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NESTA EDIÇÃO:

Nem tudo foi "sonho e alegria';...
Muito ordem, muito política, éter, e
foi ossim o Cornovol de 1952

REPORTAGEM NAS PAGS. 3-4-5
•

Vera Moinar voltará ao Brasil!
Pelo primeira vex, uma otriz alemã
veio oo nosso país, depois do guerra

REPORTAGEM NAS PAGS. 8-9
•

Quitandinha espetacular,
no Carnaval. Democratização do
"grond-monde"

REPORTAGEM NAS PAGS. 6-7
•

A tragédia de Manaus!
O rapto e trucidomento do estudante
Delmo Pereira, sob novos aspectos
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CARNAVAL DE 1952 POR DETRÁS DOS NÚMEROS
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Fuga em massa, do^poVo, para longe do Rio ¦ Muita ordem, muita polícia, éter e as explicações

vêm depois...-Declinou, apesar de tudo, o Carnaval Carioca-Mas o General, em parte, teve razão...

Reportagem de KVA BAN FOT0S DE NELS0N SANT°S
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CENA DO "BAILE DOS ARTISTAS',
com alguns foliões levando cacetada
da PE. A PM c muito mais educoda c

mais consciente dos direitos indivi-

duois.
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^^M AINDA NO "BAIU DOS ARTISTAS",
^^^^B houve sangue, lágrimas e suor, além

| da brincadeira. Nem tudo foi "sonhos
I e alegria" neste Carnaval de 1952, JL

embora as estatísticas sejam premis- ¦
l| soros. fl
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1 AS

...e passou o Carnaval e passou quarta-
feira de Cinzas, e as pessoas voltam ao nor-
mal, à monotonia corriqueira de todos os
dias, aos trabalhos que começam de manhã
e terminam à noite, deixando o cidadão en-
tregue a sono reparador — quando êste é
reparador.. Muita coisa ficou do Carnaval.
Serpentinas sujas no chão, confetes espalha-
dos pelas casas, por mais limpas que estas
sejam, os confetes se escondem sorrateira-
mente nos recônditos. Algumas lembranças
também sobraram, alguns sonhos — não
muitos, pois há pessoas para as quais Car-
naval ceifa ilusões primeiras ou últimas. Fi-

caram os corpos cansados, os corpos bam-
boleantes das cabrochas de morro, corpos
sub-alimentados que pularam, dançaram, se
acabaram — pegaram tuberculose, às vezes,
vão morrer da lembrança do Carnaval. Res-
taram crianças excitadas, levadas pelas mães
às ruas, até alta madrugada, que sugaram o
seio materno entre o assobiar, o cantar, o
suor dos foliões. Restou tanta coisa que nio
aparece nas estatísticas! Mas este é rastro
dos quatro dias, rastro esse, cujos frutos apa-
recerâo mais tarde, quando as mocinhas,
acordadas já, desfeitos os sonhos, a alucina-
ção do éter cheirado, encararão a mais dura

realidade, a ira dos pais, a desgraça que che-
gou sobre pés leves, entre a alegria dos bai-
les de Carnaval.

Nào há como iludir a verdade. Não há
como puxar cortina sobre os resultados que,
ocultos e invisíveis, só aparecerão mais tar-
de. — E também aquela frase "se os ricos
podem beber uisque e champanha, o pobre
pode beber cachaça" foge à realidade. Nào
que estejamos fazendo a apologia dos ricos.
Jamais. Mas é preciso jogar luz direta sobre
fatos. Os ricos bebem uisque e champanha,
sim. Mas éies têm o organismo bem nutrido,
têm resistência, vão para casa dormir o dia

inteiro depois, vão comer legumes, carne,
doce, figos, mamão, galinha, etc, e estarão
prontos para "outra", logo em seguida. O
pobre nào come o suficiente, nem para ma-
tar a fome, ainda mais para armazenar fôr-
ças suficientes com as quais auguentar o
desperdício de suas energias psíquicas e fi-
sicas. E depois, a cachaça contém maior per-
centagem de álcool do que uisque e cham-
panha.

O que, em grande parte, auxiliou ao che-
fe de Polcia, no seu projeto de "libertação
das massas", foi o peso equilibrador na ba-
lança da justiça: o policiamento multiplica-
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MA ÀtifiÉ DÀ ALUCINARÃO CARNAVALESCA nem eom polícia, nem com "liberdades indivíduo»". Aqui, alguns ospec-
NO AUGE PA ALUCINAÇAQ CARNAVALWVA tos do frenesi momeseo que romã conto de quem se inte9ro no entus,tos-
todo» a» coisas ocontecem e não lia maneira de coibi-las completamente, mo popular, às rê*es com resultados funestos.

do e perfeito, da cidade, tanto nas ruas como nos bailes e, outrossim, a
ajuda da PM: gigantes educados e imóveis, como as montanhas, dos
seus postos de comando e vigilância.

Houve também outro fator importante: ao anunciarem os jornais
a portaria do general Ciro de Resende, como que onda de pânico inva-
diu a população mais pacífica. Os comentários circularam céleres: —
"Haverá verdadeiros massacres" — "Os bêbados tomarão conta das
ruas" _ "Não vai se poder sair com a família". Grande parte do povo
carioca fugiu do Rio de Janeiro, nem aguardando o começo das brinca-
deiras momescas. Prova disto, foram as estações rodoviárias, ferrovia-
rias e aeroviárias repletas de criaturas que carregavam maletas e que
"iam para fora durante o Carnaval". E no tríduo carnavalesco, depois
da meia noite, as ruas estavam relativamente desertas, somente unVou
outro folião se demorava, cantando e sambando, perdido na solidão
mais larga do asfalto abandonado.

Isto tudo não quer dizer que as estatísticas nâo tenham melhorado
durante este Carnaval, quanto a assaltos, roubos, acidentes, etc, nem
tão pouco que o general não tivesse razão, em parte.

O que há, é que, por detrás dos números presentes e momentâneos,
existem outros acontecimentos que surgirão à .luz mais tarde, bem mais
tarde e que serão resultado direto do álcool, do éter e que não poderão
mais fazer parte de'estatísticas carnavalescas, pois já não será Cama-
vai...

Agora, os números falam o seguinte:1949 1950 1951 1952

Agressões..... 120 144 126 113
Atropelamentos 62 61 72 64
Choques de veículos 20 21 12 21
Acidentes 28 29 18 20
Desordens 1° "
Homicídios 6
Roubos e furtos 76 62 78 48

e sua voz é promissora quanto ao resultado final
•

Após o Carnaval, o chefe de Polícia concedeu entrevista coletiva a
imprensa, que tanto combatera a sua portaria, e demonstrou a esta, com
cifras, que êle tivera razão. Razão em parte, acrescentamos nós, pois os
fatores acima enumerados não podem ser esquecidos. Porém, por outro
lado, a ordem reinante correspondeu táo pouco à expectativa assustada
todos, que o general tem motivos de orgulho. Entre outras coisas, decla-
rou o chefe de Polícia:

 "Dè modo geral, é agradável constatar que os três dias da mais
desejada festa popular transcorreram sem a ocorrência de fatos graves
e a cidade se manteve em ordem.

Evidentemente, numa festa pública que atrai as multidões e, por
igual, todas as camadas populares; que traz até a capital do pais a curió-
sidade de milharei de turistas; que faz virem dos Estados grupos de pa-
trícios nossos ávidos de conhecerem o Carnaval carioca, não é possível
pretender que tudo corra num ambiente de mansidão e não se registrem
alguns fatos desagradáveis e ilícitos.

Daí o aumento que se observa numa ou noutra espécie de ocorrên-
cia policial de menor importância, o que é compensado com a verificação

(CONTINUA NA PAGINA 47)
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"EVA, ME LEVA, JOGO A ROUPA FORA..
Só mm notto Hofronre, parece qae.foi wn ^Adio" a achar a
roápa "muita". Coitas ío Carnaval.
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NO CARNAVAL DE 1952

QUITANDINH
ESPETACULAR
Batidos todos os recordes no maior baile
de carnaval brasileiro - Ordem, bom gos
to e muita alegria - Democratização do

"grand-monde"

ía
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SRA. BABY CERQUINHO,
nota de invulgar encanto, prestigiou a
festa de Quitandinha.

QUITANDINH 

A revivesceu espetacular-
mente no Carnaval de 1952. Da letar-
gia imposta pela contingência da proi-
bicão do jogo — única e real fonte de

renda capaz de manter o maior e mais lu-
xuoso hotel da América do Sul — saiu o
grande palácio ã sua forra, promovendo os
tradicionais festejos carnavalescos, desta vez
em vulto que superou qualquer expectativa.

Fotos de MAX OTTONI
Se alguma dúvida pairava nos espíritos dos
turistas que nos visitavam, quanto à magni
ficência do Carnaval brasileiro, Quitandi
nha encarregou-se de lhes dar a certeza de
que espetáculo algum no mundo será com-
parável às suas festas. Durante, os quatro
dias, o imenso e luxuoso salão do teatro me-
canizado primorosamente decorado, recebeu
algumas dezenas de milhares de foliões se
lecionados no que de mais fino se poderia
apontar no "grand-monde". O policiamento
exemplar e discreto, tornou-se contudo inú-
til, dado que a cordialidade e sadia alegria,
dispensou qualquer emprego da força pre-
ventiva. Chefiado aliás pelo delegado de Pe-
trópolis, Dr. Godofredo, os que se incumbi-
ram da fiscalização, nada fizeram senão as-
sistir impassíveis às manifestações que, por
moderadas que foram, nem por isso diminui
ram o entusiasmo que as caracterizou.

O fotógrafo de "A NOITE Ilustrada" ope
rou entre a multidão incalculável, os fia
grantes desta página. Indistintamente focali-
zou, no apogeu das manifestações momes
cas, o que lhe pareceu mais característico.
Foi por isso que figuras da mais alta aris
tocracia, da política e do mundo financeiro
do país foram fixadas pela objetiva demo
cratizante. Parlamentares, alta oficialidade
do Exército, governadores, banqueiros, etc,
não se furtaram ao documentário usual, t
se alguma falha há a lamentar, convenha
mos, é a de se não poder contar com festa.
desta natureza, em Quitandinha, senão uma
vez por ano. O certo é que seus "dèficits",
suas dificuldades econômicas curtidas duran-
te o ano foram, suficientemente forradas nos
quatro dias gordos. Por outro lado, não há
como negar a extraordinária influência que
o grande hotel ainda exerce sobre o turismo,
já que mais de setenta por cento dos visi-
tantes norte-americanos encontravam-se no
hotel da Serra dos órgãos, deixando seus dó-
lares e pagando por preço que lhes é insig-
nificante, o espetáculo da festa mais rara
do mundo.

sf&je
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ALEGRIA SADIA
é o que se documento nesta foto to-
mada durante o baile do maior Hotel
da América do Sul.
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SA . SARICANDO. .
e a moçada adorou as comemorações
carnavalescas na serra. Sem dúvida, a
temperatura amena do grande salão
contribuiu paro o sucesso alcançado.
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SRA. ALZIRA VARGAS DO AMARAL PEI-
XOTO — espirito democròtico e esfusiante,
deu nítido exemplo de cordialidade, não des-

prexando algumas voltas no salão, estimulan-
do, assim, os mais tímidos.
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Dezenas foram os astros que, nos últimos tempos, passaram pelo Brasil, a caminho

de Punta dei Este, para o Festival de Cinema aí realizado. Dezenas foram os "ídolos"

que apareceram, por esse motivo, em carne e osso, aos olhos do público brasileiro. Mas

entre todos eles, a nota mais interessante e incomum foi ij vi n*****'™^^1.
atriz alemã do novo cinema ressurgido daquele pais. Na época da Ufa , grande nu

mero de atrizes e astros costumavam visitar o Brasil, onde sempre foram recebidos

como as celebridades que eram. Porém ha alguns anos já, desde o começo da última

guerra, a ausência de artistas alemães foi absoluta, naturalmente causada peias cr-

cunstâncias político-sociais da Europa.

Eis que Vera Moinar se transformou na primeira embaixatriz do novo cinema

alemão, do velho para o Novo Mundo. Em entrevista exclusiva que ela concedeu a

"A NOITE Ilustrada", entre outras coisas, falando sobre a cinematografia de seu

pais Vera Moinar declarou: "O cinema alemão da atualidade não está ainda, e nem

poderia estar no nível do passado, da "Ufa", a "Tobis" e outros grandes* estúdios de

antes da guerra. Não há hoje uma grande companhia cinematográfica, mas sim um

sem número de diretores e astros independentes, fazendo filmes e o possível para

o reerguimento do cinema alemão. São portanto sujeitos a insucessos, muitas tenta-

tivas, para que, finalmente, se possa conseguir o reerguimento total. Felizmente,

cada vez em número maior, diretores e artistas conseguem realizar grandes filmes,

dignos do velho nome do cinema alemão. Porém, outro fato prejudicial ao progresso
(CONTINUA NA PAGINA 47)

VERA
Linda e morena, foi
a Punta dei Este e
passou pelo Rio de la-
neiro - Voltará, para

filmar no Brasil, ainda êste ano.
A única entrevista concedida
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CARNAVAL DE ARROMBA!
1852 marcou nova era para o Carnaval carioca. As singularidades dessa famosa

festa começaram com a portaria do chefe de Polícia que liberava o consumo
do álcool. A celeuma levantada em torno do fato criou tal ambiente de ex-
pectativa que por pouco nào se transformava em caso político. S. S., entre-

tanto, manteve a decisão. Lembra a história do pai que, pretendendo impedir que o
filho continuasse a fumar charutos, às escondidas, de uma feita fê-lo fumar na sua
presença dois ou três, até que por si próprio criasse repulsa — a natural provocada
pela indisposição que adviria. Nesse, ambiente de paradoxos vieram os quatro dias
de alucinação. A cachaça liberada provocou por parte de grande maioria tal onda
de pavor, que verdadeiro "record" de evasão foi batido. As bilheterias de todas as
organizações de transporte que demandam o interior venderam quatro vezes mais

NO TEATRO MUNICIPAL -

que nos anos anteriores! Em parte estava conjurada a tragédia em perspectiva. Por

outro lado o policiamento passou a ser feito ostensivamente por militares e em nú-

mero muito acima do dos outros anos. Resultou, pois, uma "ordem" imposta, menos

pela moderação dos foliões do que pela ausência dos mesmos. Em compensação, os

bailes estiveram transformados em antros de toxicômanos. Foram freqüentes os ca-
sos de desmaios provocados pelo éter dos lança-perfumes. Contudo, esse aspecto, se

teve sua parte negativa, pelo menos deu à festa tradicional, certo ar Tnais estético.
Mesmo por que, enquanto o chefe de Polícia liberava o álcool, fazia público que re-

primiria com severidade toda e qualquer tentativa de perturbação da ordem. E as-
sim saiu tudo feliz.

O baile oficial do Carnaval carioca transcorreu em bom ambiente. Salvo
algumas mancadas nas premioções das fantasias — Ruth Amaral já vá-
rias vezes premiada, desta vex venceu com a mesma caracterização pela
qual recebeu no ano passado um terceiro lugar. Nas fotos vemos: Rosa
Parisi, à esquerda, e Joanna D'Arc, à direita.
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DESFILE "FEÉRICO"

Apesar das dificuldades ocorridas dias antes do Carnaval, saíram as so-

ciedades, embora sem o brilho dos anos anteriores. Os fotógrafos de

"A NOITE Ilustrada" fixaram os flagrantes qúe ilustram esta coluna.
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DECORAÇÃO MONUMENTAL
Embora certo aspecto religiosístico, a decoração da cidade guardou este
ano harmonia que não havia conseguido anteriormente. As bandeiras da
Avenida Rio Branco, lembrando congresso eucartstico, foram absorvidas
em grande parte pelo copado das árvores. Os pilares venezianos da Pra-

ça Marechal Floriano adquiriram graça especial, mas a gôndola através-
sada no jardim poderia ter encontrado função, como exemplo a instala-

ção de um bar ou então um simples coreto. 0 Rei Momo da Avenjda Pre-
sidente Vargas afrontou de forma violenta as torres da Catedral. Talvez
estivesse melhor na Praço 11. E, por último, a Praça Mauá não mereceu
ao menos um painel ou coreto sequer. 0 farol que ficou no lugar do obe-
lisco constituiu idéia boa embora também fizesse jus a uma iluminação
colorida.

0 BLOCO DA "ULTIMA HORA"
Os colegas do grande vespertino distinguiram a redação de "A NOITE

Ilustrada" com uma visita de cordialidade. Foram instantes de alegria

sincera e confraternização expressiva.

DEMOCRÁTICOS
Os "carapicus" 

pretendiam algo mais que um segundo lugar. Nao o con-

seguiram. Faltou-lhes certa vivacidade.
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TENENTES DO DIABO
Os "baetas" igualmente não tiveram "chance" de elaborar seu prestito V

no nível dos anos anteriores.

EcacSulaA 
dos sociedades, fizeram bonito papel, embora não conseguis

sem colocação boa no julgamento.
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LUZ DEL FUEGO DECLARA:
"Eu quis corresponder á confiança do Chefe de Policia

LUZ DEL FUEGO NO BAILE
DO MUNICIPAL

Uma fortuna em pedrarias a fantasia de Luz — Véu e

revólver e flores — "Não volto mais ao Municipal, nem me

barraram na entrada !" — "Todos me aplaudiram e deveria

ter ganho o concurso de fantasias !" — "O chefe de Polícia

é o "tal". Me vesti, devido à confiança por êle depositada no

pOVO _ eu quis corresponder..." — Mas Luz achou o

baile do Municipal muito "morto" .
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LUZ 

está em casa, sentada num sumié baixinho e borda um pedaço
da fantasia que rasgou, no Baile do Municipal. Sim, senhores: Luz
d»l Fuego, candidata a deputada pelo Partido Naturalista, Luz dei
Fuego, a que foi barrada já várias vezes à entrada do Teatro Mu-

ricipal, em épocas não distantes, a que se vestia de rede de pescar, bo-
tou roupa de verdade, deixou de lado suas crenças nudistas, "para cor-
responder à confiança do chefe de Polícia". Vamos e vftnhamos, e uma
regeneração completa! Mas eis que Luz, ela mesma, toma a palavra
para explicar as coisas: — "Absolutamente, não reneguei minhas con-
vicções nudistas. O que aconteceu neste carnaval, foi que me senti di-
retamente atingida pelas declarações do general Ciro de Resende,
quando êste esclareceu que "depositava confiança no povo e que a ü-
berdade era essencial ao ser humano". -Senti que êle tinha razão e —

\ eu que sempre fora apologista da libertação absoluta de todos os ta-
I bus e imposições ridículas de regrinhas sociais inúteis — deveria mos-
8 trar, antes de tudo, compreensão, relativa à palavra do general e cor-
1 responder vestindo-me para o Baile do Teatro Municipal. Levei se-
I manas bordando, eu mesma, minha fantasia, cujo nome é "Noiva do
? Momento". Custou verdadeira fortuna, pois cada pedrinha dessas,

vale um dinheirão e como se vê, há milhares delas... Quando che-
guei às portas do Teatro Municipal, na noite do baile, esperei que
alguém notasse o fato extraordinário de eu estar vestida. Afinal de
contas, é tão raro! — Mas ninguém me deu confiança. Já comecei
a ficar com raiva. Nem tentaram barrar minha entrada, o povo que
estava aglomerado à porta, sequer ficou sabendo que eu era a Luz
dei Fuego. Tentei chamar atenção, fiz "Gilda" (a "empregada" de
Luz) chamar-me pelo nome..-, mas nem isso valeu de alguma coi-
sa. Entrei simplesmente, como se eu fosse somente uma daquelas
granfinas corriqueiras que cada ano vão ao Municipal. Desaforo!
pensei, mas, enfim — o que ia eu fazer?! Quando penetrei nos sa-
lões belamente ornamentados, fui recebida com salva de palmas.
Já fiquei mais feliz... pelo menos, todos pareciam estar reconhe-
cendo a originalidade da minha fantasia...

Ao som das músicas carnavalescas, todos brincaram, pularam,
cantaram, eu inclusive, embora minha fantasia não permita mui-
tos "movimentos". Mas o baile estava "morto". Não gosto
da "granfinagem". Eu sou dançarina do povo, com o povo e parao povo! — Estava se aproximando a hora do julgamento das fan-

-• tasias, mas eu, que estivera tão cheia de esperanças, já estava
triste e acabrunhada. Mais uma vez eu seria afastada pela mal-
querença dos que me invejam, das muitas que gostariam de ter
coragem para fazer o que faço, mas embitoladas por uma vida
estreita e convencional. Ouvi'comentários do júri: Luz dei Fue-
go*não pode concorrer. Sua fantasia é muito bonita, mas quemvai ganhar é outra, portanto é melhor ela nem tomar parte..Com essas palavras no ouvido, eu já compreendi tudo. Até jásabia de antemão quem seria a vencedora, aliás, a que foi real-

mente... Em todo o caso, nào fui chamada para desfilar, mas
desfilei, pelo menos, para o público ver como era bonita minha"Noiva do Momento" e como seria injusto o veredito da co-
missão julgadora.

Ruth Amaral foi vaiada, com sua fantasia que, no ano
passado, ganhou somente o terceiro lugar. Eu fui aplaudidis-
sima — mas nem tomei parte no concurso Deoois dessa"confusão' . "dei o fora". O baile estava muito "morto" e nãotinha gfaça nenhuma. Mostrei que eu "entraria" no Munici-
pai, fui vestida em respeito ao chefe de Polícia, fui cumpri-mentada por gente muito importante e acompanhada Tt* à
porta... eu nada mais tinha fazer. Fui dormir, com m^hascobras, araras, oncinhas, etc. — aue air,da' ZZT y"n.nas
fugido --pombos e papagaios \ VnhíiT coisas b£?tas. Nem me lembrei mais do Teatro Municipal? Aliás achoque para o ano, não voltarei lá. Não vale a oVná •-

Luz dei Fuego cala. Está sentada tí>d*f£XLa

(CONTINUA NA PAGINA 30)
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A "NOIVA DO MOMENTO"',
branca, suave e sorridente e rebrilhan-
do de pedrarias. Reparem no revólver
florido
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ESTA ALVA POMBINHA E

A PREDILETA DE LUZ,

iPtre suo bicharada toda.
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BABOON,
O FEROZ!
NO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRONX EXISTE UM

"BABOON" FÊMEA, O MAIS FEROZ DOS Sí-
MIOS — VEIO AINDA NOVA E HOJE JA

TEM UM PEQUENINO "BABOON",

QUE VEM SENDO A CURIÓ-
SIDADE PUBLICA A

ÃO há razão para se admitir que o macaco admira o ho
mem. Entretanto, há razões para se admitir que o ho-
mem admira o macaco. O motivo principal vem a ser

que o macacc é. entre os seres chamados irracionais, o que
mais se assemelha ao homem, o que não deixa de ser para

o último motivo de complacência e mesmo de lisonja...
Além do mais, o bicho é mesmo inteligente e pitoresco. A
fisionomia, os ademanes, a expressão do olhar, a malícia —
são afinidades muito humanas do macaco. Éle tem, como as
criaturas racionais, a faculdade de antipatizar e simpati-
zar. Toda gente que freqüenta parques zoológicos e pode
apreciá-los, portanto, mais de perto, sabe disso por expe-
riência própria. Quantas vezes, no meio de uma pequena
multidão o macaco manifesta ojeriza por determinado
circunstante? Êle manifesta sua antipatia, como qual-
quer racional, pela expressão irritada do olhar, e mui-
tas vezes vai além, arremesando contra o "contempla-
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O pequenino"baboon" 
prefere o leite aos diver-

sos alimentos jogados em sua jaula pelos seus tratadores.
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Quondo o fotogro-
fo se aproximou, o
macoquinho ime-
diatamente se
agarrou a ela, re

V.*i

*mU "

do" o primeiro objeto disponível. E acontece que a sua antipatia é sempre tão
inconveniente como a simpatia. De qualquer maneira, o fato é que êle possui uma
das nossas mais constantes manifestações de discernimento — essa de achar bem
ou achar mal a pessoa que entra em nosso campo visual. Essa faculdade se ajus-
ta a outra, também muito humana: o macaco percebe a boa vontade ou a má
vontade de quem o encara. Sabe onde está a sua conveniência e a sua inconve-
niência, a segurança ou insegurança nos indivíduos ou nos acidentes que o ro-
deiam. Em conseqüência, sabe agradar ou repelir.

Ainda recentemente lemos algo sôbre uma curiosa experiência empreendi-
da por um casal de norte-americanos, que adotou uma pequenina chimpanzé a

decidido a criá-la como se fosse
um sêr humano. Em resumo: co-
mo se fosse uma filha. O objetivo
era verificar se, assim criada, ela
não seria capaz de proceder em
tudo como uma criança racional.
Se, por exemplo, nào seria capaz
de apreender a significação das

palavras, portanto, de "falar".

Esse aspecto da experiência, que
seria o sensacional, ainda não po-
de, infelizmente, ser apurado. O
Sr. e a Sra. Hayes conseguiram
que a macaquinha articulasse cer-
tos sons e que o vinculasse a cer-
tas idéias, mas não lograram que
ela tomasse plena consciência da
significação desse sons. Assim co-
mo ela imita certas atitudes ou
gestos, como abrir um livro ou co-
çar o queixo, aprende por imita-
ção certos sons rudimentares. Co-
mo, porém, não "compreende" os
sons, facilmente os esquece ou des-
preza. A pequena chimpanzé está
com três anos de idade, o que não

(CONTINUA NA PAGINA 30)
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Agora, sim, èle está felix! Mesmo as
pessoas que se aglomeram em volto
He suo jaula não o atrapalharam Afi-
nal, o "mamãe" 

ali esta para vi-
gia-lo
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63 518 • Modelo pielendol Moderna

cana domada de fina espessura, lun-

do de ato inoiirUvtl, enelenle ma-

quina de Amou legitima c/ 15 rubis.

ANTIMAGNÉTICO. elegante mostrador.

númeia(ío dourada, pulseira emensi-

vel de a<o lipo "aiame" Cemlicado

de Gaianlia
Um ótimo lelíigio pelo piec.o ao ai-

lance de iodos

63.505 - Elegante caixa croma-

da, fundo de aeo inoxidável,
boa máquina Suiça com 15

rubis, ANTIMAGNÉTICO, mos-

trador claro, com numeração
dourada. Fornecemos Certili-
cado de Garantia

63.483-Prático calendário! Cai-

xa cromada, lundo fosco, boa

máquina Suica c; 4 rubis, mos-

trador claro, ponteiro indicando

dia do mês. ANTIMAGNÉTI-

CO. Preço de propaganda

CRS 188.00

63.487 Lindo modelo, caixa

de fina espessura, bem doura-

da ou cromada, fundo de aço

inoxidável, boa máquina Suiça
c/ 4 rubis, mostradores varia-

dos. Oferta especial

CRS 168,00

63 551 ¦ Belíssima aprcseiiacJ: t Ci>u

de Una espessou iciiemenie douia-

da, lundo de a(o inívidàvel mi;-

na de Ancora legitima d 15 mo £

ANTIMAGt-ETICO elegante moslr.,301

claro, númeios dourados em àlic te-

levo, tom pulseira elasllCA bntimea.

noo RovõI. lorlemenie domada d

lundo de aeo inondével Pieco numa

¦mo
355.00

63 502 - Vistoso relógio para
cavalheiros, caixa fortemente
dourada, fundo de aeo moxidà-
vel, máquina Suiça c/ 15 rubis,
ANTIMAGNÉTICO elegante
mostrador claro, números e pon-
teiros dourados. Oferta de pro-
paganda

CRS 189.00

63 455 Relógio esportivo, cai-
xa cromada com fundo de
aço inoxidável boa maquina
Suíça c/ 7 rubis. IMPERMEA-
VEL ANTIMAGNÉTICO,
PARA-CHOÜUES, elegante
mosttadot, ponteiro de segun-
dos central, números dourados
em alto relevo, O pulseira
de metal cromado regulável.
Nossa especialidade' CRS 285,

dc :e •;: ¦ ¦ :•-¦'. :-'.<' ¦¦ '•>

-u-i :í " ¦¦¦¦ :t :¦! sa: aci:-.ü
. ¦; . - , .•.- ...»3sí"CO »N1

CHOOJÍ: '•• -«"ide some--;

.. 628.00
im m»,irv __________,_.jM.^^^^^^^^^«a^aaaaaassa«a»aaamasaamaWRssssssRWRR^

63.575- DAKXWAF C/ FASC OE LUA I
Elegante celsa dt Him espessura, to-
lheada i ouro garantido por IO anos,
ti lundo de aeo inonld»vel, superior
mtiiulna de Ancora de pieclsao. c/
17 rubis, ANTIMAGNÉTICO. rlio mos-
trador </ 2 lanelinhes para dia e
nes, (/ moderna pulseira inleliamen-
te lolheada a ouro. marca "Mancties-

ter-, amplamente garantida Estoio
de presente, fornecemos Certificado
d* Garantia- Um llnlsslao relógio dt
rKi tprtwnuclo I ...

63 516 - linda caiu de tina espessura,

lolheada a ouio gaiantido, lundo de

a(o inoxidável, boa nUquina Sulca ti

15 rubis. ANTIMAGNÉTICO. elegante

mostrador claro, numeração' dourada,

elegante pulseira Inteiramente tolhe*-

da a ouro marca "Menchtster, lê-

cho seguro e regulável. Fornecemos

Certificado dt Garantia

63 633 ¦ Sensacional I Lindo modelo,

cana lolheada a ouro garantido,
lundo de aço inondavel. mtquIniSul-.

ca c/ 15 rubis. ANTIMAGNÉTICO,
mostrador claro, numeração dourada,
vidro lente, c/ bonita pulseira mtei-

ramente lolheada a ouro Ceflltkedo

de Gaianlia CRS 4SI|M

63 821 - Mesmo modtlo d cana e pul-
seira dourada (Sem Certificado)

cm 350.M

63.92 5-Maiamlhosa apresentação I

Caiia lolheada a ouro garantido, lun-

do de aço inondivel, boa maquina

Sulca d 15 rubis. ANTIMAGNÉTICO.

»idro leme, com linda pulseira lolheada

a ouro, enfeitada ti pedras imit. rubi

ou Mil Ajua marinha, Cemlicado

de Garantia

crs 495.00

63B43 Magmtica apresentação 1 Ele- 63 839 - Magnífico telftgio. cana 15-

game ca..a lolheada a ouio. ampla- lheada a ouro gataniido. luido de aeo

mente gaianuda lundo de aeo mo- indiidivel. .superior maquina de An-

udavel maquina de Anco.a legitima cora de precisão ti 15 rubis ANTI.

</ 15 rub.s precisão absolula. ti MAGNÉTICO, vidra lente elegante

linda pulsem lolieada a ouio de mostrador claro números dou-ados em

deienho moderno, enfeitada d oedias alio relevo pulsena d lindo dese-

imit rubi da famosa maica "Manches- nho inteiramente folheada a ouro

ler" Uma linda pia para o gosio mais da afanada mana Manchester' Cer-

requintado l Cemlicado de Garantia nlicado de Garantia --

725.11

63 B49 ¦ Eie$«t>te

.í.ü folheada a :-¦¦¦ 34'i"' -i '-"

io oe «o inondJiei s.:?- .' ma

qu'Ra de Ã ncori 2e pr« si.

rubis, ANTIMAGNEKO numera:,

dourada em ano ;efí>; • ;¦: '¦'"¦

O puiwira 'ntetumeme ': *?)*; :

ouro tipo teioeiie jiandeaeite r-

moda' Ceniticadc de .arar i

c?s 635,00

D.ATOG!'
¦(.emente íOu'.Ga *."'". 5* 1- *-

:>•* s.?í'Y' "i;. ia 2t *iío'í
'" -.D.! \NT;MAGNtT!CO : 2

¦'*j5 wdfcjníjo : oes e dtti oot
i-';índc 3i 1: mjs ¦,:¦¦

;s-*iOoí nuwí'ií4c doufíd* eff1
¦; -t é«: i- '¦ ' '¦ -¦' 'Iokí. ?irer
.• ¦;: • ¦ •...- :;u'ida .

,--.: )t ;,. "-' :'"! uso ii';
»ie G'ef'J ':n espef!

crj 650,00
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63 594 - Relógio Gigante, lolheado a

ouio garantido, lundo de aeo Inoil-
darei boa maquina Suiça d 15 rubis.

IMPERMEÁVEL. ANTIMAGNÉTICO.
PARACHOOUES. montador claro, rui

atraçlo domada, ponteiro centtal, com
¦oam pulseira lolheada a ouro
•arca 'Manchester" lecho seguro t

iifutlwl Ctrtlllcado de Garantia,

crs S40.M
63.464-Mttao modelo </ pulsttia

pUtlka
CIS 428J*

63 «5A - NOSSA ESPECIALIDADE I Re-

Ibgio esportivo, cana ciomoda d lundo

de eco mondivel boa maquina Suica

(/ 15 rubis. IMPERMEÁVEL. PARA-

CHOOUES. ANTIMAGNÉTICO moslia

dor claro, números e ponteiros doura-

dos. ponteiro central, pulseira de me
'tal 

cromado regulável. Certilitado de

Garantia Um bom relógio pelo pteco

ao alcance de todos

crs S88.M

63120 Elegante relógio de bolso da

famosa marca "IANCO". inteiramente

domado. Una mtquina de Ancora de

precisio ti 15 rubis, mosliadoi claro,

números dourados. ANTIMAGNÉTICO,

Cemlicado dt Garantia

CRS UMO
63133 Mesmo modelo inteliamenle

lolheado a ouro. da alamada marca
"IANCO". amplamente garantido

ns SIS.M

63.115-Despertador de BolsoI

Grande caixa lortemente croma-

da, boa máquina Suica c/ 7

rubis, números e ponteiros lu-

mlnosos, dispositivo paia co-

locar na mesa; toque agrada-

vel, artigo de grande utilidade

CRS 248.81

63 106-Modelo Popular! Reló- 63.129 NOSSA ESPECIALIDA- "»73 un*. N,„daoe.:¦„=.-..«.

DEI Relógio de bolso c/ COR- * pulsei 5oa ma,u,na >.-.,

gio de bolso, inteiramente cro- DA de 8 D|AS| caixa forte- 'ul"! ^timagnEtico iam espo-

. i- c . .-.,. mente cromada, excelente ma- »i »onada ^ « «: ^.«
mado. boa maquina Suíça, siste- 

^ ^ ^^ {/ ^ ^ >el ,;!,iac, tm ,a«,

ma Roskopf numerário bem mostrador esmaltado. 2 mpas """ -m 00!í,s !:n'

protetoras; Certificado d- Ga- v* ¦'¦"¦' e s'!"1,e

legível. Oleita especial |ant|í Cernl-cedo de Garantia

485,00 c«« 428,00

.-entra' 'c

0'reífTioi

63 '3.' RelOgi: ' .TOmaTicO í m

»[8MíiVSi :n: Estatua .•<««

aa r luidc oe ai: -:¦ :a-t- magni
• ¦ >»;.-i de *-..-! eg.'ima .

'' -.oi 5- r-ei sè: síi;'»'! *¦¦
•Ow«Tc: M?í!«l».:. p»í*

("00.íi ¦»Ufr',c m<!S«i::i !'.

jometfo >"im :~ :.i*'í -f *>:

f«. i«e> !&fne<e*Tics Cí*-' ^»oc :e

CR$ 88.08 CRJ 850,00

A GARANTIA "HERMES" significa devolução de dinheito para mercadoria avanada
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Até oulas são providenciadas para os prisioneiros comunistas chineses. Muitos deles têm ten-
dências artísticas, como êsse que se prontificou a pintar o retrato do presidente da Coréia do
Sul, Syngman Rhee, como prova de que sua opinião política foi alterada pela melhor compreen-

são após conhecer e compreender a verdadeira liberdade e igualdade.

PRISIONEIROS DOS ALIADOS QUER DIZER :
CONFORTO E PAZ — QUANDO 0 COMUM IS-
TA VEM A COMPREENDER O IRRO DE SER
COMUNISTA... — QUANDO PRESOS, OS
CHINESES COMUNISTAS TERMINAM INTE-
GRADOS AO SISTEMA DEMOCRÁTICO —
BOA VONTADE E CAMARADAGEM, O LEMA
DOS ALIADOS, EMBORA ATÉ COM OS PRÓ-

PRIOS INIMIGOS !

A 

troca de prisioneiros é um dos pontos insolúveis nas
negociações de trégua na Coréia. Êsse ponto, como
os demais, resulta do antagonismo de visão senti-
mental entre os representantes das democracias e

os delegados comunistas. Antagonismo sentimental e po-
litico. Os democratas prezam a pessoa humana e os co-
munistas a desprezam. Para os chefes comunistas, os seus
prisioneiros em poder dos aliados nada significam. Nada
lhes importa que sejam castigados ou fuzilados. Eles ape-
nas lhes serviriam, uma vez devolvidos, para dois fins
os que se mantiveram fiéis ao credo vermelho, como sol
dados recuperados para as fileiras; os que se confessa
ram desencantados desse credo (e os americanos comete
ram o erro de lhes revelar os nomes) para serem fuzi
lados como exemplo a outros em condições semelhantes
Os aliados, ao contrário, temem profundamente pela sor
te e pelas vidas dos milhares de jovens em poder dos
vermelhos, e seriam capazes dos maiores sacrifícios, l,i-
clusive o da terceira grande guerra, para recuper.i-los.
Daí se conclui facilmente a melhor posição dos comunis-
tas diante da luta política pela trégua. A troca, na ver-
dade, não lhes interessa. Apenas usam o tema como um
pretexto para a dilataçáo da luta em grande escala, que
se revelou desfavorável ao sau bando. Ao mesmo tempo,
a discussão interminável lhes serve a um de seus meto-
dos favoritos: a propaganda. Passam, perante a opinião
menos prevenida do mundo, como desejosos de paz,
quando não a pretendem nem a pretenderam. Valem-se
da mesma, ainda, para martelar a tecla — que foram
agredidos, tendo sido, de fato, os agressores. Conseguem,
também, outra vantagem: o constante desgaste eco-
nômico dos adversários — no caso sem que tenham eles
de pagá-lo com sangue. Então, discutem. Razões para lá,
razões para cá. A rádio comunista espalhando boatos e
mentiras em todos os sentidos. Quando um ponto de dis-
senção se vai esgotando, apresentam outro para substi-
tuí-lo, pois, desse ou daquele modo, a situação continua
favorável a seus objetivos.

•
Os aliados fizeram referências à quantidade de pri-

sion.iros, tanto norte-coreanos como chineses, que se
confessam avessos ao comunismo, uns pelo desencanto
durante a prática da guerra, outros porque nunca foram
comunistas. Essa é uma verdade que todos sentimos. Su-
bordinados a um governo despôtico, mesmo feroz, os jo-
vens náo poderiam furtar-sé ao serviço nas fileiras. Sa

(CONTINUA NA PAGINA 32)
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Um grupo de chineses comunistos prisioneiros dos
aliados decidiu construir uma "estátua da liberdade"
para eles, pois somente agora eram, de fato, livres...

Um soldado aliado procura auxiliar dois prisioneiros comunistas, sendo que um deles per-
deu uma das pernas e o outro treina seus passos com uma perna mecânica. Nada de tortu-
ras, nada de fuzilamentos em massa .
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UMA COISA E OUTRA...
A crescente procura de grandes quantidades

de materiais sintéticos que substituam a !ã e
a seda nas indústrias têxteis, tem levado os cien-
ttstas à busca dte elementos que possam ser uti-
lizados. com vantagem, nesses fins comerciais.
em lugar de matérias primas naturais. Químicos
japoneses, procurando um produto sintético que
elimine as faltas e necessidades, nos grandes
centros de produção de lãs, causando-lhes a
obrigação de adquirir no estrangeiro essa ma-
teria prima de tão grande consumo na indús-
tria de lanificios, utilizaram o soja para a fa-
bricação do fio artificial, que é de grande con-
sistência, que foi descoberto por um processo
especial de produção e que tem as caracteris-
ticas da lã verdadeira e da seda natural. Nos
Estados Unidos também já se havia descoberto
um processo químico pari, extrair do soja um
fio sintético semelhante à lã natural, e de óti-
ma qualidade.

monstrou sua valiosa utilidade e considera .que
será um fator coadjuvante, de grande importán-
cia na sua cura desses males ligados à tuber-
culose, e que já está sendo largamente empre-
gada nos grandes hospitais especializados da
América do Norte.

DA CIÊNCIA...

As células nervosas do Homem projetam fila-
mentos cujo diâmetro nunca excede de 1/5.000
de polegada, ou seja 1,254 de milímetro, porém
seu comprimento pode chegar a 3 ou 4 pés. isto
é, 1 a 1,30 de metro.

Fios de arame fabricados com determinadas
combinações de níquel e cromo, podem resistir
a temperaturas até 1.200 graus centígrados sem
sentir qualquer alteração.

O simbolismo cristão atribui à mulher uma
origem muito modesta, pois a considera pro-
vinda de uma simples costela do primeiro ho-
mera por Deus criado, que foi Adão. A mitolo-
gia hindu foi mais gentil, pois assim explica a
origem do ser humano feminino: O sábio e di-
vino Twashtri tomou as curvas da Lua, a esme-
ralda dos prados, a maviosidade do veludo de
certas folhas, o encanto da brisa, e outras mil
coisas lindas e puras do universo e depois jun-
tou-lhes a dureza do diamante, a frialdade da
neve e a crueldade do tigre e com tudo isso
foilmou a Mulher, tendo o cuidado de dosar,
convenientemente, todos esses elementos e jun-
tá-los com perfeição.

Por causa da escassez de carvão em todos
os países do Oriente Próximo, o governo da
Palestina resolveu aproveitar as pequenas jazi-
das carboniferas existentes no fundo do mar,

particularmente, as do Porto de Halfa. Com o
auxilio de dragas especiais, assim são extraídas,
mensalmente, umas 50 toneladas de carvão do
mar, de igual teor e aplicação do produzido nas

jazidas terrestres.

Cientistas suecos acabam de inventar a "Iam-

p&da falante" que recolhe as palavras ditas ao
microfone e as transmite, secretamente, por
meio de raios ultra-vermelhos sôbre um refle-
tor parabólico. O receptor transforma os raios
em sons e estes se convertem em palavras per-
feitamente audíveis e na velocidade normal da
conversação ou oração irradiada.

Sábios pesquisadores de épocas remotas, acha-
ram perto de Bagdá obras em baixo-relevo re-

presentando cenas de lutas-livre e de box. pe-
Ias quais ficou comprovado que esses esportes

que tanto interessam os povos civilizados de
hoje têm mais de 5.000 anos de existência.

Pesquisas cientificas provaram que o "talha-

rim" veio da China. O primeiro europeu que
comeu talharim, no mundo, foi Marco Polo, na

corte de Kubilai Khan. Entusiasmado com a

delicia do novo manjar, êle levou a receiu

dele a Veneza e" ficou sendo "natural da lia

lia.

Segundo afirma Thomaz Barbour, geralmente
ignora-se que os camelos tiveram sua origem
na América, e sofreram a maior parte de sua
história evolutiva, no que constitui, agora, a

parte ocidental dos Estados Unidos. No apogeu
do "período glacial" acumulou-se na enorme
camada de gelo polar, água suficiente para dis-
simular o nível dos oceanos. Muitas das re-
giôes terrestres, atualmente, separadas pelos
marfes, antes eram ligadas entre si. Assim che-
garam os camelos ao continente da Europa, e
os elefantes ao da América, e. por estranho
que pareça, segundo o sábio russo Nazolloff. os
carneiros não só passaram da Ásia para a Amé-
rica, como retornaram à Ásia, depois de <dei-

xarejn no que é agora a América do Norte, as
diversas raças, em cruzamentos com outros ani-
mais' semelhantes, que caracterizam os atuais
carneiros americanos. Os descendentes dos pri-
mitivos e remotos camelos que ficaram assim
espalhados nos dois continentes, são as lamas,
alpacas, veados e vicunhas.

Da semente do feijão "soja", dantes só culti-
vado no Japão, a ciência já conseguiu extrai:
62 produtos, de alimentação', sintéticos, perfu-
maria, drogas, etc.

DEFINIÇÕES

O segredo de agradar durante as conversa-
ções é o de não explicar as questões com de-
masiada clareza — ROUSSEAU.

A grande arte de falar e escrever consiste
em saber o que não se deve dizer — CAR1G.

Quem foge das obrigações sociais proveitosas,
deve ser considerado como um desertor. —
MARCO AURÉLIO.

Na Idade Média vários mineiros saxões. que
estavam tratando de extrair cobre da terra, en-
contraram um mineral que lhes era. totalmen-
te desconhecido. Esse novo minério nao se pres-
tava aos primiüvos métodos para a fundição,
e os mineiros, por fim, acreditavam que o "Old-

Nick" (o Diabo) havia enfeitiçado a mina. De-
ram, então, ao esquisito mineral o nome de
"Nickelkupter", ou seja "O Cobre do Diabo .

Essa foi a origem do niquel para a industria e
"Old Nickel" constitui a etimologia do vocábulo.

Elmo Roper, diretor de uma entidade que se

dedica á investigações metodizadas sobre a opi-
nião pública e a estudos da distribuição geral
de atividades, bem como Jashua B. Power Inc.,
a cargo de verias sucursais de "O Pais", no ex-

terlor. formatam em Nova Iorque uma emprê-
sa denominada International Public Opinion
Ressarch Incl (Investigações Internacionais de
OpiniSo Publicai. Propõe-se a nova companhia
a estender seus estudos sôbre mercados e opi-
r.iáo pública aos países latino-americanos, e

qualquer outra regiSo do mundo moderno

A revista "Chimical Abstracts" revelou um
novo uso para a "Vitamina K". informando so-
bre as experiências realizadas com ela em cer-
tos casos de distúrbios nos indivíduos tuberculo-
sos. Dttse a revista que a "Vitamina Kf de-

Entre um mentiroso e um covarde a diferen-
ça é invisível e inqualificável — DESCARTES.

Mulher que fala de mais é um gramofone que
caiu no moto-continuo.

O que alega muita honradez é, quase sempre,
como um lameiro escondido pelas folhas que o
vento arranca das árvores para dar-lhe a esmo-
Ia da boa aparência — CAMILO.

A criatura define-se muito mais por seus ges-
tos do que por suas palavras — RENAN.'

O vitorioso é o esquecido da humildade —

STENIO.

Amor muito jurado é amor pouco coavenei-
du — WERNER.

ENGENHARIA — DESENHO — FOTOGRAFIA — CINEMA — flj

PREÇOS ESPECIAIS PARA PAPÉIS E DROGAS ' xL\
CONSULTEM-NOS ¦ 
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Câmara SARGENT Câmara AMERICA BOX Modêlò v,. para filme 1

Para filme 120-6x9 Para filmc 12°-6x9 cüm, 120-Cx9. Fácil manejo. ff
8 Fotos. Câmara ideal para ,luas *{Jtro 'amarelo fabricação sui ca. Toa ,

CrS TIS!"0 CrS n °'°° CrS 340,°° j

SACO Dará Ama Quente Luvas de borracha, fabri- iPraradlacáo infra- {Mm\ \\
cJilntotetolT cação «fange.ra para verme(ha. VC mmj/MJL l

e irrigador . I «o medico ou doméstico. ou 22Q VoKs IflKgffl f
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I Lupa retangular Bausch I M

SACO DF. BORRA-
CHA PARA GELO

De 23 cm. 0 Cr5 31,00

De 30 cm. p Cri 40,00

Lupa retangular Bausch
&. Lomb.. com aumento
própria para leitura e
exame de selos
grafia.

CrS 150,oo

óculos Paraflex - T>po

Polaroid, modelo para ho-
mem e mulher.

CrS 110,oo

Xa Ma pela vitta

para vencer/

_

Armação Numont. Doura
da ou prateada.- Lentes:
brancas, verdes rosa ou
fumaça sem grau

CrS 150,00

Máscara contra
poei-ra

CrS 85,00

Óculos RAY-BAN legiti-
mo. Fabricação Bausch &.
Lomb — U. S. A.
e pequeno. ~™""~ 

oo

Grande

CrsVo,(

AV. RIO BRANCO, 129 - LOJA
[NO TEL "INSTRUOTICO"

RIO Dt JANEIRO

1. , 2. e 3.
CAIXA POSTAL 367?
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PELO REEMBOLSO POSTAL
PARA TODO O BRASIL

CAFETEIRA BRASILEIRA
A ÁLCOOL

A MÁQUINA QUE MELHOR PREPARA 0 CAFÉ DO BRASIL
NOVO MODELO! ÚTIL AO LAR!

- USÊ ASSIM
A Cl ia --=, * Em Alumínio
A -)U/A Ot 2-S • Plástico
Cafeteira ^--^am». , . -^bsBb-^- renóuco.

it Café em 5 Mi-
mitos.

Jr O Sistema que
Ponha o bule na máqui-
na já com o pó no
toador.

«

\ ?J

av i

Coloque água potável no
recipiente até pouco aci-
ma do friso.

Deite no íogareiro a
quantidade de álcool de-
terminada pela capaci-
d.ide do seu depósito in-
terno.

Introduza o íogareiro na
câmara de combustão,
deixando pequena aber-
tura' para inflamar o
álcool.

Reconduza a peça à sua
posição original e o café
ejtá sendo preparado.
Queimado o álcool, o
café AUTOMÁTICA-
MENTE está feito.

B- Mi Hfl fl II liraB -' mW llsV
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a tornou ia-
mosa. durante
30 anos, aper-
feiçoado.

PAT. H.« 744
K.° 1 - 6 xícaras . 290,00
N.° 2-10 xícaras - 340,00
N.a 3-16 xícaras - 390,00

N.°l
6 Jf,fe£ras

N.°2
10 Xícaras

N.°3
16 Xícaras

UM PRODUTO FABRICADO PELA

CAFETEIRA BRASILEIRA S. A.
(INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E- SEUS ARTEFATOS)

Capital: Cr$ 8.000.000.00
FABRICAS:-Sua São Luís Gonzaga, 88 — Fones: 48-0661 e 48-0560 (Rede Int.)

Rua Visconde de Niterói, 1330
Rio de Janeiro — Brasil

PEDIDOS PELO REEMBOLSO POSTAL PARA:
IMPORTADORA RIO NOVIDADES

Av. Graça Aranha, 19 — Grupo 1201
Caixa Posto! 4.021 - End. Tcleg. *. "Importrtov" Rio

Remessa Rápida sem a Menor Despeso pers c Cer..
Aceitam-se Agentes para o Intcior

L T D.

fuófa>

ft£M£Ít&
você pode conseguir com

produto científico .de
absoluta confiança.

HORMO VIVOS é apresen-
tado em 2 fórmulas:
(para aplicação local)

N.' 1 - Empregado no tra-
tamento dos seios pouco
desenvolvidos ou flácidos.

M." 2 - Indicado para em-
belezar os seios muito
desenvolvidos, volumosos.
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FALANDO E ESCREVENDO, ACERTE!
PRONÚNCIA CERTA

XXVIII

Anotem-se, a esse aspecto, os seguintes vo-
cábulos: GABORDO, GAFANHOTOS, GAIOR-
RO. GALÁXIA, GALEOPITECO, GALEOTA,
GALERNO. GALHOFA, GALOLO, GAMENHO,
GAMETA, GANCHORRA, GANOGA. GARA-
NHOTO, GARGANTOÍCE, GARRIDO e GÁR-
RULO.
GABORDO. subst. — Prancha que fica no fun-

do do bordo exterior da embarcação. Timbre
aberto do o (gabórdo).

GAFANHOTOS, subst. '•— Não é aberto, como
muita gente supõe, o timbre do o, e, sim, fe-
chado (gafanhotos).

GAIORRO, subst. — Feijão também chamado
fradinho. Fechado o timbre dô o, tanto no sin-
guiar como no plural (gaiôrro), (gaiôrros).

GALÁXIA, subst. — Via-láctea, etc. Provindo o
vocábulo do grego (galáxias), com a quanti-
dade na sílaba Ia, deve ser esdrúxula a pro-
sódia. Tem o x o valor de cs (galácsia).

GALEOPITECO. subst. — Gênero de mamiferos
insetívoros. Como assinalamos em relação a
antropopiteco (v. nótula VI), a quantidade,
em grego, recai na sílaba te, sendo, portanto,
paroxítono o vocábulo (galeopiléco).

GALEOTA, subst. — Pequena embarcação, etc.
É aberto o timbre do o (galeóta).

GALERNO, adj. e subst. — Vento brando; sere-
no, bonançòso. Aberto o timbre do e (galér-
no).

GALHOFA, subst. — Gracejo, risota, brincadei-
ra, etc. Timbre aberto do o (galhofa).

GALOLO, subst. — Língua falada em certa
parte do Timor. Também aberto o som do o
(galólo).

GAMENHO, adj. e subst. — Indivíduo garrido,
vistoso, etc. Fechado o timbre do e (game-
nho).

GAMETA, subst. — Cada uma das duas célu-
Ias entre as quais se opera a fecundação. Al-
guns dicionaristas consignam este vocábulo
como esdrúxulo (gâmeta). mas .sem funda-
mento, porquanto proveio êle do grego (ga-
metes), onde a quantidade não está na pri-
rneira sílaba. A prosódia correta, pois, é a

paroxítona (gamêta). Há também as formas
gameie (gamête) e gam.eto (gamêto), não usa-
das entre nós.

GANCHORRA, subst. — Grande gancho pari,
atracar os barcos. Fechado o timbre cio o

. (ganchôrra).
GANOGA, subst. — Nome de um peixe. Aberto

o timbre do o (ganóga).
GARANHOTO, subst. — Salpico de saliva, per-,

digoto. Fechado o timbre do o no singulai
(gaianhôto) e aberto no plural (garanhólos

GARGANTOÍCE, subst. — Abuso de comer.
gula. No seu Tratado de Ortografia da Lin-
gua Portuguesa (Coimbra. 1947), ensina Rebè-
Io Gonçalves: "A base não é o nome próprio
Gargâniua (donde gargantuesco), como terá
Suposto Gonçalves Viana ao registrar gargan-
iuíce no seu Vocabulário, mas sim o nome eu-
muni gargantão, afim do esp. garganlón icf.
chamboíce, de chambão; ladroice, de ladrão;

¦ rascoice, de rascão). Por isso, a grafia exata
tem de ser com o, e não com u", etc.

GARRIDO, adj. — Elegante, vistoso, muito en-
feitado. O receio de errar desloca, às vezes.
a tônica para a primeira sílaba, mas sem vis-
lumbre de razão, visto tratar-se do participio
passado do verbo garrir (lat. garrire). Como
se sabe, ido, terminação peculiar do par*.
pass. dos verbos da segunda e terceira con
jugação, tem a tônica no i (garrido).

'GARRULO, adj. e subst. — Que. ou quem, can
ta muito, etc. Provindo do latim gárrulu, com
u breve, não se justifica a prosódia paroxítona
que, de quando em quando (apesar do acentr
no a, ainda nos fere o ouvido.

RESPOSTA

R. B. S. (Distrito Federal) — No trecho de
Varnhagem a que alude o senhor ("...onde no
tempo dos holandeses se haviam fugado muitos
escravos"), não há, como supõe, erro tipográfi
co quanto ao participio fugado. Trata-se, sim-
plesmente, do verbo fugar (lat.« fugare), inusita-
do entre nós, que significa: pôr em fuga, afu-
genlar, exilar, desterrar. Qualquer dicionário
prestável lhe daria tal informação.

B. DE C.
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A graça é uma soberana que perde a so-
berania no dia em que a conhece.

A maior grandeza do maior homem é o
desprezo da maior grandeza.

Não há no mundo exagero mais belo do
que o da gratidão.

Na plenitude da felicidade,-cada dia é uma
vida inteira. Mais vale um prudente na guerra do que

muitos audaciosos.
•

•
Uma casa sem filhos é uma colmeia sem
abelhas. A hipocrisia é mais escrupulosa do que a

própria virtude.
•

•
Um grão de filosofia dispõe ao ateismo;

muita filosofia reconduz ã religião. A história 6 uma apelação dos erros con-
temporâneos para os juizes da posteridade.•

•
Uma mulher bonita entretem, silenciosa.

Os homens foram e são sempre mais cons-
ir tantes no ódio do que no amor.

fll

A fortuna não muda os homens; o que faz
é desmascará-los.

O sinônimo do vocábulo mulher é o vocã-
bulo fraqueza.

O pasado foi nosso; o futuro não nos per-
tence.

A verdadeira liberalidade consiste em dar
com acerto.

O verdadeiro amor da Glória nada espera
dela.

Para governar melhor, deveria governar-
se menos.

A honestidade é uma côr delicada, que
teme o ar.

Antes emagrecer-na honra, do que engor-
dar na infâmia.

Para ter gosto é preciso ter espirito.

•
No governo são precisos pastores e cami-

ceiros.

Abster-se para gozar, 6 a filosofia do sá-
nio, 6 o epicurismb da razão.

A graça é a alma exterior da beleza.

I IF17I Kr I^!Cl!l üx KKrJ¦k.i.1 fl

DO MAIS ANTIGO LABORATÓRIO HOMEOPÁTICO
ENCONTRADA NAS PRINCIPAIS FARMÁCIAS E DROGARIAS

Atendemos pelo REEMBOLSO POSTAL — Pedidos a Coelho Barbosa A Cia. — RuaJoaquim Palhares, 643 — Caixa Postal, 602 — Peçam Grati» o nosso "Gula Homeopã-
tico" — Edição de 1951 —.Rio de Janeiro
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De características semelhantes ao famoso re-
lógio floral da praça de São Isidro. mas de ta-
manho maior, é o que atrai diariamente os olha-
res do público no jardim zoológico de Sydney.
Austrália. Trata-se de um circulo de cinco me-
tros e meio de diâmetro, traçado no solo, den-
tro do qual milhares <le plantas desenham um
relógio perfeito. Os algarismos romanos são for-
mados por arbustos verdes è recortados, que se
destacam claramente entre um fundo de flores
vermelhas. O ponteiro dos minutos tem dois me-
tros e meio de comprimento. Ambos os pontei-
ros são cobertos dé musgo, e cada vez que se
replanta o relógio, tem-se a preocupação de
equilibrá-los cuidadosamente com pesos de pru-
mo. O mecanismo funciona em uma escavação
invisível, existente de baixo do círculo, e se mo-
ve pelo sistema de pesos. Dos lados do. relógio,
dois nitidos canteirinhos cheios de flores ofere-
cem o desenho da coroa real e de uma cruz de
Malta.

FONTE DE RENDA

Desde que foi introduzido na Europa, o fumo
tem constituído sempre fonte de renda para os
Estados. A rainha Isabel, por exemplo, gravou
a importação de cada meio quilo de fumo com
o imposto de dois "penny", que o rei Jaime 1
elevou muito prontamente para seis xelins e dez
"penny". Esse soberano explicou, à maneira dr
escusa, que lhe incumbia o dever de "proteger"

seus súditos, e aludiu ao "guloso exercício desta
diabólica vaidade". Na época da rainha Ana, o
hábito do fumo alcançou o apogeu. Todo o mun-
do fumava, mastigava ou aspirava fumo, pelo
qual o comércio de importação cobrou impostos
de tais proporções, que chegou a constituir a
principal fonte de renda do governo. O imposto
sobre o fumo de cigarros sobe na Inglaterra a
umas duas libras esterlinas por meio quilo.

TEMPERATURA MORTAL

De acordo com os cálculos dos homens de
ciência, uma bomba atômica gera. em redor, ac
estourar, uma temperatura de 40 milhões de
graus. Em conseqüência, tudo que vive não po-
tíerá continuar a viver, dentro um grande
raio.

— Desconfie você! — disse o célebre novelis-
ta — Paris é um deserto habitado; a província
é um. deserto sem solidão.

TEMPO GASTO

Havia mais de 31.200 penteadores e 10.000 sa-
lões de beleza na Grã-Bretanha, em 1938. As
mulheres britânicas gastavam nessas casas, por
ano, 65 milhões de libras esterlinas, isto é. uma
média de cinco libras por pessoa. No 1 no de
1920, o gasto total pago por permanentes, foi
só de 1.500.000 libras; mas a cada mulher que
fazia ondulação permanente naquele ano corres-
ponde hoje a trinta e oito com o mesmo obje-
tivo. Calcula-se que, em média, as mulheres em-
pregam, em total, quase duas semanas e meia,
ou sejam 424 horas por ano. em tratamentos de
beleza. Neste cálculo, incluem-se os cinco minu-
toá dedicados, várias vezes ao dia, a escovar e
pentear os cabelos, as horas ocupadas nas per-
manentes, no arranjo das sobrancelhas e das
unhas, em empoar o rosto, em massagens faciais
e na escolha e prova dos vestidos.

Os homens também se ocupam cada vez mais
com o seu aspecto físico; na realidade, foram
os elegantes dos tempos passados que iniciaram
o uso de cosméticos em grande escala. Se é bem
certo que os homens não voltam a adotar a ele-
gância do belo Brumell. não o é menos certo que
gastam muito dinheiro em brilhantinas e óleos
para o cabelo, petrechos de enfeitar, etc. De
acordo com os últimos cálculos, desembolsam
perto de 35 milhões de libras.

sas e unidas famílias de todo o território noi-
te-americano.

Como aplicam quase todo o tempo fazendo
viagens pelos estados do Sul, comprando e ven-
dendo cavalos e burros, os negociafites possuem
urn endereço oficial e um estabelecimento fu-
nerãrio em Atlar_.ta, no qual eles faturam seus
mortos e no qual se reúnem durante uma se-
mana do mês de abril de cada ano. para fins
tão contraditórios como o de celebrar novos ca-
samentos e render' honras fúnebres aos faleci-
dos.

SINAIS LUMINOSOS

Robert A. Adams. de Brawley, Califórnia, in-
ventou um tipo de sinais luminosos que não
•necessita de eletricidade nem de combustível.
Cada vez -que é comprimido um botão, oito pe-
derneiras, colocadas em circulo, emitem simul-
taneamente chispas sobre um refletor. Rodas
colocadas detrás de cada pederneira engrenam
com um eixo flexível e este faz cintilar as pe-
derneiras quando é acionado por uma mola.
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bic de Londres, expressou em reportagem que
fez o "News Chronicle": "Este empréstimo de-
veria ser coberto, cobrando aos Estados Unidos
uma soma anual pelo uso da língua inglesa"
Não deixou de repercutir esta declaração,- Mr
H L. Mencken, de Baltimore. autor de um li-
vro intitulado "The American Language", de-
clarou: — "Creio que devem cobrar-nos por isto.
desde que a conta seja paga só pelos habitantes
de Boston, pois são os únicos que falam o in-
glês nos Estados Unidos; todos os demais fala-
mos norte-americano".

GRANDE PROTESTANTE

O famoso Jacques de Bela, advogado da côr-
te de Lícharse, nasceu em 1667. Foi dos poucos
prósélitos vascões da Igreja Protestante, funda-
da pela rainha de Navarra, Joana Albret. Isto
— disse — valeu-lhe desgostos e perseguições
por parte de sua mulher, filhos, parentes, vizi-
nhos, fazendo-o o mais desgraçado dos homens.
Mas — acrescentou — Deus me quer. Procurou
distração para seus males no estudo e escreveu
um dicionário e uma gramática, hoje desapare-
cidos. Escreveu também dois enormes manus-
oitos que se conservam na Biblioteca Nacional
de Paris, um dos quais è uma enciclopédia e
o outro um comentário de 600 páginas sobre o
foro de Zuberoa, interessantíssimos desde o as-
pecto vasco. Foi o criador da divisia da fami-
lia. Morreu aterrado a seu protestantismo.

RESPOSTA DE NAPOLEÃO III

Conta-se que os tios e primos de Napoleão III
se opunham tenazmente ao seu casamento com
a bela Eugênia de Montijo, que depois foi im-
peratriz dos franceses. Queriam que seu ilus-
tre parente se casasse com uma princesa real.
e lhe citavam o exemplo de Napoleão I, que
fez anular o casamento com Josefina para con-
trair núpeias com a arquiduquesa Maria Luiza
da Áustria.

Se não te casares com uma princesa real
— diziam-lhe — nada terás do imperador.

Oh! Tenho sua - familia — disse Napo-
leão III.

CAMINHAVA SOBRE A ÁGUA

Em fins do século passado, um homem cha-
mado Friedrich Walther, que se intitulava o
campeão dos caminhantes aquáticos do mundo,
cobriu 25 quilômetros sobre o lago Eric cami-
nhando com uns "sapatos" em forma de canoa,
de três metros de comprimento. A proeza o es-
timulou a ensaiar o cruzamento do Canal da
Mancha, da mesma forma. Dirigiu-se, pois, a
Inglaterra para tentar desde ali a travessia a
pé até a França. Mas o mar não é um lago,
como teve oportunidade de verificar Walther.
o qual abandonou a empresa ao cabo de catorze
quilômetros.
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SOLIDÃO POVOADA

Diante de François Mauriac. alguém fazia o
elogio do retiro provinciano, que permite o iso-
lamento para escrever em paz.

CIGANOS "MADE IN U.S.A."

Os "Negociantes de Cavalos Irlandeses" cons-
tituem organzação originalíssima, cujos 4.000
membros, todos aparentados por laços sangui-
neos ou matrimoniais, formam das mais exten-

PELO USO DO INGLÊS

Com o empréstimo dos Estados Unidos à Grã-
Ada Regina, galante filhinha do casal Diva
Paulo Guimarães e Dr. Nelson Maceira Gui-

Com o emDresumo aos risiauus umuua a um- ¦ u»..~ «_....—.
Brecha, ^faltaram pessoas em um nem em m*ràes no dia de seu primeiro amversa-
outro país, que desejassem ouvir sua voz pro rio natalicio, a 27 de fevereiro p. passado,
e contra. Tom Collins, que vive em um subúr-

TÉCNICA -ABSOLUTA - PRECISA
A MAU COMPLETA OBRA EM PORTUOülò flOVlSSlíllO TÉCNICA-ABSOLUTA - PRECISA
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(20a Edição) 5.000 Formulas 1.000 Industrias diferentes(20a Edição)
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ADUBOS para todos os vegetais (300 fór-
mulas) — ACETATOS — ACETONAS —
Ácidos: ACÉTICO — CÍTRICO — PIRO-
LENHOSO — TARTARICO, etc, etc. —
AÇÚCAR FILTRADO — AÇÚCAR DE
UVA aromático, etc. — ADESIVOS em ge-
ral — AGRICULTURA em todos os seus de-
talhes — Águas de.Toucador; BELEZA, CO-
LõNIA, BENJOIM, CEDRO, ROSAS, MIL
FLORES, QUINA, MEL, JUNQUILHO, etc,
ÁGUA DISTILADA, ÁGUAS SANITÁRIAS
em geral — AGUARDENTES de: abacaxi,
ameixa, amoras, arroz, batatas, cereais, ce-
vada. CANA, etc — ALAMBIQUES — AL-
BUMINA em pó — ALCOLATURAS em ge-
ral r— ÁLCOOL todos os fabricos, inclusive
sólido — ALDEIDOS — ALIMENTOS para
engorda e postura de AVES, galinhas, pe-

. rús, patos, etc « ALIMENTOS lacto e en-
gorda de GADO LEITEIRO e de corte,
PORCOS, etc — ALISADOR DE CABELOS

AMÁLGAMA — AMARGOS ESTOMA-
CAIS em geral — ANALISES de FERMEN-
TOS, de CORANTES. ANALISE DE TER-
RAS e outros — AN1LINAS — ANIZ —
ANTIGÜIDADES — ANTIMÔNIO LIQUIDO

ANTIRRUGAS — ANTITRAÇAS - AN-
TISSÉPTICOS — ABELHAS e APICULTU-
RA em geral — AVICULTURA em geral —
BAGACEIRAS e grapas — BALSAMOS
para todos os fins — BANANA PASSA —
BANDOLINAS - BANHOS de: NIQUELAR-
PRATEAR e VIDRAR — BARATECIDAS
- BATOM — BEBIDAS EM GERAL 500
FÓRMULAS — BICHO DA SEDA sua cria-
ção e sua INDÚSTRIA — BICROMATOS -
BREU - BRILHANTINAS -BRIUIOS de
todas as espécies. BRONZEADORES BRU-
NTOORES, etc. - CABELOS, suas tinturas,
tratamentos, etc. — CADINHOS - CAL.

seü fabrico — CALDA BORDALESA e ou-
trás — CALDEIRAS, CALECIDAS — CA-
MARAS — CARAMELOS — CARBONA-
TOS, CARBONOS, etc. — CARIMBOS e
suas tintas — CARNES EM GERAL: defu-
madas, apresuntadas, CARNE SECA, CAR-
NE DE SOL, PEIXES SECOS, etc. — CAR-
VõES em geral, seus fabricos — CASEINAS,
seus fabricos e dissolventes — CASTRAÇÃO
em geral — CELOTEX — CELULÓIDES —
CERAS para assoalhos — CERÂMICA EM
GERAL — CEREAIS, suas culturas e adu-
bos — CERVEJAS E CHOPS, seu fabrico
geral em todos os detalhes — CHAMPA-
NHES — CHOCADEIRAS — CIMENTOS —
CLARIFICADORES — COALHOS — CO-
BREADOS — COCA COLA REFRlGERAN-
TE — COELHOS — COLAS de todas as es-
pécies — BORRACHAS — ÇOLDCREAM

COMPOTAS — CURTUMES, COUROS
e CURTIDOS em todos os detalhes — CRE-
MES para todos os fins — CREOLINAS —
CREOSOTOS — CRIAÇÃO de: PINTOS,
COELHOS, CISNES. PATOS, PORCOS, etc

CRISTALIZAÇÃO DE FRUTAS —
CUPIM extermínio — DECALCOMANIAS

DENTIFRÍCIOS. pasta, pó líquido, etc. —
DENTADURAS pó fixador — DEPILATó-
RIOS em geral — DESCREMADEIRA —
DESNATADEIRAS — DESODORANTES —
DEXTRINAS - DIGESTIVOS — DISSOL-
VENTES — DISTILAÇÕES — DOURAÇAO

EBONITE — ENERGIA ELÉTRICA —
ENOLOGIA — ENXAMES — ESMALTE e
ESMALTADOS — ESPELHOS — ESPU-
MAS para bebidas — ESSÊNCIAS todas —
ESTANHADOS — EXPURGOS — EXT1N-
TORES — EXTRATOS todos — FARINHAS,
de- AVEIA LEITE, CACAU. MALTE. FOS-
FÀTADAS. etc — FERMENTAÇÕES —

FERMENTOS em Pó e de PADARIAS,
tipo Fleischmann - FERNETES, FILTRA-
GENS de: água, açúcar, óleos, etc. — FITAS
PARA MAQUINAS - FIO DE SEDA -
FIXADORES — FLANELAS MÁGICAS -
FORMOL - FOLHEADOS A OURO - FOR-
MICIDAS — FOSFATOS LACTADOS -
FOTOGRAFIAS sobre MARFIM, MÁRMO-
RE etc — FRANGOS. FRUTAS EM Pó —
FRUTAS SECAS, CRISTALIZADAS, etc —
GALVANOCORANTE — GASEIFICAÇÕES
— GASES, GELÉIAS e GELATINAS —
GELO PERMANENTE — GIM — GERA-
DOR ELÉTRICO — GIZ inclusive para es-
crever debaixo de água — GLICERINAS —
GLICOSE ou DEXTROSE — GOMAS —
GRANJAS EM GERAL — GRAXAS e LU-
BRIFICANTES — GUARANÁS — HECTO-
GRÁFICAS, massa, papel e tintas — HIPO-
SULFITOS - HORTALIÇAS, etc. — IMPER-
MEABIL1ZANTES em geral — INSETICI-
DAS para todos os fins — LAVOURAS.
OLEAGINOSAS, TESTEIS, etc. — LEITE
para todos os fins e PASTEURIZADO, em
P5, etc — LICORES todos — LIXIVIAS —
MADEIRAS artificiais — MAGNÉSIAS —
MANTEIGAS em geral — MAQUINÁRIOS
EM GERAL — MASSAS todas — MATE-
RIAS PLÁSTICAS — MENTOL — METAIS
— MOSTARDAS — MULTIPLICADOR DE
OVOS — NAFTALINAS — NITROCELU-
LOSE — NIQUELAÇAO — ÓLEOS de: ai-
catrão. amêndoas, amendoim — ALGODÃO,
eucalipto, laranja, linhaça. ovo, osso —
OVAS — OVOS — OXIDAÇAO — PAPEL
para: FOTOGRAFIA. CONTRASTE. FO-
TOSCÓPICO. LUMINOSO. IMPERMEÁ-
VEL — SENSÍVEL — CARBONO — PA-
PELAO EM GERAL, massa, etc. — PASTA-

GENS — PASTEURIZAÇÕES - PASTI-
LHAS - PEIXES - PELES - PERFUMA-
RIAS e PERFUMES em geral — PETRO-
LEOS - PIKLES - PINTURAS LUMINO-
SAS - DEFUMADOR — PIRETROS —
POLIDORES todos —.PÓLVORA — POR-
CELANAS — Pó DE ARROZ - PRATEA-
DORES - PRATOS - Pó de PEDRA -
QUEIJOS — QUINADOS — REQUEIJÃO
— RUGE — RUM — SABÕES e SABONE-
TES de todos os tipos e qualidades — Fa-
brico de SAIS. inclusive SAL DE COZINHA,
SAL DE FRUTAS, de UVAS. etc. —SALA-
MES — SALCHICHAS — SALMOURAS —
SAPÓLEOS — SARDINHAS ENLATADAS

SODA CÁUSTICA — S1RICICULTURA
EM GERAL — SUCOS — SUINICULTURA

TALCOS — TELHAS DE VIDROS E DE
BARRO — TIJOLOS — TINTAS DE TO-
DOS os fins — TINTURAS, idem — TUR-
BINAS — UÍSQUES — UVA PASSA — VI-
DROS, planos, para garrafas, etc. — VELAS

VINAGRES de 50 tipos — VINHOS de to-
dos os tipos, tratamento, fabrico, clarifica-
çào, etc, para mais de 200 fórmulas — XA-
ROPES. etc, etc. etc — 1.000 INDUSTRIAS

5.000 FÓRMULAS DIFERENTES: quer
na INDUSTRIA ou na LAVOURA, esta
OBRA resolverá o seu PROBLEMA com se-
gurança: — envie CRS 175.00 (CENTO E
SETENTA E CINCO CRUZEIROS) ou AU-
TORIZE a remessa pelo SERVIÇO DE RE-
EMBOLSO POSTAL .20.» Ediçãoi. cujo pa-
gamento será efetuado no ato da entrega e
receberá REGISTRADO pelo CORREIO,
ama PEQUENA ENCICLOPÉDIA, que é
este importante e valioso: NOVÍSSIMO
FORMULÁRIO INDUSTRIAL E AGR1-
COLA, editado pelo:

NSTITUT0 CIENTÍFICO DE QUÍMICA
CAIXA POSTAL 5 393— RIO DE JANEIRO
Estudem Química Industrial em 24 semanas - Informações e matrículas

0 MAIOR FUTURO PARA V. S. con-,'•_ ido em 5 mete*» ou menos

Matr.culoi obertos -**0 01 0=an.a A3°o ~í:**:o

Soi.ote PROGRAMAS Corso de pecar a e ve~e< n*

m
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BOLA INDIANA
Boca invisível

FUTEBOL Cr|
m o 1 65,U0
N°2 

".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 70,00

N'o 3 
" 

75,00
N'o 4 

" " 
•*,-• 95,00

N> 5 11' cV$ Í2Ò,ÓÓ 155,00
N.° 5 — branca 200,00
Drible 280,O0
BASQUETEBOL
Oficial extra 180.00
Drible  290,00
VOLEIBOL
Pelica branca 135,00
Drible 180.00

CAMISA PARA FUTEBOL
Reclame, jogo 250,00
Cores firmes, jogo 650,00
Malha mercerizada, jogo 950,00
C/faixa ou col 1.150,00

MEIAS DE FUTEBOL
Algodão, reclame, par 15,00
Fio especial, par .. .• 22,00
Artigo misto, extra, par 28;00

CALÇÃO
Brim branco, azul ou preto 18,00
Brim branco, trançado 25,00
Brim branco, mercerizado 30,00

CHUTEIRAS
Tipo argentino, bico mole, flexíveis, par 95.00
Idem, idem, cromo ou lona, par ...: 145,00

JOELHEIRAS
Anatômicas, par 25,00
Acòlchoada, par  40,00

TORNOZELEIRAS
Indiana, par 20,00
Extra "R", par 25,00
Cano longo, par 30,00

SUSPENSÔRIOS ATLÉTICOS
Elásticos especiais 22,00

CANELEIRAS
Reclame 18,00
Especiais, par 23,00

CflSR IHDIflHR
GRÁTIS — Pecam-nos catálogos — Só atendemos Reembolso. Aéreos

com pagamento de um sinal de 30 °_

AV. MARECHAL FLORIANO 100/2 — RIO

APRENDA PRATICAMENTE

RÁDIO
TELEVISÃO

E
CINEMA SONORO

Se» sair Ir _aa _a\a e aproirilando an. pastos
¦inuios ia. suas horas dr Inlqa: tfrnlro dr paira
Irnpo V. _. rslará prrlrilamrnlr rapai ilado para

MDNTAR E CONSERTAR APARELHOS DE RÁDIO,
DE TELEVISÃO, AMPLIFICADORES, EQUIPOS ^
DE CINEMA SONORO, DE RADAR, etc;
O nosso modemissimo e exclusivo sistema de ensino por cor-
respondcncia. baseado no método prático "Aprenda Fazendo",
proporcionará a V. S. um estudo ameno, agradável e fácil-
mente compreensível. Para o seu treinamento prático lhe
forneceremos, inteiramente grátis, um jogo completo de ferra-
mentas, aparelho de laboratório e peças para experiências.
DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO: CINCO MESES

MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS
Este é o curso mais eficiente, rápido e
prático, pois V. S. mesmo sem nenhum
conhecimento prévio, ficará habilitado em
poucas semanas, a ganhar com biscates,
muito mais que o custo dos seus estudos.

f~y~ t"

V. S. podará manter tilt m«f •
¦ifi<« racaptor 4a 7 vélvutat
para andai curtat • laagai.

edifício monitor
Safa própria

Mm maior «tcola la-
tiaa-amaricaaa da
•atina técnico per
carratpandiacia.
rUNOAOA EM 1*3*

Decida sm futura, enviando boje
o coupoi abaixo devidamente preeubitfo.

Sa» lfca-é anviada gratwitamanta
mm (af a caaaplala da (arramtnlai.

INSTITUTO RADIO-TECNICO MONITOR
RUI TIMBIIUS. 263 - CIIU POSTIL 17SS - S. PIU10
Sr. Diretor: Solicito enviar-me grátis o sra folheto,i ganhar dinheiro no RADIO c na TELEVISÃO! R-26
SOME
RUA
CIDADE.
ESTADO.. .AF.

lacabard (jUfiWv

*• §»•*• (^(Í/V^ 'Ji *
aaaKaata- /^£l^!§t-/| ***7\
nm* pa** (y^Inl^*
ça ai trair ^"^^á
raaital aparaüia» dp aaparilada.

•••# fQCtVWV .fll ____H~*""~^__________

V*~i M9M_Mc# m\\ _____ H _____!

m\

__________ __________ ' __________ _______________________________________________ *^^^U___r_r—rMr^r—-*»»»*-------¦

_________Ba_5K**"v^*?': 
''-___i '___________ 

______H____'' -'

^^E.'::-'^W7 ^H _jjj| "*" _______! ____É____V

'_¦_______. ___r ^_fl ___________a_I _K^"^P*T__5™__i_^^'¦¦^M __t^*__________g 
' 

m\r"% _____ _H ' ^__________$________H____£ * ^•Z_d___Da_______r 
'

'j ^H ______¦_____ __E^ 
''__ 

Y;,_____»__ ___Ktif_£-"4_.
wf m\- ^_l wumfr^ ml '__»A j»Í__Íh_.^___í^
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' 
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Pierre Fresnay — "O maior do
mundo".

OS MELHORES DE 1951

.A Associação dos Cronistas Cinematográ-
ficos procedeu à eleição dos melhores do
cinema no ano de 1951, cujo resultado divul-
gamos a seguir, mais como um preito aos
que se destacaram, do que, propriamente,
como notícia de última hora, pois cremos
ser êle já do conhecimento de todos.

Filmes estrangeiros — "Deus Necessita de
Homens".

Ator: Pierre Fresnay— o qual foi também
classificado em primeiro lugar como intér-
prete estrangeiro. .

Atriz estrangeira — Bette Davis.
Coadjuvantes — Eric Von Stroheim e Jean

Hagen.
Partitura Musical — Dimitrik.
Argumentistas — Charles Brackett e Bil-

ly Wilder.
Fotógrafo — Robert Kraesker.

CINEMA BRASILEIRO

Filme — "O Comprador de Fazendas".
Ator — José Legwoy.
Atriz — Marisa Prado.
Coadjuvantes — Ruth de Sousa e Graça

Melo.
Revelações — Gilberto Martinho e Margot

Bittencourt
Diretor — Paulo Wandèrley ("Maria da

Praia").
Partitura Musical — Cláudio Santoro. ¦
Fotografia — Aldo Tonti.
Foram,' além disso, conferidos prêmios es-

peciais, entre os quais um a Oscarito como
ator emico e aos filmes "Luzes da Cidade"
e "Santuário".

"Oscarito" — "O maior cômico
nacional". . .

O DEMOLIDOR
Esperava-se mais desse filme. Que o tra-

duza a extensa fila que se comprimiu nas
bilheterias. O filme, entretanto, não apre-
sentou nada de novo. Já "Punhos de Cam-
peão" contara a história com mais talento.
"O Demolidor" pareceu querer imitá-lo, fo-
calizando, sobretudo, o aspecto pessoal do
lutador de box. Para tanto deram-lhe um
tique nervoso: o homem só atacava quando
atacado. E dentro desta anormalidade foram
exploradas as cenas ápices do tema. O filme
não convenceu, mormente, por termos visto
e estarmos bastante lembrados de "Punhos
t%campeáo", que foi uma produção bastante
mais interessantes.

BARNABÉ, TU ÉS MEU — Atlántida
Um filme de Carnaval, dirigido por José

Carlos Burle e estrelado por Cil Farney, Os-
carito e Emilinha Borba. Sendo um filme de
Carnaval, pouco se podia esperar dele, po-
rém o suficiente para manter as produções
da Atlántida na- gênero e nívei igualitário.

____¦-' ¦yjjfef-—W* ^J9 _____________!

WíSAkrWA •¦ <-"'_¦
__¦_¦___?*_'(________________________________

_^^_fl m*m

_______ fffm __________
__. 1^9

Eric Von Stroheim — "O maior
coadjuvante".

Entretanto o filme é bem inferior aos seus
dois antecessores "Carnaval no Fogo" e"Aviko aos Navegantes", os quais foram dj-
rigidos por WaUon Macedo. É verdade queJosé Carlos Burle foi imprensado, pelo tem-
po exíguo que lhe deram para "rodar". E,
nessas condições, êle apenas fez o que pôde
na sua corrida louca para a'semana poste-rior ao Carnaval. Mas o público não quersaber disso e dai...

COMO APRENDER A DANÇAR
TANGO

S WIN G
SOIISO
BAIÃO

*A

I TCONG*
J V A l S A

8 MAICHA
SAMS A
FOX-TSOT
SAMSA LISO

I
<%*ptr**-~&

4.» EDIÇÃO AMPLIADA
Com a nova dança, "Bafao". Samba liso, e os últimos passosde Bolero. Humba. Swing. contendo 120 gráficos e 330 passos,facilitando às senhoritas e cavalheiros a aprenderem em suas
próprias casas em 10 dias apenas, no principio sem compa-
nheiro ou .companheira.

Método de ritmos modernos pelo Prof! Gino Fornaciari.
Diretor e Prof. do "Curso PráUco de Danças RIU". Aulas¦particulares, a Riu da Liberdade n. U0, SAO PAULO.

Preço: Cr» 45.00 — Pedidos pelo Reembolso Postal, com
o autor — Caixa Postal. 649 — SAO PAULO.

A venda também nas livrarias do RIO e livrarias e casas
de Música de SAO PAULO.

A
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^:'jjH fli,-jikiÜ'flfcÍB «Bfl'
¦ • Ifll fl detém a agressão mieu» t -;- 'jp^^wr 'TlflEJ

, - :-'^^l y^ io^i » f<dMMn ^nador Arthur H. de aplicar a bomba atômica corretamente, £^^J^
HiÍJH «P^

^h em 
que eu serei bombardeiros, mas «moem .r.P^-v^; ^» >jia«|á MT., ^

VANDEMBERG
TEXTO DE TRIS C0FF1N

Quem vê aquele homem calmo e cor-
tês, incapaz de repreender áspera-
mente um subordinado e de erguer a
vox e dar um murro sôbré1 a escriva-
ninha, dificilmente compreenderá es-
tar diiante de um incansável trabalha-
dor e um dos maiores chefes militares
do nosso tempo. JÉ simplesmente o
chefe do Estado Maior da Força Aérea
dos Estados Unidos e uma das criatu-
ras mais interessantes do Pentágono.
Herói da II Grande Guer-
ra e da Guerra da Co-
réia. No seu modo de ver,
o que detém a agressão
russa é a presença e a
ameaça constante da
bomba atômica

de uma pode-
rosa força aérea
capaz de aplica-
Ia a de qua
mente.

do ar, que, na sua opinião, sao
Aí vão os rapazes ae n»w, «» «wj- • -•- :  .
os meVores aviadores do mundo, nos melhores aparelhos do mundo

é o chefe do Estado Maior da Força Aérea
dos Estados Unidos e o homem de maior
responsabilidade na prevenção de III Guerra
Mundial. E" sua tarefa deter o ataque russo
pela' sempre presente amealça de bombar-
deios atômicos maciços.

A estratégia do general é simples e direta.
Vive e orienta a Força Aérea para o mesmo
caminho. Recentemente resumiu para este
repórter:

— Alguns acham que a posse da bomba
atômica é a principal força que detém a
agressão russa, mas não é bem isso. O que
detém a agressão soviética e a possibilidade

Em 1944, o falecido senador Arthur H. de aplicar a bomba »tômi^J;»"ft*^ennt^
linSíg tez a seguinte observação: se •««^"22^
- Hoje Hoyt é conhecido como meu so- cessttainos não s»m^h?^s"\r0JJJJ com

brl^oínas Sa chegará em que eu serei bonügrdelro^um- 
^SíZ^TSZSC0£T£V™WS: 

Vandenberg estava agr^ccm o melhor treinamento de que

emergindo como um audacioso herói da in- sejam™ 
íf^Vandenbere como chefe de

vasão daNormandlaecomo símbolo de. uma .A tarefa de TOdraberg. como v

oísadia sem par. Era êle, então, um homem estado nudore ardj«^e nada 
J»J} S2

alto, esbelto e de bela aparência. O general isso "» "*£JS^Stre 
a pressão do Con-

Voadora, cmre »««r-> »»~-.  > 
ô Aérea golpeava sem cessar, quej»^ «™5taSTfojosidade da rapa-

inimigos têm que enfrentar ,« sara- - expulsando os nestas sob a pressão de uma gnaso e a 
paciente 

fogo ^inimigo» m ^ Siere& Impiacavel. ™J" . ' * de vencer 0 mUndo. IVm
Hoje, Hoyt Vandenberg, um homem de ™™™£?^tem com a política admlnls

vontade de ferro, mas de temperamento frio, que contar tamnem com «^^ ^tarnA,t

çolpes aéreos constituíram o maior fator do
desbaratamento da investida nazista.

Hoje, aos cinqüenta e dois anos, Vanrten-
berg relembra os velhos dias com um sor-
riS-^ 

A audácia no combate é importante,
mas necessitamos de pente tão competente

(Continua na página 31)

Sabem o que significa isso como poder
de fogo? É a torre de uma Fortaleza-

Voadora. Entre outras coisas, os caças

v oda de fogo projetada por essos

metralhadoras.
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Hoit S. Vandenberg visitou o Brasil em 1950 a convite de nosso governo

O então ministro da Aeronáutica, brigadeiro Armando Trompowsky, ofe

receu-lhe um jantar no Hotel Quitandinha.

trativa, as in junções da poUtica externa e
atada conservar-se na dianteira do inimigo
Os seus mais íntimos associados de trabalho
juram que é exatamente isso o que el« tem
íeA°estatui» 

do homem é revelada num in-
cidente durante a H Guerra Mundial, na
batalha de Bulge. Vandenberg era o coman-
Sinto aéreo do general Bradley. Osnawstas
haviam Irrompido em furiosa contra-ofensi-
va através das Ardenas. Os exércitos alia-
dos achavam-se em grave perigo de ser aü-
rados ao mar. O único melo de evitar o de-
sastre seria desfechar uma violenta açào
aérea contra os alemães.

No primeiro dia em que Vandenberg or-
denou os ataques maciços, os recursos Ime-
diatos e locais para tal eram praticamente
itruais a zero. Ao perceber Isso muitos ofl-
ciais de estado maior aliados soltavam amar-
cas maldições, enquanto outros profetizavam
desastres. Vandenberg convocou calmamen-
te o seu estado maior e ordenou:

_ Ponham-se em contacto com todas as
estações do continente e da Inglaterra para
que haja aqui amanhã o máximo de acro-
PlNa*manhã 

seguinte a neblina ainda co-
bria a área. As linhas aliadas desmoronaram
perigosamente. Vandenberg reuniu nova-
mente o seu estado maior e disse:

— Quero que cada aeroplano que possa
levantar-se do solo se lance ao ataque ama-
nhã. Isso nos dará mais um dia o mais ae-
roplanos".

Na manhã seguinte as nuvens desfizeram-
se e durante dois dias uma gigantesca ar-
mada aérea se levantou majestosamente e
executou os ataques ordenados. Todas as
minúcias haviam sido planejadas durante as
quarenta e oito horas de nevoeiro.. Esses
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Hoit S. Vondenberg, já chefe do Esto-

do Maior da Força Aérea norte-ameri-
cana, em visita ao Brasil em 1950.
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SAPATARIA PROGRESSO

^___JW___5y
REFERÊNCIA: 2090
Moderno e confortável sapato com
elástico embutido.
Em Vaquilhona  CrS 185,00
Em Pelica  Cr$ 250,00
Em Bezerro cromo alemão Cr$ 290,00

Nas cores: preta e marron.

_________________________h____r__. • ^^^Bm/^amm^ I
tflj ¦__. • \ ^"^^^.
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MODELO ZEPELIN
Todo inteiriço em especial "Vaquilhona'
nas cores, havana e marron. solado em
especial borracha Anabela.
Ns. 33 a 44  CR$ 165,00
Em bezerro cromo  CRÇ 250.0C

m¥
REFERÊNCIA: 2001
Em excelente cromado

preto  Cr$ 135,00
Em pelica de primeira... CrÇ 220,00
Em bezerro cromo alemão CrÇ 290,00

REF. 785 — BROTI-
NHO .- Nas cores: ver-
melho, havana.
CR$ 95,00.

REFERÊNCIA 2080
Em bezerro cromo  Cr$ 220,00Em vaquilhona argentina, sola encós-tada, salto de borracha e todo feito a"?So •••.   Crf 135,00Em pehca  Cr| 185,00

__•

REF. 2036
Confortável e macio, com elástico delado.
Em Vaquilhona  Crf 185,00
BÇTPe&a   Crf 250,00

Nos. J3 a 44.

SAPATARIA PROGRESSO
Uma tradição na indústria de calçados

t-, de Minas
Fábrica com mais de 20 anos de existén

J__g% — Produtos garantidosREEMBOLSO POSTAL para todo o
Brasil

OLIVEIRA - OESTE DE MINASm
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agente teatral é um parasita, de acôr-
do com a explicação técnica das ciên-
cias econômicas. Porém, na prática,
é uma pessoa útil.

A forma pela qual obtém êle a prática de
sua profissão é uma coisa misteriosa. Não
existem cursos universitários que ensinem
esse trabalho. Quase sempre é um ex-ator,
um antigo diretor teatral ou o "boy" já
crescido de um velho "representante de ar-
tistas".

É o intermediário que satisfaz as necessida-
des de empresas que precisam de artistas
e artistas que desejam contratos nesses es-
tabelecimentos.

Geralmente cobra dez por cento, isto é,
dez por cento do salário de cada cliente.
Quanto maior lucro obtém para seu cliente,
maior é o seu lucro. E, de forma geral, é
um acordo muito satisfatório para todos. O
senho de um agente teatral é fazer um "des-
cobrimento", e muitos deles conseguem fa-
zê-lo, desde cedo. Se um figurante (todo ar-
tista que ainda não faz parte integral de um
elenco é um figurante), surge da casa da
mediocridade e se transforma em "estrela"'
ou pelo menos numa boa atração, o agente
consegue ter assim assegurado o seu pão
de cada dia. Obtém seus dez por cento e as
propostas vão ao seu encontro em vez de
ter que procurá-las, lutar, discutir, e brigar
a fim dc conseguir um contrato imundo para
seus artistas. Foi assim corao Memo Bermu-
dez, agente teatral conseguiu, um dia sua"chance".

Ela chegara espontaneamente ao seu de-
sarranjado escritório (suas posses não lhe
permitiam um local mais amplo, nem mes-
mo independente, compartilhando êle uma
sala com mais dois tipos, incluindo telefone
e ajudante, graças ao anúncio que colocara
no exterior do edifício). Ela havia começado
como cantora de uma humilde taverna nos
arredores do povoado onde nascera, e "todo
o mundo'' lhe dizia que tinha talento e que
o estava desperdiçando tontamente dando
ouvidos e cantando para gente viciosa e
ignorante. Aquela história era muito velha

•
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NOME

DELA ERA
iSrVrí .A....

CONTO DE JACK LAIT

para Memo. Porém, a garota era jovem e
bonita, e embora não cantasse bem, servi-
ria para um ambiente de terceira categoria,
onde sempre havia lugar para uma "prova".
Seu nome era Sara Santibafiez. Classifi-
cou-a como tipo de "isca para conquistado-
res baratos" e mudou-lhe o nome para Mi-
reya Saint-Claire. Disse-lhe que se apre-
sentasse no clube noturno "Por que não?",
às sete em ponto da noite seguinte para en-
saiar e que trouxesse a sua música. A fia-
mante Mireya não tinha música. Náo sabia
ler as notas musicais. Na taverna em quetão pouco lia música — era acompanhada
por um pianista que tocava de "ouvido", o
que muitos sabem fazer, com rara habili-
dade. Também o pianista de "Por que não?"
estava disposto a acompanhá-la dessa mes-
ma forma e sabendo ela somente canções em
voga, que êle conhecia bem, eles se enten-
deram. Havia algo em Mireya que a colo-
cava num plano fora do comum, á primeiravista. Náo era realmente formosa, sua voz
náo estava educada e sua figura era ássáz
delgada, e mais animada que sensacional-
perém possuia uma natural combinação de
encanto, talento, personalidade e dignidade.
Aliás, seus olhos eram grandes, cristalinos,
travessos. O chocar dos copos de cerveja se
deteve; as risadas e conversas nas mesinhas
pararam um pouco; a moça de vestido de

tenda barata produzia a primeira impressão,
depois admiração, mais tarde aplausos. Du-
rante toda a sua atuação foi calorosamente
aplaudida e fizeram-na cantar praticamentetodo o seu repertório embora os números
interpretados fossem já muito conhecidos
pela clientela habituada a ouvi-los pelascantoras de rádio e astros de televisão. Po-
rém, a multidão pensou que nunca ninguém
cantara melhor do que Mireya. Memo estava
ali. Náo possuia nenhuma alma artística quereconhecesse instantaneamente os valores
estéticos. Porém, já ouvira muitas "canto-
ras" de terceira categoria e podia enxergar
alguma chispa de gênio, quando brilhava.
Apresento a Mireya um pequeno documento
para que ela o assinasse. E assim ficaram
assegurados os dez por cento do salário deMireya durante os próximos cinco anos, paraos bolsos de Memo.

. Cie náo garantia nada ali. Porém de iní-
cio não teria que pagar nada a êle, exceto
quando tivesse nove vezes mais do que iria
cair nas- máos de Memo, e isso lhe pareceumuito vantajoso. Mireya assinou rápida-mente.

No reduzido mundo da arte teatral as no-tícias se estendem com rapidez assombrosa,
principalmente no que se refere a algumacoisa nova que promete tornar-se sensacio-nal. Os proprietários dos cabarés de alta ca-

tegoria logo enviaram representantes e com-
pareceram pessoalmente a fim de se apode-
rarem de Mireya. Ela evitava a todos com
seu agente. Memo viu-se asediado por pes-soas do alto mundo teatral, com os quais, an-
teriormente jamais sonhara em lidar. Havia
triunfado, finalmente! Suas propostas e
ofertas foram ascendendo na razão direta do
interesse despertado pela sua descoberta a
qual apelidara com extraordinária falta de
imaginação de "a garota com personalida-de", aumentou-lhe o salário, a princípio em
dezenas, depois centenas e finalmente mi-
Ihares por semana, e num ano já estava no
cabaré mais luxuoso da cidade com um sa-
lário de 5.000 semanais, aliás muito mereci-
damente. Mireya conhecia sua própria força.
Embora não fosse miserável, nem demasia-
damente econômica, esses 500,00 que tinha
que entregar a Memo cada semana parecia-lhe muito dinheiro principalmente quandosentiu-se segura de sua fama e teve a cer-
teza de que poderia passar sem agente. Ela
já sabia entáo que Memo era um fracasso
em sua profissão, sem habilidade, nem pres-tígio excepcional. E lamentou-se por haver
assinado aquele pequeno documento que a
ligava a Memo. Sugeriu ao agente que o
cancelasse. Memo respondeu:

Por que vou cancelá-lo? Eu té dei opor-
tunidade, guiei-te nos primeiros passos, di-
fíceis. Manejei-te desde então. Lutei por ti,
guiei-te gradualmente, a fim de que não te
metesses em funduras, antes de amadurece-res artisticamente... consegui-te melhores
empregos à medida que fôste merecendo...
Se tivesses subido demasiadamente rápido
terias caído dentro de pouco tempo. Náo tem
sido boa a minha administração, não?Sim, porém, sou eu quem trabalha. É
a mim que os empresários e o público que-rem, não a ti.

Não te queriam naquele primeiro dia
em que vieste ao meu escritório, não é ver-
dade? Havias dado voltas durante um ano
e estarias morta de fome, antes de chegar a
nenhuma parte. E por que iria eu renunciar
a um lucro honesto que me corresponde pordireito? Estás sob contrato comigo e ficarás
assim.

Está bem, entáo... ficarei doente. Não
trabalharei. Assim não me enganarás.Se ficares doente serás tu quem perde-rás. Náo se trata só de dinheiro. Queres con-
tinuar subindo... mais e mais. Melhores ar-
tistas que tu já caíram no esquecimento. Ou-trás pequenas começam a subir, algumas
com tanta rapidez como tu. Tenho precisa-mente uma em trato, agora... que chegará
e te passará, antes que chegues a perceber.ô, sim? Náo te atreverias a me fazer
isso! Como se chama?

Náo sei, todavia. É uma pequena pre-ciosa. Creio que a chamarei... de Sara!

LIBERTE SE DA

- -insT-c _i,____jj_aS»

íeda PRISÃO DE VENTRE JOmando os
GRÃOS DE SAÚDE DO DR. FRANK
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nas suas tradicionais ofertas

pelo REEMBOLSO POSTAL, para todo o Brasil, GARANTE aos seus fregueses:
QUALIDADE. PREÇOS REDUZIDOS, REMESSA RÁPIDA, VIA AÉREA, SEM A. MENOR DESPESA PARA O COMPRADOR\ JI
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677 - Folheado _Ouro. fun- I 691 - CROMADO. fundo de l_ _ Fo,heado a 0uro fUa. 696 
^^^d0^™' ^

do de aço inoxidável, for- aço inoxidável, excelente I do de aQO inoxidável, boa xg de fina espessurai' má.
mato Gigante, boa máquina máquina âncora de l.a qua- I máquina com- 15 ru^js, qujna âncora de absoluta

._- r, w n__i__,., __ mu iiri_.riA ANTIMAGNÉTICO I ANTIMAGNÉTICO. ANTI- precisão, com 17 Rubis
com 15 Rubis. Beleza e d.s- hdade. ANTIMAGNE i.O, l 

CH_QU_ u^ermEAVEU £NTIMÀgNi___CO. Exce-
tinção. Elegante modelo pa- com 15 Rubis. Distinto mo- i 

pc,nteiro de segundos Cen- iente modêlo para homem
I dêlo para homell^r$ 

340 Q0 I trai. Cr$ 420.Ô0J  CrS 490,00 [
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Mítrópoi_ Vendas

823 - CALENDÁRIO. Folheado
a Ouro. fundo de aço inoxidà-
vel, superior máquina .âncora
com 15 Rubis, ANTIMAGNE-
TICO, marca com absoluta
precisão a HORA e o DIA do
mês. Cr$ 520.00
824 - O mesmo, CROMADO

CrS 430,00
Ta homem. Preço reduzido

CrS 320,00

813 - Folheado a Ouio. fundo
de aço inoxidável, maquin..
âncora de _.a qualidade, com
15 Rubis. ANTIMAGNÉTICO.
pulseira elástica americana,
ROYAL legítima, também Fo-
lheada a Ouro (não confundir
com imitaçõe... de qualidade
inferior). CrS 540,01.

804 -, CRONÓGRAFO. Fo-
lheado a Ouro, fundo de
aço inoxidável, superior
máquina âncora com 17 Ru-
bis, ANTIMAGNÉTICO. Re-
gistra com absoluta preci-
São o TEMPO, DISTÂNCIA
e VELOCIDADE. CrS 750,00

668 - AUTOMÁTICO (dá
corda com o movimento do
pulso), ANTIMAGNÉTICO
ANTICHOQUE, PROVA
D'ÀGUA. Máquina ancora
com 17 Rubis. FOLHEADO
A OURO. CrS 840,00
698 - O mesmo, INTEIRA-
MENTE DE AÇO.CrS 750,00

818 - CALENDOGRAF, Fo-
lheado a Ouro, • fundo de
aço inoxidável. superior
máquina âncira com 17
Rubis, ANTICHOQUE e
ANTIMAGNÉTICO. Marca
com absoluta precisão a
HORA, DIA, SEMANA e
Mês. Çr| 980.00

697 - Folheado a Ouro. fun-
do de aço inoxidável, AN-
TIMAGNÉTICO, máquina
âncora de absoluta preci-
são, com 17 Rubis, cordonet
de seda, vidro alto, para
Senhora. CrS 530,00

812 - O mesmo, com caixa
de Ouro de 18 quilates.

CrS 960.00

802 - CELESTOGRAF. Fo-
lheado a Ouro, fundo de
aço inoxidável, excelente
máquina âncora .com 17 Ru-
bis. ANTI-CHOQUE e AN-
TIMAGNÉTICO. Registra
com absoluta precisão a
HORA. DIA, SEMANA.
MÊS e as FASE^D^LU^

424 - Folheado a Ouro, su-

perior máquina âncora com
15 Rubis. Grande precisão

CrS 580,00
CROMADO

CrS 450.00
425 - O mesmo.
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808 - Folheado a Ouro. má-

quina âncora com 15 Rubis,

pulseira também Folheada
a Ouro de 18 quilates. Dis-
tinto modêlo paia Senhora
em grande moda

CrS. 580,00

815 - Folheado a buro. má-
quina âncora com; 15 Rubis.
de l.a qualidade. ANTI-
MAGNÉTICO, pulseira elas-
tica americana. ROYAL le-
gitima. também Folheada a
Ouro (não confundir com
imitações de qualidade in-
íerior). CrS 620.00

327 - Folheado a Ouro, ma-
quina âncora de l> qualicía-
de com 15 Rubis. ANTIMAG-
NÉTICO. com valiosa pulsei-
ra de fabricação americana
também folheada a Ouro
c. ívejada com 6 Rubis. Ori¦
ginal e garantido CrS760jH

806 - Folheado a Ouro. ex-
celente máquina âncora
com 15 Rubis, de l.a quali-
dade, ANTIMAGNÉTICO,
valiosa pulseira também
Folheada a Ouro de 18 qui
lates «CrS 740,00

820 - Relógio tipo Cronó-
grafo, Folheado a Ouro
com 2 botões e Registrado-
res, elegante pulseira tam-
bém Folheada a Ouro. Mo-
dêlo esportivo. cr§ 340,00

PULSEIRAS AJUSTÁVEIS EM QUALQUER MODILO DE RELÓGIO
_ jyiEniDA DE PULSO

_m rn__l._I.lR COM IMITAÇÕES DE QUALIDADE IN™IOK

811) - Folheado a Ouro. boa
máquina com 15 Rubis. AN-
TIMAGNÉTICO, moderna
pulseira também Folheada
a Ouro. Modêlo de grande
vista, para homem. Preço
especial. CrS 360,00

210-Elástica, para homem. Folheada a Ouro de 18 quilates,
ROYAL, legitima ,._....______

210-A — A mesma. CROMADA

TI
CrS 160,00
CrS 150.00

OY^iicI pTra Senhora. Folheada a Ouro ISquila.tesROYAUeg^m^lGO^j

ISa^Eiàsüi^pa^^ CrS l*™?
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Colares
DE

Pérolas
'Superior qualida-
do _ Vistoso fe-
clio de segurança
— Cravejado com
lindas pedras sin-
tetiras — Brilho
p cores inalterá-
veis — Beleza
fascinante de pé-

rolas legitimas
(Não confundir

com imitações de
qualidade infe-

riori
PREÇOS:

volla CrS 60.00
voltas CrS 100.00
voltas Cri 150.00

¦ :"i'.",2":'"j'll„ liai

ia aillf íE_Lr______lU Sff
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OFERTA
ESPECIAL

N.°816
Mai avilhoso reló-
gio para Senhora,
Folheado a Ouro.
máquina de alta
precisão com 11
Rubis, da famosa
marca "LANÇO"',
cravejado com 2
Rubis f 12 Safiras
sintéticas. Pulseira
também Folheada
a Ouro, com dois
grandes Rubis. Ori-
ginal e Garantido.

CrS 1.200,00
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As esposas japonesas estão encanta-
das com a facilidade proporcionada
pelos norte-americanos em tudo que
se refere à comodidade. Cozinhar a

gás é uma das inovações sensacionais
em Tóquio !
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0 basquete é agora um dos esportes preferidos
dos japoneses. Ao invés dos jovens se emprega-
rem em artes criadas para a utilização nas

guerras, aprende a jogar sadiamente o basquete,
o voleibol ou basebol.
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De mãos dadas, este simpático casal de japone-
ses dança animadamente um "swing", ritmo

bastante apreciado pela sua movimentação.
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Mulher, escravo do homem? As
mulheres japonesas agora se tra-
tam com o mesmo carinho das oci-
dentais, procurando agradar aos
maridos e namorados pela beleza.
Os homens também já nâo mais as
consideram como escravas, senão

como companheiras.
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Com vitfjjnentas ocidentais, os japoneses tam-
bém téfV Jhoje seus parques de diversões e já
aprendiam o quanto é divertido uma noite nes-

tes lugares.
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\o dê povo - A democratização

2ses, ur !os grandes feitos de Mac-

novo , do povo japonês -- Que

i o exéi o nipônico em caso de um

undial »or que não há propagan-

iang-Ka shek, também em segredo
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UE sabemos do Japão atual? Quase
nada. A propaganda norte-americana,
sem dúvida a mais exuberante, pouco

. sé tem expandido a. respeito do Ja-
pio e do trabalho da equipe de reeducação
atra um povo derrotado na guerra e que
Hve esmagado seu tresloucado sonho da

nquista do mundo. - Quando MacArthur
«sou a dirigir aquele país oriental, nin-

—jém ousou supor as probabilidades de êxi-
% do grande general e idealista norte-ame-
rlcano. Contudo, pela reação natural de um
povo derrotado, calculava-se que não se
conseguiria tão cedo um trabalho positivo
de democratização. Como exemplo citava-
mos a Alemanha, que, depois de vencida e
ocupada, evidenciou um povo rebelde, orgu-
lhoso, que somente veio a aceitar o contrô-
lé de governo dos Aliados após provar-se
cabalmente que lhes era preciosa submeter-
sè ao sistema do antagonista vitorioso e
mesmo adotá-lo talvez para sempre. Agora,
<jjue paira a ameaça de uma nova conflagra-
çiof mundial, provocada pelos contínuos im-
passes dos comunistas ante os interesses dos
aliados, o Japão, agora nação praticamente
livre e democrata cem por cento, deveria
merecer uma propaganda intensa dos esta-
dunidenses, pródigos nesse setor quando lhes
convém, quando se faz necessário virem à

.luz seus trabalhos para a observação e estu-
fl (CONTINUA NA PAGINA 32)
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Assim sõo educados os pequenos japoneses. Nada de "harakin", nada de

ignorância. Estudam e brincam com a mesma liberdade dos garotos es-

tadunidenses. Até já sabem faxer bolinhas com as "gomas-de-mascar"!
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Esta pequenina japonesa é aprecia-

dora dos ritmos populares ociden-

tais. Hoje ela pode facilmente ad-

quirir tais composições e executa-

Ias em casa, ao piano, para a ma-

mãe, o papaj e as irmãs.

Antigamente no Japão somente era permitido o "samisen", o instrumen-

to visto 3 direita nesta fotografia. Hoje, a vitrola é comum entre as do-

nas de cosa, embora o "samisen" ainda sirva para executar... 
"fox-trot"!
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ECONOMIA POPULAR
"SOLÉR"

O CALÇADO MAIS BARATO E
DURÁVEL DO BRASIL

VAQUETA. SOLA DE PNEU, COLADO E COS-
TURADO COM PONTOS EMBUTIDOS, NAS
CORES PRETO E MARRON, NOS Noi. 33 A 44

DURABILIDADE MÍNIMA — 24 MESES

EM 4 TIPOS DIFERENTES POR

CR$ 100,00

Ord. 1012
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Fcbrico CALÇADÒTIOLÉR LTDA.
VENDAS POR ATACADO E A VAREJO

RUA SENADOR POMPEU, 169
RIO DE JANEIRO

Enviamos pelo Reembolso Postal
Porte: CrS lO.oo
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PERNAS, BRAÇOS E AXILAS SEM
MÁCULA

LIVRES DÊ PÊLOS OUE TANTO
AFEIAM E ESTRAGAM COM O SUOR

OS SEUS VESTIDOS
-Racé" elimina os pêlos com incrível rapidez
não irrita a pele e evita que os pêlos tomem

a crescer mais vigorosos
Use "RACÉ" e fique certa de que os pêlos
jamais quebrarão a envolvente sedução

do seu corpo.
"RACÊ" vende-se nas principais

perfumarias
Peça folhetos grátis — Pedidos do interior

são atendidos no mesmo dia
LABORATÓRIO VINDOBONA

Rua Urug-aiana, 104 5." andar — RIO
Queiram enviar-me o folheto explicativo re-
ferente ao depilatório "Racé". ANI - R - 3-52
NOME
RUA
CIDADE.
ESTADO.

POUCOS 

casos existem, nos arquivos do
crime, tão curiosos como o assassinato
de Richard Wall. No caso que hoje va-
mos narrar, a "Sureté Nationale' -

organização policial francesa que se asaeme-
lha a famosa Scotland Yard, da Inglaterra,
ou ao Departamento de Investigações, dos
Estados Unidos — teve que se defrontar, nao
somente com o, enigma em torno da ident -

dade do criminoso, como também com o mais
absoluto mistério acerca da vitima — se e

que realmente existia uma vítima... Nao ha-
via cadáver nem testemunhas; nao existia
nenhum pedaço de papel escrito... nada ab-
solutamente que servisse de base para o tra-
baiho do detetive encarregado da mistério-
sa e árdua investigação, Jean Belm (que
mais tarde chegaria a ser, por seus méritos
indiscutíveis, chefe da Sureté); nada que
se pudesse empregar a fim de apressar a so-
lução que sempre espera o público ansioso
e exigente. "Incrível", comentava-se.

• Eis em linhas gerais o caso: em 17 de de-
zembro de 1931, foi encontrada uma 'limou-

sine" destroçada contra uma árvore, a um
lado da estrada, nas proximidades do hipo-
dromo de Vincennes, subúrbio a sueste de
Paris. No assento dianteiro, eram percepti-
veis as manchas de sangue, assim como tam-
b»m no assoalho do carro, em cujo interior
fcram descobertos também, espalhados, peda-
ços de tela, cortada e arrancada. O detetive
Belin — daquelas leves pistas, concluiu ime-
diatamente, apesar da aparente ocorrência
de um acidente, que o automóvel fora tea-
tro de um assassínio.

Posteriormente, encontrou em Magney-en-
Vexin, 60 quilômetros ao noroeste de Paris
— um pequeno assento de emergência, que
fora substituído no veículo. Noutro local
mais próximo da capital, em Triel, desço-
briu pedaços de pano que, evidentemente,
depois de amontoados e borrifados com gaso-
lina, tinham sido incinerados. O proprietário
de uma garage em Triel recordava-se de uma
"limousine" a que atendera, enchendo-lhe o
tanque de gasolina às vinte horas do dia de-
zesseis e que era conduzida por um indivi-
duo bem trajado, de uns 25 anos de idade, de
complexão franzina. Vários dos moradores
locais declararam ter notado gotas de san-
gue na ponte de Triel, no dia 16, e dois ou-
tros afirmaram que naquela noite, as 20 ho-
ras e 15, tinham visto um grande automóvel
parar na ponte e, em seguida, ouvido o ba-
rulho de um objeto pesado lançado as águas
do Sena. À hora em que chegou ao conheci-
mento da policia a informação anterior, ja
no quartel general da Sureté, em Paris, se
conhecia a identidade do proprietário da
misteriosa "limousine". Esse homem se apre-
sentara ali para informar que seu carro fora
roubado em Paris, na tarde do dia 14. Iden-
tificou o assento dobradiço encontrado em
Magney-en-Vexin, como sendo de seu auto-
móvel. Por outro lado, declarou que os ou-
tros objetos, tais como certas ferramentas e
maletas de viagem — que a polícia encontra-
ra dentro do auto — não lhe pertenciam. Do
quartel de polícia em Garches, pequena po-
voação próxima a Versalhes, receberam-se
noticias de que uma mulher prestara decla-
rações segundo as quais naquele local, as
15,30 horas do dia 16, escutara um disparo
e que, logo após, vira um homem entrar ra-
pidamente num bonito automóvel estaciona-
do nas proximidades, partindo a grande ve-
locidade. A declarante entregara à policia
de Garches um pedaço de papel em que ti-
vera a precaução do anotar o número do car-
ro: 7197 - R.F.3. O número era o da "limou-

sine'' encontrada em Vincennes. O próprio
Belin seguiu então para Triel, para ver o que
podia descobrir nas cercanias, principalmen-
te na área que circundava o local onde se
levara a cabo o infrutífero intento de inci-
neração do montão de pedaços de roupa. Be-
lin teve a sorte de adicionar às poucas pro-
vas materiais já existentes um par de sapa-
tos e um botão de calça. O pequeno botão
estava pregado a um pedaço de pano que
continha estampado o nome de um alfaiate:
"Zidival, Paris". Quando os detetives apre-
sentaram àquele alfaiate o pedaço de tecido
de um padrão pouco comum, o entrevistado
declarou que estava quase seguro de que éle
mesmo confeccionara com aquela fazenda um
trajo para um norte-americano, jovem, cha-
mado Richard Wall, que no mês de junho an-
terior estivera hospedado em um dos mais
luxuosos e caros hotéis da cidade. Os sapa-
tos eram do tipo feito sob medida e leva-
vam também o nome do fabricante, outro
parisiense conhecido.

— Sim, certamente — respondeu o indus-
trial, depois de consultar seus livros de pe-
didos e vendas. — Confeccionei-os em março
passado para o senhor Richard .Wall.

O endereço do cliente,.anotado nos livros,
indicava também uma das mais elegantes e
exclusivas zonas parisienses, a um passo dos
Campos Elíseos. Aconteceu, porém, que já
Belin possuia dados minuciosos sobre aquele
misterioso Richard Wall. Era um indivíduo
de 30 anos, que aparentava dispor sempre de
vastos recursos financeiros e que chegara
precedido de uma fama muito recomendável,
por certo, ao entrar na França, dois anos an-
tes. Em princípios de 1931, morara em Bou-
gival, um centro conhecido, às margens do
Sena. nas proximidades de Paris, juntamen-
t. com uma bailarina norte-americana. Em
7 de fevereiro, informara à policia de Bou-
gival que sua amante o abandonara depois

de um atrito e em companhia de dois jovens
franceses, aos quais se havia associado. An-
tes, penetrara clandestinamente em seus apo-
sentos, de onde surrupiara três maletas que
continham pouco mais de 10.000 .dólares. Be-
lin mesmo se encarregara de investigar aque-
le roubo. Localizara as três maletas,, assim
como também os três supostos autores do
roubo, porém não encontrara nem sinal dos
10.000 dólares. A jovem bailarina norte-ame-
ricana e os dois franceses foram acusados e
julgados por crime de roubo, mas o júri pro-
nunciara o veredito de "delito não compro-
vado". Desde então, a polícia não afastara
os olhos de Wall, pois este se tornara mais
suspeito do que a bailarina e seus dois com-
parsas, principalmente pelo que dissera acêr-
ca dos pacotes com os 10.000 dólares, em no-
tas. Todavia, aquela vigilância policial sô-
bre o suspeH > Wall não fora, como devia,
muito rigorosa, visto que Wall, como depois
se apurou, ro ibara vários automóveis. Des-
cobriu-se, no desenrolar das investigações
sobre o "assassínio sem cadáver", que Wall
fora o autor do roubo da "limousine" encon-
trada destroçada. Por outra parte, as ferra-
mentas e maletas de viagem encontradas na-
quela "limousine" pertenciam a um auto rou-
bado por Wall, vários dias antes.

Enquanto Belin se dedicava com afinco a
conseguir as últimas informações sobre Wall.
a bailarina e seus dois companheiros, da épo-
ca de Bougival, recebeu a polícia um infor-
me no sentido de que dois peões, que traba-
lhavam em Garches, mais ou menos à mesma
hora em que a mulher declarara ter ouvido
o disparo, também haviam visto um auto
semelhante ao descrito pela declarante, com
o mesmo número de chapa e que era condu-
zido por um jovem. Acrescentavam na infor-
mação que havia outro indivíduo no assen-
to dianteiro um pouco menos jovem, que ia
com a cabeça recostada sobre o ombro de
seu companheiro. Pelas descrições feitas, de-
duzia-se que o motorista da "limousine" não
era Wall, a desaparecida vitima. Coisa por
demais estranha. Do trio preso sob acusação
de Wall, um dos jovens franceses parecia
manter boas relações com Wall. segundo
declarou êle mesmo. De fato, almoçara no
di_ dezesseis, com Wall, o qual lhe disse-
ra que pretendia encontrar-se com um
amigo, um francês chamado Guy Davin.
vin, segundo averiguou Belin, o detetive,

encontr. em dificuldades financeiras e,
embora o .ndente de boa família, dedica-
va-se a atividades pouco legais e mesmo de-
lituosas. O sujeito em questão correspondia
quase perfeitamente à descrição feita do con-
dutor da "limousine", e as camisas encon-
tradas em seu quarto eram perfeitamente
iguais a uma manchada de sangue, que, jun-.
tamente com outras peças evidenciais, fora
descoberta em Triel — e que, por certo, nâo
podia relacionar-se de modo algum com Wall.
Depois de prolongados e hábeis interrogato-
rios, Davin confessou ter assasinado Wall.
Resolvera cometer o crime no momento em
que Wall lhe pedira para se reunir a êle, no
café, a fim de ajudá-lo a trocar uns 300 do-
lares. Davin sugerira a viagem em auto. De-
pois de disparar sua arma contra Wall e des-
pojado a vítima de suas roupas, que podiam
identificá-la, seguira conduzindo o auto du-
rante horas, até que finalmente, lançara o
cadáver às águas do Sena. Fizera a "limou-

sine" chocar-se propositadamente contra a
árvore, para parecer que se tratava de um
simples acidente de trânsito. Daquele bár-
baro crime, o assassino nâo saiu ganhando
mais que 6.000 francos (uns 240 dólares)... e
uma sentença de prisão perpétua, numa das
colônias penitenciárias da França.
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CALENDULA
CONCRETA

Nas Fartns. e Drogs. e no Labor, e Farm.
Simões — Rua do Matoso, 33 — Rio

ENVIAMOS PELO REEMBOLSO POSTAI.
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ESTUDANDO POR CQRRESPQNDENC1A

DESENHO ARTÍSTICO
inclusive desenho comercial

e publicitário
Confie na sua personalidade e

ganhe respeito, admiração e uma po-
siçào social destacada. UM FUTURO
BRILHANTE aguarda V. S. e uma
vida cheia de -possibilidades ilimita-
das. Ajudá-lo-emos a desenvolver o
seu talento, a ampliar a sua imagi-
nação e a aplicar a sua capacidade
construtiva e organizadora.

CONTABILIDADE
Ficará habilitado a ganhar

os melhores ordenados como
guarda-livros especializado.

. CADA ALUNO FARÁ ES-
CRIÍURAÇÃO COMPLETA DE
UMA CASA COMERCIAL.

O Brasil sente atualmente
uma tremenda necessidade de
técnicos em contabilidade e di-
reção administrativa- V. S. poderá
facilmente chegar a um destes
postos almejados e realizar o so-
nho de uma vida brilhante.

CORTE 6 C@SIUBA
JJUcâ e Solidado

Centenas e centenas de moças
e de senhoras tiveram a vida
completamente transformada
graças ao estudo, pelo nosso
método fácil, rápido e eficiente.
Em pouco tempo e com despe-
sas insignificantes VIRÁ V. S.
A SER UMA VERDADEIRA
ARTISTA, perfeitamente capaz
de executar todo e qualquer tra-
balho, inclusive trajes de casa-
mento, lingerie fina, vestidos
para esporte, etc, etc.

)RTUGUÊS
.LÊS

AUXILIAR E CAIXA

CORRESPONDENTE
SECRETÁRIO
ESTENO-DATELOGRAFIA

Realise a sua independência
econômica, melhorando o seu"standard" profissional e intele-
ctual. A vida, em toda parte, é
dirigida pela lei biológica :jven-
ce o mais forte. Seja um destes,
desenvolva sua inteligência, au-
mente o seu valor. UMA NOVA
VIDA ABRE-SE NA SUA FREN-
TE. Não vacile e avance confi-
ante, firme e orgulhoso de si
mesmo.

. eis O QUE CONSEGUEM»OS NOSSOS ALUNOS, FELIZES E TRIUNFANTES
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» 10 DE MAIO DE 1951.

JÍÇ Att; numa j»n<Ie apresen-

f*A lar às autoridades Eclcsiás-
_J licas e com satisfação ver

aprovados: 1) O projeto pn-
iK rn um grnndio-o prédio de
4Zm dois andares, para as Asso-
5? cinções Paroquiais em Ja-

"55 n"!,rin'vn- 2) O projeto para

pitai pa%ia
canas de Campinas, a ser
levantado tnmbém em Eng.
Gutlierez; além disso ou-
tros pequenos trabalhos.

jK Frei Luiz cNl. de Bas-

fb sano Capuchinho
& MG.AMAIVA-Est.doP-r-n-

3*
r

« DE ABRIL DE 1*51.
Estou, muito con-

tente oom os catu.dos,
pois 14 consegui eu-
prteo n.u,m e.oritéçio.
de um* çm* ç«n»r-
«Ul.
Sara de Souza Roque

CORONEL FABRICIANO
Eit. dc Min.s Ger.li

¦___'/' ^
18 DE MAIO DE 1951.

Já «fiou apta a d.jem-

penhor a minha profissão,
pais venho laiendo, além
das costuras de minha lomi-
Ha, outras que ma têm dado
rendimento.

cA parecida de "Paula

SANTA ADELIA
Est. de SSo Paulo

V
jf

19 DE MARÇO DE 1951.

Tendo completado
Curso de Contabilidade,
estou trabalhando no
turno, contando atual-
mente com 12 esciitas
comeiciais.

Severino Pereira do
Nascimento

CORUMBÁ
Est. de M.to Grosso

não peica tempo

e mande-nos

HOJE

o coupon ao lado

8 DE DEZEMBRO DE 1950.

Venho dar-lhe os meus
mais profundos agradeci-
mentos. pois estou traba-
lhando como Auxiliar de
Escritório na firma Irmãos
Chrisóstomo, ganhando bem
e com um futuro promissor.

Idelcides Pereira Silva
PENAPOLIS • Est. dc S. Paulo

«

19 DE FEVEREIRO OE 1951.

H-oie mantenho em
meu éerviço reqular de
coMuraò cinco coMfi-
rciraó, ex-aluna^ mi-
nh<iA. e ao meàmo
tempo leciono numa
turma de oito alunaè.

Omita S. C. Correia
TIMBAUBA

Est. de Pernambuco

ti. í"*«_'sv
3 DE MARÇO OE 1951.1

Sou feliz porque
encontrei em seu
Instituto o meu ideal
na vida. Tenho cos-
turado muito para
meus filhos e meu
esposo. Faço vesti-
dos para fora e tô-
das gostam das mi-
nhas costuras e
assim já estou ga-
nhando dinheiro.
Alayde A. Chiavazoíli
PETRÔPOLIS -Est do Rio

AM
15 DE MAIO DE 1951.

Graças aos conheci-
mentos adquirido* por
Intermédio desse Insti-
luto. estou fazendo todo o
serviço do Contabilidade
de duai lir mas
comerciais.

Ataulpo Pereim Lima.
PASSOS • Est. dc Min«s

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

15 DE MAIO DE 1951
Envio ao Instituto a fo-

tograiia da ponte 
"pencil"

que construi/ cujo projeto
e construção íoiam exe-
cutados por mim. sem au-
xilio de técnico algum, a-
penas pelo que aprendi
nesse Instituto. Esta ponte
se acha construída sôbie o
Rio Buquira, na Estrada de
Campos de Jordão - Fa-
zenda do Pingo D'Agua
- Km I21,500ni e êste tra-
balho foi muito comentado
aqui e na Capital.

Nicolau R. Marques
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Estado dc S. Paulo

m:

14 DE FEVEREIRO DE 1951.

Sinto-me satisfeita por-
que já recuperei o dinheiro
que gastei e já estou de-
positando dinheiro no
Banco Financial da
Produção.

Benedita G. Marinho
IPUIUNA - Est dc Minas

7 DE DEZEMBRO DE 1950.

Eu era lavrador e hoje.
graças aos estudos por
correspondência do Insti-
luto Universal Brasileiro
Ltda.. estou ganhando um
bom ordenado como
Auxiliar de Escritório-
Álvaro G. S.inches
MURUTINOA-Eil.de S.Paulo

I

6 DE JANEIRO DE 1951. f*

Venho agradecer o *y
meu Curso renlizado 5£
nesse Instituto, por g|
ser tão prático e fácil..«
Já consegui empreso éy
com boas condições. Vj

BLUMENAU
Est. dc Sta. Catjnna

•*»

8 DE FEVEREIRO DE 1951. jfc
Acho-me bastante sa- jjj

tisfeito com os estudos de aIU
Contabilidade deste Ins- A
tituto, pois estou traba- Jj
lhando em Contabilidade jn
Bancária, gerenciando fid
uma Cooperativa 5J

Geraldo Alves Ferreira 5£
ITAPETIM- Est.dc Pernambuco

INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO
CAIXA POSTAL 5058 - SAO PAULO ,
limo. Sr. Diretor: Peço enviar-me GRÁTIS o folheto completo sobre

í
I

o curso de •• P°r correspondência »
Í9 H O T E {indicar o curso desejado) \A

I r
$ <- o coupon ao lado | NQm |
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joía útil
e preciosa

Estojo para segrede
ou retratos, com tam-j
pa lavrada a buril!

Fino acabamento en
PRATA DE LEI fo
lheada a ouro 18 qui

lates garantido.
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Estrela com lin
da pedra legíti
ma. Ref. 101

"Prevo 4 folhas
com pedra legí-
tima. Ref. 102

Mammés
v» Wc Para inscrição com

3 pedras legitimas.
Ref. 103.

Deus te Guie
com 1 pedra le-
gilima Ref. 104.

i/M.AK K UM ''ORAÇÃO. A ESCOLHER
PREÇO CRS 180.00

F.içam seus pedidos detalhando bem o
endereço ã

COL. Ltda. — CAIXA POSTAL 3336
RIO

o lápis capilar

fLCtiftY
INOFENSIVO - SEM GORDURA

Jl
recolora instantaneamente

ai Mmporot griiolhai, oi primeiro»

cob.loi broncoi, oi lobrancelhas, ai

postemos • ai roliti r.cem cresci-

dai »nlr» duat aplicações de lin-

¦MM^m turoi. O» cavalheiros tombem teroo

no LÁPIS FlfcURY uma excelente

oportunidade para eliminar . oi ccbelot brancoi,

tonto da barbo como do bigode.

APLICAÇÃO FACÍUMA

<_._-----------^fc^,

I Peço ao noiio ier»i<o técnico todoi ai informo-
' çôei • io/ícit« o intereuonfe folheto "A ARTE OE
| PINTAR CAIEIOS" que envioremoi gratuitamente.

CONSül TAS - AMICAÇÕES - VENDAS

| Rua 7 d« Setembro, 40 • tob. - Rio de Janeiro

Nome ., .'...-
Rua

Cidod»
Btlodo

VÍTOR HUGO
E OS ESTADOS

UNIDOS DA EUROPA
POR JACQUES ROOS

DURANTE VÁRIAS DÉCADAS, VÍTOR
HUGO BATEU-SE EM DISCURSOS,
JORNAIS, LIVROS E PEÇAS DE TEA
TRO POR UMA EUROPA UNIDA, PE-
LOS ESTADOS UNIDOS DA EUROPA,
COMO ALICERCE PARA OS ESTADOS

UNIDOS DO MUNDO

AS 

idéias liberais que se propagaram pela
França na época da Revolução de 1830
e de 1848, originaram, no plano da poli-
tica internacional, tendências pacifistas

que conduziram alguns espíritos generosos (tra-
tados então como ingênuos ou utopistas) a con-
ceber a idéia de uma Europa unida, agrupando
os diferentes países do Ocidente numa vasta
federação.

Vitor Hugo fazia parte desse número.
No momento em que Lamartine escrevia a

"Marselhesa. da Paz", Vitor Hugo começava a
sonhar com os Estados Unidos da Europa.

Na sua obra "O Reno", aparecida em 1842,
prega êle a aproximação dos povos e, num
ponto de vista essencialmente europeu, co-
loca a questão. É com a unidade européia, com
a paz européia, com a prosperidade européia
que êle sonha acima de tudo.

Um ano mais tarde, em 1843, explica êle,
no seu prefácio dos "Burgraves", que, no fun-
do, existe Uma nacionalidade .européia, como
havia, no tempo de Esquilo, de Sófocles, e de
Eurípides, uma nacionalidade grega, visto que
as nações policiadas da Europa estão indissolu-
velmente ligadas entre si por uma mesma ei-
vilização que forjou para todos as mesmas en-
tranhas.

O grande problema de sua peça "Os Bur-
graves" é a unidade da Europa. Aí se almeja
até a defesa do Ocidente, visto que a defesa da
civilização ocidental até mesmo a esses pacifis-
tas aparece como uma necessidade. Vitor Hugo
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Em grandes congressos internacionais, muitas vezes o genial escritor
francês pregou a necessidade de unificação da Europa.

Entre os grandes sonhos de Vitor Hugo figuram os dos Estados Unidos
da Europa è uma República Universal, em que as guerras fossem

banidas.

a põe em guarda contra o perigo que. a ameaça do
Oriente e, recordando o passado, escreve:

"Ouvimos o relinchai1 dos cavalos do Oriente,
As hordas do Levante estão às portas de Viena."

Depois reapareceu a mesma idéia, já traba-
lhada em 1829 (no "Hernani"), de construir-se
uma Europa nova, "democrática", cujo chefe se-
ria eleito pelos povos libertados de seus déspotas.
É um ideal ainda vago que êle defende nesse mo-
mento. Mais tarde, anòçâo de Estados Unidos da
Europa reveste-se dê uma forma mais nítida no
seu espírito e, a partír de 1848, Vitor Hugo traba-
lha pela realização de sua idéia. Em 21 de novem-
bro de 1848 propõe a Luís Bonaparte a organiza-
ção de uma Sociedade das Nações, que, no futuro,
regularia pacificamente as querelas internado-
nais.

Um ano mais tarde, em 22 de agosto de 1949.
Vitor Hugo preside em Paris o Congresso Interna-
cional dos "Amigos da Paz", sociedade fundada em
1849, em Londres.

No seu discurso de abertura, prega êle a paz
universal, religiosa e politica. Fala tão bem que o
abade Deguerry, cura da Madalena, e o pastor
Cocquerel tombam aos braços um do outro. Ex-
plica. a seguir que a união da Europa se poderia
fazer como outrora sefizera a unidade da França,
em que /diversas províncias anteriormente inde-r
pendentes se fundiram num só Estado. O govêr-
no dos Estados Unidos da Europa seria conferido

- a um Senado, que seria uma espécie de "Conselho
Permanente das Inteligências", e que se denomi-
naria Instituto. Instituto porque os membros dessa
assembléia suprema não seriam senão sábios inven-
tores e pensadores. (Pensa-se imediatamente na
Repjública de Platão, em que o governo deveria ser
reservado à casta dos filósofos). Esse governo es-
tabeleceria relações amigáveis com a América, pri-
meiro passo para a realização dos Estados Unidos
do Mundo.

Em 1855, por ocasião de seu discurso comemo-
rativo da revolução de 1848, Vitor Hugo insiste na
idéia de Estados Unidos da Europa. Sublinha nes
sa ocasião que os diferentes povos, poderão, no
quadro da União Européia, conservar as suas par-
ticularidades e continuar suas existências indivi-
duais. Descreve, então, as vantagens de ordem ma-
teria! que adviriam para esses povos de sua união.
Avalia em cinco bilhões a supressão dos exércitos;

(CONTINUA NA PAGINA 30)
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GANHE MUITO MAIS!
NAS HORAS VAGAS

Importante Organização de vendas pelo sistema de Reembolso Pos-
tal, desejando aumentar seu quadro de Agentes-Revendedores, oferece
excelente oportunidade a pessoas ativas e ombiciosas, para se dedicarem
o vendas de Casimiras, Linhos, Tropicais, etc, medidnte ótima comissão
e bonificação. Dá-se inteiramente grátis os mostruários. Os interessados,
queiram redigir cartas para: TECIDOS MEHERO — Caixa Postal, 4.020
— SÃO PAULO.
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Use sua
DENTADURA

com conforto
F1XODENT, um agradável pó ai-
calino (não ácido), mantém a den-
tadura firmemente na boca. Para
comer e falar com conforto, pulve-
rize um pouco de FIXODKNT na
sua dentadura. Evita a irritação das
gengivas e o mau hálito. Procure
FIXODKNT nas casas do ramo.
Distribuidores para o Brasil: Poli.-
mercante do brasil Ltda. Cx. Postal
3108-Rio
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Curiosidade — A Companhia Leopoldo Fróis, no Teatro Pathé, vendo-se,

sentados, da esquerda para a direita: Leopoldo Fróis, Lucília Peres, Cora-

lia, Gabriela Montani, Júlia Vidal, Cecília Neves, Eduardo Pereira, comen-

dador Matos e Otilia Amorim. De pé, da esquerda para a direita: Inácio

Brito, Mário Ulles, Eduardo Leite, Manoel Pinto e Bastinhos.
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DE LUIZ ROCHA

os QÜE M*0 ACMDITAM MA

CAPAC.DAOE AUHE.A - OS 'N

SUBSTITUÍVEIS 
— POLÍTICA Dt

BASTIDORES

0"cria 

fama e deita-te à cama", em tea-
tro é comum. Um dos grandes males
nos nossos círculos teatrais é a into-
lerância de certos "estrelos", que se

julgam absolutos, tornando-se, por vezes en-
fatuados e ridículos. Amigos e camaradas de
artistas, os "papa bifes" chamados, concor-
rem em grande parte para os desmandos de
certos atores e atrizes. Em troca de uma
ceia, embora modesta, agitam sem cessarão
turíbulo do elogio fácil, tentando fazer de
um ator medíocre uma sumidade, ou então
inutilizando, por vezes, artistas de quahda-
des apreciáveis. Existem artistas que se jul-
gam absolutos, que julgam que só eles sa-
bem representar. Nào consentem que um co-
lega pelo fato de ser novato possa ostentar
qualidades que, bem aproveitadas, possam
torná-lo num figura de relevo.

O espectador sentado confortavelmente,
ou nào, na poltrona de um teatro para assis-
tir a.uma representação, ignora, por comple-
to, a "curriola" que se está desenrolando in-
tra-bastidores. Geralmente existem os par-
tidos políticos dentro das companhias. Esses
partidos sào fomentados por grupelhos de
gente estranha ao "metier". Deles fazem par-
te amantes e "coronéis" das atrizes e os "ca-

çadores de vales", com os quais pagam a
a quitanda, o açougue, etc. Geralmente nas
companhias de "tro-ló-ló", onde existem
duas "estrelas", a política é sórdida e, por
vezes, arrasta a empresa à falência. Os pró-
prios artistas e "girls" que ali ganham o pão,
dividem-se em duas facções, e a intrigalhada
alastra-se. Os casos desagradáveis tornam-se
comuns, chegando mesmo às agressões físi-
cas. Vivendo em comum, comendo do mes-
mo celeiro, tornam-se inimigos l,rreconciliá-
veis, e o empresário "paga o pato",, entran-
do com a "gaita", e sendo chamado de oin-
co em .cinco minutos para resolver "altera-

ções" provocadas pelos "políticos", verda-
deiros Sansões, que morrem, satisfeitos por
saberem que com a sua morte mataram os
inimigos. Assim raciocinam alguns de nos-
sos artistas. Há exceções, é claro.

Certa vez, em São Paulo, no Cassino An-
tártica, que foi demolido ocorreram fatos
desagradáveis na companhia do falecido A.
Neves, resultantes da política de bastido-
res. A companhia, que aqui no Rio ocupava
o Recreio, ia a Sào Paulo, para dali seguir
em excursão para o Sui do país. Era ensaia-
dor e diretor da companhia o meu velho
amigo Joio de Deus, falecido recentemente.
Êle não podia permanecer em São Paulo,
de vez que teria que dirigir e ensaiar, uma
nova companhia organizada pelo Neves para
o Recreio. João de Deiis teria que ensaiar
aqui "O Melo das crianças", revista de Mar-
quês Porto e Luiz Peixoto. Iria a São Paulo
apenas remontar a minha revista "Turum-

bamba", na qual eu lhe dera colaboração.

Depois assumiria a direção da companhia o
conhecido e velho homem de teatro Avelar
Pereira, que vive ainda hoje em São Paulo,
como corretor de seguros da Sul América.

Enquanto duraram os ensaios de remon-
Xa da revista que seria a estréia, ocorreram
coisas do Arco da Velha. O próprio João de
Deus( que Deus lhe perdoe), era o primeiro
a fomentar uma grande campanha contra o
seu substituto, não se lembrando que não
poderia permanecer em São Paulo, nem
prosseguir na excursão, pois tinha um com-
promisso com o Neves para ensaiar o novo
elenco do Recreio: Além disso o Avelar Pe-
reira era o ensaiador e o .administrador da
companhia, representando o Neves, como
empresário.

Formaram-se dois partidos: os que apoia-
vam o João de Deus e guerreavam o Avelar,
e vice-versa.

João contava com o apoio do maestro Ju-
lio Cristobal, regente da orquestra e en-
saiador de música, e mais outros elementos
de destaque do elenco. Do lado do Avelar
existiam também valores incontestáveis, pe-
rante o público e perante a empresa. Du'
rante o espetáculo, e nos intervalos, João de
Deus, sentado no barracão, onde era guar-
dado o material, reunia os seus asseclas e
ali o "pau comia"... Logo que remontou-o
"Turumbamba", João de Deus procurou im-
plantar a indisciplina dentro da companhia,
escrevendo, ou mandando escrever cartas ao
Neves, dizendo barbaridades... A finalidade
era desbancar o Avelar. Para que? Êle não
poderia ocupar o cargo. Julgava-se insubs-
tituível e, segundo o seu ponto de vista o
Neves só tinha uma solução: — dissolver a
companhia. Cinqüenta e tantas figuras que
ficariam desempregadas, porque somente êle
sabia ensaiar!...

E a coisa foi indo até que, numa noite em
que se representava o "Prestes ,a chegar...",
revista de Marques Porto e Luiz Peixoto,
houve um "sururu" durante o espetáculo.
Este foi interrompido por alguns momentos.
O incidente, felizmente, não chegou a ser
percebido pelo público. O ambiente andava
carregado e, tal qual, como na nossa velha
política, os antagonistas dirigiam provoca-
ções aos outros. Estava sendo representado
o quadro lírico: — "O café da mãe Joana",
vestido a caráter, e no qual era cantada a
música da "Boheme", de Puccini. Duas
atrizes que faziam parte do elenco, ambas
hoje afastadas da ribalta, encheram-se de
razoes e discutiram. Uma era a "Opinião

Pública", a outra a "Política". No momento
deveria entrar em cena, dentro da frase mu-
sical a ela destinada, a "Opinião Rública",
mas não pôde, porque a "Política" deu-lhe
umas bofetadas, rasgando-lhe a indumen-
tária. Atracaram-se, houve grande "chariva-
ri" e ambas foram multadas por indisci-
plina.

João de Deus regressou ao Rio e a com-
panhia seguiu para o Sul. O ambiente, po-
rém, náo se modificara. Ficara plantado o
pomo da discórdia. O homem que se julga-
va insubstituível conseguira um ambiente
hostil para o seu colega. A companhia fra-
cassou, e o velho Neves perdeu mais de Cr$
200.000,00. '

Guerra, pois, àqueles que nào acreditam
na capacidade alheia, e expurgo dos "papa

bifes", praga daninha do teatro nacional.

A ÜLCERA VARICOSA

NÍO DEVE MAIS FAZER VÍTIMAS
Faça cm sua própria casa

ÚNICO
TRATAMENTO

eficaz e econômico
de qualquer
úlcera vancosa
ou ferida nos perna:

DISPEHSA

POMADAS e

CURATIVOS

Sem repouso,
sem dieta e sem
dôr, usando

O
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u. ganhai muito dinheiro?

ATADURA C0MPRES51VA

UNAPASTE
Nas boas Farmácias e
drogarias tio BRASIL

Distribuidores em S.Paulo: BR00K5 LTDA-av. 9 de julho40* 10* andar-font 56-0896
Pedidos pelo reembolso postal 

- caixa posul 4046 • s pwlo

Olltribuidoros na Rio do Jsnairo:

TAMYR VASCONCELOS & Cia. Ltda.
T.lolono 4 3-1002

[_ yzyLLL..
Como? — Escreva-nos, ainda hoje, autorizando-nos a en-

viar-lhe uma ou mais dúzias dos nossos famosos perfumes:
Amado Mio — My Darling — Chypre — Chanel — Narciso

Negro — Ar Embalsamado — Flor de Maçã — Zulma —

Tu e Eu — Spring Time — Belle Fleur — Gold Maderas —

e veja como terá enorme facilidade em vendê-los a muito

bom preço entre seus amigos e conhecidos. São extratos
1L~ ' l finíssimos 

que duram mais de um mês num lenço.

VENDAS POR REEMBOLSO POSTAL,
EXCLUSIVAMENTE

JfltWm\WÂu PREÇOS PARA REVENDEDORES. SEM MAIS- ^mm^\ DESPESAS:

1 dúzia (cada vidro num estojo)  CrS 160,00

y, " (cada vidro num estojo)  CrS 80,00

1 frasco só, em estojo  CrS 25-00

3 dúzias para cima, fazemos a  CrS 140,00

AGENTES: Aceitamos para todas as praças.

¦•¦«V W» PERFUMARIA 
"A GRANFINESSE" - Rua Herval, 859

SÃO PAULO

AGORA EM NOVA EMBALAGEM DE LUXO

VENDAS EM SÃO PAULO — Casa Augusta — Rua 11 de Agosto, 176

^_________P^_____T

^A' i*¦- ¦ . i /

FAÇA V0CE MESMO 0 SPEAKER
E seja o próprio animador de sua festa

CLAYT0H'S MICR0PH0HE
ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE RADIO E PARA

TODA E QUALQUER CORRENTE. NAS CORES :

VERDE, CINZA E MARRON.
Demonstrações e venda :

RUA URUGUAIANA, 111
AV. NILO PEÇANHA 12

.(Provendas)
ft

CRS 150,00
e

Pelo Reembolso Postal para todo o
Brasil. Sem despesas para o compra-
dor. Pedidos para:

JADIR AUGUSTO DE ALMEIDA
Caixa Postal, 5278 — Rio de Janeiro

•

PREÇO

*-4(»a«_-,*f
~^***-mU&!'

HEMORRHOIDAS?
iKJblIUJf^flli*?! *f'.#J ___!$.

Dor de 0-»tM*»1
Inflamação «
pux.açào no

ouvidof
Um

AC »I9-
•1D1HA

A G U
N6 LESA

GRANADO

S^ORTIFICAN^

Trate das vias
respiratórias

As Bronquites (Asmáticas. Crônicas ou
Agudas) o as suas manifestações (Tosses.
Kouquidões. Resfriados, Catarros), assim co-
mo as gripes, são mqléstias que atacam o
aparelho respiratório e devem 'ser tratadas
com um medicamento enérgico qui1 combata
r mal. evitando complicações giav.?. o i>a-
tosin". contendo elementos antisseticosi e pei
tor ic é o remédio indicado. Procure rm.e
c sr!i vfdro de "Satosin" nas boas farmácias
e <lijgarias.
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O Segredo de Sua Mocidade!
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EUTRICHOL ESPECIAL
que la. voltar a côr nalural aos cabelos brancos-

Fórmula completamente inofensivo, não contem

nitrato de praia ou outro sal prejudicial à saúde.

Revigoriza o cabelo, nâo o deixando quebradiço.
Pode ser usado indefinidamente, e o seu uso

previne a queda do cabelo e elimina a caspa.

.Antes de acabar o primeiro vidro, u seu cabelo

e«tara completamente revigoriiado. tendo volta-

cio, portanto, a sua còr na.ural. Para completar
a sua beleza e personalidade, use êsles produ-
los da Multifarma:

LEITE DE ARROZ

Para manter a limpeza e higiene da pele. use
LEITE DE ARROZ pela manhã, à tarde antes da
maquilagem e à noite antes de deitar. Para fixar
o pó de arroz não há melhor que o próprio
LEITE DE ARROZ. O seu uso constante remove
as partículas mortas e queimadas da pele, sar-
das. manchas, panos e cravos, tornando-a lisa.
macia, aveludada e eliminando o cheiro desa-
gradável do suor.

(Exigir a embalagem verde)

VINHO CHICO MINEIRO
SEJA INTELIGRNTE! NAO ESPERE ENGOR-
DAR DEiMAIS TOME DE HOJE EM DIANTE
VINHO CHICO MINEIRO, QUE CONSERVARA
O SEI.' PORTE ELEGANTE. A perda de peso é
natural, não faz mal e não provoca rugas. In-
sista no tratamento e depois do terceiro vidro
o seu corpo tomará linhas firmes e delgadas,
adquirindo forma elegante, indispensável à mu-
lher moderna.

MULTIFARMA — Praça Patriarca, 26 — 2.°
I'f'" S. PAULO — Remetemos npln m._fi,_i._

tf ==
Remetemos pelo reembolso

REEMBOLSO POSTAL
Última novidade em conforto, ele-

gância e durabilidade
Modelo e fabricação própria

A -.^B/ CR$ 150<°

HflflflflflL- ' 'flV ^____."'"^!__' ,_^^

^& ^m~~' ^0^^

líilor Rogo í os

último tipo em originalidade, fabricado
anatomicamente, adaptando-se a qualquer
feitio de pé. Dá um andar leve e confor-
tável. Com esmerado acabamento em
couro-cromo de primeira qualidade enfei-
tado artisticamente com corações de cro-
mo em diversas cores. Os modelos podem
ir em branco, vermelho, amarelo, verde,
azul. Em qualquer tamanho. Sola de

couro.
Faca seu pedido por cartas e pague no
correio local depois de receber o sapato.
Para todo o Brasil. Não tem despesa de

correio.

novidades palace
Rua Mono Benjamim 85
Pnares — R.10 de Janeiro

III
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a desaparição dos direitos aduaneiros e
das funções parasitárias representariam a
soma de dez bilhões de francos. Nisso se
compreende as funções de imperador e de
rei. Em resumo, só aí, se encontra a eco-
nomia de quinze bilhões de francos que po-
deriam ser consagrados ao bem-estar cole-
tivo. Esse bem estar coletivo será ainda am-
piiado pela livre troca de mercadorias e a
circulação de uma moeda única que supri- .
misse as más especulações monetárias.

Os Estados Unidos da Europa são também
o campo de mútua compreensão que êle pro-
põe aos alemães em 1870, após a queda de
Napoleão III. Na sua "Carta aos alemães-',
carta aberta, escreve: "Nós somos a Repú-
blica Francesa, temos por divisa: Liberdade,

Igualdade, Fraternidade. Escrevemos sobre
a nossa bandeira: Estados Unidos da Euro-
pa''. Quando decepcionado pela Alemanha,
inflexível no seu patriotismo contra a ampu-
taçáo das fronteiras, Vitor Hugo não prega,
senão a desforra, mas essa desforra se re-
veste no seu pensamento do caráter de uma
vingança utópica. Produz-se então qual-
quer coisa extraordinária. Tem a visão pro-
fética do que se passou no fim da última
guerra. Vé as tropas francesas retomar a
Alsácia, Trèves, Mogúncia, Colônia, toda a
margem esquerda do Reno e ouve a França
clamar:

— "Agora é a minha vez, Alemanha. Eis-
me aqui! Sou eu teu inimigo? Não. Eu sou a
tua irmã. Minha vingança é a Fraternidade.
Sejamos os Estados Unidos da Europa."

A gente ria então de Vitor Hugo. Hoje é
da solução do problema da União da Euro-
pa que depende, talvez, a salvação do Oci-
dente. Que o fato de ter havido um poeta
de gênio que o havia previsto hã cem anos
seja um bom augúrio. Que se realize tam-
bém a segunda parte do seu programada
constituição dos Estados Unidos do Mundo.

BAILES INFANTIS
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Isso para. Vitor Hugo era apenas uma quês
tão de tempo. Os Estados Unidos'do Mune
lhe apareciam então como uma vasta Repú
blica universal, tendo como suprema lei
como supremo meio de regeneração o tra-
balho, o trabalho do qual o seu romance "Os
trabalhadores do mar" é a patética glorifi-
cação. Do trabalho, pensava êle, emergiria o
progresso. E este não mais seria voltado
para a destruição, mas unicamente benfa-
zejo. Dos progressos da navegação aérea,
por exemplo (viam-se então os primeiros
balões dirigíveis), Vítor Hugo deduzia a
aproximação dos continentes. A nave aérea,
escreve êle, tem a "divina função de com-
por no alto a jiação 'única".

Os bombardeios aéreos da última guerra
mostraram-nos como os homens do século
vinte compreenderam essa missão.

Vitor Hugo não havia previsto essas rea-
lidades. Não soube, como um Mieckiewiez
ou um Tennysson, aliar o seu idealismo com
o realismo, indispensável em política. Em
polgado por sua visão, a ela se abandonava
com um santo ardor místico. Notemos que é
um romântico. Mas enquanto outros român
ticos europeus de sua tempera se enfurna
vam nos domínios do sonho, cujas sedutoras
imagens lhe fizeram esquecer oé problemas
e freqüentemente a noção do mundo mate
rial, Vitor Hugo, depois de deslumbrar-si'
com suas visões de beleza, de liberdade e d.
justiça, pretendeu fazer penetrar algo dessn
luz na sombria realidade das misérias mate
riais.

Eis por que êle desceu à arena social e
política, pretendendo trazer a todos os opri-
midos não somente a promessa de um fu
turo melhor, mas o concurso de sua pena
e o socorro de sua palavra inflamada.

Não quis esperar o dia do futuro em tra-
jos de festa como um espectador ocioso, mas
pretendeu apressar-lhe a vinda, aceitando
os riscos da luta, os perigos da adversidade
e os rigores do exílio. Como os soldados da
Revolução queria êle levar ao mundo intei-
ro os benefícios da nova ordem. A primeira
realização dessa ordem não vinda-é, aos seus
olhos, a Europa.

LUZ DEL FUE
GO DECLARA:

(CONTINUAÇÃO DAS PAGINAS 12-13)

"Vou reabrir minha Colônia de Nudistas.
Tenho agora uma ilha, toda minha, com pai-
meiras, uma cabana. Náo sei por que fazem
no Brasil toda esta gritaria... Na América
do Norte, há colônias nudistas em toda a
parte. Já recebi até uma' carta da Confede-
ração Nudista, me cumprimentado e dando
parabéns pela iniciativa e prometendo ai-
guns "embaixadores" para a próxima tem-
porada, que virão trazer mensagem dos Nu-
distas Norte-Americanos aos Nudistas Bra-
silelros... Tudo sumamente em ordem, como
se vê. Eu levo tudo isso muito a sério e na
minha Colônia não há a mínima confusão.
Todos se comportam, senão serão expulsos
imediatamente."

Pois é. Luz dei Fuego não gostou do Baile
do Municipal e não pretende voltar lã.
Quanto à sua fantasia, é realmente muito
bonita. Os leitores que a julguem — nas fo-
tos posadas especialmente por Luz para os
leitores de "A NOITE Ilustrada".

NO AMANTES DA ARTE
BlfliflTH B' :W\
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autoriza seus "pais"' a pretenderem grande
ccisa de sua inteligência. Entretanto, eles
reconhecem que ela nunca falará no sentido

próprio, pois nunca chegará a ter conscien-
cia dos "vocábulos" que vier a pronunciar...

O Sr. e a Sra. Hayes são evidentemente
muito ambiciosos. Mas, mesmo fora dessa
transcendental experiência, o fato é que os
símios são nossos afins em numerosas coi-
sas, ao menos o bastante .para merecerem
no.sa simpatia, e nossa admiração.

B_í________fl ^______________r ¦____¦_¦ _E||AM

NO INFANTIL DO TEATRO MUNICIPAL — Ao centro, o 1- logar defantasia para meninos, ladeado pelo 2* e 3* lugares.

DR. GILVAN TORRES
Impotência — Doenças do sexo e Urinaria*
— Pré-nupcial. — Assembléia, M — Sala 72

Tel. 42-1071. 9 ás 11 e 15 às 19.
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Ferramentas pelo REEMBOLSO
Compre no Rio com PREÇOS VANTAJOSOS

, ,. .sem mais despesas.
Importamos de diversos países para servir nosso interior
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f*\JT
N. 3. - S.rrof.» d. pon(o |(JÍto

do malhar qualidade, 14 polegadas- Pr«(o CrS 39,00

3 - Serrotes ,, >

\**mx» SIMPLES
PARA MAQUINA D6
FURAR, FABRICADO
EXTRltMcritu-
1/4'' CR$ 62,0»
1/2 CR ''120,00

MAMDftiS,T»Po 3ACQB
OA MtLHot* SASRIC»r?Ai
EXTA.M.c,EiAA.

«Ç2I2.0O
d» ii 2»,».
CR ->286iop
CR'- 345,0»

MAO.UINA

\/A*
J/8
l/X
5/8

?"0 própria, nas^se^^1^^'. «-•-»"-. importa-
polegadas CrS 47.00 - jjpolegadas
polegadas

CrS 47,00
Cr$ 52,00
Cr$ 57,00

polegadas
polegadas
polegadas

Cr$ 63,0»
Cr$ 68,00
Cr$ 78,00

, e americanas. Impor-

,„,„, própria, nos seguin.es ««*gh.«

9.1/2 polegadas - preço VriSal OÔ
1.4 polegadas - preço . . crsí«S.OO

IS polegadas - preto Crs*WB.'~

N. 3o • Chaves Ingleio», aço forjado,
bico de papagaio, fabricação americana.

8 polegadas, • Preço Cr$ 57,00
10 polegadas - Preço Cr$ 75,00
12 polegadas - Preço CrS 117,00
15 polegadas - Preço Cr$ 150,00

'í7
ÍS*S!^tL^c.^'0T,M* wtâoe

4 Serrotes SuécOS d* ponta-
com 3 Iam Inas- pr»«.o CrS M . 00

N. I - Plaina de 7 polegadas, pJA& SEÇUIMTE9 MEPiPAS-pnmeirisslmo acabamento, 20MWg. CR<i'P,6,0 0
importatão própria. 22*«H6. Ci» 921 O©
Pr.ío Cr* 89,00 24MMS. CR.. 98,00

ImW Wrv*-' ¦ 'MwBm'"*^ 
jÃk \

W0pb ¦', Mfem I lÜL

fabricação extrangeiro, 10pol.Bodoi
'•'•to Cr$ 75,00

5.1/2"
.'«1- CR^Í$,o•íi'V,

N. 20 - Inxós para carpinteiro, do
aço garantido, 00M cabo.

0 - preço cr$7o,oo
Pr««o 0*76,00

N. 63 - Ferros para
plainas, importação
sueca, primeira qua-¦idad,», com capo para
plainas de ferro e de
madeira, nos seguin-
tes tamanhas:
1.1/4" . . Cr* 42,00
112" • • - Cr» 50.00
1.5 8" . . . CrS 52,00
1.3/4" . . . Cr$ 56,00
1-7/8" . CrS 58,00
S" .... Cr$ 60,00
2.3/8" . . Cr$ 72,00

^3rrr\ Jl ' 
: - ^~~^^^AtmWMIM***mmmm

iM^j^ríA*mwwm «^ 0 _ Lamparina a querozene ou ga- j^^mmmmM^m
lolino, capacidade deposito 0,75 li- ^r^-mr~*m*9^^^m\m*\*í

Ml tros 13 4 litro). Duração da chamo, ^^^JBJfcÇJ -h
«1 2,30 horas, comprimento da chama -ft^Kí*-»»*^^^
íffl 25 cms. Enchimento suficiente para ^^--^^^s^p^pVf

16MMC Cliiis EMME8A1 com 1 POlE-
D 5" CR»l29,oo R.or ARTjc,o,

PRRÇoCRt) 87»00

JmW I le^r\ÍBr*S^ekw ¦ '"ÜsÃ

1?^ II ^TMíl<rUiHA DEFuo-aa
(atVX), m\V* lAACAPA.COM

0B^SsSsBSS3^i>. J L ¦ *«"«>».t*i ATE 1/2*

CAífiO EXTRAK- 'TT Us^sW^^ 
TRAN.PoftTt Auto-

GE1RA- A „« II B^SfP^H MAT1CO.
PRP40 ctó\98,o» II 9**^ . 

~»RbçocrÇ; 
1.790,00

^eW Jl ^¦¦rifcM*0uiNA CE

\ÉWT rÜVtrJ MiCAÇ>0
mW *»^ypg EXTAAUSEI-

n *•*•— . Mm

TORRO PAIA
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PofcTE Au-

- TOMATiCA-
PRE40
1.860,00

0,70 litro
N 13-Arco de
púa suecos,
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tação própria
• Cr$ 172,00
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Cr$ 98,00
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N. 40 • Esquadros do
aço. importação Sua-
ca, primeira quolida-
de, com «squadria, •
sem «squadria.

6 polegadas-
pr«(o CrS 42,00

8 polegadas-
preto CrS 51.00

10 polegadas-
preço CrS'59,00
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N. 35 • Jogo de chaves com 6 pecas,
fabricação americana, de 3 8 ate 1
polegada • Preço  CrS 118,00
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ARMAÇÕES oe
SERRAS. DA
MELHOR FABRI-
CAÇÃO IMQUEZA,
DE ALTA QUAU-
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N. 8 ¦ Jogos de larrachas completos, fabricação
tr*r1gSlra caixa, de madeira, para

guintes medidas :
De 1 8. 5 32, 3 16, 7 32. e 1 4'

Jogo completo.
De I 16. 3 32. 1 8. 5 32. 3 16
7 32, e 14"
De 14, 5 16. 3 8, 7 16, c 1 2"
Del 4,5 16,3 8,7 16.1 2.5 8.3 4
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A MENOR DE MINAS, COM OS
MELHORES PREÇOS DO BRASIL

REF. 03
Material americano
molha e branca.

Nas cores ver-
CR$ 50,00

fora do restrito limite de àté então. Proce-
deram os responsáveis pela reeducação dos
japoneses a um trabalho que lhes custou
alguns anos, mas que agora resulta em cam-
panha vitoriosa, abrindo horizontes novos
para o Japão, que compreende, afinal, que
o melhor governo é o que pode proporcio-
nar a liberdade de cada um e o que conse-
gue evitar as tragédias à sua porta.

É crença generalizada que haverá a ter-
ceira guerra mundial. Somente um milagre,
uma espantosa alteração nas intenções am-
biciosas e intransigentes dos comunistas po-
dera safar a humanidade de nova tragédia.
Este fato leva os aliados mais distantes a
pergunta: que representará o Japão nessa
futura guerra? Ora, se os norte-americanos,
que jamais escondem seus feitos, até agora
nâo propagaram pelo mundo a verdade à

^^¦^5((^S|^v i^y Bf^kwi^fí^* *r\

REF. 021
Nas cores vermelha.
na.

branca e hava-
CRS 100,00

REF. 029
jNas coros
havana.

verd. vermelha, branca e
CR$ 115,00

81Fabrico: Ruo Juiz de Fora,
Loja: Rua Tamoios, 454

BELO HORIZONTE — MINAS
REMETEMOS PELO REEMBOLSO

POSTAL

DIABO
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(CONTINUAÇÃO DA PAGINA 16)

se recusassem, seriam mortos sumariamen-
te. Nesse caso, formam nas fileiras, onde ao
menos teriam oportunidades de escapar com
vida, seja pela sorte seja por se tornarem
prisioneiros. Nesse lúltimo caso, uma verda-
deira libertação. Numerosos são, pois, entre
os prisioneiros, os que até se bateriam con-
tra os comunistas — os que são, por forma- _ __ r._r__
ção e por natureza, partidários da liberdade cêrca jo poder militar japonês, certamente
e inimigos do despotismo vermelho. As gra- quc gle terá um valor inestimável. É sabido
vuras desta página ilustram os aspectos que que 0 povo japonês é guerreiro por nature-
vimos de assinalar. Como poderiam os alia- Z3) que sempre foi uma potência bélica ex-
dos devolvê-los à sua origem? Seria o mes- traordinária — se levarmos em conta o re-
mo que condená-los à morte. Ora, entre os duzido tamanho de seu território e a popu-
homens de espírito liberal, isso representaria |açã0 relativamente pequena — muito maior
uma monstruosidade. Que dizer-se, então, poderio deve ter concentrado com a ajuda
dos sentimentos que os animam em relação djreta dos Estados Unidos. O Japão foi o
aos seus jovens compatriotas em poder dos úr,jco setor do Oriente que não se deixou
comunistas? Desses raciocínios se imagina a |evar pelo regime comunista, e está coloca-
gravidade do impasse em jogo na Coréia, do ombro a ombro com os aliados. As auto-
Deles resultam, também, os boatos que de ndades de ocupação devem ter levantado e
vez em quando correm os jornais e agitam eqUjpado um exército de primeira ordem,
a opinião universal. No número deles os pre- que também está por detrás de uma corti-
tensos compromissos que teriam assumido, na de seda. Esse exército devexontar com
em sua última entrevista, o presidente Tru- todas as armas conhecidas e incógnitas do
man e o ministro Churchill: acordo quanto arsena| das democracias. Outro fato que nos
à possibilidade da extensão da guerra à Chi- )eva a pensamentos semelhantes é o silên-
ns Vermelha. Há os que não acreditam em cio dos norte-americanos a respeito do exér-
semelhante possibilidade e outros que a jul- cito de Chiang-Kai-Shek, aquele resto de
gam possível e a temem como um caminho exército que foi expulso pelos comunistas
à terceira conflagração mundial. Os dois és- da China e que está concentrado na Ilha For-
tadistas, porém, negam qualquer cogitação mosa. Se os Estados Unidos cortaram con-
nesse sentido. tacto com Chiang-Kay-Shek, vieram mais

O que todos sentem, no entanto, baseadas tarde a reconhecer a tolice da precipitada
nos sentimentos comuns dòs homens livrei e deliberação, já que aqueles chineses aliados
na insolência teimosa das manobras comu- poderão significar outra base importantíssi-
nistas, é que um caso simples como esse dos .ma> caso seja principiado o conflito no
prisioneiros bem pode gerar determinações oriente. A falta de propaganda sobre aque-
dramáticas do lado do Ocidente. |e generalíssimo, que se tornou tão simpático

aos aliados, demonstra que deve seu exér-
cito estar sendo devidamente preparado para
qualquer emergência, pronto para voltar à
China, desta feita em condições superiores,
militarmente. E os comunistas continuam
cegos, também enlevados pela mesma idéia
tresloucada que significou o fim de Hitler,
de Mussolini e de Hiroito, e que encharcou
de sangue os campos de todo o mundo. Mas,
acreditamos que desta feita os aliados, me-
lhor preparados e mais atentos, poderão evi-
tar uma guerra longa que venha a trazer
novos anos de angústia para a humanidade.

O JAPÃO
ALIADO

(CONTINUAÇÃO DAS PAG.S. 24-25).
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A PASTA zCÇT
CONFIANÇA

PARA ALISAR À FRIO .

0 MELHOR FIXADOR
2 PRODUTOS INSUPERÁVEIS PARA O
ALISAMENTO E O EMBELEZAMENTO

DOS CABELOS CRESPOS

PASTA JANAX Pote Cr$ 30,00
FIXADOR GUARANY " Cr$ 15,00

(Instruções para o uso em cada pote)
Remessas pelo Reembolso Postal

PREÇOS ESPECIAIS PARA. REVENDEDORES

Vendas e aplicações por pessoal habilitado no

Instituto de Beleza Guarani
AV. PASSOS, 116-1." — TEL. 43-2036
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do dos que não se acham no âmago da ver-
dadeira disputa entre comunistas e aliados.
Por isso, perguntamos: que representará
atualmente o Japão? Um aliado ou um ini-
migo? Um povo reeducado após a derrota
ou um povo ainda fiel aos seus conceitos
antigos? Eis, porém, que agora, já se tornan-
tío quase impossível um acordo entre os pai-
ses da paz e os comunistas, os norte-ameri-
canos abrem as portas do Japão e deixam
transparecer afinal o resultado de um tra-
balho incessante, honesto, cujo fito exclusivo
é educar um povo para a paz e prosperida-
de própria, guiando suas pretensões para o
caminho do bem. Ao contrário do que espe-
rava, o povo japonês recebeu seus ocupan-
tes afavelmente — como se nào tivesse sido
vítima de bombardeios atômicos, que ani-
quilaram dois de seus maiores centros —
assim como se lhes chegasse um grupo de
turistas somente! Mais tarde, porém, foi ex

Vandenberg

inverno recente na Coréia quando oe jornuJlistas estavam.a redigir queixas de que a|força aérea não estava propriamente reft.r.F
çando a ação das forças terrestres u quo|aqueles bombardeios em longo raio dc arünl
eram como um esperdicio de tempo. Havia!
uma enorme pressão para que Vandenberg I
aplicasse toda-a força aérea diretamente Ià frente das tropas. I

O general reuniu calmamente todos os re.|
perteres no seu gabinete e falou:

Eu nunca esperei, que o bomburdeiul
aéreo tivesse efeito imediato. Desmantelai!
uma linha de suprimento inimiga toma mel
ses e não podemos distrair a força aérea em|
ações de menor envergadura.

Realmente tomou tempo, mas o efeitol
foi infalível. Nos meses seguintes íis trnJ
pas chinesas, vítimas da escassez de supriJ
mentos, andavam às voltas com tifo, reg.|
friados e enregelamento.

Um grande fator da liderança do çi-ne-l
ral é a sua grande confiança na força aérea I
e nos homens que lhe usam o uniformei
azul. Desses fala com muito respeito.

Temos conosco excelentes rapazes, oi
que ha de melhor no país e eles sabem |
que. estão enfrentando uma tarefa perl-
gosa. Quando sobem no espaço sabem per-1
feitamente o que estão fazendo e para que,
Estão aptos a decidir por si mesmos quaii-
do devem lançar-se ao assalto ou recuar |
depois de ferir o inimigo. Temos tido rapa-
zes que sabem se comportar perfeitamcn-l
te, mesmo depois de que 75% de sua for-1
mação estejam/ perdidos. Temos tido ra-l
pazes que, mesmo feridos, se lançaram ai
mira do bombardeio e morreram lutando.'

E acrescenta enfático:
Para rapazes* dessa tempera temos I

que oferecer os melhores aeroplanos e o
melhor treinamento do mundo. E' para |
isso que estou aqui.

Outro aspecto de personalidade' de Van-l
denberg foi oferecido quando êle apareceu I
diante do turbulento comitê senatorial quei
estava inquirindo a respeito do envio dal
tropas para a Europa. Quando lhe chama-
ram à mesa foi preciso e franco em suas'
respostas. Enquanto outros membros da'
junta de chefes militares evitavam as per-
guntas ou respondiam com evasivas a res-
peito de se seriam necessárias mais de qua-
tro divisões, Vandenberg, respondeu:

Quatro divisões são apenas unia par-
te. Ninguém pode deter o avanço inimigo
apenas com isso.

Resumiu a filosofia e a estratégia da
força aérea numa resposta aA senador
Conally. O carrancudo parlamentar do
Texas perguntara:

Pode lizer-nos como as três armas
do serviço poderiam cooperar na Europa?

Vandenberg falou delibaradamente:
Senador, grosseiramente falando, a

minha opinião é a seguinte — Se dispuser-
mos de uma poderosa força aérea estra-
tégica; finaremos aptos a atacar o poten-
ciai industrial do inimigo e destrui-lo. Isso

. (CONCLUE NA PAGINA 47)

(Continuação da página 2 l

no planejamento como os que são compé-
tentes para o combate. s

Apesar de ser um dos homens mais noto-
rios de Washington, Vandenberg é um dos
menos conhecidos. Fora de um círculo redu-
zido de oficiais da Força Aérea, é encarado
com a desconfiança que o grande público
reserva geralmente para certos homens mui-
to em evidência. Atualmente, o general é
simplesmente um dos mais dedicados parti-

pi içada esta atitude aparentemente estranha clpantes de uma equipe trabalhadora e ter-
do japonês, quando se pôde estudá-lo minu- rivelmente realista. Sob o ponto de vista
ciosamente, conhecer-lhe os pensamentos e
analisar-lhe o critério. O japonês é fácil de
ser aliciado. Seu temperamento leva-o a
aceitar a derrota com tranqüilidade e reco-
nhecer a própria tolice. Por isso, quando as
tropas de ocupação norte-americanas entra-
ram no Japão, o povo hão se mostrou re-
belde, mas hospitaleiro, deixando mesmo
seus ocupantes embaraçados por sua atitu-
des de simpatia e contentamento. A princí-
pio houve quem acusasse um movimento
falso de aparente hospitalidade, para um

do temperamento e tendo-se em conta a sua
conduta como chefe de estado maior, Van-
denberg é exatamente o contrário de "Ilap"
Arnold, que comandava a AAF durante a
Guerra Mundial com frases explosivas c
murros sobre a mesa.

Sob o comando de Vandenberg, hoje, à
Força Aérea, forma uma equipe harmônica
e funcionando ãs mil maravilhas com mui-
to garbo e cavalheirismo. Um dos pioneiros
da; aviação de guerra, o general Muir. Fiiir-
chlld rende tributo ã cooperação sob o no-

Casimiras, Lindos e Lãs
Pelo Reembolso Postal

Peçam amostras grátis
Casimiras, linhos, lãs, veludos

e aviamentos para alfaiates
Grande sortimento — Diretamente

das fabricos — Menores preços
A FONTE DAS ROUPAS

RUA TVPINAMBAS, 316 — BELO HORI-
ZONTE — MINAS

golpe mais tarde, quando conquitassem seus mando de Vandenberg dizendo
vencedores com a falsa docilidade. Mas, em. — Nunca vi um estado maior tão unido
pouco tempo ficou claro que o japonês re- conto o de Van, embora seja composto de
cebia o general MacArthur como um novo pessoas violentamente Individualistas.
ídolo, um novo Deus, tal como fora o impe- \ polldez de Vandenberg é famosa no
rador Hiroito. As manifestações de agrado pentágono. Há algum tempo, alguns oficiais
e compreensão se sucederam e agora os arranjaram-lhe a oportunidade de falar à
exércitos norte-americanos e seus chefes sáo, nM^0f através de uma rede de emissoras,
para o povo japonês, uma entidade a obede- reiBtando alguns fatos da última guerra,
cer, acima de qualquer discussão. O japo- Sua mesa foi enfeitada com bonitas Inseri-
nês há de adorar e obedecer, pouco lhe im- <õe8 e objetos que lhe deviam ser caros. Sn-
portando que o ídolo seja mesmo seu pró- «tamente Vandenberg falou
prio conquistador. Com isso, a tarefa dos
aliados no Japão tornou-se bem mais fácil
do que se esperava. Implantando o sistema,
democrático no governo japonês, o povo

ESTUDE
COMÉRCIO c/diploma por correspon-
dência no INST. RIO BRANCO. De-
partamento de colocações e mais
vantagens aos alunos. Solicitem-nos
informações sem compromissos hoje

mesmo.
Caixa Postal 5215 — São Paulo
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extinguidos de um instante para outro. As"gdishas", por exejnplo, hoje têm seus ca
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— Se vocês soubessem o quanto isso me
desagrada, não teriam tido tanto trabalho.

Seu realismo é simbolizado por uma obser-
vação feita a um jovem oficial numa escolaacompanhou, com *'"f «.**?'£«*« ••»«. de tática aérea. O general estava pronto aextrema facilidade de adaptação, o movi-

mento de democratização, incutido em seu
espírito quase que pelo seu próprio gosto e
raciocínio. Os preconceitos seculares foram

responder ãs perguntas que lhe fossem fel-
tas e eom toda a ousadia proporcionada pela
autoconfiança da juventude o rapaz Inda-
gou:— Acho que para pôr a Rússia fora de

beíeIrerro.:.ua.CrrÍadT.: iu£ SürSZ w*n SS^JÍÍSÍ ° b-"*"*to <****#'*-
proibição ou sem ferir a moral pública, dei- *Vj? a?J£?t>r9lT^..l . ,
Sando? portanto, de ser a mulhe" escrava do VM£2*er* medltou 

,um *"*»«»* • f»
homem, como sucedia antes. Claro está que «eus hábitos e a seguir respondeu sóbria-
esta transformação irrigou a imgainaçáo fe- men„. ... „. , . _
minina de idéias novas, próprias, sem qual- ~ **«¦£*•*»• «*?*i? P°r T .**£*!?•
quer coibição. E os rapazes, que até então "»¦ •»*> *¦**¦«¦¦ Federíamos destruir fa-
olhavam as mulheres com a superioridade bric" • depósitos, mas não Impediríamos
do senhor de escravos, compreend am, afi- •» 'orça» russas de marchar com o que U-
nal, o valor de suas "geishas" e passaram vessem no momento. Estive na Rússia du-
a respeitá-las como criaturas humanas. As note a última guerra e vi as mulheres
crianças, até então duacadas quase que iso- russas transportando munições para-a fren-
crianças, até então educadas quase que iso- te em carrinhos de crianças. Ninguém pode
ladas do resto dos de sua idade, servindo deter apenas com bombardeios estratégicos
balhos rudes, viram as escolas abertas, as o movimento de milhões de seres humanos
professoras á sua espera, e sentiram-se emo- transportando munições à noite por tração
cionadas em penetrar naqueles salões enor- animal.
mes, em conjunto, e conhecer coisas outras, Sua calma frente ao fogo foi exibida mim

VOSSA INDE-
PENDÊNCIA ECO-
NOMICA ATRAVÉS

DA INDÚSTRIA
Utilize todos os meios de que dispõe,

em vossa própria residência, desenvolven-
do uma indústria, base da vossa indepen-
dência econômica.

Colocamos ao vosso alcance, uma rela-
ção de fórmulas, minuciosamente elabo-
radas, a fim de proporcionar com facili-
dade, o fabrico de artigos como: extratos,
loções, água-de-colônia, brilhantina, fixa-
dores para cabelo, óleos, cremes' para bar-
ba, pós para a pele, batons; pós e esmalte
para unhas, dentifrícios, sólidos, líquidos,
e em pasta, sabões e sabonetes líquidos e
sólidos, além de uma variedade de segre-
dos técnicos da indústria de cosméticos.

PREÇO DO FORMULÁRIO :
Para pedidos de essên-

cia, superiores a Crf mmhh
300,00, damos o formula- CIU D
rio e mais 200 gramas de A ^IImválcool de cereais ParaCrvllU
vossa primeira prova. -

Só fornecemos pedidos superiores a
Cr» 100,00.

Fornecemos todo material referente ao
ramo, inclusive vasilhames.

Relação de Preço' por
essências 10 gramas

Amor Cr$ 45,00
Arpege  45,00
Noite em Paris  35,00
Chypje 35,00
Crepe  35,00
Embaute  !• 45,00
Flor de Maçã SO.OO
Flores de Murce  65,00
Jasmin do Cabo  ;• 25,00
Lavander .  50,00
Madeiras ...»  30,00
Mito  •• 65,00
Narciso Negro  35,00
Shalmar  45,00
Origan ...~  **'• 35,00
Violeta  45,00

Enviamos para todo o Brasil sem des-
pesas de remessa pelo Reembolso Postal

FAÇAM SEUS PEDIDOS A:
CÒL LTDA.

Caixa Postal 3336 - Rio de Janeiro
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A CARTA DE AMOR QUE VOCÊ NÂO ESCREVEU

— "meu amor, diga ao menos que não me
podes esquecer. . . e eu serei feliz por toda
a vida. .."

Escreva também a sua mensagem de
amor e a enderece a MARIA CINTHIA, re-
dação de "A NOITE Ilustrada" — Praça
Mauá, 7 — 3.° andar — Rio.

"Minha fada inesquecível.
Vivo sonhando, sofrendo; sorrindo e amando. Não sei

qual será meu destino. Sei apenas que estou aqui à tua es-
pera. Não sei, nem ao menos se virás realmente. Vivo so-
nhando contigo, com o nosso amor, com a felicidade, com a
vida feliz que poderiamos ter. Ainda que me seja negada
essa felicidade, não te poderei esquecer. Vida, não. Sonho.
doce ilusão, encantamento, quando penso em ti. Se ès a
fada dos encantos, se tens a alma de artista, não te esque-
ças de um sofredor que por ti espera. Vivo sorrindo sem
alegria, vivo amando sem o teu amor, à tua espera, à tua
espera eternamente. Se eu ainda puder um dia abraçar-
te, então serei feliz, rirei com alegria e amarei com o teu
amor. Esta minha mensagem leva todo o meu sentimento.
Recebe-o, porque é sincero.

Capixaba Triste."

"Adorado Mila
Diante da noite, dentro desta vida incerta e cheia de

arestas e preconceitos, sonho com você táo longe de mim.
Espero cada hora ver surgir na curva de minha vida a sua
imagem querida. Com os lábios frementes de amor espero
que você traga a felicidade que me roubou, desde a pri-
meira vez que a vi. Vem, vem querido, para que eu ouça
as juras e promessas, mesmo que sejam falsas, mesmo que
sejam fingidas. Quero-lhe e isto é o que importa. A noite
com o seu silêncio e adornada de pontos luminosos faz
lembrar você, junto a mim. Faz recordar sua face triste,
suas mãos trêmulas quando me apertaram em seus bra-
ços. O seu adeus foi para mim de uma mágoa infinda. Nos
meus olhos você deixou a sua imagem cheia de saudades
e secreta esperança. Você voltaria? Eu peço agora que re-
torne, o mais breve possível, porque não resistiria mais
esta tão longa separação.

Sua eternamente — Janey (Alagoas)."

ESTOLAS — Indubitavelmente as estolas ocupam um lugar
de grande relevo na moda atual de Paris. Elas surgem de
lã, de seda, linho e at émesmo tecidas em tricô ou croché.
Na foto, vemos a elegância de uma delas, feita em lã lilás,

para ser usada em qualquer ocasião.

Em faille preto, este elegantíssimo modelo
para noite, com a linha do decote irregular
presa por uma fita de veludo.

CORRESPONDÊNCIA
MARGOT — ..."Êle voltou, mas seria-

mente comprometido, dizendo que me ama-
va, quer voltar, mas tem outra mulher, des-
ta vez sua esposa. Que devo fazer?..."

Simplesmente nada.'Não deve voltar. Êle
poderia se ter casado com você, não é? En-
tão porque nâo o fez? Agora que casou-se
com outra, quer você e exige que você abra
mão de seus princípios religiosos e morais
para unir-se a êle? Quem sabe êle também
não quer o céu e mar para divertir-se um
pouquinho, com a inconsequência e a falta
de caráter que o caracteriza? Fuja desse ho-
mem incontinenti. Nem um cumprimento
êle deve merecer de você. Garanto.que o
seu amor se anulará com grande facilida-
ae se você analisar cuidadosamente as exe-
craveis propostas que êle lhe fez. Se pre-
ciso fòr, e não houver outra alternativa fale
corn êle, mas para ministrar-lhe uma boa li-
ção de moral. Mostre-lhe que você não relê-
gará os seus princípios morais, para satis-
fazê-lo, ou para considerar um homem que

não lhe dispensou a menor consideração. Es-
creva-me contando os resultados.

•
LUCINHA (Rio) — ..."Êle não me co-

nhece, mas eu o amo com loucura"...
É muito interessante esta modalidade de

amar. Nem a conhece e você é capaz de
qualquer sacrifício por um desconhecido!
Menina, cria juizo! Você sabe por acaso que
gênio ou que temperamento possui este ho-
mem? Pode ser "Lindo", como você o cias-
sifica fisicamente, mas ser portador de um
péssimo temperamento, caráter ou qualquer
defeito no gênero. Não se iluda nunca com
aparências bonitas, porque nem sempre o
espírito condiz com a matéria. Se você che-
gar a conhecê-lo pessoalmente e o* "amor"
violento que você diz nutrir por êle persis-
tir, então é porque o rapaz merece mesmo
que alguém como você o ame sinceramente.
Mas antes de definhar-se, "morrer" de sen-
timento. procure travar conhecimento com
êle, depois me conte o resultado. Estarei
aqui para orientá-la no que fôr preciso. Um
aoraço. kl

A GRAÇA DOS DECOTES - Pari, está adotando os decotes irregulares. e nestes

d^ím^os^o^mos constatar a verac,dade das noticia, que no. c egam da ca ta

francesa. Quadrados, redondos, triangulares em bico, sem ooedecer a

especifica.
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VOCÊ TAMBÉM PODE
INGRESSAR NO RADIO

(E PERTENCER À CLASSE MAIS BEM REMUNERADA DO PAÍS!)

VOCÊ TEM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE RÁDIO E
TELEVISÃO NO COMPÊNDIO MAIS COMPLETO JÁ EDI-
TADO NO BRASIL:

ANUÃRIO DO RADIO DE 1951
(Lista de todas as emissoras existentes no país, com bio-
grafias, pesquisas de opinião publica sobre programas

mais ouvidos e outras informações).

REMETA-NOS HOJE ESTE CUPÃO:
À Editoro PUBLICIDADE & NEGÓCIOS Ltdo. — Caixa Postal 3748

Av. Rio Branco, 117 — 3.° andar — S/323 — Rio de Janeiro

Desejo receber pelo reembolso, preço de Cr$ 50,00, mais Cr!fc>
10,00 de taxa de reembolso, um exemplar do ANUÁRIO DO RÁDIO
DE 1951.

BCECAtiCSt^geflc odtate
Canto para toalha, aplicação com ponto Pa-
ris e bordado cheio. Monogramas para ca-

misa de homem.
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USE A CABEÇA

DE A NOITE
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MODELOS
PARA O VERÃO
PREÇO DE VENDA PARA TODO O BRASIL

C R * 6,00
ASSINATURAS

Para o Brasil, países das Américas, Espanha, Portugal, Ilhas
e Colônias:

ANO .... CRS 66.00 — 6 MESES CR$ 33,00
Para outros países:

(Registro postal incluso)
ANO .... CRS 100.00 — 6 MESES CR$ 60,00
Praça Mauá, 7 — 3.° andar ->- RIO

PROBLEMA N. 70
HORIZONTAIS — 1. Fogueira onde

se queimava cadáveres — 4. Palácio real —
7. Consumiu-se — 9. Língua falada na Fran-
ça — 11. Aqui está — 12. Acha graça —
14. Aguardente do melaço — 15. oxido de
cálcio — 16. Roubos violentos — 17. Espe-
cie de dança — 18. Pedra — 20 Contração —
21. Voz do mocho — 23. De outro modo —
24. Peça de fios unidos e torcidos — 26. Pra-
ticar — 27. Armadura antiga.

VERTICAIS — 1. Mais mal —. 2. Símbolo
do Rádio — 3. Medida agrária -• 4. Bases

5. Fluido — 6. Curral de ovelhas — 8. Ad-
ministrar — 10. Espécie de pássaro — 12.
Pista — 14. Calamidade — 15. Tombei —
17. Qualquer ensopado — 19. Solenidade —
21. Colocar — 22. Composição poética —
24. Aqui. 25 — 0 mais.

Soluções do número anterior
HORIZONTAIS —Má — Pé — Idoso -

Lá — Eta — Ba — Cavalar — Bata -> Ária
Togado — Vê — Aga — As — Crise — Pa
Sã.

VERTICAIS — Al — Va — Acate — Ai
Ato — Cá — Devagar — Cota — Agia —

Saladas — Pó — Aro — És — Brisa — Xá —
Só.

ORDEM BRASILEIRA PENTEADO DO MÉRITO
Com Personalidade Jurídica na forma da Lei Federal. Confere Grau de
Cavaleiro, Oficial, Grande Oficial e Comendador. Informações para to-
dos os Estados do Brasil e Exterior. Presidente Prof. Lupércio Penteado —
Caixa Postal, 3024 — Sede: Rua 1.° de Março, 97, 1,° — Telef. 23-4686

— End. Teleg. "HORPENTEADO" — Rio de Janeiro — Brasil.

,^5 MElHOli A SUA SITUARÃO SOCIAL E FINANCEIRA"*!) 
ESTUDANDO POR CORRESPONDÊNCIA
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PRÓTESE

Incluindo gratuitamente curso.
de Inglês, Ortografia e Ca-

ligrafia.

_}
Uma profissão rendosa • in*
dependente, que pôde ser

exercida em tua casa.

VESTIBULARES A TODAS AS FACULDADES
Informações, stm compromisso, no

INSTITUTO TÉCNICO DE
INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Cof-q retrai, 1S4-UPA - Ria
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CHIQUINHA GONZAGA

Na forma singela de uma canção muito
brasileira, cuja melodia despretenciosa pe-
netra profundamente em nossa alma, com-
posição sem as grandes armaduras contra-
pontísticas, 

"A Lua Branca", de Chiquinha
Gonzaga, pode ser considerada como uma das
belas páginas de nosso arquivo popular. Ou-
vindo-se a "Lua Branca" temos a impressão
de que estamos apreciando o palio argênteo
dos clarões do luar e mais ainda que estamos
sentindo todo o anseio de uma jovem que
não quer ficar tangenciando às fímbrias do
sonho, mas, que, muito ao contrário, deseja
fazer em amor aquele sonho.

Chiquinha Gonzaga foi uma das grandes
intérpretes da sensibilidade feminina brasi-
leira e assim o foi porque muito amou e mui-
to sofreu. m . _. . . .

Como?! Não sabe você quem foi Chiquinna
Gonzaga? Ah!... Eu ia me esquecendo disso.

Francisca Eduviges de Lima Gonzaga nas-
ceu aqui mesmo em 1847 e era filha de mui-
to boa gente. O marechal Basileu Gonzaga
era seu pai. Nos Lima e Silva e nos Gonza-

ga (os da Inconfidência) estão as árvores ge-
nealógicas de Francisca Eduvige.

Os melhores professores desta cidade fo-
ram seus mestres. Desde cedo a rrtüsica exer-
ce influência sedutora sobre aquela menina
toda vivacidade e toda encantamento. Quem
sabe?! Talvez a grande música a quisesse le-
var para as suas hostes internacionais, pre-
parando sinfonias e sonatas que desafiariam
os tempos e os alvoroços reformistas, mas o
Destino assim não quis. Sua primeira com-
posição aos onze a anos é pura como a sua
própria alma — é uma melodia em tempo de
marcha de pastorinhas que vão ver o Meni-
no Deus. Seu irmãozinho é quem faz a letra.
Que coisa sublime esta página. E vem de-
pois a vida no seio desse grande oceano que
se chama sociedade e com essa vida a luta
que intimida aos que não tem resistência
d'ai ma.

Plena de cicatrizes n'alma todas decorren-
tes de ferimentos produzidos pelo gládio em-
punhado pela desilusão, Chiquinha Gonzaga
sobreviveu e tocou para diante nas asperezas
do caminho da existência.

Casou-se quase menina, antes dos quinze
anos. Não foi feliz no casamento. O seu ma-

rido, capitão de navio, não a podia compre-
ender. Pôs um dia, a questão sobre a mesa:
ou êle ou a música, no momento representa-
da pelo violão. Ela altivamente define a si-
tuação: ficava com o violão que o marido
fizera em pedaços e com os seus filhos. Ao
tempo uma deliberação de tal porte seria es-
cândalo. Aquela mulher tudo enfrenta! A
música passa a ser a sua razão econômica de
vida. Se outros episódios de amor em sua
vida ocorreram, neles não foi feliz. A música
popular brasileira a queria toda para si.'

Como profissional e como artista ei-la a
trabalhar sem descanso. Escrevia músicas
para todos os gêneros de teatro, para dança,
para Carnaval e, às vezes, denunciava uma
parte de suas tristezas em páginas como "A
Lua Branca"!

Esteve muito tempo em Portugal e lá es-
creveu música regional portuguesa tão per-
feita quanto as de autores locais. Assim tam-
bém ocorreu na Espanha.

Nào há muito tempo que nos deixou na
terra esse tipo marcante de mulher brasi-
leira. Aos oitenta e oito anos.

Uma de suas grandes alegrias, já no fim da
yida, era o de ajudar a quantos precisavam
de seu auxílio, muito especialmente no mun-
do artístico.

Sabia fazer um amigo em cada qual, exa-
tamente porque era uma alma bem formada.
Chamavam-na "querida de todos". Era de
seu desejo que em seu túmulo figurasse a
seguinte frase: "Chiquinha Gonzaga! Viveu
e sofreu". Com muito acerto os seus amigos
desr»npeitaram-lhe a vontade, acrescentando
uma palavra apenas para a composição desse
tsrnário "Viveu — Sofreu e Venceu".
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"A POPULARÍSSIMA'
envia para todos os cantos do Brasil, pelo
REEMBOLSO POSTAL, calçados garan-
tidos, anatômicos e elegantes, por preços

ínfimos.

MODELO "MARECHAL" Moderno
confortável, com elástico invisível e acen-
tuada elegância.
Em Vaquilhona CrS 180.00
Em Pelica CrS 249.00
Em Bezerro Cromo Alemão. .. CrS 299.00

De 36 a 44.

MODELO "VERDUN" — Um "Vira Fran-
cesa'' incomparável — Feito a mão — Fi-
no, anatômico — Cabedal Paulista — Em
preto e marron.
De 36 a 44  CrS 198.00
Em bezerro cromo Alemão .... CrS 290,00

u

CORETO DE CASCADURA — Como nos anos anteriores, constituiu ponto alto do
Carnaval suburbano a apresentação do já famoso Coreto de Cascadura, que o"";
ceu à primorosa confecção, justificando plenamente a expectativa que £ 

formara
em torno do «Reinado de Netuno", tema que serviu para a feitura do belo coreto.
A gravura dá bem uma idéia do sucesso que coroou os esforços da sempre aguerri-

da Comissão Pró-festejos Carnavalescos daquele populoso subúrbio.

ponder a uma su aconsulta, nada mais tendo
a acrescentar, senão que persiste seu nervo-
sismo, assim como sua impaciência, resul-
tante dele.

N. 22.959 — SOLRAC OIRAM (19 anos,
solteiro, Aracaju) — Hão desenvolvida de
moço trabalhador e ativo, ,bem como inteli-
gente, conforme se vê na sua linha da ca-
beca. É pena que não tenha podido ilustrar
mais seu espírito. Sua linha da vida indica
que se fosse maior seu preparo intelectual
melhor seria sua linha da sorte. Estude mais
um pouco e vencerá na vida.

N. 22.960 — PRETINHA (20 anos. solteira,
Sergipe) —- Temperamento alegre, conforme
se vê na sua linha do coração, onde há bon-
dade e gentileza. Na linha do cérebro se vê
inteligência, como aliás a tem geralmente,
as nordestinas. Sua linha da sorte lhe é fa-
vorável no futuro onde alcançará o que de-
seja.

N. 22.961 — NORTISTA (19 anos. soltei-
ra, Rio Grande do Norte) — Terá longa exis-
téncia, conforme se encontra na linha da
vida' bem traçada e firme. Há também gen-
tileza e bondade na sua linha do coração. Na
linha da sorte se encontram alguns inevitá-
veis contratempos. Seu futuro, porém, será
ff-liz.

N. 22.962 — AMBICIOSA (33 anos, viúva.
Nazaré) — Cotejando as duas impressões,
decalcadas em tinta violeta, observa-se que
tem tido sérios contratempos, que terão de
passar, como se lê na sua linha da sorte, pois
alcançará aquilo que "ambiciona" sentindo-
se feliz, como o merece, pela bondade que

. se estampa na sua linha do coração.

N. 22.963 — DESILUDIDA (25 anos, sol-
tc^ra, Santa Catarina) — Sua linha do cé-
rebro mostra um espírito um tanto fantasis-
ta, impressionável, deixando-se- vencer pelas
dificuldades. É preciso reagir contra o de-
sânimo. É bastante inteligente para conse-
guir vencer a "má sorte", como se diz. Sua
Iniha da vida é longa e sua velhice será ven-
turosa.

N. 22.964 — LUTADOR (32 anos, casado.
Vila Nazareno) — Bem escolhido seu pseu-
dônirno, pois tem lutado bastante, embora
com pouco resultado. Tem sido vitima de in-
justiças, lutando contra a má-vontade de uns
e a inveja de outros. Não perca, entretanto,
a esperança de vencer, pois na sua linha da
vida e na da sorte há sinais evidentes de vi-
tória. Será longa sua vida.

N. 22.965 — S. J. C. (47 anos, casado,
Estado do Rio) — Muito manchada a im-
pressão palmar que mandou decalcada em
papel pardo. Sua linha da vida é longa, prog-
nosücando-lhe velhice que será calma e re-.
lativamente feliz. Sua linha da cabeça mos-
tra que é prudente e reservado. Há sinais de
perigo com o fogo. Deve evitá-lo.

N. 22.966 — FLOR DE ABÓBORA (19
anos, solteira, Jacarepaguá) — Sua linha do
coração sobressai entre as outras indicando
bondade e gentileza. Sua linha da cabeça é
fraca, vendo-se inteligência, mas pouco estu-
do. o que, de certo modo prejudica sua linha
da sorte. Estude mais um pouco e será mais
feliz no futuro, creia.
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MODELO "CINEMA" — Elegante e no-
víssimo com elástico, muito preferido.
Em Vaquilhona  CrS 189.00
Em pehca  CrS 249.00
Em bezerro cromo alemão .... CrS 299,00

De 36 a 44.

ZEFERINA
AV. AMAZONAS, 753
_ BELO HORIZONTE

Caixa Postal - 1122

ACABOU-SE A VELHICE
O enxerto glandular, com meio de rejuvengs-

cimento, e o tratamento por hormônios, eonti-
nuam a preocupar a ciência, pois. as vantagens
ainda não são compensadoras e as dificuldades
de sua execução tornam-se quase inacessíveis
às classes menos favorecidas da fortuna A lar
macopéia. após árduos estudos, conseguiu che-
gar a resultados positivos, notando-se no merca-
do de drogas inúmeros preparados completos.
Gotas Mendelinas. o novo e ja popular medica-
mento dos nervos, é o remédio indicado para os
que se sentem abatidos e fracassados. Produzin-
do ação regeneradora nos nervos combalidos pe-
Ias emoções diárias, Gotas Mendelinas realiza o
tratamento desejado, pois. num curto espaço de
tempo, observa-se melhor disposição para o tra-
bnlho físico e intelectual, resistência à fadiga e
um bem-estar notável, porque as energias vi-
tais vão sendo restabelecidas Distribuído»-:
Araújo Freitas & Cia. Não encontradas no local,
enviem antecipadamente CrS 30,00. para o Lab.
Jardim, Enü. Telegráfico Mendelinas, Rio Nâo
atendemos pelo Reembolso Postal

FAÇA EM CASA
O TRATAMENTO DE BELEZA DOS SEIOS
A ílacidez dos seios, a ciência o afirma, tem

diversas origens. A principal e a mais freqüente
é o enfraquecimento das glândulas, provocado
pelo cansaço, pela anemia e pelas insuficiências
orgânicas. Como se sabe, na estética da beleza
feminina, o busto exerce papel decisivo na har-
monia das formas, na graça natural e no podei
de atração. Possuir um busto de linhas perfeitas
deve constituir, portanto, a primeira preocupa-
ção de toda a mulher elegante e ciosa de seu
dever de ser bela. A Pasta Russa do Dr G Rica-
bal. médico e cientista russo, há um século vem
sendo usada com o mais completo êxito na cor-
reçâo e no fortalecimento do busto feminino.
aluando de maneira eficaz nas glândulas entra-
quecidas, fazendo com que a languidez desapa-
reça em pouco tempo. A Pasta Russa do Dr Ri
cabal é distribuída pela firma Araújo Freitas i_v
Cia. Não encontrando no local, enviem anteci-
pado CrS 35,00, para o Laboratório Jardim. End
Telegráfico: "Mendelinas", Rio, que remetere
rçios. Não atendemos pelo reembolso

I TT
Cr$ 200,00

Vendemos ótimas máquinas de costura novas com 10 anos
de garantia com entrada de Cr? 200,00 e mensalidades de

G$ 200,00
w,,v MAFRA & IRMÃO — RUA ARISTIDES LOBO. 134.

TELEFONE: MÍ7S47 BONDES ESTRELA E SANTA ALE-
XANDRINA, A PORTA.

RUY

DENTADURAS E PONTES
DENTADURAS SANPLAK

(Sem céu da boca»
DENTADURAS PROVISÓRIAS — Fellai
logo depois das exlraçõet. Enviamos fo-
lhetos •xplicativot das Dentaduras SAN-
PLAK. Curso por correspondência, para
dentistas do interior faxerem dentaduras

SANPLAK.
CIRURGIÃO DENTISTA

DR. ÁLVARO DE MORAIS
com mais de 38 anos de prática.

Rua Conde de Bonfim. 770. entre a Rua
Uruguai e a Muda da Tijuca.

Telefone: 31-9786 — RIO DE JANEIRO

APRENDA FOTOGRAFIA!
matriculando-se no

CURSO DE FOTOGRAFIAs 
POR CORRESPONDÊNCIA

que agora em sua nova sede e sob a direção
de professores especializados, está pondo à
dicposiçâo dos interessados, a aprendizagem
da fotografia, tanto para amadores como

profissionais.
CURSO completo, incluindo revelaçáo, có-

pia, ampliação, viragem, retoque, etc.

Solicite informações hoje mesmo à

CAIXA POSTAL 154 — RIO DO SUL
Estado de Santa Catarina

1í
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Carlos Faria, um dos implicados no crime. Ludgero Sarmento, conhecido por 
"Carioca' "Pirolito", um dos participantes do massacre.
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Rapto e trucidamento do estudante Delmo Pereira - Quarenta e
três motoristas envolvidos no espantoso acontecimento

- O estudante era um doente mental
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trucidamento do jovem Delmo Pereira,
em Manaus, por um bando de cerca
de vinte motoristas de praça, abalou
a cidade e repercutiu por todo o país

como um ato de crueldade sem exemplo.
Com apenas dezessete anos de idade, o jo-
vem cometeu dois crimes consecutivos, as-
sassinando um vigia, empregado de seu pró-
prio pai, o industrial Roberto Pereira, e, de-
pois, com a arma a êste subtraída, matando
o motorista do carro em que transitava, le-
vado por seus sinistros intentos. Essa vio-
lência, difícil de prever, em um adolescente

de boa família, resultou no bárbaro revide
dos colegas do profissional assassinado. Eis
os fatos. Roberto, a 31 de- janeiro, tomou o
carro de praça n. 279, dirigido pelo moto-
rista José Honório Alves da Costa, de 32
anos, casado havia apenas um ano, pedindo
que o conduzisse à Serraria Pereira, de seu .
próprio pai, em Cachoeirinha. Lá, mandou
que o motorista o esperasse e entrou na ser-
raria, pois, conhecendo a voz do filho do pa-
trào, o vigia não teve dúvida em atendê-lo.
Aí, segundo depois confessaria, com uma
chave inglesa agrediu o vigia, que tombou

inanimado. Apanhou o revólver do mesmo,
o que parecia seu principal intento. Voltou,
assim armado, ao carro de José Honório, or-
denando-lhe que voltasse. No trajeto, ma-
tou-o a tiros, atirando à beira da estrada o
corpo. Mais tarde, abandonava p carro. O
vigia, embora mortalmente ferido (e de fato
veio a morrer) ainda conseguiu articular
para o Sr. Roberto Pereira, uma palavra
reveladora: "Delmo". Este imediatamente
mandou, por um advogado, que o filho fosse
levado à polícia. Interrogado, Delmo revelou
excepcional mobilidade mental," respondendo

com maliciosa clareza a todas as perguntas,
ainda as mais difíceis. Primeiro inventou
uma história complicada em que outros o
teriam ajudado no assassínio do motorista
Honório. E tão bem contada, que, depois,
quando deliberou narrar a. verdade, a poli-
cia não se inclinava a aceitar a nova ver-
são. Delmo, então, teve êle mesmo que ven-
cer a incredulidade das autoridades, sugerin-
do-lhe, fosse aplicado o "soro da verdade".
A essa altura, Delmo confessava sua exclu-
siva responsabilidade nos crimes, que come-
terá. para roubar. Gabava-se, mesmo, de que

;¦ M

Ja preso c ainda com as roupas ensanguen
todas, o motorista Cruz.

Os dois condutores do carro do Pronto Socorro, Sílvio
e Barroso.
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A última foto do estudante Delmo com
vida, feita quando o jovem era subme-

tido ao "Soro da Verdade".

não precisava auxílio de ninguém para fa-
zer "aquilo". Prestou-se da melhor vontade
a operar a reconstituíção do crime no pró-
prio local e o fez com frieza e desembara-
ço. Vacilando a polícia, Delmo recebeu o
"soro da verdade", depois de expressa au-
torização dos responsáveis, mas a prova não
resultou suficientemente nítida.

Nesse ambiente de paixão exaltada, surgiu
entre os motoristas um plano para vingar
o colega assassinado. Houve ligeiros indí-
cios da trama, mas nada definido. O que ha-
via, realmente, era um ambiente carregado
.de vingança, que por si mesmo se impunha.
O próprio Delmo estava certo de que seria
morto e o disse, sem mágoa e sem receio. O
plano dos motoristas — depois se veio a sa-
rer — repousava na conivência de um mo-,
torista da Assistência, de nome Sílvio. Era
difícil a qualquer assistente, na multidão
que se aglomerava em frente ao Pronto So-
corro (esperando o resultado do soro da ver-
dade, aplicado a Delmo) saber quando sai-
ria e em que carro o: jovem estudante. Era
difícil principalmente pelo intenso movi-
mento. Correra, mesmo, entre a multidão,
a notícia de que Delmo. já fora transportado
para a Polícia. Sílvio, no entanto (segundo

. se disse, por dinheiro) combinara o modo de
indicar aos motoristas quando estivesse na
imbulância o jovem estudante. Saiu, final-

fl mente, o carro, levando os motoristas SilVio
e Barroso, o estudante e um investigador
que o acompanhava, de nome Elizeu Costa.
A ambulância, ao contrário do que sempre
acontece, era levada em marcha reduzida.
Ao fazer uma curva, ainda mais diminuiu
a marcha, ao mesmo tempo soando a sirene
— o que se presumiu para chamar a aten-
ção dos motoristas enfurecidos. Estes açor-
reram. Ao sentirem, o investigador Elizeu e
Delmo, que forçavam a porta traseira da
ambulância, dispuseram-se a reagir, e, de

ifato, ao defrontarem os assaltantes, defende-
ram-se ferozmente a pohta-pés e bofetões.

. (CONCLUE NA PAGINA 47)

0 motorista Sílvio Alves de Olivei-
ra, do Pronto Socorro, que fez a

entrega do estudante ao bando as-

sassino, suicidou-se na própria ce-

Ia, nos punhos de uma rede.
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Finalmente/
DEPOIS DE LONGO TEMPO, JÁ ESTÃO DE NOVO NO
BRASIL OS FAMOSOS MlÉM

ESTEREOSCÓPIOS VWWmW®\

MARAVILHOSA CRIAÇÃO DA CIÊNCIA ÓTICA !

0* *.* DIMENSÃO
li

As imagens "adquirem vi-
da" e surgem aos nossos
olhos deslumbrados, cheias
de fascinante beleza que o
ALTO RELEVO destaca e
aprimora !
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VltW MASUR Steieo-Stories
PARA CRIANÇAS...

E ADULTOS TAMBÉM!

0m O legitimo e afama-
do estereoscopio

americano de luxe
VIEW MAS TER e os
maravilhosos discos
Kodachrome com 7
deslumbrantes vistas

Viagens — Histórias da
Bíblia — Contos de Fa-
das — Flores e Animais
— Fábulas — Monumen-
tos — Cidades.

VISTAS DO BRASIL
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'M% Projetor VIEW-MAS-
TER para projetar os
discos Kodachrome. com

lente anastigmática
F/3.0, visor prismático
para leitura e indicador
de imagem. Cr$ 2.500.00.

PEDIDOS PELO REEMBOLSO
POSTAL A

Sebastião Carlos Villelo
Importador e
Distribuidor

PRAÇA CESARIO ALVIM. 12
— CAIXA POSTAL 15
CARATINGA —

MINAS GERAIS

PREÇO:
Um Etl«r«o«cóplo c/10 dl»coi CrS 500.00
_. Crf 20.00Disco avulso w"
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No célebre Bazoor, mercado do Cairo,
centenas de mercadores oferecem
jóias de mil e uma noites, tapetes,
vestidos, ouro, prata e tôda a sorte de
coisas. Um artigo marcado a cem cru-
zeiros acaba sendo vendido por dois
cruzeiros, depois de regateado. . .

0 

Egito é hoje um país pitoresco, atrasa-
do, misterioso. Seu povo é uma com-
binação de todas as raças, de todas as

migrações que por ali passaram du-

rante cinqüenta séculos: coptas, negros, se-

mitas, turcos, judeus, gregos, fenicios. Sua

religião oficial é o islamismo, mas minorias

cristas existem — ortodoxos, católicos, pro-
testantes. O grande problema do pais é adap-

tar suas tradições e seu modo de viver, in-

teiramente medievais, ao século vinte. A im-

plantação dos métodos modernos de agricul-
tura, de industrialização, de higiene encon-
tra tremendas dificuldades por motivos reli-

giosos. A grande maioria dos egípcios ainda

desaprova as mulheres sairem sem véu. A

quase totalidade dos "fellahiris", os campo-
neses. utilizam métodos faraônicos para irri-

gar a terra, métodos exatamente iguais aos
de há cinco mil anos. Ao mesmo tempo eles
nào só vivem num estado lamentável de mi-
séria, como também de escravidão, pois o
cono das terras tém direito sobre as suas vi-
das e as suas mulheres. Este pais tem à sua
frente um monarca moço, que, embora res-

peitando as tradições religiosas, está empe-
nhando esforços para modernizar o pais. Em
alguns setores do Nilo já instalaram aldeias
agrícolas modelo. Algumas fazendas do ai-

godão já utilizam métodos americanos. Os
paxás de Alexandria já não esposam quatro
mulheres. Contentam-se com uma só.

No Cairo estes contrastes sào flagrantes.
O bairro moderno, europeu, com largas ave-
ridas e jardins, é cercado pelos bairros ára-

bes — misteriosos, fantásticos, nos quais a gente pode

perder o caminho e andar horas e horas por ruazinhas

imundas, coloridas, ruidosas, onde negociantes de todas

as nacionalidades gritam anunciando suas coisinhas e

pedem esmolas. Enquanto mulheres conduzem o pão re-

dondinho e a água suja sobre a cabeça, as crianças brin-

cam na lama, os velhos fumam seu "nargilé" com olhar

melancólico.
Nos grandes hotéis do Cairo agita-se um mundo de

espiões soviéticos, ingleses, alemães, franceses, italianos,

americanos. Enquanto as turbas se manifestam à frente

das embaixadas ou põem fogo nos prédios europeus, no

bar de Semiramis, lindas mulheres, com vestidos de

Christian Dior, recebem cumprimentos de jornalistas be-

bedores de uisque, num ambiente.de excitação, de ner-

vosismo, de desconfiança. Árabes do Turquestão russo

vieram tomar café com enviados da Tunísia. O mundo

árabe agita-se. Na Universidade de El-Azahr vinte mil

estudantes aprendem a superioridade da língua árabe e

da sua religião. A Liga Árabe, também instalada no Cai-

ro, prepara seus golpes clandestinos. E há uma espécie

de "internacional comunista", com a diferença que é is-

lâmica. A seita dos "irmãos muçulmanos" manda pôr
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As- mulheres casadas só podem mostrar o rosto ao marido. No Egito de
hoje, as mulheres ainda são compradas e abandonadas, como objetos.

cruzes nas portas dos inquilinos cristãos, para anunciar
uma próxima São Bartolomeu, um novo masacre em lar-
ga escala. Todos os árabes, ricos ou pobres, realistas ou
republicanos, conservadores ou fascistas, pró-britânicos
ou anti-britânicos, todos eles usam o "tarbusch" verme-
lho na cabeça — uma espécie de chapéu em forma de
vaso invertido. Mesmo os paxás, habituados às salas de
jogo de Monte Cario. Nos cabarés, mulheres lindas, mas
gordas demais, dançam as danças orientais, eróticas, su-
gestivas, irritantes — mexendo o ventre. Os "effendis",

que são a classe média, os "senhores", os que ainda não
receberam um título de "bey" ou de "paxá", os que sim-
plesmente são doutores, esquecem seus rancores nacio-
nalistas e dizem "very well'' às bailarinas.

Uma orquestra brasileira perdeu seus instrumentos
no incêndio do Hotel Sephard e quase perdeu a vida...
O ministro Graça Aranha, vive correndo para o palácio
real, para o Ministério das Relações Exteriores a fim de
se manter a par de uma situação confusa e perigosa. 0
algodão continua subindo nas bolsas de Londres e de
Nova Iorque. No Mediterrâneo, a frota britânica está
pronta para qualquer eventualidade. Mas, segundo as
últimas notícias, o rei Farouk seria nomeado chefe do
comando militar do Próximo Oriente. O mundo tem os
olhos voltados para o Egito, no cruzamento dos conti-
nentes.
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O povo egípcio é um dos mais pobres e resignados deste mundo. Sua co-
mida de todos os dias é um grande pedaço de pão. Nas sextas-feiras, um
pedaço de queijo. Feijão e arroz seriam um luxo. . .
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0 aspecto mais simpático do Egito, como, de
resto, de qualquer outro país, na minha opi-
nião: as moças. Quando não levam o véu, sa-
bem sorrir para a gente.
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LINDA BAPTJSTA,;
a criadora do samba

I «Vinga.xxça.»J
chegou a Lisboa

e apresenta-se hoje
no Teatro e no Cinema

i Monumental
LÍnda Baptlsta. a vedeta brasileira

criadora do célebre samba «Vingança»,
chegou ontem..à noite, a Lsboa. a bo"-
do do «Bandeirante», da Panatr do Bra-
s:I. A simpática artista, verdadeiro «fu>
ror» em todo o Brail. íol contratada,
telefònlcamente, pela empresa do Mo-
nufnentai, que quis proporcionar ao pü-
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MUITO CARINHO
mereceu Lindo Batista ao desembar

cor cm Lisboa. A Companhia vasco

Morgado, o famoso locutor P^dro

Moutinho C muitos outros artista-

igualmente famosos no c_nano por
tugues estiveram presentes z chegada

do ijuenda artista nacional
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LISBOA, 

fevereiro — Se os lisboetas quiiesem ver de perto grande parte dos
seus mais queridos artistas do rádio, teatro e cinema, nfto teriam senão que
comparecer ao desembarque de Linda Batista no aeroporto, domingo último.

Em verdade nao era pequena a aglomeração afora àqueles já citados. Apesar do do-
mingo friorento, muitos fls que sabiam da chegada de Linda, locomoveram-se espe-
ciai mente para aplaudi-la. Linda desfruta em Portugal de um prestigio relativa-
mente invulgar. Sua interpretação nostálgica, certos sambas-canção por ela grava-
dos lembram muito bem aos lusos suas próprias melodias. "Vingança", um dos maio-
res sucessos da intérprete carioca, nesses últimos anos, terá vendido, em Portugal,
percentagem que se pode avaliar como excepcional, mesmo computando-se as gra-
vaçóes tocaia

O fato pois de se ter registrado tão grande sucesso durante a estréia no Cine-
Teatro Monumental, nio constituiu surpresa, particularmente para os que » contra-
taram. Sabiam do "carta*" da famosa "Rainha do Rádio" e ao empresarem-na la-
mentaram apenas não o tivessem feito há mais tempo. Por outro lado, Linda ao sair
do Brasil teve oportunidade de declarar aos repórteres que, "partia, não para um
pais estrangeiro, mas para uma continuação do Brasil, onde, tinha certeza, recebe-
ria o mesmo tratamento que sempre lhe dispensaram seus patrícios." Realmente, ca-
rlnho maior do que o que lhe foi tributado, será difícil imaginar-se.
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MONUMENTAL
ho|e, as 21.30, inicio do primeiro carnaval do monumental, com

Ino teatro e no cinema|
Itftf.,i-tf'//

er

I

tftf

lÊÊÊê

(.'¦ "¦;:"í'> •¦',.¦¦ :tf\4->?: .*
i.y:M3&yyxy^&*

$^J

^Vüívig m
wmm.

Ü01

tfym
LUÍS R0V1RA

e u sua oKiUe-trii com
CONCHITA LÍRIO

JOSÉ SECARRA

V
\

TRIO
JOHNNY RODRIGUEI

em melodias sul-americanas

fo

tf.

±*
"TAL tf

tf.

VAL 00

•o

yOHN/vyr

^BPRETE Uo

Qlao "-111

^AiQ^
rcara» ^£ COJIf,

Roo/?
oo

:':^:>

SAtIBA

aut.
"•l<xth

•*n«rli
' 'm«, °»n««

•Mtt * s^í% -?;¦#£

,~lztf._.

LINDA BAPTISTA
A MAIOR ATRACÇÃO DO BHAS1L

"VINGANÇA"
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SfCÍESSO COMPLETO ¦ .. ..
O Cine-Teatro Monumental divulgou amplamente o estréia de Linda
B&fct^ Eirolgi^^
vem merecendo a intérprete nacional.
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Estréia espetacular "

no Cine-Teatro Monu-
mental - Recebida no aero-

porto pela Cia. Vasco Morgado
e grande número de artistas de to-

dos os gêneros - 0 samba-canção
é a coqueluche e "Vingança"

desfruta de grande pres- y
tígio em Portugal v

f§ A carreira de Linda Batista no Brasil en-
'volve-se de particularidades especiais. Na

sua longa experiência radiofônica jamais
; interrompeu suas lides para se aventurar

em experiências fortuitas. 0 cinema e o

teatro de revista nao conseguiram envol-

vê-la. É certo que uma vez por outra

nao há como recusar certos contratos.

Mas acima de tudo está' a sua carreira

radiofônica. Assim, quando se assiste

a tal consagração como a de agora,

nâo há o que admirar. Ela merece

amplamente as manifestações de que

foi alvo do mesmo modo que corres,

pondeu ao interesse por parte do

público português.
Poder-se-ia temer certa emoção,

motivando alguma queda de pro-

tíuçáo, já que é a primeira vez

que canta em pais europeu. Nào.

Isso nâo se deu e dificilmente

aconteceria. Linda é de todas

as artistas nacionais a que
maior desenvoltura possui e

em se tratando de Portugal

as coisas adquirem signifi-

cado melhor nesse sentido.
¦0 português é naturalmen-
te carinhoso e delicado. Ima-

gine-se esses dotes elevados

a potências, quando se tra-

ta de uma artista da fibra

de Linda Batista. Apesar

do que ela esperava do povo

português as atenções que
recebeu deixaram-na emo-

cionadissima. Pelo menos
foi o que me revelou com
lágrimas nos olhos, logo

após ao desembarque.

CRl40oR
4 DO .,..-• .: ¦-../ tf/y^Atf^-'

9
UH?..

Va.

V "*\J ma

ix:M>

AINDA NO AERO

PORTO Em rompo

nhio do s.-u empn soro.

Lindo Botisto subrrv ti

si aos flash. dos

ivporK res

^fiSUfe PAG..41 - 4-3-1952



^B>>«J^ H \itmi-ii'iri*~.'-' AW AT- "J BBi .fl'!'-"'BBflT^m*. ^BBsfl ^mflBBBBBBBBBmBW —flfl BBB^ ^^^B BflM ^.^-BSBSBBBBBBBBSBBW^ ' '<->*B BflflV . ^Afl BB ' iflfl"
Br^rRr ^vRR '-fl BBi*-a-^ 3 Asma7 m\ bbw fll"-'' " 'tM B 

' ;fl.';^J"

Blflff. J&tJvi--. : Z'¥ .ai B^^ C \* ?J IbJ^bW *'l B' ' 'flB fl'-' 
'>''

At' ¦ R* •*Bm»^|BJrk. -sfl V' *S*"" ' «sRABr^^Bw ^m- 'fl Al "*'s:5*?fl B J®m\-!&»-.
bBcCS* ' ¦ ^^Wr ^BbbAbbbWÍ. Í*bbbBbBbBbBbAT '. «"' TB^ ^BBb"V ^^< '--Afl HbbW. _^ra-Ha-*-flBBBB~Li-y^. ^^B '.'£smM\- 'Si';,,.¦ss.- ^¦rí-m bv *3r ™> .,m màw >b Ibw^ ^bI by ¦->• «&m-y -"'¦'-'¦wmy*tm fl —*--;•• .B flAARk •**?"JPH"PIS*|,*\I-- Afl '€fli?
Bí.-' '...RR -íB B^^Bl ".* S—-_ fl m *B* ;
flfeS ..  "fy^.-^ ' s3 fl fl BBb9A jBBBBOI^s. , A AR '•''.fl'.?-:''-
Bà. # "ikmw. fl mv^ .'sPflJ^ ¦ fl tW^m W mkmêmkfy ¦ ¦ mk. fe> flflk-. .: s-^-. sil ifl^v isHRrs^*-. 'fl Ar^Bkfl ' fl"s-

¦^Bs.3.rS"y bbV . ¦*>»** - ¦. • ¦ ,m m K ijbj i:ar ^ mm '«¦&•*?'
RV/ TáWíSBBBBfc' - ;AAR 'iIé -B BVr '*i?í--. ¦' ¦¦'•'J^mWkww Bfl «M**m-ps' ;;,c ¦',¦.{' ^m rn* oIbY^bV ¦ «.¦»<¦ r*flj ms™^'"' -'Rrv^^RBB m .m* .s.,

^Lmc Ibb2Tí«# 
^^^^^m\ 

HhBBBBBfV^ ;'^J*l^9 BBBm ^ml BBBBBBBkx, tbV* vJflBBBBBBBBsff'' - --*¦'' S$*w£p$Jr'''-'' A^Lm bH fl

A¦7rMJfWTiflB=m^^BTHal5ifmlLMMi!El AbS?.' ¦ s .^Aj p§%fl Is.s ^fl. ¦ ^dA fl *l^ -'ü. •"íáMiP'• vfl **^|:ê^|.. •
mBBBBBBiBBBBBlImBB BBWBsT^mmRA H RbP^~' l»"^''"' RôbV .^>m B;r#-:.a' .--,^í*i- ^s ^i^h R4fl BBBWV^P¥P^^ffT^Bm^j^BBBBT^BB^^Mr?flsi tT*mW* Z?amtT*l*lí^mm WÊm' ^flB IB?^!??flP^ ^^B ^^^Jii^Ji flti-*'-*-^--- "*' iii«ijsBBBBr*BflBflBRR1 fl mfl *flmfl

Bflfl Bm^^Bri|^^PJf^^f^^^AA^^f^a^^,^^^nI^r^a^aBiTTiTilfilIulB I ¦ * '"^S**¥" — -i.^i^i^ib^bbbb^bbbRbb1 ^^^^bB ^^^^^^bmB B Bflfl "mk

I II l 1 1 I 
" 

1 I k BBflflflflflflflflRRflflflmmflflflflfl^^ l
I 

^1 
RLJ--mmmBmBflBBBflBBflRBBmmmflBBflB^^ f

^BflflRflBBBfl ^^^^r^^fl 1 I ¦» fl ^BBBssmmmliBtliWll^ I
I sl^^^^B^^flA I fl llllllll ^BEHBjBfBffH^^ [

I I I afl i 1 • II 1 fl fl 1 B I I m MWM M BB Bmmmmmmmmmmmflfl " 1
I I fl I k fl fll fll I \ 

™ 1 V J_^ I

7:*
7

jbv' -

«fírf-SM

i:3>.i Be.
y-»?>S

.*:*
4--^

í. . ., y'-y

l^-ftmx -

: sa Ü
t ^-*H» :.i;*ii -;-5 «JrWHD

-h
¦*&.

\ \ I

' r-9 2* «-.*'
«p wv-tTxiü

• íp:.;.": vartin- eaa belo horizonte
unfomintc com o suo escolo de sambo, aprcscntou-sc no período pri-'-
orna--olcsco, fazendo grande sucesso cm umo das "boites' locais.

EM 

Belo Horizonte nâo se tira a roupa por ocasião, do Carnaval, apesar do calor

de que todos se queixam. Nada de nudismo, nada de extravagâncias.
De noite, a cidade é calma, nâo se ouve o batuque da turma do morro, nem

se vê escola de samba ensaiando nas amplas avenidas, que cortam a capital mineira

em todos os sentidos..
Há muita fantasia de odallsca com véu e tudo mais (sem conseguir esconder a

brejeirice dos olhos negros), ha os clássicos plerrots e as nâo menos clássicas colom-

binas, um ou outro "sujo" na rua — "náo gostemos de "sujos" porque a cidade é

nova e limpa" — e muitos, muitíssimos marinheiros. Fato êste naturalmente compre-

ensível, pois o sonho recôndito de todo mineiro é aquele mar de ondas verdes e

praias amplas, que chama mavloso, além das águas plácidas da Pampulha. E por fa-

lar em Pampulha, que tristeza os suntuosos salões do cassino abandonado e. a mobi-

lia moderna e elegantíssima, mostrando pateticamente molas quebradas, costuras

arrebentadas, madeira rachada. Em compensação, para alegria dos olhos, há a ma-

ravilha das flores tropicais e as linhas puras da lagoa e das construções modernas.
Muito se fala dos tempos áureos do jogo, mas por enquanto nem se pensa em tal

possibilidade, tanto mais que estamos em plena campanha moralizadora promovida
pelos meios religiosos e, em parte, apoiada pelas autoridades.

O chefe de Policia, Sr. Geraldo Sterling Soares, chegou a emitir uma ordem que

proibia o uso das máscaras — com certeza porque, como "O Diário" disse: — as pes-
soas afivelam máscaras ao rosto e vestem roupas de fantasia adotando assim, uma

personalidade fictícia, cujo comportamento, naturalmente, nâo está sujeito às nor-

mas que a mesma pessoa segue na sua vida habitual — mas depois talvez conside-

rando que este medida era severa demais, revogou a ordem.
O uso do lança-perfume foi severamente proibido nos clubes e "boites", mas en-

contramos çnormes quantidades nas lojas de artigos para o Carnaval, que os comer-

ciantes provavelmente náo teriam adquirido se' nfto tivessem muita certeza de ven-
' dê-los.

O Carnaval carioca, visto de longe, assume o aspecto dantesco de um subcons-

ciente coletivo, "liberto" de vontade e razfto, inundando as ruas da Cidade Mara-

vilhosa, o que põe em perigo a alma e o corpo de todos que porventura se achem lá.

Nfto obstante tudo isso, o reinado de Momo esteve bastante animado. O conhe-
cido compositor Rômulo Pais — que fez uma gostosa marcha em parceria com Ha-
roldo Lobo e Milton de Oliveira: Tá bom, tá..." — nâo mediu esforços para que o
Carnaval belorizontlno fosse um verdadeiro sucesso. Os lordes, barões, princesas e

outros componentes da* hierarquia, inclusive os cavalheiros andantes e as pastori-
nhas, do alto e do pé da serra, nfto se fizeram de rogados e cooperaram vivamente.

Wilson Frade quis experimentar o Carnaval argentino, mas deixou um pedido:
"Você deve ser como o- girassol, que passa a vida inteira namorando o velho sol",
marcha composta em parceria com Haroldo Lobo e Milton de Oliveira.

E falando em música, nâo posso deixar de mencionar "Maria Candelária" com
a "Late d'água na cabeça", "Sassaricando", â "Santa Teresa", mas "Quem chorou
fui eu" porque foi mesmo um "triste adeus". "Al quem me dera ser um sultão",
"Sebastiana da Silva", "Me deixa em paz", "Nem o chope" resolve o caso... de de-
zenas de sambas e marchas, que foram ouvidos por toda parte.

(CONTINUA NA PAGINA 47)
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E A RAINHA DO SAMBA FOI HOMENAGEADA
numa casa de diversões da capital mineira.
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BOTAFOGO x CORINTIANS
(Pocoembu)

QUADROS
Osvaldo

Gerson — Floriano
Arati — Ruarinho — Juvenal

Paraguaio (Braguinha) — Geninho (Geral-
do) — Pirilo (Dino) — Vinícius — Jaime

Cabeção
Murilo — Julião

Idario — Lorena — Roberto
Cláudio — Luizinho — Baltazar (Nardo) —

Gatão (Jackson) — Carbone (Nelsinho)
Juiz: Aldridge — Renda: Cr§ 658.260,00.
Gols — Vinícius e Jaime.
Botafogo: 2x0.

BANGU x SANTOS
(Maracanã)

QUADROS
Osvaldo

Gualter — Torbis
Alaine — Lito — Mirim

Menezes — Calixtò — Zizinho — Djalma
Nivio . - #

¦" . 

" '•• 
¦

Manga
Helvio — Olavo (Expedito)

Nene *— Formiga (Olavo) —¦ Pascoal
109 — Antoninho — Nicacio (Hamilton) —

Odair — Tite
Juii: Mr. Hardless — Renda: Cr$

290.679,50.
Gols: Nivio — Calixto — Menezes — Nica-

cio e Odair.
Bangu: 3x2. .. :

FLUMINENSE x PALMEIRAS

QUADROS
Veludo

Píndaro — Pinheiro ^
Vitor (Jair) — Edson — Bigode

Xelê — Orlando — Simões (Marinho) —
Robson — Quincas (Raul)

Fàbió
Juvenal — Rubens

Waldemar Fiume — Luiz Vila — Dema
(Sarno)

Rodrigues — Liminha — Lima — Jair —
Brandãozinho (Silas)

Juiz:
Renda:"Cr$ 538.310,00.
Gols: Rodrigues, Rodrigues, Simões, Or-

lando.

VASCO x S. PAULO

Yv QUADROS

Barbosa
Lôla — Ciarei

Eli — Danilo — Jorge
Salvini — Ademir — Friaça — Ipojucan;

. Jansen
• ¦

Mario
?; ;'; Pé de Valsa — Mauro Yv'

Bauer — Alfredo — Turcáo
Maurínho — Bibi — Albella— Moreno —

Teixeirinha
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ADEMIR EXCEPCIONAL
Enganaram-se os <|ii« p^Btai«ni l«r o. gmhde,
atacante brasileiro entrado «m declínio., Na
partida contra os sãopaulinos, foi a flioier fi-
gura do campo.-y-X yyy ~v '
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AO foram felizes, o» paulistas nat rodada», da «emana ultima. Verdadeiro» '«cia»-

1 »lco»" fcram travado» no1 Maracanã e no Pacaembu, do» qual» «a «parava a apre-

I >.. contagio técnica, superior à verificada, 0 que faUou, entretanto, sob esse aioectc,

fo» compensado pelo entusiasmo com que ^
ó cheque entre Palmeira» e Fluminense, transcorrido sob violento aguaceir© que desa-

bou na tarde de domingo último, lia Capital Federal.

A rodada de abado — no Rio, à noite, Banque Santo» — e em 8. Paulo, no Pa-

caembu, Corintlan. e BoUfogo, mãreou-se por curiosa coincidência, no seu desenrolar.

Realmente, o» dois quadro» paulista», tendo feito no primeiro tempo, renhido, còmple-

t,r,mi segunda etapa, desarticulados e Incapaaes de eviur a derrota. O Santo», frente

aos banguenses,por momentos, na primeira fase, deu á Impressão que sala vencedor.

No final, entretanto, foi tomado pelo cansaço a os suburbanos nio tiveram dificuldade

em assinalar dois gols mais que definiram o "placard".

Im». Paulo, no mesmo dia, tambam o Corlntlans, campeio da cidade, apresentou

um primeiro tampo vigoroso, embora ressaltam na defeta botafoguenM a figura a».

traanta da Florlano, que, .ubstltulndo o Santos, fe-le com eeguraneav absoluta. Igual-

m Wmi^;&& * ***** **"
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Domingo, o Palmeiras desenvolveu, no Maracanã, magnífica atueciô, ep«ar dc,

.Ire que caiu am grande parte dá peleja. Contudo, o Tlumlnense,-;BBJiai^BM

eafe**u-»e e, merecldamente, ccnaaguia sinOâtar 
'^f^^^SS^^^.

i^aaâcqnw

frtt a^ r^Mltar, oomo nota^^ aKe^lonal, a limeira granou

«a «ais g«U a qua perdeu o terceiro, num lance Infellx de Frtaee, que, ap&s ter o een-

flr. pertiambucana' vencido teda a defesa e atlrade livre para a fundo daa rodos, ter

[vtrte.fructrado o aau aafôrco, com a Intervançlq df Frtaca, qua Inadvertletamente, na

Lcarrcira, -desviou'a bola para tris.

OSVALDO IMPECÁVEL
O goleiro botofoguense constituiu
barreira invencível às investidos
corintianas.
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um tremendo dewttre aeroviárío enlutou
a aviação nacional, ocationando a morte trágica
de dez pettoa» e gravei ferimentos em mai»
vinte e três. O aparelho PP-PSN, vindo de

Uberlândia a caminho do Rio de Janeiro e pilotado
pelo comandante Murilo Ribeiro Marx, quando se
preparava para aterrissar em Uberlândia, devido a
forte chuva, precipitou-se num "piquet", de uma ai-
tura de 700 metros, desgovernado. As primeiras noti-
cias foram aterradoras, anunciando-se a morte de to-
dos os tripulantes e passageiros. Entretanto, soube-se
após, que, devido à perícia do comandante Marx, fora
evitada a morte de 23 dos passageiros. O comandante,
ao verificar anomalia no trem de aterrissagem, tentou
ganhar ainda altura, o que-foi impossível, batendo
contra um árvore e espatifando-se contra o cháo. O
comandante Murilo Ribeiro Marx, ao verificar a imi-
nència do sinistro, cortou os contactos, evitando as-
sim o incêndio do aparêlho-fatfdico, salvando a vida
a dezenas de seus passageiros, t custa da sua vida,
pois seu corpo, mais tarde, foi retirado de sob os es:
combros do aviáo sinistrado, quase Irreconhecível e
despedaçado. Prosseguem os serviços de socorro e a
perícia, sendo os aspectos reproduzidos nesta página,
feitos especialmente no local, pelo serviço fotográfico
de "A NOITE Ilustrada".
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NEM TUDO FOI
SONHO E ALEGRIA

(CONTINUAÇÃO DAS PAGINAS 4-5)

de que os números baixaram expressiva-
mente no que tange aos casos criminais. E
neste ano, foram mais intensas e mais con-
corridas as festas, que _se descentralizaram
por todos os bairros e subúrbios; maior foi
o número de bailes, mais numerosos os des-
files de sociedades e, sem dúvida, o povo, se
divertiu com a liberdade a que tem direito,
sem compressões contra êle e sem excessos
de licenciosidade de sua parte, como se pre-
tendera que iria ocorrer, em face da atitude
liberal, mas prudente e precavida, da auto-
ridade policial.

Para a Chefia de Polícia é, pois, altamen-
te confortador verificar os bons resultados
das providências planejadas e cumpridas, o
respeito que elas mereceram • da população
e a justiça que lhe fazem, já agora, os õr-
gãos orientadores da opinião pública, regis-
trando a excelência dos serviços policiais,
principalmente o policiamento ostentivo, nas
festas que mais entusiasmam e alegram o
espírito do povo carioca.

Não pode nem deve a Chefia do D. F. S. P.
deixar de assinalar a dedicação do funcio-
nalismo policial, que bem compreendeu as
reiteradas recomendações da Chefiano sen-
tido de manter a ordem com a máxima mo-
deração e tolerância. Cabe igualmente um
registro especial à preciosa colaboração do
policiamento militar, representado por au-
toridades e grupos de todas as corporações,
inclusive da Polícia Municipal, que se hou-

... veram com o brilho, a disciplina e a prudên-
cia que se impõem para resguardar a segu-
rança pública e respeitar os direitos indivi-
duais."

c_£"«*,''--v~¦¦"•¦ ¦- "•'¦¦' *•'•"'' ¦''•'¦'-'' .: '¦-,¦•¦¦¦- UUUUUA

um corpo perfeito. Iniciou carreira, junto 0 mundo e n&o é segredo para ninguém'
aos primeiros passos do cinema alemão após que Vandenberg é um dos mais importan-
a guerra e logo atingiu o estrelato pela sua tes membros do grupo.
beleza e talento. Falando sobre filmes nos Raramente o general abandona seu ga-
quais apareceu como principal intérprete, binete antes das 6,80 da tarde. Trabalha
destacou Vera Moinar "Gabriela", que já foi seia e não raro sete dias por semana. Quan-
apresentado no Uruguai e Argentina, onde a0 Washington o entedia muito, toma um
alcançou invulgar sucesso. Citou depois "A avião e cruza o continente o- oceano para
terceira para a direita". Este filme estará ver as coisas de perto. Durante 48 horas,
entre nós, no Rio, proxlmamente, junto a recentemente, assistiu à explosão atômica
outros filmes alemães que serão lançados de Las yegas e visitou várias unidades,
pela "Luso Filmes Ltda". virtualmente sem dormir.

Continuando com sua entrevista, Vera um ajudante protestou:
Moinar afirmou que o grande cartaz no mo-  General, isso assim pode acabar mal.
mento, é "Der bunte traum" (O sonho co- j_0aia dormir um pouco.
lorido), rodado todo em tecnicolor, na bela Respondeu:
Sicília do> sul da Itália. Este filme marcará _ „,„,.,„.„,
o início dos festejos do famoso cinema do 0jhos fechados
Kurfuerstendamm, em Berlim, o "Marmor- 
naus", que completará quarenta anos de
existência, neste mês.

O futuro será sem dúvida o mais brilhante
possível . para a bela estrela. Perguntando
sobre seus planos e suas atividades, já pro-
gramadas, inicialmente contou:.

 "Devo iniciar imediatamente a roda-
gem para meu próximo filme, o qual tomou

— Ninguém pode ver coisa alguma de
hos fechados.

A TRAGÉDIA
DE MANAUS

(Conclusão da página 37)
Õ nome provisório: "Die Geschichte eines Mas foram finalmente vencidos e os moto-
Fluegels" (A história de um piano de cau- r|Stas levaram Delmo, usando estratagemas
da). Neste filme trabalhará como meu "part- 

para j|udjrem a perseguição, trocando-o de
_*___•" __ famoen artista francês Michel Au- ...-t,,_.-.<. nn nori-nrcn Foi ciado o alarma ener" o famoso artista francês Michel Au
clair. Logo apôs,, outros contratos para no-
voe filmes me prenderão aos estúdios de toda

gi^içao.
viaturas no percurso. Foi dado o alarma e
todos os recursos se movimentaram. Tudo,
porém, em vão no sentido de salvar o ra-
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voe filmes me prenaerao aos esvuoio» u- vuua porêm, em vao no senuao ae sa.vai u _«-.
Europa, pois haverá filmagens não somente pa2 da fúria de seus trucidadores. Quando
_.-. Al_.m_m_._i rrnmn na Viena, lia Itália. DOS- __. ...... |no_li-m, /_ rj-nárii. Ha traClédia ena Alemanha, como na Viena, na Itália, posr
sivelmente na França e, talvez, também nos
Estados Unidos.

Meu futuro particular consiste numa só
coisa, isto é: viajar, viajar, viajar."

Quanto custa o mundo? — parece a artis-
ta perguntar ao expressar seu desejo, de via-
jar e assim conhecer muita gente e muitos
países, pois, assim fala Vera Moinar:

— "Nada instrui tanto, como viajar e co-
nhecer outras terras e outras vidas."

"Mas não quero me deixar prender,

o socorro localizou o cenário da tragédia e
prendeu numerosos motoristas, o corpo de
Delmo estava inteiramente destroçado. Era
uma massa sangrenta. Nele se haviam ceva-
do cerca de quarenta homens alucinados
pelo ódio. Abriram-lhe o ventre, arranca-
ram-lhe o coração. Cometeram, em suma,
tudo aquilo de que é capaz a fúria coletiva.

A reação do público sofreu, então, uma
brusca reviravolta. O estudante, antes con-
siderado um bárbaro assassino, passou a ser
lamentado com paixão, enquanto a cólera

A menina Josener Garcia Vicente, filha do

Sr. José Vicente e da Sra. Nair Garcia Vi-

cente, é aplicada aluna do Instituto Santa
Infância, em Niterói.

Como se vê, os números falaram e sua voz
foi boa, confortadora, apontando caminhos
melhores para futuros carnavais. Sô que por
detrás dos números, há ainda algumas som-

¦ bras. Como, por exemplo, algumas cenas de-
sagradáveis no "Baile dos Artistas", quan-
do a PE "baixou o pau" em alguns foliões,
que sairam com cabeças, ensangüentadas.
Mas como nada é perfeito neste mundo de
Deus e dos homens...

ATRIZ ALEMÃ
NO BRASIL

(CONTINUAÇÃO DAS PÁGINAS 8-9)

rápido, neste campo, é a falta absoluta de
certos tipos de atores, lembrando, como pa-
rateio, nomes famosos, tais como Willy
Fritsch, Gustav Froelich e outros".

Vera Moinar é morena, de olhos claros,
• usa seus cabelos negros muito curtos e tem

— "Mas nao quero me aeixar prcnu-i, |amentado com paixão, enquanto * i.u_c.«-
nem no Hollyiwood, nem na América do Sul popu|ar se voltava contra seus monstruosos
ou em outro lugar qualquer de além-mar, trucjdadores. Os estudantes da capital ama-
pois a Europa é minha pátria e na Europa zonense trataram advogado para a acusação
quero viver sempre." dos matadores e acompanham apaixonada-

Finalmente, obtivemos a surpreendente mente os paSsos da justiça.
confissão, que recebeu um convite de pro-
dutores de cinema, radicados no Brasil, para +
fazer um filme aqui, em junho ou julho do
corrente ano, e —"se houver tempo, então
estarei aqui dentro de alguns meses e vou
fazer.tudo que é possível para rever este
encantador Rio de Janeiro, do qual levo
muitas saudades".

V^T^ IHWAHO Hii

(Conclusão da página 32)

CASA ONIX
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MAQUINA PARA
RALAR

amêndoas, nozes,
queijos, etc. Não
machuca os dedos.
Eficiente e garan-
tida. CrS 45,00. Ta-
manho grande, es-
pecial para coco,
cueiio, cidra, etc.

Cr$ 70,00

Delmo Pereira, segundo o testemunho de
síua madrasta, D. Cristina Ribeiro Pereira,
sempre foi uma criança anormal. Tanto que
estivera aos cuidados de um clínico especia-
lizado, o DrjLuiz Cerqueira, isto em 194/,
na Baía. Esse médico avisara aos pais do pe-
rlgo que representava o menino, pois ao
atingir a puberdade poderia cometer atos
•criminosos de toda espécie. O que não po-
deriam prever seus pais era o momento aa
explosão de seus instintos transviados, o que
veio ocorrer em tão trágicas circunstâncias.
Delmo, segundo contam, assistira na véspe-
ra do desatino, ao filme "Hamlet", tendo se
mostrado impressionado com o enredo da
tragédia shakespeareana.

tomaria tempo. Por trás, junto dos exerci-
tos, onde êle acumularia munições, gaso-
Una e veículos para transporte, o inimigo
poderia cruzar o continente e atingir o
litoral sem encontrar uma grande força
que a êle se pudesse opor. Isso ocorreria a
despeito do fato de que pudéssemos des-
truir-lhe o potencial industrial. Desde que
o momento em que sejamos expulsos da
Europa, será quase impossível ali regres-
sar com uma força invasora.

Sua capacidade de liderança e de lidar
com os fatos objetivamente possibilita-o a
enfrentar uma enorme quantidade de tra-
balho no seu estado maior.

Durante o período de algumas semanas
recentemente, três dos seus melhores auxi-
liares tombaram exaustos. Imediatamente sô vendo
Vandenberg chamou um dos melhores espe- aD,receu em quase todas as festas rea-
cialistas do coração e mandou examinar c"* »•" :.«„-«« 

e acon-
todos os seus auxiliares mais próximos em lizadas no clubes e nestas pequenas e acon
número de quarenta. chegadas "boites", que abundam em Belo

Seleciona os seus auxiliares sem prestar
a menor atenção ao número de galões ou Horizonte.

O MAIS COMPLETO E AROMATICO OOS
DEFUMADORES

Em suas casas comerciai* e *m suas preces de:
Proteção, Paz e Felicidade, ot Hindus u*an> o
verdadeiro:

DEFUMADOR INDIANO
Evite as ialililcaçõet. Remeto pelo Reembol-

so Postal.
JOSÉ STEFANINI

Rua Estàcio de Sá n. 71, Rio de Janeiro. Aqen-
te em São Paulo: JOSÉ BARROS UMA. Ala-
meda Ribeiro da Silva n. 609.

EM BELO HORIZONTE
NÃO SE TIRA A ROUPA

(CONTINUAÇÃO DAS PAGINAS 42-43)

O Rei Momo Primeiro e único foi um

simpático comerciante de Nova Lima, gordo

Como manda o figurino, e a Rainha... bem

coisa aliás bastante fácil, pois

ASMA
BRONQUITES
COQUELUCHE

raeminA
Fórmula do Prof. Pedro da Cunha
"Atesto ter prescrito com êxito o

preparado 
"KRAEMINA", nas bron-

quites agudas, bronquites-gripais, as-
ma e na tosse dos tuberculosos. O pa-
ladar agradável facilita a sua aceita-

ção, tornando-se de aplicação segura
e pronta."

Prof. Dr. MOTA REZFNDE.

condecorações. A única coisa que pergunta
a respeito de cada um é:

— Pode êle produzir?
Cada novo membro da equipe ouve inva-

riàvelmente a história de um major gene-
ral que desejava saber o que deveria ser

Tiramos a fotografia dele, sentado numa

escada, apoiando cansado a cabeça nas

mãos, pensando que fosse um folião

fantasiado de índio, mas êle abanou gra-

L V 7 ^^^^7HI ARW \T/ í elaborado por JL\J Lf*M\

APARELHO PARA PIROGRAVAR
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Procedência france-
sa. Produto mundial-
mente conhecido, in-
dispensável às Noivas
para embelezar seu

de Itacarambi. Disse êle que espera condu-

çào para o Rio, pois quer pedir ao Getúlio

bombas d'água "para molhar agricultura,

porque a água é o sangue da terra". Em

troca vai oferecer ao governo uma mina de

prata que pertence aos Tupis desde a épo-

enxoval. Especial para confecção de arti-
gos de madeira pára embelezamento ao
lar. Indispensável para desenhos em cou-
ros, feltros, madeira, etc. Serve-para cor-
rentes de 110, 120. 130, 220 volts. Cada
aparelho acompanha uma agulha. *-J-«
500,00. Temos agulhas avulsas: CrS -U.uu
cada.

RUA TUPINAMBAS, 629 - FONE 2-3160
— BELO HORIZONTE — MINAS

De Belo Horizonte para todo o Brasil
pelo REEMBOLSO POSTAL

Enviamos catálogos — Mande-nos o en-
derêço bem detalhado.

rai que uBs-jav» _*»_,-. «. _*"• _- — •— . . , ., j. „«PHade o
feito para resolver determinado problema vemente que nào. E índio ae veraaa-,
difícil. Vandenberg respondeu bruscami-n- cacique Lírlo do Vale, da tribo dos Tupis,
tel 

Êle é um major-gcneral e espero que que habitam a São João das Missões, perto

atue como tal. Nâo vou pensar por êle. -• -¦ -¦ J"-

Prefiro ver um homem praticando erros
a vê-lò inativo.

As entrevistas de Vandenberg no estado
maior são rápidas e sem formalidade. Xun-
ca ergue a voz nara criticar asperamente
um subordinado. Quando tem um proble-
ma a resolver, freqüentemente fala aos
auxiliares para Ver a reaçfio de cada um. ¦
O oficial que tente affradá-lo concordando Ci' de D. Pedro II. Tá bom, ia.
amàvelmente com a sua opinião, fica r.ur-
preendido com essa pergunta:

 Agora me diga exatamente por qu»'
é que o Sr. acha que Isso está certo?

O dia de Vandenberg começa às 8,30
quando êle entra no seu gabinete em pas-
sos largos e tranqüilos. Em geral profim-
damente preocupado. Uma nova secretaria
queixnu-se certa vez:

— O general nunca para dizer um 'hello

às moças. Parece qne nem estamos pre-
sentes.

Uma mais experimentada explicou:
— E' exatamente isso. Êle é que anda Jon-
ge nas nuvens voando num B-S6 sôbr.»
Moscou...

A 8,46 passa uma vista rapidamente so-
bre os telegramas Importantes, o serviço
secreto, as notícias militares e políticas
de ultramar. Três manhãs: segunda, quar-
ta, e sexta sâo dedicadas a reuniões da
junta de chefes de estado maior. E* ai que
&> trabalha e coordena a estratégia para

oAili-l-go imii popular do_
ESTADOS UNIDOS

ievela o wu deitino intimo t _u« lorte pcil-íl! Peça • o

.ind. hoj« indicando ..u _ n I» . r . « f I o

P.o.mtnto «nleciptdo R.tmbol.o Post.l

OS 50,00 O* «,00

A.L.MUELLER(ZOLARCp.lNC)
Caixa Posíal 18<»3 - Rio de Janeiro
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Pelos do Rosto
Extração radical e sem marca dos pêlos de
rosto, verrugas e sinais. — Tra.an.em_. de-
finiüvo dos cravos, espinhas e seborreta

Dr. Pires
(Prat. hosp. Berlim, Paris, Viena. N. Yorki
Rua México 31 - 15.° - Rio de Janeiro

Peça informações sem compromisso
*Iom_ 
Rua 
Cidade  Estado

Renato, com um ano de idade, é o primo-
gênito do casal Joáo Batista de Oliveira-AI-
zira Gonçalves de Oliveira, residentes nesta

capital.

MÃE E PAI
EIS A HERANÇA MAIOR QUE DEVEIS

DAR AOS VOSSOS FILHOS
Todos nós sabemos que a sifilis passa de

pai para os filhos. Logo. a sifilis e herdada
pelos filhos dos pais portadores de sangue
impuro. Atençào: Torna-se imprescindível
aue trate do vosso sangue, a fim de ter uma
saúde perfeita e filhos fortes. Salsa-Caroba
Manacá de Holanda a várias gerações intei-
ras vem dando a sua contribuição valiosa,
por ser um depurativo perfeito e tolerado
em todas as idades. O reumatismo, as íen-
da.s crônicas, úlceras e afecções da pele, de-
saoarecem rapidamente, graças ao alto valor

-.1
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A cidade íoi abalada com a notícia de trágico acidente ocorrido com um avião, cujas conseqüências marcaram-se com a morte de dez
pessoas e 23 outras feridas, A reportagem de "A NOITE Ilustrada" acorrendo ao local, fixou o flagrante acima e outros que vão publica-dos na página 46 desta edição. i
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MAIS 

um tenebroso assassinato acrescentou-se à longa fila de bárbaros crimes qu,e
infelizmente têm surgido em São Paulo. Ninguém imaginava que o jov*m Heitor
Volpi, de apenas 18 anos de idade e que sempre fora trabalhador e honesto, ti-

vesse sido protagonista e principal responsável por dois bárbaros crimes. Heitor, em
conversa com seu amigo, o soldado Ângelo Arruda, contou que, cinco meses atrás, ma-
tara o companheiro Manuel de tal, cujo cadáver enterrara no quintal do Hospital da
Beneficência Portuguesa. O soldado foi à polícia, onde, porém, primeiro nâo acredita-
ram na história do rapaz. Porém o assassino confirmou: ''Matei, sim. Fiquei com von-
tade de matar e satisfiz meu desejo. Também o motorista Antônio Muratori, caiu nas
minhas mãos e nas de* Hamilton, que me ajudou a "acabar com o homem", num trecho
afastado de Imirim. — Mas se os senhores não acreditam na história, é fácil desenter-
rar o cadáver de Manuel..."

"Esse rapaz é louco!" — disseram todos. Mas ao proceder-se à macabra escavação,
realmente, o cadáver, já desfeito, foi encontrado. E Heitor Volpi esclareceu calmamen-
te, sem a menor trepidação: "Nâo gostei de umas coisas que éle disse e atraquei-me em
luta, tendo êle sacado de uma faca. Aí tirei-lhe a arma e a cravei-lhe no coração. Jo-
guei o corpo num saco de estopa e enterrei no quintal da Beneficência, onde eu traba-
lhava na época. Náo me arrependo". Falando sôbre o assassinato do chofer Antônio
Muratori, com revoltante placidez, esclareceu: "Novamente me veio o desejo de ma-tar... Eu tenho destas coisas..."

O assassino, de 18 anos, esfá sendo submetido a exames médicos, pois presume-seque seja débil mental.
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