ

ÀnfíSIK PA^ 20' - 15 8 1950

Outrora, era constante o castigo com "baca-
lhau". Era um açoite de quatro pernas de couro
._ru, retorcido e preso no cabo. A propósito, "oi

ssim que no século XVIII sofreu castigo o ..1-
i^res Francisco José de Melo:

K imã das grades de uma prisão que dava : Tia
uiiid praça muito freqüentada, em plena luz do
iii.i, foi amarrado, pelos pulsos e cintura', o infe-
liz alferes. Retirada sua roupa, o carrasco o açoi-
tou. por entre a derisão de uns e a compaixão
murmurante das vítimas de igual martírio. Per-
to do carrasco estava uma tina de água, e nesta
êle mergulhava de quando em quando o baca-

; lhau e passava imediatamente pela areia do chão
para que. aderindo-lhe os grãos desta, mais dolo-
rosos fossem às vítimas -os golpes do bacalhau
e mais pronto e cruelmente lhe dilacerassem as
carnes e lhe exaurissem o sangue.

COMO ESCOLHIAM OS ÍNDIOS OS NOMES
PARA SEUS FILHOS?

Para os do sexo masculino escolhiam nomes
que exprimissem a força, a robustez e a cora-
gem: era a anta. o tigre-ou puma, o ipê. a pai-
meira. a flecha e o arco; para os do sexo femi-

¦ nino, os dos objetos mais brandos, mais doces.
mais delicados, das aves. das frutas e das flores.
era o romper d'alva, o cipó flexível, a junça do
brejo: e com o sentimento do belo que não era
nuito de esperar neles, tomando o nome d.- floi

*¦. manacá, designavam com éle a moça mais
«-ia de uma tribo.

A MATEMÁTICA E A ELOQÜÊNCIA
BRASILtNDIAS

Os brasilindios contavam os anos pela florifi-
..ação do caju; as suas quadras pelos* frutos en-
tão amadurecidos, pelo cair das folhas, pelo de-
sovar das tartarugas, dos peixes ou das aves.

Calculavam o espaço pelo alcance dos tiros da
üecha, e a jornada pelos sóis: contavam até 5.

< dai passavam a 10 e a 20, se bem "que muitos
Mies neguem a capacidade de contar além de 3.
De vinte em diante, serviam-se de comparações,
tantos como tais aves em 'tais margens, como
. crio animais em certos lugares, como os tron-

iis nas florestas, como os cabelos da cabeça.
'.no as folhas das árvores, como as estrelas do

eeu, como as areias do mar.
E havemos de crer que tais homens, atilados

em seus negócios, bem conservados e amigos de
saber, prendados com o dom da eloqüência e da
poesia; que falavam seis horas e mais sem ne
iilmnia interrupção, cativando por tão longo es-
paço o seu auditório; sabendo suscitar todas as
paixões e persuadir-lhes todas as vontades, fôs-
sem privados de altas faculdades intelectuais?

E havemos de crer que tais homens, atilado..
•.¦in seus negócios, bem conversados e amigos de
saber, prendados com o dom da eloqüência e da
uoesia; que falavam seis horas e mais sem ne-
nhuma interrupção, cativando'por tão longo es-
paço o seu auditório; sabendo suscitar todas as
paixões e persuadir-lhes todas as vontades, fôs-
sem privados de altas faculdades intelectuais''

A INSTRUÇÃO DOS NOBRES NO PERÍODO
COLONIAL

Em geral, os fidalgos eram semi-analfabetos,
ipenas assinavam o nome. Alguns recebiam ins-
trução, muito rudimentar, quase sempre minis-
irada pelo capelão da família, que era. cumula-
tivamente, o confessor, o secretário, o panegi-
vista e até o escritor de muita coisa, firmada
pelo fidalgo.

Compreende-se a força moral desse mestre,
subalternizado entre a criadagem, da qual se
distinguia por tomar as refeições juntamente
com o dono da casa.

Era o ensino a sabor e a capricho do disci-
pulo.

"UPAS"" — ARVORE DO DIABO
"Upas" c uma árvore semelhante à ijiancen.lha

da América, cuja folhagem nenhum pássaro em-'
beleza, cujo abrigo nenhum animal procura, e
de cujas folhas largas, que se meneiam ao ar. es-
palhando um veneno sutil, foge á serpente es
pavorida. ^

Hamilton nega a existência desse vegetal ma-
lefico. cujo nome também se grafa "ipas" ou"antchar". Darwin e Foersh porém, não são dês
*e parecer e acrescentam até que a esta árvore
era costume prender-se o criminoso. O seu suco.
vertido sobre uma ferida, é veneno, mortal. Fa-
ria e Sousa parece querer referir-se ao "upas".
quando tala de uma árvore, cuja sombra do
parte do poente é mortal.

TABU I
Superstição que domina em toda a Polinésia

Proíbe ás mulheres, sob pena de morte inexo-
rável. comer porco, bananas, coco, fazer uso de
fogo que homens acendessem e de entrar nos
lugares em que eles comem. Acreditavam que
essa superstição era agradável ao "Atua", que e
o nome porque conhecem a Deus. Qualquer ob-
jeto. animado ou inanimado. consagrado pelotabu", acha-se.por *sse fato debaixo da prote-
çjii d.i divindade, que o nâo deixaria de destruir.

i i.tndo violado. Por grande que seja a sua con
! «n<,-j no poder divino, tratam,os poltnésio* de
• ¦•.iecipar a sua cólera, temendo a parte qutr s<»
!>rc eles passa recair, e punem severamente o
eulpado. qualquer que seja » <ua hierarquia.
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COMPEJIÇAO
PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL DIRETAMENTE DO FABRICANTE AO CONSUMIDOR
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CrS 450,00
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Ref. SSüü - Maravilhosos biinco* ouro 1B quilates, com hn-
das incrustaçõc» dc pedras semi-preciosa* e rm grande
moda no momento, como sejam, safira branca aifua mari
nha, esmeralda, tnpázio, rubi. ele.

Rei 3301 nrino» de bolas, ouro llt quilate» Tanunlm .1
Ret. JMt -- l.iml.i» brinLt». ouro II quilate*, rum pingentes

cravação dai seguinte» pedras tubi I opa riu. água marinha
safira branca, etc.

Ref. 3SO» — Hrinco» de bolas, ouru II quilates Tamanho I
- Rei WH - Lindos brinco*, ouro It quilates com incrunacões

dc pedras scml-preciosas.
Rei. 3S/Ü - Ouro dr II h com linda cravaçio de in-ilras semi

preciosas ao centro.
Ref. 33M — Undo "Deus te Cute". ouro de U qutlr.!r> com

linda cravaç&o de pedra scmi-prectota & esL-otha du íregue».
tamanho giande.

Re» Jftt - Ouro de II quilates, linda cravação de pedra
semi-preeiota »u centro.

Rei 3SM — Ollimo inudtlo-brinco» de ouro de II quilates em
locma de corac*». com linda» eravaçte* de pedra» semi-
preciseis I escolha do (refuta

Re< MIO -Africanas". brincos dr ouro II quilates, tama-
nho grande, multo usado no momento

Re». 3SII - Undo* brinco* de oura II quilates com cravaçio
d* linda estrtla ao centro

Re» 1511 — Ouro de II quilates com cravaçio de pedras se-
mi-pr*cta«as á escvlha do firfuès

Re» lili -- Lindo <"ru<-ir(»u. ouro dr II k muito delM-.-.rto
Re». JMS Biinco» Immato de curaçlo tamanho .nenor
Kef 13II Mjiuiü » brinco», ouro II quilates, linda, in-

crisstaçór- de pedras semi preciosa»
He». Jill — Fica de Surte, ouio dr II k tamanho rr..nrt.
Re» 111» "Limli. Deus l« Guie ,.«ir%. II quilates, linda tia

vaçftu de pedra» semi.pieco»;3% umanno --enor

Ref MIS - Brinco* dc bola» ouro 18 k . t.-mianln uraridc n I
Ref. 3520 - Figa de Sorte, ouro 1B k . (.munho pequeno
Ref 3521 — Brincos de bolas. 18 quilate»» tamanho ;
Ref 6505 Pulseira Champion para homem, tido cstermha

garantida por toda a vida.
Ref 1500 — Mar.ivilhoso anel. ouru 1B quilate*, lindas ciava-

çôe» de pedras seml-prcctoaas como sejam safira branca
água marinha, topa/w» ametista, etc.

Ref 1502 Elegante anel para cavalheiro» tipo "PauliMa

ouro 18 k e cravaçio de rubi ao centro muito elegante
Ref 150.1 - Mafnificas alianças ouro II k Tipo Proletárias".

bem ruliças. leve», ultimo modtlo. preço para farer amigos
Ref 1504 - Lindos ancis para mocinhas r ei lanças com r»

dras de tubi. topázio. ametista, etc.
Ref 1506 Distinto e elegante anel. para cavalheiros e da-

mas. linda cravação em pedras irml-preciosos tono *ejam
rubi. safira branca, etc.

Ref 1510 Original anel ouro li quilate*, cravaçio dr prdij>
semi-preciosa*, à escolha d" freguês

Ref 1512 - Delicado anel uuru 18 quilates linda» e seguras
cravaçòes dr 1 «il. n icml-precnsas corno «ejam água man-
nha. safira bianca. topaxio. ametista, etc

Re» 1113 Aliança* i>uio II quilates m..oça», hem pesadas t
gnwaas. preço especial

Kr» S10U. M0I Mu.'. 5103. SIM M.n.i\il'.. - - medalhas, ouro
de 18 quilate», gravuras nas dua« fare* com imagens .U -
Santiw de • ..1 preferência como «rjait S Jow, Santo An
lànu» Santa Teresinha. S Coraçio iJe Jesus t dt X Senho-
ra. S S do Carmo. N S Aparecida S Pedro S Paulo
S Cosmc e Damià*». N.,S Naiar» \ S da» Cragas. i»u qual-
qwr .!:-¦ santu dc «ua escolha ?.-*.;¦• nara isao cita-lo

i*r» MUS SIM MuT SIM. MOS Fnrantad.was Medalhas ouro
ÍB quil..ti« tòd..* ^..ralhadat e- •..!«• *»1#\«' San*--s <Un d*-i*

prefert-m-ia hastandvilado* noii o> uadti>riiuft ii»
escolhe- Io».

Ref 5114. SUS. 5117. 5119. 5121 Lindíssimas medalhas, ouro II
quilates, todas trabalhadas eni .ilto relevo com »is imagens
dos Sunto^ de sua preferência

Rei 7501 Maravilhosos colarei dc pérolas, i.ihricados na
Tchti.??!..v.iquu com desíunibrante» fechos de segurança

com pedi os imitação pcrreiU de bnlninie*. excepcional bn-
Ihu. um d(»> artigo» que mau vendemos *

Kef 750* Brigadeiro" distinto par de orulns Modelo Bn-
gadeiro . muito usadu no momento, armaçjo de aço croma-
da. \idrus brancvis. verde, aful, ían.aca. etc

Ref 45rt> Maravilhoso relógio cronógraío 17 rubis , com
dois disparadores automáticos pata decitno» r milésimos dr
¦ rtii';-!"* o que exulte de meltior para corridas, natação e
fcUJP» o» demats esporte» Fnlhcad<i *ulÇu gjranttd«> por lôda

i Tifll weoinjinilu cettiíicad*» rtr . ¦¦ '.\ Cr» 798.00.
Krf \-*tf K»'t"tjh» de Xa^ricação suiça 15 rubis folheado a

ouro g.iran>ido. pulseira de court», w—tgjflot de seçund"*
»-»m" certificado de garan*ta t*n 4«*.oo

Het 45iM Relógio fuiç»». 15 rubt* •<híi> em aço inoxldiw-i,
i* orgulho da relo)oarta suíça acompanha certttKado de
garantia O* ít*5.00

*t«: 45(4 Hri..-iu.. 15 rubi» *.. :*i .: a ouro na Sulca, anii
magna tir». Arumpantu certificado de garantia Cif 45B.(iO

Ref B4«> Lindu relógio paia senhora, folheado a ouro. 15
lubis .im-Tt. pulseira .¦¦«»• de -*¦ .~ vidro lentr ahau-
lado. com certificado dr g«ran*ta t*r« 44S0U

Ref "li M >' ¦'•>. i" ¦ |v^ra srnMora« r moças. 10 ru-
bis. ptilscii.) cordonet dr seda. foüieada a uuru. vidro lente
ahaulad^ l i« J7I.IU

Rtf i i t par^ «ennorÃ». 15 rotu* anetv, vidro Irnit
anai'1-xtj ¦• >l*eifa i*»»rdo*»el de «ri*.' '"do e»n ao- mexida

.e.. acompanha certificado dc fiorjntia (.ri <o5 (X) o n-.es-
mo artigo, por* m con 7 rubi*. Cri 350.00

Ref 8502 - Linda Caneta-Tinteir*.. fahncação norte-amenca-
nx toda marmori7uda nas »ores verde azul. vermelha per...
e adornus folheados a ouro

Ref R503 Excelente Canela-Tintetro norte-americana pena
e adorr.os folheado» a uuro

Ref 8505 Distinto relógio para senhoras» 15 rubis ancre. fo
lheado a ouro. linda pubeira extensível norte-americana
garantida, tamtvm folheada n que existe de melhor na pra
ça Preço especial

Ref. 8506 — Maravilhoso relógio de pulso para homens foine-
do a ouro. linda pulseira extensível, fabricação americana.
também folheada, acompanha certificado de garantia. 15 ru*
bis. ancre

Ref 2SO0 — Landa pulseira dr b<»lav ¦ .J.i em ourx: de 18 qui
lates bem pesada n 4.

Ref 305 • Pulwira de ouin 1? quilates com chapa para ria-
v^çües de nomes ou iniciais

Ref 25«8 Tranceltm c*e ouro. Ifl quilates muito delu-du
l*t -*. 0.6 dt cimos, para criança

Ref ÍS09 (.'nrdào de ouru 18 quilates bem pevatío e en.
grande moda no momento Tipo Haiuinho

Rt-f 2510 Trar.cellm de nu'». 18 quilates tipo espinha brm
oesado iism SO centtmetmt

Ref 311 CordAo de uun». 1S qmlales tipo c.ideado, h..-
Unlt forte «om 50 crnt.nelros

Ref ISU - C.irdi.i dr ou'. '.S k l'po radeado -iiüU. delira-
do P^se 1 grama

nfef lürt» Mar-Mlhoeí- rrutifixo ttdo em ouro maciç*. dr :*

quilate» irahalhado cr alio t»l*\i; rom gravação üo. o>-jc
To» t*s^d»»s n.- *uplict«» de Je»u< ConNa de Kvpinho *-*».-*•>

d» dados r **cada?

A MAIOR ORGANIZAÇÃO EM VENDAS PELO REEMBOLSO POSTAL. OS NOS-

SOS MAIORES PROPAGANDISTAS SÃO OS QUE Ja NOS COMPRARAM.

OS PEDIDOS DEVEM SER DIRIGIDOS A M. C. CAVALCANTI - RUA SÀO JOSÉ,
79 _ i.° ANDAR — CAIXA POSTAL 4203 — RIO DE JANEIRO — BRASIL

GARANTIA DE MERCADORIAS: — Todas as minhas mercadorias
são garantidas, seguindo |unto aos artigos de ouro e relógios de 15
e 17 rubis um certificado de garantia pelo qual nos responsahili-
zamos Ao fazer pois qualquer reclamação basta que cite o numero
do mesmo para que seja imediatamente atendido
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"SEIO EU, MAROTOS!" E A
COCADA ESTOUROU

Pela primeira vez na crônica do ring dois
lutadores de jiu-jitsu venceram ao mesmo
tempo e. ao mesmo tempo, foram vencidos
um pelo outro. Houve, na platéia, protestos
pelo desfecho da luta e o juiz, então, indig-
nado, disposto a homologar, de qualquer jei-

to, a sua decisão, foi à lona, agarrou os con-
tendores pelas orelhas e bimbalhando-lhes
as cabeças bambas. .

Mas, vamos ã história.
A noitada havia chegado ao clímax. A tor-

cida delirava. No tablado, agadanhados um
ao outro, suando em bicas, braços e pernastrançados num só novelo de músculos, o ja-
ponês Yano e o alemão Fritz Weber mediam
forças.

Corria o quinto round e nada de se deci-
dor o lance. Súbito, entre dois saltos, as duas
massas brutas se desembolaram, puseram-se
de pé, voltaram a se atracar e, de novo,
tombaram na lona, ofegantes: Yano, prus-
sianamente estrangulado por uma gravata:
Weber, niponicamente seguro por uma cha-
ve de pé.

O alemão bufava. O japonês raiava. Os
dois ganiam de dor. Mas nem Yano afrou-
vava Weber, nem Weber dava folga a Yano.

De repente, as clássicas pancadas. Um dos
dois desistira. Qual deles?

Weber.
Entretanto, ante o estupor geral, Yano,

embora vitorioso, não dava sinal de vida.
Desmaiara.

A multidão, na dúvida, cravou os olhos
no juiz. De quem a vitória? do alemão, quehavia "batido", mas lá estava de olho vivo
e bem aberto? ou do japonês, que não havia

"batido", mas ali estava, no pano, desmaiado
e inerte como um defunto?

O árbitro cocou o queixo. Olhou o povo.
olhou os contendores e, sem saber que de-
cisão tomar, resolveu bancar Salomão:

Os lutadores se derrotaram mútua e si-
multaneamente! — proclamou todo solone.

A platéia, porém, nem toda, aceitou o des-
fecho. Houve um sussurro de desaprovação.

Então, disposto a dar cabo das dúvidas, o
juiz, que era português, arregaçou as man-
gas da camisa e avançou para o canto da
lona, onde alemão e japonês jaziam inertes:

Com que então, nâo sabem mesmo qual
dos dois perdeu? — murmurou o árbitro
lusitanamente, entre os dentes. — Pois sei-o
eu, marotos...

E, agarrando-os a cada qual por uma ore-
lha, soergueu-lhes as cabeças bambas e.
bimbalhando-as, estourou o coco de um no
coco do outro, botando-os, assim, definitiva-
mente, em nocaute!

AO DAR UM DÓ DE PEITO

Maria Mendes Couto, natural de Barba-
cena e aqui moradora no bairro do Prado,
cantava, agudamente, no banheiro de sua
residência quando, ao dar um dó de peito,
emudeceu subitamente. A familia acudiu
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Poris — frogrôncia alegre que 1

resume todo o esplendor da v\,

Gdade-Luz a Gdade-Perfume.

«. mesma essência inconfundível e persistente

prolonga-se na Água de Colônia Coty, perfumada a Paris.

Use-a generosamente no corpo e no lenço...

enriquecendo sua personalidade com o 
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charme' parisiense

de Paris — o mais novo. o mais alegre perfume de Coty.
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indo encontrar Maria, imóvel e pálida como
uma boneca de cera; os lábios roxos e esti-
cados como um elástico; e a boca, desmesu-
radamente aberta, escancarada como a de
um túnel. No auge do canto, desabara-lhe o
queixo. Este é, aproximadamente, o vigési-
mo ou trigésimo caso de queixo que, nesses
últimos tempos, cai nestas plagas.

OS SAPATOS VELHOS
(Conclusão da página 30)

que »»o dia do crime cometido contra Ma-
nana, um certo camarada o tnvara na rua,
propondo vender-lhe um par ii sapatos no-
vos por uma soma bem baixa.

— Este homem — disse Monroe — parecia
estar embriagado e tinha uma aparência
brutal.

Seria o mesmo "homem-gorila", visto poi
Bouchard?

Hutchins averiguou que Mabbie Bates, um
indivíduo a quem êle conhecia, comprara
sapatos do tipo em questão. E Monroe, in-
icrrogado mais severamente, terminou con-
fessando que" conhecia bem o homem em
questão. Era John Cantei, aliás o "Francês",
e que além dos sapatos também lhe oferece-
ra certos objetos femininos, como relógio
pulseira, etc. Tinha em seu poder, além dis-
so, algum dinheiro e uma garrafa de gene-
bra. A policia imediatamente correu à sua
casa, lá encontrando os sapatos novos de
McBride, o rclógio-pulseira e tod^j os objej-
(os que pertenciam a Mariana. ..

Parecia claro, pois, que o culpado era Ca-
nuel r não Vallancourt. Mas, onde estava
aqiiel»" Os vizinhos .afirmaram que há vá-
rios dias não o avistavam c que talvez se
encontrasse em Swansea, perto de onde oca-
sionalmente trabalhara numa granja. Na
verdade, ali o encontraram.

Quando lhe perguntaram onde havia obti-
do o relógio pulseira, os sapatos novos, o
vestido feminino, respondeu que os compra-
ra em Bigberry, um distrito de pequenas lo-
jas, em Fali River. E quando lhe afirmaram
que a corda usada para enforcar Mariana
era da mesma qualidade da que existia rm
sua casa, para secar as roupas, disse calma-
mente que nada significava, pois na cidade
abundava daquela espécie de corda.

Isso não era certo, mas Hutchins cortou o
interrogatório para dizer- bruscamente:Calce estes sapatos velhos...

Canuel calçou-os sem nenhuma dificulda-
de, e, depois, rindo, respondeu:Sim, são os meus, os que esqueci na
casa do velho McBride. Não vou mentir
mais... Vallancourt e eu matamos a mu-
lher...

Detalhando o fato, contou que depois dehaver estado na residência de Bates fora ao
distrito de Big Berry, onde se encontroucom seu amigo Vallancourt, e se puseram de
acordo para visitar a casa de McBride como fito de pedir algum dinheiro a MarianaGauthicr, a quem ambos conheciam como
pessoa generosa.

Vallancourt entrou primeiro e logo os trêsse puseram a conversar.Logo me levantei, pús as mãos em vol-ta da garganta da jovem e levei-a até o dor-mitorio. Vallancourt, então, tirou um pedaçode corda de seu bolso e me pediu para dei-xa-lo sozinho com ela. Assim fiz, e me dirigi
para um outro quarto, onde encontrei seis

,?r.es e um par de sapatos novos. Quandovoltei ao quarto onde deixara Vallancourt,este estava retorcendo a corda em volta do
pescoço de Mariana e esta lhe dizia para tercuidado com a loucura que cometia. Mas.ele riu-se e disse-lhe alguma frase comumae desagrado, e pouco depois Mariana mor-ria. Perguntei a Vallancourt o que faríamoscom ela, e depois de alguns instantes de dú-
yida, resolvemos deixá-la ali mesmo, cober-ta naturalmente. Fora da habitação, dividi-mos o dinheiro, e com os meus tfês dóla-res comprei alguma genebra.
. <?""» repetiu esta mesma versão quan-do foi defrontado com Vallancourt. que. por~ua parte, afirmou que seu amigo mentia eque ele era inocente.
r,™^** ! de1»arÇ0 ** »M2, Vallancourt e
£31 ^a™. J01*3"10» autores do crime. No
hIIíTJÍ - ..de f™***»' Canuel retirou sua
ÍZiZ?2*Z de inocén«la, aceitando a culpa.
trírl 5 V rra?' parm «*ai>ar à cadeira elé-
r„nt« 

»f"*«ndo-se declarar contra Vallan-court. No dia 2« do mesmo, o Júri. após
cóu*ri??*,d,,,,ber^0' SSSVwií ValUn-
ou^f„1 *r°? «u,l»ado do crime a Canuel.qne foi sentenciado à prisão perpétua.
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1564 — Caneta rinteirc

Folheada
tipo "Colegial"

CrS 38.00

IMPORTADOR E EXPORTADOR, OFERECE A PREÇOS DE ATACADO
PELO REEMBOLSO POSTAL
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1539 — Pulseira "Fio-sem-
tim"
Folheada . . CrS 50.00
domada .... CrS 40.00

1530 Pulseira para relógio
de homens, novidade
Folhearia .. . CrS 90 oo
Cromada CrS H!jV>n

1563 — Pulseira elástica, la-
terais retaimulados. —
crande moda.
Folheada . . CrS 120.00
Cromada . CrS 110.00

1455 -- Pulseira extensível. 1J-' Pulseira |iar.i .ub.ti-
para homens, tipo cor- 1521 — Pulseira folheada. tmr forilmiét. ivi,,,-,,,
rente. elástica, U|m> "Koyal" de ¦.i-nluu r-V
Folheada .. CrS 110.00 Folheada . . CrS KÍO.UU Folheada CrS iniinii
Cromada .. CrS 100.00 » Cromada CrS 110.00 . Cromada . CiS Uüno

Pui
l"Si»
Folhea
Crot:

t I:t imm pam re-
omeiv

cys oooo
CrS 80 D')" 

"„ 
—¦———1 *

1-87 - ¦ '- 1598- Anel "Chuveiro" H77 
- A nel São Jori;.- a, '5»-"> - Anel -I.ord" para 1594 Anel " Lad.v' ou- '« k- '' '.'iiii.li-nia 1560

RcIóqio !,
11;:,

cie-

Pulsei ro "Bolinha ' 
ouro

18. k , Gr :n,le CrS 320.00
Médio CrS 250,00
Pequena Cri I SO.O'"1

14.Í2 — Linda medalha ouro
18 l>.. com imapem es-
maltada. Santo a esco-
lha. Grande CrS 325.00
Média  CrS 185.00

pulseira lolheado
a prova de água e cho-
que, I 5 rubis, Suico - -

CrS 430,00

Relógio rromado.

com rubis — Suíço —

CrS 95.00

homen
Suíço. Ancre
I íeo.
Folheado . ..
Cromado

loj?iO p a r a
c 15 rubis.

Anti-ma^ne-

. CrS 480.00
CrS 420 00

Relóglo-pulseira de ho-
mem. Suíço, com rubis,
folheado a'ouro. mastro-
dor çronografo

CrS 250.00

Relógio
homem, com rubi
gantissime, com ,ro fo-
lheadu .... Cr$ 2SO.00

Criicifixii de iiuru ma«
Itura ijl mm CrS liOO.OO

bO mm d 5 550 (10
54 mm Cri 50U0O

/flnnnn annfflnnianV /£"< -—-v .jrfTS. ^j-y-fw ^

MW - Brincos ou. o ia k.. ^ 
k" ™'** «" 1549 — Relógio de boi- 1550--Linde relógio de 1548 - Relógio de bolso. ^,n,XXXXX *

C safira* branca* na ? firas brancas. A.so com 1 0 rubis. Fclhea-^ b0,^° Ancre , I j rubis, ~_ tl„0 "i^o5|<.cj.pat0nt .. ^ >• s..nto .1 .-. .lha *r« Mniaih.i .. ,',.„!,„i cie

na^üi/t'-130"01^ 
E rUb'S 

Grni>** 
eis 125 00 Ido CrS 320.00 | 

Swiço, folheado. | máquina de precisão | [,r-infir Crs 
22ü.ihi ¦ »uro is k com san>o

1508 —Linde Brinco de rUAMPTON cre", com pulseira tipo rubis, raix.i «le prata 
^^M 

lheado. „wu«-a tempo, dis- <;eiro elüSticn c! nu 
1'"b 

, 
"!.'1!;'.il1,;l, ''Y?'11"0 

!8
C° ^ ° macass"n ''""ando ^ 

'.anciã e velocidade com pui- garantido <*¦ Io relf.-. .itompanhu
rolneadoCrS 44U,u() lheedo, artigo garantido platina e brilhantes —- I seira folheada CrS 1 00000 I Folheado CrS 4S0OO I "'dao dc ouro

Crumado CrS 380,00 
 

Q$ 850,00 Crs tho.oo Um^ cs aoo.oo | QcLdo Cr$ W Sg V gj %g

-r^vm^H 
_^>^7' *C. 

Jf Lindissi- í^^^^fvV^ oí^vri^^
-*-^"^" 1551 - mo relógio cie ^?VM^mmVt ííZr'^

*9mr^**}~*^^m?mr1^

1512 — Óculos "Paraflex" 
com armação de

metal dourado, tipo "pcloroid" com lentes de
matéria plósf.ca, contra raios solares Paro ho-
mens e senhoras .'  CrS 90 00

Cronógrafc,
Suíço 17 rubis, folheado,
a 12 botões de controle,
c/pulsc-iro Tipo Royal
Folheada CrS S50.00
S/pulseiro CrS 730,00

Yjy

senhoras, c/caixa
c pulseira todo de ouro
18 k., Suiço, "Ancre"

com 15 rubis, máquina
de precisão garantida

CrS 2.080,00

Ml« —
Belo relógio

tipo "Sport",para homens e se-
nhoras. Suiço. Ancre. 15

rubis, folheado, com pulseira
extensivel.

Cr$ 4.SS00

1555 — Corrente porta-chaves ou relógios

tigo omencano, garantido Folheado CrS

Cromodo CrS

225.00

195.00

1537- Colar e pulseira "gargan-
tilda", dourado, de fabricação
suiça a preço de propaganda. -

JOGO CRS 100,00

15?7 — Óculos "Numonl". leei-
^^* limos, folheados, c lentes bran-

.ras ou verdes ou cor dc fumaça Tama- „ .
Inhos para homen5 c senhoras CrS 180 00 ,#/ -

1554 — Ôculcs tipo "Roybon". ssaj
com lentes verdes, dourado, tamanhos para

senhoras . . ^-r^ 7'homens

BBBflflJ BBnnnBfll BflBJBJ .- yjkA m\~^ CO T/\ *fi ^^^'VjCi"'^

W-AmmW ^BBnW O^ ^^f .^^^L. Ul ^^\ lk'C^^^â^
^^a^>YJafl» j: "^v»*^_a.

Bt ^^^^B_ -m^

TODOS OS NOSSOS RELÓGIOS SÀO DE QUALIDADE INSUPERÁVEL E
SEGUEM COM CERTIFICADO DE GARANTIA !

Pedidos a ADOLF DORF — Caixa Postal 3723
Rua do Rosário, 129-2.° andor-Rio de Janeiro - End. Telegráfico: DOLDORF
Transporte Inteiramente GRÁTIS. Envie o seu endereço completo e paftie a encomenda
no %\o do recebimento. Peça o catálogo ilustrado. Aceitamos agentes em todas ascidades do interior.

1536 - Colar de pérolas gran-
des, importado da Tchecosiová-
quia, comprimento 1,20 cms. Oá
2 voltas folgadas. - CrS 145,00
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'r>< HHHHHHHflBHÉrk jAW BBaw '^fli I* flfll IflPflfll AflflA*-- mflW ali sflHflBflfli HKcSlrfl iflte:— *áflTl/¦wif,iflflflBiiflPr flaflaflRs
; flflflfll Beatriz de Toledo, durante o dia, é professora de

escola primária em Santa Cruz: três horos de
viagem. Isso nõo impede estudar canto, arte dra-
mática, participar em espetáculos de amadores,

filmar. .
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REPORTAGEM COM PROFESSORE
DO CURSO PRÁTICO DE TEATROlO

0 trem do professor Gazi de Sá - Uma dúzia de palcos em miniatura - Aula | im \
Santa Rosa e Guilherme Fipeiredo ensinam o amor aos livros — Ensaiando Ca )fc -

Dona Luiza 11
OLGA OBRY Fotografias de DOMINGOS PEREIRA ,|

1 <v
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Isménia Tunes, cenógrafa de amanhã, apontou o
lápis e ficou sonhando com uma montagem

maravilhosa.

0 

Curso Prático de Teatro do Serviço Nacional de
Teatro nasceu há pouco mais de um ano. £ uma
criança sadia, robusta e turbulenta, como con-
vém à sua idade. Uma das coisas mais vivas e

verdadeiras que existem aqui no Rio. Uma obra que se
constrói com a necessária modéstia, mas sem nenhum
complexo de inferioridade, como um bom arquiteto
constrói uma casa, não para os transeuntes ficarem des-
lumbrados com sua linda fachada, e sim para proporcio-nar conforto àqueles que nela moram. Começou pelo
Curso de Interpretação, dirigido por Sady Cabral e Lui-
za Barreto Leite. Semana passada, foi oficialmente inau-
gurada o segundo setor: o Curso de Decoração Teatral,
a cargo do cenógrafo Santa Rosa; de fato, já está fun-
cionando há dois meses. O Dr. Thiers Martins Moreira,
Diretor do Serviço Nacional de Teatro, pretende acres-
centar a esses — talvez já no ano vindouro — um Curso
de Bailados (dança clássica, moderna e folclórica) e
Cursos Extraordinários, para. autores e críticos teatrais.

Uma escola de arte é um clube onde há convívio e
camaradagem entre educadores e educandos — ou é um
cemitério. É uma geladeira onde se conservam fórmulas
antiquadas que já perderam seu sabor, ou é uma ofici-
na, um laboratório onde gente nova ou de mentalidade
moça apesar de cabelos grisalhos, experimenta e elabo-
ra formas novas. Esta escola de arte dramática é clube,
laboratório e oficina: prepara na alegria, pelo trabalho
prático, o teatro brasileiro de amanhã. Há um poema de
Rilke, o "Requiem para um suicida", onde o poeta diz ao
jovem desesperado:

"Se somente teu caminho te tivesse levado
Perto de uma calma oficina onde se ouvem
Marteladas — terias resistido..."

Lá, no terceiro andar do edifício da ABI, das seis
horas da tarde às dez da noite — o horário respeita o
trabalho dos estudantes que durante o dia devem ga-nhar sua vida — ouvem-se marteladas e outros ruídos
otimistas capazes de devolverem a vontade de viver a
qualquer pessoa obsecada por idéias de morte. É um"atelier livre" onde professores e alunos se reúnem paratrabalhar com gosto, discutindo problemas do teatro,
cultivando o amor pelos livros. Foram as experiências
de Copeau e Dullin, os dois grandes renovadores do tea-tro francês — ambos recentemente falecidos — que ser-viram como modelo para esta escola, e não conservató-
rios venerandos, oficiais e vetustos de arte dramática
em conserva.

Quando chegamos, foi assim: numa sala o professorde música Gazi de Sá ensaiava um trem; "café com pão"era o fundo sonoro — parte dos alunos dizia "café", ou-tra "com pão", e nesta trama os solistas iam tecendo suas
palavras. O trem saia da estação, atravessava uma pon-te, acelerava ou freaava a marcha, chegava, parava, en-
quanto os estudantes iam aprendendo o uso de sua voz,ritmos, modulações. De cima de um estrado, o professorGazi dirigia o coro falado tal um regente de orquestra,fazendo o som crescer até um fortíssimo impressionante
ou decrescer até o mais leve planíssimo: foi uma idéiada professora Luiza Barreto Leite de combinar assim aaula de música — obrigatória para os estudantes de in-terpretaçáo dramática — com uma aula de dicção.

Saltamos do trem para penetrar na sala vizinha deonde se ouvia um rufar de tambores: Tatiana Leskovaestava dando aula de rítmica. Pois o ator deve saberusar todos os seus recursos, representar com o corpotanto quanto com a mímica e a voz — o programa doCurso "destinado à formação de intérpretes do dramadeclamado" inclui: ginástica e dança, dicção, interpre-taçao, musica, evolução do drama, maquilagem e carac-terização, história das artes plásticas. Deixamos a moça
que aprendia a andar ao compasso dos tambores todo

(Continua na página .16»

Diante de um "Teatro Modelo", Santa Rosa explica o execução
de um- cenário.
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Em gravuras antigas, p/o^ufa-se
documentação sobre a rrj^da, o
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0 Lançarote olha, desconfiado, a «crte dei-
Dona Esther íb gostai
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De fato, a professora não ficou satis-
\feito: "Vamos fazer outra vez a leitu-

ra desse ato!"
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Festejando o primeiro aniversário natalicio de seu primogênito Fausto Koberto, o
Sr. Cleodon da Silva Furtado e sua esposa, Sra. Iracema dos Santos Furtado, ofere-
ceram uma mesa de doces aos seus numerosos amiguinhos. Na foto vê-se o pequeno
aniversariante cercado por parentes e pela gente miúda que deu a nota alacre à in-

teressante festinha.

Os produtos resinosos têm larga aplicação na
"orapèutien. Deles se extrai a essência de tere-
i.eiitina. Devido às suas propriedades irritantes.
ela é usada como substituto dos cataplasmas si-
napisados e cáusticos, bem como para a produ-
vão dos chamados abcessos de fixação. Devido às
suas qualidades antisséticas, é empregada con-
tra os micróbios da febre tifoide, da diftena.
da erisipela. contra parasitas e insetos. Em parti-
cular, serve para combater as pulgas. os perce-

i vejos e parasitas intestinais.
Graças às suas propriedades dessecantes, é usa-

da para combater as bronquites, afecções da be-
xiga e contra a gangrena pulmonar. A sua pro-
priedade de dissolver os cálculos biliares permite
usá-la para esse fim. misturando uma parte de
essência e duas de éter. Finalmente, graças às
iuas propriedades depressivas, é utilizada habi-
malmente em fricções contra nevralgias. ciáti-
cas, etc.

A presidência da República dos Estados Uni-
rios foi motivo para desfalcar a fortuna pessoal
de Roosevelt. Calcula-se que êle dispendeu cêr-
ca de trezentos mil dólares de suas economias,
durante o período em que dirigiu os negócios da
grande Repúbl'<_a.

>',is últimas cheias no Illinois, uni lavrador
ueu pela falta dos seus três cavalos de carsia

r. um avião e não tardou a descobrj' .-
;s numa pequena ilha formada pela c.i-

AV'
ar i
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Tonia Carrero estudou Teatro em Paris. Foi laureada
"a maior revelação do Teatro Brasileiro de 1949". Depois
do seu êxito no filme "Caminhos 

do Sul", foi escolhida por
Fernando de iarrhs para estrelar "Quando a Noite Acaba".
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Toma Carrero no peço 
"Um Deus Dormiu lá em Cosa"

*-.; vV;^:..:> .-.'•._ '^: .:-•;• .-. ; '9T

TOMA CAKRKKO afirmo.

"E 
pelo estudo e cuidadosa comparação

que escolho sempre os "papeis" 
que

interpreto, quer na tela ou no palco.
Também, pela rigorosa comparação

escolhi o melhor sabonete para minha

pele: Eucalol — o mais embelezador.

Depois de comparar...
todos escolhem o Sabonete íucalol

—a escolha da comparação
I certo! So você comparar antes de escolher o seu s.ibonete,

viKê t.inibem vai se decidir por Eucalol — o padrão de

cx.Jencia nunca superado. Eucalol é mais embelezador e mais

saudável, porque possui as b.iK.imicts essências do eucalipto.

I mais retresomte, porque seu perfume permanece no corpo

per mais tempo. E mais durável, porque pov.ui dupla consistência.

Limpe, suavize c embeleze sua peie com o Sabonete Eucalol.

Us» também: Creme Dental e Talco íucalol
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- -rada. onde náo tinha sido possivel checar
.le •'.!" à violência da corrente. Todos os dias o

... : i. r passou a ir'à ilha no avião doniie lan-

çav:i allia aos animais. E assim os salvou ..té
sererr -ocorridos.

O "_oqu<y.el flamejante", última novidade apre-
sentada por um famoso "bar" de Pittsfield. nos
Estados Unidos, acaoa de ser proibido pelas auto-
ridades locais, sob o pretexto de que constitui
um "perigo de incêndio". As criadas serviam
este "coquetel" em chamas vestidas como os bom-
beiros ede capacete na cabeça...

Os condutores de automóveis da Holanda vão.
dentro de poucos meses. ter. telefone nos seus
carros, podendo deles falar para qualquer outro
veiculo ou para suas casas. As estradas de ferro
holandesas vão aplicar também em cada vagão
de passageiros idênticos aparelhos.

Desde algum tempo, todos os aviões que se
dirigem para a Inglaterra são conduzidos pelo
radar, a partir de 100 quilômetros de distância
do aeroporto, onde desejem aterrar. O sistema
evitará as colisões aéreas.

No Congresso dos Proprietários de Editu !•..->.
if.i.:.ado recentemente em Nova Iorque, a sec.".>
Ji t-levadores da Westinghouse apresentou '.. ¦
.li^ensor que obedece à voz humana em riuas
línguas. Quando o operador diz a um microfone
"Go up", ou, em francês, "a Montez", a porta do
elevador fecha-se automaticamente e este come-
ça a subir. Quando o operador ordena "Down,

please", ou "Descendez". o elevador igualmente
acata a ordem, principiando a descer.

O dono de um bar de Nova Iorque, no período
em que faltou a água na cidade, colocou numa
;nontra um cartaz em que se lia o seguintt 'Um
(..•:_ • ie água — 35 cents.. acompanhado d. ...-i
giv e copo de uisque grátis".
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y interessante menina Lívia, que com..!Hous<lsAa,"08 em Junho p. passado, filhinin do
i\r ^,,berto Simões e de sua esposa, S' i .'a-dii Martins Simões, residentes nesta Mal.

Revitalize
Seus Rins

Nada envelhece tanto as pessoasromo o funcionamento deficiente"dos rins. Kaz sofrer de freqüenteslevantadas noturnas, nervosismo,lontelras, reumatismo, dores nas cos-tns e n.is pei nas. olhos empapuçados
tornozelos Inchados, pcida de apet.-te. de energia, etc A razão está em•im- os rins devem eliminar os áci-• t"S n toxinas « se não realizam estatuuçào permitem que esses ácidos eti xinas s« acumulem cm seu o^ga-nivi.o. Km .ouço tempo, Clitt«'elí-fim., o» neirr.tfi iloi rins. fortalecentío-os. Peça Cine» ei.i qualquer far-mana sob no^a «jrant.a de que o«iiviará rapidamente. F.xpenmente-o

e me_mo e veta como se sentirámelhor. Nossa garantia e a suai ¦'¦•<. >>• pioleção.

Cystex rt tralamcnto íe

TIÍS TELlltS E USICEMIA
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felfl RIO DE
PUBLICD DE TDDQ D BRASIL

esám
Para compras acima de CrJ 150,00,
enviaremos um colar com linda medalha dê

rata, com gravação de um verso religioso

I DE^NEIRDPELD REEHBQLSD POSTAL
mM~~

km
CASAS ROULIEN

Comprem na mais antiga organisação de Reembolso, que lhe apresenta as suas maravilho-sas e sensacionais ofertas para 1950.
preçode reclame.

HIEMMiMÉM
GRÁTIS,

por

IPaii nmpas aeimi ít Crt 150.00. eiiaremo:
liffilo io ttíiu, uni fulseiri Iclheidi pri
Senhau Fjçim «us pedidos i nessa Cju, t
linhw esle Imj;. jtr.ente

H1BS -- SENSACIONAL
VILHOSO relógio !
RA. 15 rubis, o.i:;,
lheado a ouro. j.>-
MANCHESTER t;i, ,i
Rnvin.iis lortifici.di

• Cr? 595,00

MA «a-
!(.'" AN\ O-

son .ni;! fo-
nüü (iiilsciru
in folheada
de gaiantia

Je -íiiar »T>^
,; 1183 — MARAVILHOSO. ANTI-

MAGNÉTICO, para senhora. Sui-
ço. ANCORA. 15 rubis, vidro len-
te côncavo, folheado a ouro, com
cordoneto de seda, fundo de açoinoxidável, com certificado de garantia. Cr$ 445,00.

ÍÍ94 —"DESLUMBRlNTíTr..' Reló
gio para senhora. Suiço, ANCO
RA, 15 rubis, folheado a ouro, com
valiosa pulseira BIREL também
folheada a ouro. garantido, com
cravação de lindos rubis. Envia-
mos certificado de garantia. Não
confundir com imitações CrS

655,00

1187 — SENSACIONAL!... Relógio
de pulso para homem. 15 rubis.
Suiço, folheado a ouro com linda
pulseira também folheada a ouro
com fecho de graduação. Linda
jóia. APROVEITEM!... Cr* 415,00

BHÇ-^S. ^J ::^^^kMMMTf' \ W Jm
^MmW^^S^^M^^^^^^M^^^^^^3fSS^Sr *•*!
V^^^M^ffSmEe^mmmmJ*. ^^^*""^^JiC3B«^ I

llfil — EXCEPCIONAL relógio pa-
ra homem. 17 rubis, ANCORA,
ponteiro central de segundos, má-
quina Suiça de absoluta precisão,
folheado a ouro 18 quilates. En-
víamos certificado de garantia —

Cr$ 340.00

U88 - MARAVILHOSO ÍVlógio de
pulso para homem, 15 rubis. Sui-
ço, folheado a ouro 18 quilatespulseira dc matéria plástica, fun-do de aço, anti-magnético e caixade fina espessura. CrS 355.00.

MfW^'y ^SS V^^^ ^^ -*<i
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1185 — DISTINTO relógio para se-
nh.ora#, Suiço, 15 rubis, folheado a
ouro,'vidro côncavo, cordonet de
seda. — CrS 395,00.

1189 — CRONÓGRAFO. 17 RUBIS
SUPER-ESPECIAL, ANCORA, pa-ra homem, máquina Suíça de ab-
soluta precisão, folheado a ouro 18
quilates, marcando o tempo, velo-
cidade e décimos de segundos -¦

CrS 670,00

1111 — LINDO relógio para senho-
ra, 15 rubis, Suíço, com vidro còn-
cavo, folheado a ouro, com linda
pulseira também folheada. Envie-
nos medida do pulso. CrS 485,00.

1191 — DESLUMBRANTE relógio
THIJSStf ANCORA, 15 rubis, para
homem, máquina mundialmente
conhecida, caixa de fina espessu-
ra, todo folheado a ouro, com pul-
seira MANCHESTER também fo-
lheada a ouro e com certificado
de garantia — CrS CTfr.OO.

1139 — Relógio Suiço. folheado, ÍL^S^^ylÉS^l^/^
com rubis e cordonet de seda. Cr? %Í^HAmMa^~-~^ZHr

196,00 £fyafi»S Wé^ZSmPr

^-^J^P^TvSY^^Ml Y^m\\\\ \mwSLs

1186 —"MAGNÍFICO!... ESPOR-'TIVO. 
para homem ou senhora.

tamanho médio, vidro lente côn-
cavo. 10 rubis, folheado a ouro.

pulsei ra folheada a ouro de 3
gradua#es. CrS 365.00.—""" 1
1107 - EXCEPCIONAL
caneta-tinteiro norte-
americana, parte su-
perior e pena fo-
lhe.idas a ouro,
Imitando a me-
lhor caneta

170 — EXCEPCIONAL relógio
AUTOMÁTICO. WHITE STAR. 17
rubis, Suíço, folheado a ouro 18
quilates, fundo de aço. ANTI-
MAGNÉTICO, prova de choque
dando corda com o próprio movi-
mento do pulso, máquina de fama
mundial, com pulseira folheada a
ouro MANCHESTER com fecho de
3 graduações. Enviamos junto ao
mesmo, certificado de garantia —

Cr? 890.00

1172 — GRANDE RECLAME. Re-lógio de bolso, máquina forte, Súi-
ço niquelado — Cr$ 83,00.

1144 — DESPERTADOR Suiço,
máquina de excelente qualidade e
absoluta precisão — Cr$ 128,00.

1099 — ELEGANTE ÓCÍTED^NU
MONT, sem aro, com excelente ar
mação de primeira, folheado a ou-
ro 18 quilates, ULTRA-MODERNO,
garantido, com especial vidro ver-
de, branco ou fumaça — Cr$ 125,00

rTvrTm 
D1STINTO óculos «PoKAYBAM. com aro dourado oucromado. com vidros verde ou fu-maça — CrS 65.00. Com 

"especial
estojo de couro para proteçãomais Cr$ 11,00.

1174 — ÓCULOS MODERNOS, PO-
LAROID, folheados a ouro, com
vidros verdes inquebráveis, com
estojo de couro — CrS 89.00.

ACEITAMOS REPRESENTANTES
IDÔNEOS E COM ÓTIMAS RE-
FERCNCIAS. PARA TQDOS OS
ESTADOS DO BRASIL.
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1172 - ALIANÇAS
de ouro 18 qui-
lates, largas Cr?

101,00
Par CrS 195.00

1159 - DESLUM-
BRaNTE anel
em ouro 18 qui-Iates, com crava-
Ção de lindo ru-
bi — CrS 230.00
Envie-nos a me-
dida do' dedo

1165 - LINDO
anel em ouro 18
quilates, com
rubi e lindas sa-
firas de exce-
lente brilho. En-
vie-nos a medi-
da do seu dedo
em papel estrei-
to, unindo uma
ponta a outra

-CrS 285.00

1162 - ANEL em
prata de lei, com
a estrela da Re-
pública em ou-
ro 18 quilates
Envie-nos a me-
dida do dedo
em papel estrei-
to, unindo uma
ponta a outra —'

lCrS 56.00

1163 - DEUS TE
GUIE em oure
18 quilates, com
cravação de lin-
do rubi CrS 68.0C

1160^^^1-1 ND A
medalha em ou-
ro 18 quilates
maior que a íi-
gura, com ima-
gens dos santos
mais conhecidos
escapulário (san-

-to dos dois la-
dos) CrS 55,00

W®
H70 - BRINCOS
CORAÇÃO emouro 18 quilatescom cravação derubi. Linda jóia— CrS 122.00

U7Í - BRINCOS
DE BOLA de
ouro 18 quilates

TAMANHO
GRANDE CrS

62.00
1175 - Id., idem

TAMANHO
PKQUENO

~ ' T^rj 48,00
1140 - COLARES
DE PÉROLAS •

— Excelente quali-
ade. fabneação
NORTE-AMERI-

CANA. com óti-
mo fecho de se-
gurança. crave-
jado de lindas
pedras imitando
brilhantes, bri-
lho de côr inal-
terá vel. BELE-
ZA e distinçãc
de pérolas legiti-
mas. Não con-
fundir com imi-
tações e quali-
dades inferiores
com uma volta

CrS 45.00
1141 - Com duas
voltas CrS 89.00
1142 - Com três
voltas CrS 136.00

.3 >;-*«*" -i

1180 - LINDA pulseira de relógio
para senhora, folheada a ouro,
com fecho de segurança. Envie-
nos a medida do pulso. CrS 112.00

As CASAS ROULIEN Garantem aos seus fregueses, preços mínimos, qualidade,
remessa rápida por Via Aérea, sem a menor despesa para o comprador. PEDIDOS
AS CASAS ROULIEN Nilo Georg de Oliveira • Rua Frei Fabiano, 543 • 1.' e

2.' Andares • Edifício Próprio - Meyer • Rio de Janeiro

Nio confundir CASAS ROULIEN com nomes parecidos. Fujam dos imitadores desleais. CASAS ROULIEN- sào as maiores erga-

nuações de Reembolso Postal.di Brasil, servindo ao poro amigo ha mais de 16 anos e merecendo a sua confiança
pela qualidade dos seus artigos. —

PEÇAM NOSSOS CATÁLOGOS IMPRESSOS EM CORES, COM INÚMEROS ARTIGOS

1U5 — DESCtrSTBtlAN'TE E ORI
GIXAL conjunto de puir.cira e colar. folheado a ouro Mantém mal-
terável a perfeita aparência de ou-ro legítimo
Conjunto 2 peças Cr* 273.00
114Ü - O Colar  CrS 152.00
1147 - A PULSEIRA . Cr- 118.00

EMBELEZE O SEU RELoGIO
COM UMA LINDA PULSEIRA

^wwMêÊB
1167 — DISTINTA PULSEIRA ex-
tensiva, folheada a ouro 18 qujla-
tes. de primeiríssima qualidade —

CrS 95.00

1192 — DESTTTMBRANTE PU!.-
SEIRA de relógio para senhora
folheada a ouro 18 quilates, com
certificada de garantia. Cri 172.00

llfi9 — BELÍSSIMA pulseira pararelógio de homem, folheada a ou-
fo 18 quilates. 20 microns, com
graduação e adaptável a qualquertipo de relógio. çr$ 155,00
LINDOS BRACELETES PARA SE-
NHORA. ADQUIRA E VALORIZE
SUA TOILETTE. COM UMA LIN-
DA JÓIA.

^ «^£i 4SH& £^S3 3BHh

1137 — MAftaBWSA PULSEI-
RA bracelete para Senhora, fo-
lheado a ouro. com cravação de
linda água-marinha. em artística
lapidação. MAIS BONITA DO QUE
DEMONSTRA A FIGURA —

255.00

1S» smZê. ~ -'<*
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1193 — MARAVILHOSA pulseira

) bracelete para senhora, folheada a
ouro 18 quilates, absoluta garantir
com cravação de nihis. CrS 228.00
Não confundir cem imitações.

1108 VALIOSA PULSEIRA -
Br.ioelet»' para senhora folpcadc

o IR quilates, fabricação Sul
M.odern.» e lindo adorno

. br.lh^ fn.-.Tetãvel a p«-
ip.i .."--Li 1c U-gi'1!1 i" <n;rii
th o Miit.i> t. r» :•:<!> ou

s >
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Ouira •? esco-
lha seus discos
nos programas
da CASA NEXO
na:

Rádio Guanabara, diariamente das 23 .« M
hs. — Rádio Mauá. aos domingos, das 9 às
9,30 hs. — Rádio RoquetJe Pinlo. diariamon-
ie. das 14 às 14,30 hs. — Rádio Jornal ia
Brasil diariamente, das 22.05 às 22.30 jía.

NENO
Rua República do Líbano,

(Antiga Rua do Núncio)
RIO DE JANEIRO

CORPO ESBELTO
E FACEIRO!...
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VINHO CHICO MINEIRO
S*ja inteligente! Não espera engordar demais.
tome de hoje em diante VINHO CHICO MINEIRO.
que conservará o seu porte elegante. A perda de
peso é natural, não faz mal e não provoca rugas.
Insista no tratamento e depois do terceiro vidro
o seu corpo tomará linhas firmes e delgadas, ad-
quirindo forma elegante, indispensável á mulher

moderna.
A venda nas boas Farmácias

Para completar a sua beleza e personali-dade use estes produtos da MULTIFARMA:

LEITE DE ARROZ
Para manter a limpeza e higiene da pele. use
I.EITE DE ARROZ pela manhã, á tarde, antes
da maquilagem. e. à noite, antes de deitar. Para
fixar o pp de.arrçz náo há melhor que o pro-
pno LEITE DE ARROZ. O seu uso constante re
move as partículas mortas e queimadas da pele
.-.«rcias. manchas, panos e cravos, tornando-a lis*,
macia, aveludado e eliminando o cheiro desagra-
dável do suor.

(Exigir a embalagem verde)
O segredo de uma LINDA CABELEIRA
sem CASPAS e CABELOS BRANCOS

está em EUTRICHOL ESPECIAL.
EXPERIMENTE-O E VERA'

Remessa pelo Reembolso Postal

ULTIFARMA
P«AÇA PATRIARCA. 26 - 2*

S. PAULO

Jf*.

Lizete Barros, uma estrela!
São inúmeras as criaturas que sonham com o rádio e

que êle, na sua exigência de perfeição absoluta, muitas
vezes lhes vira o rosto, numa recusa definitiva. É que
essa profissão tão nova e tão cheia de caminhos, arregi-
menta vozes e talentos, idéias que sejam sempre novas
para a ganância dos microfones e a eterna insatisfação
dos ouvintes. Lisete Barros entrou para o rádio como tô-
das as moças que sonham com êle: fazendo uma prova
rápida, um teste de voz e interpretação. No teatro já
havia se destacado, mas, todos sabem, que raras são as
vozes que se aclimam aos estúdios variados. No dia
que Lizete Barros foi contratada pela Rádio Nacional,
ganhavam os capítulos das novelas daquela emissora
uma nova voz, inteiramente nova. Era suave e sentida
sua interpretação e, convincente todos os tipos que in-
terpretava. Durante um ano esteve ela contratada na-
quela emissora, mas no momento acaba de assinar com
a Rádio Tupi. Eis uma voz que o rádio brasileiro ga-
nhou, por conta de seu próprio trabalho de seleção e
um exemplo a todos que sonham ser um cartaz posi-
tivo, uma estrela entre todas que já a radiofonia
possui.
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O "TRIO DE
OURO'' NA
CONTINENTAL

O Carnaval ainda está muito longe,
mas, talvez, o público náo saiba que
todas as fábricas de gravações estão
deixando de lado os sambas dolentes e
os "baiões" para cuidar da seleção dos
variados suplementos carnavalescos.
Pelos corredores das emissoras, os car-
tazes da composição já começam a ser
vistos e já os cantores se trancam com
as suas novidades e suas idéias para
que não haja o perigo do plágio. Pela
Radio Continental, o Carnaval come-
çou mais cedo, pois Herivelto Martins
e Benedito Lacerda já lançaram ao arwn programa preparatório para os
festejos de Momo que é um "Grito de
Vitória". Como todos sabem já está
em plena atividade o nAo "Trio de
Ourç", que acaba de ser contratado
pela emissora que Gagliano Neto di-
rige. Herivelto Martins, um forte con-
corrente aos prêmios carnavalescos.

J* está bem entrincheirado com os seus
tamborins, suas voxes e as cabrochas
<í»e Jupira encabeça. O Carnaval co-
meçou mais cedo - nio resta a me-
nor dúvida.
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RECUPERE A ALEGRIA
DE VIVER!,,.

PANSEXOL
Para a debilidade sexual

(EM DRÁGEAS)
"MASCULINO" e "FEMININO"

Dar-lhe-ó Força, Vigor, Virilidade

Formulo do Professor Austregèsilo
REMESSAS PELO REEMBOLSO POSTAL

CRS 38.00 O VIDRO
PRODUTOS PANVlTAL • ESTRELA. 6-RIO

^éké^
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RÍDAMÉS GNATALLI, COMPÔS EM SURDINA
Eis uma das figuras mais importantes da música do Brasil.
Vindo lá dos Pampas, largou o churrasco e o chimarrão paraviver a vida intensa e medonha dossa grande metrópole. Mas
tem ganho vitórias consecutivas. Homem bem comportado esem o nervosismo dos falsos artistas, integra o "cast" musical
da Nacional desde o dia da sua fundação. Dentro dessa emis-sora tem produzido um mundo de partituras que seria impôs-
sível apontar, mas, nas horas calmas, no seu apartamento emCopacabana, tem escrito na pauta o pedido da sua inspiração.
E são inúmeras as obras sérias que tem produzido. Radamés,
que organizou o famoso Quarteto Continental, já nos tem ofe-recido com esse conjunto gravações magníficas, mas, prome-te o grande artista dentro em breve nos entregar um álbumcompleto das produções que só são ouvidas pelos seus amigosmais Íntimos.

Nadir Melo Couto, na Nacional!
A Rádio Nacional reiniciou a sua ofensiva de novas progra-mações e, nessa nova fase de trabalho renovado tem arregi-mcntado elementos os mais destacados para as mais variadas
atividades dentro dos seus estúdios. Grande e perfeito é o novo
plano de programas da PRE-8 e numerosa a lista de novos
nomes que serão lançados dentro em breve. Já podemos sen-tir a presença de vozes de primeira linha, iniciada com Nadir
de Melo Couto, uma das mais altas expressões artísticas donosso pais. Apresentada semanalmente naquela emissora, onotável soprano brasileiro tem-nos oferecido lindas páginas dorepertório internacional, que surgem ainda mais belas na sua
interpretação magnífica.

Use sua

DENTADURA
sem risco de vexames
MuitiK cId< qui- n-ain dentiidur.i
tini sofrido \i-\aiiiis por qui' esta
balançou. d<-slon>u-se un caiu no
iMOim-iito inoportuno. Não ifci-ii."
qil'- i-l" lhe iimnli-ÇH. |'ul\ rrirr uin
pouco il.-Kl \uDKN IV u pó alcali-
no i.nfin iicuio n.i mui ili-nliidurü >¦
<Mh se mu ri te i.i firme c ei in fi ii tavel
IiíiIkii-ii |-!\ itH ii iii.ui liáljln IVocil-
iv FI\Ul)K\ I ria- ca ¦»«!•. do luino.
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ACEITAMOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

PELO REEMBOLSO POSTAL
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tirtGtfm f I H A ótima ia .aiagem
COMBINAÇÕES, tamanhos 42 50

Imamente bordado 69,oo
com aplicação de rendas 88,oc
com pila de chiffon 130,oo

\
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SPÍ1H3 3e máo

160,00
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TOALHAS de matéria piás-
tica com lindos desenhos, em

(ores firmes, lavaveis, práticas e decorativas,
Tamanho 90x140, os 95,oo

UO x U0, os 120,oo
140x180, os 185.oo

I450I
"BELA BOX"

maquina fotojralica paia I litit
6i9 ou 16 fotos 4,515. cia filtra e «isír

ótico paralelo pata filmes 170 eu Kl).
CrS 190,oo
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jjs X

-1 e a I a a d a
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CAMPAINHA
paia mesa

: 45,oo

a«7oi

PASTA de couro de raqueta.
1.' qualidade coa divisões,
40 ou. 135,oo
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PA «ri baios MM^j,
75,oo fef

" Medalhão de maicassila. rijara de Santo
era madiepeiola. Com ccidão, tadi prata

_ie lei. 19202 G; 78,oo

26301

Í01SA com dois compiiumentos
mdelo muito original. Pode

usar a tiracolo.
Preço de liquidação.
apenas CiS 98,oo

Medalhão de ouio de lei com N. S. da
Conceição em esmalte colorido cjm
coidão de ouro IS fc.il.

?8,c

161Í4 0£ ííSrW prelo
i grande Moda Moden
flejaníe con alça larga

- • 130,oo

w
»J'« CrS 180,oo «Si

z"y^ (telogic de alta precisão, cora oulseira
elegante. lado ! folheado a cjro 18 kil. 595,oo

-'^'39 Mesmo relogie e pulseira cravada cem
(«Dis ou topa;.cs Tudo I.' folheado
3 ouro IS kil. Preço eicep:ional 680,oo

^Xmmm.^.T''wjjÉk

mU Dl COURO de I.' cia
Aitisiis iiteioas para afiitcs.
colegiais, ciiradaiis. etc.
JJ ca Cr 5 145,oo

Carteira dt COUIO le PflACO.
na piiti-iickel e cifarrerra

CONJUNTO G: 89(oo

Í7I0(
UNÍII • ESTUETE eaa »tata df

ptitiii Tu letrit ujrj
t nlidas cm cópia1

CrS 150,00

1*501

COFRE
mútua (de fim
putidi a' ligo. IJ
cas. cia leciadira

Cri 96,oo

CAMfTi 1IIKHI
tica cia aparte
¦aioirili
irisiiti
Ci 85,,

moi. ^?wttnaaaw >4r
CejMnrfl^r^tu*a£<!ÕqW*^.

Jí

S"$'%?^ compassos
y/ fai3i!;serjiisla
p im esto..j Ijirjdo

com 5 peça-
jtmic -: 100 oo
Ifl fi alta precisai.
37É05. Crí 390,00m

Pilieira Prata de lei f*^ Anel de prata de ler
ei» 12 ierliques. Á- coa pedrinhas 43,oo

98,00 J^.S :6si5
Anel de puta de lei com
pedus ristasas 68,oo

m
FICHAI II ai mina legit.a:

cia itdrci alfaketici e 750 ficha cartcliii
"no Tanuii JiS C.i 130,oo
»"¦' 4«« " 165,oo

Vandnaoi notioi orfigoi pnloi *n«a iwrtoi pracot indwtivn nmbolognm odnquedo, cooro«do »o oi téloi •mprnfpodoi no «olumn.

PI04

MÁQUINA DE APONTAI
LÁPIS para 6 tamanhos

diferentes. Engrenagem
coa S laças rollcas.

os 110,oo

m 1
"x^l^SF

Ali II» O X^B^^^if^J

r ' t3if-/*!! wrff¥ V\v--£

WWWM
26307 Iraceleti elegante 1.' filtrada a oiro. 165,oo
263:o irjciieta I. filteadi a ouro 18 til

cianda con mais ia tsparios. 235,oo

]6,l: Sracelita larga. 1.' folheads a caro II
iil. in 5 caninas, lora de cistucii. 295,oo

VENDEMOS TUDO PELO REEMBOLSO
PEÇA PROSPÉCTOS E ENVIE O PEDIDO A

SERVO
Caixa Posta! 5195 Rio de Janeiro

AV PRES VARGAS 446

LTDA
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SAPATARIA PROGRESSO
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REFERÊNCIA 740
ótimo para passeio ou para o trabalho.Salto rampa e muito cômodo. Nas coreshavana. marron e pretoNs. 32 a 40  CRÇ 75j00
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REFERÊNCIA 2.028
Em especial solado de borracha,.
Ns. 33 a 46 CR$ 89,00
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REFERÊNCIA 2.030
Tipo americano, solado de borracha, em
couro grameado marron. Verdadeira pe-
chincha.
Ns. 33 a 46 CR$ 93,00
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REFERÊNCIA 2.031
Em solado de borracha Anabela, nas cô-
res havana e marron. Preço sem lucro,
a título de propaganda.
De números 33 a 46  CRJ 130,00

BOTINA "RIUNA"
Com solado duplo,
ponteado a máqui-
na. Resistente pa-
ra o trabalho no
campo. Nas cores
Preta e Marron.
Ns. 33 a 46

CRÇ 75,

SAPATARIA PROGRESSO
Cms tradição na indústria de calçados

de Minas.
Fábrica de mais de 20 anos de existência

Produtos garantidos
REEMBOLSO POSTAL para todo o Brasil

OLIVEIRA — OESTE DE MINAS

DOIS 

policiais percorriam a rua Wade,
em Fàll River, Massachusetts, em
seu automóvel, quando ouviram um
grito.

Estivera chovendo todo o dia, mas agora,
ao anoitecer do dia 16 de junho de 1936, o
céu se aclarara e começavam a brilhar ai-
gumas estrelas.

Os policiais detiveram o carro, e um ho-
mem saindo de uma porta próximo dali.
veio correndo em direção a eles, dizendo:Eu os chamei... Sou William McBri-
de. Minha inquilina, Mariana Gauthier. de-
sapareceu...
McBride explicou que Mariana, que era

uma jovem de vinte anos, não estava em
sua residência quando êle regressou nessa
tarde do trabalho. Era natural do Canadá
e chegara à cidade um ano passado. Nin-
guém a conhecia e parecia uma moça mui-
to séria. McBride, que era um ancião, lhe
dava abrigo em troca do qual devia ter as
funções de ama da casa. Devido à situação
modesta da jovem, o desaparecimento devia
ter causa estranha, talvez por acidente...Ela não falou que sairia para nenhuma
parte — disse McBride — mas o que me
chamou a atenção é que quando cheguei do
trabalho encontrei as duas portas de minha
casa fechadas a chave, e as chaves estavam
nas fechaduras, mas do lado interno...E como fez o senhor para entrar em
casa? — perguntou um dos policiais.Notei que uma das janelas estava ape-
nas fechada, e então chamei um dos filhos
de meu vizinho Walter, James Walter, o qual
penetrou por ela e abriu a porta principal.Os dois policiais se entreolharam, com ar
preocupado. E um deles expressou o pensa-mento de ambos:

O fato das portas estarem fechadas achave e elas se encontrarem pelo lado dedentro, é deveras estranho...
O interior da casa não revelava nada deespecial. Tudo parecia em ordem, e as rou-

pas da jovem estavam cm seus costumeiros
lugares. Entretanto, McBride assinalou umchapéu de chuva e uma capa impermeável
que a moça usava, e que se achavam pendu-rados num gancho. O ancião estranhou isso.mas os policiais não deram importância aodetalhe, supondo que talve» não chovia no
preciso momento em que Mariana sairá, enâo quis, portanto, levar aquelas peças.
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OS SAPATOS VELHOS
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BOTINA ELÁSTICA fil mj
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Os dois policiais acreditavam que a jo-vem estivesse de visita, esquecendo-se do
tempo, mas o senhor McBride parecia tão
preocupado, que se ofereceram para invés-
tigar cuidadosamente o caso, procurandoaveriguar se houvera algum acidente. As
perguntas feitas aos vizinhos revelaram quea jovem era querida e respeitada, que seu
.caráter era retraído e que nâo tinha ami-
zades, dedicando todo seu tempo livre às
atividades religiosas. Devota católica, ia dia-riamente à igreja mais próxima, e uma vi-zinha indicou que naquela mesma manhã
a vira no templo.

E quando perguntaram a esta senhora co-
mo se vestia a jovem, ela respondeu quelevava um vestido azul, uma capa imper-
meável e chapéu de chuva escuro.

Os dois policiais se sentiram surpreendi-
dos, porque aquela indicação coincidia como que encontraram na casa onde estava Ma-riana...

A senhora acrescentou que nunca viraaquela jovem acompanhada por qualquerhomem, exceto seus irmãos, que vinham vi-Fitá-la ocasionalmente, e tinha a melhor opi-nião a seu respeito.
A policia chamou logo o menino Walter,

que penetrara pela janela e abrira a portaprincipal da casa de McBride. O meninoconfirmou o fato, indicando que era a se-
gunda vez que fazia aquilo naquele dia, poispela manhã mais ou menos às 10 horas, Ma-riana o chamara porque esquecera a chave,e êle se introduzira pela janela da mesmamaneira. A jovem estava só, como sempre...Mal terminava suas frases o menino, ou-
viu-se uma exclamação de assombro num
dos aposentos posteriores da casa de McBri-
de. Os policiais acudiram ao chamado, e o
ancião lhes disse:

Alguém esteve aqui, desde a hora quesai pela manhã...
E logo os guiou até seu dormitório, e mos-

trando-lhe um par de sapatos velhos que se
achavam sob a cama, disse-lhes:Estes sapatos não são meus! Alguém'
levou um par dos meus e deixou estes aqui!...

Enquanto um dos policiais apanhava o parde sapatos ,o outro decidiu investigar nova-
mente o quarto de Mariana, acompanhado
pela senhora Ella Norton, a mesma que dera
indicações a respeito da jovem.O quarto estava em ordem, exceto que as
roupas de cama estavam dobradas de modo
estranho sobre o colchão. A senhora Norton
se dirigiu até ela e alçou as roupas por um
extremo. Logo deu um grito. Sob elas esta-va o cadáver semi-nu de Mariana Gauthier.

Uma corda, enrolada no pescoço, indicava
que fora estrangulada. Um exame médico in-
dicou que o crime fora cometido ao meiodia.

MrBride foi detido provisoriamente, masogo o dHxaram em liberdade ao ser cons-tatado que sairá cedo de casa, náo regres-sando ate o amanhecer, e Ella Norton viraa Jovem na Igreja às 16 horas.
A corda com a qual fora enforcada s Jo-vem fui examinada minuciosamente, vendo-

se que tinha manchas Vermelhas nas fibras
do centro. Na casa de McBride não se en-controu nenhuma outra corda daquela qua-lidade, nem tão pouco nas lojas do lugar, o
que fez a policia creditar que o criminoso
devia ser um forasteiro, pois aquela cordadeveria ter vindo de outra parte.Todos os vizinhos interrogados estiveramconformes em que a jovem Gauthier regres-
sara à sua casa um pouco depois das 10 ho-ras da manhã. E alguém acrescentou que umchauffeur chamado Leon Bouchard se encon-trava multo perto da residência de McBridea essas horas.

Interrogado Bouchard, confirmou aqueledito e ainda contou algo. extraordinário.— Enquanto passava pela rua Wade —
disse — vi um forasteiro que à primeira vis-ta deu-me a impressão de um gorila. Impres-sionou-me mais ainda quando se aproximoude mim e, após algumas frases comuns, meconvidou a tomar uns tragos! Disse-me de-
pois que ali estava para pedir dinheiro em-
prestado a uma doméstica chamada Gau-thier, que se achava na casa do velho Mc-Bride. Emprestei-lhe dois dólares, os quaisele me disse que pagaria com o dinheiro
que conseguisse de sua parenta, e para issotomou meu número e endereço. Logo nosseparamos e o homem dirigiu-se para a casade Mc-Bride...

Este relato de Bouchard estava de acordocom a opinião de algumas pessoas, que con-firmaram a aparência do estranho homemcom um gorila.
A descrição feita por Bouchar. foi imedia-tamente passada em todas as estações de po-licia, dando-se instruções para que apanhas-sem o homem-gorila.
Enquanto isso, o médico forense que exa-minou o cadáver da Jovem diagnosticou arazão da morte não como assassinio, mas simsuicídio!
Segundo éle, se fosse assaltada criminal-mente as roupas da vitima deveriam estarem desordem inevitável, pois ela lutariacom seu agressor para defender sua vida.Nada disso, porém, acontecera, pois as rou-pas da jovem estavam em ordem e seu cor-

po nao apresentava o mais leve sinal de vio-lencia.
O médico supunha que Mariana, ao regres-sar da igreja se encerrara na casa. Depois, to-mou um pedaço de corda e o colocando nopescoço, se meteu na cama, de tal modo co-berta qne lhe foi fácil asflxíar-se.
Mas, que motivo teria a jovem para talatitude? O medico se contentou em manifes-tar sua idéia de que não é preciso ura mo-tivo para que alguém se suicide. Muitas nes-soas se matam seguindo um repentino im-pulso que nao poderiam explicar
A teoria parecia plausível, mas as autorl-dades de negarem a dar o caso como en-cerrado como se fora um suicídio.Também os irmãos de Mariana, que eramcinco, nao aceitaram a teoria do suicídio

como definitiva, e estavam cert<£ de que âjovem fora assassinada. Educada em umconvento, de profundas convicções relirlo-sas, a idéia do suicídio tinha que ser inteí-«mente repudiada por Mariana e. além dis-«• pela forma estranha da morte, era mco_-cebivel a auto-destruicáo.

A atitude de Gauthier parecera às autori-
dades um tanto estranha, já que nem mes-mo ao .enterro assistiram. Isso fez com quea policia enviasse detetives a ' Plymouth,
Nova Hampshire, onde viviam. Enquanto
isso, Bouchard era posto em liberdade já quenada de positivo havia contra êle, o seu ho-mem-gorila parecia ter desvanecido por com-
pleto.

Os irmãos da vitima puderam justificarsua ausência do enterro e a polícia se viuobrigada a abandonar aquele detalhe queparecia trazer alguma luz ao caso.Dois inspetores, Thomas Hutchins e Jo-seph Andrews, foram encarregados de acha-rem o possível dono dos sapatos velhos en-contrados na casa de McBride. Suas investi-
gações resultaram em certas suspeitas sobreum pintor chamado Peter L. Vallancourt.Sua esposa o abandonara há pouco mais dedois ou três meses antes do sucedido, e Pe-ter alugara um apartamento no mesmo edi-.licio em que residia McBride. Vallancourta visitava de quando em quando, pedindo-lhe que se reconciliassem, afirmando quedeixara de beber e que trabalhava regular-mente. Os inspetores constataram que Vai-Iancourt dormira duas ou três vezes na ha-

^Çaa? __* sua esPôsa. e que conhecia tantoa McBride como a Mariana. Estabeleceu-setambém que o pintor ficara na casa na noi-te do crime.
ni^/ÍaK 16__,de junh0' data d0 sucedido, opintor abandonara subitamente sua tarefanum edifício próximo, alegando ao ajudan-te que precisava apanhar um pouco de tin-ta. Regressou depois, o tempo suficientepara ter ido a casa de McBride. Um dos com-panheiros afirmou à policia qu? Vallancourt
2üeH«ge,?>,mente cstava ^m dinheiro, umv»
?_? d.ta#1.7íBl. par de «P^o» novos. Vallan-
Sio Ud° C 8Ubmetid° * nn. ilíSS.

Embora aceitasse que conhecia bem a Mc-*rlde e » senhorita Gauthier, negou toda aresponsabilidade na morte desta. Todavia o
ÜZC™r ."°.tchins cortou repen iíamente o

surarres7dênHCÍ*Í8 f°ram ÍmedlaU¦*»«• «i
novo, l aiém aHprocura do P" dt sapatos
,-k !l alem de ° encontrarem, tambémacharam um relógio de pulso, uma Srteira

v .f ° e Pertenceram a Mariana
HAais,anC°art ío1 Prè*> c«n,o supo^'mutordo crime, mas continuou a contrariar J M

Todavia, o caso do estado contra « .!»*«*S&s^*a_S__s
osSeRSÍfi P°i9< co.ntín»« » busca, e
ndíu!düoV"u^ÍYrae?úe;uUso;.dt« 'SS «

informações de J«Vr__7 w P*llo'« ***undo M««ções oe James Monroe. Este afirmou
(Conclui ns
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PUBLIGO DO INTERIOR
_. ^^pelo- REEMBOLSO POSTAL
ÜIRETAMENTE DAS MELHORES CASAS DO RIO PAAA TODO O BRASIL

ESCOLHA 0 QUE DESEJAR, FAÇA HOJE 0 SEU PEDIDO E PAGUE AO CORREIO SOMENTE QUANDO RECEBER A SUA ENCOMENDA"ST

647 - Cromado. fundo de
aço inoxidável, excelente
máquina âncora com 15 ru-
bis ANTIMAGNÉTICO

CrS 295.00
693 - O mesmo. FOLHEADO
A OURO

CrS 450,00

813 - Folheado a Ouro, fun-
do de aço inoxidável, má-
quina âncora de 1.» quali-
dade. com 15 Rubis. ANTI-
MAGNÉTICO, pulseira elas-
tica CHAMPION "ROYAL"
legitima, também Folheada
a Ouro

CrS 540.00

634 - Caixa folheada a Ou-
ro. fundo de aço inoxidável,
excelente máquina âncora
com 15 rubis. ANTIMAG-
NÉTICO, vidro alto. cor-
donet de seda.

CrS 480.00
679 - O mesmo CROMADO

CrS 400,00

jB^BBBL^j^aBRRaV- ^^V^K^^RRRRRRRRRRR^L\ asB^*'. *^a w-£^tl?TaBRR\

697 - Caixa folheada a Ouro.
fundo de aço inoxidável, má-
quina âncora de absoluta pr> •
cisão, com 17 rubis. ANTI-
MAGNÉTICO, cordonet de
Feda. vidro alto CrS 530,00
812 - O mesmo modelo com

xa inteiramente de Ouro
18 quilates. CrS 960,00

696 - Fina caixa folheada a
Ouro. fundo de aço inoxidá-
vel, máquina âncora de ab-
soluta precisão, com 17 ru-
bis, ANTIMAGNÉTICO. Ex-
celenU; modelo para homem

CrS 490.00

801 - Calendário RAI.CO
(fábrica MOVADO). Marca
a HORA e DIA DO Mk.S.
Folheado a Ouro. fundo de
aço inoxidável, maquina ãn-
cora de alta precisão, com
15 rubis ANTIMAGNÉTICO

CrS 570.00cai
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694 - WHITE STAR. o incom-
parável relógTo Calendário,
folheado a Ouro, superior
máquina âncora com 17 rubis,
ANTICHOQUE e ANTIMAG-
NÉTICO. Marca com absoluta
precisão a HORA. DIA, SE-
MANA e MéS CrS 980,00

804 - Relógio Cronógrafo, fo-
lheado a Ouro, fundo de aço
inoxidável, superior máquina
âncora com 17 rubis, ANTI-
MAGNÉTICO. Registra com
absoluta precisão o TEMPO.
DISTÂNCIA E VELOCIDADE

CrS 750.00

698 - AUTOMÁTICO (dã
corna com o movimento clu
pulso). ANTIMAGNÉTICO.
ANTICHOQUE, P H O V A
D'ÁGUA (Impermeável),

máquina âncora com 17 ru-
bis, INTEIRAMENTE DE
AÇO. CrS 750.00
668 - O mesmo. FOLHEADO
A OURO. CrS 840.00

¦" flaí ""^^feC 1 !• ' VRr iklíl ^^^^ ff * 
aflW
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805 - Folheado a ouro. fundo
de aço Inoxidável, máquina
Ancora de 1.* qualidade, com
15 rubis, antimagnético. com
pulseira elástica CHAMPION.
legitima, folheada a ouro de
18 quilates, para homem ou
senhora. CrS 49S.eS

808 - Folheado a Ouro. ex-
celente máquina âncora com
15 rubis, valiosa pulseira
também folheada a Ouro de
18 quilates. Distinto modé-
Io para Senhora. iNão con-
fundir com imitações de
qualidade inferior).

CrS 580,00

413 - DESPERTADOR DE
BOLSO ! Inteiramente cro-
mado, formato de relógio
comum, mostrador lumino-
so, boa máquina rum Rubis.
Com a tampa aberta pode
ser utilizado como Relógio
de Cabeceira.

CrS 250.00

£2h
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pelo REEMBOLSO
r jrost^ti

Futebol "Duplot",
oficial Cr« 190.0(1

Futebol N." f)
CrS 125.00

F u te b o 1 N .'• 4
CrS 100,00

Voleibol "Branca", ufi
ciai .... CrS 135,00

Basquelebol "Extra",
oficial . Crs 220.00

PARA BASQUETE, VÔLEI.
REMO E ATLETISMO

Listras verticais, ou hori-
zontais, cores desbota
veis CrS 2<'.0O

Idem, idem cores fir-
mes Cr* 35,00

Cores firmes C/íaixa
diagonal CrS il.OO

-yOj
^fl^/fe^jflp

CALÇÃO tipo AME-
IUCANO para bas-
quete e voleibol,
anatômico, acol-

Jchoado, com cinto
pespontado e argolas

inoxidáveis. Em bran-
co. preto, vermelho.

azul marinho e natier.
Côr firme.

— De brim acetinado  Cri 55.00
 De brim mercerizado  CrS 65,00

Ao pedir, di a medida da cintura '

CHUTEIRA bico duro
CrS 65,00

SUPERBALL. fltxivci.s
liav.-i de fibra HO.00

í ARGENTINAS, flexi-
veis. travas de fibra.
bico mole Cr.* 120.00

TORNOZELEIRAS
elásticas CrS 17.00

JOELHEIRAS
lisas CrS 2(1.011

JOELHEIRAS
c feltro Crs no.ou

Cx. tenis-de-mesa,
raquetes, rede.
postes madeira.
2 bolas ingle-
sas CrS 55,00
Cx. 4 raquetes cor
tiça, rede, .postes
metal. 3 bolas in
glêsas, regra of. 160.00

PEDIDOS

fe ^t^úftWÊUy^S
V AWmmPmü^mM R^l

\W ^^••flflH^J^^(m^^^^^-^^r
iL\ xflHL^ y>y. y
W V vaaB^BaV^fe *y

\m\\ ^W ^flP^*"í * >^

ssEalsiãr^-
PATINS"Lissau". rolamentos esfo-

>$ ricos, rodas de aço. amarra-
dores de como, reguláveis
Artigo excepcional

CrS 150. ou"DAVIES": inglê-
ses, idem. idem

CrS 265.00

MEIAS P/FUTEBOL
Cores de clubes, em ai
godão CrS 15.W
Idem, de algodãr
e lã . . Cr* 20.(Hi
Idem, de lã
Crs 40.00

i MmÊ0M

SUPERBALL
Av. Marechal Floriano, 57 - RIO
B. HORIZONTE: R. da Bahia 925

PEÇAM CATÁLOGOS
ILUSTRADOS E LISTAS

DE PREÇOS GRÁTIS

EMBELEZE 0
UMA LINDA E

SEU RELÓGIO COM
VALIOSA PULSEIRA !

AJUSTÁVEIS EM QUALQUER MODELO
DE RELÓGIO E MEDIDA DE PULSO

PULSEIRAS "CHAMPION" 
LEGITIMAS

Se deseja melhor qualidade e beleza duradoura, escolha uma
pulseira "Champion J. B." dos modelos aqui apresentados:

203 - Para homem. Folheada a Ouro. elástica  CrS 140,00
^af^~^ w,r^^r^'T7v^J~àfm*7í(~frrii<Trny^'ri^^

204 - Para senhora. Folheada a Ouro. elástica. . . CrS 140.00

ir ií iiitiuii:.
jm •* iiL.r_-ir :xlaj
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205 - Para homem. Folheada a Ouro, elástica  CrS 160,00

206- Para senhora. Folheada a Ouro, elástica  CrS 160.00

'¦T^ÊJaSffijjff
m3l3i3L arãaSP

207 - Para homem. Folheada a Ouro. elástica  CrS 220.00

Vi1WVL1iin^i¥/j'i'm'^^ *c
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208 - Para homem. Folheada a Ouro. malha flexível
208A - A mesma, inteiramente de Aço Inoxidável

CrS 230.00
CrS 220.00

209-Para homem. Folheada a Ouro. (êcho graduado CrS 240,00

^'GARANTIA
f* METRÓPOLE,

^m

REMESSA RÁPIDA. VIA AÉREA. SEM A MENOR DESPESA PARA O COMPRADOR

PEDIDOS A: METRÓPOLE VENDAS -R«o do Rosórip, 159-Lojo-RIO DE JANEIRO

ESTE SILO t A SUA GARANTIA PARA UMA BOA COMPRA PELO REEMBOLSO POSTAL. Oi artigos aqui apresentados
correspondem exatamente às respectivas descrições e são fornecidos após rigoroso controle c exame.
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CALÇAS DE TODAS AS CORES
Calça mescla CRS 165,oo
Calça tropical CRS 215#oo
Calça casemira lisa .... CRS 280,oo
Calça gabardine CRS 350,oo
Colça cambraia CRS ^5C,oc
Calça mescla extra-fina CRS 350,oc

Não Hó Preços iguais
ALFAIATARIA "A CIDADE"

Ruo 7 de Setembro, 204
Rio de Janeiro

OS Cabelos Brancos
prejudicam sua

ELIMIHEOSI

¦*•?¦ "JK/AaA

táAlgumas gotas de
CARMELA, ao pen-
tear-se. íazem os cabe-
los brancos recuperar
sua primitiva cór de
maneira perfeita.
R CARMELA é uma
loção perfumada; não
é tintura.

Disliib.:
A-Mjo Fieiias t Cís. — Ris

II
^ CARMELA
Feios do Rosto

Extração radical e sem marca dos pêlos dorosto, verrugas e sinais. — Tratamento de-finitivo dos cravos, espinhas e seborréia
Dr. Pires

'Prat. hosp. Berlim, Paris. Viena. N. York'Ruo México 31 - 15.° - Rio de Janeiro'" a nformações sem compromisso
-."oi.
Hua  .'.........'.,.....'.
C'dade  Estado 

Sabem vocês u que é sentir-se ¦fi^fr^1-""'"^^'
mas essa emoção profunda «• ->;

EMOÇÃO

emoção, mas essa emoção profunda e
grave que nos enleva primeiro, docemen-
te e depois vai-se infiltrando, cai-se avo-

1 limando ,t nos toma os sentidos, e nos envolve
o.; nervos ,e nos faz chorar de alegria, de uir.
prazer oculto e indescritível, que nos dá uma
sensação, indefinivel de elevação, de sonho, de
glória, de tudo, enfim? Pois foi essa emoção quenos dominou, que nos assaltou, que nos como-
veu até as lágrimas, ouvindo a pequenina Laila.
de sete anos apenas, patrícia de quem nos or-
guinamos, executar ao piano com expressão, sen-
tmiento invulgar e invulgar mestria. músicas de
Chopin, Beethoven, Liszt e outros, composições
belíssimas de sua lavra, com um jogo de mãos
digno de um Brailowski, execução de pianistamuitas vezes acostumada a deliciar o públicomais exigente .tudo isso com uma naturalidade
encantadora e espontaneidade.

Guido ArezzD deve estar abençoando o mo-
mento em que deu um nome a cada nota, lá no
mundo etéreo onde repousam as almas de elei-
çáo, ouvindo esse pequeno gênio brasileiro queé Laila Maria. Tivemos a impressão de que San-
ta Cecília guiava aqueles dedinhos minúsculos,
bem destacados nos pizzicatos, ágeis pos trinados.
correndo sobre as escalas ou os harpejos como
borboletas de plumas, que Debussy vagava ali
por perto, ora substituído por Wagner que ime-
diatamente saia com suas explosões técnicas
para dar lugar à poesia de Chopin e ao talento
imortal de Beethoven, imponente, uno. belo...

Esta pequena musicista que surge estrelando
os céus do Brasil que há pouco acolheu ruido-
samente outras representantes do mundo de Lili-
put, Gianela de Marco e Gladys Le Bas. assi-
mila. com extraordinária facilidade, todos os pro-cessos e inovações de qualquer escola, justifi-cando o pleno conhecimento de toda a grandeevolução musical.

Sua obra de composição é notável. Prima pelaharmonia. De temperamento intensamente vibra-
til e sentimental, ela coordena os sons, compe-
netrada. e imprime à interpretação um senso
mágico de beleza pura. Compõe desde os cinco
anos de idade e foi sua irmãzinha Nadja sua pri-meira inspiradora. É de notar a afeição que de-
dica à irmã. Sacrifica seus maiores desejos paravé-la contente, mas sabe corrigi-la com voz so-
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Laila 'Maria executa um número de acordeão, assistida por sua mamãe e mestra.

^í^^^^*^^^^^^^^^^í^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^^^?*-^^^^*:v ^^^^^^^^^^^^\^i ''¦^HÜ
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Iene e doce nas inúmeras travessuras da mani-
nha. Essa composição representa a pequenitanos folguedos infantil. Sente-se a graça pessoalde Nadja nos menores movimentos, os saltos na
corda de pular, os bailados que faz a bola sal-
tando, a vivacidade da menininha que, diga-
mos de passagem, é um mimo. Inspirou também
outras músicas à sua talentosa irmã, salientan-
do-se. entre elas, a que tem o seu nome. Para
esta, Laila' compôs um poema cuja primeira es-
trofe destacamos:

Nadja, eu adoro os teus olhos
Com teu semblante meigo
Teu olhai que ilumina a minha vida
Tua boca pequena que é tão linda..

Como se vê. Laila Maria transpõe também
para as letras sua poesia no piano. É uma terna

e adorável poetisa, na música com» no verso Re-vive Chopin no seu "Noturno". Harpas, luas. :!;i'.;-tas, tudo numa única melodia. A música de Lai-Ia ora se tinge de melancolia, ora de vibraçõesde entusiasmo, embora aligéras, nesse gênero decomposição. Em "Adeus' . inspirada na morte deseu tio a quem muito amava, a nostalgia é pe-netrante, a técnica elegante e pessoal, mesmocaracterística.
Laila Maria interpreta os autores clássicos eromânticos como qualquer boa pianista de reno-me. E detesta músicas facilitadas. A muito custoconsentiu que sua tia e professora Adelia DabulGosn facilitasse a Rhapsòdia de Liszt. depois dese ter convencido de que sua pequenina mãonao node ia alcançar tndos os acordes e varia-

çoes. Ouvimo-la nesta Rhapsòdia. E Liszt apare-ceu. Apareceu vibrante, íncomparavel, transcen-dendo misticismo, tempestades, através da inter-

il-
ir
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CRESCER
Mamai» • Mulher*.
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FRICIRAS - SUORES FÉTIDOS Apesar dr sua pouca Idade. Laila possui inúmeras composições.

pieraçao magistraj da pequena virtuosa. E to-
cou Beethoven. Ai transfigurou-se. É seu com-
positor preferido, confessou. Possui uma peque-na e sintética biografia do grande músico. E co-nhece sua historia tim-tim-por-lim como as ou-t:as crianças de sua idade conhecem os contosda Carochinha. Tocando Beethoven. sua íisiono-mia se transfigura. Às vezes se ilumina, às vê-zes empalidece. É o gemo que volta, dominado
pela desgraça que o perseguiu, pelas atrozesamarguras. Vimo-lo pelo campo, vagando e com-
pondo, vimos sua mão trêmula escrevendo astscocesas, a testa enrugada, o olhar a um tempocheio de ternura e evocação. E Laila persomfi-cando Chopin. É também um Beethoven em mi-niatuia. improvisando, abordando todos os gê-ne.os na composição, dc alma suscetível degrande energia musical.

Ê uma pena. realmente, que se teçam lourose glorias em torno de pequenas celebridades deoutros países e se deixe quase à margem nossosvalores cujas glórias deveriam atravessar fron-eiras. enaltecendo este pais tão rico de talentotao dispersivo, tao displicente quanto a seus pró-p;ios valores!
Laila Maria é um g**\0. Conhece música, dis-corre sobre teoria desde os cinco anos e estudadesde os quatro.

d„s'JL<n0nV1,daÜa,. T3 í,gU,ar C',tre °S SOl«^Sdos Concertos Toddy. Dando dois concertos noIuuca Tennis Club arrebatou a multidão que aovacionou incessantemente. No último festivalUepois de ter sido rebisada. na segunda partedo concerto, o presidente do clube. Dr. Beítíão.oi busca-la emocionado e sentando-a ao pianopediu-lhe mais um numero. Falou, então sobrea pequena pianista, fazendo notar que de cemcm cem anos. aparet,a uma ? 
• ««cem

mente 
C q"e "^ * faZÍ° °UVÍr ^nUrave?-

Laila é também uma critica rigorosa Quandonao lhe agrada a interpretação. reelaTa e9""",ge. Assim seus tios temem-na. E. de uma fe. àaSÍTiaTlSaTÍ T" ^ ****^*^-.ar a casa, Laila aparteou. sentenciosa: "Nao eoslei. mamãe. Você não estava nos seSs dias bonsAquele planíssimo estava sem expressão e a exTcuçao total nào me agra(Juu Vo^ 
*2L™-
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Com AdéUa. sua mestra dialoga sobre Bach E

Wagner. arrreoVu°^deeMo^ren- ^^ *
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(Continua na paaina 36)
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uma tragédia é acrescentada à
série de catástrofes que estão en-
chendo o ano de 1950 de sangue.
Na manhã de sábado último, dia 12,

ocorreu um pavoroso choque entre trens da
linha de Rio d'Ouro. Deu-se entre os com-
boios de prefixo X104 e X7. Aconteceu en-
tre as estações de Acari e Pavuna, onde
existe uma curva muito fechada. O X104
descia procedente de Belfort Roxo, enquan-
to o X7 subia superlotado, tendo partido de
Francisco Sá. As duas composições, cujas
locomotivas, respectivamente 1086 e 1084,
eram condusidas pelos maquinistas Romual-
do Luiz da Silva e Belmiro da Silva Pichi-
nim, chocaram-se violentamente, numa cur-
va, projetando no solo e provocando o pã-
nico em todos.

Várias testemunhas relatam a catástrofe
da seguinte maneira: o comboio n. 1086 es-
tivera parado mais de dez minutos na esta-
ção dé Acari, aguardando sinal de. partida.
Acontece que neste trecho existe uma linha
apenas e os trens cruzam-se ou numa ou
noutra das estações. Mas o maquinista do
1086 impacientou-se e não mais esperando,
movimentou a máquina. O resultado desta
imprudência, pode-se dizer, criminosa, foi
que nem cinco minutos depois, apesar da
marcha relativamente lenta deste comboio,
chocou-se com o trem 1084, que partira de
Pavuna pouco antes. O maquinista Belmiro
da Silva, não sabendo do comboio que vinha
em frente, não mais teve tempo, apesar de
ainda apitar desesperadamente, de evitar o
choque.

O estrondo do choque foi tão violento que
atraiu pessoas que moravam nas imediações.
Estas presenciaram então cenas horríveis.
Corpos esfrangalhados, pendentes dos va-
gões e, principalmente, das locomotivas,
sangue sujando os destroços, gritos alucinan-
tes dos feridos e dos que procuravam pa-
rentes entre as ruínas, encheram o ar. Fo-
ram pedidas oito ambulâncias que começa-
ram a remover os feridos. Entretanto, o au-
xíiio dos médicos' e enfermeiros não foi su-
ficiente para esta tragédia horripilante —
tiveram que comparecer também os bom-
belros. Com o emprego de cordas, serras e
guindastes, trabalharam por mais de duas
horas para libertar,os cadáveres e alguns
feridos. Imagine-se a' cena dantesca: entre o
vozerio desesperado do povo e dos que es-
caparam ilesos, os bombeiros, impressionan-
tenr nte equipados, a extrair corpos entre
as t -ünás! E o povo em volta, silenciosamen-
te, c com gemidos de comiseração, a olhar,
a aju «r onde pode... guardando dentro da
menu > m lembrança destes rostos ensan-
guent. tis, dos gritos de dor.
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DEZ MORTOS E 120 FERIDOS !
Corpos estraçalhados, pedaços de co-
devores, gemidos e gritos lancinantes
de dor foram o resultado da impru-
dência criminosa de um maquinista,
que ocasionou o choque terrível de
dois trens em Pavuna. No flagrante,
bombeiros retirando feridos de um dot
vagões sinistrados.

O resultado funesto desta imprudência do
maquinista Romualdo Luiz da Silva, que,antigo funcionário da Leopoldina, até hoje
sempre cumpriu seus deveres com exatidão,
foram 10 mortos e 120 feridos, dos quais po-derão morrer ainda alguns que estão seria-
mente machucados. Não há desculpa possi-vel para o maquinista culpado: por estar im-
paciente de aguardar ordens sai com o trem,
numa inconsciência sumamente criminosa!
Os corpos esfrangalhados, o choro das fami-
lias que perderam seu chefe, os gemidos de
dor — tudo isso é exclusivamente culpa do
maquinista Romualdo Luiz da Silva, queocasionou a colisão de Pavuna.

M7'< [y.

AGADO ENTRE DOIS VAGÕES I
fou é um dos passageiros, ferido seriamente. Ficou apertado entre
dois vagões durante o espaço de mais de 40.minutos. Só depois, os
bombeiros conseguiram retirá-lo.
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PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA H." 3

HORIZONTAIS

Rio da França
Grande réptil do rio Nilo, plural
Oportunidade, ensejo
Embarcações
Célebre
O mesmo que mico
Interj. exprime espanto, alegria
Tenho dividas
Oferecem
Ladrões do mar
Titulo abissinio
Contração, plural.

VERTICAIS

Anel ou canudo de cabelo
Pequeno circulo

— Constelação austral
— Rego aberto em madeira ou metal

para facilitar o curso de qualquer
coisa

— Preposição latina, sign. "entre"
— Lagarta
— Que contém ovos, plural

10 — Nota musical
13 — Ondulação num objeto qualquer
14 — Império da Indo-China
16 — Souza Dantas
18 — Mealheiro.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA N, 2
HORIZONTAIS — Cana — Dada — Aço
Leu —Pata — Atar — Ocaso — Ali —

Abalo — Luta — Oral — Aso — Elo — Mora
Amor.

VERTICAIS — Capa — Alam — Aça —
Uso — Noto — Ator — Acaba — Ala — Asi-
Io — Alto — Orem — Dea — Alo — Aura

Flor
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DIA INESQUECÍVEL
O Sr. Antônio Vieira de Melo, ladeado pelos
Srs. Alfredo Silva, presidente perpétuo do-,
Democráticos, e Nelson Carvalho, secretário
da referida agremiação. Nessa ocasião, o di-
retor de A NOITE em seu gabinete de tn-
balho era cientificado da grande homenagem
que lhe será prestada no próximo dia 19.

y.jsqb-v»

PELA PRIMEIRA VEZ NA SUA HISTORIA
Sairá ò rua o Pavilhão do Clube dos Democráticos o fim de apanhar o Sr. Antônio Vieira de Melo em sua re-
sidência e prestar-lhe uma grandiosa homenagem — O "Programa dos Festejos" do dia 19 do corrente mês
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CASO INÉDITO NA SUA HISTÓRIA
A não ser para os seus desfiles, nunca êste
pavilhão saiu à rua a fim de homenagear
a. b. ou c. Todavia, no próximo dia 19, cer-
cado de uma grande apoteose, irá buscar o
Sr.- Antônio Vieira de Melo em sua resi-
ífncia para entregar a esse grande jorna-lista, no "Castelo", o titulo de sócio nono-
ririo. Honra ao mérito!
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A "NATIONAL SCHOOLS" oieiecs
um Curso modsrao. ampliado s ms-
lhorado. bastado nos últimos iavsa-
tos • apsrfsiçoamsntos da técnica do
após-gusrra.

EM LÍNGUA PORTUGUESA

Clube dos Democráticos é devoto de N. S. da Glória. Ê uma
história muito fácil de se explicar, embora haja alguém que
desconheça o motivo. Em 1866, um português de nome José
Alves da Silva, verdadeiro espírito de folião, juntamente

com mais dois patrícios, comprou no dia 15 de agosto um bilhete de
loteria, que naquela época o Estado fazia correr com o prêmio maior
de quinze contos. Nesse'tempo representava muito dinheiro. Os três
carnavalescos logo que adquiriram o bilhete prometeram à N. S. da
Glória na hipótese de ser o mesmo premiado, revertê-lo na fundação
de uma sociedade carnavalesca. Ainda que pareça incrível, não é
que o bilhete foi contemplado? Pois bem, então foi fundado o "De-
mocráticos Carnavalescos", hoje Clube dos Democráticos. Toda sua
história "A NOITE Ilustrada" tem reservada para uma ampla repor-
tagem que publicará em seu próximo número, no próprio jiia de
N. S. da Glória, que por sinal é a padroeira da já conhecida e tradi-
cional agremiação carnavalesca.

Da data a que nos referimos até hoje, nunca o Clube dos Demo-
cráticos saiu à rua com o seu pavilhão para prestar uma homenagem
a um homem público. Mas .agora, esse mesmo pavilhão que repre-
senta o seu verdadeiro orgulho, irá no próximo dia 19 buscar o Dr.
Antônio Vieira de Melo, diretor de A NOITE e "Diário Trabalhista"
— em sua residência a fim de levá-lo à sede dos "Carapicus", onde

em sessão solene far-lhe-á a entrega de um
titulo de Sócip Honorário.

O Clube dos Democráticos, então, a fim
de dar um cunho mais especial a esta home-
nagem, organizou um programa de festejos,
que constará do seguinte:

a) Partida da residência do homenageado,
às 20 horas, em automóveis de preferência
carros abertos;

b) abrirá o cortejo, batedores da Inspe-
toria. da Tráfego e uma banda de clarins;

c) a União Cívica das Escolas de Sambas,
da qual é presidente o Dr. Antônio Vieira de
Melo, tomará parte no desfile com suas di-
retorias e também estandartes;

d) as candidatas ao concurso "Rainha do
Comércio", pela ordem de suas colocações
abrilhantarão o desfile, fazendo parte da
guarda de honra do homenageado;

e) também as candidatas ao Concurso da
Rainha da Primavera dos Motoristas estarão
presentes, sendo acompanhadas pelas se-
guintes associações de classe: União Bene-
ficente dos Chãuffeurs do Rio de Janeiro,
União dos Motoristas Brasileiros, Centro Be-
neficente dos Motoristas, Sindicato Autôno-
mo dos Condutores de Veículos e Rodovia-
rios e Federação dos Condutores de Vei-
culos Rodoviários;

f) Sindicato dos Frios e Derivados;
g) Estão também convidados todos os

amigos e admiradores do Dr. Antônio Viei-
ra de Melo, para fazerem parte do grandioso
desfile;

h) As 22 horas, recepção ao homenagea-
do no "Castelo" (sede dos Democráticos),
pela diretoria, Conselho Deliberativo e qua-dro social;

i) As 22,30, sessão solene para a entrega
do título de Sócio Honorário, falando nessa
ocasião o secretário geral do clube, Nelson
Borges de Carvalho, e o Dr. Pádua Vascon-
celos, presidente do Conselho Deliberativo.
Logo após será oferecido ao Dr. Antônio
Vieira de Melo uma rica lembrança;

j) As 23 horas, início do grande baile
em homenagem à Padroeira N. S. da Glória.
Duas excelentes orquestras abrilhantarão- a
grande noite no "Castelo".
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SENTE-SE
CANSADO!...

Tem suas mãos trêmulas!. . .
Então previna-se contra o es-

gotamento.
Use hoje mesmo:
FOR-T-FOSFATOS

Um preparado de fosfatos notu-
rais, vitamina BI em dose forte
e aminados extraídos do cérebro
e' da.medula espinhal.

FOR-T-FOSFATOS
Combate a perda de memória, a
insônia, e deve ser usado nas
convalescenças, após-gripes, e
doenças agudas, pois é um tônico
geral. #

Produto do Instituto
Farmacobiológico

BÜA DA ESTRELA N.» 57 RIO

O tf O MEM n

USA UM C/A/TO

de QUALIDADE
Nós enviamos poro todo o Brasil
pelo Reembolso, sem nenhuma des-
pesa para o comprador :

MODELO LA
i x-odilo legitimo de 1.» forrado de cevo
fino com vivo. durabilidade garantida, fi. .1.
dourada Cores niarráo e havana Cr? SO.CO'^^"rrrs^^^^MmWtÃW^^f^

¦ye,%A ¦-¦ .;- J^^^sâ^AUmí^mm\^>&3Sf*TÈ'r- I* __»»-••¦¦ t_Tni___l*__________i;-___Bfc, 'Or/àtüm

• -. ' ;-Jr*+A.*A -.-.-- Afl 11III.M-1W IM _-__--_->-jSy
MODELO LBA

C-'. -odilo legitimo, qualidade especial, acaba
meu... de luxo. corei: marrão e havana.

CrS 120.00
¦ -t"=~g"*"-r**"*'»""!*»*»'»»Sjja

MODELO PD
Boxcalf legitimo, marron, liso, de l.» forra-
do üí_ couro, fivela dourada Cr$ 75,00
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Boxcalf legitimo, marron, liso, de 1.*. fona-
do de couro com vivos. Durabilidade ilimi-
tada. Cri tO.OO

Faça sua encomenda amOc ^o|e.
mencionando o modelo, o compri-
mento inteiro e a cór desejada.

W. I. FKITH
Av. Nossa Senhora de Copacabana,
739, S/1 10 Copacabana

R^O DE JANEIRO
Tel.: 37-9455

Pot via aérea, mais CrS 10,00

.rv>-' ¦-;*

mm Hlí_M__fil_M

STBHDBRO I
CRS 150,00 CRS 300,00

¦I */.. • - V 1_|
BRASIL flMERICfl

CRS 350,00 [RS 200.00

FEDERAL
CRS 200,00

ANEL ZODAICO
UMA JÓIA MARAVILHOSA DE DUPLO VALOR. COM

X2' J515.RÃIA PURA COM °URO E TAMBÉM TODO
SE 2E?°n£OM,_5iATINA- ACOMPANHA HORcScSPOGRATIS — PEÇAM CATÁLOGOS. _

"ÚNIC08 FABRICANTES PRIVILEGIADOS''
FABRICA "AZTECA" - RUA REGENTE FEUO, 18-RIO

Como tirar medi-
da do dsdo num

CAPITAL
CRS 300.00

QUEIRAM ENVIAR-ME PELO REEMBOLSO POSTAL UM ANEL
MODtLO: DATA DO NASC MEDIDA:
NOME:"
RUA: 
CIDADE (Correio local) ...
ESTADO: 
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OFERTA do SOBRADO DOS CALÇADOS
PELO REEMBOLSO PARA TODO O BRASIL
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Mod. 3030 - Luis XV Ca-
murga preia ou azul.
Saltos 6 Vá. 5 •_ e 4 >•:..

CrS 1.65,00

Mod. 3031 - Camurça
azul ou preta, e pelica
preta ou vermelha.

CrS 140,00

Mod. 3032 - Finíssimo
Luis XV. Camurça preta,
azul ou marron. Pelica
preta e .vermelha. Salto
6 Vi, 5 !í e4 '2,

CrS 135.00

f W \\\ -*J

Mod. 3035 - Para Senhoras.
salto Anabela 1 V_, em ca-
murças preta ou azul ou pe-
Jica preta ou vermelha.

CrS 110.00
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od. 3033 - Em salto Ca-
rioca, 5 \z e 3 '•_•, nas cô-
res branco, verniz, preto
e havana. _

CrS "5,00

Mod. 3034 - Linda sandá-
lia Luís XV. Salto 6 >_
ou 4 '_. Camurça preta
ou azul. pelica vermelha
e búfalo branco.

CrS 150,00

l_flfl_\ W*-fl _R\'^\Wfl_m\ 
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Mod. 3036 - Ballet com sola-
do de borracha, em vaquiti-
lha preta, azul, havana. mar-
ron e vermelho.

CrS 99,00.

/Ê\ '

Mod. 3037 - Finíssimo
Luis XV em camurça
preta, azul e marron
ou pelica vermelha
saltos 6 i_. 5 Vi e 4 ',_.

CrS 165,00

^Í-fifl^_^^^^ 'Mod. 3038 - Em salto de
sola 1 Vj. Camurça preta
ou azul e pelica verme-
lha. De 32 a 38.

CrS 120,00

Mod. 3039 - "Brotinho". a
sensação do momento, ron-
fôrto e elegância, salto de
sola 1 '_ nas cores picary
amarelo a côr do momento-
vermelho, havana e azul.

CrS 100.00

Mod
Mod. 3041 - Sandália
Sport em naco branco
vermelho e verniz.

CrS 50.00

3042 - Chinelo de
lã com solado
de amianto. Ns.
32 a 40.

CrS 49,00

Mod. 3043 - Sandália de
matéria plástica, uma
maravilha, nas cores
branco, vermelho e ver-
de. De ns 32 a 38.

CrS ôO.rJO
Mod 3040 - Ballet de borra-
chi. em vaquitilha verme-
Ihr. havana e azul. Ns. de
28 a 38. CrS 75,00

Mod. 3045 - Para
Mocinhas e Senho-
ras. nas cores ver-
niz. preto, branco
ou havana.
De ns. 28 a 32

CrS 65,00
De ns. 33 a 38

CrS 75,00

Mod. 3044 - Tipo
no salto de sola.
preta e havana

America-
nas cores

Cr$ 70,00

^ i*r^mmmM w/m)
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lod. 3046 - Para
criança. Solado de
Borracha, Branco
Vermelho, Rosa.
Azul, Verniz. Ns.
17 a 22. CrS 30.00

Mod. 3047 - Em preto
e havana.
De ns. 20 a 27

CrS 55,00
De ns. 28 a 32

CrS 65,00

/• «ir^is*y*^<^^.

Mod. 3048 - Nas cores branco
vermelho e preto
De ns. 22 a 27 CrS 45.00

Mod. 3049 - Nas cores branco
vermelho e preto.
De ns. 19 a 23 CrS 45,00

Mod. 3050 - Para Rapazes e
Meninos, nas cores preto e
havana.
De ns. 20 a 27 CrS 60,00
De ns. 28 a 32 CrS 70,00

/v _________ _____-P______l
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Mod. 3053 - Para Rapazes
palmilhado, nas cores preto
e havana.
De ns 28 a 32 CrS 90,00
De ns. 33 a 36 CrS 100,00

/fei
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Mod 3051 - Elegante
la fina. nas i-ôres preto
e havana. Em vaqueta.
CrS 90.00; em vaquilho-
na. 135,00; em cromo na-
cional. 180.00; em cromo
americ. 225.00; em cromo
alemão. 270.00.

Mod. 3052 - Botininha
comandinho. nas cores
preto e havana Ns. H>
a 27 CrS 46.00

^"""•ATV ^B_*_tf%_ _o

Mod 3054 - Solado de borracha Ana-
bela. Nas cores preto, havana e mar
ron De ns 32 a 38 CrS 90,00

Mod 3055 - Para Cavalheiros, vira
francesa, palmilhado a máo. salto de
borracha, cm vaquilhona preta e lia-
vana. De ns. 36. a 44. CrS 180.00

Í8F# ^éZfcr^M/cKc^f m ^^^^tí__|_^____í_B

Mod 3056 - Solado de Borracha Ana
bola. nas cores preta e havana. cor/i
fivela ou de amarrar CrS 99.00

GALOCHAS "MODERNA", de Ns. 34 a 44 — CRS 30,00
Pelo Reembolso Postal para todo o Brasil — PARA AS ENCOMENDAS ACOMPANHADAS DE CHEQUE OU VALE POSTAL: remessa livre de por-

te. — Peçam o novo Catálogo com mais de 100 Modelos
SOBRADO DOS CALÇADOS

A maior organização de calçados do Estado de Minas Gerais — Avenida Afonso Pena, 333 — BELO HORIZONTE. Filiais: Casa Ballasteros —
Rua Halfeld, 604; Juiz de Fora — Sapataria Moderna —: Rua Santa Cruz, Nova Lima.
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A AGONIA DAASMA
Aliviada em Poucos Minutos

Em poucos minutos a nova recei-•a Manduco — começa a cir-
cSsr no sangue, aliviando os aces-
sos e os ataques da asma ou bron-
q.;i*e. Em pouco tempo é possível
dormir bem respirando livre e fa-
...mente. Mendaco alivia-o, mes-
.-.o que o mal seja antigo, porque¦iissoive e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias, minan-
d 3 a sua energia, arrumando sua
faule, f.izer.do-o' sentir-se premat-.i-..-.mente velho. Mendaco tem tido•..:-.'o êxito q.ie se oferece com a
i.i-.ar.tia de dar ao paciente respira-
;âo livre e fãcil rapidamente e com-
;.-:eto alivio do sofrimento da asma
em poucos dias. Peça Mendaco, hoje
mesmo, em qualquer farmácia. A
r.ossa garantia é a sua proteção.

\h
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Mantenha /Í^^WZMm±mW\
correto íP *l^^m+ÚJm\
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ASSUNTA I DÃ BRILHO AO CAiELO

TEATRO DE AMANHÃ
(CONTINUAÇÃO DAS PAGINAS. 24-25)

o mundo pensa que sabe andar, mas andar
no pairo é outra coisa — e, atraídos pelas
marteladas, entramos no atelier de decora-
ção teatral.

Paisagem estranha: uma dúzia de teatri-
nhos em miniatura que pareciam palcos de
fantoches, cada um com cortina de boca de
cena, instalação de luz, equipamento com-
pleto para a arrumação dos cenários. Santa
Rosa revelava a um grupo de jovens os se-
gredos da- técnica teatral, diante de uma ma-
quete do cenário de José Maria dos Santos
para a peça montada por Henriette Mori-
neau no Teatro Fenix. Os estudantes de de-
coração aprendem não somente a desenhar
um projeto, senão também a executá-lo: têm
aulas de carpintaria com o chefe contra-re-
gra do Teatro Fenix Pilades de Romano, au-
Ias de iluminação cênica com José Lewgoy,
que estudou a matéria na Universidade de
Yale, nos Estados Unidos.

Terminada a aula prática, houve uma ses-
sao de projeções, comentadas por Santa Rosa,
o que se poderia chamar uma "aula de bom
e de mau gosto". Cada imagem ficava duran-
te alguns segundos na tela, deixando à as-
sisténcia o tempo de formar uma opinião,
antes de o professor expressar a sua pró-
pria, explicando se tinha escolhido um
exemplo positivo ou negativo. Houve, natu-
ralmente, alguns equívocos, conduzindo a
unia animada troca de idéias. É preciso
aprender a pensar e é preciso aprender a
ler: a discussão continuou na biblioteca, onde
Santa Rosa e Guilherme Figueiredo — pro-

icüsor de História do Teatro — dedicam par-
te das suas aulas a ensinar o amor aos li-
vros. Cada um retirava das estantes o volu-
me de que precisava para a sua documen-
tação, sem procurar, entende-se, modelos
para copiar — o que não é a mesma coisa.

Nas provas vocacionais para a matrícula
no Curso — que conta atualmente uma cen-
tena de alunos — como durante o ano leti-
vo, os alunos escolhem livremente o assun-
to, o estilo e a técnica da montagem. Santa
Rosa puxou de Uma gaveta um maço de de-
senhos feitos pelos candidatos no exame de
aprovação: "Exijo simplesmente um mínimo
de compreensão de teatro", explicou êle,
como que procurando uma desculpa por não
poder aceitar todos — e ainda entre os elei-
tos é preciso eliminar, aos poucos, aqueles
que não evidenciarem interesse verdadeiro.
Foram admitidos, inicialmente, quarenta
alunos de decoração teatral, o número dos
recusados não passou de uma dúzia; de fato,
enire muitos trabalhos que justificavam es-
peranças, havia alguns que testemunhavam
uma insuficiência manifesta: seleção perfei-
tamente justificada. Outra condição para a
matrícula no Curso, é o certificado do ensi-
no secundário. Entretanto, quem não o pos-
suir, pode ingressar no curso prévio, de um
ano, e sendo aceito nas provas finais deste,
matricular-se no Curso de Interpretação ou
de Cenografia.

Os alunos do Curso Prévio estavam en-
saiando, sob a direção de Dona Esther Leão,
o "Auto dej rei Seléuco" de Camões, que re-
presentarão por ocasião das provas finais
deste ano. Não faltavam entre eles autênti-
cas vocações e devo dizer que assistir a este
ensaio foi um prazer, apesar de a imaginação
do espectador ter que suprir a falta de ce-
nários e indumentária ao rigor da época. Ha-
via movimento, expressão e entusiasmo, e o
Lançarote pulava de dar inveja a um acro-
bata.

A duração do Curso de Interpretação e de
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o seu jantar... Rica em malte, Malzbier da

ÍÍÊ ^"^vSf ^**' ^\ Brahma tem alto valor energético. E uma cerveja preta,
vC "^^ jw^ ^- .#) ligeiramente adocicada. Pelo seu baixo teor alcóolico
/Sajjljw T1*-- i,ii'|!'s^^ ® ° cerveÍa preferida de todas as famílias. Enriqueça
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Cenografia é de três anos. Os alunos aprova-
dos nos exames finais obterão certificados;
e os "quatro primeiros colocados, dois do
sexo masculino e tfois do sexo feminino, se-
ráo indicados às companhias subvenciona-
das pelo Ministério de Educação e Saúde,
para um contrato por um ano no mínimo ,
conforme dispõe a Portaria relativa à cria-
ção do Curso. Assim também em Paris, os
melhores alunos do Conservatório de Arte
Dramática sáo contratados pela Comédie-
Française. O professor Michel Simon, que
já lecionou e voltará a lecionar, quando vol-
tar da sua viagem de férias à França, His-
tória do Teatro Francês, náo ficou alheio a
organização do Curso do Serviço Nacional
de Teatro. Também seu diretor, o Dr. Thiers
Martins Moreira, acaba de fazer demorada
excursão à Europa, de onde trouxe novas
idéias e novos projetos. Realizá-los-á com
prudência e sem precipitação exagerada. Es-
táo na lembrança dos cariocas amantes do
teatro os espetáculos de obras de Gil Vicen-
te que êle organizava com os estudantes da
Faculdade de Filosofia, antes ainda de
ocupar seu atual cargo de tão grande respon-
sabilidade. Sabe ir para frente, passo a pas-
so, com calma e segurança. Vai aos poucos
completando o equipamento técnico da sua
Escola, que já possui aparelho de gravação
de som, de projeção, cujo pequeno auditório
vai se tornando um centro de conferência
sobre assuntos relacionados com a arte tea-
trai: o cenógrafo americano Oenslager, a
dançarina e antropóloga Katherina Dunham.
o ator francês Barrault, fizeram ali interes-
santes palestras. Jean-Louis Barrault, por
ocasião da sua recente temporada no Muni-
cipal, pediu ao Curso do Serviço Nacional
de Teatro um grupo de alunos para com-
pletar a comparsaria do "Processo" de Kaf- .
ka-Gide. e ficou muito satisfeito com sua
atuação. O terceiro andar da ABI é um lu-
gar que nenhum artista em "tournée" no
Rio pode ignorar.

Queríamos ainda ouvir a palavra de Luiza
Barreto Leite, que tanto lutou pela criação
de um conservatório de arte dramática no
Rio e vê agora seu sonho tornando-se rea-
lidade, mas D. Luiza chegou muda: o mé-
dico impediu que falasse durante alguns -
dias, depois de leve operação na garganta.
Antes de nos despedirmos, recebemos, por-
tanto, em vez de uma entrevista, uma aula
de pantomima...

UMA PIANISTA...
(Continuação i'a páuina TI)

Rondo, no Minucto de Bach lporque, ao findar
a audição, ela perguntara à mestra: "Madrinha,
e Bach? Náo posso tocai?"), nas mazuruas e vai-
sas de Chopin, nos Gafanhotos de Binet (música
difícil e que parece um brinquedo, mesmo nos
glissados, entre os dedinhos da criam;,-, musicis-
ta), na Dança Russa, de Foster, em Ondas, de
Ivaniovich, além de Liszt e Beethoven c de suas
lindas composições. Toca também autores nacio-
nais, como Lorenzo Fernandez, maestro Onofre
Labul, seu primo. Francisco Mignone, Villa Lo-
bos, preferindo, no entanto, Lorenzo Fe.-nandez
E é pat:iota. E crè piamente na evolução e na
difusão vitoriosa de nossa música. Tem apenas
sete anos. Nasceu-à hora do Angelus. A poesia
melancólica penetrou-a. E ela saiu por esse mun-
do para gáudio do país em que nasceu, para ale-
gria e orgulho justíssimo de seus pais. Wadih e
Elvira Chalita.

Laila tem se apresentado em concertos na Es-
cola Nacional de Música, no Instituto Lafayette,
no Instituto de Educação, na Sbat, na A. B. I.,
sempre em benefício. Tem discos gravados des-
do os seis anos e com real êxito apresentou-se
no Instituto de Música de São Paulo.

Sua atuação no "Concerto de Chopin", na Rá-
dio Mantiqueira de S.' Paulo, na Rádio Guana-
bara, numa homenagem ao professor vienense
Frederico Gulda. que a enalteceu perante toda
a assistência, na Rádio Globo, quando se apre-
sentou' no programa "Artistas noves do Brasil",
na Rádio Nacional, no Papel Carbono sobre a
orientação de Renato Murce. que a premiou em
piano e acordeão, foi brilhantíssima. Na Rádio
Globo também foi apresentada na audição dos
pianos Schawartzmann, no Centro de Ai te e Cul-
tura. no Salão Kosmos, executando Sohubert.
Seagel, Schumann, Chopin, Beethoven. Bach.
Strauss — porque Laila toca Strauss como l ma
dama vienense, alegremente, deliciosamente. Ad-
mira Bach com devoção. Transfigura-se quando(ala no grande compositor. Ouve concertos com
religiosidade, acompanhando o executante pelamúsica, anotando-a com seus pequenos caracte-
res. Não por "snobismo". é preciso que se enten-
da, porque a pequena Laila é simples e adora-vel. mas por vocação e espontaneidade. No Ti-
jucá também se fez ouvir com sua irmãzinha
Nadja, a quatro mãos. Nadja tem quatro anose e igualmente aluna de Adelia. Tocaram "Jo-
yeux Printemps". de Micheuz. A assistência vi-brou. E as duas pequeninas brasileiras arranca-ram de seus patrícios palmas e palmas e excia-maçoes de entusiasmo. Os gênios infantis da Mú-sica também andam por cá — e nor que não? —
oesde Guiomar. desde Maria Antônio, desde Au-rora Bruzon... e enfeitaram de flores do pri-vilegio as cabecinhas encacheadas das irmãzi-nhas Chalita. guiadas para o lado harmonioso davida por sua tia Adelia .talentosa, dedicada ebrilhante.

Nadja é de temperamento irrequieto Peque-nina. inteligente, viva. também ama deveras suairmã. E conhece música, não é mentira... Lailatem uma bonita composição tão bela quanto pro-funda: "Meditação", dedicada aos pais. Ê umprazer intenso ouvi-la tocar tal comoosição Nósmesmos meditamos, repetindo a frase de Guio-mar Novais ouvindo Maria Antônia. emocionada:Meu Deus! Como sois brasileiro!"
No acordeão. Laila executa várias músicas, re-Ktonais ou nâo. E canta também E com que gra-ca' Pa'a esse instrumento compõe musicai le-ves o o maneja como se 0 estivesse fazendo com
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ESTUDANDO POR CIIIESrillEKII 1

DESENHO ARTÍSTICO
inclusive desenho comercial

e publicitário
Confie na sua personalidade e ganhe

respeito, admiração c uma posição social
destacada. UM FUTURO BRILHANTE
aguarda V. S. e uma vida cheia de
possibilidades ilimitadas. Ajudá-lo-emos a
desenvolver o seu talento, a ampliar a
sua imaginação e a aplicar a sua capaci-
dade construtiva e organizadora.

CONTABILIDADE I\^M t cosr^
Ficara habilitado a ganhar os melho-

re« ordenados como guarda-livros espe-
cialiiado

CADA ALUNO FARÁ A ES-
CRITURAÇÂO COMPLETA DE UMA
CASA COMERCIAL.

O Brasil sente atualmente uma tre-
men da necessidade de técnicos em con-
tabilidade e direção administrativa. V. S.
poderá facilmente chegar a um deites pos
tos almejados e realizar o sonho de uma
vida brilhante.

Centenas e centenas de moças e
de senhoras tiveram a vida completamente

transformada graças ao estudo de Corte e

Costura pelo nosso métolo fácil, rápido e

eficente. Em pouco tempo e com despezas

insignificantes VIPÁ V. S. A SER UMA

MODISTA EXCELENTE, perfeitamente ca-

paz de executar todo e qualquer traba-

lho, inclusive trajes de casamento, lingerie

fina, vestidos para esporte, etc, etc,

RTUGUÊS
LÊS

AUXILIAR E CAIXA
CORRESPONDENTE
SECRETÁRIO
ESTENO-DATILOGRAFIA

Realize a sua independência econômica.
melhorando o seu "standaid" profissional e in-
telectual. fl vida. em toda parte, ê dirigida pela
lei biológica: vence o maistorte. Seja um destes,
desenvolva a sua inteligência, aumente o seu'
valor. UMA NOVA VIDA ABRE - SE NA SUA FRENTE.
Não vacile e avance confiante, firme e orgulhoso
de si mesmo.

EIS O QUE CONSEGUEM OS NOSSOS ALUNOS, FELIZES E TRIUNFANTES

.-fe.
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X PEREIRA BARRETO, 27
» DE FEVEREIRO DE 1950
5J Quero agradecei lhes
Ag p«lo cutso de "Conespon-
» dència". Já estou traba-
© lhando numa liima co-
Jr. meicial, ganhando num só
nà mês mais do dobro que

Á
mes mais
paguei ao instituto

Stnichi Takano
PEREIRA RARRETO

Est. de Sio fiulo

.Pi
àr •
VrCORUMtÁ,«V CRO I

.v-.
-_, , 30 DI NOVEM-
«V '»<> DE 1949

fZk Tendo chegado ao final do
AT. Curto de Deienho Arquiteto'
J_\ nico é meu dever tornar pa-
snA tente o V. S. oi meu» aqra-
Af decimentot. Já esbocei vário»

fvê projeto» e, graço» ao seu
0vÉ eficiente ensino, foram pie*
ná namente aprovado». '040 vo
rjé Io» ao 

"Instituto Unlver»al

8' ao Instituto
Brasileiro que, sob

Ar direção de V.S. continue a en
£a« caminhar para o futuro todo»

aquele» que recorrerem ao»
>eu» prodigiosos método» de
ensino

João Moreira Sobrinho
CORUMlA Mito Grosso

£%
SAIA 17 OE ARRIIOE 19S0

Tendo terminado o meu
curso de Corte e Costura, por
correspondência, ne»»» Insti-
tuto, tenho a dizer a V. S.
que desconheço outro igual.
Inúmeras sâo as vantagens
que oferece As mães de fa-
mílio não precisorâo ausen-
tar se do lar para fazer esse
Curso, os funcionárias ;<-;•; s!
mente, enfim é acessível a
qualquer profissão Direção
• professores os mais habi*
lilados e atenciosos, menso-
I idades módicos, por nu-io
de planos permissivets o tô*
da as classes, ensino admira
vel e proficiente, habilitando
a confeccionar o modelo por
mais difícil que seja.

Ma ria ). da
SALVADOR

S. Fatiila
t»t. dd tiá.i

êa
Va

CANTO DO BURITI, 3 DE
MARÇO DE 1950

Quciii lulillx-ln di.
8í*M*"lh«'s t(iio ,ji» c»s-
loit jj:» ti lia li i1 o <»iil
BOfVÍ«.'OS ílo esi'1'llll.
riu/fio cr.iv.iH u vsüa
I nst i 1 ui«,\»»>.
Francisco de A. Morais

CANTO DO BURITI Est. Puul

^E»*- / '

MINAS DO ARROIO DOS
RATOS, 3 DE JANEIRO

DE 19S0
A minha opinião sabre o

estudo por conespondência
é a melhor possível, pois ao
iniciar o curso de .Desenho
Mecânico com os senhores,
era completamente letuo no
que dizia respeito o de se-
nho de maquineis Eslau ho-
te com um caudal completo
de conhecimento-, desta ma*
lério e ganho 'rês vezes o
que ganhava untes de assi-
milor tão preciosos conheci
mentos.

João A. Chrtstani
MINAS OO ARROIO DOS

RATOS
tst. dafcüio Grande do Sul

Ir ?r. J\W' 'a*^H

R». .\r launrt.. '*. i" ¦>"

tenho 3 inh-nn.u trr ir.»-
balho nn ( .tiii|'.inl.i.« * «mi*,
l.ii.' r luia,*.! dai !<!•• ite l.veírn
r n.ii horas r «li.is .]r lolç.i.
iitili/i» me tlcMfs »iinnf» mirn
In*» n.i r\ct i!i..iii «Ir |ir>.jrt"-. «It-
cnnMf uivc» r Ir^iihz.K.to «1c
predms.

Curti iMn truhn cm lucro
•.ii|>fri..r ,iu pruprui i.ijcnjüo
do emprego.

Antônio II CtttAnhArc»
HO Dl JANIIIO

PRESIDENTE PRUDENTE, 27
DE MVEREIRO DE 19S0 '

Imfnsomenie solitieito pe-
Io que aprendi em seu Ins
titufo, afirmo vos que já re-
cuperei todo o dinheiro em
pregado em meus estudos.
Sinto me feliz pois é um bom
futuro para uma moça e
groçcs oo; Srs Diretores.
grandes amigos, conselheiros,
animadores e mestres; no
momento estou com 22 alunas.

Terezinhã M-irochto
PRESIDENTE PRUDENTE

Est. de S<Ío Pduio

*

SAO JOAQUIM OA
BARRA, 28 DU QU-

TUBKO DE 1949

Agradeço o» esfor-
ÇOS que fizeram ao
ministrar-me tala ea-
tudoi, pois hpje sou
Guarda-Livros de 19
(DEZENOVE) çaaas
comerciais.
Joaquim M. dos Santos
SAO JOAQUIM DA RA8RA

E»t. de Sio F«ulo

— êif
vr' — »**' m"m "

Criação da aluna SRA. ANNA GORI
S. PAULO

^m ^«H ^h

salto. :o j{

.ící**i ar «Vi.av.

emento atou

Wi'u Sri-.fii
• »lTO 01 ITu

E»t de tio Fau

CHAPECÕ. 23 DE FEVEREIRO
DE 19S0

Fiquei realmente satisfeito
•m ver que encontrei um ver-
dadeiro guia nes*a profissão.
Hoje estou trabalhando num
escritório da Agência ' INCO
nesta localidade.

Mario BaIico
CHAPECO Esl Su Cenrin*

não perca tempo

e mande-nos

A^Ê ^W

V ") '"•• rwM
^¦V Jw :*mW

^^^mmm+war ***WW

SÂO PAUIO, 10 DE DIZIM- Vj
•RO DE 1949 rA\

Quero participar lhes que ^T
estou muito contente • tatis- *w
feita com minha nova pro- ^^fissão Já estou costurando ^£
para fora, tenho muito Tfe-5^
guesio e estou ganhando ^AW
muito dinheiro. Tombem vos JfÇ
la;o saber que o primeiro ^r.vestido qu* fii foi um lirvdo y5vestido de noiva.

:rn. stina
SÁO PAULO

Lortcchio tA

4
CURITIRA. ¦ Dl DIZEMRRO ,

DE 194*

Como uma luz em meu co
minho. seus ensinamentos .
trouxeram me uma garantia (
para o futuro, um escudo fiel
contra os imprevistos do sorte.
Estou bem colocado, percebo J
ainda de duas casas comer-
ciais, pela ordem em que man ¦
tenho suas escritas, ordena- j
dos que comprovam ainda t
móis a eficiência dos. meus |
trabalho»

Antônio de C. P. Filho',
CURITIRA

Est. do P,r,ní

Instituto Universal Brasileiro
CAIXA POSTAL 5058 - SÃO PAULO
limo. Sr. Diretor: Peço enviar-me GRÁTIS o folheto completo sobre

QO

HOJE curso
{tndtcar o curso desejado)

correspondência

coupon ao lado
NOME

RUA

CIDADE.

ESTADO  
«

4m 15-8 1950
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livro das BRONQUIJES e TOSSES om

RICRTRRO £
jnTHHV PRBDO

Distribuidores - ARAÚJO FREITAS & CIA.

II
MATERNIDADE "CASA DA MAE POBRE
Rua Frei Pinto, 16 — Estação do Rocha — Telefones: 48-4323 e 48-7393

CASADA MÃE POBP=;
^C^ -^ .^ ESC, ^H^^^s^^ _~^z-><£^.

' ompleta i-quipe de médicos parleiros Eficiência e bom traio - Partos em quartos partícula
;es com ou sem operação, a CrS 1.200.00 — Consultas pie natais diariamente das 13 às 15 hora'.

Cirurgia geral para senhoras — Exames de. laboratcrio a preços módicos - Colheitas de

sangue a domicilio — Franqueada aos senhores Médicos — Diárias desde CrS 100.00 — Toda a

renda destina-se à manutenção dos S0 leitos gratuitas e da "Creche".

Casimiras e Tropicais
pelo REEMBOLSO POSTAL

Casimira superior, listrada, pura lã. 8 cores, cortes com 2,80. para
inverno   Corte CrS 190.00

Casimira mesclada, tipo especial 200,00
Casimira listrada, em 12 cores  ¦ • 200.00
Casimira. fio inglês, listrada '_' 350,00
Tropical, liso. pura là. 8 cores 290,00
Tropical, listrado, finíssimo 350,00
Tropical, liso. 12 cores, reclame 180,00
Tropical, liso. pura lã. brilhante, fio inglês, marron. azul marinho

e mais 4 cores 380,00
Tropical, lanificio inglês, brilhante, azul marinho, marrom <¦ mais

4 cores " 
OOO.OO

aceitamos Representantes em todas as cidades do interior.

Faça hoje mesmo o seu pedido pelo Reembolso Postal com TRANSPORTE
. GRÁTIS para qualquer localidade do Brasil, enviando o seu endereço completo e
pague a encomenda no ato do Recebimento. Nas remessas aéreas, o porte é por conta

do comprador.
Pedidos à ADOLF DORF — Caixa Postal 3723

Rua do Rosário, 129 — 2.° andar — End. Telegráfico DOLDORF — Rio de Janeiro

INSETICIDAS "GARÇA"
Vários são os produtos que podem ser aplicados nas residências para o combate

aos insetos caseiros. Nos animais domésticos, no sentido de livrá-los das parasitas
que os atrofiam e nos vegetais, facilitando-os no seu crescimento e produção.

Os inseticidas GARÇA, que se prestam para as aplicações acima, receberam hon-
roso atestado do Dr. Joaquim Sisino da Rocha, chefe da Divisão Animal do Estado
do Rio, vasado nos seguintes termos: — "ATESTO QUE OS PRODUTOS 1NSET1-
CIDAS "GARÇA" JÁ FORAM EXPERIMENTADOS PELO PESSOAL DA SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM ÓTIMOS
RESULTADOS, PRINCIPALMENTE O CARRAPATICIDA. TRATA-SE DE PRODU-
TOS BRASILEIROS, QUE HONRAM A INDÚSTRIA NACIONAL".

 Qualquer informação sobre os inseticidas "GARÇA", com os Srs. Ayrola
Bastos & Ruagani Ltda. — Rua Dr. Alfredo Backer n. 364 — Alcântara — São
Gonçaio — Estado do Rio.

AGENTES - ACEITAM-SE
Para Casimiras, Linhos, Aviamentos, etc. Mostruário gratuito, ótima
comissão e adiantamentos. Vendas pelo sistema de Reembolso Postal.
Cartas: TECIDOS MEHERO - Rua Pagé, 33, 2.o andar - São Paulo

V^^nm*Am^mWuuu^A
As mulheres, no domínio das roupas e da

moda em geral são volúveis. Náo existe uma
idéia nova de moda que possa surpreender as
mulheres por mais de um ano.

Quando eu falei a diferentes desenhistas e cria-
dores de modas femininas, em Paris e em Lon-
dies. eles me disseram que não existe nenhuma
iinha geral que possa ser utilizada para criar a
roda feminina. A ordem das mulheres vai em
lòdas as direções, e e preciso estar sempre pre-
parado para lançai- novas idéias.

"E nós estamos mesmo fatigados pela pro-
cura de novas criações — disse um deles. Sabe-
;se mesmo que faltam idéias, e então volta-se
muito freqüentemente aos velhos bons tempos,
trocando um pouco os detalhes ou lhes melho-
rando. E eis ai porque a moda feminina apre-
:-ehta um prande circulo, que tem a dimensão de
mais ou menos vinte anos. E podemos estar cer-
U)s de que p moda dos nossos avós ainda vol-
tara outra vez."

UMA CALÇA DE 1800

Por* exemplo, já há vários anos era muito po-
pular a combinação feminina bastante curta e
delicada. E atualmente uma firma inglesa lançou

i calça modelo 1R00. longa, bordada, e com um

rendilhado! Ela se distinguia ria calça antiga

porque era feita de nylon. leve e transparente

E essa calça alcançou um grande sucesso, sen

cio usada agora pelas mulheres mais em voga.

A moda de saias e de roupas mais longas re-

tomou. As mulheres não querem saber nada sò

hie falta de tecido, e as casas de alta costura

nao têm também o direito de se preocuparem
com essa questão do mercado, se existe ou náo

grande quantidade de tecido. As mulheres exi-

sem porque esta em. moda, e <¦ preciso prepa-
lar as roupas de acõ: do com o gosto e a opinião
das mulheres. ..

SIMPLES A MODA ATUAL

A moda de hoje é ainda simples. Ela tem as
linhas harmoniosas e vai em direção de mos-
irar toda a beleza da figura feminina. Mas hoje
os desenhistas e criadores de moda já estão preo-
capados com o fato de que náo está muito lon-
ge o dia em que as linhas serão mais compli-
cartas.

Os últimos desenhos nos mostram a preocupa-
ção com o busto feminino e os desenhistas cria-
ram graças a novos tecidos popularizados, ves-
tidos graciosos, onde ficam nus os braços e as
cspáduas, sendo o busto do vestido seguro íjoi
material especial.

Os primeiros lançadores desse modelo foram
desta vez os ingleses, que o aplicaram somente
para "soirées". jantares. festas e teatros. 'IPA)

Este é um modelo simples para a noite. A
saia é do comprimento "ballerina", sendo o
espartilho arqueado, bordejada por uma ren-
da ao redor do decole. O corpete é todo tèso
e justo ao corpo. O material empregado é

seda consistente.
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I VOLUBILIDADE DA MODA!
3recisamos estar sempre descobrindo novas coisos" — dizem os dese-
histas — "E o remédio e voltar sempre oos velhos bons tempos" 

moda dos nossos avós ainda voltará outra vez — Retornam as
linhas longas

•
MARIA JA.NY Exclusividade da II*A em todo o Estadoi

Observem as belas linhas deste modelo, uma
criação de Victor Stiebel para o jantar. A
sua adesão ao corpo é principalmente ressal-
tada pela linha espiralada do vestido e pelalonga cauda que parte da cintura. Quantoao espartilho, termina por um delicado bor-

dado que suaviza a linha de decote.
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RECÉM-NASCIDOS
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MENINAS

Jogos de Cama com apli-
cações nas cores rosa e
azul (Ilha da Madeira),

CrS 325,00

f 3 y
! / \

í - f- "' " 1
—-i -—"*

Mandrião em Opala com
enfeites de renda,

CrS 160,00

Carrinhos em galalite
CrS 29,00

Sapatos de renda
Irlandesa, CrS 65,00

I /i'~f^sê^r\i. B

Quadros diversos dese-
nhos. CrS 35,00

MWl Ma\m&.^m\\

Capas em malha c/ forro
nas côres Branca, Rosa e

Azul. CrS 205.00

tffe.#í__r-' aTSmmY_AV\^ Amr^^mmY

MENINOS

Vestidos opala bordado
com ponto de sombra,
tam. 6 meses, CrS 170,00;
1 ano, CrS 180,00; 2 anos,

CrS 190,00

Blusas Zefir listrado, ta-
manho 4, CrS 68,00, au-
mentando CrS 4,00 por
tam. até o tamanho 14

lÜ
Sueter em lã natiê com
branco, tam. 2, CrS 82,00,
aumentando CrS 4,00 por

tamanho até 10 anos

I _3n * mWuW
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s
Calças fio de escócia nas

côres Rosa e Branca,
CrS 13,00

\fYpf SSbeSS 
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Vestido cambraia c/ bor-
dados e rendas (aplica-
ções do Norte). Tam. 1
ano, CrS 1.000,00, aumen-
tando CrS 50,00 por tam.

até 3 anos

Chapéu em fustão
tam. 46 ao tamanho

CrS 80.00

do
52,

Vestido Tecido Fantasia.
Tam. 2. CrS 150,00, au-
mentando CrS 5,00 por

tamanho até 8 anos'

Calças compridas em lã
cinza para menino, tam.
4, Cr$ 165,00, aumentan-
do CrS 5,00 por tamanho

até 12 anos

ilra? ETWww11 flfl
Pijamas de algodão bei-
ge c/ enfeites azuis, ou
azul c/ enfeites beige,
tam. 2, CrS 95,00, aumen-
tando CrS 5,00 por tama-

nho até 12 anos

^k I À' yA. V^^^________hr | l/v5>M I W

^~*yy
Costume Gabardine tam.
4, Cr$ 560,00, aumentan-
do CrS 20,00 por tamanho

até 12 anos

iAÊMímMJíVIw
Calças com suspensórios
em linho azul, tam. 2,
Cr$ 115,00, aumentando
CrS 5,00 por tamanho até

o tamanho 5

&

Camisetas em alg. cava-
das, tam. 0 e 1, CrS 10,00;
2 e 3, CrS 12.00; 4 a 6. CrS
12,00; 8 a 10, CrS 13,00;

12, CrS 14.00

REMES* \ I" i: I. O K 1 F E M R O L S O P O S T A L
•.nuerecar pediib» ao Departamento do Interior da

CASA VALENTIM
RIO - Rua 7 de Setembro, 122/4 c 128. Esclarecer bem o próprio endereço
CASAS VALENTIM - Rio - São Paulo - Belo Horizonte - Porto Alegre
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CONCURSO ¦
"RAINHA DO COMÉRCIO"

INACREDITÁVEL! ^
FANTÁSTICO! UMA LOUCURA!

IVONE CORRÊA
COM 60.000 VOTOS!..

QUAIS OS PRÊMIOS PARA A RAINHA?! NEM
É BOM PENSAR... — FECHADAS AS INS-

CRIÇÕES DE CANDIDATAS — DIA 21 DE
SETEMBRO, A PROCLAMAÇAO DA

VENCEDORA — DIA 19: ATENÇÃO,
VEJAM, CANDIDATAS, O QUE

ACONTECERA
¦¦'tf

Fotos D. Pereira

&/¦
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IVONE CORRÊA E A PRESIDENTE DA COMISSÃO
llko Lobarrtie, no presença de algumas candidatas, entre as
quais Ivone Corrêa, em atual liderança do concurso, assina o
ata da última apuração. .^

íSSss^Síía

"NORTELÉTRICA S. A,"
AV. N. S. COPACABANA, 921

CANDIDATAS ASSISTEM
A CONTAGEM DOS VOTOS
Durante cada apuração de vo-

tos, grande é o número de con-
didatas ao título de RAINHA DO
COMÉRCIO que aparecem para

assistir, entre angustiadas e espe-
rançosas, o resultado das urnas.
Aqui: Luci Inês, da firma Espírito

de Porco, Neusa Freitas, da Panair,
Euza Pontes, da Real S. A.

Candidata:
50 votos

100 '*
200 •"
300 "
400 "
500 "
700 "

1000 "

2000 "
5000 "

10000 "

LÊA MACEDO RUAÍ
1 par de brincos d

pérola1 colar de pérola1 broche italiano
1 miniatura
1 porta-retrato1 vaso de faiança
1 conjunto para fu-

mante
1 jogo para copos de

uisqui
1 abat-jour pequeno1 centro de mesa de

cristal
1 Lustre de Cristal

100 — 2 discos
200 . — 4 discos
300 — 1 ferro de engomar
500 — 1 Torradeira elétrica

1000 -- 1 relógio baby "Cuco'
5000 — 1 rádio cabeceira

10000 — 1 eletróla

"CASA PARISMODAS"
RUA 24 DE MAIO, 1383 — BAIRRO

— MEIER
Candidata: — ALICE NEVES

"CASA NENO"
R. REPÚBLICA DO LÍBANO, 14-B

Candidata: — IVONE CORRÊA
50 votos — 1 disco

50 votos

100 "

200 "
400 "
500 "
700 "

1000 "
5000

de cam-1 lencinho
braia

1 par de brincos de
fantasia

1 colar de fantasia
1 par de meia Nylon
1 blusa de cambraia
1 bolsa
1 guarda-chuva' — 1 Vestido de seda

sorriem WÊÊÊÊÊmtmm
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"LOJAS TRINDADE"
BAIRRO: VILA ISABEL

AV. 28 DE SETEMBRO, 300/302
Candidata: — CARLINDA RIBEIRO

DE ANDRADE
50 votos — 1 livro de histórias

100 " — 1 pasta colegial de
couro

200 " — 1 par de meias de seda
400 " — 1 gravata fina
500 " — l guarda-chuva
700 " — 1 jogo de toalha de chá

1000 " — 1 colcha
5000 " — 1 enxoval de batizado

10000 " — 1 velocípede

"CATALINA ESPORTE"
RUA DO

Candidata: -
50 votos —

100 . " —

300 —
500 —
700 —
1000 —
5000 "• —

10000 " —

OUVIDOR, n.« 172- LILA LEA LEMOS
1 lencinho
1 lenço de pescoço ou
1 cinto

1 sweater
1 guarda-chuva
1 bolsa de crocodilo
1 saia
1 costume ou
1 vestido última moda
1 vestido de baile, mo-

dêlo exclusivo da
casa.

CUPAO PARA 0 CONCURSO

RAINHA DO COMERCIO
voto em
casa ou firma
fcl™fc^fcl\C\*\# ••••••• ••••••• ••••• •••*•• *. • • •

NOME DO VOTANTE
ENDEREÇO 
Preencher com clareza todos os dados. Remeta
este cupão para o endereço abaixo: "CONCUR-
SO RAINHA DO COMÉRCIO" — Redação de"A NOITE Ilustrada", Praça Mauá, 7, 3.» andar
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"DRAGÃO 00S TECIDOS"
Av. Marechal Floriano, 197
Candidata: EUNICE SILVA

50 " 1 toalha de rosto
100 " 1 corte de voile
200 " 1 corte de tobal
500 " 1 corte de tafetá

1.000 " 1 corte de seda
2.000 " r corte de faille
3.000 " 1 corte de seda rayon
5.000 " 1 corte de flamenga
7.000 " 2 cortes de seda pura

10 000 " 1 CARNET DE VEN-
DAS, NO VALOR DE
CR$ 7.000,00!

Cada vez mais deslumbrante prossegue o
concurso para a eleição da RAINHA DO
COMERCIO. Jamais fora visto, anterior-
mente, tal número de votos descarregados
pelas candidatas e seus cabos eleitorais.
Sexta-feira, dia 11, procedeu-se à sexta apu-
ração, realizada na sala de "A NOITE Ilus-
trada". Chegou-se, nesta contagem parcial,
ao resultado surpreendente do total de qua-
se 200.000 votos.

IVONE CORREIA
COM 60.482 VOTOS

Continuando na liderança, por enquanto,

Ivone Correia, da Casa Neno, atingiu 60.482
votos. Liia Léa Lemos, da "Catalina Espor-
te", continua em segunda colocação, com
45.145 votos, e Eunice Silva, com 21.735, do"O Cruzeiro", em terceiro lugar. Logo de-
pois, vêm Ducléa Cardoso, Euza Pontes e
Teresinha Pontes, seguindo-se as outras em
renhida luta, logo após.

ENCERRAMENTO
DAS INSCRIÇÕES

No próximo dia 15 de agosto encerrar-se-
ão as inscrições de candidatas. Embora pe-
didos insistentes de muitas partes, impossi-
vel tornou-se prorrogar este prazo, pois a
proclamação da candidata vencedora, serã
no dia 21 de setembro.

PRÊMIOS PARA A "RAINHA"
E "PRINCESAS"

Ficaram assim distribuídos os prêmios do
Concurso para RAINHA DO COMÉRCIO.

Para a RAINHA: 1 apartamento, 1 via-
gem a Miami, ida e volta, oferecida pela"Aerovias Brasil", CrS 20.000,00 em dinheiro.

Para a 1.* PRINCESA: 1 automóvel; para
a 2.» PRINCESA: 1 terreno no valor de Cr$
25.000,00. dado pelas Empresas "Ela" e "Ru-
ral"; para a 3.* PRINCESA: 1 Eletrola RCA;
para a 4.a PRINCESA: 1 geladeira; para a
5.» PRINCESA: 1 rádio de classe.
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GRANDE BAILE NOS
DEMOCRÁTICOS —
ATENÇÃO, CANDIDATAS

Sábado próximo, dia 19, o Clube dos De-
mocráticos promoverá uma homenagem ao
diretor de A NOITE, Dr. Antônio Vieira de
Melo, com o fito de entrega do título de Só-
cio Honorário do clube. As candidatas for-
marão sua guarda de honra. Estão convoca-
das para comparecerem, impreterivelmente,
sábado, dia 19, às 19 horas, na R. Tonelei-
ros n. 43, para dai se proceder ao programa
oficial que é:

a) Partida da residência do homenagea-
do às 20 horas, em automóveis, de preferèn-
cia carros abertos;

b) abrindo o cortejo, "landau" da Dire-
toria do Club, esta fazendo-se acompanhar
do homenageado, com o seu Pavilhão Chefe.

c) abrirão o cortejo batedores da Inspe-
toria do Tráfego e uma banda de clarins;

d) As candidatas ao concurso da RAI-
NHA DO COMERCIO pela ordem das suas
colocações abrilhantarão o desfile, fazendo
parte da guarda de honra do homenageado;

e) A União Cívica das Escolas de Samba,
da qual é presidente o Dr. Vieira de Melo,
tomará paçte no desfile com suas diretorias
e respectivos estandartes;

f) As candidatas ao concurso da "Rainha
da Primavera dos Motoristas" serão acompa-
nhadas pelas seguintes associações de cias-

LÉA MACEDO RUAS E NEUZA FREITAS
Dois belos sorrisos encobrem muitas espe-
ranças. Os prêmios são muitos e valiosos.
Vale a pena lutar pela vitória, pensam
todas as candidatas inscritas. Têm ra-
zão, estas jovens comerciaria*: além
de tudo, representarão uma das
mais laboriosas classes da moça
carioca que trabalha, alegremen-
te, dia a dia.

se: União Beneficente dos Chauffeurs do Rio
de Janeiro, União dos Motoristas Brasilei-
ros, Centro Beneficente dos Motoristas, Sin-
dicato Autônomo dos Condutores de Vei-
culos e Rodoviários e Federação dos Con-
dutores de Veículos Rodoviários.

As 23 horas, terá início um grande baile
na sede dos Democráticos.

A JOALHERIA "BRASNORTE"
CONTRIBUI

Recebemos da Joalheria "Brasnorte" uma
carta, na qual o Sr. Oscar de Carvalho Sil-
va comunica que: "Desejando também asso-
ciar-nos ao grande e entusiástico concurso
RAINHA DO COMERCIO, resolvemos ins-
tituir um presente que será uma linda mol-
dura de jacarandá e prata para a vencedora
nela colocar sua fotografia". Aqui fica men-
cionado então este novo prêmio para a RAI-
NHA DO COMERCIO.

CUPAO PARA O CONCURSO

RAINHA DO COMERCIO
VOTO EM
CASA OU FIRMA
ENDEREÇO
BAIRRO  
NOME DO VOTANTE
ENDEREÇO 
Preencher com clareza todos os dados. Remeto
este cupão paro o endereço abaixo: "CONCUR-

SO RAINHA DO COMÉRCIO" — Redação de
"A NOITE Ilustrada", Praça Mauá, 7, 3.° andar

CUPAO PARA O CONCURSO

RAINHA DO COMERCIO
VOTO EM
CASA OU FIRMA 
ENDEREÇO
BAIRRO
NOME DO VOTANTE 
ENDEREÇO 
Preencher com clareza todos os dados. Remeta
este cupão para o endereço abaixo: "CONCUR-
SO RAINHA DO COMÉRCIO" — Redação de"A NOITE Ilustrada", Praça Mauá, 7, 3.° andar

CUPAO PARA O CONCURSO

RAINHA DO COMERCIO
VOTO EM
CASA OU FIRMA 
ENDEREÇO 
BAIRRO
NOME DO VOTANTE 
ENDEREÇO 
Preencher com clareza todos os dados. Remeto
este cupão para o endereço abaixo: "CONCUR-
SO RAINHA DO COMÉRCIO" — Redação de
"A NOITE Ilustrada", Praça Mauá, 7, 3.° andar
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V^T^ INDIANO JH
Em suas casas comerciais • em tuas preces de:
Proteção. Paa e Felicidade, ot Hindus asam o
verdadeiro :

DEFUMADOR INDIANO
Evite as ialaUicacõea. Remato pelo Reembolso
Postal.

JOSÉ STEFANINI
Rua Eslácio de Sá n. 71. Rio de Janeiro. Agente
em São Paulo: ioSt BARROS LIMA. AlanMda
Ribeiro da Silva n. MS. Em Radia. Pernambuco:
LUTJ1 ALOUCHIE. Rua Larga do Rosário n. M».

COMBATA A BRONQUITE TONIFICAM-
00 AS VIAS RESPIRATÓRIAS

A bronquite é uma porta aberta a gravesenfermidades. Corte o mal pela raiz toman-
do SATOSIN — poderoso antissético e des-
congestionante da traquéia, brônquios e pul-mões. SATOSIN tem efeito rápido. Fluidi-
fica o catarro, diminui a tosse e torna a res-
piração livre e fácil. Nas bronquites asma-ticas, crônicas ou agudas, SATOSIN é o seuremédio de confiança. Peça ao seu farma-
cêutico SATOSIN, o dominador das gripes,tosses e bronquites.
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"A LADRA"
(W1RLPOOL)

2dth Century Fox

ANGEL PEARTREE

0.TTO 

Premingcr é uni dos mais famo-
sos diretores cinematográficos da
atualidade. Seus filmes sempre nos
encantaram, e quase sempre pelo rea-

lismo intenso e a movimentação estranha e
liem dosada que imprime às cenas. E desta
feita, Otto nos aparece como diretor e produ-
tor, pela Fox, trazendo à tela um filme que,
segundo as criticas, devia ser um belo traba-

A graciosa e excelente atriz Gene Tierney, um
dos elementos mal aproveitados neste filme

sofrível

.

UM LINDO PAR DE SAPATOS "SPORT",

SEM SORTEIO E SEM CONCURSO, t MUITO
SIMPLES: CADA PAR DE SAPATOS QUE FOR
ADQUIRIDO EM NOSSA CASA. DOS VÁRIOS
MODELOS QUE ANUNCIAMOS, SERÁ ACOMPA-
NHADO DE UM COUPON POR NÓS RUBRICADO,
IGUAL A ILUSTRAÇÃO DO DESENHO AO LADO. A
PESSOA QUE JUNTAR 5 DESSES COUPONS, TERÁ Dl-
REITO A UM ELEGANTE PAR DE SAPATOS "SPORT',
TAMBÉM DE NOSSA FABRICAÇÃO.

TAL BRINDE PODE SER ENTREGUE EM NOSSO ES-
TABELECIMENTO, OU REMETIDO PELO CORREIO. SEM
DESPESAS.

Ref. 121 — Camurça Asul e Preta, Pelica Azul, e Preta, Havana e Vermelho, saltos 5 H c 7 Crf 165.H
Ref. 111 — Nas cores Vernis, Camurça, Marron, Axul-Marlnho e Preto, Saltos 4 % 6 CRf 2S»,H
Ref. Ml — Vernis, Camurça Preta, Asul — Pelica Vermelha e AiuL mitos 4 ft e C Crf lM,tl
Ref. 105 —Camurça, Preta, Asul, Marron, Búfalo Branco saltos 5 Vt ei Va Crf 23Mt
Ref. 71s — Caasurça Asul e Preta, Peltea Vermelha e Havana, Bifai* Branco, saltos 5 Mi e 7 Crf 1M.M
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FABRICAÇÃO PRÓPRIA E MANUAL

S COSTA

AVENIDA AMAZONAS, 491- EDIFÍCIO DANTES-B. HORIZONTE
FORNECEMOS CATÁLOGOS
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lho, forte c inteligente, alem de ter a garan-
tia de sua direção.

"A ladra" é o título, bastante sugestivo, e
com dois artistas de grande renome. Gene
Tierney e Richard Conte, com mais a figura
de José Ferrer, verdadeira revelação. Todavia,
embora tenha sua qualidade, "A ladra", não
é uma película que nos satisfaça por comple-
to, levando muitos detalhes do espirito vul-
gar do norte-americano, deixando-se Otto
guiar pela aventura exagerada, cm determi-
nadas passagens

O argumento poderia ser muito melhor
aproveitado, caso houvesse boa interpretação
do assunto. É confuso e difícil, mas, afinal,
decidiram eles facilitar tudo pela aventura
comum. E toda a história, que poderia ser
envolvente, notável, cai aos poucos, até ai-
cançar o climax do filme, o fim, quando en-
tão, o valor desaparece por completo.

"A ladra" revela um caso complicado em
que se vè presa uma linda mulher, mas o sei.
drama intimo é mal explorado, e o especta-
dor acaba sr.ndo obrigado a revelar, ele pró-
prio, a difiíil situação. Salva o fracasso da
fita a conduta excepcional de José Ferrer.
como David Korvo, uni homem estranho do-
no do poder «Io hipnotismo. Gene Tierney
e Richard Conte não puderam demonstrar o
\alor que possuem, mal dirigidos como fo-
ram. O resto do elenco é agradável. Charles
Bickford, Barbata 0'Xeil, Eduard Franz
Constance Collier e Fortunio Bonanova.

"A ladra", devido ao leve toque de Otto
Prcmingcr e o cinismo de José Ferrer, pode
ser visto, embora não agrade ao espectador
ezigente.
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Errol Flyna trabalha em "O príncipe e o
mendigo", uma película que apesar de nos
ter sido apresentada em 1937, é a melhor da

semana ou, pelo meaos, a mais divertida

"0 PRÍNCIPE E 0 MENDIGO"
(THE PR1NCE AND THE PAUPER)

EMBORA 

se trate de um filme exibido
já aqui, como estréia, em 1937, ten-
do, portanto, treze anos, este filme
merece ser visto novamente, princi-

palmente pelos fãs de Errol Flyun e seus
filmes de aventuras. "O príncipe e o mendi-
go" é uma película que suplanta todas as ou-
trás exibidas esta semana, exceção de "Hen-
rique V", uma obra prima. As aventuras que
passa um menino rei e um menino pobre, são
notáveis! E nesses papeis estão os irmãos
gêmeos Billy Maugh e Bobby Maugh, dois
pequenos atores que surgiram naquela época
como grandes revelações! Alem disso, as figu-
ras de Errol Flynn, Claude Rains, Henry
Sthepenson e Marton Mc Lane, estão perfei-tas, dirigidas com maestria por William Kin-
gley.

O filme, analisado como divertimento de
maior porte, é ótimo, e até hoje merece esta
classificação. Em todos os detalhes é perfei-to, até as longas cenas de coroação do meni-
no Eduardo, o rei, que é a exata representa-
ção daquilo que até hoje se realiza na Ingla-
terra. Aliás, "O príncipe e o mendigo" entrou
para o rol dos filmes que jamais serão es-
quecidos, em seu gênero. O espectador de
1930 assiste a película de 1937 como se ela
fosse feita hoje, Ul a beleza das cenas, a
grandiosidade de cenários, as interpretações
magníficas c a história agradável e sensseio-nal.

Portanto, somos obrigados, mais uma vez,
a afirmar que este filme merece a melhor
classificação, e devemos esquecer em que épo-ca foi feito, pois isto pouco importa, princi-palmente se lembrarmos qOe há muito nãotemos uma película, de qualquer gênero, quetanto convença. "O príncipe e o mendigo" è
recomendado como ura dos melhores destasemana.



tyyj-.wyram*****!.. ij-p .ii.lr.r-nT- -

STW

Para a geração...
(Conclusão «1 ii náitinu (i)

ção da tragédia, que repercutiu em todo o
Rio Grande do Sul, ainda sob a dolorosa im-
pressão da catástrofe do "Constellation". O
único aparelho que ontem voou no Rio Gran-
de do Sul foi esse em que pereceu o Sr. Sal-
gado Filho, pois em todo o Estado ha mau
tempo, como não se registra há semanas.
Devido a isso, o aparelho internacional da
Panair deixou de escalar em Porto Alegre
não recebendo os passageiros que estavam
no aeroporto para seguir viagem."

•
Respeitado como fora cm vida, esse mes-

mo respeito acompanhou os despojos do se-
nador Salgado Filho. Consternados, os jor-
nais de todas as correntes politicas cobri-
ram de luto as manchetes, e o povo, este
povo que sempre compreende e ama aque-
les que sente possuídos de justiça, recebeu
reverentemente em seu seio. o que — morto
— ainda continuava, em sua memória, cria-
tura cquitativa e boa, como o fora vivo. Co-
bertos de luto e lágrimas, a viuva e os fi-
lhos souberam conservar sua dignidade, pro-
curaram dar uma continuação às ações do
senador — pedindo que fosse dado o dinhei-
ro a ser despendido em coroas, para os po-
bres, como o teria querido certamente Joa-
quim Pedro Salgado Filho, se ainda pudes-
se falar. Dia 3 deste mês foi enterrado aaue-

le que fora dono de uma das mais brilhan-
tes inteligências do Brasil.

•
D. Berta terminou de falar. Numa voz

compasadas, ela contou, ela pintou o retra-
to do seu marido. A casa, casa bonita, vivi-
da, casa que teve muitas horas felizes, en-
volve-a, 'procurando consolar. Roberto e
Emílio, os filhos, ao lado da mãe, sâo duas
fontes de força. Salgado olha da parede, com
aquele seu sorriso tão característico, meio
místico, mas humano como êle fora, cheio
de dignidade, mas fraco em relação aos que
amava: sua família e sua pátria. Deu a este
tudo que posuia: à esposa e aos filhos: afei-
ção, experiência. À sua pátria: inteligência
integridade e, por último, sua vida. E o Bra-
sil, passada sua tristeza imensa, guardará do
senador Salgado Filho, uma saudade e um
exemplo, incorporando-o à galeria dos que
se destacaram nesta terra imensa, deixando
às gerações novas lições da História.

inentos nem tristezas nem se lhe nota qual-
quer outro sentido no seu gesto de se en-
clausurar de verdade numa ordem francis-
cana. É um frade ãmples, bom e sobretudo
alegre c, continua a cantar. Embora sejam
produções de fundo religioso, continua a
cantar com aquela sua bela voz que foi sem-
pre o encanto de seus milhares de fans. Os
seus discos são disputados e ninguém inter-
preta melhor '-Maria a Ia ô" de Agustin
Lara. Hoje, continua a cantar, mas, outras
músicas é verdade, mas o seu sentimento ar-
tistico é o mesmo. E vai conseguindo fun-
dos para associações religiosas, principal-
mente para as "Vocações Sacerdotais". Útil
sempre, tirando ainda proveito em benetieio
do próximo, auxiliando os que queiram ser-
vir a Deus. Frei José Francisco de Guada-
lupe, "née" Mojica tudos os dias reza a sua
missa como qualquer outro frade nn Con-
vento de Santo Antônio. Êle é hoje um ir-
mão franciscano e como tal. reverentemente
heijamos-Ihe a mão.

frei Jose Francisco... LIA PIANISTA...
(CONTINUAÇÃO DAS PÁGINAS 12-13)
fans e amigos de todo o mundo e as histó
rias mais desencontradas foram arquitetadas.
Mojica teria tido uma grande desilusão amo-
rosa, um grande amor não correspondido,
um caso sentimental, enfim, aa mais dispa-
ratadas e esquisitas versões foram busca-
das. Mas, a verdade é que frei José de Gua-
dalupe Mojijca não demonstra arrependi-

(Conclusão da páirina 21S)
bolinhas de gude. Noutro dia perguntou à sua
mestra: "Quando poderei tocar a Dança Russa,
de Brahms, no acordeão9" E como Adelia lhe
respondesse que seu acordeão não lhe dava mar-
gem para essa execução, pediu aos pais que o
trocassem por um "completo"...

A primeira vez que a ouvimos, foi no Teatri-
nho Jardel, en-. Copacabana. F. pensamos que o

ar-o-deõo fosse dominá-la Entretanto, i?uai
nâo !<u a nossa surpresa quando ela, so/ ma,
dominou o acordeão e a platéia, pequenina, um
pigmeu, aos cinco anos. magistral'

Charles I.achrmind ouvindo-a cm ti és cnncer-
tos. em São Lourenço, .'.- . enlevado. "Quero
escrever sobre essa menina. E quero assinar
cem letras garrafais!" — foi sua ¦•> • lamaçào.

Inúmeras são as opiniões a respeito da menor
comoositora do Brasil. Estamos r-om a "Gazela
de Noticias" que afirma: "De sua execução 'ogo
ressaltou, como sempre, uma grande qualidade
cie pianista e encanto de sonoridade Seu frasea-
de é. sempre interessante e expressivo. Seus de-
dinhos nunca bateram displicenets numa tecla".

Na audição n Frederico Gulda os pianistas re-
presentaram, cada um. um coniposito-. Laila re-
presentou Lorenzo Fernandez. por sua livre es-
colha. E ei a a única pequenina.

Quando pequenina só dormia au som da' mú-
sica. Hoje. quando Nadja lhe dá horas de lazer,
ouve com atenção digna de menção, os progra-
mas clássicos, através do rádio.

Quando deixa-nos a residência dos Chalita. le-
vávamos uma sensação indescritível de feiicida-
de, de repouso, de paz. E olhamos para o Teafo
Municipal. Quando veremos suas porta . históri-
cas se abrirem de par em par, patrioticamente,
para receber a pequena Laila e sp enfeit >: le
glórias tendo-a no sen recinto? Quando 1<_-..- e-

1 cs ao mundo internacional da música nor,:-... m-
núscula heroina'' E só a esse pensamento, t-spi-
ritualmente ouvimos os aplausos de Baeh. con-
seguimos uni sorriso no rosto austero de Bee-
thoven e na fisionomia doce e bela de Schu-
mann

'-$$

RIMO AO SUDOESTE PAULISTA
CIDADE HAROLDINA

Município e Comarca dé Santo Anastácio — Alta Sorocabana — Estado
de São Paulo — Datas — Chácaras — Sítios — Proprietário: Dr. Domin-
gos- Leonardo Cerávolo — Procurador: Ranulfo Amaral Gurgel — Escri-
tório Central em Presidente Prudente — Rua Siqueira Campos n. 655
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SANTO ANASTÁCIO, município em aue esta se alevantando a íutura cidade HAROLDINA

de cuja sede dista 65 quilômetros.

PRESIDENTE PRUDENTE — capital do sertão. Vista de uma das ruas principais, onde se
destaca o majestoso edifício FADIGA. HAROLDINA dista 90 quilômetros desta cidade.

Zona nova e promissora do Estado de São
Paulo são terras de cultura e ricas em madeiras
de lei. sendo todas as ?lebas servidas por es-
trada de rodagem e de automóvel. A cidade
HAROLDINA é a sentinela avançada do Sudo-
este Paulista e boca do, último sertão de São
Paulo, futuro entreposto comercial entre os dois
grandes Estados: São Paulo e Paraná. Em HA-
ROLDINA. cidade que surge com grandes possi-
bilidades. existe bom clima, boa água, boas ter-
ras, boas estradas, e. sobretudo, seriedade nos
negócios.

A cidade HAROLDINA acha-se localizada a
doze quilômetros da margem direita do rio Pa-
rnnapanema. Dista da sede do municipio. San-
to Anastácio. 65 quilômetros, e çstá assentada
em um altiplano cujos pontos mais elevados me-
dem cerca de 400 metros de altitude, achando-se
situada a quatorze quilômetros da rodovia que

liga Porto Marcondes a Presidente Prudente e a
noventa quilômetros desta última cidade.

TÍTULO DE DOMÍNIO
Escritura pública lavrada nas notas do 1." ta-

belião de Presidente Prudente e transcrito
sob n. 6.37(i, no Registro Geral de Imóveis de
Santo Anastácio, deste Estado.

AGRICULTURA
Pretende a administração da futura cidade

HAROLDINA, vender as terras que circundam a
cidade, em lotes de 5. 10 e 15 alqueires para chá-
caras, sitios e indústrias rurais, promovendo jun-
to ás repartições estaduais e federais a assistên-
cia técnica necessária para o desenvolvimento
do fim colimado. As terras são de ótima quali-
dade para café, algodão, fumo. alfafa. norteia,
amendoim, batatas, e todas as espécies de ce-
reais.

VIAS DE ACESSO OU DE COMUNICAÇÃO
A futura cidade HAROLDINA é serv.da por

estradas de rodagem que a liga às cidades de
Santo Anastácio, P. Venceslau. Alvares Machado.
P. Bernardcs, P. Prudente, Pirapozinho e com
o norte do Estado do Paraná, através do Porto
Prefeito Tolosa. A estrada estadual em constru-
ção e procedente de São Paulo com destino ao
Poutal, zona do Estado que fica no ângulo for-
mado pelos rios Paranapanema e Paraná, pas-
sara próximo à nova urbe. valorizando ainda
mais as referidas terras de cultura que circun-
dam HAROLDINA e estão sendo loteadas pelos
seus proprietários. Além das rodovias de acesso,
serve à cidade de HAROLDINA. ótimo campo
para aterrissagem de aviões, localizado a 1.50(1
metros da mesma. Diversas estradas estão sendo
construídas e outras projetadas para melhor co-
municação com a cidade HAROLDINA.

CLIMA
O clima é salubre e ameno.

ÁGUAS
As águas dos seus rios são límpidas, puras e

agradáveis e neles se encontram peixes os mais
variados, dadas as suas confluências com o Rio
Paranapanema. A zona é banhada pelos rios Pa-
ranapanema. Pirapozinho. Engano. Palmital ou
Picapau. Lontra e outros.

BALSAS
Está projetada a construção de balsas no Rio

Paranapanema, ligando São Paulo ao Paraná,
passando às respectivas estradas pela cidade
HAROLDINA.

TRANSPORTES
Os transportes de cereais e outros produtos

poderão sei feitos para Santo Anastácio, Miran
te i Palmital i Nova Pátria. Boa Vista. Presider.ti
Venceslau. Presidente Prudente Pirapozinho, Al-
vares Machado e Presidente Bernardes, po. oti-
mas estradas de rodagem, conservadas por trato-
res modernos.

ÔNIBUS
Diversas jardineiras ja estão registradas para

HAROLDINA.
SERRARIA E OLARIA

Todas as providências foram tomadas, para a
construção de uma serraria e olaria, o que vira
facilitar a construção de casas

ASSISTÊNCIA MEDICO-FARMACEUTICA
Os moradores de HAROLDINA encontrarão t.i

cihdade para o tratamento de saúde, por isso
que a administração da cidade se incumbirá de
facilitar a instiHiição dessa grande utilidade

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
Serão construídas igrejas para o cuito religio-

^o e conforto espiritual aos novos Bandeirantes
do Sudoeste Paulista.

INSTRUÇÃO
Será construída dentro em breve um predm

para escola pública. Piscina, campo de futebol
bola-ao-cesto e outras modalidades de esporte-
estão sendo providenciados.

FAZENDEIROS. SITIANTES E HOMENS DA
LAVOURA

Adquiram, a preços módicos e a prazo rj/oj
vel, terras em HAROLDINA e seus artedores
Solo ubérrimo. valorização rápida e futuro r.i
rantido.

1 FAZENDA JUNQUEIRA - PLÍNIO OIAS JUNQUEIRA
Via Presidente Epitácio — Porto Junqueira

Escritório Central — Rua Tenente Nicolau Mafei, 744 — Caixa, 102
Telefones: 700 e 666 — Presidente Prudente
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Barca ronjuRad» Tupi-Tamoio — Capacidade — 160 toros.

ESPECIALIDADE — Vendo de madeiros cm toros, emborcados em Pre-
sidente Epitácio.

MADEIRAS — Perobo — Cedro — Cerejeira e outros

( A.NQlTfc.it%'I VZ.T4 T>

AO PARAÍSO DAS SEDAS
(TEM DE TUDO)

JACKS JORGE
Rua Tenente Nicolau Mafei, 163 — Presidente Prudente — Estado de

São Paulo — Telefone, 385 — Caixa Postol

Artigos finos, M o d a s,
Confecções e Novidades

Fazendas, Armarinho.
Perfumarias, Seção de
Roupas Feitas. Enxovais
para casamentos e bati-
/ados. Sombrinhas. Fspe-
cialidadt-s em Knfeites.
Chapéus Cury. Ramenzo-
ni e Rodante. Calçados

Leão, Fox, Sanches.
York. Melilo e Romano.
Depositários das Meias

Lotus. Dollar. Visetti.
Lupo. Mousseline e Marte

VENDAS A DINHEIRO

Em "AO BICHO DA SEDA" — Quem fox o preço e o freguês

PAC.J * 1
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cm **¦°% GRÁTIS
PARA UMA ESCOLHA TÃO EXATA
COMO NO PRÓPRIO BALCÃO 1

Km;í ao s«*ii alraiuT a<l<|iiiiir agora. |M*lo Ki-niihôlso Postal,
óculos (l«- «wi/V/Mcr oivííi «• /;'/«>. binóculos <* máquinas fotográficas.
Cara facilitar sua escolha, lailz rYrramlo cslá «Iistril>iiin«lo.
üKiltiiliuiiciilc catálogos ilustrados «Icssos artigos. Beneficie-se
ila longa c\|MTÍcncia <l«' l.utz l-Yrraiulo. e aproveite esse
cõiiiodo sisleina «l<* vendas.

IN*ca catálogos «grátis a

LUTZ FERRANDO
ÓTICA E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO S. A.

/SN
Itiiii du Omi<lor. BB V Kio de Janeiro

*^\

...y
Insta ntina

corta os resfriados
e alivia as dores

_— .T—-^ „»o^-

/b\
/ A \BAYER
V E /

Insta ntina
É UM PRODUTO BAYER
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A FORTUNA NADA VALE
Conto de FRANS ALBERT

BETTY 

não conseguia dormir. O sono do-
saparecera por completo desde aquela
noite, desque quando George a visitara
para comunicar o rompimento definiti-

vo entre ele a sua pessoa. Betty não- se con-
formava com aquilo, pois parecia absurdo que
o rapaz, amando-a como ela tinha a certeza,
despresasse seu amor em troca do amor de
uma segunda mulher que, se o amasse, não
poderia ser tão pura, tão bela espiritualmen-
te ! Todavia a realidade mostrava a Betty
que estava abandonada pelo homem que sem-
pre quisera !. ..

A noite era fria e monótona. Não havia lua
nem estrelas, pois o tempo era máu, e o céu
estava coberto todo por uma espessa camada
negra de escuridão que parecia caminhar len-
lamente ante a sua janela. A jovem julgava,
naqueles instantes silenciosos, toda a situação.

Betty conhecia bem a razão d oabandono.
Ela era rica, riquíssima mesmo. Possuía bens
incalculáveis, mas a fortuna não estorvava
sua maneira de ser, pois se mantinha quieta,
não vivendo uma vida de deslumbramento,
contentando-se em morar apenas num belo
apartamento e deixar que outrem guiasse a
fortuna, um velho advogado da família, agora
inexistente. Era ela a única dona da fortuna,
sem parentes que a cerrassem de mimos por
interesse, e a única pessoa que lhe poderia
cortejar era. naquele momento, sua pior ini-
iniga. Tratava-se de uma outra jovem, a jo-
vem que roubara a amor de George: Dayse.
como sua parenta, era, por conseguinte, a
herdeira exclusiva da fortuna. E tudo, até o
momento da desavença, correra como em qual-

quer outro caso, Daisy tornara-se a melhor
amigo de Betty, cortejando-a sem cessar, vi-
sando o interesse do dinheiro, e. aliás, conse-
guira bastante, pois Betty fornecia à jovem
tudo o que desejasse, sem se aperceber da vil
ambição.

Entretanto, a chegada de George, ex-comba-
tente de guerra e herói, veio estorvar todo o
bem estar. Betty e Daisy se apaixonaram pelo
rapaz, a luta começou !

Agora, vencida, Betty, embora encantadora
e rica, honesta e generosa, perdera a bata-
lha para sua prima, pois esta era pobre e Ge-
orge concordou que, afinal, não poderia ser
marido de uma mulher rica! Complexo tolo !

Mas. a verdade é que Daisy venceu, aniqui-
lando pouco a pouco o amor de George com
Betty, sempre lembrando o fato de que ele se-
ria um fantoche em suas mãos, que todos acre-
ditariam vê-lo um salteador de fortunas, e tan-
to cultivou ¦> rapariga esta idéia, incUtindo-a
cada vez mais no cérebro do herói, que este
sentiu-se derrotado, e visitara Betty naquela
noite para comunicar-lhe a razão da separa-
ção. Estava tudo findo entre eles. Daisy era
pobre e ele também, portanto, nada mais ló-
gico que se casassem . Pouco ou nada adian-
taram as palavras sinceras de Betty e seus
avisos contra a jovem que não o podia fazer
feliz

E foi pensando assim, relembrando o triste
acontecimento, que Betty sentiu-se animada
por uma idéia incrível, que se tornava sua
última possibilidade de vitória.

(Conclui na pá,?, •'•

•-¦** af/erf anl\vi aa
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Busto Perfeito
com

^jM^ff Viotâ
Hormo Vivos corrige as imper-
feições do busto: o N.° 1 é indi-
cado para os seios pequenos ou
flácidos; o N.° 2 para busto tx-
cessivo. Preencha o cupão abai-
xo e envie-o pelo correio para
receber instruções completas.

GRÁTIS nome
Monde o cupão ò Caixa ....
Postal 4188 — Rio de
Janeiro e receberá de- CIDADE
lahei completo! lôbre
o Hormo-Vivot. ESTADO

Ai
AJVf

Ifl
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WôfLEfROSf
COMPREM Pf 19 REEMBOLSO POSTAI
\ N o Sti tema AmencanG de fenda&

150 - Juvenil por exce-
lência. Em bufalo bran-
r<>, ou em verniz preto,
salto Shirley. De 27 a
32. Cr$ 55,00. De 33 a
38, Cr$ 95,00.

IS* BA1.I.KT HOUK.UHA.
1'onteuilu n» ilurn". Nacos:azul. Imviiim. vermelho nu
prelo.
i)(> 32 li 39 CrS 93,oo

PORQUE.
O S4f VKNDH POR MENOS
O SAV OFERECE OS MELHORES ARTIGOS
O S4I/. GARANTE O QUE VENDE
O SAV TEM FABRICAS PRÓPRIAS

NAO SE ILUDA COM ARGUMENTOS.
CONVENÇA -SE COM FATOS I

I

126-SWAN-BalIetdenor-
racha, ponteado. Nacos:
az.ul, havana, vermelho ou
prelo. De 32 a 39
Cr$ 93,00.

i:i:: AMKKIC.WO \ 
Unir ijiniljiliiili'. Ciiiilniliivcl
!• ri'MMi'iili/, l-.in cniininliii
prrln c murriiii
llr 27 ii 32 CrS 64,oo
ll«' 83 ií 38 CrS 69,oo S5

12H-CJIK MANA'... • Luiz
XV. em ramurcas. pelica,
verniz ou bululo. Salto 4 1/2
e 6 1/2.
De 32 a 38 • CrJ 100,00

mr - Original e alejjre
creação em bufalo bran-
co com |ii'lica mostacla,
ou em bufalo branco
com pelica a/ul Saltos

5 e (i 1/-J. Cr $150,00.

IM lljslilllll I' 1'll'^HIlll'
ioiii linii rannirca prcla,
marrou "ll a." próprio
para o nivcniii :iullo« 4>-B12
lir ¦¦¦¦! a HS CrS 137 oo
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APRENDA PRATICAMENTE

RÁDIO
TELEVISÃO
CINEMA SONORO

Vm \;iir de mi.i i;i\i'i r ;i|iruii'ilaiiilii imi\ pu
il,i Im ilr ilil<). iliiilm ili' puniu

li-mpit l. V c\iiir;i |irríi'il;inii'nlr i,.|i,iiil,i(lii |inr,i

MONTAR TCONSERTAR APARELHOS DE RÁDIO, =>
CE TELEVISÃO, AMPL1FÍCADORES, EQUIPOS
DE CINEMA 50NÚR0, DE RADAR, etc.

^MfrP^B jfl--:^".:í^'f 1

¦ jr

!'ni--i."i.i ••
l).hiM77:

•¦ t>;\.... i

'7-r..i -i-ioMia iio i-n. inii p<>r r. .••
- i¦ ¦•:.• piv.t.r . -\pronila Fa. cmln".

• -Vi-iii .•.::;¦!!•' i_r.i'lavi.| o íaril-
i " -<¦ i ii-i-inamontn pration lin*
_¦.:'.:-. 771 ic'i_.i .•oi.iplo.ojli' U-lTa-

• i ii' ¦'.:.: 771 c pi-i,\i> para o\p''ni'iicia>

duração mínima do curso: cinco meses
_dRj» mensalidades suavíssimas

V S poderá montar êile mog.
nifico receptor de 7 va'vuias

pero onda. cu'*as e longas.

\
• i_^>.
-i; ¦ m

EDIFI CiO MCNiTOR
Se? e prop-ia

da me? o- esco a la-
t.no-crne*'iona de
ínsino I e C n i r r Der
c o r f t . d o n d . n : ¦ a .
fUNOffDA _•.' 1939

I -7 lirs.i 7ia.. cMicient'\ rapiiln o
; :¦ .!••'. |iuh \'. S. mesmo -i-m nenhum

i ¦ •:::.¦ ¦• iiii'MU'1 previu, heara hanilitailn nu
p u; a.- -'777117- a ganhar enni' bi-eate-,
ir..i:'.n mais <;.:»• u i'u-ti> Jo- .eu- e. uiiios.

Decida seu futuro, enviando hoje mesmo
o coupon abaixo devidamente preenchido.
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Rüfl TIMBIRflS, 2G3 - CflIXfl POSTAL 1795 - S. PAULO
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Ser lhe-á envodo gratuitamente
um |ogo completo de ferramentas

Receberá

ie g'aço
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Barra para IímiçoI de criança, aplicado CORRESPONDÊNCIA

ponto de sombra.
Claudia (Campos — O desenho para blu-

sa que deseja, não é possível em tamanho
natural, porque o espaço que disponho e

Motivo para blusa, aplicada as folhas, em *>cm pequeno, como vé. Se desejar à parte,
verde claro, sobre cambraia branca. e favor escrever, dando endereço.

-^ Rosa Branca (Ribeirão Preto l — Pode
marcar o seu enxoval com o mesmo mono-

Monogramas. a pedido. grama, em vários tamanhos.

¦ P l
DE A NOITE

aVmm. '^

mW ^^ '

V MTWANOÍTE

Em edição especial com mais
de 200 modelos parisienses,

, vestidos de baile, de
noiva, de cocktail, de rua e
de sport.
Graça, elegância, sobriedade
e "charme" em páginas pri-
morosas que os costureiros de
Paris idealizaram e ILKA
LABARTHE selecionou para a
mulher brasileira. Modelos da
revista ELLE de Paris, repro-
duzidos no Brasil com exclu-
sividade.

SAIAS E BLUSAS — PARA O SEU BEBÊ — TRICOT —
CHAPÉUS — MONOGRAMAS — DECORAÇÃO DO LAR

CULINÁRIA — COMO VESTIR-SE BEM — LINGERIE
MAQUILLAGEM E BELEZA — GRAFOLOGIA —

CONTOS DE AMOR — RISCOS PARA BORDAR E MOLDES
FIGURINO em combinação com a Acad. TOUTEMODE
fornecerá os Moldes de qualquer modelo nele publicado

PREÇO DE VENDA AVULSA PARA TODO O BRASIL :
CRS 5,00

RECEBA-O MENSALMENTE EM SUA RESIDÊNCIA
ASSINATURAS — Para o Brasil, países das Américas, Espa-

nha, Portugal. Ilhas e Colônias:
1 ANO CrS 55.00 6 MESES  CrS 30.M

Para outros países :
I ANO Cri 7M0 6 MESES  CrS 40.M

PRAÇA MAUA, 7 - 3.* ANDAR — RIO DE JANEIRO

A REVISTA FEMININA MAIS COMPLETA

.///*
////'
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mmm
Escolhendo uma
Raleigh, você pos-
suirá uma bicicleta
de grande resisten-
cia, funcionamento
suave, acabamento
superior e lonya du-

i abi lidade. E cons-
\ruida com os me.
Inoi es materiais na
maior e mais mo.
derna fábrica de bi-
ei delas do mundo.

%k.
_jp /'

v_

RALEIGH
A BICICLETA TODA DE AÇO

Distribuidores:
CIA. ri.Ol» \l: (COMEM.IO E KKIMtKSKMAl.ÕKS)

Avenida Hio Branco. 85 — 14.o andar
Telefone: 23-2101

m\

E.\po-ic_o e vendas : Rua l.o de Março, 37 — loja
Telefone* . 43-41.31 e 43-10Í5 — RIO DE JANEIRO

X
X
\
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[QUIPlOa COM CÉMBIO "STURMiY-ftFCHER- DE 3 OU 4 VELOCIDIOES
HE ir. h

GR\Pt TOSSE

n
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SOLUÇÃO
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Paitaiberge
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EFERINA
"A POPULARISSIMA"

avia poro todos os cantos do Bro-
I, pelo REEMBOLSO POSTAL, cal-
idos garantidos, anatômicos e

elegantes, por preços ínfimos
ZEFERINA

AMAZONAS, 753 — BELO
HORIZONTE

ri
/*m\\

IANDAI.IA "U.M.C."
llVaquetinha laranja e marron, bolado em

borracha chispa, artigo forte e elegan-
líssimo.

|£-pe 32 a 39 CrS 70.00

¦A ^v*^t^\ \ *yfc^^.

MODELO WINDSOR
Inteiriço, fivela niquelada, elegante Ana-

• bela de borracha. Distinção, nobreza, du-
I rabilidade.

f De números 36 a 44 Preço Cr$ 145,00

MODELO "NORMANDO"
Impecável "Vira Francesa". Todo feito a
mão. Extra leve. Forma super-anatômica.
Vaquilhona paulista. Em preto e marron.
Saltos de borracha.
De 36 a 44 Cr$ 165,00

MODELO "TORPEDO"
Um calçado de confiança. Manual. Sola-
do duplo. Salto prateleira. Vaqueta preta,
marron ou havana. Grande consumo.
De 33 a 44 Cr$ 100.00

MODELO "MAGISTER"
Ponteado a mão. Flórão inglês. Solado
duplo. Segurança e distinção.
De 33 a 44 Crf 99.0S

BORZEGUIM "CAMPONÊS"
Vaquetão reforçado. Sola em pneu costu-
nado.

CrS 65.00
rado.
De 36 a 44

Compre pelo REEMBOLSO POSTAL na
ZEFERINA

O nome ZEFERINA é uma garantia.
Zeferina, a Popularúsima, só trabalha
pelo Reembolso com os afamados calça-

dos V H. C.
Av. Aniaionas, 753 Belo Horisonte —

Mi-"
Caixa Postal. 1013

A FORTUNA...
(Continuação da pápina 44)

Na manhã seguinte, Betty comunicava a
("corue e Daisy que a fortuna lhes pertencia,
que já dera início ao movimento legal para
cedê-la a Daisy, «ua herdeira. Daisy não po-
dia conter sua alegria, julgando-xe a heroina
completa !

Mais tarde, porém, Betty recebeu a visita
de George.

Por que for isto, Betty? Ainda não com-
preendi...

Não compreendeu ainda ? Você está cé-
go ! Lembra-se.de quando você me falou que
a fortuna nada vale. Que e o amor puro e po-
hre é o ideal ? Que um princípio de vida deve
ser assim, sem luxos, sem vaidade, para que
não esmoreçam nunca os sentimentos amoro-
aos do casal? Pois bem. Abandonei minha
fortuna por sua causa, e não por Daisy ?.¦•
Compreendeu agora? Mas, se você não me
ama, como parece, aliás, corra para Daisy.
Ela era pobre e pura, segundo você, e a ri-
queza que lhe forneci a|iora"é lógica, é perfei-
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ta. Afinal, quando vocês se amaram não
eram pobres? Corre, George, ela o espera

George a olhava espantado, e pouco depoU
Betty sentiu que seus olhos lacrimejavam. O

rapai queria dizer alRO, mas quase não con-

seguia.
 Então . . você abandonou a . . fortuna .

E tudo porque eu lhe dissera essas coisas ?.
Você tem razão Fui um tolo e imbecil " Ape-
nas porque -.ocê, era rica acreditei mais em
Daisy... Fui cego... fui máu... fui tolo..

Betty não pôde conter as lágrimas. George
compreendia, agora, que ela o amava.

— Vai embora, George, senão.. senão .

Mas não pôde continua. Desmaiara. E quan-
do acordou, pouco depois, estava envolvida

pelos braços do homem a quem amava, que
lhe dizia coisas lindas, coisas de amor, e lhe

pedia perdão pela má compreensão que tive-
ra. e Betty desmaiou novamente, desta vez
de tanta alegria

HOMENAGEM AO SR. CRISTIANO MACHADO — O deputado Cristiano Macha-
do. candidato à presidência da República, recebeu expressiva demonstração de apre-
co do Clube dos Investigadores do Departamento Federal de Segurança Publica.
Ima comitiva de associados daquela agremiação esteve em visita ao ilustre homem
público, com o mesmo mantendo demorada e cordial palestra, nama inequívoca
manifestação de apoio da classe à candidatura de S. Ex. A fotografia e um flagrante

colhido na ocasião.
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Ana Lúcia e quase um nome de boneca! Parece conter um mundo de doçura, su-
gere carinho e ternura... E Ana Lúcia é assim: terna, simpática e extremamente
inteligente. Fixando-se a vivacidade de seus olhos, descobrimos o fundão de sua
alma, onde reside a sua imensa preocupação de se tornar uma artista perfeita. E o
conseguirá, não há lúvida. Ana Lúcia tem o talento dos que Ja nascem predestina-
dos à glória. Tendo feito um "test" na Rádio Nacional, sem que Jamais houvesse
tido contacto com o microfone, aprovou imediatamente. Floriano Faissal, Eurico
SUva e outros mestres do rádlo-teatro náo tiveram dúvida em aprova-la. Resul-
tado: Ana Lúcia, com seu nome de boneca, é uma esplêndida rádio-atriz, que vem
participando de vários programas da PRE-8. desempenhando papéis de responsa-
bUldade. £ uma esperança radiosa. que desponta no mundo fascinante do ««". »°
horisonte magnífico da glória... Notem a ternura dos olhos de Ana Lúcia. E ve-
Jam, também, que náo apenas o nome, mas também a artista Ana Lúcia lembra

uma boneca que ficou perdida na infância da gente...

mmm\ *l'
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iiENSINO SEM EXPUCÀD0RII

Paio NOVO MÉTODO DE CORTE "VOGUE", paia Alta Costura, com 365 li«u.
linot. amplas lluiiiaçõ»» «6br» a lazonda. • ricamont- encadernado por
Cri 115.00. ESQUADRO numerado "VOGUE", cunro. com escalas de busto,
ombro* * cosia». CrS 404». SUPLEMENTO HUSTEADO "VOGUE . com mapas
* «abolas de medido», CrS 25.00. Podido* pelo <-«-inbo"»o postal para Ric
Claro. Rua 6 n.» 13X1. Caixa Po*lal ISt, Comr ihia Paulista. Esl. d* São
Paulo. Matricule se ao Curso por Correspondên .c do ESCOLA DE CORTE
» COSTURA DE S. PAULO. Em 5 meses uma perloita modista. Curso* d* Cor.
to tuv Técnica com ¦'•r-l»— ~- de contra.meslre ou bo* Cursos Espe coutado*

•%*-- com diploma d* Professora. Para ensino da Arte e Modas, solicile.no»

piosp-cto. Curso* eo*-pl«-io- para aliaiat**. cem diploma de cortador técnico, polo* mais moderoo*
mélodo» de corte "VOGUt . Ouça toda» # ai isrça» • sextas-Uiras pela Radio Nacional do Rio d* Ja.
acue. dos Í.30 és S.4S o Proarama da Escola de Corte e Cosluia "SAO PAULO".

em 5 minutos
apenas
Os pêlos não
aumenta m nem
voltam móis
grossos o en-
durecidos.

úepilatórío

.SEREIA
Pedidos à Perfumaria Sereia ltda

República Peru, 326 - Rio

Enviamos pelo Reembolso Postal

DR. GILVAN TORRES
Impotência — Doenças do se^ o e Urinaria»
— Pré-nupcial. — Assemblé>-i, ôí. — Sala 72.

Tel. 42-1071. 9 às 11 e 15 às 19.

Em bre^e tempo so 6 minutos diários,
cem oc-Gielhos potenteodos, goranhdos
USA ce terapio orto- mecânico Sur-

prendentes resultados em qualquer ida-
de e porte do corpo desejada. Referen-

cios médicas. Máximo sigilo.

feça CATALOGO ilustrado GRÁTIS^
N. BERN Ltd. - Cx. Postal 9244 • S. PAULOI

TENDA ESPIRITA
SANTA BÁRBARA

Com departamento médico, funcionando
diariamente: das 13 às 18 horas,

RUA BARÃO DE ITAPAGIPE, 409.
entrada ao lado

Consultas e RAIO X, grátis

Atendemos aos irmãos do interior. Cor-
respondência para a Secretaria: Rua da
Alfândega, 323 — 1.° and. Esta é uma
casa de caridade, mas vive da caridade.

Enviem selos para respostas.

Astkma
Soffre? Perde noites?

Basta Aspir.ar
o bom

Hfmrod
l PARAASTMMA

A.ftfltTE. pag i7 - 15-8-1950
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NÀO PRECISAVA
TER ACONTECIDO!
CORPOS ESTRA-

CALHADOS!
Outra catástrofe de
trem, na Pavuna-10
mortos e 120 feridos!
-¦ Culpa exclusiva do
maquinista Romualdo
Luiz da Silva-Os es-
pectadores choravam,
ao ver os corpos
retirados pelos bom-

beiros.«

CORPOS ESTRAÇALHADOS !
Aspecto impressiononte de um dos va-
goes desastrado na colisão de Pavuna.
Assim ficou esmagado um pobre pas-sogeiro desejoso de salvar-se. Tudo porculpa do impaciência tola e inútil domaquinista de um dos trens, que não
quis esperar a licença de saída da es-toção e deu marcho ao comboio.
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PANORAMA SANGRENTO
V,sto gerol dos trens que colidiro

g£\ 
em Povuno. Além dos espectado-^ res ocorreram oito ambulâncias

médicos e bombeiros. Houve 10mortos e 120 feridos. Mais
uma catástrofe cheio de
sangue, para ser contado

na séria das que ocon-
teceram em 1950.
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